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POVZETEK  

V diplomskem delu obravnavamo zgodovino denarja in ponarejanje. Današnjega življenja 

si ne predstavljamo več brez denarja, saj je postal temelj trgovanja in plačilo sredstvo. V 

Sloveniji imamo evro, ki je skupna evropska valuta še v 18 drugih državah.  

V delu podrobneje opisujemo zgodovino denarja od nastanka; kako je denar sploh nastal ter 

kakšni so bili prvi bankovci in kovanci. Predstavljamo tudi, kako izdelujejo denar danes, 

kakšen je postopek kovanja kovancev in tiskanja bankovcev. V nadaljevanju sledi 

predstavitev ponarejanja denarja nekoč in danes, saj ponarejanje obstaja že od samega 

nastanka denarja. Za lažje prepoznavanje ponaredkov natančneje opisujemo tudi zaščitne 

elemente bankovcev, na koncu pa bralca seznanimo, kako ukrepati v primeru, da prejmemo 

ponarejen denar. V okviru izvajanja ankete predstavljamo še rezultate in analizo le-te. 

Ključne besede: zgodovina denarja, izdelava denarja, ponarejanje, zaščitni elementi, ukrepi. 

 

SUMMARY 

In the diploma work we deal with the history of money and forgery. It is difficult to imagine 

life today without money, since it became the foundation of trading and payment means. In 

Slovenia we have the Euro, which is the common European currency in 18 other countries.  

In this work we try to describe in detail the history of money from the very beginning - how 

money was created and how the first coins looked like. Furthermore, we present the way 

money is made today and what is the process of forging coins and printing banknotes. This 

section is followed by a presentation of money laundering in the past and today, since 

counterfeiting has existed from the very beginning of trading with currencies. In order to 

facilitate the identification of counterfeits, we also describe the security features of 

banknotes more precisely, and finally, we will learn how to act in case we receive 

counterfeit money. At the end we will execute a survey and present the results and analysis 

of it.  

Keywords: money history, money making, counterfeiting, security features, measures.  
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1 UVOD  

Težko si je predstavljati svet brez denarja, saj se večina našega življenja vrti prav okoli tega, 

kako bi ga zaslužili dovolj, da bi si lahko privoščili dobrine in stvari, ki nam veliko 

pomenijo oziroma nam omogočajo kakovostnejše življenje. 

1.1 Opredelitev problema 

Poznamo štiri funkcije denarja, in sicer kot mera vrednosti, menjalno sredstvo, hranilec 

vrednosti in plačilno sredstvo (Repovž in Peterlin 1998, 7). 

Denar ima lahko veliko različnih oblik, vendar si večina ljudi pod tem pojmom predstavlja 

kovance, bankovce in plastične kreditne kartice. Temu  pa ni bilo vedno tako, saj so v 

preteklosti ljudje v plačilo sprejemali kamne, školjke, ptičja peresa, bisere in podobne 

predmete, kar pomeni, da so jih priznavali kot plačilno sredstvo (Cribb 1992, 6). Denar kot 

ga poznamo danes se je najprej razvil na območju današnje Turčije, natančneje v lidijskem 

kraljestvu že okoli leta 700 pred našim štetjem, in je bil izdelan iz brona in srebra ter se je 

imenoval elektrum. Vrednost se je določalo s težo, pristnost pa je zagotavljal žig kralja 

oziroma mestne državice, ki je kovance izdala. Papirni denar se je predvsem zaradi počasne 

in slabe razvitosti izdelave papirja pojavil precej kasneje (Zes.si 2016). Prvi papirnat denar 

so uporabljali Kitajci, ki so pri trgovanju na daljše razdalje prenašali potrdilo o tem, da 

imajo denar shranjen. Ob koncu srednjega veka pa se papirnat denar pojavi tudi v Evropi, 

kjer so londonski zlatarji izdajali potrdila o hrambi zlata. V 17. stoletju pa se je uporaba 

bankovcev zelo razširila. Da je bankovec nekaj vreden, je zagotavljala banka, saj papir sam 

po sebi ni imel nobene vrednosti (RTV Slovenija 2014). 

S pojavom prvih bankovcev oziroma kovancev pa pride tudi do prvih poizkusov 

ponarejanja. Graham (1993, 4) piše, da pozna človeštvo ponaredke in prevare že tisočletja 

in nastajajo iz različnih razlogov, vendar največkrat z namenom goljufanja ljudi. Zgodovina 

ponarejanja denarja se začne že v babilonskem cesarstvu, ko so ljudje poskušali neopazno 

odščipniti koščke kovine kovanca oziroma zamenjati kovine, iz katerih so bili narejeni. 

Kazni za ponarejanje so bile hude, od izgona na otok, pa vse do pohabljanja storilca in celo 

smrti, vendar te še vse do danes niso odvrnile ponarejevalcev od poizkušanja (Graham 1993, 

34). 

Razvoj tehnologije omogoča vse večjo aktivnost ponarejevalcev, zato si Evropski sistem 

centralnih bank nenehno prizadeva zaščititi bankovce in kovance pred ponarejanjem z 

vgradnjo večjega števila kvalitetnih varovalnih elementov. Vsi evrobankovci in 

evrokovanci imajo vrsto zaščitnih elementov, ki jih ščitijo pred ponarejanjem.  Brez težav 

in posebnih pripomočkov je mogoče pristne bankovce prepoznati s pomočjo preizkusa 
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»otip-pogled-nagib«, kar omogoča uporabnikom, da lahko hitro in predvsem samostojno 

ugotovijo, ali je bankovec pristen ali ne. Ljudem, ki se vsakodnevno srečujejo z gotovino, 

pa pomagajo tudi prostemu očesu nevidni zaščitni elementi, ki jih je mogoče opaziti samo 

s pomočjo posebnih instrumentov. Mednje spadajo mikrotisk, standardna ultravijolična 

svetloba, posebna ultravijolična svetloba (UV – C) ter infrardeče lastnosti (Evropska 

centralna banka 2018). 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je raziskati in proučiti zgodovino denarja in ponarejanje. 

Poglobljeno želimo preučiti strokovno literaturo s področja obravnavanega problema. 

Natančneje bomo spoznali, kako se je denar razvijal, kakšni so bili prvi kovanci in prvi 

bankovci ter kako prepoznati in ravnati s ponaredki denarja. To bo temelj za empirični del 

naloge, v katerem bomo s pomočjo vprašalnika poskušali ugotoviti, kako dobro so ljudje 

seznanjeni s ponaredki, ali prepoznajo zaščitne elemente bankovcev ter kako poznajo same 

ukrepe v primeru prejetja ponarejenega denarja.  

Za to temo sem se odločil predvsem zaradi lastnega zanimanja, saj delam v bančništvu, kjer 

se vsakodnevno srečujem z denarjem in s ponaredki samimi. 

1.3 Metodologija 

Diplomsko delo bo razdeljeno na dva dela, teoretični in empirični. V teoretičnem delu bomo 

uporabili sekundarne vire, strokovno literaturo tujih in domačih avtorjev, nekaj pa bomo 

povzeli tudi s spletnih strani, ki so povezane s samo temo. V empiričnem delu bomo 

uporabili spletno anketiranje. Anketa bo sestavljena iz zaprtih vprašanj, pri katerih bo 

anketiranec lahko izbiral med vnaprej ponujenimi odgovori. Objavili jo bomo na socialnem 

omrežju, kjer jo bodo lahko izpolnile priložnostne osebe. Pričakujemo 100 izpolnjenih 

anket. S pomočjo anketnega vprašalnika bi radi izvedeli, ali ljudje, ki se na delovnem mestu 

srečujejo z gotovino, lažje prepoznajo ponarejen denar, katere zaščitne elemente bankovcev 

poznajo, kako bi ukrepali v primeru, da dobijo ponarejen denar, in kateri so po njihovem 

mnenju najpogosteje ponarejeni bankovci. Zanima nas tudi, ali so ljudje mnenja, da je 

mogoče na bančnem avtomatu dvigniti ponarejen denar, da gre za kaznivo dejanje, če ga 

poizkušajo spraviti v obtok, ter ali ga je mogoče na banki zamenjati za pravega. Na podlagi 

pridobljenih odgovorov bomo naredili analizo in podali sintezo spoznanj.  
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1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da bodo anketiranci pripravljeni sodelovati in da bodo iskreno odgovarjali 

na vprašanja. Omejeni smo na populacijo, ki sodeluje na socialnem omrežju, kjer bomo 

izvajali anketo. 
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2 DENAR IN ZGODOVINA DENARJA 

2.1 Kaj je denar? 

Denar je vse, kar ljudje sprejemajo v plačilo za blago in storitve ali za poplačilo dolgov. 

Vlogo denarja lahko opravlja karkoli, zato je v preteklosti to vlogo imelo veliko različnih 

stvari, na primer kamni, školjke, razne kovine in podobni predmeti. V zgodovinskem 

razvoju je denar doživel veliko sprememb in ga glede na obliko lahko razdelimo na listinski 

in stvarni denar. Pri stvarnem denarju (polnovredni zlatniki, srebrniki in podobno) je 

običajno vrednost kovanca enaka vrednosti kovine. Pri listinskem denarju (kovanci, 

bankovci in knjižni denar) pa je načeloma vrednost materiala, iz katerega so narejeni, 

manjša od vrednosti kovanca oziroma bankovca (Repovž in Peterlin 1998, 7). 

2.2 Funkcije denarja 

Poznamo štiri funkcije denarja, in sicer kot (Repovž in Peterlin 1998, 8):  

 Menjalno sredstvo – brez denarja bi bilo znatno manj menjave blaga in storitev, saj bi do 

njih prišlo le v primeru, če bi se dve osebi pogodili o medsebojni zamenjavi blaga za blago 

oziroma storitev. Ta menjava je bistveno manj učinkovita v primerjavi s posredno oziroma 

z denarno menjavo, pri kateri se namesto trgovanja enega blaga za drugo proda blago ali 

storitev za denar, nato pa se z denarjem kupi želeno blago ali storitev. To pomeni, da ni 

potrebno, da si lastnik blaga, ki ga mi želimo, hkrati želi blago, ki ga mi ponujamo. Denar 

kot menjalno sredstvo tako omogoča tok blaga in storitev (Repovž in Peterlin 1998, 8). 

 Mera vrednosti – pri tej funkciji ni potrebna fizična prisotnost denarja, medtem ko mora 

biti za opravljanje funkcij menjalnega posrednika in hranilca vrednosti denar telesno 

prisoten (Ribnikar 1999, 29). Za dobro opravljanje funkcije mere vrednosti denarja je 

nujna njegova stabilnost vrednosti, kar pa pomeni, da se njegova vrednost nek poljubni 

čas ne spreminja. V tem časovnem obdobju vsak posestnik denarja dobi enako količino 

blaga za denarno enoto, kar je tudi predpogoj za zaupanje v denar (Golovšek 1996, 5). 

 Plačilno sredstvo – v tej funkciji denar nastopa v obliki plačilnega sredstva kot enota mere 

za obljubljena prihodnja plačila. To pomeni, da so dolgovi, ki morajo biti poravnani v 

prihodnosti, izraženi v denarju in ne v kateri drugi obliki. 

 Hranilec vrednosti – denarja ne potrebujemo samo zato, da si z njim nekaj kupimo, ampak 

je lahko tudi naložba. To se zgodi, ko prodajalec pride do denarja, vendar z njim ne opravi 

naslednjega nakupa, ampak ga obdrži. Vloga denarja kot hranilca vrednosti pa povzroča, 

da ekonomski subjekti povprašujejo po denarju oziroma si ga želijo samo zato, da bi v 

njem hranili svojo vrednost. 
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Od drugih naložb se razlikuje tudi po tem, da obdrži svojo obliko in ga ni potrebno 

ponovno spremeniti v denar, kot je to potrebno pri delnicah, obveznicah, nepremičninah 

itd. (Ribnikar 1999, 28). 

Praprotnik (2012, 16) trdi, da denar dojemamo v obliki metalizma in čartalizma. Po 

metalističnem pojmovanju naj bi se potreba po denarju pojavila spontano kot medij 

zamenjave v trgovini. Ker trgovci niso vedno želeli zamenjati določenega blaga ob 

določenem času in blago med seboj ni bilo vedno enakovredno, so se nekatere dobrine 

zaradi svojih lastnosti vedno pogosteje uporabljale kot medij v trgovanju in naposled razvile 

v denar. Pristop čartalizma pa zagovarja tezo, da je denar uvedla določena javna avtoriteta 

za uzakonjenje socialnih dolžniških obligacij. To pomeni, da naj bi denar izhajal iz javne 

avtoritete, ki z njegovo naravo določa dolžniško razmerje na podlagi zakona. Povpraševanje 

po valuti pa ustvari tako, da določi, da se bo z njo plačevalo davke.  

2.3 Prvi kovanci 

Kovani denar je kos posebno obdelane kovine, za katero je kaka avtoritativna insti tucija 

jamčila, da ima tisto vrednost, ki je na njem zapisana. Na začetku je to  bil vladar, pozneje 

pa država (Ribnikar 1999, 14). 

Cribb (1992, 10) pravi, da so bili prvi novci označeni z vzorcem, ki nam pove, da gre za 

denar. Najzgodnejše novce so izoblikovali v 7. stoletju pred našim štetjem v lidijskem 

kraljestvu, ki je ležalo na ozemlju današnje Turčije. Lidijci so koščke točno določene teže 

naravne zlitine zlata in srebra, imenovane elektrum, uporabljali kot plačilno sredstvo. 

Zagotovilo za njihovo težo in s tem plačilno vrednost so bila na njih vtisnjena znamenja 

kralja, mesta ali države, ki je kovance izdala. Odtis na novcu je bil osebni pečat osebe, k i je 

bila porok za težo novca. 

Lidijski kralj Krez je prvi prišel na misel, da bi izdajal tisto, čemur dandanes pravimo 

kovanci, in sicer srebrnike in zlatnike standardizirane velikosti. Na vsakem kovancu je bil 

zapis, da bi lahko njegov uporabnik preprosto in hitro spoznal, da je tisto, kar se mu ponuja, 

dejansko kos kovine predpisane teže (Ribnikar 1999, 14). 

V drugi polovici 6. stoletja pred našim štetjem pa so skoraj vsa mesta zahodne Male Azije 

začela kovati srebrne novce in tako se je nova oblika denarja hitro razširila prek morja na 

grško celino. Od tu se je uporaba kovanega denarja v naslednjih treh stoletjih razširila v vse 

smeri (Miškec 2011, 4). 
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Z vpeljavo kovanega denarja so izginile neprijetnosti, povezane z blagovnim denarjem, 

vendar pa ta oblika denarja ni odpravila drugega problema. Ko so se začela razvijati mesta 

z manufakturo in industrijo in je začel razpadati fevdalizem, se je hitro večala potreba po 

denarju, ki je ni bilo možno zadovoljiti le s kovanci (Ribnikar 1999, 16). 

 

Slika 1: Lidijski kovanec elektrum 

Vir: Pomožne zgodovinske vede 2016. 

2.4 Prvi bankovci 

Potočnik in Štiblar (2007, 15) opredeljujeta bankovce kot na papirju oziroma podobnem 

materialu standardiziranih oblik in vzorcev natisnjeno vrednotnico, katero izdaja ustrezna 

ustanova s funkcijo menjalnega sredstva. 

Bankovci niso nič drugega kot kos papirja, vendar jih navkljub temu  sprejemamo kot denar, 

saj imajo določeno vrednost (Cribb 1992, 10). Najprej so pravi papirnati denar začeli 

uporabljati na Kitajskem, kjer so že v devetem stoletju pri trgovanju na večje razdalje s 

seboj namesto težkih in nepraktičnih kovancev prenašali potrdilo, da imajo denar res 

shranjen (RTV Slovenija 2014). V Evropi se je papirnati denar pojavil s prakso londonskih 

zlatarjev v 17. in 18. stoletju. Ker je bila večina hiš takrat lesenih in so bili požari pogosti, 

so ljudje shranjevali zlato in druge dragocenosti pri zlatarjih. Ti so imeli varnejše in 

primernejše prostore za shranjevanje dragocenosti. Za prineseno zlato so zlatarji ljudem 

izdajali potrdila. Tako je lastnik zlata pri sebi imel potrdilo, s katerim je lahko, če je moral 

komu plačati, odšel do zlatarja in ga zamenjal za zlato (Ribnikar 1999, 18). 

Slovenski tolar 

Po končani drugi svetovni vojni smo Slovenci skupaj s še šestimi narodi živeli v socialistični 

federativni republiki Jugoslaviji. Glavno mesto skupne države je bil Beograd, jugoslovanski 

dinar pa se je uporabljal kot skupna valuta. Po letu 1980, ko je umrl predsednik Jugoslavije 

Josip Broz Tito, je začelo prihajati do vse večjih političnih in ekonomskih težav, kjer se je 

pokazalo, da življenje v skupni državi ni več mogoče (Bailey in Law 2006, 38). 
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S sprejemom Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti je 25. junija 1991 

Slovenija postala samostojna država. Ravno tako je bil sprejet zakon o Banki Slovenije , saj 

je Slovenija kot novopečena samostojna država za normalno funkcioniranje potrebovala 

svoj denar. Za zadovoljitev gospodarskih potreb so bili začasno v obtok izdani vrednostni 

boni, ki so bili nekakšen most med bivšo in novo valuto. Ti so se v obtoku prvič pojavili 9. 

oktobra 1991 in so bili z menjalnim razmerjem 1 : 1 enakovredni jugoslovanskim dinarjem. 

Po dobrem letu dni je vrednostne bone zamenjal pravi denar, slovenski tolar (Bailey in Law 

2006, 38). 

Med pripravami na tisk novega denarja Republike Slovenije se je oblikovalo veliko število 

predlogov glede njegovega imena. Med javnosti najbolj znanimi so bila imena korna, lipa, 

groš, sloven itd. Slovenski parlament se je nato 8. oktobra 1991 odločil za ime tolar (SIT), 

ki se na predlog poslanke Spomenke Hribar deli na sto stotinov. Že slabo leto kasneje, 

septembra 1992, pa se prvi slovenski bankovci po 100, 500 in 1000 že pojavijo v obtoku 

(Bailey in Law 2006, 39).  

Tolarski bankovci 

Slovenski tolarski bankovci imajo vse značilne elemente, ki jih imajo  svetovne valute. 

Tiskani so na kvalitetnem papirju, ki je bil izdelan v domači papirnici v Radečah. Z izjemo 

desettisočaka najdemo v njih pozicioniran vodni znak s podobo osebnosti na bankovcu in 

varnostno nitko z mikrotekstom. Prve serije bankovcev imajo datum izdaje 15. januar 1992, 

ki pa je bil pri poznejših izdajah in ponatisih spremenjen. Na bankovcih sta bila dva 

podpisnika, in sicer guverner Banke Slovenije in član Sveta banke. Kot vse sodobne valute 

so bili tudi tolarji tiskani v različnih tehnikah, pri čemer je z globokim tiskom dosežena 

najvišja stopnja zaščite pred ponarejanjem (Majce 2001, 116). 

Tolarski kovanci 

Tolarske kovance je izdajala Republika Slovenija in določala tako apoene kot tudi njihova 

glavna znamenja. Prav tako je sprejela tudi odločitev o datumu dajanja kovancev v obtok 

in določala strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo kovancev. Pri oblikovanju 

kovancev sta sodelovala Zvone Kosovelj in Miljenko Licul, modeliral pa jih je kipar Janez 

Boljka (Banka Slovenije 2018). 
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Slika 2: Tolarski bankovci 

Vir: Banka Slovenije 2017b. 

 

 

Slika 3: Tolarski kovanci 

Vir: Banka Slovenije 2017c. 
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2.5 Zgodovina evra 

Evro je skupna valuta Evropske unije. Za njegovo uveljavitev so morale članice 

evroobmočja izpolniti maastrichtska konvergenčna načela, ki so bila sprejeta leta 1991 na 

maastrichtski medvladni konferenci. Države morajo tako pred uvedbo evra imeti nizko 

stopnjo inflacije, vzdržne javne finance, nizko stopnjo obrestnih mer, stabilni tečaj valut in 

usklajeno zakonodajo s pravnim redom Evropske unije (MMC RTV Slovenija 2018). 

Začetki evra segajo v leto 1999, ko je ta postal skupna valuta enajstim članicam Evropske 

unije. Prve so se za uvedbo evra odločile Španija, Portugalska, Nizozemska, Nemčija, 

Luksemburg, Italija, Irska, Francija, Finska, Belgija in Avstrija. Leta 2001 pa se tej skupini 

pridruži še Grčija. Evro je bil sprva uveden le kot knjižni denar (Banka info 2017). 

V času do 31. decembra 2001 so stare valute držav članic sicer še ohranile status zakonitega 

plačilnega sredstva, vendar so se postopoma umikale iz obtoka, saj so že potekale priprave 

na njihovo zamenjavo z evrobankovci in evrokovanci. S 1. januarjem 2002 se je začelo 

obdobje dvojnega obtoka, ko so bili v sistemu tako stari bankovci in kovanci posameznih 

držav kot tudi nova skupna valuta. V tem času je bilo mogoče plačevati tako s staro kot z 

novo valuto ter zamenjati odslužene bankovce na bankah brez provizije  oziroma 

kakršnihkoli stroškov. Prav tako so se vsi bančni računi posameznikov in podjeti j pretvorili 

v evre, saj so stare državne valute v obliki knjižnega denarja prenehale obstajati. Z 28. 

februarjem 2002 se je obdobje dvojnega obtoka končalo. Po tem datumu je bilo mogoče 

staro valuto zamenjati le še pri centralnih bankah evroobmočja (Banka Slovenije 2017). 

S 1. januarjem 2007 pa evro uvede tudi Slovenija. Ta tako nasledi slovenski tolar z menjavo 

1 : 239,64. Dvojno označevanje cen se pri nas začne že s 1. marcem 2006 in traja skoraj 

poldrugo leto do 1. junija 2007 (Banka info 2017). 

Danes evro uporablja približno 330.000.000 ljudi. To pomeni, da države, kjer se evro 

koristi, v svetovnem merilu predstavljajo več kot 16,5 % bruto domačega proizvoda in preko 

30 % trgovine. Evro je zakonito plačilno sredstvo v kar 19 državah Evropske monetarne 

unije. Uporabljajo ga v Španiji, na Slovaškem, v Sloveniji, na Portugalskem, na 

Nizozemskem in na Malti, v Luksemburgu, v Litvi, v Latviji, v Italiji, na Irskem, v Grčiji, 

v Nemčiji, v Franciji, na Finskem, v Estoniji, na Cipru, v Belgiji in v Avstriji (Banka info 

2017). 

Poleg prej omenjenih držav pa evro uporabljajo tudi v (Evro.si 2012): 

 San Marinu, Vatikanu in Monaku – to je omogočil sporazum med Italijo, Vatikanom in 

San Marinom ter med Francijo in Monakom, v katerem je določeno, da lahko te države 

uporabljajo evro, ne smejo pa izdajati evrskih bankovcev. So pa s 1. januarjem 2002 

pridobili pravico do izdajanja evrokovancev. 



 

10 

 

 Andori – tu sta se kot plačilno sredstvo pred uvedbo evra uporabljala tako španska pezeta 

kot francoski frank, saj država ni imela svoje valute. 

 Črni Gori in na Kosovem – evro se je pojavil kot naslednik nemške marke, ki je bila pred 

tem znana kot edina uradna valuta na tem območju. 
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3 IZDELAVA DENARJA 

Izdelava denarja je dolgotrajen in zapleten postopek, zato ga izdelujejo v posebnih tiskarnah 

oziroma kovnicah, ki so strogo varovane. Bankovci in kovanci so izdelani iz materialov, ki 

so navadnim ljudem težko dostopni saj se tako lažje prepreči njihovo ponarejanje.  

3.1 Izdelava kovancev 

Kovanec nastane tako, da v neobdelan košček kovine vtisnejo izbrano podobo. Pri postopku 

kovanja kovinsko ploščo stisnejo med dve površini iz trde kovine , imenovani pečata. Ta 

postopek so sicer razvili že pred 2600 leti, ko so začeli kovati prve novce. Danes so pečati 

del ogromnih električnih stiskalnic. Prav tako se električne stroje uporablja za vtiskavanje 

podob v pečate ter izdelavo gladkih kosov kovine v obliki novcev oziroma »surovcev«. Z 

izdelavo novca Evropske gospodarske skupnosti iz leta 1973 v britanski kraljevi kovnici v 

Llantrisanti zaznamujemo današnje tehnike izdelovanja kovancev (Cribb 1992, 14). 

Postopek kovanja (Bailey in Law 2006, 15): 

1.  Izdelovanje surovcev 

Na začetku so vsi kovanci približno 33 centimetrov in 457 metrov dolg kovinski trak. 

Kovinske trakove, zavite v zavoj, da olajšajo njihovo premikanje, vstavijo v posebno 

stiskalnico. Ta iz njega izreže okrogle ploščice oziroma surovce. Ostanek traku, imenovan 

odstružek, pa razrežejo in ponovno uporabijo. 

2.  Kaljenje, pranje in sušenje 

Surovci so lahko izdelani iz različnih zlitin in prilagojeni velikosti različnih vrst kovancev. 

Najprej jih pri visoki temperaturi zmehčajo v kalilnih pečeh, nato pa sledita še postopek 

pranja in sušenja, s čimer pridobijo lep sijaj. 

3.  Izdelava roba na obodu 

Vsak kovanec mora imeti na obodu dvignjen in nazobčan rob, ki ga izdelajo s posebnim 

strojem za zobčanje. Tak surovec z nazobčanim in dvignjenim robom na obodu imenujemo 

blanket za kovanec. 

4.  Kovanje 

Pravi kovanec dobimo z dodajanjem motiva in napisa na blanket. Blanketi z nazobčanim in 

dvignjenim robom na obodu potujejo skozi kovno stiskalnico. Ta jim vtisne motiv, vrednost 

in napis in tako postanejo pravi kovanci. Ta postopek imenujemo kovanje. 

5.  Pregled 

Kovanci morajo biti, preden zapustijo kovnico, pregledani, zato operater pri stiskalnici s 

povečevalnim steklom pregleduje nove serije kovancev. Prepričati se mora, da so motivi in 

napisi ustrezni. Naprava za merjenje velikosti nato eliminira vse neustrezne kovance, ki 

gredo ponovno v izdelavo. 
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6.  Štetje in pakiranje v vreče 

Ko so kovanci pripravljeni za odpremo, jih avtomatski stroj za štetje sortira v platnene vreče. 

7.  Hranjenje kovancev 

Kovance, ki ne gredo takoj v obtok, se hrani v trezorju oziroma zakladnici. Ta je običajno 

ognjevarna in zavarovana proti ropom in celo potresom z zidovi, debelimi tudi do 60 

centimetrov. Ko pa se zazna potrebo po novih kovancih, jih s posebnimi zaščitenimi vozili 

odpeljejo v osrednjo banko, od koder jih nato razvozijo v posamične banke. 

3.2 Izdelava bankovcev 

Bankovci morajo biti narejeni tako, da jih je čim težje ponarediti. Bailey in Law (2006, 26) 

navajata, da je izdelava bankovcev skrivnosten in kompliciran proces, zato lahko le okvirno 

opišemo postopek nastanka denarja: 

1.  Oblikovanje – v prvem koraku izdelovanja bankovca umetnik izdela njegovo podobo ter jo 

nato še dodatno izpopolni z računalniškim programom. Sledi barvna separacija, kjer 

določijo barve, ki jih računalnik razdeli v temeljne tiskarske barve. Sledi izdelava 

litografskih plošč.  

2.  Izdelava papirja – zaradi varnosti bankovce tiskajo na poseben papir, izdelan iz bombažnih 

vlaken. Za preprečevanje ponarejanja vanj vstavijo tudi posebno varnostno nit, ki se je ne 

da fotokopirati, in vodni žig. 

3.  Tiskarska plošča z gravuro je jeklena plošča, v katero vrežejo podobo bankovca, kot jo je 

oblikoval umetnik. Pri tem se graver poslužuje ostrega orodja, graverjevega dletca ter 

povečevalnega stekla. Proces izdelave je dolgotrajen in pogosto traja tudi nekaj tednov. Ko 

je plošča izdelana, jo premažejo z barvilom, ki napolni zareze in oznake podobe, ravna 

površina pa pri tem ostane čista. Da dobijo reliefni tisk podobe oziroma odtis bankovca, 

obarvano ploščo potisnejo na papir. 

4.  Tiskanje – s sistemom, imenovanim ofsetna litografija, razdelijo podobo bankovca na tri 

skupine barv in odtisnejo podobe bankovca. Barvila se prenesejo na valj, obdan z gumo, ki 

kombinira barve in tiska podobo. Za dodajanje serijskih številk in tiskanje uradnih podpisov 

na vsak bankovec se koristi posebna oblika tiskanja. 

5.  Varnost – na vsak bankovec odtisnejo nevidne, skrivne varnostne vzorce s pomočjo 

posebnih mešanih barvil. Dandanes so določena barvila že tako napredna, da se pokažejo le 

pod ultravijolično svetlobo. 
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4 PONAREJANJE DENARJA 

Ponarejanje denarja prepoznavamo kot kompleksen kriminal. Ta ne škoduje le 

posamezniku, ampak ogroža tudi monetarno suverenost države in razvoj njenih ekonomskih 

odnosov, ki temeljijo na zaupanju v avtentičnost denarja. Ta vrsta kriminala predstavlja 

napad na univerzalni finančni sistem, saj ne ogroža samo finančnega sistema države, kjer 

se denar ponareja. Napad na valuto določene države lahko ogrozi tudi interese ostalih držav 

zaradi posebne vloge, ki jo igra denar v meddržavni in nacionalni trgovini , ter zaradi 

ekonomske soodvisnosti (Potparič in Dvoršek 2005, 245). 

Bailey in Law (2006, 27) pojasnjujta, da ponarejanje pomeni izdelavo tako natančne kopije, 

da je videti kot prava. Ponarediti ni mogoče le kovancev in bankovcev , ampak tudi 

umetniške slike in ostalo dokumentacijo. Zanimivo je, da sama izdelava kopije oziroma 

reprodukcije nečesa ni ponarejanje, ampak to postane, ko želimo nekoga prepričati, da gre 

za originalno delo. 

4.1 Ponarejanje nekoč in danes 

V začetni fazi kovanja denarja je bila kraja kovine, iz katere so bili narejeni kovanci, vsaj 

tako velik problem kot ponarejanje. Kovanec je bil namreč vreden le toliko, kolikor je bila 

vredna kovina, iz katere je bil narejen. Prevarantom ni bilo težko neopazno odščipniti 

koščka kovine, saj so bili kovanci izdelani ročno in zato neenakomerno kovani ter 

nepravilnih oblik (Graham 1993, 34). 

Pančur (2004, 14) piše, da so se ljudje začeli ukvarjati s ponarejanjem denarja dejansko 

takoj, ko se je ta uveljavil kot plačilno sredstvo. Ponarejevalci so poizkušali izdelati in na 

vsak način v obtok spraviti kovance, katerih vrednost je bila nižja od uradno določene . 

A vse se je spremenilo v 17. stoletju, ko so uvedli kovne stroje. Oblika strojno obdelanih 

kovancev je bila bolj poenotena, zato je postalo težje odlomiti košček kovine , brez da bi 

kdo opazil, saj so kovanci postali ob robu nazobčani  (Graham 1993, 34). 

Najbolj priljubljena metoda ponarejevalcev denarja je bila, da so okroglo ploščico iz manj 

vredne kovine, denimo bakra, prevlekli s plastjo srebra in tako dobili kovanec, ki je bil na 

prvi pogled videti kot pravi srebrnik. Ob dolgotrajni uporabi kovancev se je nato na sredini 

pojavila bakrena sredica. Podobno so ponarejali tudi zlatnike, le da so na baker lepili tanke 

zlate ploščice oziroma so jih potopili v raztaljeno zlato (Graham 1993, 34) . 
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Ker pa od ponarejanja niso imeli koristi samo posamezniki, se je že pred več kot 3700 leti 

v babilonskem cesarstvu zgodil prvi zabeležen vdor v denarni sistem države. Države so 

hotele s tiskanjem tuje valute škoditi sovražnicam in tako razvrednotiti njihovo valuto.  Tu 

prednjači predvsem Madžarska, ki se je za izgubljeno ozemlje hotela maščevati Romuniji 

in Kraljevini SHS. Kljub temu, da so jo pri poizkusu vdora v monetarni sistem 

češkoslovaške odkrili, je kasneje poizkušala vdreti tudi v francosko ekonomijo. Prav tako 

je med ameriško revolucijo Velika Britanija ponarejala kolonialno valuto, Poljska denar 

carske Rusije, Napoleonov finančni minister pa je zaukazal tiskanje lažne avstrijske, ruske 

in angleške valute. Vsi ti poizkusi omajanja gospodarske stabilnosti držav so privedli do 

sprejetja Mednarodne konvencije o ponarejanju denarja. Med posamezniki pa se je kot 

največji ponarejevalec v moderni zgodovini zapisal Vladimir Dogranov, ki je s svojimi 

izjemno natančnimi, več milijonov angleških funtov vrednimi ponaredki dosegel, da je 

angleška banka morala vzeti funt iz obtoka in mu celo spremeniti obliko (Šček 2007, 98). 

Tudi Slovenija in slovenski tolar nista bila imuna na ponaredke. Leta 1992 so v Zagrebu 

zapenili približno 100.000 vrednostnih bonov za 1000 enot. V obdobju uporabe tolarskih 

bonov je bilo skupaj odvzetih več kot 250.000 ponaredkov enake vrednosti oziroma 

preračunano v današnjo valuto za približno 2,5 milijona evrov. Zaradi hitrega odziva pa so 

bili ti ponaredki odkriti že pred prihodom v obtok in tako niso povzročili nikakršne 

gospodarske škode (Šček 2007, 98–99). 

Z vedno hitrejšim razvojem tehnologije in lažjim dostopom do nje so se zelo povečale 

možnosti ponarejevalcev, da lažje in predvsem hitreje pridejo do ponaredkov.  

Na področju ponarejanja evra lahko storilce razvrstimo med priložnostne in načr tne storilce. 

Za prve lahko rečemo, da gre za amaterske ponarejevalce, ki s pridom izkoriščajo kvalitetne 

kopirne naprave in drage računalniške tiskalnike, ki so jim na voljo. Izrabijo predvsem 

obdobje uvajanja nove valute, ko ljudje še niso tako dobro seznanjeni z zaščitnimi elementi 

bankovcev (Potparič in Dvoršek 2005, 245). Za bankovce, izdelane s strani laičnih 

ponarejevalcev, je značilno, da so predvidoma slabše kvalitete in da jih lahko ljudje, ki jim 

zaščitni elementi bankovcev niso tuji, zlahka prepoznajo (Dobovšek in Potparič 2006a, 20).  

V drugo skupino pa štejemo ponarejevalce, za katere je značilno, da načrtujejo vse bistvene 

faze kaznivega dejanja – od priprav, izvedbe, prikrivanja sledov, pa vse do unovčitve 

ponarejenega denarja. Tu govorimo predvsem o organiziranih kriminalnih združbah  

(Potparič in Dvoršek 2005, 245). Tem ponarejanje predstavlja le eno izmed dejavnosti za 

pridobitev čim večjega premoženja, kar pa je lahko za državo nevarno, saj pomeni 

destabilizacijo finančnega sistema, ki ga lahko povzroči velika količina ponarejenega 

denarja v obtoku (Dobovšek in Potparič 2006a, 21). 
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4.2 Največje prevare v zgodovini 

William Brockway, zakrknjeni ponarejevalec 

Razvpiti ameriški ponarejevalec William Brockway se je rodil leta 1822, izobraževal se je 

večinoma sam, kljub temu pa je obiskoval predavanja iz prava in elektrokemije na Yalu. 

Nekoč je v banki v New Havnu v Connecticutu odvrnil pozornost uslužbenca in skozi 

tiskarski stroj porinil tanko folijo svinca. Tako je dobil pozitiv bankovca za 5 dolarjev, iz 

tega pa je s pomočjo znanja, ki ga je pridobil na Yalu, natisnil približno 1000 bankovcev za 

lastno uporabo. Preselil se je v Philadelphio, kjer se je izdajal za borznega posrednika in se 

poročil. Leta 1860 je spoznal Williama Smitha, ki je v New Yorku izdeloval matrice za 

bankovce; izdeloval je dovršene reprodukcije. Srečal je tudi primernega družabnika, Jamesa 

B. Doyla, ki se je ukvarjal z nakupi kmetij in zemljišč. Na bankah je imel odprtih  več 

računov, po katerih so se pretakali ponarejeni bankovci. Brockway, Doyle in Smith so 15 

let uspešno poslovali, kmalu zatem pa so jih začeli opazovati in odkrili povezavo med njimi. 

Brockwaya so aretirali, vendar se je pogodil z Drummondom, agentom iz tajne službe, 

kateremu je izročil 23 matric, sveženj posebnega papirja in za 50.000 dolarjev ponarejenih 

bankovcev, v zameno pa je zahteval imuniteto pred pregonom. Leta 1883 je Drummond 

zasačil Brockwaya s ponarejenimi obveznicami, nakar so ga obsodili na 5 let zapora, vendar 

jih je odsedel le tri, po izpustu pa ponovno začel s ponarejanjem. Kmalu zatem so ga spet 

prijeli in ga obsodili še na 10 let zapora. Pri 83 letih so ga zasačili pri kupovanju prozornega 

papirja za prerisovanje in ga odpeljali na zaslišanje, vendar so ga kaj kmalu izpustili zaradi 

starosti (Innes 2006, 19–21). 

Goljufija s portugalskimi bankovci 

Mladi Portugalec Artur Alves Rais, ki je bil rojen leta 1916, je prišel z mlado ženo v 

zahodnoafriško portugalsko kolonijo. Prišel je kot diplomiran inženir s ponarejeno diplomo, 

v tem poklicu pa se je tudi zaposlil. Pri rosnih 24 letih je prevzel vodenje železniškega 

podjetja, takrat pa je tudi začel goljufati z delnicami. Kmalu so ga zasačili in ga za dva 

meseca zaprli. V zaporu pa se je domislil izjemnega načrta za zaslužek. Ko so ga izpustili, 

je ponaredil pogodbo med angolskimi oblastmi in njim samim. Šlo je za pooblastilo za 

izdajanje portugalskih bankovcev v Angoli v višini 100 milijonov eskudov. Zaposlil je 

pajdaše, ki so poznali le osnovne podrobnosti celotnega projekta. Eden izmed njih, Karel 

Marand, je navezal stik s tiskarno vrednostnih papirjev na Nizozemskem. Z direktorjem 

podjetja se je dogovoril, da mora tiskanje bankovcev ostati skrivnost, saj bi sicer bile 

politične posledice hude. Bankovci naj bi bili dvojniki že natisnjenih bankovcev, ko pa bi 

prispeli v Angolo, naj bi jih pretisnili z besedo »Angola«. Reis je tako ponaredil še dve 

pismi in se vse dogovoril. Ustanovil je tudi banko, ki jo je financiral s ponarejenim 

denarjem, poleg tega pa je banka ponujala tudi posojila z nižjimi obrestnimi merami in 
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boljše menjalne tečaje za tujo valuto. Bila je tako uspešna, da je istega leta naročil pri 

podjetju Waterlow & Sons še 380.000 bankovcev. Bil je mnenja, da če s pajdaši postanejo 

veliki delničarji, bančni uradniki nikoli ne bodo posumili o ponaredkih in začeli preiskave, 

vendar je medtem v Angoli nek bančni uradnik odkril, da trgovanje s tujo valuto ni pravilno 

vpisano v knjige, in je to prijavil. Med izčrpno preiskavo v njegovi banki so odkrili dva 

bankovca z isto serijsko številko, niso pa vedeli, kateri je pravi in kateri ponaredek. Ko se 

je razvedlo, je izbruhnila panika, vsi so želeli menjati bankovce po 500 eskudov. Ko se je 

Reis vrnil iz Angole, so ga aretirali. Obsodili so ga na 20 let zaporne kazni (Innes 2006, 30–

32).  

Charles Black, človek z očesom za detajle 

Charles Black se je rodil leta 1928 in se izučil za izdelovalca naprav. Preprodajal je stare 

avtomobile, čez čas pa bil obsojen zaradi preprodaje ukradenih vozil. V zaporu je spoznal 

ponarejevalce, leta 1969, ko so za izpustili, pa se je odločil svoje znanje ameriškega 

fotografiranja izkoristiti. V Londonu je obiskal mednarodni sejem tiskarjev; odločil se je za 

nakup strojev. V nekaj dneh se je naučil tudi zapletenega barvnega tiskanja. Sam je 

ponarejal tako natančno, da se je čimbolj približal originalu. V temnici je preživel več ur, 

izdeloval je negative, iz katerih je tiskal v vijoličasti, modri, rumeni in črni ba rvi. Vendar 

ker ni bil zadovoljen le z enim negativom za vsak odtenek, jih je povečal in prizadevno 

zlepljal koščke, da je dobil prave odtenke na različnih mestih. Sklenil je ponarediti 

bankovce za 20 in 50 funtov, vendar je naletel na težavo, saj je imel papir, na katerega je 

tiskalo finančno ministrstvo – šlo je za mešanico tankih rdečih in modrih vlaknin, da 

ponarejanje ne bi bilo mogoče. Vendar ni obupal. Razdrl je vlaknati ovoj neke stare 

električne žice, koščke raztresel po listu in ga fotografiral. Ko je bila fotografija primerno 

pomanjšana, je bila uporabna. Da bi bili bankovci na otip svileni, jih je potopil v glicerin in 

posušil nad grelno ploščo. Po aretaciji in poznejšem izpustu iz zapora je ponaredil bankovce 

za 5 funtov, čeprav je banka trdila, da jih ni nemogoče ponarediti. Blacku so februarja 1972 

sodili zaradi uporabe ponarejenih pripomočkov za pridobivanje dobrin. Medtem ko je bil v 

zaporu, so mu preiskali hišo in zasegli opremo. Ko se je vrnil iz zapora , se je želel pošteno 

preživljati, vendar ga je kmalu premamila skušnjava, ki mu je ponujala delo s pajdašem v 

domači tiskarni. Leta 1979 je uradnik ameriškega finančnega ministrstva na sojenju priznal, 

da še ni videl boljših ponaredkov. Tako so ga obsodili na enaindvajset let zapora. Ko so ga  

izpustili, se je dokončno odločil živeti pošteno življenje. Ko se je ločil, se je poročil z neko 

Tajko, s katero sta odprla agencijo za ženitno posredovanje. Dejal je: »Lahko si najboljši 

metalec nožev v cirkusu, ampak če si klovn, ponoči laže spiš.« (Innes 2006, 32–38). 
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4.3 Ponarejanje denarja kot kaznivo dejanje 

Kot pišeta Dobovšek in Potparič (2006b, 18), sta proizvodnja in razpečevanje ponaredkov 

nevarni kriminalni aktivnosti, ki sta inkriminirani v vseh svetovnih kazenskih zakonodajah. 

Prav tako ni pomembno, ali se ponaredi le en bankovec ali gre za večje količine 

ponarejenega denarja. 

Ponarejanje denarja v Republiki Sloveniji spada med kazniva dejanja zoper gospodarstvo 

in je opredeljeno v šestih odstavkih 249. člena. Za ta dejanja so predpisane stroge finančne 

in zaporne kazni. Prav tako sodijo med kazniva dejanja izdelava, pridobitev in odtujitev 

pripomočkov za ponarejanje. Sankcije zanje so zapisane v 251. členu kazenskega zakonika 

(KZ-1, Ur. l. RS, št. 50/12, 54/15, 6/16, 38/16, 27/17). 

»Ponarejanje denarja: 

249. člen 

(1) Kdor napravi kriv denar z namenom, da bi ga spravil v obtok kot pravega, ali kdor 

predrugači pravi denar z namenom, da bi ga spravil v obtok, ali kdor tak ponarejen denar 

spravi v obtok, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor si preskrbi ponarejen denar z namenom, da bi ga spravil v obtok 

kot pravega. 

(3) Če zaradi dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena nastanejo motnje v 

gospodarstvu države, se storilec kaznuje z zaporom od enega do  desetih let. 

(4) Kdor da v obtok ponarejen denar, ki ga je prejel kot pravega, ali kdor ve, da je bil denar 

ponarejen ali da je bil tak denar spravljen v obtok, pa tega ne naznani, se kaznuje z denarno 

kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev. 

(5) Ponarejeni denar se vzame. 

Izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje 

251. člen 

(1) Kdor izdela, si pridobi, proda ali da v uporabo pripomočke za ponarejanje denarja, 

vrednotnic ali vrednostnih papirjev, se kaznuje z zaporom do dveh let.  

(2) Pripomočki za ponarejanje se vzamejo.« (KZ-1, Ur. l. RS, št. 50/12, 54/15, 6/16, 38/16, 

27/17). 
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Zaradi skupnega evropskega trga in odprtosti meja denar danes zlahka prehaja iz ene države 

v drugo, kar še otežuje boj proti ponarejanju denarja. V ta namen  je bila leta 1929 v Ženevi 

na mednarodni ravni sprejeta Mednarodna konvencija o zatiranju ponarejenega denarja. Po 

kraju, kjer je bila sprejeta, jo imenujemo tudi ženevska konvencija. Ta določa pravila, ki 

zagotavljajo, da se lahko za kazniva dejanja ponarejanja naložijo težke kazenske in druge 

sankcije. Vsebuje tudi pravila o pristojnosti in sodelovanju. Na podlagi ratifikacije ženevske 

konvencije je bila uveljavljena določena stopnja zbližanja državnih zakonodaj proti 

ponarejanju valut (MNKPPD, Ur. l. RS, št. 36/05). 

Pranje denarja 

Operacije, s katerimi se zakrije nezakonit izvor denarja, imenujemo pranje denarja. To 

pomeni, da poskušajo posamezniki oziroma kriminalne združbe denar, ki izhaja iz 

nelegalnih poslov, prikazati, kot da izvira iz zakonite dejavnosti (Cekin.si 2009). 

Šeme Hočevar (2007, 17) piše, da je pranje denarja dokaj nov izraz, ki sega v dvajseta leta 

prejšnjega stoletja v obdobje ameriške prohibicije. Ljudje so, da bi prikrili  velike vsote 

nelegalno pridobljenega denarja od prodaje alkohola, tega »oprali« v zakonitih igralnicah, 

javnih pralnicah in prodajnih avtomatih, kjer je bilo plačilo gotovina.  

KZ – 1 (Ur. l. RS, št. 50/12, 54/15, 6/16, 38/16, 27/17) v 252. členu opredeljuje pranje 

denarja kot: 

»(1) Kdor denar ali premoženje, za katero ve, da je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, 

sprejme, zamenja, hrani, z njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na drug 

način, določen z zakonom o preprečevanju pranja denarja, s pranjem zakrije ali poskusi 

zakriti njegov izvor, se kaznuje z zaporom do petih let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa je hkrati storilec ali 

udeleženec pri kaznivem dejanju, s katerim je bil pridobljen denar ali premoženje iz 

prejšnjega odstavka. 

(3) Če je denar ali premoženje iz prvega ali drugega odstavka tega člena velike vrednosti, 

se storilec kaznuje z zaporom do osmih let in denarno kaznijo. 

(4) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih 

dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let in denarno kaznijo. 

(5) Kdor bi moral in mogel vedeti, da je bil denar ali premoženje pridobljeno s kaznivim 

dejanjem, pa stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom 

do dveh let. 
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(6) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzameta.« 

Na Uradu za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma so z opravljanjem 

strateških analiz, ki jih opravljajo že od leta 2005, prišli do najpogosteje uporabljenih oblik 

pranja denarja. Proces pranja denarja je najbolje opazen skozi (Ministrstvo za finance 

2018):  

 zamenjavo bankovcev manjših vrednosti v bankovce večjih vrednosti, 

 uporabo fizičnih oseb za dvige in prenose denarja, 

 uporabo posojil, 

 uporabo sistemov za prenos denarja (npr. MoneyGram, Western Union), 

 uporabo slamnatih podjetij, 

 uporabo in povezavo računov fizičnih oseb in družb v sosednjih državah, 

 uporabo podjetij v davčnih oazah. 
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5 ODKRIVANJE PONAREJENIH BANKOVCEV 

Ponarejanje gotovine je eno izmed najstarejših kaznivih dejanj v človeški zgodovini. Vedno 

večjo aktivnost ponarejevalcev denarja v domačem in svetovnem prostoru omogoča hiter 

razvoj tehnologije. Tudi v Sloveniji se vsako leto povečuje odstotek ponarejane gotovine. 

Največkrat so žrtve predvsem posamezniki, ki si prejete gotovine ne ogledajo natančno 

oziroma ne poznajo osnovnih značilnosti pristnih bankovcev (Banka Slovenije 2017a). 

Kot razkriva Luketič (po Kovačič 2015, 30), se ponaredki v Sloveniji običajno delijo na 

tiste iz tujine in domače izdelke. Za tuje ponaredke je značilno, da so srednje kakovosti in 

se tudi najpogosteje znajdejo v slovenskem monetarnem sistemu. Sledijo jim bankovci , 

izdelani v Sloveniji, ki pa so slabše kvalitete in se unovčujejo predvsem ob gneči na raznih 

prireditvah in pri nekvalificiranih prodajalcih. 

Z vgradnjo vedno večjega števila kvalitetnih varovalnih sistemov si Evropski sistem 

centralnih bank nenehno prizadeva bolje zaščititi bankovce pred ponarejanjem. Pri tem se 

zaveda, da morajo zaščitni elementi omogočiti uporabnikom prepoznavanje avtentičnosti 

bankovcev, s katerimi vsakodnevno poslujejo, ne da bi za to potrebovali strokovne 

pripomočke (Banka Slovenije 2017a). 

5.1 Najpogosteje ponarejeni evrobankovci 

Iz polletnega poročila, ki ga je Evropska centralna banka objavila 26. januarja 2018 o 

ponarejanju evrobankovcev, je mogoče razbrati, da je v drugi polovici leta 2017 bilo iz 

obtoka umaknjenih skupno 363.000 ponarejenih evrobankovcev. To je kar 9,7 % več kot v 

prvi polovici leta 2017. Neglede na to pa v primerjavi z vse večjim številom pristnih 

bankovcev v obtoku (več kot 21 milijard v drugi polovici leta 2017) ostaja količina 

ponaredkov zelo majhna (Banka Slovenije 2018). 

V drugem polletju leta 2017 sta bila še vedno največkrat ponarejana bankovca za 20 evrov 

in 50 evrov, ki sta skupaj predstavljala 85 % vseh ponaredkov. Večina vseh odkritih 

ponaredkov se je nahajala v državah evroobmočja (97,8 %) (Banka Slovenije 2018). 

 

 Preglednica 1: Delež ponaredkov posameznih apoenov v drugem polletju 2017 

Apoen  € 5 € 10 € 20  € 50 € 100  € 200 € 500 Skupaj 

Delež (v %)  1,0 1,8 35,2 52,5 6,5 0,8 2,2  100 

Vir: Banka Slovenije 2018.  
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Slovenija 

Po podatkih NAC in CNAC je bilo v Republiki Sloveniji leta 2017 iz obtoka odstranjenih 

3.176 kosov ponarejenih evrobankovcev in 1.002 kosa ponarejenih evrokovancev. V letu 

pred tem pa 1.323 evrobankovcev in 1.030 evrokovancev (Banka Slovenije 2018). 

Bankovci za 500 evrov predstavljajo največji del ponarejenih evrobankovcev v količinski 

strukturi, in sicer kar 39,2 %. Sledijo ponaredki bankovca za 50 evrov s 27,6 % in 20 evrov 

z 21,6 %. Pri ponarejenih evrokovancih pa dominirajo ponaredki za 2 evra (65,5 %) (Banka 

Slovenije 2018). 

 

Preglednica 2: Ponaredki evrobankovcev, umaknjenih iz obtoka v Sloveniji v letu 2017 

Apoen  € 5 € 10 € 20  € 50 € 100  € 200 € 500 Skupaj 

Količina 11 32 686 877 260 66 1.244 3.176 

Delež (v %) 0,3 1,0 21,6 27,6 8,2 2,1 39,2 100 

Vir: Banka Slovenije 2018. 

 

 

Slika 4: Primerjava apoenskih struktur bankovcev 

Vir: Banka Slovenije 2018. 
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V primerjavi z letom 2016 je bilo v letu 2017 v Republiki Sloveniji ugotovljeno zvišanje 

števila ponaredkov evrobankovcev, umaknjenih iz obtoka, in sicer za kar 140,1 %. 

Zmanjšalo pa se je število ponarejenih evrokovancev (zmanjšanje za 2,7 %). Upoštevajoč , 

da je Banka Slovenije konec leta 2017 izdala v obtok 287,3 milijona kosov evrobankovcev, 

je delež ponaredkov zelo majhen (Banka Slovenije 2018). 

Vsi ponarejeni bankovci in kovanci v Sloveniji se po odkritju pošljejo na preiskovanje v 

nacionalni analitski center, ki deluje pod okriljem Nacionalnega forenzičnega urada 

(Kovačič 2015, 32). 

Kot pravi Žener (po Kovačič 2015, 32), je odkrivanje ponaredka enostavnejši del in se tisto 

zahtevno delo začne šele z odkrivanjem tipa ponaredka. Z natančno analizo izvedenci 

nacionalnega analitskega centra določijo tip ponaredka oziroma ga glede na njegove 

značilnosti razvrstijo v že znane skupine. Ker so bankovci z  enakim postopkom ponarejanja 

narejeni na istem kraju, je tako lažje razkriti njihov vir. 

5.2 Zaščitni elementi evrobankovcev in evrokovancev 

Banke po vsem svetu se proti ponarejanju borijo z vse bolj kompleksnimi postopki izdelave 

bankovcev in kovancev. Uporabljajo poseben papir z vodnim znakom, ki je viden kot svetel 

vzorec na temnejšem ozadju, kadar bankovec dvignemo proti svetlobi. Skozi papir običajno 

teče tudi varnostna nit. Pri tiskanju uporabljajo izredno zapletene vzorce, da ponarejevalcem 

čim bolj otežijo posnemanje. Poslužujejo se tudi posebnih tiskarskih barv, ki pod 

ultravijolično svetlobo značilno zažarijo (Graham 1993, 35) . 

Z vedno naprednejšimi tiskalniki in barvnimi fotokopirnimi stroji je mogoče proizvajati 

zelo kakovostne tiskovine najrazličnejših vrst. Bankovci so tako opremljeni z vrsto različnih 

zaščitnih elementov, ki jih varujejo pred poneverbami. Ti zaščitni elementi poskrbijo, da je 

zelo težko izdelati ponaredek, ki bi prepričljivo posnemal original , ter omogočajo, da pristne 

bankovce prepoznamo brez pretiranega napora (Banka Slovenije 2018). 

Enotna tema bankovcev so obdobja in slogi v Evropi. Na sprednji strani so prikazana okna 

in vrata kot prispodoba duha odprtosti in sodelovanja v Evropi ter dvanajst zvezd, ki 

ponazarjajo složnost in dinamiko v Evropi. Na hrbtni strani pa je kot prispodoba za tesno 

sodelovanje in sporazumevanje med ostalim svetom in Evropo upodobljen most iz enega od 

sedmih obdobij v arhitekturni zgodovini Evrope. Evrobankovci in evrokovanci pa se 

uporabljajo kot legitimno plačilno sredstvo na celotnem evroobmočju (Evropska centralna 

banka 2018). 
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Evrobankovci imajo dve kategoriji zaščitnih elementov. Prva je odprta in uporabnikom 

prijazna, saj je hitro prepoznavna ter temelji na uporabi čutil za vid, otip in sluh (Šček 2007, 

99). 

Glavni zaščitni elementi evrobankovcev so (Evropska centralna banka 2018): 

 Papir bankovca je narejen iz čistega bombaža, zato mora biti na otip čvrst in gladek ter 

nikakor mehak ali voščen. 

 Z globokim tiskom (intaglio) nastane reliefni odtis, ki ga je mogoče otipati na glavni 

podobi in na nekaterih drugih delih na sprednji strani bankovca. Ker je pri oblikovanju 

sodelovala tudi Evropska zveza slepih, so na bankovcih za 200 evrov in 500 evrov ob 

robovih dodatne reliefne oznake za slepe in slabovidne. 

 Vodni znak je posledica spreminjanja debeline papirja. Viden postane, če bankovec 

pogledate proti svetlobi. Prehodi med svetlimi in temnimi deli podobe so mehki in 

prikazujejo glavni motiv. Če bankovec položite na temno podlago, svetli deli potemnijo. 

Ta učinek je najbolj opazen pri oznaki vrednosti bankovca v vodnem znaku. 

 Varnostna nit je vdelana v papir bankovca in če bankovec dvignete proti svetlobi, postane 

vidna kot temen trak. Na njej sta z drobnimi črkami in s številkami izpisani beseda 

»EURO« in apoen bankovca. 

 Sestavljena številka je zaščitni element, ki ga lahko opazite, če bankovec dvignete proti 

svetlobi. Nepravilni liki, natisnjeni v zgornjem kotu na obeh straneh bankovca, se v celoti 

prilegajo drug drugemu in skupaj formirajo celotno številko vrednosti bankovca. 

 Srebrn trak – hologramski trak; če bankovce za 5 evrov, 10 evrov ali 20 evrov nagibate, 

se hologramska podoba na srebrni foliji sprevrača iz oznake vrednosti v simbol € v 

mavričnih barvah in obratno. Vrednost bankovca kažejo drobne številke na robovih. 

 Srebrn znak – hologramski znak; če bankovce za 50 evrov, 100 evrov, 200 evrov ali 500 

evrov nagibate, se hologramska slika na srebrni foliji spreminja iz oznake vrednosti v vrata 

ali okno in obratno. Mavrični koncentrični krogi iz drobnih črk se v ozadju premikajo iz 

sredine proti robovom folije. 

 Perforacije – bankovec poglejte proti svetlobi. Na srebrni foliji se ob pogledu proti svetlobi 

pojavijo drobne luknjice oziroma perforacije, ki oblikujejo simbol €. Opazne pa so tudi 

drobne številke, ki kažejo vrednost bankovca. 

 Zlatorumen trak – ob nagibanju bankovca za 5 evrov, 10 evrov ali 20 evrov bo na hrbtni 

strani postal viden svetleč ali zlatorumen trak, na katerem sta prikazana vrednost bankovca 

in simbol €. 

 Številka spremenljive barve – številka vrednosti bankovcev za 50 evrov, 100 evrov, 200 

evrov ali 500 evrov bo ob nagibanju na hrbtni strani spreminjala barvo iz vijolične v olivno 

zeleno ali rjavo. 
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V drugo, zaprto skupino pa uvrščamo običajno prostemu očesu nevidne zaščitne elemente, 

ki so namenjeni bančnim in drugim uslužbencem, ki poklicno rokujejo z gotovino, ter 

strojem za prepoznavanje gotovine (Šček 2007, 99). 

Pod dodatne zaščitne elemente evrobankovcev uvrščamo (Evropska centralna banka 2018): 

 Mikrotisk – na določenih predelih bankovcev lahko najdete drobne črke. Tiste z velikostjo 

0,8 mm so sicer vidne tudi s prostim očesom. Pisava v velikosti 0,2 mm pa je brez 

povečevalnega stekla neberljiva in s prostim očesom vidna samo kot tanka črta. Kljub 

temu je tudi pisava te velikosti na pristnem bankovcu ostra in jasna. 

 Standardna ultravijolična svetloba – papir ne pobeli oziroma ne oddaja svetlobe in je 

temen. Vidna postanejo drobna tribarvna vlakna, ki so vdelana v papir bankovca. Zvezde 

na zastavi EU, krogci, velike zvezde in tudi nekateri drugi deli bankovca žarijo rumeno. 

Na hrbtni strani četrtina kroga v središču bankovca ter nekateri drugi deli bankovca žarijo 

zeleno. Rdeče pa se obarvata vodoravna serijska številka in trak. 

 Posebna ultravijolična svetloba (UV – C) – na sprednji strani bankovca krogci v sredini 

pod UV – C svetlobo žarijo rumeno, velike zvezde in nekateri drugi deli bankovca pa 

žarijo oranžno. Viden pa postane tudi znak €. 

 Infrardeče lastnosti – pod infrardečo svetlobo postanejo na sprednji strani vidni smaragdno 

zelena številka, desna stran arhitekturnega motiva in srebrni trak. Na hrbtni strani pa sta 

vidni samo vodoravna serijska številka in številka vrednosti. 

 

  

Slika 5: Zaščitni elementi evrobankovca za 10 EUR 

Vir: 24ur.com.  
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Prav tako kot evrobankovci so tudi evrokovanci zaščiteni pred ponarejanjem.  

Najdemo jih v osmih različnih vrednostih oziroma apoenih po 1, 2, 5, 10, 20 in 50 centov 

ter 1 evro in 2 evra in jih lahko uporabljamo kjerkoli v evroobmočju. Med seboj se 

razlikujejo po teži, kovinski sestavi, velikosti, barvi in debelini. Vsak ima nacionalno stran, 

ki kaže, v kateri državi je bil kovanec izdan, in skupno evropsko stran. Slednjo je oblikoval 

Luc Luycx iz belgijske nacionalne kovnice. Na njih je bodisi podoba Evropske unije bodisi 

geografski obris Evrope in simbolizirajo enotnost EU. Kovanci za 1, 2 in 5 centov 

prikazujejo Evropo v razmerju do Afrike in Azije na zemeljski obli. Vsak kovanec ima tudi 

drugačen obod, zato jih lahko razlikujejo tudi slepi in slabovidni ljudje (Evropska centralna 

banka 2018). 

Zaščito pred ponarejanjem predstavljajo črke na obodu kovanca za 2 evra ter posebna 

sestava kovancev apoenov za 10, 20 in 50 centov. Zahtevni strojno berljivi zaščiti elementi 

omogočajo, da se jih lahko uporablja v avtomatih po celotnem evroobmočju, ne glede na 

to, v kateri izmed držav članic so bili izdani. Vsi kovanci so izdelani iz posebnih kovin, ki 

jih je težko oziroma praktično nemogoče ponarediti. Kovanci za 10, 20 in 50 centov so 

oblikovani iz težko taljive zlitine, imenovane nordijsko zlato, medtem ko so kovanci za 1 

evro in 2 evra izdelani z uporabo posebne dvokovinske in triplastne tehnologije (Evropska 

centralna banka 2018). 

5.3 Oblikovni elementi evrobankovcev 

Za oblikovanje vizualne podobe novih evrobankovcev je bil izbran Reinhold Gerstetter, 

neodvisni oblikovalec iz Berlina. Uvedeni so bili številni izboljšani zaščitni elementi, oblika 

bankovcev pa izvira iz prve serije, le da je njihova podoba nekoliko posodobljena. Na 

bankovcih serije Evropa so upodobljeni arhitekturni slogi iz sedmih obdobij evropske 

kulturne zgodovine, vendar ne z resnično obstoječimi mostovi ali spomeniki. Okna in vrata, 

ki so predstavljena na sprednji strani, simbolizirajo odprtost in sodelovanje evropskega 

duha. Mostovi na hrbtni strani pa simbolizirajo stike med evropskimi narodi ter med Evropo 

in ostalim svetom. Vsak bankovec predstavlja različno arhitekturno obdobje v zgodovini. 

Oblika apoena za 5 evrov predstavlja obdobje antike, 10 evrov romantike, 20 evrov gotike, 

50 evrov renesanse, 100 evrov baroka in rokokoja, 200 evrov arhitekture železa in stekla, 

500 evrov pa obdobje sodobne arhitekture 20. stoletja. Za vsak bankovec je značilna 

določena barva, da jih je mogoče enostavno in hitro ločiti med seboj. Bankovec za 5 evrov 

je siv, za 10 evrov rdeč, za 20 evrov moder, za 50 evrov oranžen, za 100 evrov zelen, za 

200 evrov rumeno-rjav in za 500 evrov vijoličen (Evropska centralna banka 2018). 
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Podpisi 

Vsak bankovec vsebuje podpis prvega, drugega ali tretjega predsednika Evropske centralne 

banke Willema F. Duisenberga, Jeana-Clauda Tricheta ali Maria Draghija. Vsi bankovci so 

enako veljavni (Evropska centralna banka 2018). 

  

 Slika 6: Podpis Willem F. Duisenberg 

Vir: Evropska centralna banka 2018.   

 

  

Slika 7: Podpis Jean-Claude Trichet 

Vir: Evropska centralna banka 2018. 

 

  

Slika 8: Podpis Mario Draghi 

Vir: Evropska centralna banka 2018. 
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Zemljevid Evrope 

Na bankovcih serije Evropa je prenovljen zemljevid Evrope, ki vključuje tudi Malto in 

Ciper, ki na prejšnjih serijah nista bila prikazana. Prav tako niso bili prikazani otoki , manjši 

od 400 kvadratnih kilometrov, ker z ofsetnim tiskom v velikih količinah ni mogoče natančno 

natisniti majhnih oblikovnih elementov. V okvirčkih ob spodnjem robu so prikazani 

Kanarski otoki in nekatera francoska čezmorska ozemlja, kjer tudi uporabljajo evro  

(Evropska centralna banka 2018). 

 

 

Slika 9: Zemljevid na bankovcih serije Evropa 

Vir: Evropska centralna banka 2018. 

Serijska številka na bankovcih serije Evropa 

Na hrbtni strani bankovca sta locirani dve številki. V zgornjem desnem robu je serijska 

števila, sestavljena iz vodoravne številke v črni barvi. Prva črka označuje tiskarno (država , 

kjer je bil bankovec natisnjen), druga nima posebnega pomena in je dodana zgolj za 

povečanje števila možnih serijskih številk. Druga navpična številka pa je pozicionirana na 

sredini bankovca in zajema zadnjih šest številk vodoravne serijske številke (Evropska 

centralna banka 2018). 
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Za slepe in slabovidne 

Kot že omenjeno, je pri oblikovanju bankovcev sodelovala tudi Evropska zveza slepih. Z 

njihovo pomočjo so tako za slepe in slabovidne v vsak apoen vključeni štirje elementi, ki 

pomagajo in olajšajo prepoznavo bankovcev. Vsak apoen (Evropska centralna banka 2018): 

 je drugačne velikosti – večja, kot je vrednost, večji je, 

 je na več mestih obdelan z globokim oziroma reliefnim tiskom (na bankovcih za 200 evrov 

in 500 evrov so pri straneh še dodatne reliefne oznake), 

 ima vrednost zapisano z velikimi številkami in v krepkem tisku, 

 je žive barve, da se lažje razlikuje od ostalih bankovcev. 

 

Pod ostale oblikovne elemente spadajo (Evropska centralna banka 2018): 

 »ime valute – euro – je pri prvi seriji zapisano v latinici (EURO) in grški pisavi (EYPΩ), 

pri seriji Evropa pa tudi v cirilici (EBPO), ker se je Evropski uniji pridružila Bolgarija, 

 kratica Evropske centralne banke v devetih jezikovnih različicah na novih bankovcih za 

5 €, 10 € in 20 € oziroma v desetih jezikovnih različicah na novem bankovcu za 50 € 

zaradi pridružitve Hrvaške Evropski uniji leta 2013. Kratice so natisnjene po 

protokolarnem vrstnem redu držav in uradnih jezikov EU: 

 BCE (francosko, italijansko, portugalsko in špansko), 

 ECB (češko, dansko, nizozemsko, angleško, latvijsko, litovsko, slovaško, slovensko in 

švedsko), 

 ЕЦБ (bolgarsko), 

 EZB (nemško), 

 EKP (estonsko, finsko), 

 EKT (grško), 

 ESB (hrvaško), 

 EKB (madžarsko), 

 BĊE (malteško), 

 EBC (poljsko), 

 znak za zaščito avtorskih pravic ©, 

 zastava EU«. 

5.4 Instrumenti za preverjanje ponaredkov 

Nacionalne centralne banke evrosistema sodelujejo s proizvajalci instrumentov za 

odkrivanje ponaredkov. Z omogočanjem testiranja naprav na že odkritih ponarejenih 

bankovci jih spodbujajo pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje in razvoj učinkovitih 

instrumentov za preverjanje pristnosti bankovcev. Ti instrumenti so vsem tistim, ki 
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vsakodnevno rokujejo z gotovino, v veliko pomoč, vendar ne morejo v celoti nadomestiti 

njihove lastne presoje in izkušenj na podlagi zaščitnih elementov na bankovcih. Poznamo 

naprave za samodejno odkrivanje ponaredkov, ki delujejo na podlagi infrardeče, optične in 

magnetne tehnologije ter z zvočnim ali vizualnim signalom oziroma s tekstovnim 

sporočilom pokažejo, ali je preverjen bankovec pristen ali ne. V drugo skupino 

instrumentov pa spadajo pripomočki, ki sami po sebi ne pokažejo rezultata glede pristnosti, 

ampak je za to potreben uporabnik, ki ugotovi, ali je bankovec pristen ali ne. Sem spadajo 

povečevalna stekla, ultravijolične svetilka, markerji itd. (Evropska centralna banka 2018). 

5.5 Ukrepi v primeru prejetja ponarejenega denarja 

Evropska centralna banka (Evropska centralna banka 2018) ponuja nekaj napotkov, kako 

ravnati v primeru, če prejmete bankovec, ki se zdi na otip ali videz drugačen od pristnih 

bankovcev. Svetujejo naslednje: 

 Ne pregovarjamo se s stranko. 

 Stranki povemo, da se moramo na kratko posvetovati z vodjo oddelka ali varnostnikom, 

vendar poskrbimo, da stranka bankovec ves čas vidi. Tako se izognemo pritožbam.  

 Pustimo, da s stranko govori vodja oddelka ali varnostnik. 

 Skušamo si čimbolj zapomniti obraz stranke. 

 Če je le mogoče, bankovca ne vrnemo stranki. 

 Če se stranka odpelje z avtom, si zapišemo registrsko številko in vrsto avtomobila. 

 Obvestimo policijo. 

 Sumljiv bankovec nemudoma predamo nadrejeni osebi ali varnostniku, ki ga bo predal 

policiji. 

 Ne igramo heroja, ampak vedno najprej poskrbimo za lastno varnost. 

Ponarejeni bankovci so popolnoma brez vrednosti, zato moramo biti zelo pozorni. Odkrite 

ponaredke se pošlje v analitski center posamezne države na analizo. Že znane jih shranjujejo  

posamezne države hkrati s statističnimi podatki, tej pa se skupaj s tehničnimi hranijo v 

osrednji bazi ECB. Novo odkrite primerke posredujejo centru za analizo ponaredkov ECB, 

ki jih podrobno tehnično analizira in razvrsti glede na značilnosti (Evropska centralna banka 

2018). 

Zamenjava poškodovanih evrobankovcev 

Pravila in pogoji ter postopki zamenjave poškodovanih oziroma okrnjenih bankovcev so 

določeni v več členih Sklepa o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih evrobankovcev, in 

sicer (Ur. l. RS, št. 14/09): 
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»3. člen 

Za zamenjavo okrnjenih ali poškodovanih pristnih eurobankovcev je v skladu s tem sklepom 

pristojna Banka Slovenije. Banka Slovenije zamenja okrnjene ali poškodovane pristne 

eurobankovce na zahtevo prosilca in pod pogoji iz tega sklepa. Profesionalni uporabniki 

evrobankovcev posredujejo Banki Slovenije v zamenjavo okrnjene ali poškodovane 

eurobankovce ločeno od ostalih eurobankovcev. 

4. člen 

Okrnjene ali poškodovane eurobankovce mora prosilec Banki Slovenije predložiti v 

zapečateni kuverti skupaj s podpisano vlogo, v kateri navede specifikacijo okrnjenih ali 

poškodovanih eurobankovcev (količina in vrednost) ter pisno obrazložitev, kako je bil 

eurobankovec okrnjen ali poškodovan oziroma kje se nahajajo manjkajoči deli 

eurobankovca, in priloži druga dokazila v skladu s tem sklepom. Prosilec navede tudi naslov 

za obveščanje po tem sklepu. Ne glede na prejšnji odstavek lahko prosilec okrnjene ali 

poškodovane eurobankovce, ki jih želi zamenjati, Banki Slovenije predloži osebno na 

blagajni brez vloge in pisne obrazložitve, če predloži več kot 50  % pristnega eurobankovca 

in so hkrati izpolnjeni pogoji iz prve oziroma druge alineje drugega odstavka 5. člena tega 

sklepa. V primeru, da prosilec za vložitev zahteve za zamenjavo eurobankovcev pooblasti 

drugo osebo, je ta dolžna poleg zahtev iz tega sklepa priložiti še pisno pooblastilo 

zakonitega lastnika teh eurobankovcev in kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je 

razvidna identiteta slednjega. 

5. člen 

V kolikor so izpolnjeni vsi pogoji iz tega sklepa, Banka Slovenije zamenja okrnjene ali 

poškodovane pristne eurobankovce, ki so zakonito plačilno sredstvo; 

 ko je predloženega več kot 50 % eurobankovca,  

 ko je predloženega 50 % ali manj eurobankovca, če prosilec dokaže, da je bil manjkajoči 

del eurobankovca uničen. 

 

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora prosilec izpolniti še naslednje pogoje: 

 v primeru dvoma, da je prosilec zakoniti lastnik eurobankovca ali da je eurobankovec 

pristen, mora prosilec predložiti dokazilo o svoji identiteti, 

 v primeru, da je predloženi eurobankovec s črnilom popackan, umazan, kontaminiran ali 

impregniran, je prosilec dolžan predložiti še pisno pojasnilo o vrsti madeža, kontaminacije 

ali impregnacije, 



 

31 

 

 v primeru, da so bili eurobankovci obarvani zaradi sprožitve protiropne naprave in jih v 

zamenjavo predloži profesionalni uporabnik eurobankovcev, mora slednji predložiti še 

pisno izjavo o vzroku in vrsti obarvanja, 

 v primeru, da so bili eurobankovci okrnjeni ali poškodovani zaradi sprožitve protiropne 

naprave, jih je treba predložiti v pakiranjih po 100 eurobankovcev, če količina predloženih 

eurobankovcev zadostuje za takšno pakiranje. 

6. člen 

Ob prevzemu poškodovanih ali okrnjenih eurobankovcev Banka Slovenije  izda prosilcu 

potrdilo o prevzemu. 

7. člen 

Banka Slovenije zamenjavo eurobankovcev zavrne in eurobankovce zadrži, če ve ali ima 

zadosten razlog za sum, da so bili predloženi eurobankovci namerno okrnjeni ali 

poškodovani, razen če prosilec dokaže, da je bil v dobri veri. Eurobankovci, ki so okrnjeni 

ali poškodovani v manjšem obsegu, npr. če vsebujejo komentarje, številke ali krajše stavke, 

se praviloma ne štejejo za namerno okrnjene ali poškodovane eurobankovce po tem sklepu.  

Kadar Banka Slovenije ugotovi ali pridobi zadosten razlog za sum, da je bilo storjeno 

kaznivo dejanje, zavrne zamenjavo okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev in jih s 

potrdilom o prejemu zadrži kot dokaz ter predloži pristojnim organom za potrebe preiskave 

kaznivega dejanja.« 
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6 RAZISKAVA POZNAVANJA PROBLEMATIKE PONAREJANJA DENARJA 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati in analiza ankete o poznavanju in prepoznavanju 

značilnosti ponarejenega denarja. 

6.1 Namen raziskave 

Z izvedbo ankete smo želeli, predvsem med ljudmi, ki dnevno rokujejo z denarjem, preučiti 

poznavanje problematike ponaredbe denarja ter preveriti, kakšen je njihov pristop oz. katere 

elemente uporabljajo v primeru srečanja s ponarejenim denarjem. Zanimalo nas je tudi , kako 

dobro poznajo zaščitne elemente bankovcev ljudje, ki se ne vsakodnevno srečujejo z 

gotovino, ter kako so seznanjeni s samimi ukrepi v primeru, da se soočijo s ponaredki 

denarja. 

6.2 Načrtovanje in izvedba 

Anketni vprašalnik je bil izveden s pomočjo aplikacije za spletno anketiranje 1ka.si. 

Anketiranci so bili izbrani priložnostno s pomočjo objave povezave do ankete na družbenem 

omrežju. 

6.3 Analiza in interpretacija rezultatov ankete 

V anketi je skupaj sodelovalo 122 anketirancev, od tega je bilo 68,03 odstotka žensk in 

31,97 odstotka moških. Med vsemi anketiranci je bilo 76,23 odstotka starih med 21 in 40 

let, 16,39 odstotka takih, ki so bili stari med 41 in 60 let, 5,74 odstotka je bilo starih manj 

kot 20 let, 1,64 odstotka anketirancev pa je bilo starih več kot 61 let. Starostna struktura 

anketirancev je prikazana na sliki 10. 
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Slika 10: Starostna struktura anketirancev (v odstotkih) 

S prvim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali se anketiranci na svojem delovnem mestu 

srečujejo z gotovino. Namen tega je bil anketirance razdeliti v dve skupini: tiste, k i se 

dnevno srečujejo z gotovino, ter tiste, ki se ne. Na podlagi njihovih odgovorov ugotavljamo, 

da se 63 anketirancev oziroma 51,64 odstotka na delovnem mestu srečuje z gotovino, 

preostalih 59 anketirancev pa ne. Od tistih, ki se z gotovino srečujejo, smo želeli izvedeti, 

ali jim je bilo v okviru delovnega mesta omogočeno izobraževanje za prepoznavanje 

ponaredkov denarja. Presenetljivo je nikalno na vprašanje odgovorilo kar 73,02 odstotka 

vprašanih. S pomočjo tega lahko sklepamo, da je skoraj četrtina ljudi, ki se na  svojem 

delovnem mestu dnevno srečujejo z gotovino, neprimerno oziroma tudi popolnoma 

neizobraženih, kako prepoznati ponaredke denarja. Slednje je zaskrbljujoče predvsem z 

vidika razumevanja problematike ponaredkov denarja, saj neznanje s tega področja zav ira 

prepoznavanje in napredovanje sveta k reševanju tovrstnega problema. Slednje potrjujejo 

tudi podatki, pridobljeni z vprašanjem, s katerim smo želeli izvedeti, kateri element 

anketiranci, ki se na svojem delovnem mestu srečujejo z gotovino, najpogosteje  uporabljajo 

za preverjanje pristnosti denarja. Kar 46,03 odstotka tistih, ki se na delovnem mestu 

srečujejo z gotovino, je odgovorilo, da ne uporabljajo nobenega instrumenta za preverjanje. 

Med preostalimi je kar 25,40 odstotka takšnih, ki se zanašajo predvsem na svoje znanje s 

pomočjo otipa oziroma fizičnega pregleda denarja, 19,05 odstotka vprašanih uporablja 

napravo za preverjanje denarja, 6,35 odstotka pri preverjanju uporablja UV lučko, preostalih 

3,17 odstotka pa pisalo za bankovce. Le eden med vprašanimi za preverjanje denarja 

uporablja povečevalno steklo. Frekvenčna porazdelitev odgovorov anketirancev na slednje 

vprašanje je prikazana na sliki 11.  

 

Slika 11: Največkrat uporabljeni zaščitni elementi denarja med anketiranci, ki se na 

svojem delovnem mestu srečujejo z gotovino (v odstotkih) 
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Ker je bil pri prejšnjem vprašanju eden izmed najbolj pogosto uporabljenih instrumentov 

preverjanja denarja znanje oziroma otip in fizični pregled denarja, je analiza naslednjega 

anketnega vprašanja podala zanimiv rezultat. Na vprašanje, kakšen mora biti papir 

bankovca na otip, je namreč s pravilnim odgovorom – čvrst in gladek – odgovorilo največ 

anketirancev; 29 vprašanih oziroma 46,03 odstotka vseh, ki se na svojem delovnem mestu 

srečujejo z gotovino. Enega od treh ostalih možnih odgovorov, ki so bili vsi nepravilni, pa 

je izbralo preostalih 34 vprašanih oziroma 53,97 odstotka, kar je zaskrbljujoče, saj bi morale 

osebe, ki na svojem delovnem mestu dnevno rokujejo z denarjem, morale vedeti odgovor 

na zastavljeno vprašanje. Rezultati omenjenega vprašanja ankete so predstavljeni na sliki 

12. 

 

 

 

Slika 12: Odgovori vprašanih na anketno vprašanje »Kakšen mora biti papir bankovca 

na otip?« 

Na podlagi pridobljenih odgovorov lahko sklepamo, da so ljudje, tudi tisti, ki so zaposleni 

na delovnem mestu, na katerem se dnevno srečujejo z gotovino, precej slabo podučeni o 

rokovanju z gotovino in njenih zaščitnih elementih. 
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Slednje potrjuje tudi analiza petega vprašanja ankete, s katerim smo vse anketirance 

vprašali, katere zaščitne elemente bankovcev poznajo. Vprašani so imeli na izbiro vse 

dejanske zaščitne elemente ter nekaj izmišljenih, ki niso pravi zaščitni elementi denarja. Na 

zastavljeno vprašanje je, ker odgovor ni bil obvezen, odgovorilo 108 od 122 anketirancev, 

ob čemer lahko sklepamo, da tisti anketiranci, ki na vprašanje niso odgovorili, ne poznajo 

nobenega zaščitnega znaka. Teh je 11,48 odstotka. Upoštevajoč odgovore vprašanih, je 

najbolj poznan zaščitni znak varnostna nit bankovca, ki je vidna predvsem ob svetlobni 

podlagi ter poteka navpično vzdolž prve največje številke vrednostne označbe bankovca na 

obeh straneh. Za slednji varnostni element se je odločilo 96,30 odstotka vseh, ki so na 

vprašanje odgovorili. Srebrna folija je zaščitni element bankovcev novejšega tiska, ki 

poteka vzdolž desnega roba in na kateri so odtisi različnih podob z mavričnim odsevom. 

Slednje je kot zaščitni znak prepoznalo 90,74 odstotka vseh, ki so na vprašanje odgovorili. 

Vodni znak je bil tretji najpogosteje izbran zaščitni element. Zanj je, tako kot za varnostno 

nit, značilno, da je viden predvsem ob pogledu proti svetlobi. Slednjega je izbralo 71,30 

odstotka vseh. Četrti najpogosteje izbran zaščitni znak so bili mostovi na hrbtni strani 

bankovca, izbralo ga je kar 62,96 odstotka anketirancev. Zanimivo pri tem pa je, da le-ta ni 

eden od uradnih zaščitnih znakov Evropske centralne banke. Zaščitna elementa prav tako 

nista serijska številka bankovca, katero je izbralo 36,11 odstotka odgovarjajočih , ter rdeča 

številka vzdolž hrbtne strani bankovca, za katero se je odločilo kar 37,96 odstotka vseh, ki 

so na vprašanje odgovorili. Vsi ostali zaščitni elementi so bili bolj oziroma manj poznani 

anketirancem, vendar ne v tolikšni meri, da bi lahko trdili, da so le-ti s strani uporabnikov 

dejansko primerno uporabljeni ter posledično pravilno služijo svojemu namenu. Grafična 

ponazoritev rezultatov obravnavanega anketnega vprašanja je predstavljena na sliki 13.  

  

Slika 13: Najbolj poznani zaščitni elementi bankovcev (v odstotkih) 
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S pomočjo ankete smo ugotovili, da se večina vseh anketirancev še nikoli ni srečala s 

ponarejenih denarjem. Takih, ki so se z njim že srečali, je bilo 40,98 odstotka. Slednji 

rezultat je zanimiv predvsem, ko ga povežemo z zavedanjem ljudi , kako ukrepati v primeru, 

da naletimo na ponarejen denar. Pri tem anketnem vprašanju je bil najpogostejši odgovor, 

da ob ugotovitvi o ponaredku obvestimo policijo. Slednji odgovor je bil izbran s strani 91,80 

odstotka vseh vprašanih, medtem ko je bila druga najpogostejša izbira odgovor, da o 

ponaredku v službi obvestimo svojega nadrejenega. Za omenjen odgovor se je odločilo 

45,08 odstotka vprašanih. Oba odgovora sta pravi odločitvi v primeru, če se kot posameznik 

srečamo s ponarejenim denarjem. Kljub temu sta bila na izbiro ponujena tudi dva napačna 

odgovora. Kar 31,96 odstotka ljudi bi v primeru, da bi ugotovilo, da ima opraviti s 

ponarejenim denarjem, ponaredek sicer zavrnilo, hkrati pa bi osebo, od katere je ponaredek 

prejelo, prosilo za drug bankovec oziroma plačilno sredstvo. 18,85 odstotka vprašanih pa 

bi denar celo sprejelo ter ga kasneje na banki poskušalo zamenjati za pristen denar. Slednji 

dve odločitvi pomenita, da bi ponarejen denar ostal v obtoku, kar je popolnoma nepravilno 

ravnanje. Frekvenčno porazdelitev odgovorov na to anketno vprašanje lahko vidimo na sliki 

14. 

 

Slika 14: Najpogostejši ukrepi v primeru rokovanja s ponarejenim denarjem (v 

odstotkih) 

Kot rečeno, je stanje zavedanja obravnavane problematike precej omejeno, kar kaže na 

dejstvo, da je veliko ljudi precej nepodučenih oziroma celo indiferentnih na poznavanje in 

prepoznavanje ponaredkov denarja. Ker je med njimi veliko tudi takih, ki se z denarjem 

oziroma gotovino srečujejo dnevno v službi, je slednje dejstvo še posebej zaskrbljujoče. 
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Večina anketirancev je sicer vedela, da so najpogosteje ponarejeni bankovci tisti za 20 evrov 

ter tisti za 50 evrov. Grafično ponazoritev slednjega lahko vidimo na sliki 15.  

 

Slika 15: Mnenja glede najpogosteje ponarejenih bankovcev (v odstotkih) 

Ponovno pa je zanimive rezultate podala analiza odgovorov na vprašanje , s katerim smo 

želeli pri anketirancih preveriti, ali menijo, da je na bančnih avtomatih mogoče dvigniti 

ponarejen denar. Kar 30,33 odstotka vseh vprašanih je mnenja, da je to mogoče. Le nekoliko 

manj (27,05 odstotka) anketiranih misli, da lahko ponarejen denar na banki zamenja za 

pravega. 9,84 odstotkov vseh vprašanih celo ne smatra za kaznivo dejanje, če ponarejen 

denar ponovno spravi v denarni obtok. 
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7 SKLEP 

S pisanjem izbranega diplomskega dela smo podrobno spoznali zgodovino denarja oziroma 

izvedeli, kako je denar nadomestil blagovno menjavo, ki je veljala pred iznajdbo denarja. 

Napredek civilizacij je s seboj prinesel tudi uvedbo denarja, s čimer je le-ta nadomestil 

menjavo »blago za blago«. Slednji je bil pomemben doprinos ljudem, saj je to pomenilo, da 

je trgovanje »blago za denar« omogočilo nadaljnji razvoj na vseh področjih. Videli smo, da 

je tekom časa denar doživel veliko sprememb, od oblik do materiala, katerega uporabljajo 

za nastanek le-tega. 

Štiri funkcije denarja omogočajo stabilnost v svetu; tudi zaradi svoje praktične uporabe pa 

se je denar ohranil skozi čas. Če so v daljni zgodovini poznali le fizično obliko denarja, je 

danes oblik denarja več; knjižna oblika je ena tistih, ki v današnjem času zaseda pomembno 

vlogo. 

Z razvojem in s prednostmi denarja pa so se kmalu pokazale tudi slabosti. Ena izmed njih 

je bilo prav ponarejanje. Spretni prevaranti so uspešno sledili postopkom izdelave denarja 

ter s tem dosegali vedno večje možnosti ponarejanja. Tudi zaradi tega je bil napredek v 

tehnologiji vedno večji, povečale pa so se tudi kriminalne združbe, katerim je ponarejanje 

denarja prinašalo velike dobičke. Skozi zgodovino so se ponarejevalci dobro izur ili, kar je 

vodilo do vedno boljših in izpopolnjenih zaščitnih elementov denarja. Ponarejanje 

označujemo za kriminalno dejanje, saj je tako kot posameznik, ki lahko kadarkoli prejme 

ponarejen denar, ogrožena tudi država, ki temelji tudi na zaupanju v avtentičnost svojega 

denarja oziroma valute.  

Proti ponarejanju denarja se danes bori praktično cel svet. Vzpostavljeni so tako zakoni in 

sankcije proti ponarejanju kot tudi drugi varovalni sistemi, ki se borijo proti ponarejanju 

denarja. Pri tem mislimo predvsem na fizične zaščitne elemente denarja, naprave in 

pripomočke za ugotavljanje ponaredkov ter izobraževanje na področju poznavanja denarja. 

Slednje je, vsaj v Sloveniji, glede na rezultate analize ankete, ki je bila izvedena v okviru 

tega diplomskega dela, še vedno precej vprašljivo varovalo proti ponaredkom.  

Po izvedeni anketi in analizi le-te lahko s precejšno gotovostjo sklepamo, da je podučenost, 

tako splošne javnosti kot tudi tistih, ki se z gotovino srečujejo v službi, precej slaba. S 

pomočjo nekaj vprašanj smo ugotovili, da ljudje ne poznajo dobro denarja oziroma gotovine 

ter same problematike ponarejanja le-tega. Slednje je zaskrbljujoče predvsem zaradi 

dejstva, da je ponarejanje denarja problem, ki zadeva vse ljudi, saj s ponarejanjem narašča 

količina kriminala. Tako lahko predvidevamo, da bi država in predvsem delodajalci z 

boljšim informiranjem posameznikov in večjim številom izobraževanj sami poskrbeli za 

boljšo ozaveščenost ljudi, kar bi posledično pripomoglo tudi k zmanjšanju števila 
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ponaredkov v obtoku. 
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Priloga 1 

 

ANKETA 
 

Sem študent zaključnega letnika Fakultete za management v Kopru. Ob zaključku študija pišem 

diplomsko delo z naslovom Zgodovina denarja in ponarejanje. V okviru tega izvajam anketo v 

zvezi s poznavanjem problematike ponarejanja denarja, zato prosim za vašo pomoč. Anketa je 

kratka in anonimna. 

Za vašo pomoč se vam vnaprej zahvaljujem. 

 

Spol: 
 

a.) moški 

b.) ženski 

 

V katero starostno skupino spadate? 
 

a.) do 20 let 

b.) od 21 do vključno 40 let 

c.) od 41 do vključno 60 let 

d.) od 61 let naprej 

 

1. Se na svojem delovnem mestu srečujete z gotovino? 
 

a.) da 

b.) ne 

 

2. Ali vam je bilo omogočeno izobraževanje za prepoznavanje ponaredkov denarja?1 
 

a.) da 

b.) ne 

 

3. Kateri instrument za preverjanje pristnosti denarja največkrat uporabljate? 2 
 

a.) napravo za preverjanje denarja 

b.) UV lučko 

c.) pisalo za bankovce 

d.) povečevalno steklo 

e.) otip, fizični pregled denarja 

f.) nič

                                                 
1 Na vprašanje odgovarjajo le tisti anketiranci, ki so na vprašanje 1 odgovorili z »da«. 
2 Na vprašanje odgovarjajo le tisti anketiranci, ki so na vprašanje 1 odgovorili z »da«. 
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4. Kakšen mora biti papir bankovca na otip?3 
 

a.) mehak in voščen 

b.) čvrst in gladek 

c.) mehak in gladek 

d.) čvrst in voščen 

 

5. Katere zaščitne elemente bankovcev poznate? (možnih je več odgovorov) 
 

a.) mostovi na hrbtni strani 

b.) globok tisk 

c.) vodni znak 

d.) varnostna nit 

e.) serijska številka 

f.) srebrna folija 

g.) sestavljena številka (pregledni motiv) 

h.) rdeča številka vzdolž hrbtne strani 

i.) zlatorumen trak 

j.) številka spremenljive barve 

 

6. Ali ste se že kdaj srečali s ponarejenim denarjem? 
 

a.) da 

b.) ne 

 

7. Kako ukrepati v primeru, če dobite ponarejen denar? (možnih je več odgovorov) 
 

a.) ponarejen denar zavrnemo in prosimo za drug bankovec oziroma plačilno sredstvo 

b.) obvestimo policijo 

c.) vzamemo bankovec in ga kasneje zamenjamo na banki 

d.) na delovnem mestu obvestimo nadrejenega 

 

8. Kateri so po vašem mnenju najpogosteje ponarejeni bankovci? (možnih je več 

odgovorov) 
 

a.) 5 EUR 

b.) 10 EUR 

c.) 20 EUR 

d.) 50 EUR 

e.) 100 EUR 

f. ) 200 EUR 

g.) 500

                                                 
3 Na vprašanje odgovarjajo le tisti anketiranci, ki so na vprašanje 1 odgovorili z »da«. 
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9. Ali menite, da je na bančnem avtomatu mogoče dvigniti ponarejen denar? 
 

a.) da 

b.) ne 

 

10. Ali menite, da je mogoče ponarejen bankovec na banki zamenjati za pravega? 
 

a.) da 

b.) ne 

 

11. Ali gre za kaznivo dejanje, če zavedno spravimo ponarejen bankovec nazaj v obtok? 
 

a.) da 

b.) ne 
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REZULTATI ANKETE 

 

SPOL ANKETIRANCEV 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

moški 39 31,97 

ženski 83 68,03 

SKUPAJ 122 100 

 

STAROST ANKETIRANCEV 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

do 20 let 7 5,74 

od 21 do vključno 40 let 93 76,23 

od 41 do vključno 60 let 20 16,39 

od 61 let naprej 2 1,64 

SKUPAJ 122 100 

1. Se na svojem delovnem mestu srečujete z gotovino?4 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

da 63 51,64 

ne 59 48,36 

SKUPAJ 122 100 

2. Ali vam je bilo omogočeno izobraževanje za prepoznavanje ponaredkov denarja?5  

Odgovori Frekvenca Odstotek 

da 17 26,98 

ne 46 73,02 

SKUPAJ 63 100 

3. Kateri instrument največkrat uporabljate za preverjanje pristnosti denarja?  

Odgovori Frekvenca Odstotek 

naprava za preverjanje 

denarja 11 19,05 

UV lučka 4 6,35 

SE NADALJUJE

                                                 
4 Na vprašanje odgovarjajo le tisti anketiranci, ki so na vprašanje 1 odgovorili z »da«. 
5 Na vprašanje odgovarjajo le tisti anketiranci, ki so na vprašanje 1 odgovorili z »da«. 
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Odgovori Frekvenca Odstotek 

pisalo za bankovce 2 3,17 

povečevalno steklo 1 0,00 

otip, fizični pregled denarja 16 25,40 

nič 29 46,03 

SKUPAJ 63 100 

4. Kakšen mora biti papir bankovca na otip? 

Odgovor Frekvenca Odstotek 

mehak in voščen 4 6,35 

čvrst in gladek 29 46,03 

mehak in gladek 9 14,29 

čvrst in voščen 21 33,33 

SKUPAJ 63 100 

5. Katere zaščitne elemente bankovcev poznate? (možnih je več odgovorov)  

Odgovor Frekvenca Odstotek 

mostovi na hrbtni strani 68 62,96 

globok tisk 32 29,63 

vodni znak 77 71,30 

varnostna nit 104 96,30 

sestavljena številka (pregledni 

motiv) 17 15,74 

srebrna folija 98 90,74 

rdeča številka vzdolž hrbtne 

strani 41 37,96 

zlato-rumen trak 48 44,44 

serijska številka 39 36,11 

ŠTEVILKA SPREMENLJIVE 

BARVE 51 47,22 

6. Ali ste se že kdaj srečali s ponarejenim denarjem? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

da 50 40,98 

ne 72 59,02 

SKUPAJ 122 100 
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7. Kako ukrepati v primeru, če dobite ponarejen denar? (možnih je več odgovorov)  

ODGOVORI FREKVENCA ODSTOTEK 

obvestimo policijo 112 91,80 

zavrnemo ponarejen denar 

in prosimo za drug 

bankovec ali plačilno 

sredstvo 39 31,97 

v službi obvestimo 

nadrejenega 55 45,08 

vzamemo bankovec in ga 

kasneje zamenjamo na 

banki 23 18,85 

8. Kateri so po vašem mnenju najpogosteje ponarejeni bankovci? (možnih  je več 

odgovorov) 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

5 EUR 16 13,11 

10 EUR 29 23,77 

20 EUR 58 47,54 

50 EUR 49 40,16 

100 EUR 18 14,75 

200 EUR 14 11,48 

500 EUR 8 6,56 

9. Ali menite, da je na bančnem avtomatu mogoče dvigniti ponarejen denar?  

Odgovori Frekvenca Odstotek 

da 37 30,33 

ne 85 69,67 

SKUPAJ 122 100 

10. Ali menite, da je mogoče ponarejen bankovec na banki zamenjati za pravega?  

Odgovori Frekvenca Odstotek 

da 33 27,05 

ne 89 72,95 

SKUPAJ 122 100 
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11. Ali menite, da gre za kaznivo dejanje, če zavedno spravimo ponarejen bankovec 

nazaj v obtok? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

da 110 90,16 

ne 12 9,84 

SKUPAJ 122 100 

 

 

 

 


