Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
4888/1/853203

Da, prijavljam se na dogodek: SPECIALIST ZA INVESTICIJE IN OBVLADOVANJE TVEGANJ
Datum in lokacija: 14.10.2019, Brezovica pri Ljubljani

Cena: 980,00 € 882,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 18. 9. 2019

1. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

2. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

3. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov
Da

Ne

Naziv organizacije

Davčna številka

Davčni zavezanec

Naslov za dostavo

Naslov za izdajo računa

E-naslov za E-račun

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Funkcija

E-naslov

GSM/Telefon

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si
pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo
vaših podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih
ponuja Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za
potrebe neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos
osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na
podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

SPECIALIST ZA INVESTICIJE IN OBVLADOVANJE TVEGANJ

ENOSTAVNA UPORABA EXCELA
14. 10. 2019
Dostop do e-seminarja v spletni učilnici

DELAVNICA: OCENJEVANJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV PODJETJA – VODI DOC. DR. BOŠTJAN AVER (OD 9.00 DO
13.15)
17. 10. 2019
Ocenjevanje investicijskih projektov oz. investicij podjetja v praksi:
opredelitev investicij ter vrste investicij podjetja
ﬁnančno ovrednotenje investicij oz. investicijskih projektov podjetja: ocena denarnih tokov investicije; ocena stroškov ﬁnanciranja investicije (izračun
WACC – povprečnih tehtanih stroškov kapitala)
metode ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije: izračuni dobe povračila, neto sedanje vrednosti, interna stopnje donosnosti, popravljene
interne stopnje donosnosti, itd.;
osnovna in druga merila za razvrščanje investicijskih projektov gospodarskih družb;
metode ocenjevanja investicijskih projektov, ki upoštevajo negotovost in tveganje (npr. metoda pričakovane NSV, metoda uporabe diskontnih stopenj
prilagojenih stopnji tveganja investicij, metode zahtevane stopnje donosa – CAPM, itd.);
prikaz vpliva prostih denarnih tokov investicij podjetja na njegovo tržno vrednost.
Načrtovani prosti denarni tokovi iz investicijskih projektov in vplivi na ocenjeno vrednost podjetja:
izračun prostih denarnih tokov podjetja upoštevajoč tudi investicije oz. investicijske projekte (npr. izračun načrtovanih prostih denarnih tokov za
prihodnja leta na osnovi načrtovanih izkazov poslovnega izida in bilanc stanja podjetja);
kako izboljšati poslovanje in vrednost podjetja preko povečanja bodočih prostih denarnih tokov;
ocenjevanje vrednosti podjetja na osnovi metode DCF (metode diskontiranih denarnih tokov) in načini, kako lahko povečamo »dinamično« vrednost
podjetja, itd.
konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi ustreznih podlag za npr. bodočo investicijo podjetja.

DELAVNICA: PROJEKTNI MANAGEMENT: POTREBNA ZNANJA ZA VODENJE PROJEKTA NA PRAKTIČNIH PRIMERIH
24. 10. 2019
1. del vodi doc. dr. Boštjan Aver (od 9.00 do 11.15)
Kako pripraviti zagonski elaborat investicijskega projekta – primer »template« za zagonske elaborate projektov: stroški in prihodki projektov,
strukturiranje projektov, projektni management, ekonomika projekta, tveganja projekta, itd.; ostali elementi zagonskega elaborata projektov (kot so:
strategija projekta, vsebina projekta - namenski cilji, objektni rezultati, taktika izvedbe projekta, plan projekta - faze projekta, plani projekta, ekonomika
projekta, analiza plana, projektna organizacija, analiza rizikov projekta, analiza vplivnih dejavnikov projekta, itd.).
Management tveganj investicijskega projekta – prikaz tudi na primerih iz prakse.
Pregled možnih obrazcev za planiranje investicijskih projektov, primera Pravilnika o projektnem vodenju ter primera navodil za uporabo Microsoft
Project, itd..
Konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi zagonskega elaborata investicijskega projekta, predvsem njegove
ekonomike.
2. del vodi Sandi Ritlop (od 11.45 do 14.45)
Kaj je projekt in njegove bistvene značilnosti
Kakšno organizacijsko strukturo projekta izbrati
Organizacija projektnega dela in odgovornosti
Faze projektnega vodenja
WBS – Work Brakedown Structure – popis aktivnosti in terminsko planiranje
Vrste projektne in investicijske dokumentacije
FIDIC pogodbe
Udeleženci v investicijskem procesu
Gradbeno dovoljenje in tehnični pregled

DOSTOP DO E-SEMINARJA V SPLETNI UČILNICI
24. 10. 2019
Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanja ekonomske primernosti investicijskih projektov

DOSTOP DO E-SEMINARJA V SPLETNI UČILNICI: UČINKOVITA POSLOVNA POGAJANJA
24. 10. 2019
Dostop do e-seminarja v spletni učilnici

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA: PREVERJANJE ZNANJA IN PREJEM CERTIFIKATA SPECIALIST ZA INVESTICIJE IN

OBVLADOVANJE TVEGANJ
7. 11. 2019
Preverjanje znanja in prejem certiﬁkata "Specialist za investicije in obvladovanje tveganj"

