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 V A B I L O  N A   W E B I N A R  
 
Po obdobju preklica pandemije se odražajo posledice na gospodarstvo in poslovanje, ki ga bo potrebno krmariti 
naprej, tako v zvezi z naročili, proizvodnjo ali izvajanjem storitev, kot z zagotavljanjem likvidnosti. Da podamo pregled 
nad finančnimi ukrepi za doseganje likvidnosti podjetij in druge vidike, pomembne za poslovanje v korona letu, 
 

vas vabimo na spletni seminar 
 

ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI PODJETIJ IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV PO COVID-19 

Kaj bo, ko splošnih ukrepov pomoči več ne bo in bo treba seči po finančnih? 

ki bo v SREDO, 14. oktobra 2020, od 13.00 – 15.15 ure,   
na spletni povezavi v aplikaciji GoToWebinar, ki jo boste prejeli po prijavi.  

 

Vsebina seminarja in svetovanja: 
- likvidnost, solventnost, kapitalska ustreznost, notranje rezerve, denarni tok v aktualnih časih 
- aktualne razmere, pogoji za podjetnike in obrtnike, pridobivanje likvidnostnih kreditov in 

poroštev v skladu z megaprotikorona zakonodajo  
- pasti zadolževanja, moratorij na obstoječe kredite (do konca leta), pogoji za pridobitev 

sredstev, pri  katerih  bankah 
 

Seminar bo ponudil izhodišča, ki jih je potrebno poznati oziroma upoštevati pri zagotavljanju 
likvidnosti, prav tako pa opredelitev trenutnega stanja ponudnikov finančnih sredstev, predvsem 
Slovenske izvozne in razvojne banke (SID) in drugih pogodbenih bank ter  Slovenskega podjetniškega 
sklada (SPS), ki imajo razvite mehanizme financiranja za mala in srednje velika podjetja.  
 
Predavateljica:  Z vami bo dr. Nadja Zorko, poslovna in finančna svetovalka. 

 

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka podjetjem, predavateljica, 
pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje 
vrednosti podjetij. 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. 

 



 
 
 
 
Seminar je namenjen: 

• direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, računovodjem, finančnikom in vsem drugim, ki 
imajo v podjetju nadzor nad financami in poslovanjem. 

 
Kotizacija  
Seminar je za člane zbornice brezplačen. 
 
- za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino  brezplačno  
- ostali zunanji udeleženci plačajo kotizacijo v višini 48,00 EUR (+ 22% DDV) 
  
Kotizacijo zunanji prijavljeni plačajte na TRR št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: 00 1410-2020, pred 
pričetkom seminarja.  Račun boste prejeli po izvedbi spletnega seminarja. 
 
Prijave:    Prijavite se preko spletne prijavnice na povezavi https://bit.ly/3hBQyhZ, najkasneje do  
13. oktobra 2020.  
 
 
 

                       VABLJENI K PRIDOBITVI UPORABNIH ZNANJ IN POMEMBNIH INFORMACIJ!                                                                                               
                                                                                         
 
 
Emilija Bratož,                                                                                                         Mojca Andolšek, 
direktorica                                                                                                                predsednica 
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