
 

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z osnovami finančnega 

odločanja ter temelji, ki so potrebni za kompetentne odločitve. 

Udeleženci se bodo seznanili z glavnimi finančnimi področji, kot 

so finančni sistem, finančni trgi, finančni instrumenti, upravljanje 

tveganj in upravljanje naložb in časovna vrednost denarja.  

Osnove 
financ 
Včasih nam predstavlja 

odločitev o novem kreditu, 

depozitu ali nakupu kakega 

finančnega instrumenta velik 

napor, včasih celo navidezno 

nerešljivo uganko. 

Nemalokrat dvomimo o 

finančni strategiji in 

finančnem planu. Podobno 

velja tudi za tveganja – ne 

vemo točno, kdaj je ravno še 

dovolj in kdaj je tveganja že 

preveč. Odgovore na ta in 

podobna vprašanja in dileme 

bomo na delavnici podprli s 

praktičnimi primeri. 

• zaposlenim v področju financ, ki želijo 

pridobiti celovit in praktičen pogled na 

široko področje financ 

• finančnikom, ki morajo pri komuniciranju 

z bankami razumeti in uporabljati širok 

nabor finančnih pojmov, znanj in veščin  

• zaposlenim, ki želijo osvežiti svoje 

finančno znanje oziroma dobiti 

odgovore na enostavna finančna 

vprašanja 

• novozaposlenim, ki bodo potrebovali 

osnovna finančna znanja pri svojem 

prihodnjem delu 

Komu je delavnica 

namenjena? 

Cilj delavnice 

Vsebina delavnice 

• Kaj so finance? 

• Finančni sistem 

• Finančni trgi in finančni 

instrumenti 

• Poslovne finance 

• Cilji finančnega 

upravljanja 

• Odločitve o financiranju 

• Upravljanje naložb 

• Upravljanje tveganj in 

zavarovanje 

• Časovna vrednost 

denarja 

Interno izobraževanje 

Izvajalec: Jernej Doles 

Datum: po dogovoru 

Kraj izvedbe: lokacija vašega 

podjetja ali po dogovoru 

Program obsega bistvene koncepte, 

metode in strategije s področja financ, pri 

čemer se izogiba posegati predaleč v 

finančno teorijo. Od slušateljev ne 

zahteva posebnih finančnih izkušenj. 

Delavnica je namenjena udeležencem, ki 

še nimajo dovolj praktičnih izkušenj s 

finančnega področja, pa tudi tistim, ki 

želijo osvežiti svoje poznavanje finančnih 

osnov oziroma dobiti odgovore na 

enostavna finančna vprašanja. 

Poleg teoretičnih osnov bodo 

obravnavani tudi vsakodnevni problemi, 

ki se pojavljajo pri delu, ter njihove 

rešitve. 

Način dela 

Priča smo vedno večji spremenljivosti 

finančnega okolja. Kot odziv na to se 

pojavljajo finančne inovacije, pa tudi 

tržni udeleženci so vedno hitrejši pri 

sprejemanju svojih odločitev. 



Kontaktirajte nas 
 

Če imate kakršnakoli 

vprašanja o tem ali drugih 

finančnih seminarjih, ki jih 

organiziramo, nas 

kontaktirajte po e-pošti 

ali telefonu.  
 

Omega Finance, d.o.o. 
Izobraževanje in svetovanje 

Mivka 28 

SI-1000 Ljubljana 

Slovenija 

  

Tel. +386 59 064 502 

Mobilni +386 41 647 502 

E-pošta: info@omegafinance.si 

www.omegafinance.si 

 

9.00–10.30 Dobrodošlica  

 Kaj so finance?   

 Področja financ  

 Finančni sistem 

 Finančni trgi in finančni 

 instrumenti 

10.30–10.45  Odmor 

10.45–12.30  Poslovne finance 

 Cilji finančnega 

 upravljanja 

 Odločitve o financiranju 

 Upravljanje naložb 

12.30–13.15  Odmor za kosilo 

 

  

Urnik delavnice 

13.15–14.45  Upravljanje tveganj in 

 zavarovanje 

• ključna tveganja 

• strategije upravljanja 

tveganj in zavarovanje 

14.45–15.00    Odmor  

15.00–16.00    Časovna vrednost   

   denarja 

• izračun sedanje in 

prihodnje vrednosti 

• osnove vrednotenje 

finančnih instrumentov  

16.00   Zaključek 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 uporabi zgolj za informiranje o prihodnjih seminarjih in delavnicah.  

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

 

Življenjepis predavatelja 

Jernej Doles je vodja in izvajalec večine izobraževalnih 

programov podjetja Omega Finance, d.o.o. 

Mag. Jernej Doles je dolga leta praktično trgoval z različnimi 

finančnimi instrumenti, kar mu je pomagalo pri razumevanju 

njihove logike, logike delovanja finančnega sistema in pri 

razumevanju tveganj, ki so prisotna na finančnih trgih. 

V NLB, d.d. je postavil sistem trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti ter 

pripomogel k uvajanju in praktični uporabi najrazličnejših valutnih in obrestnih 

izvedenih finančnih instrumentov. Bil je tudi direktor Sektorja za trgovanje s 

finančnimi instrumenti, kjer je svoja znanja in izkušnje s področja izvedenih 

finančnih instrumentov praktično uporabil tudi za vodenje področja trgovanja z 

valutami, denarjem, obveznicami in izvedenimi finančnimi instrumenti. 

Praktična znanja je redno nadgrajeval s svojim izobraževanjem predvsem v tujih 

finančnih ustanovah. Pedagoške izkušnje pa je nadgradil tudi s triletnim delom v 

Izobraževalnem centru NLB. 

Svoje vedenje o navedenih finančnih področjih že dobro desetletje posreduje 

drugim na različnih izobraževanjih in konferencah v Sloveniji in tujini.  

Dodatne informacije o predavatelju najdete na spletni strani http://goo.gl/QCztRG 

Finančna sredstva služijo dvema 

glavnima nalogama: 

1. omogočajo prenos sredstev od 

tistih subjektov, ki imajo 

presežek sredstev k tistim, ki 

potrebujejo sredstva za naložbe 

2. omogočajo prerazporejanje 

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
http://goo.gl/QCztRG

