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Finančni instrumenti in investicijske storitve 

Namenjen: Borzno posredniškim družbam, bankam, ki opravljajo investicijske storitve in posle, 
družbam za upravljanje, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali 
pomožne storitve investicijskega svetovanja, upravljalce AIS, ki opravljajo storitve 
gospodarjenja s finančnimi instrumenti, pomožne storitve investicijskega svetovanja ali 
sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, 
borznoposredniškim družbam in  bankam pri prodaji in svetovanju glede strukturiranih 
vlog.   

Cilji: Doseči višji nivo usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih 
instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah. 

Vsebina: • Značilnosti finančnih instrumentov, strukturiranih vlog, investicijskih storitev in 
poslov ter pomožnih investicijskih storitev 

• Regulatorni okvir navedenih produktov in storitev  
• Gospodarska slika in značilnosti kapitalskih trgov ter njun vpliv na navedene 

produkte in storitve  
• Razlika med realiziranimi rezultati in napovedmi rezultatov ter njihovimi 

omejitvami 
• Možni konflikti interesov pri dajanju informacij in kako jih preprečiti ali omejiti 
• Osnove pravil o zlorabah trga ter preprečevanju pranja denarja in financiranja 

terorizma 
• Poslovna etika na kapitalskih trgih 

Izvajalci: dr. Aleš Skok Berk, Gregor Strehovec  

Metode:  predavanje, primeri, razprava, izpit 

Čas izvedbe: 15. september 2022 (seminar) in 16. september ( seminar ponovitev) 
19. september 2022 (izpit) 

Kraj izvedbe: Spletni seminar ( MS Teams ), udeleženci seminarja prejmejo povezavo na dogodek na 
svoj e-naslov dan pred izvedbo. 

Kotizacija: 250,00 € + ddv, poravnali jo boste po prejemu računa. 
za 3 udeležence iz iste institucije: 225, 00 € +ddv 
za 4 do 9 udeležencev, 200,00 € +ddv 
za 10 do 19 udeležencev, 175,00 € +ddv 
za 20 in več udeležencev, 155 € +ddv 

V kotizacijo je vključeno gradivo objavljeno na profilih registriranih udeležencev, potrdilo 
o udeležbi na seminarju/uspešno zaključenem programu, preverjanje znanja (2 
poizkusa),  

Prijave: do 7. septembra 2022. Prijave na seminar sprejemamo na spletni strani ZBS na povezavi 
PRIJAVNICA. Morebitne odjave sporočite na ic@zbs-giz.si do vključno 7.9.2022. V 
primeru nepravočasne odjave vam bomo zaračunali celotno kotizacijo.  

Informacije: ic@zbs-giz.si 

 

https://www.zbs-giz.si/izob_programi/financni-instrumenti-in-investicijske-storitve-ms-teams/
mailto:ic@zbs-giz.si
mailto:ic@zbs-giz.si
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Finančni instrumenti in investicijske storitve 
 

URNIK 
      Četrtek, 15. september 2022 
     Petek, 16. september 2022 (ponovitev) 

                               Spletni seminar (MS Teams) 

                          
  

08.30 – 9.00 
 
 

Registracija udeležencev  
 

09.00 – 10.00 Značilnosti finančnih instrumentov, strukturiranih vlog, 
investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih  
storitev 
prof. dr. Aleš Skok Berk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta 

  
 

10.00 –  11.30 

 
 
 
 

Gospodarska slika in značilnosti kapitalskih trgov ter njun vpliv na 
produkte in storitve  
Razlika med realiziranimi rezultati in napovedmi rezultatov ter 
njihovimi omejitvami 
prof. dr. Aleš Skok Berk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  

 
 

  

11.30 – 12.00 
 

Odmor 
 

12.00– 13.00 
 

Regulatorni okvir   
Gregor Strehovec, SKB banka d.d. Ljubljana 

 
  

13.00 – 13.20 Možni konflikti interesov pri dajanju informacij in kako jih preprečiti ali 
omejiti 
Gregor Strehovec, SKB banka d.d. Ljubljana 

 

13.20 – 13.30 Odmor  

  

13.30 – 14.00 
 

Osnove pravil o zlorabah trga ter preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma 
Gregor Strehovec, SKB banka d.d. Ljubljana 

 
  

14.00 – 14.20 
 

Poslovna etika na kapitalskih trgih 
Gregor Strehovec, SKB banka d.d. Ljubljana 

 
 


