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Ukrepi za zascito evra pred ponarejanjem v
Sioveniji
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Prispevek obravnava nevarnost ponarejanja evra, lei se je za Slovenijo povecala z njenim vstopom v evroobmocje.
Ugotovitve v prispevku kazejo, da so se storilci ob uvedbi evra dokaj hitro preusmerili sponarejanja ameriskega dolarja
na evro in da pri tern izrabljajo prednosti, lei jim jih prinasa skupni kriminalni prostor. Prispevek opozarja na nove
okoliSCine, v katerih ddave Clanice uvajajo evro, ko imajo varnostni organi ddav clanic na drugi strani zakona za
nasprotnika veliko bolj nevarnega »tekmeca«, lei je imel dovolj casa za dobro pripravo in ima na voljo bolj kakovostno
opremo za ponarejanje. Nove okolisCine od varnostnih organov zahtevajo vzpostavitev visje ravni zascite evra. Na
podlagi spoznanj kriminalisticne strategije so identificirani nekateri elementi, ki bi jih slovenska policija lahko
uporabila za zascito evra pred ponarejanjem.
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1 Uvod

Siovenija je januarja 2007 postala del sirsega denarnega
obmocja, kar prinasa s seboj dolocene pozitivne pa tudi ne
gativne posledice. Pri nastevanju prednosti uvedbe evra za
Siovenijo se je najveckrat omenjalo zmanjsanje tveganja pri
tecajnih nihanjih, nizje transakcijske stroske in vecjo pre
glednost cen. Vsekakor pa se Siovenija s prehodom na evro
kot svetovno denarno valuto sooca z nevarnostmi, ki pri to
larju, kot valuti zelo omejenega obmocja, niso bile tako pe
rece. Tu imam v mislih predvsem ponarejanja domace evro
valute, ki po mnenju poznavalcev predstavlja njeno najvecjo
nevarnost.

Ponarejanje denarja predstavlja kompleksen kriminal, ki
sicer skoduje premozenjskemu interesu posameznika in go
spodarskih subjektov, se bolj pa negativno vpliva na monetar
no suverenost ddave in razvoj ekonomskih odnosov, ki teme
ljijo na skupnem zaupanju v avtenticnost denarja. Ponarejanje
denarja pa poleg zmanjsanja zaupanja v avtenticnost denarja
pomeni tudi napad na interes ohranjanja vrednosti denarja
in njegove zanesljivosti na mednarodnih trgih, saj povecana
kolicina kakovostnih ponaredkov v obtoku povzroca inflacijo
oziroma razvrednotenje denarja.

Damjan Potparic, univ. dip!. obramboslovec, specialist kriminali
sticnega preiskovanja, vodja Nacionalne enote Europola v Upravi
kriminalisticne policije.

Poleg tega pa tovrstni kriminal ne ogroza Ie financnega
sistema ddave, katere denar se ponareja, temvec predstavlja
napad na univerzalni financni sistem. To pomeni, da lahko
ponarejanje svetovnih valut, med katerimi je tudi evro, zaradi
posebne vloge, ki jo igra denar v nacionalni in mednarodni
trgovini, ter zaradi ekonomske soodvisnosti, ki vlada v svetu,
ogrozi tudi interese drugih ddav. Na podlagi tega lahko skle
pam, da pomeni pomanjkljiva zascita tuje valute za doloceno
drZavo ogrozanje lastnih nacionalnih interesov (Grandi 2004:
107). Se bolj pa pride do izraza kompleksnost kriminala v pri
meru ponarejanja evra, kjer je skoda povzrocena tako celotni
EU kot tudi nacionalnim ddavam.

2 Analiza stratdkega okolja in varnostnih sil

Ugotavljam, da se niso uresnicile napovedi strokovnjakov
s podrocja omejevanja ponarejanja denarja glede porasta po
narejanja dolarja po uvedbi evra. Te napovedi so temeljile na
dejstvu, da je evro v primerjavi z dolarjem neprimerno bo
Ije zasCitena valuta in da Americani zaradi tradicije niso na
klonjeni posodabljanju svojega denarja, predvsem zaSCitnih
elementov. Narascanje ponarejanja dolarja so pricakovali tudi
v Interpolu in Tajni sluzbi ZDA (US Secret Service), ki je od
govorna za zascito dolarja (Twinning projekt, 2001).

Po podatkih Tajne sluzbe je danes opaziti ravno naspro
ten proces, in sicer drasticno zmanjsanje ponaredkov dolarja
v obtoku. Hkrati pa se ponaredki evra vedno pogosteje po
javljajo v ddavah zunaj meja ED. Strokovnjaki vidijo razlog
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za tako situacijo predvsem v tem, da je veliko lazje unovcevati
ponarejene eYre, ker ljudje tega denarja se ne poznajo pray
dobro, kar zlasti velja za tretje drzave izven ED.2

Uradniki Europola predvidevajo, da bo ponarejanje evra v
naslednjih letih postalo se vecji problem, tako zaradi poveca
nega stevila ponaredkov kot tudi zaradi izdelave kvalitetnejsih
ponaredkov.

Ugotovim lahko, da je eno od pomembnejsih sibkih tock
v delovanju preiskovalcev nedvomno ucinkovitost medna
rodnih preiskav. Pray to sibkost izkoriScajo organizirani kri
minalci, ki ze imajo skupen kriminalni prostor, na katerem
razprsujejo kriminalno dejavnost ter izkoriscajo dejstvo,
da preiskovalci oziroma kriminalitetna politika se ni uspela
oblikovati skupnega preiskovalnega prostora. Oblikovanje
enotnega preiskovalnega prostora, v katerem bi lahko delo
vale skupne preiskovalne skupine, sestavljene iz preiskovalcev
razlicnih ddav, bi nedvomno izniCilo veliko stratesko pred
nost, ki kriminalcem omogoca skoraj neomejeno delovanje
na mednarodnem prostoru (Dvorsek 2001:150).

To je bil tudi razlog, da je bil v EU uveden institut skupnih
preiskovalnih skupin, ki se jih lahko ustanavlja za preiskova
nje hujsih oblik mednarodne kriminalitete. Skupne preisko
valne skupine za preiskovanje kaznivih dejanj v eni ali vec dr
zavah clanicah bode lahko ustanavljali pristojni organi dveh
ali vec ddav clanie na podlagi medsebojnega sporazuma za
posebne namene in za dolocen cas, ki se bo lahko z medseboj
nim soglasjem podaljsal. Ustanavljali jih bode lahko zaradi
tezavnosti in zahtevnosti preiskave kaznivih dejanj v ddavah
clanieah, ki se vezejo na druge ddave Clanice, ali pa, ko vec
ddav clanie izvaja preiskave kaznivih dejanj, pri katerih oko
liscine danega primera zahtevajo usklajene in skupne ukrepe
v vpletenih drzavah. Slovenija je s sprejetjem Zakona 0 spre
membah in dopolnitvah zakona 0 kazenskem postopku vnes
la v ZKP nov clen, in sieer »160.b«, ki ureja podrocje skupnih
preiskovalnih skupin (Potparic, 2006).

Pomembno vlogo pri zasCiti evra igra Europol, ki s svo
jim delovanjem podpira pristojne organe ddav clanie na po
drocju preprecevanja in omejevanja hujsih oblik mednarod
ne kriminalitete, kamor sodi tudi ponarejanje evra. Europol
zbira vse informacije, ki lahko pripomorejo k preiskovanju in
preprecevanju ponarejanja evra, ter jih nemudoma posreduje
pristojnim nacionalnim organom. Europol med drugim za
gotavlja operativno in stratesko analiticno podporo ddavam
Clanicam ter tehnicno in operativno podporo preiskavam.

2 (http://www.eubusiness.com/Finance/041117140350.zbmdmgga.
26.03.06).
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Z namenom izniCiti strateSke prednosti storilcev oziroma
oblikovati strateske prednosti preiskovalcev je Europol obli
koval naslednje elemente, ki so osnovni stebri kriminalisticne
strategije omejevanja ponarejanja evra na evropskem nivoju
(Potparic in Dvorsek 2005, str. 248-250):

• povecanje tveganja razkritja s kriminalisticno obvesce
valno dejavnostjo, ki temelji na velikem stevilu virov infor
macij, ustreznih bazah podatkov ter strokovnih analizah in
ocenah zbranih podatkov;

• izboljsanje uCinkovitosti preiskav zaradi Europolove ne
posredne podpore;

• izboljsanje ucinkovitosti preiskav v tretjih ddavah z ne
posredno podporo.

Da bi se povecala ucinkovitost Europola in stem tudi drZav
clanie, je na podrocju preprecevanja in omejevanja ponarejanja
evra v letu 2005 zacel veljati sklep Sveta, s katerim se Europol
imenuje NCO (Nacionalni centralni urad) v skladu z Zenevsko
konvencijo 0 preprecevanju ponarejanja denarja iz leta 1929.
Sklep je osnova za to, da bo Europol prejemal vse podatke v
zvezi s ponarejanjem evra neposredno od drZav Clanie in tretjih
ddav. Stem sklepom se tudi dejansko vzpostavljajo pogoji za
hitro in ucinkovito izmenjavo vseh operativnih policijskih in
formacij tako med Europolom in pristojnimi varnostnimi orga
ni drZav clank kot tudi med Europolom in drZavarni zunaj ED.

Povezava NCO, nacionalnih enot Europola, Europola in
Interpola predstavlja integrirano policijsko sodelovanje na po
drocju boja zoper ponarejanje evra. Ucinkovitost omejevanja
ponarejanja evra ter ohranjanje zaupanja drzavljanov EU v evro
je v veliki meri odvisna pray od ucinkovitega sodelovanja med
varnostnimi oziroma policijskimi organi, kar pa je pogojeno z
zagotavljanjem minimalne birokracije pri njihovem delu.

Vsekakor pa je treba omeniti, da Slovenija se vedno ni
ustanovila NCO za boj proti ponarejanju denarja na podlagi
Zenevske konvencije, ki je predpogoj za ucinkovito prepre
cevanje in omejevanje kaznivih dejanj v povezavi s ponareja
njem denarja.

Slovenija je zelo dobro pripravila projekt usmerjenega
informiranja javnosti 0 projektu uvedbe evra in znacilnostih
posameznih stopenj njegovega uvajanja, kar je pomembno
prispevalo k temu, da so se ljudje seznanili z zasCitnimi ele
menti evra in z nevarnostjo ponaredkov.

Slovenska policija je med uvajanjem evra povecala aktivno
sodelovanje tudi s tujimi varnostnimi organi, s katerimi je iz
menjevala operativne podatke, se zlasti pa je bilo sodelovanje
okrepljeno z Europolom. Ta je posebej za Slovenijo pripravil
oceno ogrozenosti, ki je bila tudi podlaga za pripravo nacrtov
policije. Poleg tega pa velja omeniti tudi sodelovanje policije
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z Banko Slovenije pri izobrazevanju bancnih usluzbencev, kar
je bistveno pripomoglo k odkrivanju in omejevanju kaznivih
dejanj, povezanih s ponarejanjem denarja.3

Vse omenjene aktivnosti, ki so jih pristojne slovenske in
stitucije izvajale pred in v casu uvajanja evra, so tako zagotovi
Ie uspesno izvedbo uvedbe evra, ki je ni ogrozil pojav vecjega
stevila ponaredkov v obtoku.

3 Analiza ponarejevalcev evra

Do 18. stoletja je bilo za ponarejanje denarja potrebno
imeti posebno opremo, ki je bila zelo draga in dostopna sarno
ljudem s specialisticnim znanjem. Kupca take opreme je bilo
tudi zelo lahko izslediti, ker je bil vsak tak nakup potencialno
sumljiv. V zadnjih desetletjih pa so ze!o kakovostni tiskar
ski sistemi postali cenejsi in preprostejsi za uporabo, kar je
zelo razsirilo njihovo uporabo v javnosti in stem prakticno
onemogocilo izsledljivost lastnikov teh naprav. Vse to pa je
povzrocilo, da je stevilo potencialnih ponarejevalcev denarja
tisockrat vecje, kot je bilo v preteklosti, saj lahko prakticno
vsakdo poskusa ponarediti denar (Grandi 2004: 105).

To dejstvo je tudi eden od pomembnejsih razlogov, da se
v prvi cetrtini leta 2002 pri prvi uvedbi evra pojavljajo na trgu
ponaredki evra, ki so proizvod priloznostnih storilcev. Za to
skupino ponarejevalcev lahko recemo, da gre predvsem za
amaterske ponarejevalce evra, ki najveckrat sami unovcujejo
ponarejeni denar.

Za nacrtne ponarejevalce je znacilno, da za razliko od pri
loznostnih redno nacrtujejo vse bistvene faze kaznivega deja
nja - od priprav, izvedbe, prikrivanja sledov do unovcenja po
narejenega denarja. V tej skupini pomenijo glavno nevarnost
organizirane kriminalne zdruzbe, za katere je ponarejanje de
narja Ie ena od aktivnosti, katerih cilj je povecati dobicek, kar
pa je velika nevarnost za stabilnost financnega sistema.

Uvedba nove valute evro je pritegnila pozornost ponare
jevalcev denarja tudi zato, ker jim posel s ponarejanjem evra
omogoca vecjo distribucijo in cirkulacijo ponaredkov, ki se
jih lahko plasira na veliko vecji geografski prostor, pray tako
pa nove razmere otezujejo varnostnim organom delo pri od
krivanju in preprecevanju ponarejevanja evra, to pa zmanjsuje
moznost odkrivanja in obsodbe storilcev.

Organizirane kriminalne zdruzbe so si vzele cas za preuCi
tevevra, zlasti njegovih zaSCitnih elementov, kar je bil pogoj za

3 (http://www.policija.si/portal/szj/szLprikaz_det.php?id=1482,
5.10.2007).

izdelavo dobrih ponaredkov evra. To je eden od razlogov, da v
zacetku uvajanja evra ni bilo kakovostnih ponaredkov na trgu.

Kljub vsemu pa so kakovostni ponaredki, ki so proizvod
organiziranega kriminala, prisli v obtok precej zgodaj. Podatki
o ponarejenih bankovcih, ki so bili umaknjeni iz obtoka, kaze
jo na izrazit trend narascanja, ki se je zace! v Ietu 2002 in se je
v letih 2005 in 2006 zacel umirjati.

Informacije in obvescevalni podatki, ki jih imajo policij
ski organi v ED, kazejo, da so dobavitelji ponarejenih evrov
kriminalne zdruzbe iz driav znotraj in zunaj ED. V tej zvezi se
pogosto omenjajo mocne litvanske kriminalne zdruzbe, ki se
ukvarjajo z organiziranjem distribucije ponaredkov, pri tern
pa imajo zelo dobre povezave s centri ponarejanja v Italiji in
na Balkanu.

Obvescevalni podatki kazejo, da imajo kriminalne zdruz
be, odgovorne za dobavo ponarejenih evrov, s proizvodnjo
ponaredkov oziroma s kriminalno zdruzbo, odgovorno za
proizvodnjo ponaredkov, tesne stike, kar pa ne velja za distri
bucijo. V tern segmentu se novaCi predvsem revne in nezapo
slene ljudi, ki niso podrobneje seznanjeni s celotnim ozadjem
kriminalne dejavnosti, pray tako pa se te ljudi zelo pogosto
zamenjuje. To je velika ovira za infiltracijo policijskih organov
v kriminalne strukture, ki se ukvarjajo s ponarejanjem evra
(Varanese 2004, str. 18-19).

Zanimiva je ugotovitev nemskih preiskovalcev, da pri njih
kriminalne zdruzbe v fazi distribucije najvec uporabljajo lju
di, ki ze dolgo zivijo v Nemciji, izhajajo pa iz driav juzne in ju
govzhodne Evrope, kot so Italija, Bolgarija in drzave nekdanje
Jugoslavije, kjer obstajajo ilegalne tiskarne za evro (Liedgens
2003: 3).

Proizvodnja ponaredkov evra poteka v glavnem na vzho
du EU, na Balkanu in v Italiji. Zaradi geografskega polozaja so
Avstrija, Nemcija, Italija in Ceska pogosto izhodisce za nadalj
njo distribucijo ponarejenih evrov po ce!otni ED. V te driave
prevaiajo ponaredke v osebnih vozilih, turisticnih avtobusih,
letalih, ladjah ali prek poste (Varanese 2004, str. 19). Zunaj EU
pa v zadnjem casu postaja Kolumbija eden od gIavnih centrov
za ponarejanje evra, na kar kazejo stevilne odkrite ilegalne ti
skarne za ponarejanje evra.

Zanimive so tudi ugotovitve Tajne sluibe ZDA, da so ko
Iumbijske in bolgarske kriminalne zdruzbe najvecja nevarnost za
dolar, saj je v teh dveh driavah ponarejeno kar 48 % vseh uspes
no unovcenih ponaredkov v ZDA (Secretary of the Treasury in
consultation with the Advanced Counterfeit Deterrence Steering
Committee 2003, str. 57). Ce ta podatek obravnavam skupaj s
podatkom 0 vecjem stevilu odkritih tiskarn za ponarejanje evra

57



Revija za kriminalistiko in kriminologijo I Ljubljana 59/2008 11, s. 55-61

v Bolgariji in Kolumbiji, lahko ugotovim, da so se kriminalne
zdruzbe, ki so se prej tradicionalno ukvarjale predvsem s pona
rejanjem dolarja, zaeele ukvarjati tudi s ponarejanjem evra, kar
zelo poveeuje nevarnost za to valuto.

Tudi v Sloveniji smo ze pred uvedbo evra zaznali pojav
unoveevanja ponaredkov, ki so prihajali iz enega od pomemb
nih centrov ponarejanja v Evropi, in sicer iz Litve. Tako so
policisti obravnavali kar nekaj primerov unoveevanja pona
redkov za 200 in 500 EUR, ki so jih izvedli drZavljani Litve.
Ta pojav se je nadaljeval tudi po uvedbi evra. Vendar pa so
se kmalu po uvedbi evra zaeele uresnieevati napovedi nekate
rih strokovnjakov, ki so menili, da je organizirani kriminal z
Balkana najveeja nevarnost za Slovenijo.

Tako je bila ze na zaeetku leta 2007 uspesno zakljueena
preiskava, ki jo je vodila Slovenija s pomoejo Europola ob so
delovanju varnostnih organov NemCije, Avstrije, Hrvaske in
Bosne in Hercegovine. Rezultat uspesne preiskave je bilo od
kritje ilegalne tiskarne na obmoeju BiH, prijetje 12 ljudi na
obmoeju BiH in Hrvaske in zaseg ponaredkov v vrednosti
200.000 EUR, ki so bili pripravljeni za unoveenje v Sloveniji.4

Zaenkrat se ni primera zasega ponarejenih evrov, ki
bi bili slovenskega izvora. Med ponaredki, zaseienimi v
Sloveniji, prevladujejo ponaredki, izdelani v Italiji, Litvi, BiB
in Bolgariji.

Poleg tega ne smemo spregledati podatka, da je bila v letu
2005 v blizini Slovenije, in sicer na Madzarskem, odkrita ile
galna tiskarna za evro bankovce in ilegalna kovnica za evro
kovance, v drugi polovici leta 2007 pa je madzarska policija v
sodelovanju z Europolom zasegla 8098 kg posebnega papirja,
namenjenega za tiskanje pravega denarja, s katerim je raz
polagala kriminalna zdruzba. Papir je bil namenjen tiskanju
bankovcev za 50 in 200 evrov. Celotna kolieina bi zadostovala
za ponaredke v vrednosti priblizno 140 milijonov evrov.s Pri
tern je treba omeniti, da je slovenska policija v letu 2007 obra
vnavala kar nekaj madzarskih drzavljanov zaradi unoveevanja
ponarejenih evrskih bankovcev.

Vse te ugotovitve kazejo, da se danes Slovenija sooea z ve
liko veejirn tveganjem, kot so se tiste drzave EU, ki so v letu
2002 uvedle evro. Takrat namree ni bilo dobrih ponaredkov,
medtem ko imamo danes opravka z organiziranimi kriminal
nimi zdruzbami, ki poskusajo in bodo poskusale izrabiti ob
dobje med uvedbo evra in obdobje po uvedbi evra, ko se ljudje

(http://www.poiicija.silportallszj/szj_prikaz_det.php?id=1482.
5.10.2007).

5 (Europo!, 2006 in http://www.europol.europa.eu/index.asp?page
=news&language= 1.10.07)
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sele privajajo na novo valuto in je se ne poznajo dovolj dobro.
To zahteva od odgovornih nacionalnih organov v Sloveniji, da
vzpostavijo uCinkovit sistem zaseite evra, ki bo opravljal svojo
funkcijo tudi po uspesni fazi uvedbe evra v Sloveniji.

4 Mozni elementi kriminalisticne strategije
omejevanja kriminalitete, ki ogroza evro

Ugotovitve kazejo, da so najveejo nevarnost za evro vi
soko kakovostni ponaredki, ki jih proizvajajo organizirane
kriminalne zdruzbe.

Na podlagi spoznanj kriminalistiene strategije born po
skusal identificirati elemente, ki bi jih lahko slovenska policija
uporabila za iznieenje strateskih prednosti na strani storilcev
in za oblikovanje strateske prednosti na strani preiskovalcev.
Ti elementi bi lahko pomenili osnovo za izoblikovanje stebrov
kriminalistiene strategije omejevanja ponarejanja evra.

4.1 Informiranje in izobrazevanje splosne javnosti
in varnostnih organov

Eden od pomembnejsih ciljev je vsekakor izobrazevanje
splosne javnosti za prepoznavanje ponaredkov. Javnost se
mora v projektu, ki je namenjen izobrazevanju na podroeju
prepoznavanja ponaredkov, zelo dobro seznaniti z naeini pre
verjanja vee zaseitnih elementov evra, ki temeljijo na otipu,
pogledu in nagibu. Do sedaj se ni bilo v obtoku ponaredka,
ki ga ne bi mogli prepoznati stem naCinom preverjanja.6

Izobrazevanje in informiranje splosne javnosti 0 izgledu in
varnostnih elementih evro bankovcev in kovancev je torej
ena od najpomembnejsih aktivnosti pri omejevanju sprav
ljanja ponaredkov v obtok. Ugotovim lahko, da je ta projekt
Slovenija pred uvedbo evra izpeljala zelo dobro, vendar pa se
morajo tovrstne aktivnosti nadaljevati tudi v prihodnje, saj
ljudje hitro postanejo premalo pozorni in pozabijo na nujnost
preverjanja zaseitnih elementov pri bankovcih.

Vsekakor pa je potrebno poskrbeti tudi za zelo kvalitetna
izobraievanja krirninalistov in policistov pa tudi delavcev cari
ne, ki se bodo v praksi najpogosteje sreeevali s ponaredki evra
oziroma bodo neposredno vkljueeni v aktivnosti za omejevanje
kriminalitete na podroeju ponarejanja evra. Ta izobraievanja
morajo vkljueevati tako spoznavanje zasCitnih elementov evra,
kar omogoea suvereno prepoznavanje ponaredkov, kot tudi
ostale informacije v zvezi z naeini proizvodnje ponaredkov,
znanja glede taktike prepreeevanja, odkrivanja in preiskova
nja krirninalitete na podroeju ponarejanja evra, informiranje 0

(http://www.ecb.intlbclbanknotes/securitylhtml, 12.02.2006)
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vlogi Europola in koordinaciji dela na evropskem nivoju, spo
znavanje najnovejsih trendov na podroeju ponarejanja evra,
informiranje 0 pomembnosti tehnicnih in forenzienih preiskav
pri preiskovanju kaznivih dejanj ponarejanja evra itd.

Kot primer dobre prakse na tern podroeju lahko navedem
izobrazevanje, ki ga je Carinska uprava RS v zaeetku leta 2007

v sodelovanju s slovensko Nacionalno enoto Europola pri
pravila za delavce carine. lzobrazevanje, kjer so kot izvajalci
sodelovali predstavniki Europola, Evropske centralne banke
in Nacionalnega analitskega centra (vzpostavljen v okviru
slovenske policije in zadolzen za pregledovanje sumljivih ban
kovcev), je bilo namenjeno prepoznavanju in odkrivanju po
narejenih evrov ter omejevanju tihotapstva ponarejenih evrov.

4.2 Povecanje tveganja razkritja s kriminalisticno
obvescevalno dejavnostjo

Slovenska policija mora okrepiti kriminalistieno ob
veseevalno dejavnost v Sloveniji in poveeati spekter izvorov
informacij v zvezi z nevarnostmi, ki ogrozajo evro, ter soeas
no poskrbeti za njihovo kakovostno analizo in vrednotenje.
Poleg tega pa je potrebno kriminalistieno obvescevalno dele
usmeriti zlasti na podroeje Balkana. Analize spoznanj 0 storil
cih namree kazejo, da je Balkan eden od pomembnih centrov
izdelovanja ponaredkov, pri tern pa lahko na podlagi analiz
predvidevam, da so za Slovenijo potencialno najveeja nevar
nost pray ilegalne tiskarne evra na podrocju Balkana.

Na podlagi ugotovitev nemskih varnostnih organov, da v
Nemeiji kriminalne zdruzbe z Balkana uporabljajo za kone
no distribucijo ponaredkov svoje rojake, ki iivijo in delajo v
NemCiji, lahko predvidevam, da bode kriminalne zdruzbe z
Balkana pri morebitnem poskusu unoveevanja veejih koliCin
ponaredkov v Sloveniji poskusale za to aktivnost pridobiti
svoje rojake, ki so driavljani Slovenije ali pa so tu na zaeasnem
delu, in pri tern uporabiti tudi vse ostale zveze, ki jih se imajo
iz casa bivanja v skupni driavi. Vse to pa zahteva okreplje
no kriminalistieno obvescevalno dele na terenu, ki bi moralo
pravoeasno zaznati morebitne poskuse pridobivanja sodelav
cev za distribucijo ponaredkov v Sloveniji.

Slovenska policija bi morala pomakniti kriminalistieno
obveseevalno aktivnost blizje jedru organiziranih kriminalnih
zdruzb ter poveeati moznosti za pridobivanje pravoeasnih in
morda tudi kakovostnejsih informacij, ki zadevajo visje nivoje
kriminalnih zdruzb, in ne bi svoje aktivnosti usmerjala Ie na
zadnjo fazo distribucije, ko se obravnava Ie manj pomembne
storilce, ki praviloma ne morejo posredovati informacij, upo
rabnih za preiskovalne organe. Pomembno podporo tern de
javnostim lahko pray gotovo zagotavljajo slovenski uradniki
za zvezo, ki delujejo na podrocju Balkana.

Okrepljena kriminalistiena obveseevalna dejavnost na
ozemlju Slovenije in na podroeju Balkana, poveean spekter
virov informacij in kakovostna analitiena obdelava bi omo
goeali pridobivanje nujno potrebnih obveSeevalnih podatkov
tako za naertovanje dela pri omejevanju ponarejanja denarja
kot tudi za naertovanje dela pri zoperstavljanju ostalim obli
kam ogrozanja evra. Vse te aktivnosti bi lahko Slovenija med
svojim predsedovanjem EU se toliko laije udejanjila, ker se
pogosto omenja Z Balkan kot ena od njenih prioritet. V tej
luCi velja tudi razumeti slovensko pobudo, da se v easu nje
nega predsedovanja zaene s pripravo tako imenovane SEE
OCTA (South-Eastern European Organised Crime Threat
Assessment - Ocena ogrozenosti s strani organiziranega kri
minala na podroeju jugovzhodne Evrope).7

4.3 Povecanje nadzora prevoza storilcev in ponared
kov

Glede na to, da so centri ponarejanja evra, ki predstavljajo
najveejo groznjo Sloveniji, na podroeju Balkana, Italije in vzho
da ED, je lahko eden od ueinkovitejsih elementov omejevanja
krirninalitete na podroeju ponarejanja evra tudi poveeanje nad
zora prevoza storilcev in ponaredkov na mejah in v notranjosti.

Na podlagi analiz lahko ugotovimo, da lahko vstop storil
cev in ponaredkov v Slovenijo prieakujemo z vseh strani in da
ne moremo reCi, da so nekatere meje bolj riziene od drugih.
Ugotovili smo, da so Avstrija, NemCija, Italija in Ceska zaradi
geografskega polozaja pogosto izhodisee za nadaljnjo distri
bucijo ponarejenih evrov po celotni ED. Meja s Hrvasko je se
posebej riziena, saj po nasih ocenah pray balkanske organizi
rane kriminalne zdruzbe predstavljajo za Slovenijo veliko ne
varnost glede spravljanja v obtok veejih koliein ponaredkov.

Pri poveeanem in okrepljenem nadzoru na mejah in v
notranjosti driave bi morali angazirati delavce carine, zlasti
njihove mobilne preiskovalne enote, in delavce uniformirane
policije, ki bi okrepili svoje dele pri omejevanju transpor
ta ponarejenih evrov tako na mejah kot tudi v notranjosti.

7 Europol je s strani Sveta EU zadolzen, da vsako leto pripravi Oce
no ogrozenosti s strani organiziranega kriminala (OCTA), ki te
melji na oceni sedanjih in bodocih trendov razvoja organiziranega
kriminala. OCTA predstavlja podlago, na kateri pristojne institu
cije EU in posamezne driave clanice nacrtujejo svojo strategijo
boja zoper organizirani kriminal. Uvajanje Ocene ogrozenosti s
strani organiziranega kriminala v drzavah zahodnega Balkana,
t.i. OCTA za jugovzhodno Evropo, pa predstavlja implementaci
jo ze utecenega sistema OCTA v driavah clanicah EU in pomeni
korak naprej v procesu prilagajanja evropskim standardom tudi
na podrocju boja proti organiziranemu kriminalu (http://www.
mnz.gov.si/si/splosno/novice/novica/browse/l/article/11981/55
42/?cHash=9da6cb6edb, 1.10.07).
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Vsekakor pa to zahteva od delavcev carine in uniformirane
policije usposobljenost za prepoznavanje sumljivih voznikov
in sopotnikov, ki ustrezajo profilu storilcev. Pri tem ne smemo
pozabiti na kontrolo mednarodnega zelezniSkega prometa, saj
so storilci s podrocja Baltika v eni od vecjih zadev unovceva
nja ponaredkov v Sioveniji v letu 2005 vstopili v Siovenijo pray
z vlakom. V tern delu pa lahko najvec prispeva kriminalistic
na policija s svojim izobrazevanjem in informiranjem.

4.4 Izboljsanje pogojev za opravljanje mednarodnih
preiskav

S sprejetjem sklepa Sveta EU, da se Europol imenuje kot
centralni urad v skladu z Zenevsko konvencijo, in z dosled
no implementacijo pravnih aktov, ki se nanasajo na zasCito
evra, skupne preiskovalne skupine in spremembo Konvencije
o Europolu v nacionalnih zakonodajah, se bo na podrocju
kriminala v povezavi s ponarejanjem evra v EU postopoma
vzpostavil enoten varnostni in preiskovalni prostor.

Siovenija mora cim prej ustanoviti NCO za boj proti po
narejanju denarja na podlagi Zenevske konvencije. Pri tem je
treba upostevati priporoCila strokovnjakov EU, ki pravijo, da
bi tudi najmanjse ddave Clanice, ki se ne srecujejo z velikim
stevilom primerov ponarejanja denarja, morale v NCO imeti
poleg vodje se najmanj tri preiskovalce, kar bi se zagotavljalo
pogoje za izpolnjevanje vseh obveznosti, ki izvirajo iz Uredbe
sveta (ES) st. 133812001 (Defer 2003, str. 12). Pricakovati je
bilo, da bo to obveznost Siovenija izpolnila se pred uvedbo
evra, vendar se to na zalost ni zgodilo.

Dejstvo je, da brez zagotavljanja dobro usklajene aktivno
sti na nacionalnem nivoju, ki je v domeni NCO, ne moremo
pricakovati uspesnega in ucinkovitega izvajanja dejavnosti na
mednarodnem nivoju, ki pa je pri preiskavah v zvezi s pona
redki evra prej pravilo kot izjema.

Kriminalisticna policija in tozilstvo bi morala priceti s
skupnim informiranjem in izobrazevanjem tozilcev in kri
minalistov 0 spremembah ZKP, ki se nanasajo na moznost
ustanavljanja skupnih preiskovalnih skupin. To bi pray goto
vo bilo bistven kvalitativni premik k vzpostavljanju skupnega
preiskovalnega prostora.

5 Sklepne ugotovitve

Tako javnost kot tudi varnostni organi v Sioveniji se mo
rajo zavedati, da ima prehod na evro poleg pozitivnih tudi
negativne ucinke. Tu imam v mislih predvsem nevarnost po
naredkov, ki jim do sedaj nismo namenjali veliko pozornosti,
ker so bili zelo redki in se ti zelo slabe kakovosti.
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Evro kot svetovna rezervna valuta je zelo zammlV za
organizirane kriminalne zdruzbe, ki bodo pri svojih aktivno
stih poskusale izrabiti vsak najsibkejsi clen znotraj ED. Naloga
slovenskih varnostnih organov v sodelovanju s pristojnimi
ddavnimi institucijami, javnostjo in pristojnimi organi EU je,
da zagotovijo, da Siovenija ne bo postala najsibkejsi Clen pri
zasCiti evra v ED.

Nove okoliSCine zahtevajo od Siovenije pa tudi od drugih
drzav Clanic, da pri uvajanju evra vzpostavijo viSjo raven za
scite evra, ker bodo na drugi strani zakona imele za naspro
tnika veliko bolj nevarnega »tekmeca«, ki je imel dovolj casa
za dobro pripravo in ima na voljo kvalitetnejso opremo za po
narejanje.

Na podlagi analize strateskega okolja, storilcev in lastnih
sil smo identificirali elemente, ki bi jih lahko slovenska policija
uporabila za iznicenje strateskih prednosti na strani storilcev
in za oblikovanje strateske prednosti na strani preiskovalcev.

Odgovoren pristop k vzpostavitvi sistema zasCite na naci
onalnem nivoju, ki bo uposteval dosedanje izkusnje ddav cla
nic in Europola ter uposteval nove okoliscine, bo nedvomno
veliko bolj uCinkovito zagotavljal dosledno zascito evra pred
dejavnostmi, ki lahko ogrozijo njegovo verodostojnost.
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Measures for the protection of Euro against counterfeiting

Damjan Potparic, LL.B. of Defense Studies, Specialist ofCriminal Investigation,
Head of the National Unit of the Europo!, Administration of Crime Investigation Police,
Ministry of the Interior, Stefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

The paper discusses the euro counterfeiting threat, which increased for Slovenia with its entry into the euro zone. The findings of the
paper indicate that upon introduction of the eul'O, criminals fairly quickly switched from US dollar counterfeiting to euro counterfeiting
and that they have been exploiting the advantages of the common criminal area. The paper focuses on the new circumstances of
introduction of the euro in Member States, since law enforcement agencies are facing much more dangerous "opponents': who have
had enough time to prepare for the situation and have counterfeiting equipment at their disposal of much better quality. The new
circumstances therefore require that law enforcement agencies establish a higher level of euro protection. The paper identifies some
elements based on the findings of the criminal investigation strategy which the Slovenian police could use to protect against euro
counterfeiting.

Key words: money counterfeiting, euro, Europol, joint investigation teams, criminal investigation strategy
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