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BILANCA ZA DIREKTORJE IN KOMERCIALISTE 
 

 

 

Predavatelj:   Jana Galič - JANA GALIČ S.P. 

  

Datum:   25. 4. 2012 

 

Urnik:                         13.00–16.00 Predavanje 

 

Vsebina:  

 Kaj je BS in kaj IPI? 

 Osnovno načelo BS: aktiva = pasiva. 

 Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja? 

 Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in 

dolgoročnimi obveznostmi? 

 Smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne 

obveznosti? 

 Kje najdemo odgovor na vprašanje «Čigavo je premoženje?« in kako 

izračunamo kapital podjetja? 

 Kaj banki pomeni velikost kapitala in zakaj je pomembna njegova 

struktura? 

 Je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne 

težave? 

 Razlika med dobičkom iz poslovanja in dobičkom iz rednega delovanja in 

kaj je to bilančni dobiček? 

 Kazalniki - Kaj nam pove kazalnik likvidnost? 

 

Komu je namenjeno: Komercialist; Vodilni in vodstveni delavci 

 

Lokacija:                   Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Novi trg 11 – II. nadstropje, 

8000 Novo mesto, sejna soba 

VVaabbiilloo  nnaa  uussppoossaabblljjaannjjee  

https://gzdbk.intrix.si/in3x?action=detail&id=000034168&returnTo=000000170&module=data&history_id=426238
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Parkiranje:             Na voljo je plačljivo parkiranje v garažni hiši Novi trg, na parkiriščih Novi trg 

(pred ali za pošto), na parkirišču Kettejev drevored (pri športni dvorani 

Marof). 

 

O izvajalki: Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno 

računovodske službe v uspešnem podjetju JV Slovenije, zato strokovne 

vsebine na predavanjih nenehno prepleta s praktičnimi primeri iz poslovanja. 

Je članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in 

samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK 

knjigovodja, NPK računovodja …) s področja računovodstva in davkov. Je 

avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja 

naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala 

tudi štiri priročnike. 


