
Cilj delavnice 

Način dela 

Delavnico sestavljajo teorija 
trgov in finančnih instrumentov, 
povzetki novih direktiv in 
regulativ, razprave, kratki 
primeri iz prakse ter vaje. 

Delavnica je primerna za vse, ki 
so vsakodnevno vpeti v 
dogajanja na različnih trgih 
finančnih instrumentov in bi se 
radi seznanili s zakonskimi 
spremembami oziroma bi radi 

nadgradili znanje s praktičnimi 

rešitvami.  

Delavnica je namenjena: 

Finančni trgi se neprestano spreminjajo. Težijo k zniževanju transakcijskih 

stroškov, povečevanju hitrosti sklepanja poslov in iskanju novih instrumentov, ki 

poskušajo zadovoljiti potrebe vedno zahtevnejših tržnih udeležencev. V zadnjih 

letih so se finančni trgi močno spremenili predvsem zaradi globalne finančne 

krize. Nadzorniki trgov in finančnih institucij zahtevajo bolj pošteno, 

transparentno in premišljeno delovanje vseh udeležencev. Nova pravila 

poslovanja poskušajo povrniti zaupanje v stabilnost finančnih institucij in trgov. 

Izvajalec: mag. Jernej 

Doles 

Datum: 7. 5. 2014 

Kraj izvedbe: Hotel Mons, 

Ljubljana 

Cilj delavnice je na 

strukturiran in celovit način 

predstaviti trenutno delovanje 

finančnih trgov. Začeli bomo s 

splošnim pregledom aktualnih 

dogodkov na finančnih trgih, 

vključno s pomembnimi 

spremembami regulative. 

Predstavljeni bodo novi 

predpisi, ki urejajo delovanje 

finančnih trgov in institucij: 

MiFID II, Basel III in CRD ter 

EMIR. Ob koncu delavnice bo 

predstavljeno še tržno 

tveganje in načini za njegovo 

zavarovanje.  

Vsebina delavnice 

 trgovcem s finančnimi 

instrumenti, 

 zakladnikom v bankah, ki so 

vsakodnevno soočeni s 

tržnimi tveganji pri svojem 

poslovanju ali pri uporabi 

različnih strategij 

financiranja,  

 strokovnim delavcem s 

področja upravljanja s 

tveganji, 

 osebju v spremljavi 

trgovanja. 

 Aktualni dogodki iz 

svetovnih finančnih trgov 

 Novi predpisi, ki urejajo 

delovanje finančnih trgov 
in tržnih udeležencev 

 MiFID II 

 Spremembe pri 

investicijskih storitvah 
in poslih 

 Nove oblike 

organiziranega 

trgovanja 

 Zahteve po 

preglednosti pred in 

po trgovanju 

 Basel III in CRD IV 

 Kapital in kapitalski 

blažilniki  

 Likvidnost in 

likvidnostni blažilniki 

 Finančni vzvod 

 EMIR 

 Tržno tveganje in 

trgovalna knjiga 

 Metode in instrumenti za 

zavarovanje tržnega 
tveganja 

5 enostavnih načinov za 

prijavo na seminar ali za 

dodatne informacije: 

1. Internet 
www.omegafinance.si 
 

2. E-pošta 
info@omegafinance.si 

3. Faks 
059 064 503 
 

4. Mobilni 
041 647 502 

5. Pošta 
Omega Finance d.o.o. 

Mivka 28 

SI—1000 Ljubljana 

 

Finančni trgi in aktualne regulativne 

spremembe na njih  

https://www.regonline.co.uk/omegafinance_FinancniTrgi052014


Prijavljam se na seminar Finančni trgi in aktualne  

regulativne spremembe na njih, ki bo 7. 5. 2014  v 

Hotelu Mons v Ljubljani. 

Podatki o slušatelju 

Ime in priimek: 

_________________________________________________ 

Delovno mesto oz. področje dela:  

_________________________________________________ 

Organizacija: ______________________________________ 

Naslov: __________________________________________ 

Poštna št. in pošta: _________    ______________________ 

E-posta: _________________________________________ 

Tel.: _____________________________________________ 

Podpis ______________________  Datum ______________ 

Prijavnica 

Finančni trgi in aktualne 

regulativne spremembe na njih 

Datum: 7. 5 2014 

Kraj izvedbe: Hotel Mons, Ljubljana 

Izvajalec: mag. Jernej Doles 

9.00–10.30 Dobrodošlica  

 Uvod v delovanje 

 finančnih trgov 

 Aktualni dogodki iz 

 svetovnih finančnih 

 trgov 

 Novi predpisi, ki 

 urejajo delovanje 

 finančnih trgov  

10.30–10.45  Odmor  

10.45–12.30  MiFID II 

 Spremembe pri 

investicijskih 

storitvah in poslih,  

 Nove oblike 

organiziranega 

trgovanja,  

 Zahteve po 

preglednosti pred in 

po trgovanju 

12.30–13.30  Odmor za kosilo 

Urnik delavnice 

13.30–15.00  Basel III in CRD IV 

 Kapital in kapitalski 

blažilniki  

 Likvidnost in 

likvidnostni 

blažilniki 

 Finančni vzvod 

 EMIR 

15.00–15.15  Odmor  

15.15–16.30  Tržno tveganje in 

 trgovalna knjiga 

 Metode, 

 instrumenti in primeri 

 iz prakse za 

 zavarovanja tržnega 

 tveganja 

16.30 Zaključek seminarja 

Odlične finančne rešitve 

Informacije 

Kotizacija vklučuje predstavitev, učno 

gradivo, kosilo in pogostitve med 

odmori. Račun za kotizacijo vam bomo 

poslali po prejemu prijavnice.  Plačilo 

računa mora biti izvršeno pred začetkom 

seminarja. 

Varovanje podatkov 

Vse informacije, ki jih boste za namen ali 

v času delavnice izmenjevali ali nam jih 

posredovali, bodo varovane v našem 

podjetju. Te podatke lahko Omega 

Finance, d.o.o., uporabi za informiranje 

o prihodnjih seminarjih in delavnicah. 

Omejitev odgovornosti 

Omega Finance, d.o.o., si pridržuje vse 

pravice, da spremeni ali odpove 

katerikoli del ali odpove celoten 

objavljen program zaradi nepredvidljivih 

dogodkov. Pridržuje si tudi pravico, da v 

primeru premajhnega ali prevelikega 

števila udeležencev spremeni lokacijo 

izvedbe seminarja.   

O vseh spremembah vas mora obvestiti 

najmanj 3 dni pred začetkom seminarja. 

Odjava  

Odjava že prijavljenega slušatelja mora 

biti pisna (po e-pošti, pošti ali faksu) in 

mora prispeti na naslov podjetja 

najmanj 5 dni pred pričetkom seminarja. 

Slušatelji, ki se bodo odjavili po tem 

roku, niso upravičeni do vračila plačane 

kotizacije, lahko pa prenesejo plačilo na 

katerikoli drugi seminar v prihodnosti, 

pri čemer jim bo izstavljen račun za 

zgolj 10 % kotizacije novega seminarja. 

Prenos kotizacije je mogoč samo enkrat. 

»Nadomestni seminar« mora biti v roku 

6 mesecev. Seveda pa lahko družba 

prijavi tudi nadomestnoega slušatelja. 

Kotizacija: 245 EUR 

Podjetje Omega Finance d.o.o. ni zavezanec za DDV.  

Kotizacija vključuje učno gradivo, kosilo in pogostitve med 

odmori. Parkiranje je brezplačno na parkirišču hotela. 

Prijave sprejemamo do 29. 4. 2014. 

Račun vam bomo poslali po prejemu izpolnjene prijavnice. 

Plačilo kotizacije moramo prejeti pred začetkom seminarja. 

 

Podatki o sponzorju  

Želim, da registrirate na levi strani navedenega slušatelja 

Ime in priimek: ____________________________________ 

Delovno mesto oz. področje dela:  

_________________________________________________ 

Podpis ______________________  Datum ______________ 

Omega Finance, izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Mivka 28, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

MŠ 3987833000 - DŠ 82130701 - TRR SI56 1010 0004 9713 756 

Popust za skupine 

2 udeleženca           

220 EUR / udeležeca 

3 in več udeležencev           

200 EUR / udeležeca 


