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PROGRAM 7.2. 

Sistem upravljanja nedonosnih terjatev  

Namenjen: Vsebina je primerna za vodje strokovnjake iz področja tveganj, prestrukturiranja, za vodje in 
specialiste na komercialnem področju, ki prvi identificirajo potencialne težave in imajo 
neposredni stik s komitenti ter za pravne strokovnjake, ki bi želeli povezati komercialni del 
poslovanja s pravno prakso. 

Cilj:  Odgovoriti na vprašanji:  
Kako prepoznati, da je vaš komitent v krizi in kako ukrepati? 
Kako banka ovrednoti slabe naložbe in sprejme optimalne ukrepe za poplačilo?  

Vsebina: Se nanaša na tri različna povezana področja: kreditna tveganja, podjetniške finance in sodni 

pristopi skladno z aktualno zakonodajo (ZFPPIPP).  
1. KLJUČNI KONCEPTI KREDITNIH TVEGANJ  
- Tveganje neplačila  
- Pričakovana EL in nepričakovana izguba UL  
- Merjenje pričakovane izgube   

o Izpostavljenost ob neplačilu EAD  
o Verjetnost neplačila PD  
o Izguba ob neplačilu LGD  

- Stopnja poplačila RR  
- Oslabitve in rezervacije IFRS 9  
2. PRISTOPI REŠEVANJA NEDONOSNIH TERJATEV  
- Identificiranje najboljšega pristopa   
- Forbearance   
3. OCENA POPLAČILA NEDONOSNIH TERJATEV V BANKI  
- Predpostavka delujočega podjetja   
- Vrednotenje zavarovanj   
- Vpliv prestrukturiranja na kapital banke  
4. IDENTIFICIRANJE STOPNJE KRIZE V PODJETJU  
- Strateška kriza   
- Bilančna kriza  
- Dolžniška in likvidnostna kriza   
- Tehnike in ukrepi pri prestrukturiranju dolgov  
5. INDIKATORJI NEPLAČIL PRI PREBIVALSTVU  
6. SODNO REŠEVANJE NEDONOSNIH TERJATEV  

Posamezna poglavja so podkrepljena s praktičnimi primeri.  

Izvajalci: mag. Aleksander Vozel in mag. Jernej Goričar  

Metode:  predavanja, primeri, razprava 

Čas izvedbe: četrtek, 2. junij 2022, od 9.00 do 16.00 ure, registracija ob 8.30 uri 

Izvedba: virtualna delavnica via MS Teams. Povezavo na program udeleženci prejmejo na svoje 
e-naslove dan pred izvedbo.  

 

Prijave: do četrtka, 26. maja na spletni strani ZBS preko obrazca prijavnica. Pisne odjave sprejemamo 
do 30. maja 2022 na ic@zbs-giz.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.  
 

https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=421
mailto:ic@zbs-giz.si
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Kotizacija: 265,00 € + ddv. Za 3 in več udeležencev iz iste institucije priznan 10% popust. Za prijave 
po 26. maju je cena 10 % višja. Poravnali jo boste po prejemu računa. Udeleženci 
programa do gradiva in potrdil o udeležbi na seminarju dostopajo z registracijo v sistem 
Izobraževalnega centra ZBS.  

 

Informacije: ic@zbs-giz.si. 
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