
 

 

                                        VABILO 
 

SPOT svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga izvajamo konzorcijski partnerji:  RIC Bela Krajina, 
Razvojni center Novo mesto, RC Kočevje Ribnica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto,   
vas vabi  k udeležbi na delavnici : 

 

                       Branje in razumevanje bilanc za podjetnike 
 

v  četrtek, 11. oktobra 2018, ob 12.00 uri 

v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, 8340 
Črnomelj. 
 

Izvajalka: mag. Nataša Pustotnik 
 
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 in finance, predmet Računovodstvo za podjetnike na 
GeaCollege - 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). 
 
Obravnavana tematika delavnice :  
 

• Bilance kot vir informacij za sprejemanje poslovnih odločitev 

• Najpomembnejše kategorije izkaza poslovnega izida in bilance stanja 

• Ocenimo kvaliteto izkazanega dobička 

• Ali podjetje primerno financira svoja sredstva in zakaj je to pomembno? 

• Kakšna je zadolženost podjetja in kako tvegano je to podjetje za upnike? 

• Obratni kapital in njegov pomen za stabilno poslovanje podjetja 

• V katerih bilančnih postavkah podjetje morda skriva izgube? 

• Bo podjetje, ki smo mu prodali blago na odloženo plačilo, sposobno plačati 

obveznosti v dogovorjenem roku? 

• Bo potencialni dobavitelj, ki nam je poslal ponudbo za letno poslovno sodelovanje, 

zaupanja vreden poslovni partner? 

Komu je delavnica namenjena : 

Delavnica je namenjen malim in  srednjim podjetjem, s.p.- samostojnim podjetnikom posameznikom, 

potencialnim podjetnikom, fizičnim osebam ter vsem, ki jih ta tematika zanima. 

Delavnica traja 3 šolske ure in je za vse udeležence brezplačna. 
  

https://www.facebook.com/ooz.crnomelj/


 

 

Prijave:  
 
Zaradi lažje izvedbe je število mest omejeno, zato prosimo, da se nam zainteresirani udeleženci 
prijavite čim prej oz. najkasneje do 4.10.2018 na  tel: 040/122-872  
ali e-pošti:  peter.ambrozic@ric-belakrajina.si 
 
Facebook - dogodek : https://www.facebook.com/events/228979517968770/ 
 
 
 
Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija  delavnico-seminar  koordinira RIC Bela krajina. 
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
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