
 

PROGRAM 
 

Bančna šola 2022 – 23 

 

Namenjen: Perspektivnim kadrom, ki so v nekaj letih dela v banki pokazali sposobnost postati vodilni 

delavci ali samostojni strokovnjaki na določenem področju bančnega poslovanja ter vsem, 

ki pri svojem delu potrebujejo širše razumevanje poslovanja bank v okviru sedanjih 

makroekonomskih, strukturnih in institucionalnih pogojev v Sloveniji in Evropski Uniji.  

Cilj: Pridobiti najnovejša znanja z vseh osnovnih področij bančništva in financ. 

Vsebina*: 

 

1. del:   MONETARNI IN FINANČNI SISTEM EVROPSKE UNIJE IN SLOVENIJE 

• Aktualne razmere v finančnem sektorju v Sloveniji 

• Ekonomski in finančni sistem EU   

• Monetarna politika v EU 

• Bančna unija, Enotni nadzorni mehanizem 

• Reševanje bank, Jamstvo za vloge 

• Bančna zakonodaja  

• Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja – SREP" 

• Finančni posredniki in trg kapitala 

• Zakonodaja na področju trga kapitala 

• Institucionalni okvir EU 

• Mednarodne finančne institucije 

• Fiskalna politika, ekonomsko upravljanje EU in evro območja 

• Zunanji pogoji gospodarjenja  

• Gospodarska gibanja v Sloveniji 

• Finančno prestrukturiranje  

• Trajnostno financiranje 

• Korporativno upravljanje bank 

• Vodenje z vrednotami 

 
2. del:    BANČNI KOMITENTI, PRODUKTI IN STORITVE 

• Prilagoditev produktov in storitev potrebam komitentov 

• Bančni produkti in storitve 

• Plačilni promet, SEPA, razvoj plačevanja 

• Poslovanje s prebivalstvom 

• Gotovinsko poslovanje 

• Trendi na področju kartičnega poslovanja 

• Mobilno poslovanje 

• Finančno načrtovanje  

• Privatno bančništvo 

• Poslovanje z gospodarskimi družbami 

• Odobravanje naložb 

• Upravljanje s slabimi terjatvami  

• Finančna analiza podjetja 

• Trgovinsko bančništvo 

• Aktualnosti na področju davkov 

• Leasing poslovanje  

• Zavarovanje terjatev bank 

 
 
 
 



 

3. del:   UPRAVLJANJE S TVEGANJI, SKLADNOST POSLOVANJA,  PPDFT, 
GDPR, NOTRANJA REVIZIJA, SNK, ETIKA  

• Pregled in upravljanje tveganj v bankah 

• Kreditno tveganje 

• Likvidnostno, tržno, obrestno in valutno tveganje  

• Operativno tveganje 

• Kibernetsko tveganje 

• ESG tveganja 

• Tveganje ugleda 

• Modelsko tveganje  

• Struktura in analiza računovodskih izkazov banke 

• Poslovodno računovodstvo 

• Predstavitev poslovnih rezultatov bank 

• Varovanje zakonitosti poslovanja  

• Preprečevanje pranja denarja 

• GDPR in varstvo osebnih podatkov 

• Revizija, Notranja revizija, Sistem notranjih kontrol 

• Ravnanje z notranjimi informacijami 

• Etika 
*Vsebina programa bo po potrebi prilagojena aktualnim dogajanjem, morebitne spremembe bodo 

objavljene na spletni strani ZBS 

Predvideni  
izvajalci: 

mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, dr. Primož Dolenc, mag. Irena Vodopivec Jean, prof. 

dr. Mojmir Mrak, prof. dr. Marko Simoneti, prof. dr. Vasja Rant,  Damjana Iglič, mag. 

Peter Kupljen, mag. Sabina Bešter, prof. dr. Franjo Štiblar, mag. Marijana Bednaš, dr. 

France Arhar, mag. Danica Ozvaldič, Gregor Strehovec, Katarina Knapič Lapajne, Gorazd 

Podbevšek, Tadej Kostevc, MSc Tine Verbole, Saša Capuder, mag. Gregor Miklavčič, 

prof. dr. Aleš Berk Skok, Mitja Bertoncelj, mag. Meta Potočnik, Helena Belingar, mag. 

Simon Anko, dr. Draško Veselinovič, Boris Bajt, mag. Kristina Lazarevič Padar, Simon 

Šimonka, dr. Matej Drašček, mag. Nataša Tomc Jovović, prof. dr. Marko Košak, mag. 

Aleksander Vozel, mag. Kristina Kovačič Bjelajac, mag. Kristijan Hvala, Irena Košmerl, 

dr. Slaven Mićković, Jurij Kodre, mag. Tomaž Košak, dr. Blaž Ivanc, mag. Barbara 

Deželak, Mateja Cimerman, prof. dr. Marko Hočevar, Nataša Mohorčič Zobec.  

Metode: Predavanja, primeri iz prakse spletno na MS Teams povezavi, samoučenje, zaključni izpit. 

Izpit: Spletni izpit na MS Teams povezavi v Exam.net okolju. Kandidati, ki uspešno opravijo 

izpit, prejmejo potrdilo o uspešno zaključenem programu Bančna šola in pridobijo EBTN 

bančni certifikat »Triple E European Foundation Certificat in Banking« 

Trajanje: 14 dni, v treh delih + izpit 

Čas izvedbe: 10. – 14. oktober 2022 

14. – 18. november 2022 

10. – 13. januar 2023 

Izpit:  marec 2023 

Kraj izvedbe:  Spletni seminar na MS Teams povezavi 

Prijave: 

 

do 26. septembra 2022 s prijavnico na spletni strani Združenja bank Slovenije. Pisne 

odjave sprejemamo na ic@zbs-giz.si do 28. septembra 2022, po tem datumu je možna  

zamenjava udeleženca znotraj institucije, sicer se zaračuna celotna kotizacija. S prijavo na 

prvi del programa v oktobru, so kandidati avtomatično prijavljeni na vse tri dele programa. 

Kotizacija: 

 

1.685,00 € + ddv, poravnali jo boste po prejemu računa. Za 3 in več udeležencev iz iste 

institucije priznan 10% popust, V kotizacijo je vključeno spremljanje predavanj, 

prezentacije, izvod učbenika »Bančno poslovanje«, potrdilo o udeležbi oz. uspešno 

zaključenem programu, opravljanje izpita. 

Informacije: ic@zbs-giz.si 

 

https://www.zbs-giz.si/izob_programi/bancna-sola-2-del-15-19-november-ms-teams/
https://www.zbs-giz.si/
mailto:ic@zbs-giz.si
mailto:ic@zbs-giz.si

