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PROGRAM SN3/2.13 
 

Analiza načrtov in denarnih tokov v podjetju - delavnica  

 

Namenjen: Zaposlenim na področju poslovanja in financiranja podjetij, kreditnim 
analitikom,  komercialistom ter vsem tistim, ki jih obravnavna tematika 
zanima. 

Vsebina: • Analiza denarnih tokov v podjetju 

• Praktični primer analize denarnih tokov v podjetju: 
- analiza podjetja, projekta, kazalnikov, bilanc in denarnih tokov 

• Ocenjevanje dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo 
(EBITDA) ter denarnih tokov iz poslovanja 

- ocenjevanje od zgoraj navzdol (makroekonomske napovedi, 
industrijske napovedi, določanje velikosti trga); 

- ocenjevanje od spodaj navzgor (prodaja, stroški in ukrepi za 
izboljšanje EBITDA); 

- benchmarking; 
- uspešnost poslovanja. 

• Napovedovanje denarnih tokov 
- težave pri napovedovanju denarnih tokov; 
- napovedovanje obratnega kapitala; 
- razlike pri napovedovanju denarnih tokov za potrebe vrednotenja in 

prestrukturiranja; 
- priprava denarnih tokov za potrebe vrednotenja (prosti denarni tokovi 

za podjetje v primerjavi s prostimi denarnimi tokovi za lastniški 
kapital); 

- pokritost odplačevanja dolgov z razpoložljivimi denarnimi tokovi 
- vpliv prostega denarnega toka pri presoji kreditne sposobnosti 

komitenta. 
- dentifikacija primarnih in sekundarnih virov poplačila naložb. 
- praktični primer 

Izvajalci: mag. Aleksander Vozel, mag. Lan Filipič, Jure Poljšak  

Čas izvedbe: 7. in 8. april 2022, s pričetkom ob  9.00 uri,  registracija ob 8.30 uri 

Izvedba: spletna  delavnica na MS Teams povezavi, ki jo udeleženci prejmejo na 
svoje e-naslove dan pred izvedbo. 

 
Prijave: 

do srede, 30. marca 2022 na spletni strani ZBS preko obrazca prijavnica. 
Pisne odjave sprejemamo do 31. marca 2022 na ic@zbs-giz.si, po tem 
datumu je možna le še zamenjava udeleženca znotraj institucije, sicer 
zaračunamo celotno kotizacijo.  

Kotizacija: 265,00 € + ddv. Za 3 in več udeležencev iz iste institucije priznan 10% 
popust. Za prijave po 30. marcu je cena 10 % višja.  Poravnali jo boste po 
prejemu računa. Udeleženci programa do gradiva in potrdil o udeležbi na 
delavnici dostopajo  z registracijo v portal Izobraževalnega centra ZBS.  
 

 

https://www.zbs-giz.si/izob_programi/analiza-nacrtov-in-denarnih-tokov-podjetij/
mailto:ic@zbs-giz.si
https://profil.zbs-giz.si/Account/Login
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Analiza načrtov in denarnih tokov v podjetju 
_____________________________ 

Razpored dela na seminarju 
 

7. in 8. april 2022 
 

Spletni seminar (MS Teams) 
 

 
 
 

Četrtek, 7. april 2022 
 
08.30 – 09.00  Registracija  
 

09.00 – 11.00  Analiza denarnih tokov v podjetju 
   mag. Aleksander Vozel, Celovite poslovne rešitve 
 
11.00 – 11.15  Odmor 
 

11.15 – 13.30  Praktični primer analize denarnih tokov v podjetju 
   mag. Aleksander Vozel  
 
 

 
 

Petek, 8. april 2022 
 

09.00 – 10.00 Ocena EBITDA in napovedovanje denarnih tokov ter uporaba 
vzvodov za izboljšanje poslovanja podjetij 

   Lan Filipič, Advicons  
 
10.00 – 10.15  Odmor 
 

10.15 – 12.15 Praktični vidik presoje kreditne sposobnosti v banki 
   Jure Poljšak, Gorenjska banka d.d. Kranj  
 

 


