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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno on-line delavnico 

»Identifikacija poslovanja podjetnika« 
  

v SREDO, 29. septembra 2021 od 9.00 do 12.00 ure,  
preko spletnega orodja ZOOM. 

 
Delavnica je BREZPLAČNA! 

 
 
PROGRAM DELAVNICE: 
 

1. Finančni izkazi – ključni za določanje bonitete podjetja:  
 Bilanca stanja 
 Izkaz poslovnega izida  
 Izkaz denarnega toka 
 Izkaz gibanja kapitala 
 Vrste tveganj (valutno, obrestno, likvidnostno, kreditno, ….) 
 Analiza poslovanja za namen določitve bonitete podjetja  

 
2. Kreditna sposobnost in rezultat kreditne sposobnosti:  
 Pregled finančnih kazalnikov podjetja  
 EBITDA kot pokazatelj poslovne uspešnosti podjetja in osnova za ugotavljanje plačilne 

sposobnosti podjetja  
 Ključni dejavniki in opozorilni znaki, ki vplivajo na poslovno odločitev finančne institucije o 

financiranju podjetja  
 

3. Denarni tok in likvidnost podjetja  
 Vloga in načrtovanje denarnega toka podjetja  
 Proces kroženja denarja  
 Kako izmerimo čas poslovnega cikla in čas vezave denarja 
 Izračun potrebnih premostitvenih sredstev (limit, revolving kredit) 

 
4. Pregled meril oz. kriterijev ter finančnih kazalnikov na konkretnih primerih 

 
 

Delavnico bo izvedla Tina Jančigaj Ausec iz podjetja Befine-Pro d.o.o.. Tina ima za sabo več kot 24 let 

bančnih izkušenj, predvsem na področju sodelovanja z malimi podjetji ter zasebniki. V teh letih je razvila 

poglobljeno razumevanje bančnih produktov, procesov in uporabljenih analitičnih metod, ki jih banke 

uporabljajo pri odločanju glede financiranja podjetij in zasebnikov. Hkrati se zelo dobro zaveda izzivov, s 

katerimi se stranke srečujejo pri komunikaciji s finančnimi institucijami in dokumentaciji, ki jo le-te 

zahtevajo.Njena posebnost in hkrati cilj je ustvariti sinergijo med finančno institucijo in stranko ter z 
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vsemi deležniki še naprej graditi zaupen in dolgoročen odnos. V zadnjih dveh letih kot mentorica svetuje 

tudi mladim podjetnikom pri vzpostavitvi njihove dejavnosti. 

Potek webinarja: 

Delavnica  bo potekala v ON-LINE obliki v živo med 9.00 in 12.00 uro preko spletne aplikacije ZOOM.  

 

Povezavo za spremljanje delavnice vam bomo poslali na vaš e-mail naslov, dan pred dogodkom. 

 

Število mest je omejeno! 

 

 

 

Prijave: Prijave na delavnico zbiramo najkasneje do petka, 24. septembra 2021 oz. do zasedbe prostih 
mest preko spletne prijavnice.  
 
Dodatne informacije lahko dobite pri svetovalki Petri Weber (Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Sežana),  tel.: 05 62 02 851 oz. po e-pošti: petra.weber@ozs.si 

https://docs.google.com/forms/d/1gsMyxm13bf8PEI8GPQwnfle2oq_NgRkyAc8gCTADxc8/edit
mailto:petra.weber@ozs.si

