
PROGRAM 5.3   

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 

Izvajalec: Nives Kupic, Banka Slovenije   

Metode:  • e-učno orodje na spletni strani Banke Slovenije, “Preverjanje gotovine”, 
predvidoma 3 šolske ure, 24/7   

• e-izobraževanje, PPDFT osnovni program, 2 šolski uri, 24/7 
• samostojno učenje iz objavljenih gradiv na profilu, 2 šolski uri 
•  delavnica s poudarkom na praktičnem delu z gotovino in odgovori na 

          morebitna vprašanja, 2 šolski uri 
•  preizkus znanja, Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine, 
    1 šolska ura  
• preizkus znanja, Menjalniško poslovanje, 30 minut 

Čas izvedbe: 29. november – 5. december 2022 – e-učno orodje Banke Slovenije, povezavo 
prejmete po potrditvi izvedbe 
29. november – 5. december 2022 – e-izobraževanje PPDFT osnovni program 
povezavi do e-učenja prejmete po potrditvi izvedbe 
29. november – 5. december 2022 – učenje iz gradiv objavljenih na profilu po 
potrditvi izvedbe 
 
6. december 2022  
  9.00 – 10.30,  praktična delavnica  
10.30 --  10.45, odmor 
10.45 --  11.30, preizkus znanja Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine 
11.30 --  11.40, odmor 
11.40 --  12.10, preizkus znanja Menjalniško poslovanje 

Kraj izvedbe: City Hotel, Dalmatinova 15, Ljubljana 

Preizkus znanja: Po usposabljanju udeleženci opravijo preizkus znanja s podane vsebine na 
delavnici, e-učenja 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: 260 EUR + DDV. V kotizacijo je vključeno gradivo (prosojnice in tekstovno gradivo 
v elektronski obliki, e-izobraževanje), delavnica in konzultacija s predavateljico, 
opravljanje izpita, izdaja potrdil in pogostitve med odmori. Za obnovitveni 
seminar znaša kotizacija 200,00 EUR + DDV, pri prijavi pod opombo navedite 
datum opravljenega izpita iz menjalniškega poslovanja. 
Znesek nakažite Združenju bank Slovenije-GIZ, Ljubljana na TRR št.: 02017-
0014356205 NLB d.d., najkasneje do 28. novembra 2022. 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 povezavo do e-učenja, e-izobraževanja Osnove PPDFT in 
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: do 28. novembra 2022 oziroma do zapolnitve skupine. Pisne odjave sprejemamo 
prav tako do 28. novembra 2022, vendar le v primerih, ko kandidat še ni prejel 
gradiva za samostojno učenje. V primeru nepravočasne odjave vam bomo  
zaračunali celotno kotizacijo. Prijavite se na spletni strani Združenja bank 
Slovenije s klikom na povezavo prijavnica. 

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 predavatelju. 

 
 

https://www.zbs-giz.si/izob_programi/menjalnisko-poslovanje/
https://profil.zbs-giz.si/Account/Login
mailto:ic@zbs-giz.si

