
Za vse, ki nimate izkušenj s tovrstnim načinom izobraževanja, sem pripravila spletno 
predstavitev izdelka v torek, 23. 4. 2019, ob 11.00. Trajala bo 20 minut, vključno z odgovo-
rom na največkrat zastavljeno vprašanje na naših seminarjih: Kako določiti trajanje najema?
Na predstavitev se prijavite tudi, če se je ne morete udeležiti v živo, saj vam bomo le tako 
lahko poslali povezavo do posnetka z odgovorom na zgoraj zapisano vprašanje.

ŽE IMATE ODGOVOR?

www.ihc.si/e-asistent-najemi

ZAKAJ e-ASISTENT?e-ASISTENT: NAJEMI

SPOZNAJTE AVTORICO V ŽIVO

www.ihc.si/e-asistent-prijava

KO NE VESTE LAHKO VPRAŠATE

Ker je odgovor na potrebe računovodskih strokovnjakov. Za pre-
nos zahtev spremenjenih računovodskih standardov na področju  
najemov (lizingov) je treba dobro proučiti standarde, poznati 
osnove finančne matematike in ne nazadnje sprejeti računovod-
ske usmeritve. E-Asistent vam bo v pomoč v celotnem obdobju 
uvajanja sprememb v prakso. 

Po številnih izvedbah seminarja o najemih v klasičnih učilnicah, 
na katerih so nam bila zastavljena vprašanja iz prakse, smo za 
vas združili vsa spoznanja v izdelek e-Asistent: Najemi. Vemo, da 
e-gradivo ne sme biti enosmerna pot, zato smo avtorji pripravljeni  
na vaša vprašanja in dopolnitev vsebine.

Bistvena prednost e-Asistenta je, da vsem uporabnikom poleg 
gradiva v obliki videoposnetkov nudi možnost sodelovati na  
forumu, tako z vprašanji kot odgovori. Avtorji gradiva se bodo 
aktivno vključevali v razpravo in poskrbeli, da vprašanja dobijo  
dokončen odgovor – tudi v obliki videoposnetkov, kadar bo  
odgovor obsežnejši ali pa bo zahteval ponazoritev z zgledom 
knjiženja. Poleg predstavitve izdelka smo vam zbrali tudi stro-
kovne članke o tej tematiki. Vabljeni k branju in komentiranju.
www.ihc.si/e-asistent-najemi

1

2

3

Ste pred strokovnim izzivom prehoda na spremenjene raču-
novodske standarde o najemih, pa se še niste uspeli sezna-
niti z vsemi zahtevami? 

Razmišljate o tem, kakšno programsko podporo za vodenje  
najemov potrebujete? 

Ste v dvomih pri presoji določene najemne pogodbe?



e-Asistent
prinaša odgovore na 
vsa vaša računovodska
in davčna vprašanja
o najemih.

280€
cena ne vključuje DDV 

 � 3+ ure videoposnetkov

 � zgledi knjiženj

 � vzorec amortizacijskega 
načrta

 � finančne funkcije (Excel)

 � povezave na zunanje vire

Silva Koritnik Rakela
040 350 372

www.ihc.si
info@ihc.si

Pot za Bistrico 48
1230 Domžale

 � računovodje

 � davčne svetovalce

 � informatike

 � odvetnike

 � zaposlene v lizing hišah

 � poslovodstvo

 � odgovori na vaša  
konkretna vprašanja

 � ogled vsebin kjerkoli in  
kadarkoli

 � dopolnjevanje vsebin z  
novostmi

 � sodelovanje na forumu

VSEBINA ZA KOGA PREDNOSTI

NOVO! 
IZ IZOBRAŽEVALNE HIŠE CILJ

 e-gradivo 
za samostojno 

učenje in strokovna

podpora uporabniku, 

kadarkoli jo
potrebuje


