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Vabilo na delavnico:  

Osnove financ za veterinarje 

Biti poslovno in finančno uspešen v veterinarski dejavnosti  

Praktična delavnica bo pomagala razumeti osnove bilanc, temeljev poslovnih financ, ključnih 

pokazateljev uspešnosti podjetja v dejavnosti veterine ter olajšala razumevanje dejavnikov, ki kreirajo 

dobičkovnost, denarni tok v veterinarski dejavnosti. 

Na delavnici bo praktično prikazan vpliv ključnih poslovnih odločitev na bilance, dobičkovnost delovanja 

kot tudi na denarni tok veterinarskega podjetja oziroma veterinarske dejavnosti. 

Pogledali bomo aktivnosti, kako zastaviti planske procese in določiti temeljne cilje podjetja in cilje 

ključnim ljudi v njem, ter kje, kako najti poti in načine za ključno izboljšanje finančne uspešnosti 

poslovanja v dejavnosti. 

Komu je delavnica namenjena? 

Ste na vodstvenem položaju v dejavnosti veterine? Imate vpliv na poslovne odločitve in posledično na 

stroške, premoženje, denarne tokove veterinarske družbe? Želite izboljšati finančno poslovanje in biti 

poslovno in finančno uspešnejši od konkurence na terenu? 

Praktična delavnica je namenjena vodstvenim in ključnim delavcem v veterini s ciljem povečati njihovo 

uspešnost in uspešnost organizacij, kjer delujejo. 

Izvedba delavnice 

Kdaj: V četrtek,  26.3. 2020 med 9.30 in 14.15 uro 

Kje: 

 

Rudarska Cesta 1, Velenje 

 

 

http://www.nzorko.si/
http://www.nzorko.si/
http://hotelpaka.com/


 
Poslovno svetovanje, Nadja Zorko s.p.  | www.nzorko.si.  |   
e: nadja.zorko@nzorko.si. |   t: 041765459 

2 

 

 

PREDVIDNA VSEBINA DELAVNICE: 

9:15  

Prihod in sprejem udeležencev 

Delavnica: 

9.30- 11.30   

Osnove bilanc, osnove finančnega poslovanja podjetja, ključni pokazatelji uspešnosti v veterinarski 

dejavnosti, planski proces in razumevanje denarnih tokov za veterinarje 

11.30-11:45  

Odmor s prigrizki, druženje 

Delavnica: 

11:45-13.45   

Ključni gonilci poslovne in finančne uspešnosti v veterini, kaj se lahko naučimo ob 'boljše' konkurence; 

ukrepi- kako zastaviti planski proces in kako kratkoročno in dolgoročno izboljšati finančno uspešnost 

poslovanja veterinarskega podjetja 

13:45 do 14.15 

Diskusija, delitev dobrih praks med udeleženci 

 

Cena delavnice 

Cena na udeleženca 195 eur (izvajalka ni zavezanka za ddv). 

V primeru dveh udeležencev iz istega podjetja je cena delavnice na udeleženca 175 eur.  V primeru treh 

udeležencev iz iste organizacije pa 165 eur na udeleženca. 

Prijave, vprašanja, na katera želite pridobiti odgovor na delavnici  pošljite na nadja.zorko@nzorko.si 

oziroma pokličete na telefonsko številko 041 765 459 – dr. Nadja Zorko. 

Prijava se šteje kot uspešna zgolj v primeru plačila delavnice na račun odprt pri Unicredit banki Slovenija:  

2900 0005 2914 715, imetnik bančnega računa je Poslovno svetovanje, Nadja Zorko s.p. Zagrad 40, Celje. 

V primeru odpovedi udeležbe s strani prijavljenega, denar ne vračamo, lahko pa se udeleži delavnice druga 

oseba, v sklopu prejetega plačila.  

Delavnica se lahko naredi, po ločenem dogovoru, tudi v konkretnem podjetju, na podatkih podjetja. 

http://www.nzorko.si/
http://www.nzorko.si/
mailto:nadja.zorko@nzorko.si
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PREDSTAVITEV AVTORJA, ORGANIZATORJA IN IZVAJALCA 

DELAVNICE 

 

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 delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s 
tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti d.d.. Sodelovala je tudi v sklopu delovne skupine 
Združenja Manager, Centra za izobraževanje v pravosodju, Združenja poslovnih finančnikov Slovenije in 
drugo. Zadnje leto se, v sklopu samozaposlitve, ukvarja z optimiranjem modelov upravljanja in vodenja 
podjetij ter izgradnjo prilagodljivih poslovno-finančnih modelov, ki omogočajo podjetjem večjo 
fleksibilnost in stabilnejšo dobičkovnost v času negotovih razmer v okolju.  Je svetovalka poslovodstvom 
in lastnikom podjetij ter predavateljica za nemško založbo Forum Media, Akademijo Finance, Združenje 
nadzornikov Slovenije in druge. Izziv v praksi so ji celostne spremembe posameznikov in sistemov ter 
zmanjševanje števila sporov na sodiščih ter 'prehod' v mediacije. 

 

PARTNER DOGODKA 

Hotel PAKA – Gorenje gostinstvo  

 

http://www.nzorko.si/
http://www.nzorko.si/
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Hotel Paka je poslovno-konferenčni hotel v lasti Gorenja Gostinstvo d.o.o.  Vsako leto najrazličnejši 

organizatorji iz vse Slovenije v hotelu Paka izvedejo preko 500 manjših in večjih seminarjev in konferenc. 

Konferenčni center ponuja izvrstne možnosti za seminarsko dejavnost tako na področju zmogljivosti 

dvoran, tehnične opreme in gostinske podpore. Lokacija hotela je naravnost idealna za organizacijo 

srečanja za udeležence iz vse Slovenije, saj je hotel Paka tako rekoč na pol poti med Ljubljano in 

Mariborom. 

Prednosti hotela Paka: 

 lociran v centru mesta Velenja 

 idealna lokacija za srečanja za udeležence iz vse Slovenije 

 53 sob ( standard in nove sobe superior, v celoti prenovljene v letu 2018 ) 

 6 konferenčnih dvoran s kapaciteto od 10 do 250 oseb 
( dvorane so klimatizirane ter opremljene z tehnično opremo ) 

 wellness predel z individualnimi finskimi savnami z jacuzzijem 

 očarljiv ambient in vrhunska kulinarična ponudba  
 

 brezplačen WiFi  v celotnem hotelu 

 brezplačni parkirni prostori pred hotelom in v varovani hotelski garaži 

 mestni kino, ki je lociran neposredno v konferenčnem delu hotela 

 možnost koriščenja številnih športnih objektov v neposredni bližini hotela ( fitnes, bazen, športna 
dvorana,…) 

 

www.hotelpaka.com 

https://www.facebook.com/hphotel.paka/ 

https://www.instagram.com/hotelpaka/ 

https://gorenjegostinstvo.si/ 

 

 

VABLJENI. 

 

Dr. Nadja Zorko. 

http://www.nzorko.si/
http://www.nzorko.si/
http://www.hotelpaka.com/
https://www.facebook.com/hphotel.paka/
https://www.instagram.com/hotelpaka/
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