
 

KATALOG ZNANJA  

1. IME PREDMETA: BANČNIŠTVO (BNČ) 
 
2. SPLOŠNI CILJI 
Študent: 

• razume vlogo banke in se usposobi za opravljanje osnovnih bančnih transakcij, 
• spozna povezave in razlike  med poštnim in bančnim  poslovanjem, 
• razvija natančnost pri delu, sposobnosti in kompetence za komunikacijo s strankami 

pri bančnem poslovanju. 
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE 
Študent: 

• spozna in zna opravljati bančne transakcije in bančne storitve  za fizične in pravne osebe 
• uporablja vire in predpise, ki urejajo bančno poslovanje 
• seznani se z informacijsko  in poslovno podporo bančnemu poslovanju 
 

4. OPERATIVNI CILJI 
INFORMATIVNI CILJI 
Študent: 

FORMATIVNI CILJI 
Študent: 

• spozna sodobno banko in njeno delovanje, 
• se seznani z razvojno usmeritvijo banke in 

bančništva v Sloveniji, Evropi in v svetu,  
• se seznani z elementi sodobne banke, 
• spozna organizacijo in poslovno strukturo v 

bankah, 
• spozna različne vrste bank, 
• spozna Evrosistem, njegovo vlogo in 

delovanje, 
• se seznani z vlogo Banke Slovenije; 

• razume cilje sodobne banke, 
• loči razvojne usmeritve bank v Sloveniji, 
• loči in razume razliko med različnimi 

vrstami  bank, 
• razume delovanje Evrosistema, 
• razume pomen delovanja Banke Slovenije 

v slovenskem in evropskem finančnem 
okolju; 

 
 

• spozna strateško usmerjanje k ciljem 
banke, 

• se seznani s strategijo razvoja v bankah, 
• spozna koncept marketinga in 

organizacijske strukture, 
• spozna spremljanje rezultatov poslovanja; 
 

• razume načrtovanje vizije v banki  in 
pripravi vizijo na študiju primera, 

• razume poslanstvo in načrtovanje trženja v 
bankah, 

• s pomočjo metode primera ugotavlja 
rezultate poslovanja; 

• spozna elemente poslovanja sodobne 
banke, 

• razume sodobno definicijo banke, 
• spozna ciljno vodenje banke in svetovne 

trende v bančništvu, 
• seznani se z ekonomskimi in 

neekonomskimi cilji poslovanja banke; 

• razume elemente sodobne banke, 
• loči in razume postopke ciljno vodene 

banke, 
• loči ekonomske in neekonomske cilje 

banke; 
 

• spozna razvoj prodajnih poti v banki 
:klasično prodajno pot – okence, 
elektronsko bančništvo, posredno 
bančništvo, samopostrežno bančništvo, 
plastični denar; 

• uporablja različne prodajne poti in 
instrumente, 

• prepozna kdaj je smotrna uporaba ene ali 
druge poti; 

• se seznani z organizacijsko strukturo 
univerzalne banke, 

• spozna vizijo organiziranja trženjsko 

• na primerih spozna organizacijsko 
strukturo univerzalne banke, 

• po metodi primera vadi trženjske koncepte 



usmerjene banke, 
• spozna organizacijsko strukturo 

maloprodajnega dela sodobne banke, 
• se seznani z upravljanjem in vodenjem 

banke; 

sodobne banke, 
• loči primere organizacijske strukture 

banke; 
 

• se seznani z nalogami tržno usmerjene 
bančne enote, 

• spozna sodobne bančne storitve,  njihovo 
delitev in cene bančnih storitev, 

• se seznani s politiko ponudbe bančnih 
storitev in inovativnimi trendi, 

• se seznani s sodobno tehnologijo in 
razvojem elektronskih poti, 

• spozna metode  učinkovitosti  lociranja 
bančnih enot 

• spozna vlogo marketinga in promocije 
bančnih storitev; 

• s pomočjo metode primera razume bančne 
storitve in njihovo ceno, 

• loči politiko bančnih storitev od inovativnih 
aktivnosti, 

• z ogledom sodobne informacijske podpore 
razume njen namen 

• razume vlogo marketinga in promocije 
bančnih storitev, 

• loči marketing od promocije; 
 
 
 

• spozna upravljanje s tveganji v sodobni 
banki, 

• se seznani s kapitalsko ustreznostjo banke, 
• spozna operativna, likvidnostna, obrestna in 

kreditna tveganja; 

• loči različna tveganja v sodobni banki, 
• razume izračun kapitalske ustreznosti 

sodobne banke, 
• po metodi primera razvršča razne oblike 

operativnih tveganj; 

• spozna pomen spremljave rezultatov 
poslovanja, 

• spozna pomen planiranja v sodobni banki, 
• spozna nosilce planiranja, 
• se seznani s kontrolingom. 

• razume pomen planiranja kot pomembno 
prvino vodenja banke, 

• loči različne nivoje planiranja, 
• razume razliko med kontrolingom in 

ostalimi načini spremljanja rezultatov 
poslovanja, 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV 
Število kontaktnih ur: 54  
Število ur študentove obremenitve: 126 
Samostojno delo študenta: študij primerov, študij literature 
Obvezna je prisotnost na vajah. 
Pisni izpit. 
 


