
 

 

 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje 
 

 
 

Webinar: PRIPRAVIMO SE NA OBRAVNAVO 
LETNIH POROČIL 
 
ki bo potekal v PONEDELJEK, 22. februarja, od 10. do 14. ure prek spletne platforme 
Zoom  
 
 

Namen in cilj izobraževanja 
 
Praktično razumevanje računovodskih izkazov je tisto temeljno znanje predstavnikov zaposlenih, ki 
je nujno potrebno za učinkovito spremljanje vseh poslovnih dogodkov, vključevanje svetov 
delavcev v načrtovanje poslovnih strategij in uspešno uveljavljanje skupnih interesov zaposlenih v 
podjetjih. 
  

Sodelovanje svetov delavcev v razpravah pri oblikovanju in sprejemanju letnih poročil v podjetjih, 
kar mora v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju potekati pred sprejemom 
dokončnih odločitev o obravnavanih dokumentih, je hkrati tudi odlična priložnost, da sveti delavcev 
uveljavijo svoje predloge in postavijo vprašanja, ki zaposlene najbolj zanimajo, npr.: o varnosti 
zaposlitev, pogojih dela, ukrepih za povečanje konkurenčnosti, pridobivanju kupcev, 
zmanjševanju zalog, izboljševanju delovnega zadovoljstva, posodabljanju tehnologije, razvijanju 
notranjega lastništva (delavskega delničarstva) ipd. 
 

Zato sta glavni namen in cilj razpisanega izobraževanja seznaniti udeležence z najpomembnejšimi 
sestavinami računovodskih izkazov in njihov vpliv na poslovanje podjetja, na vrednost, na stroške, 
na načrtovanje poslovnih strategij, na odločanje… ter jih hkrati usposobiti za razumevanje in 
praktično uporabo poslovnih izkazov.     
 
Izobraževanje priporočamo 

 
 PREDSEDNIKOM in ČLANOM SVETOV DELAVCEV 
 PREDSTAVNIKOM ZAPOSLENIH V ORGANIH VODENJA IN NADZORA 

 (članom NS, UO in delavskim direktorjem) 
 SINDIKALNIM ZAUPNIKOM 

 



 

Iz vsebine 
 

- Predpisi glede obravnave letnega poročila 
- Vsebina letnega poročila 
- Bilanca stanja  
- Izkaz poslovnega izida 
- Izkaz denarnih tokov 
- Analiziranje stanja in poslovanja 
- Posebej pomembne postavke 
- Kazalniki in njihova izrazna moč 
- Pomen  poznavanja in razumevanja letnega poročila v procesu soupravljanja podjetja 
- Zaključna razprava in vprašanja udeležencev 

 
Izvajalka 
 
Celotno izobraževanje bo vodila mag. Cvetka Peršak, univ. dipl. ekon., strokovnjakinja za finančno-
računovodsko področje, pooblaščena cenilka vrednosti podjetij in svetovalka članom Združenja 
svetov delavcev Slovenije. 
 
Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PETKA, 19. februarja 2021 po e-pošti: 
scid.izobrazevanja@gmail.com ali prek spleta na: www.delavska-participacija.com.  
 
Pri prijavi obvezno dodajte e-naslove vseh udeležencev, saj bomo na te naslove nekaj dni pred 
začetkom poslali povezave do izobraževanja. Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite 
tudi na GSM (041) 749 090 (Mitja Gostiša). 
 
Kotizacija za člane ZSDS znaša 89,00 EUR, za ostale udeležence pa 109,00 EUR. ŠCID 
IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, zato so cene brez DDV! 
 
Kotizacijo nakažete na transakcijski račun podjetja ŠCID IZOBRAŽEVANJA, Mitja Gostiša s.p., št.: SI56 
0312 6100 0159 327 odprt pri SKB banki (SWIFT SKBASI2X). Račun boste prejeli po zaključku 
izobraževanja. ŠCID IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, mat. št.: 93776446. 
 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
Datum: 10.2.2021               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 

 


