
 

Izobraževanja zaradi recesije ne bo manj, saj
smo za ta namen dobili 12 tisoč evrov državne
subvencije, je povedala Milena Krošelj,
direktorica računovodskega servisa Kin.si.
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Kljub slabim gospodarskim napovedim vlaganja v izobraževanje - zaradi državnih
subvencij - ne bodo manjša kot lani

Računovodski servis za
izobraževanje zaposlenega v
povprečju nameni okoli 1.500
evrov na leto. Med temami, ki so
najbolj zanimive, so izvajanje
davčne zakonodaje, novosti s
področja davkov in financ,
seminarji s področja priprave
letnih računovodskih poročil in
podobno.

"Recesija ne bo vplivala na
izobraževanje," je povedala
Milena Krošelj, direktorica
računovodskega servisa Kin.si .

Dobrih 12 tisoč evrov subvencij

Podobno tudi Polona Urh iz
računovodskega servisa Replika
zatrjuje, da vlaganje v
izobraževanje letos kljub recesiji
ne bo nič manjše, saj stroške
sofinancira ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve. Tudi
v družbi Kin.si so za letos prejeli
državne subvencije, in sicer
dobrih 12 tisoč evrov. Gašper
Zavrl iz računovodskega servisa
Biro 46 pa dodaja, da se bodo omejili le na izobraževanja, ki prinašajo večje koristi
za njihove stranke.

Do deset seminarjev na leto

Krošljeva je sicer povedala, da letno za izobraževanje namenijo od deset do 13
tisoč evrov oziroma povprečno 1.642 na zaposlenega. Letno se njihovi zaposleni
udeležijo približno desetih seminarjev. Na drugi strani pa se zaposleni v Repliki
udeležijo od treh do štirih seminarjev na leto, družba pa za to nameni okoli 1.500
evrov na osebo. Zavrl dodaja, da bi bil idealen znesek za izobraževanje med tisoč in
tri tisoč evri na zaposlenega oziroma do šest tisoč evrov za vse skupaj, vendar
porabijo le dva tisoč evrov na leto. Zaposleni se na leto v povprečju udeležijo od
treh do petih seminarjev.

Med temami tudi delo v timu

Med temami, ki so na seminarjih najbolj
zanimive, je Urhova poudarila teme s področja
davčne zakonodaje, novosti s področja davkov in
financ, seminarje s področja priprave letnih
računovodskih poročil in izobraževanje v okviru
Slovenskega inštituta za revizijo. Krošljevi se
poleg davčnih računovodskih tem zdijo zanimivi
tudi seminarji o osebnostni rasti, na primer o



konfliktnih strankah, delu v timu, pa tudi računalniško izobraževanje, gospodarsko
pravo, formalno izobraževanje in podobno.


