
 

 

 

 

PROGRAM :   Prepoznavanje ponarejenih dokumentov, delavnica 
 

Namenjen: Vsebina je primerna za vse zaposlene, ki poslujejo s fizičnimi in pravnimi osebami, in 
se pri svojem delu srečujejo z identifikacijskimi dokumenti, katerih zloraba 
(ponarejanje, spreminjanje ali uporaba dokumenta druge osebe) ima negativne 
posledice tako za  organizacijo v kateri so udeleženci zaposleni, kakor tudi za osebe 
katerih identiteta je bila zlorabljena. 

Cilj:  Seznaniti zaposlene v bankah in drugih organizacijah, ki se pri svojem delu srečujejo 
z identifikacijskimi dokumenti, o vrstah zlorab in načinih odkrivanja zlorab teh 
dokumentov.  
 

Vsebina:  Vrste zlorab dokumentov 
 Osnovni zaščitni elementi in prepoznava ponarejenih dokumentov 
 Uporaba dokumenta, ki pripada drugi osebi  
 Uporabne mobilne aplikacije za odkrivanje zlorab 

Izvajalci: Matjaž Torkar in Luka Podgorelec, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Metode:  predavanja, primeri, praktično delo z uporabo različnih dokumentov, razprava, 
vprašanja 

Čas izvedbe: ponedeljek, 28. marec 2022, od 9.00 do 14.00 ure, registracija ob 8.30 uri z obvezno 
obrazno masko in predložitvijo PCT potrdila. 

Kraj izvedbe: Hotel Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana oz. naknadno objavljeno  

 

Prijave: do 21. marca 2022 oz. do zapolnitve skupine s prijavnico na spletni strani ZBS .  
Pisne odjave sprejemamo prav tako do 21. marca na ic@zbs-giz.si, sicer se  
zaračuna celotna kotizacija.  
 

 

Kotizacija: 210,00 € + ddv, poravnate po prejemu računa. Za 3 in več udeležencev iz iste 
institucije priznan 10% popust. V primeru prostih mest, so prijave možne tudi po roku 
za prijave, cena je 10 % višja.  

 

Informacije: Izvajanje programa bo odvisno od vsakokrat veljavnih  ukrepov za varovanje zdravja.  
Glede na trenutno veljavna pravila je ob prihodu/registraciji potrebno predložiti PCT 
potrdilo/dokazilo. Trenutno velja dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni 
starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema 
brisa. Pogoj velja za organizatorje programa, udeležence in predavatelje. V primeru 
sprememb pogojev ob morebitnih spremembah ukrepov za varovanje zdravja  veljajo 
spremenjeni pogoji, o čemer vas bomo skušali  v zvezi z izvedbo programa pravočasno 
obvestiti. 
 

Za dodatne informacije smo na voljo na ic@zbs-giz.si. 
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