NPK – Posrednik/-ca za nepremičnine

PCO – Poklicni center Obala
Cesta Zore Perello Godina 3
6000 Koper
Tel.: 041 405 811
Mail: info@pco.si
Splet: www.pco.si

Koda
Koda kataloga:
kataloga: 12746281
5285274011
Koda kataloga: 5767844011
8400.012.5.1
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:
 ki
višješolska
izobrazba
Pogoji,
jih morastrokovna
izpolnjevati
oseba, ali
ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

srednja poklicna izobrazba
srednješolska
strokovna
izobrazba
najmanj tri leta delovnih izkušenj na
 srednja
strokovna
poklicna
izobrazba.
ali srednja
splošna in
izobrazba.
področju posredovanja
nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje
Načini preverjanja
znanj:
Načini preverjanja
znanj:
znanj:
Ministrstva
za
okolje in prostor ali

ali
zbirna mapa
 ali
zbirna
mapa,
srednješolska
strokovna
izobrazba in najmanj
tri in
leta
delovnih izkušenj pri

ali
z ustnim zagovorom
strokovno-teoretičnih
znanj
storitev.
 ali
teoretično
pisno nepremičnin
preverjanje
in praktično
vključno
z zagovorom.
s praktičnim
preverjanjem
zagovorom.
prodaji
investitorja
pred 24.
5. 2006 ininustnim
pozitivno
mnenje
Raven zahtevnosti:
bolj
zahtevna
dela
Ministrstva
za
okolje
in
prostor.
Raven zahtevnosti: zelo
bolj zahtevna dela
Prilagoditve
za
osebe
posebnimi potrebami:
potrebami: //
Načini preverjanja
znanj:
Prilagoditve
za osebe
ss posebnimi

 ali zbirna mapa
Standardi strokovnih znanj in spretnosti, ki jih kandidat pridobi:
 ali pisno preverjanje z ustnim zagovorom.
zbiranje
pred prodajne
in pripravo
aktivnosti
dokumentov
(vključujoč:
za opravljanje
poslovna
analiza,
carinskega
finančna
postopka
analiza,
(vključujoč:
analiza
 stroškovno
knjigovodstvo
(vključujoč:
poslovni
dogodki,
knjigovodske
listine,
ureditev
trga in konkurence,
pisne
korespondence);
mednarodna
značilnosti
tujihposlovanja);
trgov, pravne ovire
Raven zahtevnosti:
temeljnice,
glavna
zalo
zahtevna
knjiga,
obračunska
dela menjava,
kalkulacija,
rezultat
v mednarodnem
poslovanju);
zbiranje
in obdelava
dokumentacije
za sprejem,
carinjenje
in odpremo
blaga
 knjigovodstvo
osnovnih
sredstev (vključujoč:
register
OS, zapisniki,
kalkulacija
Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami: /
 nabave,
kupo/prodajno
odločanje
(vključujoč:
baza informacij,
analiza, odpis,
poslovniizločitev,
proces,
(vključujoč:
izvedbo
sprejema
dispozicije);
amortizacijska
stopnja,
metode
in obračun,
donosnost/gospodarnost,
strategijaza
načrt);
inventura);
 primanjkljaj,
priprava
potrebne
dokumentacije
uvozne
in uvozno/izvozni
izvozna
postopke
za carinjenje
Standardi
strokovnih
znanj
in spretnosti,
kiposlovanja,
jih kandidat
pridobi:
prodaja
načrt
prodaje,
ocena
tveganja,
projektna
 davek
blaga
(vključujoč:
na(vključujoč:
dodano
vrednost
EUR1,
ATA
(vključujoč:
carnet,zakonodaja,
TIR,
vrste,
incoterms
pomen,
2000,
davčna
Ex1,
zavezanost);
T1,
deklaracija);
spremljanje
in analiza
nepremičninskega
trga
(vključujoč:
osnove
ekonomike
dokumentacija,
etične
in
kulturne
vrednote,
trženje);
opravljanje
strokovno
operativnega
dela
v
špediciji
(vključujoč:
 materialno
in
blagovno
knjigovodstvo
(vključujoč:
račun,
zaloge,
vrednotenje,
nepremičninskega trga; osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin); sklepanje
 naloge,
stroški
(vključujoč:
obračun,
popusti,
valuta,
plačilni
pogoji,kriteriji
recesija
in
pogodb,
plačilne
obveznosti,
določitev
ustreznih
pogojev,
transporta);
metode
vrednotenja,
računalniški
programi);
ugotavljanje
stanja
nepremičnine
(vključujoč:
stvarnopravna
razmerja);
konjunktura,
tveganja
in(vključujoč:
zavarovanja,
finančne
inštitucije);
izdelava
kalkulacij,
izračun
cene
in dajatev;
 finančno
knjigovodstvo
kontni
načrt, obresti,
predpisi,
inštrumenti
posredovanje
pri sklepanju
poslov
z mednarodne
nepremičninami
(vključujoč:
obligacijska
prodajna
(vključujoč:
boniteta, zemljiško
pogajanja,knjigo);
prodajno/nakupni
prometa,
obresti);
 plačilnega
svetovanje
naročnikom;
razmerja;pogodba
pogodbe
vobračunavanje
prometu zposlovna
nepremičninami;
pogoji,
inpri
etična
pravila,
spor,
reklamacije,
mednarodna
 plače
inkulturna
ostalitransporta.
osebni
prejemki
(vključujoč:
podatki,
ažurnostpogodb;
podatkov,
organizacija
pomoč
strankam
izvedbi
dejanj
v zvezi
spotrebni
sklenitvijo
in izpolnitvijo
konkurenčnost,
distribucijski
kanali);
odbitki in
dodatki,
regres,terplačilna
posredovanje
 obračun,
vodenje evidenc,
priprava
poročil,
hrambalista,
listindohodnina,
in druge dokumentacije
 več
poprodajne
aktivnosti
(vključujoč:
garancija,
postopki,
zunanji spletno
podatkov);
(vključujoč:
listine
pri
nepremičninskem
poslovanju);
Za
informacijnotarske
o pridobljenih
znanjih
in učnih logistični
vsebinah
si lahko ogledate
izvajalci,
vloga
transporta,
klavzule,
sistemi
poročanja,
arhiv);
 zakonodaja
(vključujoč:
računovodska,
standardi,
dohodninska,
delovna).poteka
opravljanje
storitev
v skladu
s sodobno
poslovno
komunikacijo;
stran
Centra Republike
Slovenije
za
poklicno
izobraževanje,
saj izobraževanje

nakupne
aktivnosti
na
tujem
trgu
(vključujoč:
izbor,
tveganja);
vestnost
in poštenost
v skladu
s kodeksom za poslovanje z nepremičninami,
vskladu
z izpitnim
katalogom:
https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/84000121
Za
informacij
o pridobljenih
znanjih
in učnih
vsebinah
sistanovanjska
lahko
ogledate
spletno
 več
pogajanja
(vključujoč:
tehnike,
protokol,
poslovni
bonton,
„win/win“);
pravil
stroke
in interesi
naročitelja
(vključujoč:
razmerja;
Predavatelji:
stran
Centra
direktorji
Republike
špediterskih
Slovenije
za
podjetij,
poklicno
ekonomist,
izobraževanje,
pravnik,
saj
strokovnjaki
izobraževanje
iz
poteka
prakse
 poprodajne
aktivnosti
(vključujoč:
logistika,
carina,vspecifikacija,
arbitraža);
nepremičninsko
posredovanje;
davčna
ureditev
zvezi z nepremičninami
in
vskladu
z
izpitnim
katalogom:
https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/52852741
mednarodni
pogoji
sodelovanja
(vključujoč:
glede
na
posamezno
državo).
prometom
Število ur:
70-ur z nepremičninami; prostorsko načrtovanje in graditev objektov;
evidentiranje
nepremičnin;
osnove
investiranja
in izfinanciranja
Predavatelji:
profesorica
računovodskih
predmetov,
računovodje
prakse po nakupa
Cena:
530
€ (brez
vključenega
DDV)
za plačilo:
647 €vsebinah
nepremičnin).
Za več
informacij
o pridobljenih
znanjih
in učnih
si davčni
lahko ogledate
spletno
področjih,
revizor,
pravnik,
ekonomist,
uporabnik,
svetovalec
stran Centra
Slovenije za poklicno izobraževanje, saj izobraževanje poteka
Možnost
plačila:Republike
obročno;
več
pridobljenih
znanjih in učnih vsebinah si lahko ogledate spletno
Število
ur:informacij
100
ur okatalogom:
vZaskladu
z izpitnim
https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/57678441
za študente,
brezposelne
in upokojence
10% popust
stran Centra Republike
Slovenije
za poklicno
izobraževanje,
saj izobraževanje poteka
Cena:
820
€
(brez
vključenega
DDV)
za
plačilo:
1000
€
Predavatelji:
organizatorji
poslovanja
v mednarodnem poslovnem okolju, pravnik,
v skladu z izpitnim
katalogom:
https://www.nrpslo.org/katalog.aspx/12746282
strokovnjaki iz prakse
Možnost
plačila:
obročno;
Predavatelji:
pravniki,
ekonomisti, nepremičninski posredniki, gradbeni inšpektor,
za
študente,
in upokojence
10%
popust
Število ur: 200
sodni
ur cenilec
in brezposelne
drugi strokovnjaki
s področja
nepremičnin
PRIPOROČAMO:
Cena:
€ (brez
Število1250
ur: 130
ur vključenega DDV) za plačilo: 1525 €
NPK knjigovodja je priporočljiv za vse kandidate, ki razmišljajo o vpisu na NPK
Možnost
obročno;
Računovodja
manjših
družb, samostojne
podjetnike
Cena:
976plačila:
€ (brez
vključenega
DDV) za plačilo:
1190 €in zavode! Brez predhodnih
za študente,
brezposelne
in upokojence
popust
znanj iz knjigovodenja
boste imeli
težave slediti
programu10%
na predavanjih
(učenja
Možnost
kontiranjaplačila:
pri NPKobročno;
računovodja NI).
za študente, brezposelne in upokojence 10% popust

