
Cilj delavnice 

Upravljanje finančnih tveganj 

Način dela 
Izobraževanje je namenjeno 
udeležencem, ki se s finančnimi 
tveganji v bankah in podjetjih 
srečujejo, vendar njihova osnovna 
naloga ni upravljanje s tveganji. 
Primerno pa je tudi za tiste, ki se s 
tveganji bolj poglobljeno ukvarjajo 
pri vsakodnevnem delu, pa želijo 
svoje vedenje dopolniti z 
dodatnimi primeri iz prakse. 
Predstavljeni bodo tudi primeri 
dobrega in tudi slabega upravljanja 
s tveganji ter običajne in 
najpogosteje uporabljene tehnike 
upravljanja s posameznimi tveganji. 

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: 

Upravljanje tveganj se ni še nikoli soočalo s težjimi scenariji, kot so dogodki, ki smo jim 

priča v zadnjih letih. Svetovna finančna kriza je odprla nova vprašanja, kako bolje 

ugotavljati, predvsem pa upravljati raznovrstna tveganja, ki so jim izpostavljene banke in 

podjetja. Lekcija, ki smo se je v krizi naučili, je, da je razumevanje upravljanja tveganj 

bistveno za vsakogar, ki deluje na finančnih trgih. Razumevanje načel dobrega upravljanja 

tveganj ni več samo »dobro je imeti«, temveč postaja to znanje ključnega pomena. 

Izvajalec: Jernej Doles 

Datum: 25. februar 2020  

Kraj izvedbe: Ljubljana, Four 

Points by Sheraton Ljubljana Mons 

Cilj delavnice je predstaviti 

udeležencem tveganje na 

splošno, posamezne vrste 

tveganj, vlogo upravljanja s 

tveganji ter osnovne 

instrumente in načine 

upravljanja posameznih tveganj. 

Delavnica je zasnovana tako, da 

je najprej jasno razložena 

teorija, ki se jo kasneje podpre s 

praktičnimi primeri upravljanja 

posameznih tveganj. 

Vsebina delavnice 

• strokovnim delavcem s področja 

upravljanja s tveganji 

• skrbnikom podjetij 

• zakladnikom 

• trgovcem 

• borznim posrednikom 

• upravljalcem skladov 

• komercialistom 

• zaposlenim v računovodstvu, ki 

želijo poglobiti svoja teoretična 

znanja 

• Uvod v upravljanje s 

tveganji 

• Kaj je tveganje? 

• Pregled različnih vrst 

tveganja 

• Proces upravljanja s 

tveganji 

• Predpisi in zakonodaja: 

Basel, CRD 

• Tržno tveganje 

• Kreditno tveganje 

• Tveganje poravnave 

• Likvidnostno tveganje 

• Operativno tveganje 

• Prikaz primerov dobre in 

slabe prakse upravljanja 

tveganj 
Upravljanje tveganj mora postati 

del kulture organizacije – 

vključeno mora biti v filozofijo 

organizacije, korporativno 

upravljanje in kodeks ravnanja, 

ne pa da se ga obravnava kot 

ločeno poslovno enoto oziroma 

nekakšen »program 

zmanjševanja tveganj«. 

Kratko videopredstavitev delavnice si 

oglejte na  

http://youtu.be/AvyOL8gM7AU 

Ω Finance 

http://www.omegafinance.si
mailto:info@omegafinance.si
http://youtu.be/AvyOL8gM7AU


Prijavljam se na seminar Osnove upravljanja finančnih tveganj , ki 

bo 25. februarja 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 Dobrodošlica  

  Uvod v tveganja 

• kaj je tveganje? 

• različne vrste 

tveganj 

 Proces 

 upravljanja s 

 tveganji 

10.30–10.45 Odmor  

10.45–12.30 Basel in CRD 

 Testiranje 

 izjemnih situacij  

 Kreditno tveganje 

12.30–13.30 Odmor za kosilo 

Urnik delavnice 

13.30–15.00  Deželno tveganje 

 Vloga bonitetnih 

 agencij 

 Tveganje 

 poravnave 

 Likvidnostno 

 tveganje 

15.00–15.15  Odmor  

15.15–16.00  Operativno 

 tveganje 

 Tržno tveganje 

 Merjenje in 

 upravljanje 

 tržnega tveganja 

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 udeleženci  

250 EUR / udeleženca 

Ω Finance 
Odlične finančne rešitve 

Osnove upravljanja finančnih tveganj  
Datum: 25. februar 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 10. 2. 2020. 

Elektronsko prijavo na delavnico najdete na internetni strani 

www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/upravljanje-financnih-tveganj/ 

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/upravljanje-financnih-tveganj/
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

