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Ljubljana, 24.8.2021

Spoštovani,
Združenje bank Slovenije v sodelovanju z Odborom za pravna vprašanja pri ZBS organizira
POSVET PRAVNIKOV
23. september 2021
Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana
Bratislavska cesta 8, v Ljubljani

08.30 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.05

Uvodni nagovor
Maša Grgurevič Alčin, Deželna banka Slovenije d.d., predsednica odbora za pravna
vprašanja pri ZBS, moderatorka posveta

09.05 - 09.30

Nagovor direktorice Združenja bank Slovenije
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo

09.30 - 10.30

Novela ZVOP-2
Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 - 11.30

Storitve vodenja transakcijskega računa kot integralni del plačilnih storitev
banke
dr. Nina Plavšak

11.30 - 12.15

Utesnitev hipoteke in maksimalne hipoteke in vpis utesnitve v zemljiško
knjigo
dr. Nina Plavšak

12.15 – 12.30

Razprava

12.30– 13.30

Kosilo

13.30 - 14.30

Novela ZGD-1
Bojan Šporar
Gregor Pajek
Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partners

14.30 – 14.45

Razprava

14.45 – 15.00

Odmor

15.00 - 15.45

Zakon o bančništvu
Ana Štiherl, Banka Slovenije

15.45 – 16.00
16.00 – 16.40

Nadomestitev referenčnih obrestnih mer
Urška Cvelbar, Ministrstvo za finance
Marko Jernejčič, Nova Ljubljanska banka d.d.
Razprava

16.40 – 16.45

Zaključek
Maša Grgurevič Alčin

Splošne informacije:
Udeleženci posveta do gradiva in potrdil o udeležbi dostopajo z registracijo v sistem
Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije. Kotizacija za udeležbo znaša 310 € + ddv,
poravnali jo boste po prejemu računa. Za prijave po 15. septembru je kotizacija 10% višja. Za 3 ali
več udeležencev iz iste institucije priznan 10% popust.
Prijave:
Prijave sprejemamo do četrtka, 15. septembra 2021 na spletni strani Združenja bank Slovenije
preko prijavnice. Morebitne odjave sprejemamo prav tako do 15. septembra na ic@zbs-giz.si, sicer
se zaračuna celotna kotizacija.
Pogoj za udeležbo na dogodku v dvorani, je do nadaljnjega, izpolnjevanje pogoja PCT. Dokazilo
(papirno ali digitalno) skupaj z osebnim dokumentom, je potrebno predložiti na vpogled ob
registraciji na dogodek.
V kolikor razmere ne bodo dopuščale izvedbe posveta na klasičen način v dvorani, bomo posvet
izvedli na daljavo preko MS Teams na isti datum. V primeru izvedbe na daljavo, udeleženci
prejmejo povezavo do dogodka dan pred posvetom na e-naslov s katerim so prijavljeni na dogodek.
Za dodatne informacije v zvezi z dogodkom smo vam z veseljem na razpolago v Izobraževalnem
centru ZBS na ic@zbs.giz.si.
V upanju, da se nam boste na posvetu pridružili, sodelovali v razpravah in prispevali k uspešni
izvedbi, vas lepo pozdravljamo.
Vljudno vabljeni!
Viljenka Markič Simoneti
Vodja Izobraževalnega centra

mag. Stanislava Zadravec Caprirolo
Direktorica
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