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Uvodnik

Slovenija se je s Ëlanstvom v Evropski uniji odloËila za skupno
evropsko prihodnost in se s tem zavezala tudi za njeno valuto
- evro. Za uvedbo evra mora dræava, ki je Ëlanica Evropske
unije, izpolnjevati doloËene pogoje - imenujejo se konvergenËna ali maastrichtska merila. KljuËna znaËilnost omenjenih
meril je stabilnost: dræava kandidatka za prevzem evra mora
izkazati stabilnost javnih financ, stabilnost cen, stabilnost
obrestnih mer in stabilnost deviznega teËaja, ki so skupaj
odraz stabilnega gospodarstva.
Prvi korak k prevzemu evra je Slovenija naredila z vstopom v
mehanizem deviznih teËajev (ERM II) 28. junija 2004. »e bomo
po dveh letih sodelovanja v omenjenem mehanizmu izpolnili
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vsa merila, bo evro 1. januarja 2007 postal tudi naπ denar.
Slovenija je na dobri poti, da dobi zeleno luË.
»eprav so mnenja o koristnosti skupne valute na evropski ravni
deljena, pa lahko za majhno in odprto gospodarstvo, kot je slovensko, upraviËeno trdimo, da koristi pretehtajo morebitna tveganja. Koristi enotne valute pa ne bodo deleæni le dræava,
gospodarstvo in podjetniki, temveË jih bo obËutil vsak od nas.
Evro je stabilna valuta. Z njo æe lahko kupujemo v 12 dræavah
Evropske unije, z vstopom novih dræav v obmoËje evra pa se
moænosti zgolj πirijo. Ko se bomo tja odpravljali na obiske,
poslovne poti, dopuste, izlete ali po nakupih, nam ne bo veË
treba menjati denarja. Slovenskemu gospodarstvu bo pomagal bolje izkoristiti prednosti skupnega evropskega trga,
potroπniki pa bomo lahko enostavno primerjali cene istih
izdelkov med razliËnimi dræavami.
Ena valuta pomeni veËjo medsebojno povezanost Evropske
unije. Evro se je skozi leta uveljavil ne le kot moËna in stabilna
mednarodna valuta, je tudi simbol skupne evropske identitete,
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Uvodnik

skupnih vrednot veË kot tristo milijonov ljudi. Dokazal je, da je
lahko velika priloænost za ustvarjanje konkurenËnega in stabilnega gospodarskega prostora.
Priprave na prevzem evra v Sloveniji so v polnem teku. Skupaj
jih vodita Vlada RS in Banka Slovenije, vanje pa so vkljuËene
vse pomembne institucije, tako na dræavni kot lokalni ravni.
Zavedamo se, da je kljuËnega pomena za uspeh projekta, da k
pripravam pritegnemo tudi vse prebivalke in prebivalce
Slovenije. Vlada in Banka Slovenije sta v ta namen pripravili
obseæen program obveπËanja javnosti. Publikacija, ki je pred
vami, je le uvod v te aktivnosti. V letu intenzivnih priprav na
prevzem evra vam æelimo najprej predstaviti delovanje evropskega denarnega obmoËja, vlogo Slovenije v njem, predstaviti
evrske bankovce in kovance…
Ne dvomimo, da se je veËina od vas æe sreËala z evri, a verjamemo, da bo publikacija dobrodoπla. Nenazadnje vam ob
zaËetku dvojnega oznaËevanja cen æelimo tudi na ta naËin
pomagati, da bi se Ëim laæje in hitreje navadili na evro - naπ
prihodnji denar, del naπe skupne evropske prihodnosti.

Dr. Andrej Bajuk
minister za finance
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I. Zakaj uvajamo evro

Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo (1. maj 2004) zavezala za uvedbo enotne evropske valute - evra. »eprav je ta
obveznost del naπe pristopne pogodbe, moramo najprej izpolniti konvergenËna merila. K tem ciljem je usmerjena tudi
naπa gospodarska in denarna politika.
Ko je enotno evropsko valuto kot knjiæni denar uvedlo prvih 11
dræav Evropske unije (kasneje je evro uvedla πe GrËija), so
dræave Ëlanice πe imele moænost, da so se odloËile, ali bodo
prevzele evro ali ne. Velika Britanija in Danska sta se odloËili
za ohranitev lastne valute: na pogajanjih sta dosegli posebno
pravico, ki jima daje moænost, da jima evra ni treba uvesti,
tudi Ëe izpolnjujeta konvergenËna merila. ©vedska pa meril za
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uvedbo evra formalno πe ne izpolnjuje, saj ostaja zunaj mehanizma deviznih teËajev (ERM II).
Za nove dræave Ëlanice Evropske unije, vkljuËno s Slovenijo, te
moænosti ni. Vse morajo svojo gospodarsko in denarno politiko voditi tako, da bodo Ëim prej izpolnile konvergenËna merila
in se tako pripravile na uvedbo evra.
Seveda pa ob uvedbi evra ne moremo govoriti samo o formalnem izpolnjevanju pravnih doloËb. Uvedba evra prinaπa prebivalcem Slovenije in tudi gospodarstvu veliko koristi.

Kaj nam prinaπa uvedba evra
Zaradi izpolnjevanja konvergenËnih meril, ki so pogoj za
uvedbo evra (k njihovemu izpolnjevanju pa mora biti naravnana gospodarska politika posamezne dræave Ëlanice tudi po
prevzemu enotne valute), lahko dolgoroËno priËakujemo niæje
obrestne mere, kar bo ugodno vplivalo na naloæbe in gospodarsko rast.
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I. Zakaj uvajamo evro

Evro bo v Sloveniji med drugim pripomogel tudi k:
• laæji primerjavi domaËih cen in cen v dræavah t. i. obmoËja
evra;

• veËji konkurenËnosti kot posledici primerljivejπih cen v
obmoËju evra;

• oblikovanju stabilnejπega okolja za celotno gospodarstvo,
ker enotna valuta odpravlja teËajna tveganja in stroπke
menjave denarja;

• veËji izbiri razliËnih oblik varËevanja in laæjemu najemanju
posojil na veËjem in likvidnejπem finanËnem trgu;

• odpravi stroπkov zaradi menjave denarja in teæav z iskanjem
menjalnic pred potovanji.

Kakπne so zahteve za uvedbo evra
Da lahko dræava Ëlanica Evropske unije postane del obmoËja
evra in uvede evro, mora izpolniti dva pogoja - uskladiti nacionalno zakonodajo s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, Statutom ECB in ESCB ter izpolniti t.i. konvergenËna merila.
Merila, s katerimi se ugotavlja gospodarska in pravna konvergenca med dræavami Ëlanicami, so bila doloËena z Maastrichtsko
pogodbo leta 1992, zato jih pogosto imenujemo tudi maastrichtska merila:

• nizka stopnja inflacije
• primerljivost obrestnih mer
• stabilen teËaj med domaËo valuto in evrom
• vzdræni poloæaj javnih financ.

5
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II. O evru

Kaj je evro
Evro je enotna valuta Evropske unije. Do zdaj ga je uvedlo 12
dræav Ëlanic Evropske unije, ki sestavljajo obmoËje evra.

6

Avstrija, Belgija, Finska, Francija, GrËija Irska, Italija, Luksemburg,
NemËija, Nizozemska, Portugalska in ©panija so del obmoËja evra.

Kje lahko plaËujemo z evrom
• v 12 dræavah Ëlanicah Evropske unije: v Avstriji, Belgiji,
na Finskem, v Franciji, GrËiji, na Irskem, v Italiji, Luksemburgu,
NemËiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v ©paniji

• v Monaku, San Marinu in Vatikanu, kjer so z Evropsko unijo
sklenili posebne sporazume o uporabi evra;

• na francoskih Ëezmorskih ozemljih, ki formalno niso del
Evropske unije, vendar pa so pred uvedbo evra uporabljala
francoski frank;

• v dræavah oziroma na delih dræav, v katerih se evro uporablja
kot naslednik starih valut; na primer Andora, ki nikoli ni
imela svoje valute, uporabljala pa je πpansko pezeto in francoski frank, ter »rna gora in Kosovo, kjer se evro uporablja
kot naslednik nemπke marke.
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III. Uvedba evra v Sloveniji
V Sloveniji naj bi evro uvedli 1. januarja 2007.
BrezplaËna zamenjava tolarske gotovine pri bankah bo
mogoËa do 1. marca 2007. Po preteku tega roka bomo lahko
tolarske bankovce brezplaËno in brez Ëasovne omejitve zamenjali pri Banki Slovenije, tolarske kovance pa do konca leta 2016.

»asovnica dejavnosti uvedbe evra*
*vsi datumi so pogojni

obdobje ERM II

predvstopno
obdobje

-dan
1. 1. 2007

prevzem evra
Obdobje dvojnega
obtoka

28. 6. 2004
vstop v ERM II

Predvidoma
junij 2006:
• izpolnitev
konvergenËnih meril
• odprava derogacije
• doloËitev
nepreklicno doloËenega
teËaja zamenjave

1. 1. 2007
• evro postane
naπ denar
• zaËetek dvojnega obtoka
in zamenjave tolarjev
za evre
14. 1. 2007
• konec dvojnega obtoka

Obdobje podaljπane
brezplaËne zamenjave
tolarskih bankovcev
v Banki Slovenije
brez Ëasovne omejitve
in tolarskih kovancev
do konca leta 2016.

1. 3. 2007
• konec zamenjave
tolarjev za evre
v bankah

Obdobje dvojnega obtoka, ko bomo lahko plaËevali s tolarji in evri, bo
kratko, zato je priporoËljivo, da æe pred 31. decembrom 2006 Ëim veË
gotovine poloæimo na banËni raËun, saj bo tako samodejno preraËunana v evre.

7
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III. Uvedba evra v Sloveniji

Kako se lahko pripravimo na uvedbo evra
Dobra priprava na uvedbo evra na ravni dræave in gospodarstva bo bistveno olajπala uvedbo novega denarja tudi posamezniku. Pa vendar lahko z dobro obveπËenostjo k laæjemu
prehodu pomaga tudi vsak od nas. Kako?

Pomembno je, da poznamo kljuËne datume naËrta za
uvedbo evra.
1. januar 2007 - ciljni datum uvedbe evra, na katerega so
vezani vsi preostali datumi; ali bo evro res uveden 1.
januarja 2007, pa je odvisno od tega, ali bo Slovenija
izpolnjevala konvergenËna merila;

1. januar 2007 - 14. januar 2007 - obdobje dvojnega obtoka

8

evra in tolarja: v tem Ëasu je evro æe naπ denar, vendar
pa se gotovinsko πe vedno lahko plaËuje tudi s tolarji;

1. januar 2007 - 1. marec 2007 - zamenjava tolarske gotovine
pri bankah brez provizije, po poteku tega roka pa tolarske
bankovce brezplaËno v Banki Slovenije brez Ëasovne
omejitve, tolarske kovance pa do konca leta 2016. Ves
knjiæni denar, torej tudi denar na transakcijskih raËunih,
bo samodejno preraËunan v evro æe 1. januarja 2007.

Pomembno je, da z (informativnim) dvojnim oznaËevanjem spremljamo, ali so cene pravilno preraËunane
in zneski pravilno zaokroæeni.
Dvojno oznaËevanje cen je zelo pomembno. Ne samo zato,
ker pomaga potroπnikom, da se navadijo na izraæanje vrednosti v novem denarju, ampak ker lahko navajanje cen v tolarjih in evrih pomaga tudi pri odkrivanju nepravilnega preraËunavanja oziroma zaokroæevanja. Da morajo biti doloËeno
obdobje pred uvedbo evra in po njej cene blaga in storitev
navedene v tolarjih in evrih, je doloËeno v zakonu o dvojnem
oznaËevanju cen. Nadzor nad izvajanjem zakona je v pristojnosti
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III. Uvedba evra v Sloveniji

inπpekcijskih sluæb, s snemanjem cen pa bo poseben nadzor
nad pravilnim preraËunavanjem in zaokroæevanjem cen izvajala tudi Zveza potroπnikov Slovenije.
Dvojno oznaËevanje cen bo razdeljeno na dve obdobji:
obvezno obdobje informativnega dvojnega oznaËevanja cen,
ki se bo zaËelo 1. marca 2006 in konËalo na dan doloËitve teËaja zamenjave1. V tem obdobju morajo biti
cene oznaËene v tolarjih in evrih hkrati ter preraËunane po centralnem teËaju2;
obdobje dvojnega oznaËevanja cen se bo zaËelo z dnem doloËitve teËaja zamenjave in se bo konËalo πest mesecev
po uvedbi evra. Cene bodo preraËunane po teËaju
zamenjave.
Ves Ëas trajanja dvojnega oznaËevanja cen morajo biti cene za
blago in storitve oznaËene v obeh valutah in objavljene tako,
da jih lahko potroπnik enostavno in nedvoumno prebere ter
primerja. Predvidene pa so tudi nekatere izjeme:
na bencinskih Ërpalkah morata biti na avtomatih za toËenje
goriva ali v njihovi neposredni bliæini navedena cena za
liter goriva v obeh valutah in menjalni teËaj. V evrih navedena cena za liter goriva mora imeti tri decimalna mesta;
podjetja, ki ponujajo blago in storitve po katalogih, lahko v
njih navedejo cene samo v vodilni valuti na datum
izida kataloga, priloæiti pa morajo informacijo o
menjalnem teËaju in cenik z navedbo vseh cen iz kataloga v obeh valutah v naraπËajoËem vrstnem redu;
na oddelkih mesnice, ribarnice, delikatese in kruha mora biti
na vidnem mestu cenik za vse blago v obeh valutah;
1

TeËaj zamenjave je nepreklicno in trajno menjalno razmerje med tolarjem in
evrom, ki ga bo doloËil Svet EU.
2 Centralni teËaj je teËaj, ki je bil doloËen ob vstopu Slovenije v mehanizem deviznih teËajev (ERM II), t.i. Ëakalnico za evro (1 € = 239,640 SIT).

9
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III. Uvedba evra v Sloveniji

prodajni avtomati za blago in storitve morajo imeti na vidnem mestu menjalni teËaj in cenik z vsemi cenami za
blago in storitve v obeh valutah;
pri prodaji knjig in drugih zaloæniπkih izdelkov morata biti
na vidnem mestu oznaËena menjalni teËaj in obraËunska razpredelnica, na kateri so navedeni zneski najmanj tridesetih najznaËilnejπih cen knjig oziroma drugih zaloæniπkih izdelkov po izbiri prodajalca, v naraπËajoËem vrstnem redu v obeh valutah;
podjetja, ki sprejemajo vplaËila za igre na sreËo ali opravljajo druge storitve v zvezi s katero koli igro na sreËo,
morajo imeti na prodajnih mestih in avtomatih z igrami na sreËo na vidnem mestu menjalni teËaj in cenik v
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obeh valutah;
mala podjetja, ki opravljajo trgovinsko dejavnost in zaposlujejo najveË deset oseb, lahko v prodajalni, v kateri je
hkrati zaposlenih najveË pet ljudi, uporabijo druge
naËine, da potroπniku omogoËijo preraËunavanje in
primerjanje cen v tolarjih in evrih. To lahko zagotovijo
na primer z uporabo cenikov ali obraËunskih razpredelnic, kar velja za podjetja, ki opravljajo obrtno dejavnost;
podjetja, ki ponujajo blago ali storitve za sklenitev pravnega
posla, pri katerem se cene, vrednost terjatve ali obveznosti izkazujejo v evrih;
kmetje, ki svoje blago prodajajo neposredno konËnemu
potroπniku.
Dvojno oznaËevanje tudi ne bo obvezno za oznaËevanje cen
na enoto izdelka (npr. za kilogram, meter, kos), zneskov na
izpiskih tehtnic in digitalnih prikazovalnikih cen ter vrednosti
poπtnih znamk.
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III. Uvedba evra v Sloveniji

Kakπna so pravila zaokroæevanja in preraËunavanja
Pravila preraËunavanja v obdobju obveznega informativnega
dvojnega oznaËevanja cen
Od 1. marca 2006 pa do doloËitve teËaja zamenjave se zneski
informativno preraËunavajo po centralnem teËaju. Znesek v
evrih se izraËuna tako, da se tolarski znesek deli s centralnim
teËajem (1 € = 239,640 SIT). Pri zaokroæevanju zneskov veljajo
pravila zaokroæevanja.
Pravila preraËunavanja v obdobju dvojnega oznaËevanja cen
Po doloËitvi nepreklicnega teËaja zamenjave bo doloËen teËaj
za en evro3. TeËaj zamenjave se pri preraËunavanju ne zaokroæuje ali krajπa in se uporablja za preraËunavanje med enoto
evra in enoto tolarja v obe smeri. Tudi tu veljajo pravila zaokroæevanja.
Pravila zaokroæevanja
Pravila zaokroæevanja so ves Ëas enaka, ne glede na to, po
katerem teËaju se preraËunavajo cene.
Pri zaokroæevanju se denarni zneski v evrih zaokroæajo navzgor ali navzdol na najbliæji cent. »e je rezultat preraËunavanja
znesek, ki je toËno na sredini, se zaokroæi navzgor.

1. Ëe je πtevilo tretjega decimalnega mesta manjπe od pet,
se znesek v evrih zaokroæi navzdol
(npr. 24,784 EUR postane 24,78 EUR);

2. Ëe je πtevilo tretjega decimalnega mesta pet ali veË,
se znesek v evrih zaokroæi navzgor
(npr. 24,785 EUR postane 24,79 EUR).

3

DoloËen bo kot πtevilo s πestimi znaËilnimi mesti.

11
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III. Uvedba evra v Sloveniji

Zaokroæevanje pri preraËunavanju na podlagi centralnega
teËaja4
1. zgled:
500 SIT = 500 : 239,640 = 2,0864… ¬ 2,09 EUR
(ker je πtevilo tretjega decimalnega mesta pet ali veË,
se znesek v evrih zaokroæi navzgor).
2. zgled:
1000 SIT = 1000 : 239,640 = 4,1729… ¬ 4,17 EUR
(ker je πtevilo tretjega decimalnega mesta manjπe kot pet,
se znesek v evrih zaokroæi navzdol).

Zahtevajte drobiæ nazaj!

12

Pri plaËevanju s tolarji vrnjeni drobiæ pogosto enostavno
spregledamo, zato veËinoma obleæi na blagajnah, po æepih
ali pa doma.
Z uvedbo evra bo plaËevanje s kovanci in bankovci niæjih
vrednosti postalo pomembno, saj se bodo cene osnovnih
æivljenjskih potrebπËin, npr. kruh in kruπno pecivo, vrtele okoli
enega evra. Zato bo v naπih æepih kmalu opazen vsak cent,
ki ga bomo brezbriæno pustili na blagajni. Navaditi se bomo
morali, da bomo kovance porabljali sproti, namesto da jih
shranjujemo doma.

4 IzraËuni

so zgolj informativni.
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Evrski bankovci

Bankovci so izdani v sedmih razliËnih vrednostih:
5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € in 500 €.
Ti so zakonito plaËilno sredstvo na celotnem obmoËju evra.
Vsak bankovec prikazuje enega od evropskih
arhitekturnih slogov:

• klasika
• romanika
• gotika
• renesansa
• barok in rokoko
• arhitektura æeleza in stekla
• sodobna arhitektura 20. stoletja.
Na sprednji strani so upodobljena okna in vrata, ki
simbolizirajo evropskega duha odprtosti in sodelovanja.
12 zvezd Evropske unije predstavlja dinamiko in harmonijo
sodobne Evrope. Mostovi na hrbtni strani simbolizirajo
komunikacijo med evropskimi narodi ter med Evropo
in ostalim svetom.

Vir: www.ecb.int/bc/html/index.sl.html
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Idejni osnutki slovenske
strani evrskih kovancev
Dr. France Preπeren

Kovanci

Primoæ Trubar

Kovanci so izdani
v osmih razliËnih
vrednostih:
1, 2, 5, 10, 20 in 50
centov, 1 € in 2 €.
Vsi imajo enotno

Triglav

evropsko stran,
nacionalna pa se
razlikuje od
dræave do dræave.
Nacionalna stran

lipicanci

oznaËuje, v kateri
dræavi so bili
kovanci izdani.
PleËnikov naËrt
slovenskega parlamenta

Sejalec

kneæji kamen

πtorklja
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IV. Dodatne informacije

Bolj ko se bliæa uvedba evra, vse veË je vpraπanj. Zbrali smo
nekaj virov informacij, na katere se lahko obrnete pri iskanju
odgovorov.
Na evrofon 080 2002, brezplaËno telefonsko πtevilko, lahko
zastavljate vpraπanja o uvedbi evra v Sloveniji, poteku priprav,
izvajanju menjave in πe o marsiËem.
080 2002 je tudi πtevilka, na katero lahko sporoËate morebitne nepravilnosti, ki jih boste zasledili pri preraËunavanju cen
iz tolarjev v evre, pri zaokroæevanju zneskov ali neupoπtevanju
pravil dvojnega oznaËevanja.
Za zastavljanje vpraπanj ali naroËanje publikacij lahko upora-
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bite tudi evrodopisnice, ki so na voljo na poπtah po Sloveniji.
Spletna stran www.evro.si je bogat vir informacij za vse, ki
vas zanimajo poglobljene informacije o evru in pripravah na
njegovo uvedbo v Sloveniji. Na njej boste naπli informacije o
poteku menjave, poleg tega pa tudi πtevilne povezave na
podrobnejπe strani. Nekatere med njimi navajamo tudi tu:
Banka Slovenije

www.bsi.si

Ministrstvo za finance

www.gov.si/mf/

Gospodarska zbornica Slovenije www.gzs.si
Zveza potroπnikov Slovenije

www.zps-zveza.si/zps.html

Evropska centralna banka

www.ecb.int

Portal Evropske unije

europa.eu.int

Tudi za sploπne informacije o Evropski uniji, njenih institucijah
in programih ter delovanju Slovenije kot Ëlanici Evropske unije
lahko πe vedno pokliËete evrofon 080 2002 ali obiπËete spletno
stran http://evropa.gov.si
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