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POVZETEK

Za prestop državne meje je potrebna listina za potovanje, to sta potni list ali osebna
izkaznica. Migracije oseb potekajo vsakodnevno iz različnih razlogov, kot so delo, počitnice,
nakupovanja itd. Do zlorab listin za potovanje najpogosteje prihaja v primerih, ko osebe
migrirajo iz razloga slabega ekonomskega in gospodarskega stanja v matični državi, zaradi
političnih, etičnih in verskih pritiskov, kjer gre predvsem za kršitve človekovih pravic. Iz tega
razloga, kljub pravnih prepovedim ilegalnih migracij, so ljudje v stiski pripravljeni prodati
vso imetje, da bi imeli boljše življenje v demokratičnih državah. Organizirane kriminalne
združbe to zelo dobro izkoriščajo; osebam proti plačilu priskrbijo ponarejene ali prenarejene
listine za potovanje. To kriminalno dejanje, zaradi vedno večjega povpraševanja po teh
listinah, spada med najhitreje razvijajoče se kriminalno dejanje, zato je odkrivanje teh
dokumentov eno izmed pomembnejših del policije. V diplomskem delu bo podrobneje
predstavljeno odkrivanje ponarejenih in prenarejenih listin za potovanje. Delo je razdeljeno
na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so predstavljeni osnovni pojmi odkrivanja
zlorab ponarejenih in prenarejenih listin za potovanje. Opisani so mediji, ki se uporabljajo
za izdelavo listin, tehnike tiska, najpogostejši zaščitni elementi in napravi, ki omogočata
lažje in hitrejše odkrivanje ponarejenih in prenarejenih listin. Empirični del diplomskega dela
vsebuje primerjavo romunske pristne, ponarejene in prenarejene listine za potovanje.

Ključne besede
listina za potovanje, osebna izkaznica, potni list, prenarejanje, ponarejanje, zaščitni
elementi, tehnika tiska
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SUMMARY
FORGERY AND FALSIFICATION OF DOCUMENTS FOR TRAVEL
The necessary document for crossing the state border is passport or identity card. Everyday
there are ongoing migration of people for various reasons, such as work, travel, shopping,
etc… Abuse of travel documents is the most frequently encountered in cases where people
migrate from poor economic reason and economic situation in their home country due to
political, ethnic and religious pressures, which mainly involve violations of human rights. For
this reason, despite the legal prohibition of illegal immigration are people in distress willing
to sell all the assets that would provide them a better life in democratic countries.
Organized criminal groups take advantage of this very well, people pay to get false or
altered travel documents. This criminal act due to the increasing demand for these
instruments is among the fastest evolving criminal acts, so the discovery of these
documents, is one of the most important part of the police work. This paper is presented in
detail to detect counterfeit and falsified documents to travel. The work is divided into
theoretical and empirical work. The theoretical part presents the basic concepts of abuse
detection of counterfeit and falsified documents to travel. Described as the media used to
produce documents, printing techniques, the most common safety features and devices
that enable easier and faster detection of forged and falsified documents. The empirical
part of the thesis contains a comparison of the Romanian genuine, counterfeit and altered
documents to travel.

Key words
travel document, identity card, passport falsification, forgery, security features, printing
techniques
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1 UVOD
21. 12. 2007 je Republika Slovenija vstopila v schengensko območje, kar je zelo
izpostavilo zagotavljanje notranje varnosti v Republiki Sloveniji. Tega dne so se mejne
kontrole na državni meji z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ukinile. Kljub temu se varnost na
ozemlju Republike Slovenije ni poslabšalo, saj se je v ta namen delo policije na tem
področju prilagodilo. Kasneje so se v ta namen ustanovile Policijske postaje za izravnalne
ukrepe, in sicer na šestih policijskih upravah. Policisti teh enot preprečujejo in odkrivajo
čezmejno kriminaliteto, odkrivajo kršitve nedovoljenega prehajanja državne meje in
nezakonitega prebivanja tujcev v Republiki Sloveniji, odkrivajo prepovedane droge, orožje,
eksplozivne snovi, odkrivajo ponarejene in prenarejene dokumente, ukradena vozila in
druge naloge (MNZ - Policija, 2007).
Za prehajanje državne meje mora oseba izkazovati svojo identiteto z osebnim
dokumentom1. Za dokumente, s katerimi se lahko prehaja državno mejo, se šteje potni
list, osebna izkaznica in maloobmejna prepustnica. V nadaljevanju se bomo osredotočili na
predstavitev potne listine in osebne izkaznice. Če oseba ne poseduje veljavne listine za
potovanje ne sme prestopiti državne meje, kakor tudi ne sme, na primer, upravljati z
motornimi vozili, v kolikor nima vozniškega dovoljenja. Zato se takšno osebo zavrne na
vstopu2. Ker pa ljudje, kot so begunci, migranti težijo za boljšim življenjem in ne
izpolnjujejo pogojev za prestop meja Evropske unije, je povpraševanje po ponarejenih in
prenarejenih potovalnih dokumentov v porastu, kar s pridom izkoriščajo razne kriminalne
združbe.
Med najhitreje razvijajoča se kriminalna dejanja spada prodaja ponarejenih in
prenarejenih potovalnih dokumentov, zato je odkrivanje le-teh dokumentov eno od
pomembnejših del policije3. Če želi biti policist uspešen pri odkrivanju ponarejenih
dokumentov, se mora nenehno izobraževati. Izobraževanje je zelo pomembno, saj na
tržišče prihajajo novi dokumenti z izboljšanimi tehnikami ponarejanja zaščitnih znakov. Pri
delu je policistom v pomoč dobra tehnična oprema, zato so lahko tudi uspešnejši. Za
odkrivanje ponarejenih dokumentov so nepogrešljive tehnične naprav, kot so regula, VSC
4C Plus, primerjalne baze originalnih in ponarejenih dokumentov, itd. Čeprav je v oz. na
1

35.a člen ZNDM-2 UPB-1: (1) Policist lahko zahteva od osebe, da mu na vpogled izroči listine, ki dokazujejo, da je oseba v
Republiko Slovenijo vstopila na dovoljen način, ter dovoljenja in listine, ki dokazujejo zakonitost bivanja na ozemlju
Republike Slovenije. (2) Policist sme zaradi iskanja znakov ponarejanja listin opraviti njihov pregled, vključno s pregledom z
uporabo tehničnih sredstev in naprav. (3) Policist lahko osebne podatke osebe preverja v zbirkah podatkov, ki jih upravlja
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ter zbirkah podatkov do katerih imajo policisti dostop na podlagi predpisov
Evropske unije ali mednarodnih pogodb. (4) V primeru, da istovetnosti osebe ni mogoče ugotoviti na podlagi predloženih
listin ali v primeru dvoma v istovetnost osebe, sme policist v zbirkah podatkov iz prejšnjega odstavka preveriti biometrične
podatke, kar je odvzem prstnih odtisov in odtisov dlani ter preveriti druge telesne identifikacijske značilnosti, če izhajajo iz
zbirk podatkov.
2
13. člen Zakonik o schengenskih mejah: (1) Državljanu tretje države, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vstop, določenih v
členu 5(1), in ne spada v kategorije oseb iz člena 5(4), se zavrne vstop na ozemlja držav članic. To pa ne posega v uporabo
posebnih določb, ki se nanašajo na pravico do azila in mednarodne zaščite ali izdaje vizuma za daljše bivanje.
3
35.b člen ZNDM-2 UPB-1: (1) Policist sme opraviti kontrolo osebe, njenega prevoznega sredstva in stvari, ki jih ima oseba
pri sebi ali pod svojim nadzorom: – če obstaja sum, da ima oseba pri sebi ali v prevoznem sredstvu prepovedane predmete
ali stvari; – če obstaja sum, da ima oseba pri sebi ponarejene listine; – če obstaja sum, da se v prevoznem sredstvu skrivajo
druge osebe.

dokumentih vedno več zaščitnih znakov in je dokumente vedno težje ponarediti, se na
tržišču znajde vedno več zelo dobrih ponaredkov.
Diplomske naloge sem se lotil, zaradi samega zanimanja za to tematiko, saj se s tem
srečujem vsakodnevno pri opravljanju službe in je to odličen način samoizobraževanja.
V prvem poglavju bom orisal vsebino, ki jo bo diplomska naloga zajemala, predstavil bom
namene in cilje pisanja diplomske naloge ter hipoteze, ki se pri tem postavljajo.
V drugem poglavju bom na kratko opisal osnovne izraze: osebna izkaznica in potni list.
Prav tako bom opisal, s kakšnimi ponaredki listin za potovanje, se srečujejo policisti na
terenu.
V tretjem poglavju bom opisal, kako policisti izvedemo postopek z osebo, ki je uporabila
ponarejeno listino.
V četrtem poglavju bom opisal materiale, iz katerih so listine za potovanje narejene. Saj
so že materiali, iz katerih so izdelane pristne osebne izkaznice in potni listi narejeni, tako
da jih je vedno težko ponarediti.
V petem poglavju bom opisal različne tehnike tiska, ki se največkrat uporabljajo na listinah
za potovanje. Pri izdelavi listin za potovanje je pomembna tehnika tiska, saj je že z
nanosom tiskarske barve narejena določena vrsta zaščite pred ponarejanjem.
V šestem poglavju bom opisal različne zaščitne elemente, ki se uporabljajo pri izdelavi
listin za potovanje, kot so blanšete, biometrija, giljoše, hologram, kinegram, melirna
vlakna, mavrični tisk, minitekst, mikrotekst, nanotekst, optično spremenljiva barva,
perforacija, slepi tisk, suhi žig, štampiljčni odtis, ultravijolični elementi zaščite, vodni znak,
večslojni laserski zapis in zaščitna nitka.
V sedmem poglavju bom opisal tehnično opremo, ki jo policisti največkrat uporabljajo za
odkrivanje ponarejenih listin. Osredotočil se bom na pripomoček t. i. regulo, ki naj bi jo
imela vsaka policijska patrulja na terenu, nato bom še podrobneje opisal aparat VSC 4C
Plus in njegov namen pri natančnejšem odkrivanju ponarejenih listin.
Namen diplomske naloge je predstaviti potovalne listine, predvsem osebno izkaznico in
potno listino, njihovo zlorabo ter načine odkrivanja zlorab. Ko govorimo o zlorabi se bom
osredotočil na ponarejanje in prenarejanje potovalnih listin, saj želim predstaviti
problematiko, s katero se vsakodnevno srečujemo in je nenehno v porastu.
Cilji diplomske naloge so, pojasniti osnovne pojme potovalnih listin in njihovo rabo,
predstaviti materiale, ki se uporabljajo za izdelavo potovalnih listin in imajo veliko vlogo
pri sami stopnji zaščite pred ponarejanjem in prenarejanjem. Prav tako želim predstaviti
zaščitne elemente na potovalnih listinah in izdelavo le-teh, saj so ključen element pri
sami preiskavi pristnosti potovalnih dokumentov.
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Hipoteze, ki jih želim razjasniti so:
-

Ali je kakovost zaščite pred ponarejanjem in prenarejanjem odvisna od materiala,
iz katerega je izdelan potovalni dokument?
Ali je na prvi pogled moč sklepati, da je potovalni dokument ponarejen?
Ali je potrebno poznati zaščitne elemente na tujih potovalnih dokumentih, pri
odkrivanju ponarejenih ali prenarejenih listin?

Diplomska naloga bo temeljila na teoretični metodi, prav tako bo del diplomske naloge
vseboval empirično metodo, kjer bodo podrobneje, v slikah, predstavljeni pristni potovalni
listini Romunije, potni list in osebna izkaznica, kakor tudi ponarejeno osebno izkaznico
Romunije, prenarejen potni list ter pristen in prenarejen slovenski potni list.
Pri navajanju tematike diplomske naloge sledijo zanimive slikovne priloge najbolj aktualnih
ponaredkov potovalnih dokumentov. Menim, da bo prebiranje diplomskega dela pritegnilo
vsakogar in mu na kratko razjasnilo osnovne probleme, s katerimi se policisti srečujemo
pri odkrivanju ponarejenih in prenarejenih potovalnih dokumentov.
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2 OSNOVNI IZRAZI
2.1 OSEBNA IZKAZNICA
Osebna izkaznica, kot navaja Zakon o osebni izkaznici (ZOizk UPB-2), je javna listina, s
katero oseba dokazuje svojo istovetnost in državljanstvo. Lahko jo uporablja za prehod
državne meje v primeru in pod pogoji, kot je to določeno z meddržavnim sporazumom.
Osebna izkaznica kot javna listina je vse do osamosvojitve v slovenskem prostoru
predstavljala enega temeljnih dokumentov za dokazovanje istovetnosti in je bila obvezna
za vsakega polnoletnega državljana. Poleg dokazovanja istovetnosti je bila v določenih
obdobjih namenjena tudi dokazovanju državljanstva in dejstev o rojstvu.
Po osamosvojitvi Republike Slovenije sta se funkcija in s tem tudi pravna narava osebne
izkaznice bistveno spremenili, saj je postopoma pridobila tudi potovalno funkcijo.
Spremenjena pravna narava osebne izkaznice je tako narekovala sprejetje novega Zakona
o osebni izkaznici. Glede na nove funkcije osebne izkaznice je bilo potrebno ne le določiti
nabor podatkov na osebni izkaznici, temveč tudi izbrati material, iz katerega bo izdelana,
tehnologijo in nabor zaščitnih elementov, ki bi v največji meri preprečeval ponarejanje in
prenarejanje listine.
Osebna izkaznica kot javna listina je namenjena dokazovanju istovetnosti, državljanstva
(nadomešča potrdilo o državljanstvu), nastopanju v pravnem prometu in prehajanju
državne meje, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom. Osebna izkaznica ni
obvezen dokument, kar pomeni, da lahko vsak polnoleten državljan s stalnem
prebivališčem v Republiki Sloveniji svobodno odloča, katero javno listino, opremljeno s
fotografijo, ki jo je izdal državni organ (osebna izkaznica, potna listina, maloobmejna
prepustnica, vozniško dovoljenje in orožni list), bo imel in uporabljal pri izvrševanju svojih
temeljnih pravic in obveznosti. Glede na druge namene se navedeni dokumenti med seboj
razlikujejo. Tako lahko s potno listino, maloobmejno prepustnico in osebno izkaznico
poleg istovetnosti izkazujemo tudi državljanstvo, pri uporabi teh dokumentov za prehod
državne meje pa velja omejitev pri osebni izkaznici (EU, EGS, Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Črna gora) in maloobmejni prepustnici (Hrvaška).
Čeprav pravni red EU za potni list določa nekatere obvezne oblikovne rešitve in nabor
podatkov na listini4, kar ne velja za osebno izkaznico, je oblikovna rešitev v pretežni meri
prepuščena vsaki državi članici (po Debelaku in Rakočeviču, 2008, str. 103-109).

4
Enotna oblika, bordo rdeča barva, nabor podatkovnih pol in zaščitnih elementov, ter enotna uporaba jezikov za opis
podatkovnih pol zaradi ugotovitve pogojev lažjega prostega pretoka državljanov članic EU.
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2.2 POTNI LIST
Potni list, kot navaja Zakon o potnih listinah (ZPLD-1 UPB-3), je javna listina, ki državljanu
posamezne države služi za prehod državne meje ter dokazovanju njegove istovetnosti in
državljanstva.
Potna listina kot javna listina je v prvi vrsti namenjena za prehod državne meje, z njo
lahko državljan izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo, tako v tujini kot doma. Pravico
do potne listine ima vsak državljan Republike Slovenije, vendar ima lahko samo eno potno
listino. Pod določenimi pogoji je mogoče pridobiti dve potni listini. Z namenom, da se
omogoči možnost potovanja tudi v času pridobivanja vizuma ali pa v primerih, ko z
vstopom v eno državo zaradi vizuma te države ni možen vstop v drugo. Prav tako je
prepovedano dati, prodati ali posoditi svojo potno listino drugemu, kupiti ali uporabiti tujo
potno listino kot svojo ter spreminjati oziroma brisati katere koli podatke v potni listini.
Ker je zakon o osebni izkaznici dokazovanje istovetnosti tudi za drugo javno listino, se je
potna listina kot javna listina začela vse bolj uporabljati tudi kot dokument, namenjen
dokazovanju istovetnosti in nastopanju v pravnem prometu.
Vrste potnih listin so: potni list, diplomatski potni list, službeni potni list, potni list za
vrnitev, potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi in pomorska ali brodarska
knjižica, v kateri je vizum.
Potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi, so osebna izkaznica, s katero lahko
državljani Republike Slovenije potujejo v vse države EU, EGS, Hrvaško, Bosno in
Hercegovino in Črno goro in prepustnica, ki se izdaja na podlagi sporazuma sklenjenega
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (po Debelaku in Rakočeviču, 2008, str.
109-116).

2.3 PONAREJENE IN PRENAREJENE LISTINE ZA POTOVANJE
Za uspešno odkrivanje ponarejenih in prenarejenih listin za potovanje je potrebna
ugotovitev ali se je oseba v postopku izkazala z listino, ki je njena. Za dosego svojega
cilja, nekateri uporabijo pristne listine tretje osebe. Če oseba uporabi tujo listino gre za
prekršek po 96. členu Zakona o tujcih. Pri postopku ugotavljanja identitete moramo biti
policisti pozorni na fotografijo v listini. Pozorni smo na obraz in njegove dele (ušesa, nos,
usta, oči, obrvi, brada in lasje). Morebitna trajna znamenja, kot so materino znamenje,
deformacije, brazgotine in tatu... Barvna fotografija nam je v pomoč pri primerjavi polti in
barve las. V nekaterih listinah so navedeni podatki o višini in barvi oči osebe. Rojstni
podatki nam pomagajo pri določanju starosti, ker pa je težje ugotavljati identifikacijo pri
osebah afriškega in azijskega porekla se policisti testiramo razumljivost jezika države, ki je
listino izdala. Oseba izpolni poseben obrazec, na katerem so vprašanja in navodila.
Pokazati mora tudi druge listine, ki so izdane na njeno ime (vozniško dovoljenje, potni list,
osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica, bančna kartica...), prav tako se mora večkrat
podpisati, kar lahko primerjamo s podpisom v listini.
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V nadaljevanju bodo opisane še druge zlorabe listin, kjer ne gre za prekršek temveč za
storitev kaznivega dejanja, to so ponarejena, prenarejena in neobstoječa listina.
2.3.1 Ponarejena listina
Ponarejen dokument je dokument, ki ga je ponarejevalec v v celoti izdelal na novo. Je
listina, ki je lahko fotokopija pristne listine ali skenirana pristna listina in na novo
natisnjena. Amaterski ponarejevalci za izdelavo listine največkrat uporabljajo računalniško
opremo in navadno izdelajo le en ponaredek. Pri tem so zelo površni, saj ne uporabljajo
tiskalnika, ki omogoča imitacijo določene vrste tiska in zaščitnih elementov, katere bomo
podrobneje spoznali v šestem poglavju. Profesionalci uporabljajo tiskarsko opremo, ki
omogoča imitacijo tiska in zaščitnih elementov v ilegalnih tiskarnah. Zaradi velikega
dobička se tukaj ponarejene listine izdelujejo serijsko. Ponaredki iz ilegalnih tiskarn so
kakovostnejši kakor ponaredki narejeni z amatersko računalniško opremo. Od vseh vrst
zlorab je ponarejeno listino najlažje odkriti (Svet EU - Glosar, 2011).
2.3.2 Prenarejena listina
Prenarejanje listine je nedovoljeno spreminjanje pristne listine, ki je bila zakonito izdana.
Osebe, ki se ukvarjajo s prenarejanjem listin, pridobijo le-te na različne načine, npr. s
tatvino ali z odkupom pristnih listin od lastnikov. Najpogosteje se pri prenarejanju listin
zamenja fotografija, nato sledi mehaničen ali kemičen izbris osebnih podatkov, ki se
nadomestijo z novimi.
Prav tako se prenarejanja listin poslužujejo lastniki, tj. listin, ki jim je potekla veljavnost ali
pa imajo vpisano prepoved vstopa v neko državo. V tem primeru se največkrat zamenja
ali odstrani celotna stran v potovalni listini, kar bo slikovno prikazano v osmem poglavju
na primeru slovenske in romunske potne listine. Pri potnem listu kjer manjkajo strani gre
velikokrat za kaznivo dejanje ponarejanja. Vprašanje je zakaj… V takih primerih je
pomembno osebo preveriti pri tujih varnostnih organih (po Siegelu in dr., 2000, str. 581582).
2.3.2.1 Ukraden bianko obrazec
Med prenarejene listine se uvršča odtujene neizpolnjene uradne bianko obrazce in jih nato
ponarejevalec izda. Tovrstne listine je zelo težko odkriti in nato še dokazati, da dokument
ni bil uradno izdan (Svet EU - Glosar, 2011). Pri takšnih listinah za potovanje si policisti
pomagamo z uporabo policijskih evidenc5, interneta in s seznami serijskih številk
neizpolnjenih ukradenih bianko obrazcev, ki si jih države med seboj izmenjujejo (veliko
odtujenih bianko obrazcev prihaja iz države Italije, Nemčije, Belgije…).
Sem spadajo tudi listine, ki so neupravičeno izdane. Izdajo jih lahko koruptivni uradniki.
Ta dejanja je zelo težko zaznati. Velikokrat obstajajo (t. i. dvojniki) listine z istimi
5

zbirka osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Pravilnik o načinu vodenja policijskih evidenc, 2004)
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serijskimi številkami ali z istimi osebnimi podatki (kaznivo dejanje overitev lažne vsebine
po 253. členu KZ-16).
2.3.3 Neobstoječa – KVAZI listina
Neobstoječe listine so listine brez pravne podlage in običajno ne temeljijo na nobeni
zakoniti listini. Takšne listine imajo videz uradne listine, vendar jih ni izdal pravno priznan,
obstoječ organ ali organ države ali organizacije priznane po mednarodnem pravu. Zato
takšna listina nima pravne podlage. Poznamo fantazijske, kamuflažne in fiktivne listine
(Svet EU - Glosar, 2011).
Fantazijske listine so listine namišljenih držav ali organizacij. Izdajalec listine ni niti država,
priznana po mednarodnem pravu niti pooblaščena inštitucija (npr. potni list države Hutt
River, Texas, Republik Maluku Selatan Surat in potni list organizacije World Service
Authority, itd.) (Svet EU - Glosar, 2011).
Kamuflažne listine so listine držav, ki naj bi prihajale iz držav ali organizacij, ki ne
obstajajo več ali imajo novo ime (npr. Vzhodna Samoa, Novi Hebridi – zdaj Belize, Zgornja
Volta – Burkina Faso). Predvsem so to države, ki so bile nekdaj kolonije drugih držav
(Svet EU - Glosar, 2011).
Fiktivne listine imenujemo listine, ki nosijo ime obstoječe države ali organizacije, vendar
ne odgovarjajo nobeni obstoječi pristni listini v navedeni državi ali mednarodni organizaciji
(slika 1). Takšno listino uporabniki ponavadi naročijo preko internetnih oglasov (Svet EU Glosar, 2011).
Slika 1: Izmišljena listina

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

6

253. člen KZ-1: Overitev lažne vsebine: (1) Kdor spravi pristojni organ ali notarja v zmoto in s tem doseže, da ta v javni
listini, zapisniku, knjigi ali poslovni listini potrdi kar koli lažnega, kar naj bi bil dokaz v pravnem prometu, se kaznuje z
zaporom do treh let. (2) Enako se kaznuje tudi, kdor uporabi javno listino, zapisnik, knjigo ali poslovno listino iz prejšnjega
odstavka, čeprav ve, da je lažna.
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3 POSTOPEK Z OSEBO, KI JE UPORABILA PONAREJENO
LISTINO
Policisti imajo vsakodnevno več različnih postopkov in eden izmed njih je, ko policist
ugotovi, da je listina za potovanje bodisi ponarejena, prenarejena, izmišljena ali
neupravičeno izdana, o ugotovitvah najprej obvesti vodjo izmene. O sumu storitve
kaznivega dejanja ponarejanje listin po 251. členu Kazenskega zakonika vodja izmene ali
policist obvesti operativno komunikacijski center in nadrejenega. Osebo v postopku
policist seznani z razlogi odvzema prostosti, njegovimi pravicami in nadaljnjim postopkom,
prav tako opravi varnostni pregled po 38. členu ZPol7, proti potrdilu se mu zasežejo
nevarni predmeti v kolikor jih ima pri sebi. Ponarejena, prenarejena, izmišljena ali
neupravičeno izdana listina se osebi v postopku v skladu z 148. členom Zakona o
kazenskem postopku, ter na podlagi 164.8 in 220.9 člena Zakona o kazenskem postopku
proti potrdilu in zapisniku zaseže. Oseba se nato privede na policijsko postajo zaradi
nadaljnjega zbiranja obvestil. Vodja izmene odpre kaznivo dejanje (K) in dosje (D),
policist napiše uradni zaznamek o zaznavi kaznivega dejanja. O vseh ugotovljenih dejstvih
in okoliščinah suma storitve kaznivega dejanja Ponarejanje listin po 251. členu
Kazenskega zakonika vodja izmene ali policist obvešča državnega tožilca in preiskovalnega
sodnika, prav tako se obvesti dežurni kriminalist iz SKP. Državni tožilec usmerja delo
policista, odloča o tem ali se storilca privede v postopek ali pa se poda kazenska ovadba v
rednem postopku. V primeru, da je oseba v postopku tujec se mu zagotovi tolmač, ki je
prisoten pri postopku na policijski postaji, prav tako je prisoten pri zbiranju obvestil od
osumljenca, kar potrdi s svojim podpisom, ki predstavlja tudi potrditev vsebino izjave
osumljenca. Vodja izmene preveri preko Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje
osebo in status listine (odgovor je kot priloga k kazenski ovadbi). Z osumljencem se
opravi daktiloskopiranje in fotografiranje. Napiše se depešno obvestilo, ki je za lastno
evidenco policijske postaje. Ko se zberejo vsa obvestila v predkazenskem postopku se
osebi zaključi pridržanje. Izda se mu uradni zaznamek o pridržanju po 2. odstavku 157.

7

38. člen ZPol UPB-7: Pri opravljanju nalog, določenih z zakonom, lahko policisti v primerih, ko obstaja verjetnost napada
ali samopoškodovanja s strani določene osebe, opravijo varnostni pregled te osebe. Varnostni pregled obsega pregled
osebe, njenih stvari in prevoznega sredstva, pri čemer se ugotavlja, ali je ta oseba oborožena in ali ima pri sebi oziroma s
sabo druge nevarne predmete. Varnostni pregled se opravlja neposredno ali s tehničnimi sredstvi.
8
164. člen ZKP UPB-3: (1) Policija sme še pred začetkom preiskave zaseči predmete po 220. členu tega zakona, če bi bilo
nevarno odlašati, in ob pogojih iz 218. člena tega zakona opraviti hišno in osebno preiskavo. (2) Če preiskovalni sodnik ne
pride takoj na sam kraj, sme policija tudi sama opraviti ogled ter odrediti potrebno izvedensko delo, razen obdukcije in
izkopa trupla. Če prispe preiskovalni sodnik na sam kraj med opravo teh dejanj, lahko prevzame in sam opravi ta dejanja.
(3) O dejanjih iz prejšnjih odstavkov mora policija oziroma preiskovalni sodnik brez odlašanja obvestiti državnega tožilca
9
220. člen ZKP UPB-3: Zaseg predmetov: (1) Predmeti, ki se morajo po kazenskem zakonu vzeti ali ki utegnejo biti dokazilo
v kazenskem postopku, se zasežejo in izročijo v hrambo sodišču ali pa se kako drugače zavaruje njihova hramba. (2) Kdor
ima take predmete, jih mora na zahtevo sodišča izročiti. Če noče izročiti predmetov, se sme kaznovati z denarno kaznijo
določeno v prvem odstavku 78. člena tega zakona, če tega še vedno noče storiti, pa se sme zapreti. Zapor traja do izročitve
predmetov ali do konca kazenskega postopka, vendar največ mesec dni. (3) O pritožbi zoper sklep, s katerim je bila
izrečena denarna kazen ali odrejen zapor, odloča senat (šesti odstavek 25. člena). Pritožba zoper sklep o zaporu ne zadrži
njegove izvršitve. (4) Policisti smejo zaseči predmete, omenjene v prvem odstavku tega člena, kadar postopajo po 148. in
164. členu tega zakona ali kadar izvršujejo nalog sodišča. (5) Pri zasegu predmetov se navede, kje so bili najdeni, in
predmeti opišejo, po potrebi pa se tudi na drug način zavaruje ugotovitev njihove istovetnosti. Za zasežene predmete se
izda potrdilo.
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členu Zakon o kazenskem postopku10. Oseba se izroči tujim varnostnim organom
(neformalna najava), če je državljan EU se ga napoti iz države. V primeru, da se tujca
tujim varnostnim organom ne preda isti dan, se ga namesti v Centru za tujce do predaje.
O opravljenem prevajanju tolmača se napiše obvestilo, izpiše se kazenska ovadba na
Okrožno državno tožilstvo s vsemi prilogami in dokazi (fotoalbum).

10

157/2 ZKP UPB-3: (2) Policisti smejo izjemoma nekomu vzeti prostost in ga pridržati, če so podani utemeljeni razlogi za
sum, da je storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, če je pridržanje potrebno zaradi
ugotovitve istovetnosti, preverjanja alibija, zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o tem kaznivem dejanju in so za pripor
podani razlogi iz 1. in 3. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona in 1. in 2. točke prvega odstavka 432. člena tega
zakona, v primeru iz 2. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona pa le, če je opravičena bojazen, da bo ta oseba
uničila sledove kaznivega dejanja.
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4 MEDIJI, IZ
DOKUMENTI

KATEREGA

SO

IZDELANI

POTOVALNI

Pri potovalnih dokumentih je zelo pomembno, da so narejeni iz kvalitetnih materialov, ki
bodo opisani v nadaljevanju, in zahtevno tehniko, saj je le na tak način možno zmanjšati
njihovo ponarejanje. Iz tega razloga je Republika Slovenija 28. 8. 2006 pričela z izdajo
novih biometričnih potnih listov (biometrični bodo tudi diplomatski potni listi, službeni
potni listi in potni listi za tujce). Biometrični potni listi vsebujejo nove zaščitne elemente,
med katerimi je tudi brezkontakten čip, na katerem je shranjena fotografija imetnika
potnega lista in podatki, ki so tudi sicer vidno zapisani v potnem listu. Biometrije se bomo
dotaknili v šestem poglavju, kjer bo podrobneje predstavljena. Novost novega potnega
lista so še zapisi določenih podatkov v vseh uradnih jezikih Evropske unije in posebna
mednarodno dogovorjena oznaka, ki se nahaja na platnici potnega lista in nakazuje, da
dokument vsebuje čip. Na platnici biometričnega potnega lista je dodan še napis Evropska
unija (Državni portal Republike Slovenije, 2010).

4.1 PAPIR
Papirja, ki se uporablja za izdelavo potovalnih listin, ni možno kupiti v prosti prodaji,
uporablja se le za zaščitene dokumente. Že pri sami proizvodnji se v papir vdelajo zaščitni
elementi, kot so na primer vodni znak, blanšete, melirna vlakna in zaščitna nitka. Med
proizvodnjo papirja se izvaja kontrola s pomočjo modernega elektronskega nadzora, ki
nadzira kje in zakaj se papir uporabi, tako da ne pride do kraje papirja. Papir se že na otip
razlikuje od navadnega, je trši, bolj tog, šušteč in odpornejši (se ne trga na mestih
zvijanja ali prepogibanja).

4.2 POLIKARBONAT
Polikarbonat (PC) je izredno trpežen termoplastični polimer in je iz plastike. Uporablja se
za izdelavo osebnih izkaznic, biografskih strani potnih listov in vozniških dovoljenj. Bančne
kartice so tudi iz plastike, vendar ni tako elastična in trpežna kakor polikarbonat. Če se
polikarbonat uporablja za izdelavo listin za potovanje, se več plasti polikarbonata spoji pri
visoki temperaturi. Polikarbonatna podlaga zaščitene listine omogoča vključitev veliko
posebnih zaščitnih elementov, kot je lasersko narejena gravura, perforirana sekundarna
slika, spremenljiva podoba in otipljivi elementi (Svet EU - Glosar, 2011).

4.3 PROZORNA ZAŠČITNA FOLIJA
Prozorno zaščitno folijo se uporablja za prekrivanje podatkov, ki jih želimo zavarovati pred
spreminjanjem ali brisanjem, kot je na primer biografska stran potnega lista (slika 2).
Izdelana je iz plastike (PVC) ali polikarbonata (PC), ki ni v prosti prodaji. Na biografsko
stran listine se nanaša s hladnim (s pritiskom) ali toplim lepljenjem. Na folijo iz PC se
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lahko podatki in slika lasersko gravirata. Na spodnji strani folije so lahko natisnjeni zaščitni
elementi v ultravijolični ali optično spremenljivi barvi. Prav tako se z njo zaščitijo prosojno
optično spremenljivi zaščitni elementi (Svet EU - Glosar, 2011).
Slika 2: Reliefi na zaščitni foliji z mikrotekstom na švedskem potnem listu

Vir: Svet EU – Glosar (2011)
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5 TEHNIKE TISKA
Za odkrivanje ponarejenih in prenarejenih listin za potovanje je potrebno poznati tiskarske
tehnike, s katerimi so listine natisnjene. Osnovne prvine tiskarskega procesa so tiskarska
barva, tiskovni material, tiskarski stroj in tiskovna forma. Tehnologija, metode in postopki,
ki jih uporabljamo, da bi iz tiskarskih prvin nastal odtis, so tiskarske tehnike.
Glede na to, kako so prenaša informacije iz tiskovne forme, delimo tiskarske tehnike na
analogne (mehanične) in digitalne (numerične).
Analogne tiskarske tehnike so starejše tehnike in se uporabljajo še danes. Razlikujejo se
po obliki in značilnosti tiskovnih površin in po tem, kako se tiskarska barva z njih prenaša
na tiskovni material. Glede na to, kako so na tiskovni formi zgrajene tiskovne površine in
kakšne imajo lastnosti, jih delimo na visoki, globoki, ploski in prepustni tisk. Po tem, kako
se tiskarska barva s tiskovnih površin prenaša na tiskovni material, ločimo posredne in
neposredne tehnike tiska. Pri neposrednem tisku se tiskovna forma dotakne tiskovnega
materiala, zato morajo biti tiskovni elementi na tiskovni formi zrcalno obrnjeni. Pri
posrednem tisku se tiskovna forma ne dotakne tiskovnega materiala in tiskovni elementi
morajo biti pravilno obrnjeni. Pri izdelavi listine za potovanje, se uporabljajo vse tiskarske
tehnike. Največkrat so listine natisnjene v ploskem tisku. Podatki so na listinah natisnjeni
tudi z igličnim, laserskim in brizgalnim tiskalnikom. Ker se tiskarske tehnike med seboj
razlikujejo so odtisi tudi različni, podrobneje bodo predstavljene v nadaljevanju diplomske
naloge (po Kumru, 2008, str. 151-154).

5.1 VISOKI TISK
Temeljni obliki visokega tiska sta fleksotisk in knjigotisk. Razlika med njima je v tem, da
se pri fleksotisku tiska s prožnimi, fleksibilnimi tiskovnimi formami, ki so iz gume ali
umetnih mas, medtem ko se pri knjigotisku tiska s togimi tiskovnimi formami. Na tiskovni
formi so tiskovne površine izbočene, proste pa vbočene, podobno je pri žigu. Tiskarska
barva se prime samo na izbočene dele in se z njih prenaša na tiskovni material (slika 3).
Na vseh tiskovnih površinah je nanos barve približno enako debel, kakor tudi na odtisu.
Pri tiskanju se barva ob pritisku tiskovne forme na papir na robovih iztisne. Robovi s tem
nastanejo ostri, svetlejši. Zunanja stran roba na papirju oziroma tiskovnem materialu pa
je odebeljena zaradi večje količine barve, ki se iztisne izpod tiskarske forme. Kot zaščitni
element v listinah se knjigotisk pogosto uporablja za tiskanje zaporednih številk, kot so
serijske številke, kjer se uporablja barva, ki v ultravijolični svetlobi flouorescira (po Kumru,
2008, str. 155).
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Slika 3: Mehanizem visokega tiska

Vir: Kumar (2008, str. 155)

5.2 GLOBOKI TISK
Poznamo več vrst globokega tiska:
• rastrski globoki tisk, kjer se uporabljajo tiskovne forme v obliki valjev;
• linijski globoki tisk – intaglio, kjer se uporablja toge tiskovne forme v obliki plošč
ali gravirne tiskovne površine v obliki linij;
• posredni linijski globoki tisk, kjer se tiska s tamponi (tiskarska barva se najprej
prenese s tiskovne forme na prožen tampon in od tam na tiskovni material).
Tiskovna forma za globoki tisk ima tiskovne površine vbočene, proste pa izbočene (slika
4). Najprej se nanese barva po tiskovni formi. S površin, ki so izbočene, se s strgalom
(rekelj) odstrani. Barva, ki ostane v vbočenih površinah, se pod visokim pritiskom prenese
na podlago, tako da se pri odmiku tiskovne forme potegne barva iz vbočenih površin.
Debelina nanosa barve na odtisu je odvisna od globine tiskovnih vdolbin. Nanos barve je
debel tako, da je odtisnjeno barvo moč otipati. Pri tisku listin se uporablja optično
spremenljivo, ultravijolično ali navadno barvo (po Kumru, 2008, str. 155-156).
Slika 4: Mehanizem globokega tiska

Vir: Kumar (2008, str. 156)
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5.3 PLOSKI TISK
Na tiskovni formi za ploski tisk so tiskovne in proste površine skoraj v isti ravnini je
višinska razlika le nekaj mikrometrov. Tako se postavi vprašanje, kako nanesti barvo le na
površine za tiskanje. Poznamo dva načina:
• mokri ploski tisk – deluje z vlaženjem tiskovne forme;
• suhi ploski tisk – deluje brez vlaženja tiskovne forme.
Tiskovna forma je sestavljena iz tiskovne in proste površine, ki morata imeti različne
fizikalno-kemijske lastnosti, da lahko namestimo tiskarsko barvo samo na tiskovne
površine.
Pri mokrem ploskem tisku se tiskarska forma najprej navlaži z vodo, tako da se prime na
vse proste površine, ki so hidrofilne (vežejo vodo). Sledi nanos barve. Ko so proste
površine navlažene so oleofobne, kar pomeni, da se na njih ne veže olje oziroma tiskarska
barva. Obratno velja za suhe tiskovne površine, ki pa so oleofilne, na njih se veže
tiskarska barva (slika 5).
Slika 5: Mehanizem mokrega ploskega tiska

Vir: Kumar (2008, str. 157)

Pri suhem ploskem tisku so tiskovne površine oleofilne, proste površine pa so že, brez
navlaženja, oleofobne. To se doseže s silikonsko prevleko, ki se nanese na proste površine
(slika 6).
Slika 6: Mehanizem suhega ploskega tiska

Vir: Kumar (2008, str. 157)
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Pri ploskem tisku je barva, na tiskovni material, nanesena enakomerno in v tankem sloju.
Robovi so ostri in čisti. Zaradi natančnosti ploskega tiska so v tej tehniki pogosto
natisnjeni zaščitni znaki, kot so giljoše in mikrotekst (po Kumru, 2008, str. 156-158).

5.4 PREPUSTNI TISK
Prepustni tisk se deli na:
• sitotisk – je propustni tisk s tiskovnimi formami iz tekstilne ali jeklene mrežice
(sito), ki je napeta na okvirju, skozi luknje sita se nanaša barva in na tiskovnem
materialu reproducira njihovo podobo;
• ciklostil – ima tiskovno formo izdelano kot šablono, skozi katero se z barvo
reproducira na tiskovnem materialu.
Pri prepustnem tisku so proste in tiskovne površine. Tiskovne površine so prazni prostori,
ki tiskarsko barvo prepuščajo (slika 7). Barva se nanaša po vsej tiskovni formi, nato jo z
rakljem ali valjem potiskamo skozi pravni prostor na tiskovni material. Tiskovne forme so
zelo tanke. Pri tej tehniki se nanaša debelejše plasti barve, kot pri drugih tiskarskih
postopkih. Na splošno je značilna gostota in debelina plasti barve, ki je povsod enako
debela, na katero vpliva debelina tiskovne forme. Rob odtisa je rahlo nažagan
(prekinjene, ne ravne linije). Uporabljajo se goste barve, zato je ta tehnika primerna za
tiskanje z optično spremenljivo barvo (po Kumru, 2008, str. 158-159).
Slika 7: Mehanizem prepustnega tiska

Vir: Kumar (2008, str. 158)
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6 ZAŠČITNI ELEMENTI
Zaščita pred ponarejanjem oziroma prenarejanjem se lahko zagotovi s specialnimi
tehnikami proizvodnje in vstavljanjem določenih specifičnih dodatkov v sam dokument. S
specifičnimi tehnikami proizvodnje je mišljena kvaliteta papirja oziroma materiala, iz
katerega je dokument narejena, ter vodni žig. Vodni žig predstavlja največjo zaščito,
njegova oblika se razlikuje od dokumenta do dokumenta (po Clementu in Risu, 1983, str.
67).

6.1 BLANŠETE
Blanšete so majhne barvne luskice, premera 1,5 mm, ki so v postopku izdelave papirja,
vdelane ali razpršene v papir (slika 8). Pogosto so metalizirane ali prozorne in so vidne le
pod ultravijolično svetlobo, kjer fluorescirajo, ali pa so iz iridiscentne snovi, ki spreminja
barvo. Njihova razporeditev v papirju je naključna ali v pasovih (Svet EU - Glosar, 2011).
Slika 8: Barvne blanšete in melirna vlakna

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

6.2 BIOMETRIČNI IDENTIFIKATOR - BIOMETRIJA
Kot smo že ugotovili, je najsodobnejša zaščita proti ponarejanju in prenarejanju
dokumentov mikročip, ki se vgrajuje v dokument in v navadno ni viden. Tak dokument je
označen z mednarodnim znakom (slika 9). Na mikročipu so shranjeni biometrični podatki,
ki se lahko z uporabo biometričnega sistema primerjajo z biometričnimi značilnostmi
imetnika listine. Uporaba posameznikovih biometričnih lastnosti predstavlja najsodobnejši
trend uporabe sodobne tehnologije v boju pred zlorabami listin in predstavlja pomemben
korak v boju proti terorizmu.
Osebna biološka (anatomska ali fiziološka) značilnost ali značilnost vedenja, ki se lahko
uporabi za ugotavljanje identitete osebe, se primerja s shranjenimi podatki na mikročipu.
Največkrat uporabljen klasični biometrični identifikator je prstni odtis. Drugi biometrični
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identifikatorji, ki se tudi pogosto uporabljajo, so fotografija, podoba šarenice in geometrija
dlani. Biometrični identifikatorji se lahko uporabljajo za postopek biometričnega
prepoznavanja, kot je prepoznavanje obraza in šarenice. Metoda ugotavljanja
biometričnih identifikatorjev se imenuje "biometrija".
V biometričnih potnih listih so biometrični podatki shranjeni na vgrajenem mikročipu
(integrirano vezje). V skladu s specifikacijami ICAO (International Civil Aviation
Organization – Mednarodna organizacija za civilni letalski promet) so shranjeni podatki, ki
so vidno prikazani v SBP (strojno berljivem polju) biografske strani potnega lista in na
fotografiji kot interoperabilnem biometričnem identifikatorju. Dodajo se lahko drugi
biometrični identifikatorji, npr. prstni odtis ali podobe šarenice, niso pa obvezni (Svet EU Glosar, 2011).
Slika 9: Mednarodni znak za biometrični potni list

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

6.3 GILJOŠE
Filigransko izdelani liki, so sestavljeni iz prepletenih neprekinjenih črt. Te črte imenujemo
giljoše. Zaščitni tisk sestavljajo oblike giljoš ali drugi vzorci tankih črt, tako je težje
ponarediti ali prekopirati izvirnik (slika 10). V intaglio tehniki tiska, so giljoše otipljive.
Giljoše se pogosto pojavljajo v kombinaciji z mavričnim tiskom. Na listinah se giljoše
uporabljajo v različnih vzorcih, kot so:
• v pozitivu, kjer so giljoše barvne, polja med njimi niso obarvana,
• v negativu, kjer so polja med giljošami obarvana in giljoše niso natisnjene,
• vzorci giljoš, ki so enobarvni in večbarvni (Svet EU - Glosar, 2011).
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Slika 10: Giljoše

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

6.4 HOLOGRAM
Hologram je najpogostejša vrsta uklonske optično spremenljive podobe – DOVID11, ki se
uporablja kot zaščitni element. Možni so številni učinki, npr. 2D hologrami
(dvodimenzionalni hologrami) s spremenljivimi barvami in podobami (slika 11), hologrami
s 3D podobami (slika 12), hologrami s kinematičnimi lastnostmi, itd. (Svet EU - Glosar,
2011).
Slika 11: 2D hologram

Slika 12: 3D hologram

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

11

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

uklonske optično spremenljive podobe
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6.5 KINEGRAM
Če spreminjamo kot opazovanja in se pri tem podobe spreminjajo, so ti elementi uklonsko
optično spremenljivi elementi. Podobe, ki se spreminjajo, nam dajejo občutek gibanja,
tridimenzionalnosti ali obojega skupaj. Za uklonske zaščitne elemente se najpogosteje
uporablja kovinska barva, v kateri se barve mavrično prelivajo in so bleščeče. Izdelani so
lahko na prozornem nosilcu in so zato prosojni. Podobe so lahko dvodimenzionalne ali
tridimenzionalne. Uklonsko optično spremenljiv element je Kinegram® (sliki 13 in 14).
Kinegram® je računalniško izdelan hologram, ki lahko prikazuje več podob z visoko
ločljivostjo. Vsebuje posebne vrste računalniško izvedenih uklonskih optičnih elementov s
simetričnimi in nesimetričnimi reliefi površine (rastri). Rasti so oblikovani na različne
načine, s tem lahko prikazujejo spreminjanje barv, kontrastni učinek in druge posebne
učinke (Svet EU - Glosar, 2011).
Slika 13: Metaliziran Kinegram® na
Schengenskem vizumu

Slika 14: Prozoren Kinegram® na
nizozemski osebni izkaznici

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

6.6 MELIRNA VLAKNA
Kratke in tanke barvne nitke, ki so v postopku izdelave papirja vmešane v papirno maso,
se v papirju pojavljajo na naključnih mestih različno globoko, so melirna vlakna (slika 15).
Vlakna so vidna in nevidna s prostim očesom. Vidna so barvna melirna vlakna. Nevidna pa
postanejo vidna pod ultravijolično svetlobo, kjer flourescirajo tudi v več barvah (Svet EU Glosar, 2011).
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Slika 15: Melirna vlakna

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

6.7 MAVRIČNI TISK
Pri mavričnem tisku se barve prelivajo neopazno iz ene v drugo, kakor pri mavrici (slika
16). Za kakovosten prehod med barvami, se uporablja zapleten postopek, ki ga je zelo
težko ponarediti. Mavrični tisk strokovnjaki imenujejo "večkanalno tiskanje" ali irisni tisk.
Običajno je izdelan s tehniko globokega tiska (intaglio) ali s tehniko globokega tiska
(offset12) (Svet EU - Glosar, 2011).
Slika 16: Mavrični tisk

Vir: Svet EU – Glosar (2011)
12

Offset (ploski tisk) je postopek posrednega tiskanja, pri katerem se besedilo ali podoba prenese na valj z gumijasto
prevleko, od tam pa se natisne na podlago. Offset temelji na načelu medsebojne odbojnosti vode in olja; zanj so značilni
enakomerna porazdelitev barve in ostri robovi. Polja, ki se tiskajo, in tista, ki se ne tiskajo, ležijo v isti ravnini tiskarske
plošče (Svet EU - Glosar, 2011).
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6.8 MINITEKST, MIKROTEKST IN NANOTEKST
Minitekst, mikrotekst in nanotekst so motivi ali črte, sestavljene iz majhnih črk ali številk.
Minitekst je viden s prostim očesom, medtem ko se mikrotekst in nanotekst vidi kot črta
(slika 17). Mikrotekst je tiskan na papir ali na zaščitno nitko, ki je vdelana v papir.
Mikrotekst je že dobro viden pod povečevalnim steklom, za nanotekst pa je potreben
mikroskop. Za tisk mikroteksta se navadno uporablja barva, ki flourescira pod ultraviolično
svetlobo. Zelo pogosto je v intagliu (torej je reliefen) in mavričnem tisku. Minitekst,
mikroteks in nanoteks se uporabljajo tudi v neskončnem tekstu13(Svet EU - Glosar, 2011).
Slika 17: Minitekst in mikrotekst v portugalskem potnem listu

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

6.9 OPTIČNO SPREMENLJIVA BARVA
Optično spremenljiva barva je tiskarska barva, ki vsebuje optično spremenljive pigmente,
katerih lastnosti so barvni kontrasti. Element, ki je natisnjen z optično spremenljivo barvo,
pod različnimi koti opazovanja, vidno prehaja iz ene v drugo barvo, to se najbolje vidi pod
močno stransko svetlobo (slika 18). Optično spremenljive barve vsebujejo večplastne
mikro luskine v prozornem vezivu. Luskine pigmenta so mikroskopski optični elementi, ki
reagirajo na določene valovne pasove (interferenčni filtri). Optično spremenljiva barva je
drobno zrnata in se kovinsko sveti. Elementi se tiskajo v sitotisku, ki je gladek in intagliu,
kjer so elementi tudi otipljivi. Tiska se na papir, polikarbonat in na zaščitno folijo za
zaščito slike v oz. na potovalni listini (Svet EU - Glosar, 2011).

13

Vrstice besedil v tisku podlage ali zaščitni nitki, ki se ponavlja, včasih tudi brez presledkov (Svet EU - Glosar, 2011)
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Slika 18: Element optično spremenljive barve v češkem potnem listu

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

6.10 PERFORACIJA – ŠTEVILJENJE
Skoraj vse listine za potovanje so zaščitene s prerforacijo serijske številke. Temu pravimo
tudi t. i. številjenje, saj nobeden dokument iste države nima enake serijske številke.
Perforacija je mehanska ali laserska.
Pri mehanski perforaciji je serijska številka na dokumentu izdelana iz majhnih luknjic (slika
19). Luknjice so razmeroma velike in imajo rahlo nacefran rob, ki se čuti na dotik.
Slika 19: Mehanska perforacija v belgijskem potnem listu

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

Pri laserski perforaciji je serijska številka dokumenta prežgana z laserjem. Luknjice so
manjše, ni izbočenih robov okoli luknjic na podlagi (papirju) na hrbtni strani perforacij.
Vidni so sledovi ožganin okrog robov luknjic in konično zmanjševanje velikosti perforacij v
dokumentu, ki je sestavljen kot knjiga, gledano proti zadnjemu delu (slika 20). Zaradi
svoje natančnosti se laserska perforacija uporablja tudi za izdelavo različnih zaščitnih
elementov v papirju in polikarbonatu. Na biografski strani je pogosto z lasersko perforacijo
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izdelana dodatna slika, ki je vidna s presvetlitvijo ali pa z učinkom nagiba (TLI14) (Svet EU
- Glosar, 2011).
Slika 20: Lasersko perforirana serijska številka

Prva stran knjižnega bloka

Zadnja stran knjižnega bloka

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

6.11 SLEPI TISK
Slepi ali reliefni tisk je brezbarvni tisk podob ali besedila. Pomeni tudi tiskanje črk, motivov
ali drugih oblik pod visokim pritiskom. Pri izdelavi papirja za listino se odtisne
tridimenzionalna forma in tako nastane tridimenzionalna podoba (slika 21). Pod stransko
svetlobo so lepo vidni vbočeni in izbočeni deli podobe (Svet EU - Glosar, 2011).
Slika 21: Slepi tisk v UNMIK potnem listu

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

14
Posamezne črke TLI ® (Tilted Laser Image – nagnjene laserske podobe) so perforirane pod različnimi koti. Podoba, ki je
vidna s presvetlitvijo, se spreminja glede na zorni kot (Svet EU - Glosar, 2011)
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6.12 SUHI ŽIG IN ŠTAMPILJČNI ODTIS
Suhi žig je reliefen vtis v papir, del fotografije in zaščitno folijo (slika 22). Tako se zaščiti
fotografija v listini. Narejen je s pečatom ali žigom. Naprava za suho žigosanje je ročna
stiskalnica, ki ima za odtis dve površini (patrica in matrica). Zaradi različnih globin matrice
(vrezana) in izbočene patrice (nasprotni del s popolnoma prilegajočim se reliefom) se
žigosani material preoblikuje, tako da se vtis pojavi deloma izbočen nad njegovo površino.
Slika 22: Suhi žig na francoski osebni
izkaznici

Slika 23: Štampiljčni odtis na portugalski
osebni izkaznici

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

Štampiljčni odtis se uporablja za zaščito pred morebitno zamenjavo fotografije imetnika
potovalne listine. Tekoča barva se prenese s štampiljke na list in del fotografije (slika 23)
(Svet EU - Glosar, 2011).

6.13 ULTRAVIJOLIČNI ELEMENTI ZAŠČITE
Ultravijolični zaščitni elementi vsebujejo pigmente, ki pod UV svetlobo flourescirajo v
različnih barvah (slika 24). Pod UV svetlobo flourescirajo elementi, ki so obarvani z UV
barvili, kot so na primer melirna vlakna, blanšete, zaščitna nitka, šiv in tisk. Moč
flourescence je odvisna od valovne dolžine in moči UV svetlobe. Prav tako je pomembna
lastnost papirja, ki pod UV svetlobo potemni. Papir, iz katerega je izdelana listina, ne
vsebuje optičnega belila, ki pod UV svetlobo seva. Ker UV pigmenti pogosto zbledijo, če so
izpostavljeni sončni svetlobi ali toploti, še ne pomeni, da listina ki nima UV zaščitnih
elementov ni pristna (Svet EU - Glosar, 2011).
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Slika 24: UV element zaščite v belgijskem potnem listu

Vir: Svet EU – Glosar (2011)

6.14 VODNI ZNAK
Večkrat sem v samem diplomskem delu omenil pomen kvalitete papirja, ki se uporablja za
izdelavo listin za potovanje, kvaliteto samega materiala, iz katerega je papir izdelan pa
nadgrajuje vodni znak. Vodni znak se izdela v tovarni proizvajalca papirja, ki izdela papir
za dokumente, in sicer s stanjšanjem vlaken na določenem mestu in v določeni obliki.
Zaradi stanjšanih vlaken je vodni znak bolj transparenten in je na papirju proti svetlobi
oblika vodnega znaka jasno vidna (slika 25). Vodni znak predstavlja veliko stopnjo zaščite
dokumenta pred ponarejanjem. Čeprav je možno imitirati vodni znak s tiskalnikom, so
rezultati takšnih poizkusov redko kdaj prepričljivi, še posebej zato ker se za izdelavo
vodnih znakov uporablja visoko kakovostni papir (po Ellenu, 2006, str. 120-121).
Slika 25: Večslojni vodni znak v beljgiskem potnem listu

Vir: Svet EU – Glosar (2011)
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6.15 VEČSLOJNI LASERSKI ZAPIS
Večslojni laserski zapis se uporablja na plastičnih karticah (npr. osebna izkaznica). Podobe
so v površino kartice vgravirane pod različnimi koti, zato je na tem delu listine rebrasta
površina. Vsako rebro je ena površina, na kateri je lasersko vgraviran element. Pri
spreminjanju zornega kota tako lahko vidimo le en element (slika 26). Laserski zapis je
možen kot navpični ali vodoravni raster, prav tako je lahko tudi večslojni (Svet EU Glosar, 2011).
Slika 26: Večslojni laserski zapis

Vir: Proglis (2009)

6.16 ZAŠČITNA NITKA
Zaščitna nitka se med postopkom izdelave papirja vdela v papir (v celoti ali v presledkih).
Nitka je lahko plastična, kovinska ali iz drugih snovi. Obstaja več vrst zaščitnih nitk, od
polimernih do takih s kovinskim premazom, od več barvnih do nitk z mikrotekstom v
zaščitni foliji (slika 27) in do visoko tehnoloških nitk, ki so strojno berljive (Svet EU –
Glosar, 2011).
Slika 27: Zaščitna nitka z mikrotekstom v negativu pri presvetlitvi v češkem potnem
listu

Vir: Svet EU – Glosar (2011)
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7 OPREMA
ZA
ODKRIVANJE
PONAREJENIH
PRENAREJENIH POTOVALNIH LISIN

IN

Razvoj tehnologije ima pozitivne in negativne lastnosti. Pozitivno je, da na trgu obstajajo
naprave, ki omogočajo lažje in hitrejše odkrivanje ponarejenih in prenarejenih listin.
Policisti na izravnalnih ukrepih uporabljamo ročno forenzično povečevalo (regula) in
videospektralni primerjalnik (VSC 4C Plus). Donosnost prenarejanja in ponarejanja listin je
po drugi tako velika, da si ponarejevalci lahko privoščijo še boljše naprave, s katerimi
izdelujejo zelo dobre ponarejene listine.

7.1 VIDEOSPEKTRALNI PRIMERJALNIK (VSC 4C Plus)
Najsodobnejša naprava, ki jo uporablja slovenska policija za odkrivanje ponarejenih in
prenarejenih listin, je aparatura VSC 4C Plus (slika 28). Vsebuje zapleten sistem različnih
svetlobnih virov, kamer, filtrov, omogoča optično povečavo in ima barvni monitor. Kamera
sliko poveča do nekaj desetkrat. S programsko opremo je mogoče primerjati pristni in
sporni dokument. Aparat nam omogoča preiskave:
•

V ultravijolični svetlobi lahko pregledujemo ultravijolične zaščitne elemente. To so
na primer tiskane podobe ali besedila, šivi in dodatki v papirju (nitke, merilna
vlakna in blanšete). Razne poškodbe ultravijoličnih zaščitnih elementov dokazujejo
prenarejen dokument. Če jih na dokumentu ni, ali so različni od pristnih, gre za
ponarejen dokument. Prav tako se preverja pristnost papirja. Papir, na katerih so
natisnjeni potovalni dokumenti, v ultravijolični svetlobi potemni.

•

S koaksialno svetlobo lahko razločno vidimo komaj opazne poškodbe površine na
različnih folijah, plastičnih karticah. Vir koaksialne svetlobe je uporaben za
ugotavljanje poškodb zaščitnih folij.

•

Z izzivanjem infrardeče luminiscence lahko razlikujemo črnila različnih pisal, ki so
na videz enaka. Metoda je zelo občutljiva, saj sveti celo majhna količina črnila, ki s
prostim očesom ni več vidna. Z njo lahko razberemo zbrisane vpise, pregledamo
zbledele odtise štampiljk. Vidna postanejo celo besedila, ki so prebarvana s
sredstvom ali pisalom temnejše barve.

•

Z infrardečo svetlobo – nekatera črnila vpijajo infrardečo svetlobo, druga jo
odbijajo, torej nekatera v infrardečem spektru niso vidna, druga so. Ljudje
infrardeče svetlobe ne vidimo, zato si pomagamo z aparaturami (VSC 4C Plus). To
je še ena metoda, s katero lahko ločimo na videz enaka črnila.

•

Z vidno svetlobo, ki jo vidi človeško oko odkrijemo poškodbe papirja, zaščitnih
elementov, idr. S presvetlitvijo lahko preverimo tudi pristnost nekaterih zaščitnih
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elementov, na primer vodni znak, latelna podoba, uklonski elementi, idr. (po
Žener, 2004, str. 547-551).
•

Stranska svetloba je svetloba, ki pod ostrim kotom pada s strani in razkriva
strukturo površine predmeta s pomočjo kontrasta med svetlobo in senco. Stranska
svetloba se uporablja zlasti za pregled suhih žigov, intaglia, latentnih podob in
ugotavljanja mehanskega brisanja podatkov (po navodilih za uporabo VSC 4C
Plus).
Slika 28: VSC 4C Plus

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

7.2 REGULA
Regula je strokovno forenzično povečevalo, je ročna naprava za preverjanje vseh listin za
potovanje in vrednostnih papirjev. Opremljena je z UV-svetlobo, poševno in koaksialno
razsvetljavo za preverjanje odsevne zaščite. Policisti regulo uporabljajo za odkrivanje in
preiskovanje pristnosti in kakovosti dokumenta. Model 1011 je potreben za operativne
namene, torej na samem terenu. Je prenosna naprava, ki prav tako omogoča osvetlitev,
povečavo in merjenje lastnosti objekta (slika 29).
Ta naprava ima desetkratno povečavo in poševno svetlobo do 30 stopinj. Napajanje je
možno na elektriko in baterije. Nima geometrijskega popačenja, dosega odlično osvetlitev
in kontrast, zagotavlja odlično centralno ostrino in debelino roba (Bojanić, 2004, str. 79).
Slika 29: Regula

Vir: Proglis (2009)
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8 ŠTUDIJA
LISTINE

PONAREJENE

IN

PRENAREJENE

POTOVALNE

V študiji primera bom prikazal popoln ponaredek romunske osebne izkaznice in
prenarejene romunske potne listine. Razlike med pristnimi (zeleno obrobljen) in
ponarejenimi in prenarejenimi (rdečo obrobljen) listinami bom prikazal slikovno. Slike so
narejene z napravo Foster + freeman, model VSC 4C Plus. Za to primerjavo sem se
odločil, ker se policisti iz Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor predvsem v
zadnjih dveh letih srečujemo z večjim številom tujcev, ki se izkazujejo z omenjenima
dokumentoma. Prav tako bom na enak način predstavil slovenski prenarejen potni list, ki
ga je težje ponarediti zaradi večje stopnje zaščitnih elementov, vendar ne nemogoče, kar
bo prikazano v nadaljevanju.

8.1 PRIMER PONAREJENE ROMUNSKE OSEBNE IZKAZNICE
Prikazan je popoln ponaredek romunske osebne izkaznice (slika 30), to pomeni, da je
osebna izkaznica izdelana v celoti na novo. V tem primeru je osebna izkaznica natisnjena
na plastično podlago z laserskim tiskalnikom. Določene zaščitne elemente so skušali
imitirati, druge so enostavno spregledali. Prav tako je na osebni izkaznici nekaj tiskarskih
napak.
Slika 30: Popoln ponaredek romunske osebne izkaznice

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Pri primerjavi tiska slike imetnika osebne izkaznice se opazi razlika, saj je pristnem
dokumentu slika natisnjena z laserskim tiskalnikom, na ponarejeni listini pa je natisnjena z
digitalnim laserskim tiskalnikom, katerega značilnost je vzorec v obliki »navideznih
blanšet« krogcev (slika 31).
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Slika 31: Primerjava slike na ponarejeni in pristni listini

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Pri primerjavi tiska je vidna razlika v detajlih, kot so giljoše in tehnika tiska obrazca (slika
32).
Slika 32: Primerjava tiska obrazca

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Pri primerjavi tiska je vidna razlika v detajlih, pri pristni listini so detajli jasni in natančno
izdelani, pri ponarejeni so detajli zamegljeni in nenatančno izdelani. Prav tako so opazne
napake, glede same pozicije teksta na listini, kot je recimo črka »n« v besedi Parent`s pri
pristni listini mora biti omenjena črka stalno v sredini bikove glave (zelena puščica), kar
pri ponaredku ni (rdeča puščica) (slika 33).

40

Slika 33: Primerjava v detajlih tiska

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Pri primerjavi tiska je vidna razlika v detajlih, pri pristni listini so vidni kremplji orla, pri
ponaredku niso (slika 34).
Slika 34: Primerjava detajlih tiska

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Pri primerjavi tiska je vidna razlika v detajlih, pri pristni listini je viden zaprti kljun orla, pri
ponaredku niso (slika 35).
Slika 35: Primerjava detajla tiska

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Pri primerjavi tiska sekundarne fotografije je vidna razlika v tehniki tiska, pri pristni listini
je sekundarna fotografija natisnjena z laserskim tiskalnikom, na ponarejeni listini pa je
natisnjena z digitalnim laserskim tiskalnikom (slika 36).
Slika 36: Primerjava sekundarne slike

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Ponarejena listina pod UV svetlobo pobledi, prav tako je UV zaščita natisnjena
nekvalitetno z manjkajočimi značilnostmi kot je napis »ROMANIA« tretji od spodaj
navzgor na pristni listini izpisan brez kljukice na črki »A« in črka »O« je sestavljena iz
oklepajev () (slika 37).
Slika 37: Primerjava romunske osebne izkaznice pod UV-svetlobo

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Zadnja stran ponarejene listine pod UV svetlobo pobledi, prav tako je UV zaščita
natisnjena zelo nekvalitetno (slika 38).
Slika 38: Primerjava zadnje strani pod UV-svetlobo

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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8.2 PRIMER PRENAREJENEGA ROMUNSKEGA POTNEGA LISTA
Prenarejen romunski potni list (slika 39), kar pomeni, kot smo v diplomski nalogi že
razložili, da je pristna potna listina predrugačena. V tem primeru je bil potni list
razstavljen, vstavljena ponarejena biografska stran, ter ponovno sestavljen in zašit.
Zaščitni elementi so imitirani ali pa jih sploh ni.
Slika 39: Primerjava ponaredka biografske strani romunskega potnega lista

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Biografska stran pod UV svetlob pobledi, saj je narejena na navadnem papirju, ki pod UV
svetlobo pobledi, prav tako je UV zaščita natisnjena zelo nekvalitetno. Original pod UV
svetlobo potemni in UV zaščitni elementi odsevajo manj, vendar z bolj ostrimi in jasnimi
linijami (slika 40).
Slika 40: Primerjava ponaredka biografske strani pod UV svetlobo

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Zelo dobro pod UV svetlobo vidna vstavljena biografska stran na zadnji strani potnega
lista. Biografska stran je premazana za lakom, vendar so prenarejevalci pozabili premazati
tudi rob (debelino lista) lista, ki pod UV svetlobo posvetni (slika 41).
Slika 41: Pod UV svetlobo biografska staran z zadnje strani potnega lista

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Pri primerjavi tiska slike se opazi razlika, saj je na pristnem dokumentu slika natisnjena z
INK-jetom (razpršenost pik), na ponarejeni biografski strani je slika natisnjena z digitalnim
laserskim tiskalnikom, ki dela vzorec v obliki »navideznih blanšet« krogcev (slika 42).
Slika 42: Primerjava fotografije ponarejene in pristne listine

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Pri primerjavi podtiska je vidna razlika v giljošah, na levi strani slike je z zeleno puščico
označen originalen podtisk, sestavljen iz dvobarvnih giljoš in natisnjen v tehniki ploskega
tiska. Na desni strani slike je označen z rdečo puščico ponarejen podtisk, ki je natisnjen z
INK-jet tiskalnikom (slika 43).
Slika 43: Primerjava tiska giljoš na pristni listini in dodani ponarejeni strani

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Pri ponarejeni listini je mikrotekst neberljiv oz. ga ni (slika 44).
Slika 44: Ne berljiv mikrotekst

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Rob ponarejene biografske strani je kvalitetno obrezan, vendar je biografska stran
prekratka (slika 45).
Slika 45: Rob biografske strani

Vir: Arhiv PPIU MB, 2011

Pri presvetlitvi se vidi, da je na ponarejeni listini vodni znak imitiran oz. je natisnjen na
papir (slika 46).
Slika 46: Vodni znak

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Primerjava prešitja pod UV in belo svetlobo. Prenarejen potni list je kvalitetno prešit, v
tem primeru je prešit z originalno nitjo (slika 47).
Slika 47: Prešitje potnega lista

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

OVI folija je bila odstranjena in ponovno nameščena, zato so vidne poškodbe in manjka
mikrotekst (slika 48).
Slika 48: OVI folija

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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8.3 PRIMER PRENAREJENEGA SLOVENSKEGA POTNEGA LISTA
Prenarejen slovenski potni list (slika 49), kot smo že pojasnili, je pristna potna listina, a
predrugačena. V tem primeru je bila biografska stran narejena iz plastificiranega papirja.
Celotna stran je bila nalepljena na preostali del originalne strani, ki je bila odrezana tik ob
spoju polikarbonatne strani s papirjem. Zaščitni elementi so imitirani ali pa jih sploh ni.
Vzorec podlage je natisnjen z barvnim brizgalnim tiskalnikom. Osebni podatki, OCR zapis,
podoba imetnika potnega lista in podpis so natisnjeni z laserskim tiskalnikom.
Slika 49: Ponarejena biografska stran v slovenskem potnem listu

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Imitacija optično spremenljive barve pri ponaredku ne spreminja barve, če jo gledamo
pod različnimi koti, je vedno zelena (slika 50).
Slika 50: Optično spremenljiva barva

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Imitacija optično spremenljive barve pri ponaredku ne spreminja barve, če jo gledamo
pod različnimi koti je vedno zelena, medtem ko se na pristni listini spreminja iz zelene v
modro barvo (slika 51).
Slika 51: Optično spremenljiva barva

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Imitacija kinegrama je narejena z vročim tiskom s folijo, zato se podoba ne spreminja kot
pri pristnem kinegramu (slika 52).
Slika 52: Kinegram

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Na sliki 53 je prikazana razlika med laserskim tiskom na plastificiranem papirju in lasersko
gravuro v polikarbonsko biografsko stran.
Slika 53: Primerjava fotografije ponarejene in pristne listine

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Na sliki 54 je napačna tipografija OCR zapisa, napačne preizkusne številke, prav tako je v
prvi vrstici preveč znakov (46 namesto 44).
Slika 54: Ponarejena biografska stran v slovenskem potnem listu, kjer je v OCR zapisu
preveč številk

= 46 znakov
= 44 znakov
3

5

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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1

Biografska stran pod ultraviolično svetlobo odseva močno belo fluorescira, ultravijolični
tisk v rdeči in modri barvi na ponarejeni listini ne ustreza pristni UV zaščiti (slika 55).
Slika 55: Primerjava pristne in ponarejene biografske strani pod UV-svetlobo

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Pod ultravijolično svetlobo stran močno belo floorescira, ultravijolična zaščita pa ne
ustreza pristni UV zaščiti (slika 56).
Slika 56: Primerjava pristne in ponarejene z zadnje strani pod UV-svetlobo

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Na sliki 57 je vidna razlika med številkama potnih listov. Na ponaredku je natisnjena z
laserskim tiskalnikom, originalna je gravirana reliefno.
Slika 57: Primerjava pristne in ponarejene biografske strani pod UV-svetlobo

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

V kompoziciji kvadrata je reliefen prepis državne himne, ki nima značilnosti originala, prav
tako ga ni možno otipati (slika 58).
Slika 58: Primerjava pristne in ponarejene biografske strani pod stransko svetlobo

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Na sliki 59 so pod stransko svetlobo vidni sledovi UV zaščite v obliki Zdravljice.
Slika 59: Primerjava pristne in ponarejene biografske strani pod stransko svetlobo

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)

Na slikah 60, 61 in 62 je nekaj primerjav oblike pisave na pristni in ponarejeni biografski
strani slovenskega potnega lista.
Slika 60: Oblika pisave

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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Slika 61: Oblika pisave

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
Slika 62: Oblika pisave

Vir: Arhiv PPIU MB (2011)
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9 ZAKLJUČEK
Skozi diplomsko nalogo smo se prepričali, da odkrivanje ponarejenih in prenarejenih listin
za potovanje ni enostavno, potrebno je kar nekaj znanja in izkušenj. Ker število kaznivih
dejanj uporabe ponarejenih in prenarejenih listin narašča, je bistvenega pomena
usposobljenost policistov. Za delo policista, ki se s temi kaznivimi dejanji srečuje v
postopkih, je zelo pomembno, da pozna izraze, ki se pri tem uporabljajo. Ločiti mora
predvsem med terminom ponarejena listina in prenarejena listina. Prav gotovo mora
vedeti, kakšne listine sploh obstajajo. Policisti iz PPIU Maribor v ta namen uporabljamo
evidence in internet, ki nam je dostopen tudi na samem terenu.
V diplomski nalogi je opisan postopek policista, ko ugotovi, da je listina za potovanje
bodisi ponarejena, prenarejena, izmišljena ali neupravičeno izdana. Postopek z
osumljencem je zelo pomemben, prav tako tudi spoštovanje njegovih pravic.
Poleg poznavanja izrazov je pomembno, da policist pozna materiale, iz katerih so
narejene listine za potovanje, tehnike tiska, ki se uporabljajo za izdelavo listin. Ni dovolj,
da poznamo tehnike tiska, poznati je potrebno postopek tiskanja pri posamezni tehniki.
Policist je uspešen pri odkrivanju ponarejenih in prenarejenih listin za potovanje samo z
dobrim poznavanjem zaščitnih elementov listin. To ne pomeni, da je dovolj znanje, kakšen
je dokument, ampak tudi, kako je narejen, na primer vedenje, da je vodni znak narejen
pri izdelavi papirja in ni natisnjen na listino. Če je že pristna listina slabe kakovosti, je to
listino lažje ponarediti. Policisti PPIU Maribor se v večji meri srečujemo s ponarejenimi in
prenarejenimi listinami za potovanje, ki izhajajo iz držav južne in vzhodne Evrope. Po
izkušnjah s terena imata na območju EU potovalne listine najslabše kakovosti državi
Romunija in Italija. Zato sem se tudi odločil, da se oprem na primer romunske osebne
izkaznice in romunskega potnega lista.
Pri delu je policistom v pomoč dobra tehnična oprema, zato so tudi uspešni. Za odkrivanje
ponarejenih dokumentov so nepogrešljive tehnične naprave, kot so regula, VSC 4C Plus,
primerjalne baze originalnih in ponarejenih dokumentov, itd. Čeprav je na dokumentih
vedno več zaščitnih znakov in je dokumente težje ponarediti, je v obtoku vedno več zelo
dobrih ponaredkov.
V nalogi je sta opisani dve napravi (regula in VSC 4C Plus), ki jih policisti največ
uporabljamo za odkrivanje ponarejenih in prenarejenih listin za potovanje.
Na začetku naloge sem si zadal hipoteze, ki sem jih tekom naloge poskušal zavreči oz.
potrditi.
Hipoteza: Ali je kakovost zaščite pred ponarejanjem in prenarejanjem odvisna od
materiala, iz katerega je izdelan potovalni dokument?
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Hipotezo lahko potrdim. Materiali, iz katerih so narejene listine za potovanje, so iz
kakovostni in jih ni mogoče kupiti v prosti prodaji. Takšni materiali se uporabljajo le za
zaščitene dokumente. Prav tako se pri sami proizvodnji materiala že vdelajo zaščitni
elementi, kot so npr. vodni znak, blanšete, melirna vlakna in zaščitna nitka. Materiali, iz
katerih je izdelana potovalna listina, se že na otip razlikujejo od materialov v prosti
prodaji.
Hipoteza: Ali je na prvi pogled moč sklepati, da je potovalni dokument ponarejen?
Hipotezo lahko delno potrdim in delno zavrnem. V večini primerov je ponarejeno oz.
prenarejeno listino brez naprav težko odkriti. A so v obtoku tudi zelo slabi primeri izdelave
ponarejenih in prenarejenih listin; le-te je v večini možno odkriti na prvi pogled, a jo je
navkljub potrebno pregledati še z napravami, kot so regula, povečevalno steklo in VSC 4C
Plus.
Hipoteza: Ali je potrebno poznati zaščitne elemente na tujih potovalnih dokumentih, pri
odkrivanju ponarejenih ali prenarejenih listin?
Hipotezo lahko delno potrdim, delno zavrnem. Policist je pri odkrivanju ponarejenih in
prenarejenih listin za potovanje uspešen le, če pozna zaščitne elemente listin. A to ni
vedno dovolj. Pomembno je tudi poznavanje načinov izdelave zaščitnih elementov. Na
primer, vodni znak je narejen pri izdelavi papirja in ni natisnjen na listino, enako velja za
melirna vlakna, ki so vdelana v papir pri izdelavi papirja in ne smejo biti natisnjena.
Melirna vlakna lahko pri pristnih listinah s pomočjo pincete izvlečemo; zato je pomembno
poznavanje načine izdelave zaščitnih elementov.
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