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PROGRAM 6.2.3 

  

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, Pripravljalni seminar za brokerski izpit C 

Namenjen: 
 
 
 
 
 
Vsebina 
programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsebina izpita, 
Priporočena 
literatura: 
 

Izobraževalni program je namenjen usposabljanju kandidatov za pripravo 
na preizkus strokovnega znanja za opravljanje poslov gospodarjenja s 
finančnimi instrumenti strank (C izpit) ter vsem, ki jih področje zanima oz. 
je njihovo delo povezno z vsebino programa.  
 
Kvantitativne zasnove 
Finančni trgi in institucije 
Finančne analize 
Lastniške naložbe, vrednotenje 
Naložbe z nespremenljivim donosom 
Poslovne finance 
Upravljane premoženja 
Izvedeni finančni inštrumenti in alternativne naložbe 
 
Na višjem nivoju zahtevnosti. Priporočeno predznanje vsebine programa 
Izvrševanje naročil za račun strank in Investicijsko svetovanje. 
 
Vsebina programa in priporočena literatura za opravljanje preizkusa 
strokovnih znanj za brokerski izpit C je objavljena na spletni strani 
Združenja bank Slovenije. 
Udeležencem programa priporočamo, da literaturo za izpit predelajo pred 
udeležbo na seminarju.  

Izvajalci: prof. dr. Marko Košak, prof. dr. Aleš Berk Skok, MSc Tine Verbole,  
dr. Matjaž Črnigoj 

Metode:  predavanje, obravnava primerov, vprašanja in odgovori 

Datum izvedbe: 23. – 24. maj 2022  

Način izvedbe: na daljavo preko platforme MS Teams  

Kotizacija: 260,00 EUR + ddv  

 

 
Cena za udeležence, ki so bili aprila 2022 tudi na pripravljalnem seminarju 
za A ali za B izpit, znaša kotizacija 235,00 € + ddv. Za udeležence, ki so 
bili na obeh programih letos (A in B) znaša kotizacija 225,00 €. Plačilo 
kotizacije po prejemu računa. Za tri udeležence iz iste institucije priznan 
10% popust. 

Prijave: do torka, 10. maja 2022 s prijavo na spletni strani Združenja bank 
Slovenije, po roku za prijave je cena 10 % višja. Pisne odjave sprejemamo 
do 10. maja na ic@zbs-giz.si, sicer  se zaračuna celotna kotizacija. 

Informacije: ic@zbs-giz.si 
 

https://www.zbs-giz.si/strokovna-izobrazevanja/
https://www.zbs-giz.si/
https://www.zbs-giz.si/
https://www.zbs-giz.si/izob_programi/pripravljalni-seminarji-za-brokerske-izpite-upravljanje-premozenja-c/
mailto:ic@zbs-giz.si
mailto:ic@zbs-giz.si


2 

 

 
 

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank 
(Pripravljalni seminar za brokerski izpit C) 

 

23. in 24. maj 2022 
 

Spletni seminar (MS Teams 
 

 
Ponedeljek, 23. maj 2022 
 
08.30 – 08.50  Registracija 

 

08.50 – 09.00  Uvod v program 

   Viljenka Markič Simoneti, Združenje bank Slovenije 
 

09.00 – 10.00  Kvantitativne zasnove 
Finančni trgi in institucije 
prof. dr. Marko Košak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

    
 

10.00 – 10.45  Finančne analize 
prof. dr. Aleš Berk Skok, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

 

10.45 – 11.00  Odmor 
 

11.00 – 12.30  Lastniške naložbe, vrednotenje 
Naložbe z nespremenljivim donosom  
prof. dr. Aleš Berk Skok, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

 
12.30 – 13.30             Odmor 
 

13.30 – 15.00   Izvedeni finančni instrumenti in alternativne naložbe 
MSc Tine Verbole, Unicredit banka Slovenija d.d. 

 
 
 

Torek, 24. maj  2022   
 

09.00 – 10.30  Poslovne finance 
   dr. Matjaž Črnigoj, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

 
10.30 – 11.00  Odmor 
 

11.00 -  12.30  Upravljanje portfelja 
MSc Tine Verbole, Unicredit banka Slovenija d.d. 

 

 


