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Vabilo na 

Prvi poslovno finančni WEBINAR ZA VETERINARJE  

 

Kdaj?  V četrtek 14. maja 2020 med 15 to in 18 uro. 

OSNOVE POSLOVNIH FINANC, RAZUMEVANJE BILANC TER PRILOŽNOSTI, NEVARNOSTI, PREDNOSTI, 

SLABOSTI IN POTREBNI UKREPI OPTIMIRANJA POSLOVANJA V DEJAVNOSTI VETERINE  V TEH 

NEGOTOVIH ČASIH  

Računovodski servisi evidentirajo  poslovne dogodke, ki jih ustvarjate z odločitvami in s svojim delom. Vi 

ste ključni dejavnik uspešnosti poslovnega sistema, v katerem delujete. 

Na webinarju bomo pogledali osnove bilanc in vplive vaših poslovnih odločitev nanje. Poskušali bomo 

poiskati odgovore, kje in kako optimirati poslovanje in okrepiti finančno pozicijo v dejavnosti veterine s 

ciljem neprekinjenega delovanja in, kje  iskati notranje rezerve v teh negotovih in težkih časih.  

Pogledala in komentirala bom dosedanjo finančno uspešnost, premoženjsko trdnost in priložnosti 

poslovanja podjetij petih udeležencev webinarja, tistih, ki bodo to želeli, lahko pod anonimnim imenom. 

Pri tem bom uporabila razpoložljive javne podatke o finančnem poslovanju do leta 2018.  Navedeno željo 

morate izraziti ob prijavi na webinar. Ob prijavi na webinar lahko tudi podate svoja vprašanja, na katera 

želite pridobiti odgovor.  

 

Predvideni vsebinski program webinarja 

 

15h -16.30h 

Dr. Nadja Zorko, neodvisna poslovna in finančna svetovalka, pooblaščena ocenjevalka vrednosti 

podjetij, sodna izvedenka 

- Osnove premoženjske bilance in presoja poslovne potrebnosti premoženja v teh časih; prednosti, 

slabosti, priložnosti, nevarnosti premoženja; 

- Do kam se zadolžiti in pomen kapitalske ustreznosti, solventnosti in likvidnosti podjetja v teh negotovih 

časih; 

- Kako presojati potrebne naložbe- kaj moramo in kaj zmoremo in kje iskati vire financiranja zanje v teh 

časih; 

- Osnove izkaza poslovnega izida in potrebni ukrepi prestrukturiranja s ciljem neprekinjenega delovanja; 

poslovno potrebne aktivnosti ; 

-Ustvarjati pozitiven denarni tok podjetja; 
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- Ukrepi države; 

- Planski proces. 

16:30-16.45  

Odmor 

16.45-17.30 

Dr. Nadja Zorko, neodvisna poslovna in finančna svetovalka, pooblaščena ocenjevalka vrednosti 

podjetij, sodna izvedenka 

- Temeljni pokazatelji uspešnosti podjetja, ki jih mora spremljati vodstvo v veterini in, kako ter kdaj 

ukrepati; 

- Kratka finančna analiza kapitalske ustreznosti, solventnosti, likvidnosti, donosnosti poslovanja,  tveganj 

podjetij udeležencev webinarja, tistih, ki bodo to želeli; 

- Odgovori na vprašanja.  

 

17.30-18h 

G. Peter Slapšak- Elementum d.o.o. 

- Priložnosti, nevarnosti, prednosti in slabosti plemenitih kovin kot naložbe v varnost za negotove in 

turbolentne čase za fizične osebe in za podjetja. 

 

V kolikor bo interes, bo webinar podaljšan za eno uro za odgovore na vaša vprašanja. 

* 

Vabljeni.  Dr. Nadja Zorko. 

 

CENA WEBINARJA NA OSEBO : 90 EUROV (cena brez ddv) 

PRIJAVE NA nadja.zorko@nzorko.si DO NAJKASNEJE 11.5.2020, 12 ure. 

Pravočasno prijavljenim udeležencem na webinar pošljemo podatke o trr za plačilo kotizacije, s katerim 

se potrdi prijava, in dobijo link za udeležbo na webinarju. Račun dobite na email. 

 

 

Avtorica  in izvajalka programa 

mailto:nadja.zorko@nzorko.si
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Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka podjetjem, predavateljica, pooblaščena 
ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi 
izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja,  vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti 
različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  
sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji 
v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko 
finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Sodelovala je 
tudi v sklopu delovne skupine Združenja Manager, Centra za izobraževanje v pravosodju, Združenja 
poslovnih finančnikov Slovenije in drugo. Zadnja leta se, v sklopu samozaposlitve, v praksi ukvarja z 
izgradnjo prilagodljivih poslovno-finančnih modelov, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in 
stabilnejšo dobičkovnost v času negotovih razmer v okolju.  Razvila je produkt diagnostike finančnega 
zdravja podjetja in krepitve le tega.  Je svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij tudi v izrednih 
razmerah, kako okrepiti likvidnosti, solventnosti podjetij, kje poiskati notranje rezerve, krepiti pozitivne 
denarne tokove v podjetjih kot tudi svetovalka pri presoji planskega procesa ter upravljanja s tveganji, 
določanja t.i. risk apetitov v podjetjih in drugo. Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje in videnja slabe prakse 
vodenja podjetij v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica za nemško založbo Forum 
Media, Akademijo Finance, Verlag Dashofer, Združenje nadzornikov Slovenije in druge.  
 

Soizvajalec  

g. Peter Slapšak 

 

Od leta 2003 je svoje poklicno življenje posvetil financam in od leta 2006 plemenitim kovinam, kjer v 
podjetju Elementum, kot direktor aktivno pomaga pri razvoju trga plemenitih kovin v Sloveniji. 
Z 28, kot tudi z 29 leti je postal 2x zapored najmlajši manager med največjimi 300 podjetji v Sloveniji. 
Najbolj je ponosen, da je s svojim znanjem pripomogel k internacionalizaciji podjetja v 6 držav in da so 
slovenski vlagatelji prvi na svetu leta 2010 dobili priložnost, da lahko shranjujejo svoje plemenite kovine v 
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bunkerju, v centralni Švici, kjer je švicarska narodna banka imela spravljene svoje zlate rezerve med 2 
svetovno vojno in vse do leta 1960. 
Kot je potrebno na pravilni način poskrbeti za um, dušo in telo, tako je potrebno pravilno poskrbeti tudi 
za lastno premoženje in svoje strategije prilagajati trenutnim razmeram. 
Z več kot 15 letnimi izkušnjami in z več kot 40 prezentacijami letno, želi Peter Slapšak na preprost način 
približati naložbe v plemenite kovine, čim širšemu krogu ljudi, saj je mnenja, da so zanimive in koristne 
informacije vedno dobrodošle, še posebej če pridejo ob pravem času. 
100% je da ni nič več 100%, zato izkoristite priložnost zase in za svoje bližnje, ter pridobite informacije iz 
področja, ki jih preko klasičnih medijskih kanalov ne bi nikoli slišali, prebrali ali prejeli. 
Običajen odziv udeležencev, kjer je predaval Peter Slapšak je: "Sedaj pa razumem...to je več kot sem 
pričakoval." 

 


