
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

SPIRIT Slovenija, javne agencije 
 

Sežana, 12.09.2022 

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno delavnico 

 
»Kako podjetje ali zasebnik s pravočasnim načrtovanjem pridobi zaupanje finančnih institucij« 

 
v TOREK, 27. septembra 2022 od 9. do 12. ure,  

v sejni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana, Kraška ulica 6, Sežana 
 

Delavnica je BREZPLAČNA! 
 
Komu je delavnica namenjena? 
 
Delavnica je namenjena obstoječim podjetnikom, podjetnikom začetnikom in vsem, ki o tem koraku 

še razmišljate. Podjetnik z načrtovanjem in doslednim spremljanjem denarnega toka zagotavlja 

likvidnost podjetja, njegovo finančno varnost in dolgoročno plačilno sposobnost, s pomočjo katere 

lažje pridobiva sredstva pri finančnih institucijah.  

 
PROGRAM DELAVNICE: 
 
9:00  -    12:00   

 

Bančno poslovanje  

 Potrebna dokumentacija za odprtje poslovnega računa  

 Postopki banke pred/ob sklenitvi pogodbenega razmerja (bančni pregled in preverba 

stranke)  

 Odprtje poslovnega računa 

 Pregled bančne tarife  

 Izbira ustreznega paketa glede na dejavnost podjetnika 

 

Denarni tok in likvidnost podjetja  

 Vloga in načrtovanje denarnega toka podjetja (prilivi in odlivi podjetja)  

 Proces kroženja denarja  

 Kako se izognemo blokadi poslovnega računa  

 Izračun potrebnih premostitvenih sredstev (limit, revolving kredit, kratkoročni kredit)  

 

Načrtovanje dolgoročne plačilne sposobnosti in ugotavljanje kreditne sposobnosti podjetja  

 Bilanca Stanja 

 Izkaz poslovnega izida  

 Pregled finančnih kazalnikov podjetja  

 Ostali dejavniki, ki vplivajo na odločitev o financiranju subjekta 



 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

SPIRIT Slovenija, javne agencije 
 

Pregled kriterijev na praktičnih primerih  

 Pregled meril po posameznih razpisih 

 Najpogosteje zahtevana razpisna dokumentacija  

 Priprava poslovnega in finančnega načrta v tesnem sodelovanju s podjetjem ter 

računovodstvom.  

 

Delavnico bo izvedla Tina Jančigaj Ausec iz podjetja Befine-Pro d.o.o.. Tina ima za sabo več kot 24 let 

bančnih izkušenj, predvsem na področju sodelovanja z malimi podjetji ter zasebniki. V teh letih je razvila 

poglobljeno razumevanje bančnih produktov, procesov in uporabljenih analitičnih metod, ki jih banke 

uporabljajo pri odločanju glede financiranja podjetij in zasebnikov. Hkrati se zelo dobro zaveda izzivov, s 

katerimi se stranke srečujejo pri komunikaciji s finančnimi institucijami in dokumentaciji, ki jo le-te 

zahtevajo. Njena posebnost in hkrati cilj je ustvariti sinergijo med finančno institucijo in stranko ter z 

vsemi deležniki še naprej graditi zaupen in dolgoročen odnos. V zadnjih dveh letih kot mentorica svetuje 

in predaja svoje znanje tudi podjetnikom, ki šele začenjajo svojo podjetniško pot ali pa se prvič srečujejo 

z investicijo.  

 

Potek delavnice 

 

Delavnica bo potekala v živo med 9.00 in 12.00 v sejni dvorani območne obrtno-podjetniške zbornice 

Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana 

 

Število mest je omejeno! 

 

 

 

Prijave: Prijave na delavnico zbiramo najkasneje do petka, 23. septembra 2022 oz. do zasedbe prostih 
mest preko spletne prijavnice: https://forms.gle/gheAGo2hXxrLBeKP8. 
 
 
Dodatne informacije: SPOT Svetovanje Obalno–kraške regije, Petra Weber, 05 62 02 851, e-pošta: 
petra.weber@ozs.si. 

 
 
 
 

https://forms.gle/gheAGo2hXxrLBeKP8

