
 
 

 

 
 

 
 

Na Razvojni agenciji Sora smo za Vas pripravili delavnico z naslovom 
 
 

NAČRTOVANJE IN ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA 

 

 
ki bo potekala v sredo, 15.11.2017, od 17.00 do 19.30 ure, 

v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka.  
 
 
VSEBINA DELAVNICE: 
 

 Načrtovanje uspešnosti poslovanja – plan izkaza poslovnega izida (IPI):  
Plan prodaje in prihodkov 
Načrtovanje spremenljivih in stalnih stroškov 
Izračun praga rentabilnosti poslovanja - BEP  
Analiziranje poslovanja po mesecih, kvartalno, letno 
 

 Načrtovanje denarnih tokov – cash flow: 
Plan prilivov in odlivov po tednih in mesecih 
Premoščanje likvidnostnih težav 
 

 Premoženje podjetja in načrtovanje financiranja ter analiza bilance stanja: 
Načrtovanje financiranja  v primeru rasti prodaje in novih investicij 
Analiza bilance stanja na letni ravni z najbolj pogostimi kazalniki (kapital, stopnja zadolženosti podjetja, 
obvladovanje zalog, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev) 

 
PREDAVATELJICA: 
Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, 
certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega 
podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva 
in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje 
dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. Predava teme s področja stroškovnega in poslovodnega računovodstva 
na Visoki šoli za računovodstvo, predmet Računovodstvo za podjetnike na Gea College - Fakulteti za podjetništvo, 
na višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza bilanc z revizijo. Piše tudi znanstvene članke za revijo 
Poslovodno računovodstvo in strokovne prispevke za konference, ki jih organizira Inštitut za poslovodno 
računovodstvo (Konferenca o notranjem poročanju, Konferenca o analizi poslovanja). 
 
KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA? 
Delavnica je namenjena malim in srednjim podjetjem, potencialnim podjetnikom ter vsem, ki jih omenjena 
tematika zanima. 
 
KOTIZACIJA: 
Delavnica je za udeležence brezplačna, saj je finančno podprta s strani občin: Škofja Loka, Gorenja  vas – Poljane, 
Železniki in Žiri. 
 
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE 
Prijave sprejemamo do petka, 10. novembra 2017 oz. do zasedbe prostih mest na Razvojni agenciji Sora, 
telefon 04/50 60 220, e-pošta info@ra-sora.si. Pri prijavi navedite točen naziv in naslov podjetja, vaše ime 
in priimek ter e-naslov! 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, tel. št.: 04 50 60 220, spletna stran: www.ra-sora.si, e - pošta: info@ra-sora.si  

 


