
 

 
 

Organizator specializiranih strokovnih seminarjev za strokovnjake s področja financ in 

uravnavanja tveganj 

v sodelovanju z   

 

organizira finančni seminar z naslovom 

 
 

Dolgoročna poslovna uspešnost podjetja 
 

Ljubljana, M Hotel, 22. oktober 2010 

 

 

Komu je seminar namenjen? 

 

Seminar je namenjen lastnikom podjetij, podjetnikom, menedžerjem, zaposlenim odgovornim za 

finance, finančnim analitikom, bančnim komercialistom, investicijskim bankirjem, ter :  

 

 vsem, ki želijo razumeti principe povečevanja vrednosti podjetja na dolgi rok; 

 vsem, ki želijo vzpostaviti proces zgodnjega zaznavanja težav z namenom preprečevanja 

poslabšanja poslovanja; 

 vsem, ki želijo učinkovito izkoriščati svoja poslovna sredstva in meriti njihovo uspešnost; 

 vsem, ki želijo zagotoviti dobičkonosnost poslovanja; 

 vsem, ki želijo maksimirati denarni tok v podjetju in razumeti gonilnike denarnega toka; 

 vsem, ki ne želijo prekoračiti meje dolgoročno vzdržnega dolga; 

 vsem, ki želijo zagotoviti stabilno strukturo financiranja podjetja; 

 vsem, ki želijo zagotoviti uravnotežen dolgoročen poslovni odnos vseh deležnikov v podjetju 

(kupci, dobavitelji, lastniki, banke, zaposleni); 

 vsem, ki želijo spoznati vsebino in prednosti spletne bonitetne informacije AJPES eS.BON. 

Vsak udeleženec seminarja prejme enkraten brezplačni vpogled v spletno boniteto informacijo 

AJPES eS.BON za poljubno izbrano podjetje.   

 

Izvajalci seminarja 

 

1. Aljoša Bučak Gasser, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 

2. Marko Juršič, AJPES 

 



 

 

Programski vodja seminarja 

 

Aljoša Bučak Gasser, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 

 

 

Program seminarja 

 

Poslovno okolje podjetja 
 Poslovna strategija in položaj na trgu 

 Operativni dejavniki uspeha 

 Donosnost na kapital – primarni finančni cilj lastnika 
 

Učinkovitost sredstev in optimizacija obratnega kapitala 
 Učinkovitost dolgoročnih sredstev 

 Učinkovitost kratkoročnih sredstev 

 Upravljanje obratnega kapitala z namenom sprostitve denarnega toka 

 
Dobičkonosnost in denarni tok 

 Merjenje dobičkonosnosti  

 Dolgoročno vzdržen denarni tok 

 Učinkovit izkaz denarnega toka in njegova interpretacija 

 Gonilniki denarnega toka 
 

Dolgoročno vzdržen dolg in optimalna struktura financiranja 
 Metoda izračuna dolgoročno vzdržnega dolga 

 Koliko dolga je preveč? 

 Vrednost podjetja 

 Optimalna struktura virov financiranja 
 

 

PRIMER: Analiza izbranega podjetja 
 

                                                                                
 

ZAVARUJTE SVOJE TERJATVE 
Bonitetne ocene slovenskih podjetij po modelu AJPES S.BON 

 
Med slovenskimi podjetji se povečuje plačilna nedisciplina. Hitro narašča število dogodkov 
neplačila, in sicer stečajev, likvidacij, prisilnih poravnav in blokad transakcijskega računa.  

Ravnajte preudarno in preverite boniteto poslovnih partnerjev z bonitetno informacijo AJPES 
S.BON po pravilih Basel II. Preverjanje bonitete predstavlja najcenejši način zavarovanja terjatev.  
 
Predlagamo vam uporabo spletne bonitetne informacije eS.BON, ki za poljubno izbrano slovensko 
podjetje vključuje informacije o tekoči in pretekli bonitetni oceni (SB), kratkoročni plačilni disciplini in 
druge pomembne informacije o podjetju in njegovem poslovanju. Ponujamo tudi možnost paketnega 
dostopa. Za dodatne informacije pišite na bonitete@ajpes.si 

Več informacij o modelu AJPES S.BON po pravilih Basel II in opise bonitetnih ocen je mogoče najti 
na portalu AJPES: http://www.ajpes.si/sBONOpis 

 

mailto:bonitete@ajpes.si
http://www.ajpes.si/sBONOpis


 

Urnik seminarja 

 
Petek, 22.10.2010 
 

8:00 – 8:15 prihod in registracija udeležencev 

8:15 – 8:30  Aljoša Bučak Gasser, Plenarno predavanje 

8:30 – 9:30 Poslovno okolje podjetja 

Poslovna strategija in položaj na trgu 

Operativni dejavniki uspeha 

Donosnost na kapital – primarni finančni cilj lastnika 

9:30 – 9:45 Marko Juršič, AJPES: Bonitetne storitve in AJPES S.BON 

9:45 – 10:30 Učinkovitost sredstev in optimizacija obratnega kapitala 

Učinkovitost dolgoročnih sredstev 

Učinkovitost kratkoročnih sredstev 

Upravljanje obratnega kapitala z namenom sprostitve denarnega toka 

10:30 – 10:45 Odmor 

10:45– 11:45 Učinkovitost sredstev in optimizacija obratnega kapitala – nadaljevanje 

11:45– 12:45 Kosilo
1
 

12:45– 13:45 Dobičkonosnost in denarni tok 

Merjenje dobičkonosnosti  

Dolgoročno vzdržen denarni tok 

Učinkovit izkaz denarnega toka in njegova interpretacija 

Gonilniki denarnega toka 

13:45– 14:45 Dolgoročno vzdržen dolg in optimalna struktura financiranja 

Metoda izračuna dolgoročno vzdržnega dolga 

Koliko dolga je preveč? 

Vrednost podjetja 

Optimalna struktura virov financiranja 

14:45– 15:00 Odmor 

15:00– 16:15 PRIMER: Analiza izbranega podjetja 

 

 
 
 
Način dela na seminarju 
 

Na seminarju bodo udeleženci preizkusili predstavljeno tematiko tudi na praktičnem primeru, kjer bodo 

pri izračunih potrebovali finančne kalkulatorje (HP 10bII ali primerljivi). 

 

 

 

 

                                                      
1
 Kosilo je vključeno v kotizacijo. 



 

Kdaj in kje bo potekal seminar? 

 

Seminar bo potekal 22. oktobra 2010, v M Hotelu, Derčeva 4, Ljubljana. Udeleženci seminarja lahko 

dodatne informacije o hotelu pridobijo na spletnem naslovu www.m-hotel.si.  

 

 

Kje je mogoče pridobiti dodatne informacije o seminarju in organizatorju? 

 

Dodatne informacije o seminarju je mogoče pridobiti pri organizatorju seminarja, IFIN, Inštitut za 

finance, po elektronski pošti na naslovu info@ifin.si. Dodatne informacije o organizatorju seminarja, 

reference in pregled preteklih seminarjev je mogoče pridobiti na domači strani organizatorja 

www.ifin.si. 

 

 

Kotizacija in splošni pogoji 

  

Kotizacija za navedeni seminar znaša 190 EUR + DDV za majhna podjetja (podjetja, pri katerih celotni 

prihodki v letu 2009 niso presegli 200.000 EUR) in 250 EUR + DDV za vsa ostala podjetja in finančne 

institucije. IFIN, Inštitut za finance, za tretjega in vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste institucije 

priznava 10% popust od navedene cene. Kosilo je vključeno v kotizacijo. Vsak udeleženec seminarja 

prejme enkraten brezplačni vpogled v spletno boniteto informacijo AJPES eS.BON za poljubno 

izbrano podjetje! 

 

Zadnji dan za prijavo na seminar je sreda, 20. oktober 2010. IFIN, Inštitut za finance, si pridržuje 

pravico do spremembe programa v primeru nastopa nepredvidljivih dogodkov ali do odpovedi 

seminarja v primeru premajhnega števila prijav. Če se pisno odjavite 5 dni pred izvedbo seminarja, to 

je do vključno 17. oktobra 2010, vam bomo zaračunali 50% kotizacije. V primeru kasnejše odjave vam 

bomo kotizacijo zaračunali v celoti.   

 

 

Kako se je mogoče prijaviti na seminar? 

 

Prijavnica na seminar se nahaja na zadnji strani brošure. Izpolnjeno prijavnico pošljite po faksu na 

številko 01 514 16 91. Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski pošti na elektronski naslov 

info@ifin.si. Prosimo vas, da v primeru elektronske prijave pri prijavi navedete vse podatke, ki se 

nahajajo na prijavnici.   

 

Informacija o točkovanju seminarja 

 

Če bo kdo izmed udeležencev seminarja potreboval podatek o točkovanju seminarja na podlagi 4. člena 

Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog 

revizorja in pooblaščenega revizorja, bo IFIN, Inštitut za finance, Slovenski inštitutu za revizijo zaprosil za 

točkovanje seminarja. 

mailto:info@ifin.si
http://www.ifin.si/
mailto:info@ifin.si


 

    v sodelovanju z    
 

PRIJAVNICA za udeležbo na seminarju »Dolgoročna poslovna uspešnost podjetja«, 22. oktober 2010 

 

Organizacija:  ____________________________________________________________________________  
 
Naslov:    _______________________________________________________________________________ 
(Prosimo, vpišite točne podatke o firmi oz. imenu in sedežu, ki jih bomo uporabili za izstavitev računa) 
 
ID za DDV: ________________________  Telefon: __________________  Fax: _______________________  
 
 
Prijavljamo:  
 
 
1. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                                                    
 
 
2. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                                                    
 
 
3. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)            
 
          
4. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                  
 
 
5. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                  
 
 
V _____________________________,   dne ______________ 2010 
       
 
                                                                                                        Žig in podpis odgovorne osebe: 
 
 

                                                                                                         ______________________ 
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite po faksu na številko 01 514 16 91. Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski pošti na 
elektronski naslov info@ifin.si. IFIN, Inštitut za finance, za tretjega in vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste institucije 

priznava 10% popust od navedene cene.  
 
Zadnji dan za prijavo na seminar je sreda, 20. oktober 2010. IFIN, Inštitut za finance, si pridržuje pravico do spremembe 

programa v primeru nastopa nepredvidljivih dogodkov ali do odpovedi seminarja v primeru premajhnega števila prijav. 
Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po končanem seminarju. Če se pisno odjavite 5 dni pred izvedbo seminarja, to je 
do vključno 17. oktobra 2010, vam bomo zaračunali 50% kotizacije. V primeru kasnejše odjave vam bomo kotizacijo 
zaračunali v celoti.   
 
IFIN, Inštitut za finance, se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP, UL RS 59/1999, 57/2001 in 59/2001) in uporabljal za lastne potrebe ter jih brez vaše privolitve ne bo posredoval 
tretjim osebam. IFIN, Inštitut za finance, bo podatke uporabljal izključno z namenom lastnih poslovnih dejavnosti. 
Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da IFIN, Inštitut za finance, trajno ali začasno preneha uporabljati njegove 

osebne podatke za namene neposrednega trženja.  

 

mailto:info@ifin.si

