PROGRAM 4.3
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine
Namenjen:

Blagajnikom, delavcem v trezorju, delavcem v menjalnicah in vodstvenim
delavcem v sektorjih, ki poslujejo z gotovino.

Cilji:

Usposobiti delavce bank in menjalnic za učinkovito prepoznavanje pristnosti in
primernosti gotovine in odkrivanje ponaredkov (poseben poudarek bo na novem
20 EUR bankovcu).

Vsebina:

•
•
•
•
•
•

Osnovne opredelitve pojma ponarejanja,
Slovenija in njene mednarodne obveznosti v zvezi z odkrivanjem
ponarejenega denarja,
Pregled karakteristik domačega in tujega denarja,
Prikaz značilnosti ponaredkov in oblik ponarejanja,
Postopki v primeru suma pristnosti gotovine,
Aktivnosti na področju primernosti gotovine (recikliranje)

Izvajalci:
Metode:

Kupic Nives, Vodja odseka Ponaredki - NCC, Banka Slovenije

Čas izvedbe:

04.12.2018 (od 09:00 do 14:00)

Kraj izvedbe:

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

Preizkus znanja:

Preverjanje znanja:

predhodna priprava na seminar po prejetem gradivu, predavanje, obravnava
primerov, vprašanja in odgovori.

Na podlagi predhodno prejetega gradiva, predavanja na seminarju in
praktičnega dela, udeleženci ob zaključku seminarja opravijo preizkus znanja.
Test kandidati opravijo v pisni obliki z nalogami objektivnega tipa.
Kotizacija:

170,00 EUR (+ DDV)

Opomba:

170,00 EUR + DDV. Poravnali jo boste po prejemu računa. Za tri udeležence iz
iste institucije bomo upoštevali 10% popust, v primeru večje skupine
udeležencev iz iste institucije pa nas kontaktirajte. V kotizacijo so vključene tudi
pogostitve med odmori in gradivo.

Prijave:

26.11.2018
do 26. novembra 2018 oziroma do zapolnitve skupine. Pisne odjave sprejemamo
prav tako do 26. novembra 2018. V primeru nepravočasne odjave vam bomo
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, ic@zbs-giz.si

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 predavateljici.

