
MNENJE 0 SMISELNOSTI USKLADITVE OZ. RAZJASNITVE 
NENATANCNIH POIMENOVANJ 

V razlicnih oglasevalskih ter prikazovalnih besedilih (npr. reklama, casopisna 
novica, strokovni sestavek) se za okrogle izdelke, ki spominjajo na kovance, praviloma 
sopomensko uporabljajo besedne zveze (oznake): nalozbeni srebrnik, nalozbeni 
kovanec, (zasebna) medalja. Tovrstno enacenje izrazov, ki na podrocju trgovanja s 
srebrnimi in zlatimi kovanci zlasti pri kupcih lahko povzroci zmedo (ali jih celo zavede), bi 
bilo smiselno terminolosko (poimenovalno) urediti vsaj v ustreznih predpisih in njihovih 
razlagah - in sicer predvsem zaradi zascite potrosnikov, stem pa tudi vplivati na 
jasnejso splosno rabo teh izrazov v javnosti. 

Tako se pojavlja predvsem vprasanje, ali je sleherni okrogli izdelek v obliki 
kovanca iz srebra oz. zlata lahko oznacen kot srebrnik ali zlatnik. Slovar slovenskega 
knjiznega jezika oba izraza povezuje z nadpomenko placilno sredstvo - torej z 
doloceno, veljavno vrednostjo kovanca: 

- srebrnik: srebrn kovanec: kovati srebrnike; placati s srebrniki; 
- zlat (star.): zlatnik: kovati zlate; st~ zlatov; beneski zlati; zlatnik: zlat kovanec: 
kovati zlatnike (zlatniki in srebrniki). 

Glede na rabo obeh izrazov - tako srebrnik kot zlatnik sta (bila) placilno 
sredstvo z natancno doloceno vrednostjo - bi bilo smiselno zacrtati naslednjo 
poimenovalno razlikovanje: 

- srebrni kovanec ali srebrnik oz. zlati kovanec ali zlatnik (nadpomenka: 
NALOZBENI KOVANEC) je uradno in veljavno placilno sredstvo (z oznaceno nominalno 
vrednostjo), katerega izplacilo jamci dr:zava izdajateljica; 

- vsi drugi po obliki podobni izdelki iz srebra ali zlata so medalja, saj nimajo 
oznacene nominalne vrednosti, zato za izplacilo vrednosti nalozbenik nima zagotovila. 
Na pojmovanje medalje kot sicer vrednega izdelka (npr. iz zlata), ki pa nima dolocene 
trzne vrednosti, kaze prvi pomen besede v SSKJ (»ploscat kovinski predmet z reliefno 
podobo, napisom), pa tudi raba besede v razlicnih zvezah, npr. »bronasta, srebrna, zlata 
medalja« oz. »olimpijska medalja« - in ne »olimpijski zlatnik ali srebrnik«. 

Tako razlikovanje med nalozbenim kovancem (zlatnikom, srebrnikom) in medaljo 
bi bilo, na pobudo npr. Gospodarske zbornice Slovenije, smiselno uveljaviti tudi v 
ustreznih predpisih, ki urejajo podrocje trgovanja z nalozbenimi kovanci - ter tako, 
predvsem zaradi jasne informacije, za kaj gre pri kakem nakupu, dosledno udejanjiti 
predpise Evropske unije, v katerih se npr. angleski izraz gold coin prevaja s pojmom 
zlatnik, hkrati pa to oznako umesca med sredstva, s katerimi se izvaja placilo (»apoen 
na seznamu odraza valuto«) oz. ga oznacuje kot »investicijsko zlato« (prim. Uradni List 
Evropske unije, 29. 11. 2008, C 306/6 - 306/19). 
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