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www.euro.ecb.europa.eu

BANKOVEC ZA 50 € IZ SERIJE EVROPA
Novi bankovec za 50 € bo povsod v euroobmočju v obtok prišel 4. aprila 2017.
Enako kot bankovec za 20 € iz serije Evropa bo vključeval portret Evrope, tj. lik iz grške mitologije.
Uvedba novega bankovca za 50 € je del stalnih prizadevanj za čim večjo varnost eurobankovcev.
Centralne banke v Eurosistemu1 so odgovorne za ohranjanje integritete eurobankovcev, kar dosegajo
z izboljševanjem zaščitnih elementov.
Eden od teh elementov je hologram. Vključeval bo tudi portretno okence, tj. vpadljiv zaščitni element,
ki ga je mogoče videti z obeh strani bankovca. Če bankovec pogledamo proti svetlobi, okence postane
prozorno in pokaže se portret Evrope, ki je viden z obeh strani bankovca. Bankovec predstavlja preboj
v tehnologiji izdelave bankovcev, zaradi česar ga je težje ponarediti. Poleg tega zaščitnega elementa je na
bankovcih tudi smaragdno zelena številka, ki ob nagibanju spreminja barvo iz smaragdno zelene v temno
modro.
Bankovec za 50 € je eden od apoenov, ki ga ljudje najpogosteje uporabljajo: predstavlja več kot 8 milijard
oziroma 45% vseh eurobankovcev, ki so trenutno v obtoku.
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na urad za stike z javnostjo v ECB ali v nacionalnih centralnih
bankah Eurosistema (glej stran 11).
Podrobno so eurobankovci predstavljeni na spletnem mestu www.novi-eurski-bankovci.eu, kjer so na
voljo tudi slike in video posnetki.
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Evropska centralna banka in centralne banke 19 držav v euroobmočju.

EUROBANKOVCI
Prva serija eurobankovcev je v obtok prišla leta 2002. Od tedaj je tiskarska tehnologija in tehnologija za
zajem slik hitro napredovala. Da bi ohranili zaupanje javnosti v bankovce in ostali korak pred
ponarejevalci, je treba bankovce nadgrajevati, tako da so ti še varnejši. Eurosistem zaradi tega postopoma
uvaja drugo serijo bankovcev, ki se imenuje serija Evropa in vključuje izboljšane zaščitne elemente.
Vsak apoen v seriji Evropa je takoj prepoznaven, saj ima bolj žive barve in bolj prepoznavno podobo kot
bankovci iz prve serije. Na bankovcih za 5 €, 10 € in 20 € ter na prihajajočem bankovcu za 50 € je
portret Evrope.
Eurska gotovina je otipljiv simbol evropskega povezovanja, saj enotno valuto uporablja 338 milijonov ljudi
v 19 državah. Z eurom je mogoče enostavno primerjati cene med državami ter čezmejno kupovati in
prodajati blago in storitve. Poslovneži in turisti lahko potujejo, ne da bi morali svoj denar zamenjati v
lokalno valuto.
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BANKOVEC ZA 50 €
50 € IZ SERIJE EVROPA
KAJ JE NOVO

Sprednja stran

Hrbtna stran

Novi bankovci imajo oblikovno podobo »obdobja in slogi« iz prve serije ter enake prevladujoče barve, vendar so zaradi
izboljšanih zaščitnih elementov nekoliko spremenjeni. Zato jih je mogoče tudi hitro ločiti od prve serije. Za osvežitev
vizualne podobe je bil izbran neodvisni oblikovalec bankovcev iz Berlina Reinhold Gerstetter. Novi bankovci odražajo
tudi dejstvo, da se je Evropski uniji od leta 2002 pridružilo več novih držav. Tako na primer zemljevid Evrope vključuje
Malto in Ciper, »euro« je poleg latinice in grške pisave izpisan tudi v cirilici, kratica ECB pa je namesto v petih navedena
v desetih jezikovnih različicah.

50 € IZ PRVE SERIJE

Sprednja stran
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Hrbtna stran

LAHKO JIH JE PREVERITI
Enako kot pri prvi seriji je tudi bankovce iz serije Evropa mogoče enostavno preveriti z metodo »OTIP-POGLED-NAGIB«.
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OTIP

Otip papirja – Otipajte bankovec. Papir je čvrst in šelesteč.
Reliefni tisk – Arhitekturni motiv, črke in velika številka vrednosti so na otip nekoliko izbočeni.

Kaj je novo
Na novem bankovcu je ob levem in desnem robu vrsta kratkih rahlo izbočenih črtic.
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POGLED

Vodni znak – Bankovec poglejte proti svetlobi. Vidna postane prej skrita podoba, ki prikazuje vrednost bankovca in arhitekturni motiv.

3

Kaj je novo
– Portretni vodni znak

 
– Portretno okence v hologramu

V vodnem znaku je viden tudi
portret Evrope.

Bankovec poglejte proti svetlobi. Okence
na zgornjem delu holograma postane
prozorno in pokaže se portret Evrope,
ki je viden z obeh strani bankovca.

NAGIB

Hologram – Bankovec nagibajte naprej in nazaj. Na srebrnem traku na desni strani sta vidna številka vrednosti bankovca in znak €.

Kaj je novo
– Smaragdno zelena številka

 	
– Portretno okence v hologramu

Na svetleči številki se pojavi
svetlobni val, ki potuje navzgor
in navzdol. Poleg tega številka
spreminja barvo iz smaragdno
zelene v temno modro.

Okence na zgornjem delu holograma

prikazuje portret Evrope. Če bankovec
nagibate, se na okencu pojavijo tudi
mavrične krivulje, ki obkrožajo številko
vrednosti. Na hrbtni strani bankovca
se v okencu pojavijo številke vrednosti
v mavričnih barvah.

Sprednja stran

Hrbtna stran
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GLAVNE INFORMACIJE O SERIJI EVROPA
Serija Evropa ima nove in izboljšane zaščitne elemente, ki
bankovce še bolje ščitijo pred ponarejanjem.
Novi eurobankovci se uvajajo postopno v obdobju več
let in v naraščajočem vrstnem redu. Novi bankovec za 5 € je
v obtok prišel leta 2013, novi bankovec za 10 € leta 2014,
novi bankovec za 20 € pa leta 2015. Novi bankovec za 50 €
bo sledil 4. aprila 2017.
Centralne banke bodo več mesecev vzporedno izdajale
bankovce za 50 € prve in druge serije, da bi porabile preostale
zaloge. Za vse apoene velja, da bodo hkrati v obtoku bankovci
obeh serij.
Pri razvoju serije Evropa so sodelovali tudi proizvajalci in
drugi dobavitelji opreme za bankovce, tako da so se lahko
pripravili na uvedbo novih bankovcev.
Kot je ECB pojasnila v sporočilu za javnost z dne 4. maja 2016,
serija Evropa ne bo vključevala bankovca za 500 €. Na druge
apoene – od 5 € do 200 € – ta odločitev ne vpliva. Po načrtih
bosta bankovec za 100 € in bankovec za 200 € iz serije Evropa
uvedena proti koncu leta 2018.
Svet ECB se lahko odloči, da v določenem trenutku daleč
v prihodnosti in po pravočasni predhodni najavi prvi seriji
eurobankovcev odvzame status zakonitega plačilnega sredstva.
Vseeno bodo ti bankovci tudi zatem obdržali svojo vrednost, saj
jih bo mogoče neomejeno dolgo zamenjati v nacionalnih
centralnih bankah Eurosistema.

Primerni za slepe in slabovidne
Vsi eurobankovci so oblikovani po načelu, da večja ko je vrednost bankovca, večje so njegove dimenzije, tako da jih lahko slepi
in slabovidni hitreje razvrstijo v denarnici. Pri oblikovanju serije Evropa so sodelovali tudi slepi in slabovidni, zato so na novih
bankovcih elementi, ki tem uporabnikom zelo olajšujejo njihovo uporabo. Na sprednji strani so na primer krepkejše in večje
številke in črke, ob robovih pa so tudi reliefne oznake. Dominantne barve bankovcev prve serije so v seriji Evropa ohranjene,
vendar so barve bolj žive, tako da je lažje razlikovati med posameznimi apoeni.
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INFORMACIJSKA KAMPANJA
Glavni cilj informacijske kampanje o novem bankovcu za 50 € je širšo javnost in profesionalne uporabnike gotovine seznaniti z novim
bankovcem in njegovimi zaščitnimi elementi.

15. junij 2016: začetek partnerskega programa o novem petdesetaku za proizvajalce
in druge dobavitelje opreme za bankovce na Eurosistemovem seminarju v Madridu

5. julij 2016: začetek spletnega tekmovanja »Tetris® novih 50 €«2

5. julij 2016: razkritje novega bankovca za 50
€ v Evropski centralni banki v Frankfurtu

6. julij 2016: novi bankovci za 50 € so na posodo proizvajalcem in drugim dobaviteljem
opreme za bankovce, da bi jim v njihovih prostorih ali tam, kjer se oprema za bankovce
nahaja, omogočili testiranje in prilagoditev naprav in instrumentov

Zadnje četrtletje 2016: nacionalne centralne banke pošljejo publikacije o novem bankovcu za 50 €
poslovnim bankam, policiji, gospodarskim zbornicam, poklicnim združenjem itd. Ažurirajo se spletna
izobraževalna orodja, kot sta »Poznavanje bankovcev« in »Akademija za eurogotovino« na spletnem
mestu www.novi-eurski-bankovci.eu

Štiri tedne pred izdajo: trije milijoni prodajnih mest v
euroobmočju prejmejo zloženko o novem bankovcu za 50 €

Leto 2017: spletna premiera video posnetkov
o novem bankovcu za 50 €

4. april 2017: izdan je novi bankovec za 50 €

Slike eurobankovcev
Slike eurobankovcev so digitalno zaščitene. Organizacije z legitimnim poslovnim razlogom za reproduciranje slik eurobankovcev
morajo zaprositi za nezaščitene slike. Takšne slike lahko dobijo samo, če pred tem podpišejo izjavo o varovanju zaupnosti, za
katero lahko zaprosijo na naslovu info@ecb.europa.eu.
Dodatne informacije so na voljo na www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.sl.html.
2

Tetris ® & © 1985~2016 Tetris Holding, uporabljeno z dovoljenjem
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ZAŠČITA EUROBANKOVCEV
Učinkoviti ukrepi v boju proti ponarejanju
Eurosistem vlaga veliko energije v obveščanje splošne javnosti in profesionalnih uporabnikov gotovine o tem, kako prepoznati
ponarejene bankovce. Objavlja tudi seznam instrumentov za preverjanje pristnosti in naprav za obdelavo bankovcev, ki so bili uradno
potrjeni, da so sposobni prepoznati ponaredke in jih umakniti iz obtoka.

Število ponarejenih eurobankovcev, ki so bili umaknjeni iz obtoka med letoma 2002 in 2015
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ECB tesno sodeluje tudi z Evropsko komisijo (ki je odgovorna za zbiranje in posredovanje informacij o ponarejenih eurokovancih),
s policijo posameznih držav ter z Europolom in Interpolom. Druga ključna obrambna linija so ukrepi, s katerimi skrbi, da je javnost
čim bolje seznanjena z novimi bankovci.
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PARTNERSKI PROGRAM
Kot pomoč vsem v gotovinskih dejavnostih, da bi se ti lažje
pripravili na uvedbo novih bankovcev za 50 €, nacionalne
centralne banke Eurosistema proizvajalcem opreme za
bankovce od 4. aprila 2016 ponujajo priložnost, da v svojih
prostorih testirajo novi bankovec za 50 €, od 6. julija 2016 pa
jim bodo posojale nove bankovce za testiranje pri proizvajalcih
opreme in tam, kjer se oprema za bankovce nahaja.

organizirale več dogodkov in aktivnosti, s katerimi bodo
povečale seznanjenost z novim bankovcem za 50 € pred
njegovo uvedbo;

Partnerski program o novem petdesetaku se je začel 15. junija
2016 na Eurosistemovem seminarju v centralni banki Banco
de España v Madridu. Cilj tega programa – podobnega tistemu
za novi bankovec za 20 €, ki je pritegnil več kot 500 industrijskih
partnerjev iz cele Evrope – je zagotoviti, da bodo gotovinske
naprave in instrumenti pravočasno pripravljeni povsod v
euroobmočju.

spodbudile partnerje, naj podpišejo memorandum o soglasju,
ki jih bo zavezoval, da nudijo pravočasno podporo pri prilagajanju
naprav za obdelavo bankovcev, prodajnih avtomatov, avtomatov
za nakup vozovnic in instrumentov za preverjanje pristnosti na
novi bankovec za 50 €.

Program proizvajalcem in dobaviteljem opreme za bankovce
ter strankam in uporabnikom zagotavlja široko paleto
izobraževalnih orodij in gradiv, od katerih je večina na voljo
v vseh uradnih jezikih EU.
V okviru partnerskega programa bodo ECB in 19 nacionalnih
centralnih bank Eurosistema:
neposredno obveščale partnerje o seriji Evropa ter o nujnosti
prilagoditve naprav za obdelavo gotovine in instrumentov za
preverjanje pristnosti na novi bankovec za 50 €;

posredovale elektronska in tiskana gradiva o novem bankovcu
v 23 uradnih jezikih EU v pomoč partnerjem pri obveščanju
različnih ciljnih skupin;

Proizvajalci in drugi dobavitelji opreme za bankovce bodo svoje
naprave začeli pripravljati na prilagoditev takoj, ko bo mogoče.
Uporabniki naprav za obdelavo bankovcev in instrumentov za
preverjanje pristnosti pa morajo kontaktirati dobavitelje ali
proizvajalce, da bodo lahko svoje naprave začeli pripravljati na
prilagoditev. Pred morebitnim nakupom novih naprav za
obdelavo bankovcev ali instrumentov za preverjanje pristnosti
naj kupci pri dobavitelju preverijo, ali jih je mogoče prilagoditi
tako, da sprejemajo tudi nove bankovce.
Na spletni strani ECB (www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/
cashhand/devices/html/results.sl.html) so objavljeni seznami
instrumentov za preverjanje pristnosti in naprav za obdelavo
bankovcev, ki so bili v eni od centralnih bank Eurosistema
uradno testirani, ali so sposobni prepoznati nove bankovce
za 5 €, 10 € in 20 €. Seznami bodo ažurirani in bodo vključevali
tudi novi bankovec za 50 €, potem ko bo naprave in instrumente
dodatno testirala ena od centralnih bank Eurosistema. Ažurirani
seznami bodo objavljeni letos in v letu 2017.
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KLJUČNI DATUMI
PRI UVAJANJU NOVIH 50 €
2016
50

Sporočilo
za javnost

V Banco de España v Madridu
poteka Eurosistemov seminar
za proizvajalce in dobavitelje
opreme za bankovce

junij

5.

V Frankfurtu je razkrit
novi bankovec za 50 €

Sporočilo
za javnost

15.

julij

50

50

Proizvajalci in ponudniki opreme
za bankovce dobijo v izposojo
nove bankovce za 50 €, da lahko
prilagodijo svoje naprave in
instrumente za preverjanje
pristnosti
50

Zloženke o novih bankovcih za
50 € so poslane na 3 milijone
prodajnih mest v euroobmocju

marec

pomlad
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500
1

Sporočilo
za javnost

50

NAŠ
DENAR

50

2017

50

Sporočilo
za javnost

50

Povsod v euroobmočju
so izdani novi bankovci
za 50 €

50
500
5
50

URADI EUROSISTEMA
ZA STIKE Z JAVNOSTJO
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