Ponudbeni predračun – 11/22
Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 688 27 075
Matična številka: 508 3443

Predmet:

Projektna šola CPU (na podlagi NPK vodja projekta) –
usposabljanje, november 2022 – januar 2023

Redna cena usposabljanja za 1
osebo (vsi moduli):

980,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 1.195,60 EUR)

Cena usposabljanja za 2 ali več
oseb iz iste organizacije (- 10 %):

882,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 1.076,04 EUR)

Cena posameznega modula A ali
B ali D ali E (6 ur):

200,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 244,00 EUR)

Cena modula C (12 ur):

400,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 488,00 EUR)

Rok plačila:

25. 11. 2022

Prosimo, da ustrezen znesek nakažete na:
TRR: 02011-0014816764 ; Banka: Nova Ljubljanska banka d. d.
IBAN: SI56 0201 1001 4816 764 ; SWIFT: LJBASI2X
Pri plačilu navedite sklic:
Kotizacija za celotno
usposabljanje vključuje

Kotizacija za udeležence
modularnih srečanj

4001-6568
V ceno usposabljanja je poleg serije šestih delavnic vključeno:
 individualno delo s slušatelji kot pomoč pri pripravi projektne dokumentacije,
 gradiva predavateljev,
 navodila in predloge za pripravo projektne dokumentacije,
 potrdilo o udeležbi,
 postrežba med odmori.
V ceno posameznega modula je vključeno:
 konzultacije po zaključku usposabljanja
 gradiva predavateljev izbranih sklopov,
 navodila in predloge za pripravo projektne dokumentacije za izbran sklop,
 potrdilo o udeležbi,
 postrežba med odmori.

Informacije za pridobitev NPK Vodja projekta
Kotizacija v nobenem primeru ne vključuje potrjevanja in preverjanja znanja (izpita) za pridobitev NPK (236,00
EUR; oproščeno DDV). Kandidati, ki se bodo prijavili v postopek pridobitve NPK, bodo stroške izpita poravnali po
prijavi v postopek.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo Vodja projektov:





Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu.

Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski elaborat projekta, fazna poročila in poročilo
o zaključku projekta. Seminarski nalogi sledi še ustni zagovor.

