1. IME PREDMETA:

OSNOVE POSLOVNIH FINANC
2. SPLOŠNI CILJI
Študenti spoznajo finančno funkcijo, naloge finančne funkcije, financiranje in
investiranje v organizaciji, finančna tveganja ter osnovne principe delovanja
finančnega trga.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:
Študent:
• pozna in uporablja zakonodajo ter predpise na področju financ,
• pozna in uporablja strokovno terminologijo,
• pozna in uporablja ustrezne zakonske predpise s področja obligacijskih
razmerij,
• spozna teorijo o denarju in denarni politiki,
• pozna pomen, vlogo in cilje delovanja finančne funkcije,
• pozna delovanje finančnega trga,
• obvlada osnovna znanja s področja poslovanja z vrednostnimi papirji,
• pozna finančno etiko,
• zna komunicirati s poslovnimi partnerji v okviru finančnega poslovanja.
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Izdela denarni tok.
Razloži bilanco stanja s finančnega vidika na konkretnem primeru.
Pripravi predlog najugodnejše ponudbe financiranja.
Izvede postopek pridobitve finančnih sredstev na osnovi izbrane
ponudbe financiranja.
Izdela amortizacijski načrt odplačila kredita.
Pripravi predlog poravnave obveznosti.
Izbere ustrezni način zavarovanja obveznosti in ga predlaga v
odločanje.
Izračuna obratna sredstva in obratni kapital.
Preračunava devizne tečaje.
Izračuna donos naložb v vrednostne papirje.
Uporablja dokumentarni akreditiv, bančno garancijo in druge
finančne instrumente (plačilni nalog, menica, asignacija, cesija,
pobot, kontokorent, factoring itd.).
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Spozna denar, denarno politiko in denarni sistem.
Usvoji pojem in pomen finančne funkcije:
razlikuje med finančno funkcijo in računovodstvom,
spozna povezanost finančne funkcije z ostalimi funkcijami v organizaciji,
spozna zakonodajo in predpise na področju financ,
razlikuje med različnimi finančnimi tokovi v organizaciji,
spozna načine izdelovanja predračunov in obračunov denarnih tokov,
spozna razliko med prejemki in prihodki ter izdatki in odhodki.
Spozna finančne institucije na finančnem trgu:
zna opisati različne finančne trge,
spozna vrste finančnih institucij (banka, borza, zavarovalnica) in zna razložiti
njihovo vlogo na finančnem trgu,
spozna postopke pridobivanja finančnih sredstev iz različnih virov,
razlikuje med različnimi obrestne mere in ve kaj pomenijo.
Pridobi osnovna znanja s področja vrednostnih papirjev:
razlikuje vrednostne papirje,
spozna poslovanje z vrednostnimi papirji,
razume tečajno listo.
Razlikuje med različnimi viri financiranja:
pozna notranje in zunanje vire financiranja,
primerja stroške različnih virov financiranja.
Spozna pomen in vsebino zavarovanja terjatev in dolgov:
pozna tehnike, postopke in instrumente (bančna garancija, akreditiv, inkaso…),
zavarovanja terjatev in obveznosti.
Spozna različne načine poravnavanja obveznosti oz. izterjave terjatev (plačilni
nalog, menica, asignacija, cesija, pobot, kontokorent, factoring itd.).

FORMATIVNI CILJI
Študent:

INFORMATIVNI CILJI
Študent:

4. OPERATIVNI CILJI
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 78 ur
(36 ur predavanj, 42 ur vaj).
Število ur samostojnega dela: 72 ur
(40 ur študija literature, 32 ur reševanje primerov in nalog).
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.
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