PROGRAM 4.5
Menjalniško poslovanje
Namenjen:

Zaposlenim, ki opravljajo menjalniške posle in morajo po Sklepu o
opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 30/13 z dne 2. 4. 2013 9. člen) opraviti preizkus znanja, pridobljenega v okviru ustreznega
izobraževalnega programa, ali, ki se morajo 10 let po opravljenem preizkusu
znanja ponovno udeležiti izobraževalnega programa. Program je verificiran s
strani Banke Slovenije.

Cilji:

Zaposlenim na menjalniških mestih zagotoviti ustrezno znanje s področja
opravljanja menjalniških poslov, preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma ter preverjanja pristnosti in primernosti gotovine.

Vsebina:

•
•
•
•

Predpisi o menjalniškem poslovanju
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine
Varnostni vidiki poslovanja menjalnice

Izvajalci:

Ivanovič Žarko, Samostojni svetovalec za varnost, Kupic Nives, Vodja odseka
Ponaredki - NCC, Banka Slovenije, Rijavec Uršej Anja, namestnica direktorja
oddelka Plačilni in poravnalni sistemi, Banka Slovenije, Pohar Aljoša, Sektor
za sumljive transakcije, Višji svetovalec I, Urad RS za preprečevanje pranja
denarja (tbc).

Metode:

predavanje, obravnava primerov, vprašanja in odgovori

Čas izvedbe:

04.12.2018 (od 09:00 do 17:30)

Kraj izvedbe:

ZBS (Učilnica 501 -2), Šubičeva ulica 2, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Preizkus znanja:

Po usposabljanju udeleženci opravijo preizkus znanja s podane vsebine na
predavanjih in gradiva, ki ga prejmejo pred začetkom seminarja. Test
kandidati opravljajo v pisni obliki z nalogami objektivnega tipa. Udeleženci
programa, ki uspešno opravijo preverjanje znanja, imajo možnost poleg
Potrdila o poslovanju v menjalnici, pridobiti tudi Potrdilo za Prepoznavanje
pristnosti in primernosti gotovine. O opravljenih preizkusih znanja je
menjalec dolžan voditi evidenco v skladu s Sklepom BS o opravljanju
menjalniških poslov.

Kotizacija:

320,00 EUR (+ DDV)

Opomba:

320,00 EUR + DDV. V kotizacijo je vključeno gradivo, predavanja in
konzultacije s predavatelji, opravljanje izpita, izdaja potrdil in pogostitve med
odmori. Za obnovitveni seminar znaša kotizacija 260,00 EUR + DDV, pri
prijavi pod opombo navedite datum opravljenega izpita iz menjalniškega
poslovanja.
Znesek nakažite Združenju bank Slovenije-GIZ, Ljubljana na TRR št.: 020170014356205 NLB d.d., najkasneje do 26. novembra 2018. V polje za sklic
obvezno prosimo vpišite SN 3/4.5 Potrdilo o plačilu posredujte na e-mail:
ic@zbs-giz.si čim prej oz. najkasneje do roka za prijave. Po prejemu potrdila o
plačilu bomo udeležencem posredovali e-gradivo za pripravo na program, ki

ga je potrebno predelati pred udeležbo na seminarju in služi kot priprava na
izpit, ki poteka po zaključku seminarja.
Prijave:

26.11.2018
do 26. novembra 2018 oziroma do zapolnitve skupine. Pisne odjave
sprejemamo tudi do 26. novembra 2018, vendar le v primerih, ko kandidat še
ni prejel gradiva za samoučenje. V primeru nepravočasne odjave vam bomo
žal zaračunali celotno kotizacijo. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice. V
kolikor menite, da bi seminar organizirali pred predvidenim terminom vas
prosimo, da nas kontaktirate (tel. 01/242 97 51, ic@zbs-giz.si).

Informacije:

01/242 97 51

Opomba:

Da bi bilo vaše usposabljanje čimbolj učinkovito, nam svoja vprašanja, dileme
ali pričakovanja vezana na seminar lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov ic@zbs-giz.si, da jih bomo posredovali predavatelju.

