
Cilj delavnice 

Način dela 

Delavnica je sestavljena iz teorije trgov in 

finančnih instrumentov, razprav, kratkih 

primerov ter vaj.  

Predhodno znanje s tega področja ni 

potrebno. Delavnica je primerna za vse, ki 

so vsakodnevno vpeti v dogajanja na 

različnih trgih finančnih instrumentov in bi 

radi dopolnili svoje teoretično znanje 

oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri 

iz realnega življenja.  

Udeleženci bodo po delavnici bolje 

razumeli finančne instrumente in logiko 

delovanja finančnih trgov, pa tudi 

povezavo med instrumenti in tveganji.  

Delavnica je namenjena: 

Finančni trgi igrajo ključno vlogo v tržnih gospodarstvih. Interakcije med kupci in prodajalci 

omogočajo določitev cen finančnih instrumentov, ponujajo likvidnost in zmanjšujejo 

transakcijske stroške. V zadnjih letih so se finančni trgi, tudi zaradi globalne finančne krize, 

močno spremenili. Mnogi tržni udeleženci so izginili, spremenila sta se obseg in način 

poslovanja s finančnimi instrumenti. Za uspešnejše poslovanje na teh trgih je zato bolje, če 

udeleženci dobro razumejo široko paleto finančnih instrumentov, ki so na voljo. 

Izvajalec: Jernej Doles 

Datum: 21. januar 2020   

Kraj izvedbe: Ljubljana, Four 

Points by Sheraton Ljubljana Mons 

Cilj delavnice je na strukturiran in 

celovit način predstaviti trenutno 

delovanje glavnih finančnih trgov in 

instrumentov. Začeli bomo s splošnim 

pregledom aktualnih dogodkov na 

finančnih trgih, vključno z novimi 

predpisi, ki so vezani na to področje 

financ. Ogledali si bomo razloge za 

gibanja valutnih tečajev in obrestnih 

mer ter razložili pomen valutnih trgov v 

mednarodni trgovini. Nato bomo 

podrobneje spoznali kapitalske trge. 

Predstavljeni bodo glavni lastniški in 

dolžniški finančni instrumenti. Na koncu 

bomo obravnavali še trg izvedenih 

finančnih instrumentov in osnovne 

vrste izvedenih instrumentov.  

Vsebina delavnice 

• vodstvu in zaposlenim na področju 

trgovanja s finančnimi instrumenti, 

investicijskega bančništva in 

skrbništva ter spremljave poslov 

finančnih trgov,  

• borznim posrednikom in upravljavcem,  

• revizorjem,  

• komercialistom,  

• strokovnim delavcem s področja 

upravljanja tveganj,  

• IT-tehnologom, ki se ukvarjajo z 

razvojem podpore finančnih 

instrumentov,  

• začetnikom, ki trgujejo s finančnimi 

instrumenti,  

• vsem drugim, ki želijo pridobiti nove 

informacije in znanja s širokega 

področja finančnih trgov. 

• Aktualni dogodki iz svetovnih 
finančnih trgov 

• Reforma zakonodaje in 
spreminjanje finančnega okolja 

• Kratka zgodovina razvoja 
finančnih trgov  

• Pregled glavnih vrst finančnih 
instrumentov in glavnih trgov  

• Valutni in denarni trg 

• promptni valutni posel 

• depoziti, zakladne menice, 
komercialni zapisi, potrdila o 
denarnem depozitu 

• Lastniški finančni instrumenti 

• vloga delnic v financiranju 
podjetja  

• primarni in sekundarni trg 
delnic 

• Dolžniški finančni instrumenti 

• glavne značilnosti dolžniških 
instrumentov 

• državne in podjetniške 
obveznice  

• Izvedeni finančni instrumenti in 
terminski trgi 

• značilnosti izvedenih 
instrumentov 

• vrste osnovnih izvedenih 
instrumentov in trgov  

• primeri uporabe teh 
instrumentov 

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 instrumenti in finančni trgi 

Ω Finance 

https://www.regonline.co.uk/omegafinance_FinancniTrgi052014
mailto:info@omegafinance.si


Prijavljam se na seminar Finančni instrumenti in finančni trgi, ki 

bo 21. januarja 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 

9.00–10.30 Dobrodošlica  

 Aktualni dogodki, 

 spreminjanje finančnega 

 okolja in regulative 

 Kratka zgodovina 

 razvoja trgov   

 Valutni in denarni trg 

• promptni valutni posel  

• depoziti, zakladne menice, 

CP, CD 
10.30–10.45  Odmor  

10.45–12.30  Lastniški finančni 

 instrumenti  

• vloga delnic v financiranju 

podjetja  

• primarni in sekundarni trg 

• začetna javna prodaja, 

odkup primarne izdaje,  
LBO, MBO 

• trgovanje z delnicami   

Urnik delavnice 

12.30–13.15  Odmor za kosilo 

13.15–14.15  Dolžniški finančni 

 instrumenti 

• glavne značilnosti 

dolžniških instrumentov 

• pregled instrumentov 

14.15–14.30  Odmor  

14.30–16.00  Izvedeni finančni 

 instrumenti in terminski 

 trgi 

• značilnosti izvedenih 

instrumentov 

• vrste osnovnih 

izvedenih instrumentov  

• primeri praktične 

uporabe  

16.00  Zaključek delavnice 

Ω Finance 
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: 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. 1. 2020. 

Elektronsko prijavo na delavnico najdete na internetni strani 

https://www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/financni-instrumenti/ 

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 

Popust za skupine 

2 udeleženca           

270 EUR / udeleženca 

3 in več udeležencev          

250 EUR / udeleženca 

Finančni instrumenti in trgi 
Datum: 21. januar 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 

https://www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/financni-instrumenti/
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/jernej-doles/

