KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA: DENARNO POSLOVANJE (DPO)
2. SPLOŠNI CILJI
Študent:
• spozna denarno poslovanje z vsebinskega vidika,
• pridobi strokovno znanje o načinih, oblikah, poteku in kontroli blagajniškega in trezorskega
poslovanja,
• razume tehnološke predpise in postopke pri opravljanju denarnih storitev,
• razume položaj Slovenije v EU, ter se usposobi za vodenje in organiziranje blagajniškega
in trezorskega poslovanja.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:
Študent:
• spremlja zakonodajo in predpise na področju denarnega poslovanja,
• načrtuje, kontrolira in analizira denarno poslovanje,
• vodi postopke reklamacij v denarnem poslovanju,
• izvaja potrebne postopke v zvezi z racionalizacijo denarnega poslovanja,
• vodi, spremlja in kontrolira vse administrativne postopke,
• učinkovito ustno in pisno komunicira z uporabniki storitev,
• zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
• pozna domači in tuji denarni trg,
• pozna aplikativno podporo in obdelavo podatkov,
• zna uporabljati strokovno literaturo na finančnem področju.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:
• spozna denar s pravnega in vsebinskega
vidika,
• razume razvrščanje denarnih sredstev,
• spozna denarni sistem, devizne trge, vlogo
obresti ter vzroke in posledice inflacije
• spozna na primerih možne posledice, ki jih
lahko povzroči neodgovornost in površnost
pri delu z denarjem,
• seznani se s zgodovinskim pregledom
uporabe denarja na slovenskih tleh;

•

•

spozna vse oblike denarnega povezovanja
v Evropi, vse do nastanka EMU:
- evro – skupna evropska valuta,
- evro kot plačilno sredstvo v državah,
ki niso del EMU,
- uvedba evra v Sloveniji;
seznani se s normativno ureditvijo za
denarna sredstva v RS:
- slovenski računovodski standardi,
- zakonom o uvedbi evra,
- predpisi o plačilnih storitvah in
sistemih;

FORMATIVNI CILJI
Študent:
• loči pravni vidik denarja od vsebinskega,
• razvršča denarna sredstva po metodi
primera,
• razume denarna tveganja,
• prepozna tehnološke postopke v
denarnem poslovanju,
• loči devizni trg od domačega,
• je usposobljen za obračun medvalutnih
razmerij,
• po metodi primera spozna učinke
obrestnih mer ter posledice inflacijskih
gibanj,
• opravi osnovne denarne transakcije v
simulirani učni družbi;
• seznani se in uporablja vse predpise, ki
regulirajo denarno poslovanje vezano na
EMU,
• seznani se s kriteriji za uvedbo evra, ter na
kriterijih ERM II za Slovenijo analizira
izpolnjevanje pogojev za prevzem skupne
evropske valute;
•

•

razume in zna uporabljati slovensko
zakonodajo in direktive ECB,
na področju plačilnih in poravnalnih
sistemih loči domača in med narodna
razmerja;

•

•

•

•

•

se seznani z uporabo plačilnih sistemov v
Sloveniji, na območju EU in svetu,
se seznani s plačilnimi institucijami in
plačilnimi instrumenti,
razume delovanje notranjega čezmejnega
in mednarodnega plačilnega prometa,
seznani se z uporabo elektronskega
denarja,
seznani se z enotnim območjem plačil v
evrih in standardom SEPA;

se seznani s funkcijami in uporabo trezorja,
blagajne in bančno/poštnega okenca,
• razume pristnost in primernost denarja,
• spozna ponaredke domačega in tujega
denarja,
• se seznani z minimalnimi standardi
varovanja in zavarovanja denarnih
sredstev,
• spozna operativna tveganja in ukrepe v
izrednih primerih (rop, unovčenje
ponarejenega denarja, potres, požar, izpad
elektrike, terorizem,….),
• spozna metode in načine ponarejanja
denarja ter zaščitne elemente svetovnih
valut;
• se seznani z odrivanjem primernosti in
pristnosti bankovcev – recikliranje:
- ročno in avtomatsko razvrščanje
bankovcev po primernosti,
- ročno preverjanje pristnosti bankovcev
(otip, pogled, nagib);
• spozna mednarodno in slovensko
zakonodajo glede preprečevanja pranja
denarja in financiranja terorizma,
• razume potrebo po poročanju uradu za
preprečevanje pranja denarja,
• razume pojem pregleda stranke in potrebo
po ugotavljanju sumljive transakcije,
• spozna in razume potrebo po analizi
tveganosti,
• seznani se s vplivom pranja denarja na
gospodarstvo in učinkom na ekonomsko
politiko.
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

uporablja vse predpise in navodila vezane
na delovanje plačilnih sistemov,
se usposobi za domači, čezmejni in
mednarodni plačilni promet,
loči SEPA standard od drugih standardov;

pozna tehnična in tehnološka pravila za
delovanje trezorjev in blagajn,
ocenjuje pristnost in primernost denarja,
z metodo primera vrednoti minimalne
standarde varovanja blagajne, trezorja in
bančno/poštnega okenca,
po metodi primera simulira ukrepanje v
izrednih primerih,
zna sodelovati pri odkrivanju ponarejenega
denarja-v proučevanje predloženi pravi
primerki ponarejenega denarja;

po metodi primera ugotavlja indikatorje
sumljivega obnašanja,
uporablja analizo tveganj,
zna odkriti ponaredek z uporabo metod
otipa, pogleda in nagiba;
zna uporabljati zakonodajo s področja
preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma,
spozna preventivne in kurativne ukrepe,
ter učinke obeh pri preprečevanju pranja
denarja.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV
Število kontaktnih ur: 60
Število ur študentove obremenitve: 120
Samostojno delo študenta: študij literature, reševanje primerov, priprava
seminarske/projektne naloge
Obvezna je prisotnost na vajah, zagovor seminarske.
Pisni izpit.

