
www.euro.ecb.eu

EC
B-

SL

MALI PRIROČNIK
o zaščitnih elementih 
eurobankovcev 

©
 E

vr
op

sk
a 

ce
nt

ra
ln

a 
ba

nk
a,

 2
01

0 
– 

IS
BN

 9
78

-9
2-

89
9-

01
61

-1



3

Dodatne informacije o bankovcih in kovancih lahko 
dobite pri Evropski centralni banki ali svoji nacionalni 
centralni banki. Kontaktne podatke najdete na straneh 
20 in 21 tega priročnika.

UVOD

Ali poznate zaščitne elemente 
 bankovcev? V tem priročniku boste 
o njih  izvedeli vse. Vsebuje pregled 
najpomembnejših zaščitnih elementov 

 vsakega bankovca – od tistega za 5 € do tistega za 500 €. Če 
želite preveriti določen bankovec, poglejte na ustrezno stran.

Večina zaščitnih elementov na vsakem od sedmih bankovcev je 
enaka, ne pa vsi. Razlike so opisane na straneh 18 in 19. 

Na strani 23 boste našli nekaj koristnih nasvetov, kaj storiti, če 
vam stranka skuša plačati s sumljivim bankovcem. 

Ne pozabite: vedno preverite več zaščitnih elementov. Če 
kljub temu niste prepričani, bankovec primerjajte z drugim, za 
 katerega veste, da je pristen.



ZAŠČITNI ELEMENTI 
Bankovci so pred ponarejanjem zaščiteni z več tehnološko zahtevnimi 
elementi. Vedno preverite več kot enega. Če kljub temu niste prepričani, 
bankovec primerjajte z drugim, za katerega veste, da je pristen.

SREBRN TRAK
Če bankovec nagibate, se 
hologramska podoba na srebrni 
foliji spreminja iz številčne oznake 
vrednosti bankovca v simbol € in 
obratno, ozadje pa je mavričnih 
barv. Drobne številke na robovih 
kažejo vrednost bankovca.

POD ULTRAVIJOLIČNO SVETILKO PREVERITE NASLEDNJE 
ZAŠČITNE ELEMENTE:
●  Papir se ne sveti.
●  V papir vdelana vlakna se svetijo v rdeči, modri in zeleni barvi.
●  Zastava Evropske unije na sprednji strani bankovca postane zelena, 

zvezde pa so oranžne. Podpis predsednika ECB se obarva zeleno. 
Velike zvezde in krogci v sredini bankovca se svetijo.

●  Na hrbtni strani se zemljevid, most in oznaka vrednosti obarvajo 
rumeno ali zeleno.

VARNOSTNA NIT
Varnostna nit je 
vdelana v papir 
bankovca. Če 
bankovec pogledate 
proti svetlobi, 
postane vidna kot 
temen trak. Na 
njem sta z drobnimi 
črkami in številkami 
izpisani beseda 
»EURO« in vrednost 
bankovca (»5«).

ZLATORUMEN TRAK
Če bankovec nagibate, na hrbtni 
strani postane viden zlatorumen 
trak. Prikazuje številčno oznako 
vrednosti bankovca in simbol €.
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5€

Antična arhitektura
120 mm x 62 mm, sive barve

OTIPAJTE PAPIR BANKOVCA
Papir bankovca je izdelan iz čistega bombaža, zato je na otip čvrst in gladek 
(ne mehak ali voščen).

GLOBOKI TISK
Z globokim tiskom (intaglio) nastane reliefni odtis, ki ga je mogoče otipati 
na osrednjem arhitekturnem motivu in na nekaterih drugih delih na sprednji 
strani bankovca.

VODNI ZNAK
Vodni znak 
nastane s 
spreminjanjem 
debeline papirja. 
Viden postane,  
če bankovec 
pogledate proti 
svetlobi. Prehodi 
med svetlimi in 
temnimi deli 
podobe so mehki. 

Če bankovec 
položite na temno 
podlago, svetli  
deli potemnijo. Ta 
učinek je najbolj 
izrazit pri številčni 
oznaki vrednosti 
bankovca v 
vodnem znaku. 



VARNOSTNA NIT
Varnostna nit je 
vdelana v papir 
bankovca. Če 
bankovec pogledate 
proti svetlobi, 
postane vidna kot 
temen trak. Na 
njem sta z drobnimi 
črkami in številkami 
izpisani beseda 
»EURO« in vrednost 
bankovca (»10«).
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10€

Romanska arhitektura
127 mm x 67 mm, rdeče barve

ZAŠČITNI ELEMENTI 
Bankovci so pred ponarejanjem zaščiteni z več tehnološko zahtevnimi 
elementi. Vedno preverite več kot enega. Če kljub temu niste prepričani, 
bankovec primerjajte z drugim, za katerega veste, da je pristen.

SREBRN TRAK
Če bankovec nagibate, se 
hologramska podoba na srebrni 
foliji spreminja iz številčne oznake 
vrednosti bankovca v simbol € in 
obratno, ozadje pa je mavričnih 
barv. Drobne številke na robovih 
kažejo vrednost bankovca.

POD ULTRAVIJOLIČNO SVETILKO PREVERITE NASLEDNJE 
ZAŠČITNE ELEMENTE:
●  Papir se ne sveti.
●  V papir vdelana vlakna se svetijo v rdeči, modri in zeleni barvi.
●  Zastava Evropske unije na sprednji strani bankovca postane zelena, 

zvezde pa so oranžne. Podpis predsednika ECB se obarva zeleno. 
Velike zvezde in krogci v sredini bankovca se svetijo.

●  Na hrbtni strani se zemljevid, most in oznaka vrednosti obarvajo 
rumeno ali zeleno.

ZLATORUMEN TRAK
Če bankovec nagibate, na hrbtni 
strani postane viden zlatorumen 
trak. Prikazuje številčno oznako 
vrednosti bankovca in simbol €.

OTIPAJTE PAPIR BANKOVCA
Papir bankovca je izdelan iz čistega bombaža, zato je na otip čvrst in gladek 
(ne mehak ali voščen).

GLOBOKI TISK
Z globokim tiskom (intaglio) nastane reliefni odtis, ki ga je mogoče otipati 
na osrednjem arhitekturnem motivu in na nekaterih drugih delih na sprednji 
strani bankovca.

VODNI ZNAK
Vodni znak 
nastane s 
spreminjanjem 
debeline papirja. 
Viden postane,  
če bankovec 
pogledate proti 
svetlobi. Prehodi 
med svetlimi in 
temnimi deli 
podobe so mehki. 

Če bankovec 
položite na temno 
podlago, svetli  
deli potemnijo. Ta 
učinek je najbolj 
izrazit pri številčni 
oznaki vrednosti 
bankovca v 
vodnem znaku. 



VARNOSTNA NIT
Varnostna nit je 
vdelana v papir 
bankovca. Če 
bankovec pogledate 
proti svetlobi, 
postane vidna kot 
temen trak. Na 
njem sta z drobnimi 
črkami in številkami 
izpisani beseda 
»EURO« in vrednost 
bankovca (»20«).
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20€

Gotska arhitektura
133 mm x 72 mm, modre barve

ZAŠČITNI ELEMENTI 
Bankovci so pred ponarejanjem zaščiteni z več tehnološko zahtevnimi 
elementi. Vedno preverite več kot enega. Če kljub temu niste prepričani, 
bankovec primerjajte z drugim, za katerega veste, da je pristen.

SREBRN TRAK
Če bankovec nagibate, se 
hologramska podoba na srebrni 
foliji spreminja iz številčne oznake 
vrednosti bankovca v simbol € in 
obratno, ozadje pa je mavričnih 
barv. Drobne številke na robovih 
kažejo vrednost bankovca.

POD ULTRAVIJOLIČNO SVETILKO PREVERITE NASLEDNJE 
ZAŠČITNE ELEMENTE:
●  Papir se ne sveti.
●  V papir vdelana vlakna se svetijo v rdeči, modri in zeleni barvi.
●  Zastava Evropske unije na sprednji strani bankovca postane zelena, 

zvezde pa so oranžne. Podpis predsednika ECB se obarva zeleno. 
Velike zvezde in krogci v sredini bankovca se svetijo.

●  Na hrbtni strani se zemljevid, most in oznaka vrednosti obarvajo 
rumeno ali zeleno.

ZLATORUMEN TRAK
Če bankovec nagibate, na hrbtni 
strani postane viden zlatorumen 
trak. Prikazuje številčno oznako 
vrednosti bankovca in simbol €.

OTIPAJTE PAPIR BANKOVCA
Papir bankovca je izdelan iz čistega bombaža, zato je na otip čvrst in gladek 
(ne mehak ali voščen).

GLOBOKI TISK
Z globokim tiskom (intaglio) nastane reliefni odtis, ki ga je mogoče otipati 
na osrednjem arhitekturnem motivu in na nekaterih drugih delih na sprednji 
strani bankovca.

VODNI ZNAK
Vodni znak 
nastane s 
spreminjanjem 
debeline papirja. 
Viden postane,  
če bankovec 
pogledate proti 
svetlobi. Prehodi 
med svetlimi in 
temnimi deli 
podobe so mehki. 

Če bankovec 
položite na temno 
podlago, svetli  
deli potemnijo. Ta 
učinek je najbolj 
izrazit pri številčni 
oznaki vrednosti 
bankovca v 
vodnem znaku. 



ZAŠČITNI ELEMENTI 
Bankovci so pred ponarejanjem zaščiteni z več tehnološko zahtevnimi 
elementi. Vedno preverite več kot enega. Če kljub temu niste prepričani, 
bankovec primerjajte z drugim, za katerega veste, da je pristen.

POD ULTRAVIJOLIČNO SVETILKO PREVERITE NASLEDNJE 
ZAŠČITNE ELEMENTE:
●  Papir se ne sveti.
●  V papir vdelana vlakna se svetijo v rdeči, modri in zeleni barvi.
●  Zastava Evropske unije na sprednji strani bankovca postane zelena, 

zvezde pa so oranžne. Podpis predsednika ECB se obarva zeleno. 
Velike zvezde in krogci v sredini bankovca se svetijo.

●  Na hrbtni strani se zemljevid, most in oznaka vrednosti obarvajo 
rumeno ali zeleno.

SREBRN ZNAK
Če bankovec nagibate, se holo-
gramska podoba na srebrni foliji 
spreminja iz številčne oznake 
vrednosti bankovca v okno ali 
vrata in obratno. V ozadju se 
mavrični koncentrični krogi iz 
drobnih črk premikajo iz sredine 
proti robovom folije in nazaj.

ŠTEVILKA 
 SPREMENLJIVE BARVE
Če bankovec nagibate,  
bo na  hrbtni strani številka 
vrednosti bankovca 
spreminjala barvo iz 
vijolične v olivnozeleno  
ali rjavo. 

VARNOSTNA NIT
Varnostna nit je 
vdelana v papir 
bankovca. Če 
bankovec pogledate 
proti svetlobi, 
postane vidna kot 
temen trak. Na 
njem sta z drobnimi 
črkami in številkami 
izpisani beseda 
»EURO« in vrednost 
bankovca (»50«).
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50€

Renesančna arhitektura
140 mm x 77 mm,  

oranžne barve

VODNI ZNAK
Vodni znak 
nastane s 
spreminjanjem 
debeline papirja. 
Viden postane,  
če bankovec 
pogledate proti 
svetlobi. Prehodi 
med svetlimi in 
temnimi deli 
podobe so mehki. 

Če bankovec 
položite na temno 
podlago, svetli  
deli potemnijo. Ta 
učinek je najbolj 
izrazit pri številčni 
oznaki vrednosti 
bankovca v 
vodnem znaku. 

OTIPAJTE PAPIR BANKOVCA
Papir bankovca je izdelan iz čistega bombaža, zato je na otip čvrst in gladek 
(ne mehak ali voščen).

GLOBOKI TISK
Z globokim tiskom (intaglio) nastane reliefni odtis, ki ga je mogoče otipati 
na osrednjem arhitekturnem motivu in na nekaterih drugih delih na sprednji 
strani bankovca.



ZAŠČITNI ELEMENTI 
Bankovci so pred ponarejanjem zaščiteni z več tehnološko zahtevnimi 
elementi. Vedno preverite več kot enega. Če kljub temu niste prepričani, 
bankovec primerjajte z drugim, za katerega veste, da je pristen.

POD ULTRAVIJOLIČNO SVETILKO PREVERITE NASLEDNJE 
ZAŠČITNE ELEMENTE:
●  Papir se ne sveti.
●  V papir vdelana vlakna se svetijo v rdeči, modri in zeleni barvi.
●  Zastava Evropske unije na sprednji strani bankovca postane zelena, 

zvezde pa so oranžne. Podpis predsednika ECB se obarva zeleno. 
Velike zvezde in krogci v sredini bankovca se svetijo.

●  Na hrbtni strani se zemljevid, most in oznaka vrednosti obarvajo 
rumeno ali zeleno.

ŠTEVILKA 
 SPREMENLJIVE BARVE
Če bankovec nagibate,  
bo na  hrbtni strani številka 
vrednosti bankovca 
spreminjala barvo iz 
vijolične v olivnozeleno  
ali rjavo. 

VARNOSTNA NIT
Varnostna nit je 
vdelana v papir 
bankovca. Če 
bankovec pogledate 
proti svetlobi, 
postane vidna kot 
temen trak. Na 
njem sta z drobnimi 
črkami in številkami 
izpisani beseda 
»EURO« in vrednost 
bankovca (»100«).
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100€

Baročna in rokokojska arhitektura
147 mm x 82 mm, zelene barve

SREBRN ZNAK
Če bankovec nagibate, se holo-
gramska podoba na srebrni foliji 
spreminja iz številčne oznake 
vrednosti bankovca v okno ali 
vrata in obratno. V ozadju se 
mavrični koncentrični krogi iz 
drobnih črk premikajo iz sredine 
proti robovom folije in nazaj.

OTIPAJTE PAPIR BANKOVCA
Papir bankovca je izdelan iz čistega bombaža, zato je na otip čvrst in gladek 
(ne mehak ali voščen).

GLOBOKI TISK
Z globokim tiskom (intaglio) nastane reliefni odtis, ki ga je mogoče otipati 
na osrednjem arhitekturnem motivu in na nekaterih drugih delih na sprednji 
strani bankovca.

VODNI ZNAK
Vodni znak 
nastane s 
spreminjanjem 
debeline papirja. 
Viden postane,  
če bankovec 
pogledate proti 
svetlobi. Prehodi 
med svetlimi in 
temnimi deli 
podobe so mehki. 

Če bankovec 
položite na temno 
podlago, svetli  
deli potemnijo. Ta 
učinek je najbolj 
izrazit pri številčni 
oznaki vrednosti 
bankovca v 
vodnem znaku. 



VARNOSTNA NIT
Varnostna nit je 
vdelana v papir 
bankovca. Če 
bankovec pogledate 
proti svetlobi, 
postane vidna kot 
temen trak. Na 
njem sta z drobnimi 
črkami in številkami 
izpisani beseda 
»EURO« in vrednost 
bankovca (»200«).
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200€

Arhitektura železa in stekla
153 mm x 82 mm,  
rumenorjave barve

ZAŠČITNI ELEMENTI 
Bankovci so pred ponarejanjem zaščiteni z več tehnološko zahtevnimi 
elementi. Vedno preverite več kot enega. Če kljub temu niste prepričani, 
bankovec primerjajte z drugim, za katerega veste, da je pristen.

POD ULTRAVIJOLIČNO SVETILKO PREVERITE NASLEDNJE 
ZAŠČITNE ELEMENTE:
●  Papir se ne sveti.
●  V papir vdelana vlakna se svetijo v rdeči, modri in zeleni barvi.
●  Zastava Evropske unije na sprednji strani bankovca postane zelena, 

zvezde pa so oranžne. Podpis predsednika ECB se obarva zeleno. 
Velike zvezde in krogci v sredini bankovca se svetijo.

●  Na hrbtni strani se zemljevid, most in oznaka vrednosti obarvajo 
rumeno ali zeleno.

ŠTEVILKA 
 SPREMENLJIVE BARVE
Če bankovec nagibate,  
bo na  hrbtni strani številka 
vrednosti bankovca 
spreminjala barvo iz 
vijolične v olivnozeleno  
ali rjavo. 

SREBRN ZNAK
Če bankovec nagibate, se holo-
gramska podoba na srebrni foliji 
spreminja iz številčne oznake 
vrednosti bankovca v okno ali 
vrata in obratno. V ozadju se 
mavrični koncentrični krogi iz 
drobnih črk premikajo iz sredine 
proti robovom folije in nazaj.

OTIPAJTE PAPIR BANKOVCA
Papir bankovca je izdelan iz čistega bombaža, zato je na otip čvrst in gladek 
(ne mehak ali voščen).

GLOBOKI TISK
Z globokim tiskom (intaglio) nastane reliefni odtis, ki ga je mogoče otipati 
na osrednjem arhitekturnem motivu in na nekaterih drugih delih na sprednji 
strani bankovca.

VODNI ZNAK
Vodni znak 
nastane s 
spreminjanjem 
debeline papirja. 
Viden postane,  
če bankovec 
pogledate proti 
svetlobi. Prehodi 
med svetlimi in 
temnimi deli 
podobe so mehki. 

Če bankovec 
položite na temno 
podlago, svetli  
deli potemnijo. Ta 
učinek je najbolj 
izrazit pri številčni 
oznaki vrednosti 
bankovca v 
vodnem znaku. 



VARNOSTNA NIT
Varnostna nit je 
vdelana v papir 
bankovca. Če 
bankovec pogledate 
proti svetlobi, 
postane vidna kot 
temen trak. Na 
njem sta z drobnimi 
črkami in številkami 
izpisani beseda 
»EURO« in vrednost 
bankovca (»500«).
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500€

Moderna arhitektura 20. stoletja
160 mm x 82 mm, vijolične barve

ZAŠČITNI ELEMENTI 
Bankovci so pred ponarejanjem zaščiteni z več tehnološko zahtevnimi 
elementi. Vedno preverite več kot enega. Če kljub temu niste prepričani, 
bankovec primerjajte z drugim, za katerega veste, da je pristen.

POD ULTRAVIJOLIČNO SVETILKO PREVERITE NASLEDNJE 
ZAŠČITNE ELEMENTE:
●  Papir se ne sveti.
●  V papir vdelana vlakna se svetijo v rdeči, modri in zeleni barvi.
●  Zastava Evropske unije na sprednji strani bankovca postane zelena, 

zvezde pa so oranžne. Podpis predsednika ECB se obarva zeleno. 
Velike zvezde in krogci v sredini bankovca se svetijo.

●  Na hrbtni strani se zemljevid, most in oznaka vrednosti obarvajo 
rumeno ali zeleno.

ŠTEVILKA 
 SPREMENLJIVE BARVE
Če bankovec nagibate,  
bo na  hrbtni strani številka 
vrednosti bankovca 
spreminjala barvo iz 
vijolične v olivnozeleno  
ali rjavo. 

SREBRN ZNAK
Če bankovec nagibate, se holo-
gramska podoba na srebrni foliji 
spreminja iz številčne oznake 
vrednosti bankovca v okno ali 
vrata in obratno. V ozadju se 
mavrični koncentrični krogi iz 
drobnih črk premikajo iz sredine 
proti robovom folije in nazaj.

OTIPAJTE PAPIR BANKOVCA
Papir bankovca je izdelan iz čistega bombaža, zato je na otip čvrst in gladek 
(ne mehak ali voščen).

GLOBOKI TISK
Z globokim tiskom (intaglio) nastane reliefni odtis, ki ga je mogoče otipati 
na osrednjem arhitekturnem motivu in na nekaterih drugih delih na sprednji 
strani bankovca.

VODNI ZNAK
Vodni znak 
nastane s 
spreminjanjem 
debeline papirja. 
Viden postane,  
če bankovec 
pogledate proti 
svetlobi. Prehodi 
med svetlimi in 
temnimi deli 
podobe so mehki. 

Če bankovec 
položite na temno 
podlago, svetli  
deli potemnijo. Ta 
učinek je najbolj 
izrazit pri številčni 
oznaki vrednosti 
bankovca v 
vodnem znaku. 



Hologramska folija v obliki 
traku je na sprednji strani …

… in zlatorumen trak na hrbtni 
strani.

Hologramska folija v obliki 
znaka je na sprednji strani …

… in številka spremenljive barve 
na hrbtni strani.

RAZLIKE MED BANKOVCI 
MANJŠIH IN VEČJIH VREDNOSTI

18 19

BANKOVCI MANJŠIH VREDNOSTI

5 €, 10 € in 20 €

BANKOVCI VEČJIH VREDNOSTI

50 €, 100 €, 200 € in 500 €



KONTAKTNI PODATKI

20 21

EUROPEAN CENTRAL BANK
info@ecb.europa.eu 
www.euro.ecb.eu
Tel.: +49 69 1344 0

NATIONALE BANK VAN BELgIë /
BANqUE NATIONALE DE  
BELgIqUE
info@nbb.be
www.nbb.be
Tel./Tél.: +32 2 221 45 45

ČESKá NáRODNí BANKA
info@cnb.cz
www.cnb.cz
Tel.: +420 800 160 170, 
+420 224 413 585

DANMARKS NATIONALBANK
info@nationalbanken.dk
www.nationalbanken.dk
Tlf.: +45 33 63 70 00

DEUTSCHE BUNDESBANK
presse-information 
@bundesbank.de
www.bundesbank.de
Tel.: +49 69 9566 3511

EESTI PANK
info@eestipank.ee
www.eestipank.info 
Tel.: +372 66 80 719

CENTRAL BANK &  
FINANCIAL SERVICES  
AUTHORITy OF IRELAND
enquiries@centralbank.ie
www.centralbank.ie
Tel.: +353 1 2198000

BANCO DE ESPAñA
emisionycaja@bde.es
www.bde.es
Tel.: +34 91 338 6332/6319

BANqUE DE FRANCE
euro-formation
@banque-france.fr
www.banque-france.fr
Tél. : +33 1 42 92 42 92

BANCA D’ITALIA
nccit@bancaditalia.it
www.bancaditalia.it
Tel. +39 06 4792 3782

LATVIJAS BANKA
info@bank.lv
www.bank.lv
Tālr.: +371 670 22 300

LIETUVOS BANKAS
info@lb.lt
www.lb.lt
Tel. +370 5 268 00 29

BANqUE CENTRALE DU  
LUxEMBOURg
info@bcl.lu
www.bcl.lu
Tél.: +352 4774 1

MAgyAR NEMZETI BANK
info@mnb.hu
www.mnb.hu
Tel.: +36 1 428 2600

BANK ĊENTRALI TA’ MALTA /
CENTRAL BANK OF MALTA
CSU@centralbankmalta.com
www.centralbankmalta.com
Tel.: +356 2550 0000

DE NEDERLANDSCHE BANK
info@dnb.nl
www.dnb.nl
Tel.: 0800-020 10 68 
(gratis)

OESTERREICHISCHE  
NATIONALBANK
bargeld@oenb.at 
www.oenb.at
Tel.: +43 1 404 20 6666

NARODOwy BANK POLSKI
nbp@nbp.pl
www.nbp.pl
Tel.: +48 22 653 10 00

BANCO DE PORTUgAL
cncontrafaccoes@bportugal.pt
www.bportugal.pt
Tel.: +351 263 856 514

NáRODNá BANKA  
SLOVENSKA
webmaster@nbs.sk 
www.nbs.sk
Tel.: +421 2 5787 2713

SUOMEN PANKKI –  
FINLANDS BANK
info@bof.f i
www.suomenpankki.f i
Puh/Tel.: +358 10 831 2626, 
010 195 701

SVERIgES RIKSBANK
info@riksbank.se 
www.riksbank.se
Tel.: +46 8 787 0000

BANK OF ENgLAND
enquiries@bankofengland.co.uk 
www.bankofengland.co.uk
Tel.: +44 20 7601 4878 

BANCA NAţIONALă A ROMâNIEI
razvan.dumitriu@bnro.ro
www.bnro.ro
Tel.: +40 21 307 01 51

BANKA SLOVENIJE
ncc-si@bsi.si
www.bsi.si
Tel.: +386 1 471 91 00

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 

BULgARIAN NATIONAL BANK
press_office@bnbank.org
www.bnb.bg
Tel.: +359 2 91459

ΤρΑπεζΑ Της ελλΑδος 
BANK OF gREECE
secretariat@bankofgreece.gr
www.bankofgreece.gr
Tel.: +30 210 670 9510

ΚενΤριΚη ΤρΑπεζΑ  
Της ΚTπρου 

CENTRAL BANK OF CyPRUS
cbcinfo@centralbank.gov.cy
www.centralbank.gov.cy
Tel.: +357 22 71 41 00



Priporočljivo je, da se že prej seznanite s postopkom, ki se v 
vašem podjetju uporablja ob prejemu ponaredka. V dodatno 
pomoč je spodaj naštetih še nekaj splošnih napotkov.

● Ne pregovarjajte se s stranko.

● Povejte ji, da se morate na kratko posvetovati z vodjo 
oddelka ali z varnostnikom, vendar poskrbite, da stranka 
bankovec ves čas vidi. Tako se boste izognili pritožbam. 

● Pustite, da s stranko govori vodja oddelka ali varnostnik.

● Skušajte si čimbolj zapomniti obraz stranke.

● Če je le mogoče, bankovca ne vrnite stranki.

● Če se stranka odpelje z avtom, si zapišite registrsko številko 
in znamko vozila.

● Obvestite policijo.

● Sumljiv bankovec nemudoma predajte vodji oddelka ali 
varnostniku, ki ga bo posredoval policiji. 

● Ne igrajte heroja – vedno najprej poskrbite za lastno 
varnost.

Bodite pozorni, ponarejeni bankovci so popolnoma brez 
vrednosti. 

Nadaljnja uporaba bankovca, za katerega mislite ali 
veste, da je ponarejen, je kaznivo dejanje.
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KAJ STORITI, ČE PREJMETE 
 SUMLJIV BANKOVEC?

Dodatne informacije o postopkih v svoji državi lahko 
dobite pri svoji nacionalni centralni banki. Kontaktne 
podatke najdete na straneh 20 in 21 tega priročnika.


