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PRILOGA 2b 
 

RAZVRŠČANJE EUROBANKOVCEV IN RAVNANJE Z NJIMI Z NAPRAVAMI, KI JIH 
UPRAVLJAJO ZAPOSLENI 

 
Eurobankovci se razvrstijo v eno od kategorij, določenih v tabeli 1. Eurobankovce kategorij 4a in 4b je 
treba fizično ločiti od eurobankovcev kategorij 1, 2 in 3. Pri napravah, ki ne preverijo primernosti 
eurobankovcev, razlikovanje med eurobankovci kategorij 4a in 4b ni potrebno. 
 
Tabela 1: Razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z napravami, ki jih upravljajo 

zaposleni 
Kategorija Značilnosti Ravnanje 

1. Predmeti, ki niso 
prepoznani kot 
eurobankovci 
 
 
 

Predmeti niso prepoznani kot 
eurobankovci iz katerega koli  
od naslednjih razlogov: 
- gre za eurobankovce, ki jih 
naprava ne podpira, 
- ne gre za eurobankovce, 
- gre za eurobankovcem podobne 
predmete, 
- napačna podoba ali format, 
- eden ali več velikih 
prepognjenih vogalov  
ali manjkajočih delov, 
- napaka naprave pri vlaganju  
ali prenosu. 

Naprava jih vrne upravljavcu  
v nadaljnje ocenjevanje in ravnanje. 
 
Potem, ko jih zaposleni vizualno 
oceni, jih obdelovalec gotovine 
lahko vrne stranki. 
 
 

2. Domnevno 
ponarejeni 
eurobankovci 

Podoba in format sta prepoznana, 
vendar eden ali več zaščitnih 
elementov, ki jih je naprava 
preverila, ni zaznanih ali so očitno 
zunaj tolerance.  

 
 
Naprava jih vrne upravljavcu  
v nadaljnjo obravnavo.  
 
Obdelajo se ločeno in se v skladu  
z Uredbo Sveta (ES) št. 1338/2001 
nemudoma predajo policiji.  

3. Erobankovci, 
katerih pristnost 
ni nedvoumno 
potrjena 

Podoba in format sta prepoznana, 
vendar zaradi odstopanj  
v kakovosti in/ali toleranci niso 
prepoznani vsi zaščitni elementi, 
ki jih je naprava preverila.  
V večini primerov gre za 
neprimerne eurobankovce.  

4a. Eurobankovci,  
ki so prepoznani 
kot pristni in 
primerni 
 

Vsa preverjanja pristnosti in 
primernosti, opravljena z napravo, 
dajo pozitiven rezultat. 

Eurobankovci se lahko uporabijo  
za ponovno dajanje v obtok.  
 
Znesek se knjiži v dobro imetnika 
računa. 

4b. Eurobankovci,  
ki so prepoznani 
kot pristni in 
neprimerni 

Vsa preverjanja pristnosti, 
opravljena z napravo, dajo 
pozitiven rezultat. Najmanj eno 
preverjeno merilo primernosti  
ni izpolnjeno. 

Eurobankovci se ne smejo uporabiti 
za ponovno dajanje v obtok  
in se vrnejo NCB.  
 
Znesek se knjiži v dobro imetnika 
računa. 
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Posebno pravilo v zvezi s tabelo 1:  
 

1. Če je eurobankovce kategorij 2 in 3 mogoče fizično ločiti z napravo samo ali z drugo napravo 
za obdelavo bankovcev ali jih po dogovoru z NCB lahko ločijo usposobljeni zaposleni, se 
lahko eurobankovci kategorije 3 predajo NCB skupaj z eurobankovci kategorije 4b. V tem 
primeru še vedno velja rok za predajo eurobankovcev kategorije 2 pristojnemu nacionalnemu 
organu in za predajo pomešanih eurobankovcev kategorij 3 in 4b NCB, kakor je določeno v 
tabeli. 

 
Posebna pravila razvrščanja in sortiranja za nekatere naprave, ki jih upravljajo zaposleni 

 
1. Naprave za sortiranje bankovcev razvrstijo in fizično sortirajo eurobankovce kategorij 1, 2 in 

3 v eno ali več izhodnih enot ter eurobankovce kategorij 4a in 4b v dve ločeni izhodni enoti, 
kakor je določeno v prilogi 2b, za kar so potrebne najmanj tri namenske izhodne enote, da ni 
potrebno poseganje upravljavca naprave. 

 
2. Vendar pa lahko eurobankovce razvrstijo in sortirajo tudi naprave za sortiranje bankovcev, ki 

imajo samo dve namenski izhodni enoti, če so izpolnjene naslednje zahteve: 
 
a) preverjanja pristnosti in primernosti se opravijo istočasno, med enim samim prehodom 

bankovcev skozi napravo. Med tem prehodom skozi napravo se morajo eurobankovci 
kategorije 4a sortirati v eno stacionarno izhodno enoto, medtem ko se morajo 
eurobankovci drugih kategorij sortirati v ločeno stacionarno izhodno enoto, ki nima 
fizičnega stika z eurobankovci kategorije 4a. 

b) če se ugotovi, da se v drugi izhodni enoti nahaja eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3, mora 
upravljavec ponovno spustiti eurobankovec(-ce) iz druge izhodne enote skozi napravo. 
Med tem drugim prehodom skozi napravo se morajo eurobankovci kategorij 1, 2 in 3 
ločiti od eurobankovcev kategorije 4b, tako da se sortirajo v ustrezno namensko izhodno 
enoto in se z njimi ravna, kakor je določeno v zgornji tabeli. Ker naprava ne more fizično 
ločiti eurobankovcev kategorij 1, 2 in 3 v različne izhodne enote, je treba vse šteti kot 
eurobankovce kategorije 2 in z njimi tako tudi ravnati. 

 
3. Naprave za preverjanje pristnosti bankovcev razvrstijo in fizično sortirajo eurobankovce 

kategorij 1, 2 in 3 v eno izhodno enoto ter eurobankovce kategorij 4a in 4b v drugo izhodno 
enoto, za kar sta potrebni najmanj dve namenski izhodni enoti, da ni potrebno poseganje 
upravljavca naprave. 
 

4. Vendar pa lahko eurobankovce razvrstijo in sortirajo tudi naprave za preverjanje pristnosti 
bankovcev, ki imajo samo eno namensko izhodno enoto, če so izpolnjene naslednje zahteve: 
 
a) naprava mora vsakokrat, ko obdela eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3, nemudoma ustaviti 

obdelavo in obdržati ta eurobankovec v položaju, ki onemogoča vsakršen fizični stik z 
eurobankovci, katerih pristnosti je bila potrjena, 

b) rezultat preverjanja pristnosti se mora za vsak posamezen eurobankovec kategorije 1, 2 ali 
3 izpisati na zaslonu. Ker naprava ne more fizično ločiti eurobankovcev kategorij 1, 2 in 3 
v različne izhodne enote, je treba vse šteti kot eurobankovce kategorije 2 in z njimi tako 
tudi ravnati, 

c) naprava mora ob ustavitvi obdelave preveriti prisotnost eurobankovca kategorije 1, 2 ali 3, 
obdelavo pa je mogoče nadaljevati šele, ko upravljavec eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3 
fizično odstrani, 

d) pri vsaki ustavitvi postopka obdelave sme biti upravljavcu dosegljiv največ en 
eurobankovec kategorije 1, 2 ali 3. 




