PROGRAM 7.9.3
Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
Namenjen:

Opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje poslov borznega
posrednika (v nadaljevanju: izpit) je po 186. členu Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list Republike Slovenije, št. 108/2010,
z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI) poleg
pogoja delovnih izkušenj in nekaznovanosti eden izmed treh formalnih
pogojev za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega
posrednika.
Kandidat za borznega posrednika lahko zahteva izdajo dovoljenja za vse
ali nekatere od naslednjih vrst poslov borznega posrednika:
· izvrševanje naročil strank (A),
· investicijsko svetovanje (B)
· gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank (C)
Na podlagi te delitve in glede na tipe borznih posrednikov je izpit
razdeljen na:
A) Izpit za IZVRŠEVALCA NAROČIL STRANK (osnovni, A)
B) Izpit za INVESTICIJSKEGA SVETOVALCA (napredni, B+A)
C) Izpit za UPRAVLJAVCA PREMOŽENJA (zahtevni, C+B+A)

Vsebina:

1. SKLOP (A)
Za izvrševalca naročil strank je predvideno poznavanje:
1. zakonodaje in drugih predpisov, ki urejajo:
• trg finančnih instrumentov
• prevzeme
• nematerializirane vrednostne papirje
• varstvo osebnih podatkov
• preprečevanje pranja denarja
• poslovanje borze in Klirinško depotne družbe
• investicijske sklade in družbe za upravljanje
2. osnov poslovne etike ter odnosa do vlagateljev:
Ta tip poslov borznega posrednika je najbolj osnovna oblika vključevanja
v delovni proces borznega posredništva, ki lahko vključuje naslednja
opravila: trgovanje po naročilu strank, sprejemanje, evidentiranje in
izvrševanje naročila, vnašanje naročil v borzno-trgovalni sistem,
pravilno vodenje knjige naročil in izpisovanje knjige naročil, obveščanje
o zavrnitvah naročil, posredovanje naročil drugim investicijskim
bankam oz. tujim borzam, spremljanje denarne in papirnate poravnave,
poročanje o transakcijah po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma, sklepanje pogodb o borznem posredovanju,
preverjanje kritja na skrbniških računih, spremljanje razmer in
dogodkov na trgih kapitala, informiranje strank o tečajih in dogajanju

na kapitalskem trgu ter posredovanje informacije strankam kot so,
splošni pogoji poslovanja, cenik ipd.
2. SKLOP (B)
Za investicijskega svetovalca je predvideno poznavanje:
1. vsebin, ki jih morajo poznati izvrševalci naročil strank (1.Sklop)
2. zakonodaje in drugih predpisov, ki urejajo:
• poslovanje gospodarskih družb in
• davčne predpise, in sicer v obsegu, ki je potreben za skrbno
opravljanje poslov investicijskega svetovanja
3. teoretična in praktična znanja s področja:
• finančnih institucij in trgov finančnih instrumentov
• poslovnih financ in poslovanja s finančnimi instrumenti
• uporabe finančnih analiz
• osebnih financ
Ta tip poslov za borznega posrednika je naprednejša in specifičnejša
oblika vključevanja v delovni proces borznega posredništva, ki vključuje
naslednja opravila: sprejemanje stranke na informativnem razgovoru,
ko ugotavlja profil investitorja pri čemer posreduje informacije v zvezi
z investicijskimi storitvami in produkti, sklepanje pogodb o opravljanju
investicijskih storitev, identificiranje stranke, pripravljanje naložbenih
predlogov za stranko, investicijsko svetovanje strankam, iskanje
investicijskih priložnosti na trgu, iskanje in pridobivanje novih strank za
družbo ...
3. SKLOP (C)
Za upravljalca premoženja je predvideno poznavanje:
1. vsebin, ki jih morajo poznati izvrševalci naročil strank (2. Sklop) in
2. teoretična in praktična znanja s področja upravljanje premoženja ter
3. teoretična in praktična znanja s področja izdelave finančnih analiz
Ta tip poslov za borznega posrednika je najnaprednejša in zahtevnejša
oblika vključevanja v delovni proces borznega posredništva, saj obsega
naslednja opravila: upravljanje portfelja strank in portfelja hišnega
računa, določanje naložbene politike v okviru različnih struktur
portfeljev, sprejemanje odločitev o nakupu in prodaji finančnih
instrumentov, spremljanje portfelja strank, da ustrezajo pogodbenim in
internim standardom, izvajanje naročil nakupov in prodaj finančnih
instrumentov za portfelje po predhodno opravljenih analizah, posreduje
naročila izvrševalcu in vodenje evidence naročil in izvršil, sprejemanje
odločitev glede naložbene politike, ki mora biti prilagojena strankam in
njej sprejemljivi stopnji tveganja, skrb za pravilnost stanj denarnih
sredstev in vrednostnih papirjev strank na upravljanju, spremljanje
rezultatov upravljanja, analiziranje finančnih instrumentov in

naložbenih možnosti, spremljanje poslovanje podjetij (finančni podatki,
načrti, novice, govorice …), spremljanje in implementiranje novih
trendov za nove storitve in finančne inštrumente ter zakonodaje na
področju upravljanja premoženja, spremljanje razmere na kapitalskih,
nepremičninskih, surovinskih in ostalih trgih, komuniciranje s
strankami – od podpisa pogodbe do rednega poročanja ter pomoči v
izjemnih primerih, nadziranje administrativnih del v povezavi z
upravljanjem (obveščanje, obračunavanje provizij, sklepanje pogodb ...).
Kandidati za opravljanje izpita za upravljalca premoženja, opravljajo
tudi izpit za investicijskega svetovalca (B) in izpit za izvrševalca naročil
strank (A). Kandidati, ki so izpit A in B že opravili na zadnjem
razpisanem izpitnem roku, to ustrezno označijo v prijavnici in pošljejo
potrdilo o opravljenem izpitu na e-naslov ic@zbs-giz.si
Seznam študijske literature je objavljen na spletni strani Združenja
bank Slovenije.
http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=1393
Metode:

Izpit

Čas izvedbe:

17.04.2019
A-izpit: 14.30–15.45
Odmor: 15.45–16.00
B-izpit: 16.00–17.15
Odmor: 17.15–17.30
C-izpit: 17.30–18.45

Kraj izvedbe:

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000
Ljubljana

Prijave:

Do 10.04.2019
Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani
Združenja bank Slovenije na povezavi http://www.zbs-giz.si/.
Prijavljeni kandidati se lahko do 10. aprila 2019 odjavijo s sporočilom
na e-naslov: ic@zbs-giz.si.
Kandidati, ki so izpit prvič opravljali na zadnjem izpitnem roku v
novembru 2018, prosimo da za prijavo kontaktirajo Izobraževalni center
ZBS.

Kotizacija:

630,00 EUR za vse tri izpite (A+B+C)
420,00 EUR za 2 izpitna sklopa
210,00 EUR za 1 izpitni sklop
Taksa za posamezni sklop izpita se plača v višini 50 točk (t.j. 210,00
EUR za sklop) in je določena po tarifni številki 12 Tarife o taksah in
nadomestilih.
Plačilo takse je potrebno poravnati do 10. aprila 2019 na TRR ATVP
SI56 0110 0637 0164 245 (SWIFT: BSLJSI2X) .
Dokazilo o plačilu kandidat priloži prijavnici.

Informacije:

Izobraževalni center ZBS, 01/24 29 751 (Ksenija Jaklin), po e-mailu:
ic@zbs-giz.si

