
Cilj delavnice 

Priprava na MiFID II 

Način dela 

Izobraževanje je namenjeno tako 

udeležencem, ki se že sedaj srečujejo s 

problematiko in dilemami glede zahtev 

MiFID oziroma Zakona o trgu finančnih 

instrumentov, kot tudi tistim udeležencem, 

ki se želijo seznaniti z novimi pravili, ki jih 

bo predvsem v poslovanje bank in 

borznoposredniških hiš uvedel MiFID II. 

Poleg razlage nove uredbe in direktive 

bodo obravnavani tudi primeri iz prakse in 

spremembe glede na obstoječa pravila, 

poudarjene pa bodo tudi pomembne 

novosti, ki se jim bodo morale nekatere 

finančne institucije prilagoditi v naslednjih 

letih. 

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 

Komu je delavnica 

namenjena? 

Zaradi finančne krize so se pokazale slabosti v delovanju in preglednosti finančnih trgov. 

Dogajanja na finančnih trgih so nakazala nujnost večje regulacije trgov finančnih 

instrumentov, da bi na ta način povečali njihovo preglednost, bolje zaščitili vlagatelje in 

utrdili zaupanje. Nova direktiva in uredba o trgih finančnih instrumentov (MiFID II) sta začeli 

veljati 3. januarja 2018. Ali ste že pripravili vse potrebne prilagoditve in spremembe? 

Izvajalec: Jernej Doles 

Datum: 14. maj 2020 

Kraj izvedbe: Ljubljana, Four 

Points by Sheraton Ljubljana Mons 

Cilj delavnice je seznaniti 

udeležence s spremembami na 

področju finančnih trgov in 

trgovanja s finančnimi 

instrumenti, ki so stopile v 

veljavo 3. januarja 2018. Na 

izobraževanju bodo predstavljene 

spremembe Direktive o trgih 

finančnih instrumentov (MiFID), 

ki je v veljavi od novembra 2007 

in bo po novem delno 

prenovljena z novo direktivo, 

delno pa nadomeščena z uredbo 

(MiFIR). 

Vsebina delavnice 

Ta delavnica bo koristna za vsakogar, ki 

pričakuje, da bodo spremembe MiFID II 

vplivale na njegovo delo in poslovanje, še 

posebej pa za: 

• vodstvo in zaposlene na področju 

trgovanja s finančnimi instrumenti, 

investicijskega bančništva in 

skrbništva ter spremljave poslov 

finančnih trgov, 

• revizorje, 

• zaposlene v pravni pisarni,  

• komercialiste,  

• strokovne delavce s področja tveganj 

in kontrole poslovanja,  

• vsem drugim, ki želijo pridobiti 

dodatne informacije o pričakovanih 

regulativnih spremembah na področju 

finančnih trgov. 

• Kaj je MiFID II in kaj 

MiFIR?  

• Trgi nekoč in danes 

• Poslovanje investicijskih 

podjetij 

• Algoritemsko trgovanje  

• Razvrstitev strank 

• Večja zaščita 

neprofesionalnih strank  

• Nove oblike 

organiziranega trgovanja  

• Obveznost izvršitve 

naročil pod pogoji, ki so 

za stranko najugodnejši 

• Povečana preglednost 

pred in po trgovanju 

• Večja in učinkovitejša 

konsolidacija podatkov  

• Povečane zahteve za 

poročanje regulatorjem in 

strankam o poslih 

• Vloga Evropskega organa 

za vrednostne papirje in 

trge (ESMA) 

 

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


Prijavljam se na seminar Priprava na MiFID II, ki bo potekal 

14. maja 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 

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

9.00–10.30 Dobrodošlica  

  Kaj je MiFID II in kaj

 MiFIR?  

 Tržišča nekoč in danes 

 Področje uporabe 

 direktive in nove 

 definicije 

10.30–10.45 Odmor 

10.45–12.30 Poslovanje investicijskih 

 podjetij 

 Sistematični 

 internalizator in 

 algoritemsko trgovanje 

 Razvrstitev strank  

 Večja zaščita 

 neprofesionalnih strank 

  

Urnik delavnice 
12.30–13.15 Odmor za kosilo 

13.15–14.45 Nova mesta trgovanja 

 Izvršitev naročil pod 

 pogoji, ki so za stranko 

 najugodnejši 

14.45–15.00 Odmor  

15.00–16.00 Preglednost pred in po 

 trgovanju 

 Konsolidacija podatkov 

 in poročanje o poslih 

 Pooblastila pristojnih 

 organov in sankcije 

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, faksu ali elektronskem 

sistemu za prijave) 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 in več 

250 EUR / udeleženca 

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. 5. 202020. 

Elektronsko prijavo na delavnico najdete na internetni strani 

www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/priprava-na-mifid-ii/ 

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 ____________________ 

Priprava na MiFID II 
Datum: 14. maj 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.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/priprava-na-mifid-ii/

