
Program 2. teden 

 

Osnove analize poslovanja  

 
 
 

PONEDELJEK 
13. Februar 

 
Koncepti in terminologija 

analize poslovanja 
 

 

TOREK 
14. Februar 

 
Konsolidirani računovodski 

izkazi 
 

 

SREDA 
15. Februar 

 
Analiza učinkovitosti, 
uspešnosti, plačilne 
sposobnosti podjetja 

 

ČETRTEK 
16. Februar 

 
Analiza učinkovitosti, 
uspešnosti, plačilne 
sposobnosti podjetja 

 

PETEK 
17. Februar 

 
Izboljšave poslovanja podjetja 

 
 

 
09:00 - 09:30 Uvod v Analizo poslovanja 

- Osnovni koncepti in terminologija  
- Vrste analize poslovanja in razlike v 
analizi poslovanja po dejavnostih 
podjetij  

Viri financiranja 
– Zasebni in javni viri financiranja glede 
na vrste dejavnosti podjetij 

- lastniški viri 
- dolžniški viri 
- nepovratna sredstva 

Gost: Branko Drobnak –Poslovni angeli in 
tvegani kapital 

Kako pripraviti osnovno  finančno 
vrednotenje  
–  Ponudbo  start-up podjetja 
potencialnim investitorjem in možnosti 
za izstop iz podjetja 

- Koncept sedanje vrednosti bodočih 
donosov, neto sedanje vrednosti 
investicije 

 
Delo na primerih – izračuni DF,FV, PV, 
NPV 
 

 
Uvod v temo: 
Kako iz krize finančnega poslovanja v 
zdravo prihodnost podjetja? 
 
Gost podjetnik: Mitja Košak, Solos – 
Predstavitev študije primera – podjetje 
Solos 
Delo v timih na študiji primera 
 

Uvod v temo:  
Poslovna finančna etika podjetja in vpliv 
na dobičkonosnost podjetja 
- Kodeks poklicne etike poslovnega 
finančnika 

 
Gost podjetnik:  
Predstavitev študije primera 
Delo v timih na študiji primera 

09:30 - 10:00 

10:00 - 10:30 

10:30 - 11:00 
Delo na primerih  
-Preverjanje razumevanja osnovnih 
pojmov 
Delo v skupinah 

11:00 - 11:30 

11:30 - 12:00 

12:00 - 12:30 

12:30 - 13:00 

ODMOR ZA KOSILO   ODMOR ZA KOSILO   ODMOR ZA KOSILO   ODMOR ZA KOSILO   ODMOR ZA KOSILO   
13:00 - 13:30 

13:30 - 14:00 

14:00 - 14:30 Delo na primerih  
-Preverjanje razumevanja osnovnih 
pojmov 
Delo v skupinah  

Predstavitev rešitev študije primera Predstavitev rešitev študije primera Predstavitev rešitev študije primera 

 
Predstavitev rešitev študije primera  
 
Zaključek drugega tedna 

 

14:30 - 15:00 

15:00 - 15:30 Pomen analize poslovanja za podjetnike 
 
Gost 15:30 - 16:00 

Pridobljene 
veščine: 

Razumeti temeljne koncepte analize 
poslovanja in jih znati aplicirati v praksi 

Analizirati in razumeti kako poslujejo in 
prikazujejo rezultate poslovanja 
povezana podjetja 

Spoznati temeljne metode in orodja 
analize učinkovitosti poslovanja ter 
njihova uporaba 

Spoznati temeljne metode in orodja 
analize uspešnosti poslovanja ter plačilne 
sposobnosti podjetja ter njihova uporaba 

Razumeti in uporabiti analizo poslovanja 
kot izhodišče za izboljšave poslovanja na 
primeru izbranega podjetja 

 


