
Finance in bančno poslovanje 
Dvodnevni intenzivni seminar o financah in bančništvu 

 

Cilj seminarja je seznaniti udeležence 

z osnovami finančnega odločanja ter 

temelji, ki so potrebni za 

kompetentne finančne odločitve. 

Udeleženci se bodo seznanili z 

glavnimi finančnimi področji, kot so 

finančni sistem, finančni trgi, finančni 

instrumenti, finančni izkazi, 

upravljanje tveganj in upravljanje 

naložb ter časovna vrednost denarja. 

Vprašanja in dileme bomo na 

seminarju podprli s številnimi primeri 

iz prakse. 

• Kaj so finance? 

• Področja financ 

• Finančni sistem 

• Finančne institucije 

• Poslovne finance 

• Upravljanje naložb 

• Odločitve o financiranju 

• Upravljanje tveganj 

• Računovodski izkazi 

• Finančna strategija in finančni načrt 

• Časovna vrednost denarja  

• Vrednotenje finančnih instrumentov 

Vsebina seminarja Cilj izobraževanja 

 



Komu je seminar namenjen? 

• nefinančnim strokovnjakom na različnih 
področjih dela v banki,  

• novozaposlenim na ključnih delovnih mestih,  

• zaposlenim, za katere se pričakuje, da bodo 
postali vodilni delavci banke ali samostojni 
strokovnjaki na določenem področju bančnega 
poslovanja,  

• zaposlenim, ki pri svojem delu potrebujejo širše 
poznavanje bančnega in finančnega okolja, 

• poslovnim skrbnikom, ki morajo pri 
komuniciranju s svojimi strankami razumeti in 
uporabljati širok nabor finančnih pojmov, 
modelov, znanj in veščin, 

• zaposlenim, ki želijo osvežiti svoje finančno 
znanje in ga podpreti s primeri iz prakse. 

Namen izobraževanja 

Udeleženci seminarja bodo z aktivnim 
sodelovanjem na seminarju:  

• pridobili temeljna znanja s področja financ in 
bančništva,  

• bolje bodo razumeli številne finančne izraze in 
definicije ter se tako opremili za samozavestno 
komunikacijo pri pogovorih z drugimi finančnimi 
strokovnjaki, hkrati pa bodo tudi bolj 
samozavestni pri pridobivanju novih strank, 

• spoznali finančno okolje, v katero je banka 
vpeta,  

• spoznali številne vrste tveganj, ki so prisotna pri 
bančnem poslovanju, lahko jih bodo okvirno 
ocenili, spoznali pa bodo tudi metode, ki jih 
banka uporablja za njihovo upravljanje, 

• razumeli bodo osnove računovodstva, 

• seznanili se bodo z novostmi in trendi na 
področju bančništva, vključno z novo evropsko 
finančno regulativo. 

Program seminarja obsega bistvene koncepte, 

metode in strategije s področja financ, pri čemer se 

izogiba posegati predaleč v finančno teorijo. Od 

slušateljev ne zahteva posebnih finančnih izkušenj. 

Seminar je namenjen udeležencem, ki še nimajo 

dovolj praktičnih izkušenj s področja financ in 

bančništva, pa tudi tistim, ki želijo osvežiti svoje 

poznavanje finančnih osnov ali se seznaniti z 

novostmi s področja finančne regulative in novimi 

finančnimi trendi nasploh. 

Poleg teoretičnih osnov bodo obravnavane tudi 

vsakodnevne težave, ki se pojavljajo pri delu, ter 

njihove rešitve. Zaradi uporabe praktičnih primerov 

in vaj naj imajo slušatelji s seboj finančni kalkulator. 

Način dela 

Poznavanje financ in razumevanje bančnega 

poslovanja je nujno za učinkovito delo v banki. 

Tega se pogosto zavemo šele ob zapletenem 

vprašanju poslovnega partnerja, na katerega 

nimamo pripravljenega odgovora. Ali pa nas 

presenetijo finančna tveganja, ki so posledica 

nepričakovanih tržnih gibanj, pa nanje nismo bili 

pripravljeni. Zaradi zapletenosti sodobnih financ se 

s podobnimi situacijami pogosto srečujemo pri 

vsakodnevnem delu. Odgovore na ta in podobna 

vprašanja in dileme bomo na delavnici podprli s 

praktičnimi primeri. 

Udeleženci bodo po seminarju bolje razumeli 

bančno poslovanje in finance nasploh ter 

povezavo med finančnimi posli in tveganji.  

Opis seminarja 



1. dan 

9.00–10.30  Dobrodošlica  

    Kaj so finance? 

   Področja financ 

   Finančni sistem 

• finančni instrumenti 

• finančni trgi 

• finančni posredniki 

10.30–10.45  Odmor  

10.45–12.30  Finančne institucije 

   Poslovne finance 

12.30–13.00  Odmor za kosilo 

13.00–14.30  Denarna politika  

   Upravljanje naložb    

14.30–14.45  Odmor  

14.45–16.00  Odločitve o financiranju 

• dolg ali kapital 

• finančni vzvod in tveganje 

• stroški kapitala 

16.00 Zaključek prvega dne seminarja 

2. dan 

9.00–10.30  Upravljanje tveganj 

• definicija tveganja 

• ključna tveganja 

• strategije upravljanja tveganj 

10.30–10.45  Odmor  

10.45–12.30  Računovodski izkazi 

   Finančna strategija in finančni načrt 

12.30–13.00  Odmor za kosilo 

13.00–14.30  Časovna vrednost denarja  

• izračun sedanje in prihodnje 

vrednosti 

• krediti z anuitetnim načinom 

odplačila 

14.30–14.45  Odmor 

14.45–16.00  Vrednotenje finančnih instrumentov 

• krivulje donosa 

• vrednotenje obveznic in delnic 

16.00   Zaključek seminarja  

Življenjepis predavatelja 

Jernej Doles je direktor in izvajalec izobraževalnih programov podjetja Omega Finance, d.o.o. 

Mag. Jernej Doles je dolga leta praktično trgoval z različnimi finančnimi instrumenti, kar mu 

je pomagalo pri razumevanju njihove logike, logike delovanja finančnega sistema in pri 

razumevanju tveganj, ki so prisotna na finančnih trgih. V NLB, d.d. je pripomogel k uvajanju 

in praktični uporabi najrazličnejših valutnih in obrestnih izvedenih finančnih instrumentov. Bil 

je tudi direktor Sektorja za trgovanje s finančnimi instrumenti, kjer je svoja znanja in izkušnje 

s področja izvedenih finančnih instrumentov praktično uporabil tudi za vodenje področja trgovanja z 

valutami, denarjem, obveznicami in izvedenimi finančnimi instrumenti. 

Praktična znanja je redno nadgrajeval s svojim izobraževanjem predvsem v tujih finančnih ustanovah.  

Svoje vedenje o financah in bančništvu že več kot dvajset let posreduje drugim na različnih izobraževanjih in 

konferencah v Sloveniji in tujini.  

Urnik seminarja 

Omega Finance 
Mivka 28 

SI - 1000 Ljubljana 

Slovenija 

www.omegafinance.si 

Tel.: +386 41 647 502 

E-pošta: info@omegafinance.si 

Več informacij o seminarju 

https://www.omegafinance.si/
mailto:info@omegafinance.si

