
Cilj delavnice 

Basel III prinaša bankam spremembe 

Komu je delavnica 

namenjena? 

• strokovnim delavcem s 
področja upravljanja s 
tveganji, 

• zakladnikom,  

• zaposlenim v računovodstvu 
in interni reviziji ter  

• drugim zaposlenim, ki se želijo 
seznaniti z novimi standardi 
upravljanja bančnih tveganj. 

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 

Način dela 

Basel III se je razvil kot odgovor na zadnjo finančno krizo. S svojo 

popolno uveljavitvijo v naslednjih letih bo prav gotovo spremenil 

razumevanje in merjenje tveganj, pa tudi zahtevani obseg 

potrebnega kapitala bank za blaženje različnih bančnih tveganj.  

Izvajalec: Jernej Doles 

Datum: 13. februar 2020 

Kraj izvedbe: Ljubljana, Four 

Points by Sheraton Ljubljana Mons 

Podrobneje pregledati 

posodobljena baselska 

pravila glede kapitalske 

ustreznosti bank in nova 

pravila glede likvidnosti 

bank. Udeležencem bodo 

predstavljene najnovejše 

usmeritve za merjenje in 

upravljanje tveganj, ki jih želi 

Basel III postopno uveljaviti 

v naslednjih štirih letih. 

Vsebina delavnice 

Izobraževanje je namenjeno tako 

udeležencem, ki se že sedaj 

srečujejo s problematiko in 

kompleksnostjo novih baselskih 

standardov, kot tistim 

udeležencem, ki se želijo z novimi 

pravili seznaniti, saj se zavedajo 

njihove pomembnosti in širokega 

vpliva na poslovanje bank. 

Poleg razlage novih pravil glede 

kapitala bank, likvidnosti, 

kapitalskih blažilnikov in 

likvidnostnih količnikov, ki jih 

uvaja Basel III, bodo predstavljeni 

tudi primeri iz bančne prakse 

bank, ki se na nova pravila že 

prilagajajo.  

• Basel I in II 

• Basel III kot revizija Basla II 

• Spremembe na področju 
likvidnosti in kapitala 

• Obveznost izpolnjevanja 
novih likvidnostnih 
standardov 

• količnik likvidnostnega 
kritja (Liquidity Coverage 
Ratio – LCR) 

• količnik neto stabilnega 
financiranja (Net Stable 
Funding Ratio – NSFR) 

• Spremembe na področju 
kapitala bank 

• Kapitalski blažilniki 

• varovalni kapitalski blažilnik  
(Capital conservation 
buffer) 

• proticiklični kapitalski 
blažilnik (Countercyclical 
capital buffer) 

Ω Finance 

http://www.omegafinance.si
mailto:info@omegafinance.si


Prijavljam se na seminar Basel III prinaša bankam spremembe, ki bo 

13. februarja 2020 v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana 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 

Basel III prinaša bankam spremembe 
Datum: 13. februar 2020 

Izvajalec: Jernej Doles 

 Življenjepis predavatelja najdete na spletni strani  

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

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

9.00–10.30 Dobrodošlica  

  Uvod 

 Basel I in Basel II 

 Basel III kot  revizija 

 Basla II 

10.30–10.45  Odmor  

10.45–12.30  Nove zahteve glede  

 likvidnosti: 

• količnik 

likvidnostnega kritja 

• količnik neto 

stabilnega 

financiranja 

 Dodatna merila za 

 spremljanje 

 likvidnostnega 

 tveganja 

Urnik delavnice 

12.30–13.30  Odmor za kosilo 

13.30–15.00  Višji globalni minimalni 

 kapitalski standardi 

 Kapitalski blažilniki 

• varovalni kapitalski 

blažilnik 

• proticiklični 

kapitalski blažilnik 

15.00–15.15  Odmor  

15.15–16.00  Prehodno obdobje 

 Sistemsko 

 pomembne finančne 

 ustanove  

 Diskusija in vprašanja 

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 / udeležecna 

Ω Finance 
Odlične finančne rešitve 

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. 2. 2020. 

Elektronsko prijavo na delavnico najdete na internetni strani 

https://www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/basel-iii/ 

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 _____________________ 

Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton 

Ljubljana Mons 

https://www.omegafinance.si/blog/jernej-doles/
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
https://www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/basel-iii/

