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Dopis št.:7/23 -kj/mk    

Ljubljana, 27.2.2023 
   

                    
 
 
 
Zadeva: Vabilo na delavnico »Finančno opismenjevanje starejših -  
              uporaba mobilne banke / mobilne denarnice«  
  
 
 
 
Spoštovani! 
 
Združenje bank Slovenije v sodelovanju z Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo  
informacijsko družbo organizira delavnico z naslovom »Finančno opismenjevanje 
starejših - uporaba mobilne banke/mobilne denarnice«, ki bo potekala v okviru 
Evropskega tedna denarja, v petek, 24. marca 2023 v Muzeju bančništva Slovenije, 
Bankariumu, Čopova 3, Ljubljana. Izvedeni bosta dve delavnici, ena v dopoldanskem 
času in druga v popoldanskem času kot je razvidno iz urnika v nadaljevanju. Delavnici 
sta namenjeni starejšim osebam 55+, ki že imajo osnovno znanje uporabe pametnih 
telefonov. V prijavnici udeleženci izberejo dopoldansko ali popoldansko delavnico. Po 
izvedeni delavnici bodo imeli zainteresirani udeleženci možnost ogleda muzeja 
bančništva. 
 
Program delavnice v dopoldanskem času: 

08.45 – 9.00 Registracija udeležencev, kavica 

09.00 – 09.10 Pozdravni nagovor 
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica, Združenje bank Slovenije 
Matej Krumberger, Izobraževalni center Združenja bank Slovenije 
Irena Čuk, NLB Zavod za upravljanje kulturne dediščine 

09.10 –10.10 Koncept in prednosti mobilnega bančništva (zakaj uporabljati) 
Razlika med spletnim in mobilnim bančništvom? 
Stereotipi (strah, da se bo pokvarilo, bo izgubil denar,...) 
Varnost 
Samopomoč in podpora pri uporabi mobilnega bančništva 
Simbioza Genesis, socialno podjetje 

10.10 – 11.30 Praktični primer uporabe mobilne banke   
Mihelca Weingerl, NLB d.d. 

11.30  Zaključek delavnice 

 
Program delavnice v popoldanskem času: 
 

12.45 - 13.00 Registracija udeležencev, kavica 

13.00 – 13.10 
Pozdravni nagovor 
Mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica, Združenje bank Slovenije 
Matej Krumberger, Izobraževalni center Združenja bank Slovenije 
Irena Čuk, NLB Zavod za upravljanje kulturne dediščine  

13.10 –14.10 
Koncept in prednosti mobilnega bančništva (zakaj uporabljati) 
Razlika med spletnim in mobilnim bančništvom? 
Stereotipi (strah, da se bo pokvarilo, bo izgubil denar,...) 
Varnost 
Samopomoč in podpora pri uporabi mobilnega bančništva 
Simbioza Genesis, socialno podjetje 

14.10 – 15.30 Praktični primer uporabe mobilne banke  
predstavnik Delavske hranilnice d.d. 

15.30  Zaključek delavnice 
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Vljudno vas vabimo, da se nam na delavnici pridružite in vas prosimo, da nam svojo 
prisotnost potrdite preko e-prijavnice  ali spletne strani ZBS, najkasneje do 20. marca 
2023. Število udeležencev je omejeno. V primeru večjega števila prijav bomo skladno 
z možnostmi organizirali dodatne delavnice. 
 
Morebitna vprašanja naslovite na naslov ic@zbs-giz.si. V upanju, da se nam boste 
pridružili, vas lepo pozdravljamo. 
 
S spoštovanjem, 

     
                                                                 
 
   Viljenka Markič Simoneti l.r.                      mag. Stanislava Zadravec Caprirolo l.r. 
 Vodja Izobraževalnega centra                                           Direktorica  
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