
Cilj delavnice 

Likvidnostno tveganje 

Način dela 
Delavnica je sestavljena iz teorije 
upravljanja likvidnostnega tveganja, 
razprav, kratkih primerov in vaj. 
Primerna je tudi za tiste, ki se z 
likvidnostnim tveganjem vsakodnevno 
ukvarjajo in bi radi dopolnili svoje 
znanje z novostmi, ki jih prinašajo novi 
predpisi na tem področju, pa tudi novi 
načini upravljanja likvidnosti, ki so 
posledica novih finančnih instrumentov 
in večje medsebojne povezanosti med 
trgi, udeleženci in instrumenti. 
Udeleženci bodo po delavnici bolje 
razumeli likvidnostno tveganje, pa tudi 
načine in omejitve, ki so potrebni za 
učinkovito upravljanje z njim. 

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 

Delavnica je namenjena: 

Likvidnost je sposobnost organizacij, da financirajo povečanje sredstev in izpolnjujejo 

dospele obveznosti. Temeljna vloga bank v preoblikovanju ročnosti kratkoročnih 

depozitov v dolgoročna posojila pa sama po sebi izpostavlja banke likvidnostnemu 

tveganju. Lahko bi celo rekli, da ima skoraj vsaka finančna transakcija posledice na 

likvidnost. Tržni pretresi, ki so se začeli dogajati sredi leta 2007, so ponovno 

poudarili pomen likvidnosti za delovanje finančnih trgov in bančnega sektorja.  

Izvajalec: mag. Jernej Doles 

Datum: 10. marec 2020  

Kraj izvedbe: Ljubljana, Four 

Points by Sheraton Ljubljana Mons 

Na delavnici želimo udeležence 

seznaniti z okvirjem, ki ga 

uporabljajo banke in tudi 

podjetja za prepoznavanje, 

merjenje in poročanje 

likvidnostnega tveganja. Na 

delavnici bodo predstavljene 

različne vrste likvidnostnega 

tveganja, obravnavane bodo 

potrebe in zmožnosti po 

financiranju, prikazani pa bodo 

tudi načini merjenja 

likvidnostnega tveganja in novi 

likvidnostni standardi, ki jih uvaja 

Basel III. 

Vsebina delavnice 

• zakladnikom v bankah in podjetjih, ki 

so vsakodnevno soočeni z 

likvidnostnim tveganjem pri svojem 

poslovanju ali uporabi različnih 

strategij financiranja,  

• zaposlenim na področju trgovanja s 

finančnimi instrumenti in 

investicijskega bančništva, 

• strokovnim delavcem s področja 

upravljanja s tveganji, 

• skrbnikom podjetij in komercialistom, 

da bodo lahko bolje svetovali svojim 

strankam glede likvidnosti podjetij, 

• zaposlenim v računovodstvu in reviziji, 

• drugim bančnim uslužbencem, ki jih 

zanimajo teme s področja likvidnosti 

bank, podjetij oziroma likvidnosti 

finančnega sistema nasploh. 

• Opredelitev likvidnostnega 

tveganja  

• Likvidnostno tveganje 

financiranja  

• Napovedovanje, merjenje in 

spremljanje potreb po 

financiranju  

• Ocena zmožnosti 

financiranja  

• Merjenje in spremljanje 

likvidnosti sredstev  

• Merila likvidnostnega 

tveganja in likvidnostni limiti 

• Načela dobrega upravljanja 

in nadzora likvidnostnega 

tveganja  

• Obveznost izpolnjevanja 

novih likvidnostnih 

standardov:  

• količnik likvidnostnega 

kritja (LCR)  

• količnik neto stabilnega 

financiranja (NSFR) 

Banka mora uveljaviti tako 

strategijo financiranja, ki 

zagotavlja učinkovito 

diverzifikacijo virov in zapadlosti 

financiranja. 

Ω Finance 

https://www.regonline.co.uk/omegafinance_LikvidnostnoTveganjeMar2014
mailto:info@omegafinance.si


Prijavljam se na seminar Likvidnostno tveganje, ki bo 10. marec 

2020 v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons. 

 

Podatki o slušatelju 

 

Ime in priimek: ___________________________________________________ 

Delovno mesto oz. področje dela:  

_________________________________________________________________ 

Organizacija: ____________________________________________________ 

Naslov:__________________________________________________________ 

Poštna št. in pošta: _______________    _____________________________ 

E-posta: __________________  ______________________________________ 

Tel.: _____________________________________________________________ 

Podpis ____________________________  Datum ______________________ 

Prijavnica 

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

9.00–10.30 Opredelitev 

 likvidnostnega 

 tveganja  

 Likvidnostno 

 tveganje 

 financiranja  

10.30–10.45  Odmor  

10.45–12.30  Napovedovanje, 

 merjenje in 

 spremljanje 

 potreb po 

 financiranju  

 Ocena 

 zmožnosti 

 financiranja  

12.30–13.30  Odmor za kosilo 

Urnik delavnice 

13.30–15.00  Merjenje in 

 spremljanje 

 likvidnosti sredstev  

 Merila likvidnostnega 

 tveganja in 

 likvidnostni limiti  

 Načela dobrega 

 upravljanja in 

 nadzora 

15.00–15.15  Odmor  

15.15–16.00  Obveznost 

 izpolnjevanja 

 novih likvidnostnih 

 standardov  (LCR, 

 NSFR) 

16.00 Zaključek seminarja 

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. 

Popust za skupine 

2 udeleženca           

270 EUR / udeleženca 

3 in več udeležencev          

250 EUR / udeleženca 

Ω Finance 
Odlične finančne rešitve 

Likvidnostno tveganje  

Datum: 10. marec 2020  

Izvajalec: Jernej Doles 

 Življenjepis predavatelja najdete na spletni strani  

https://www.omegafinance.si/blog/jernej-doles/   

Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton 

Ljubljana Mons 

Kotizacija: 305 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 1. 3. 2020. 

Elektronsko prijavo na delavnico najdete na internetni strani 

www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/likvidnostno-tveganje/ 

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 _______________________ 

https://www.omegafinance.si/blog/jernej-doles/
https://www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/likvidnostno-tveganje/
https://www.linkedin.com/company/omega-finance
https://www.facebook.com/OmegaFinanceSi
https://twitter.com/OmegaFinanceSi
https://plus.google.com/+OmegafinanceSiLjubljana/posts
http://www.youtube.com/channel/UCM70zKMkm-35qFQxLPPesKA
https://www.xing.com/companies/omegafinance
http://www.pinterest.com/OmegaFinanceSi/
http://www.viadeo.com/en/company/omega-finance

