
KATALOG ZNANJA  

1. IME PREDMETA: UVOD V FINANČNE TRGE IN INSTITUCIJE (UFT) 
                                              
2. SPLOŠNI CILJI 
Študent: 

• spozna vlogo in pomen delovanja finančnega trga in institucij, 
• uporablja sodobne tehnologije, se pisno in ustno sporazumeva ter rešuje probleme,  
• usposobi se za kakovostno, smiselno in odgovorno delo, 
• razvija natančnost, komunikacijske in organizacijske sposobnosti. 
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE  
Študent: 

• se seznani s pomenom in vlogo finančnih institucij  in finančnega trga, 
• pridobi osnovna znanja, ki so potrebna za uspešno delo v finančnih institucijah,  
• se seznani z  depozitnimi in nedepozitnimi finančnimi institucijami, 
• pozna storitve finančnega trga, 
• se seznani s trendi na finančnem trgu v EU. 
 

4. OPERATIVNI CILJI 
INFORMATIVNI CILJI 
Študent: 

FORMATIVNI CILJI 
Študent: 

Se seznani s  finančnim sistemom: 
• funkcije finančnega sistema,  
• proces finančnega posredništva – direktne 

in indirektne finance, 
• finančni sistem in finančni trg, osnovne 

delitve trgov (kapitalski-denarni, lastniški 
dolžniški, primarni-sekundarni,…), 

• Spozna osnovne lastnosti najbolj pogostih 
finančnih instrumentov in razlike med njimi 
(delnice, obveznice, depozite, kredite, 
zakladne menice, blagajniške zapise…). 

• pojasni ključne funkcije finančnega 
sistema, proces finančnega posredništva – 
direktne in indirektne finance, 

• opredeli finančni sistem in finančni trg  in 
osnovne delitve trgov,  

• pojasni osnovne lastnosti najbolj pogostih 
finančnih instrumentov in razlike med njimi;  

 
 
 

Spozna vlogo bank in drugih finančnih 
institucij (ključne značilnosti finančnih  
posrednikov in razlike med njimi: 
• depozitne institucije, zavarovalnice in 

pokojninski skladi, investicijski posredniki 
(investicijski skladi in finančne družbe); in  
drugih finančnih institucij – borza, 
borznoposredniške družbe, KDD,..), 

• spozna nacionalni bančni in finančni sistem, 
njegovo strukturo in posebnosti, ter odnos 
le-tega z evropskim bančnim trgom (s 
poudarkom na bančnem sistemu). 

• pojasni vlogo bank in drugih finančnih 
institucij (pozna ključne značilnosti 
finančnih  posrednikov in razlike med njimi: 
depozitne institucije, zavarovalnice in 
pokojninski skladi, investicijski posredniki, 

• opiše  nacionalni bančni in finančni sistem, 
njegovo strukturo in posebnosti, ter odnos 
le-tega z evropskim bančnim trgom;  

 
 

Seznani se s predpisi, ki urejajo področje 
financ: 
• osnovnimi načeli predpisov, ki urejajo 

finančni sistem v Sloveniji in EU (sistem 
evropske zakonodaje na področju finančnih 
storitev – temeljne direktive in uredbe na 
področju finančnih storitev in nacionalne 
predpise, ki se na to navezujejo – Zakon o 
bančništvu, Zakon o trgu vrednostnih 

• razloži osnovna načela predpisov, ki 
urejajo finančni sistem v Sloveniji in EU 
(sistem evropske zakonodaje na področju 
finančnih storitev- temeljne direktive in 
uredbe na področju finančnih storitev- in 
nacionalni predpisi, ki se na to navezujejo 
(Zakon o bančništvu, Zakon o trgu 
vrednostnih papirjev, Zakon o 
preprečevanju pranja denarja, Zakon o 



papirjev, Zakon o preprečevanju pranja 
denarja, Zakon o plačilnem prometu,…), 

• vlogo in funkcije  nadzornikov finančnega 
sistema v okviru zakonodaje, ki ureja 
nacionalni finančni sistem 

  (BS, ATVP, AZN, …). 

plačilnem prometu,…), 
• pojasni  vlogo in funkcije  nadzornikov 

finančnega sistema v okviru zakonodaje, ki 
ureja nacionalni finančni sistem (BS, 
ATVP, AZN, …); 

Seznanijo se z denarno politiko: 
• denarjem in splošnimi funkcijami denarja 

(funkcije, gotovina – knjižni denar, osnovni 
denarni agregati, multiplikacija denarja in 
vloga bank pri tem), 

• vlogo in funkcijami centralnih bank pri 
monetarni politiki,  

• evropskimi denarnimi institucijami: EMU, 
ECB, ESCB in Evrosistem in odnosi med 
njimi, 

• osnovnimi značilnostmi monetarne politike v 
evropskem prostoru in povezavo  položaja 
in nalog nacionalne centralne banke (Banke 
Slovenije) s položajem in nalogami 
Evropske centralne banke. 

• opredeli pojem  denarja in splošne funkcije 
denarja (funkcije, gotovina – knjižni denar, 
osnovni denarni agregati, multiplikacija 
denarja in vloga bank pri tem), 

• pojasni vlogo in funkcije centralnih bank pri 
monetarni politiki,  

• opredeli pojme kot so evro, EMU, ECB, 
ESCB in Evrosistem in zna predstaviti 
odnos med njimi, 

• pojasni značilnosti monetarne politike v 
evropskem prostoru in zna povezati  
položaj in naloge nacionalne centralne 
banke (Banke Slovenije) s položajem in 
nalogami Evropske centralne banke. 

• spoznajo sodobne trende v razvoju 
finančnih trgov (povezovanje institucij, 
bančno zavarovalništvo, univerzalizacija 
finančnih storitev, …) in razvoj finančnih 
trgov v EU. 

• Razloži sodobne trende v razvoju 
finančnih trgov.  

 
 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV   
Število kontaktnih ur: 102  
Število ur študentove obremenitve: 210 
Samostojno delo študenta: študij literature, študij primera 
Obvezna je prisotnost na vajah. 
Pisni izpit. 
 


