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Zveza potrošnikov Slovenije
www.zps-zveza.si

€ Kaj?

€ Kdaj?
€ Koliko?
€ Kako?
€ vropa?

Skupna evropska denarna valuta je dobila ime na zasedanju Evropskega sveta decembra 1995
v Madridu. Evro je kot knji`ni denar za`ivel 1. januarja 1999, ko so tedanje ~lanice EU dolo~ile
nepreklicna menjalna razmerja. Natan~no tri leta kasneje so bili bankovci in kovanci `e v `epih
potro{nikov dr`av ~lanic EMU (evropska monetarna unija). Tudi Slovenija je z vstopom v
Evropsko unijo 1. maja 2004 sprejela zavezo, da bo prevzela evro. Na~rtovani prevzem evra se
nezadr`no bli`a. Smo pripravljeni?
Slovenija na~rtuje prevzem evra 1. januarja 2007. Trenutno smo v »~akalnici« za sprejem v
monetarno unijo in prevzem evra, kar pomeni, da uveljavljamo mehanizem deviznih te~ajev
ERM 2. Pred vstopom mora Slovenija izpolniti konvergen~ne oz. maastrichtske kriterije, to pa
so med drugim doseganje nizke stopnje inflacije, zdrave javne finance, nizka stopnja obrestnih mer ter stabilni te~aji valut. Najve~ja skrb je ustrezna stopnja inflacije.
Ob vstopu Slovenije v ERM 2 je bil dolo~en centralni paritetni te~aj, po katerem je vrednost evra
239,640 SIT. Nepreklicno in trajno menjalno razmerje med tolarjem in evrom pa bo dolo~il Svet
EU.
Na{a dr`ava se je odlo~ila prevzeti evro kot denarno valuto po scenariju »velikega poka«, kar
pomeni, da bomo z uvedbo evra kot knji`nega denarja za~eli uporabljati kovance in bankovce
kot pla~ilno sredstvo, obdobje dvojnega obtoka denarja pa bo kratko.
Evro je zakonito pla~ilno sredstvo v Avstriji, Belgiji, Finski, Franciji, Gr~iji, Irski, Italiji, Luksemburgu, Nem~iji, Nizozemski, Portugalski in [paniji (dr`ave EMU). Evrobankovce in kovance pa
lahko uporabljajo {e v Andori, Monaku, San Marinu in Vatikanu.
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Simbol za evro je izpeljan iz gr‰ke ãrke epsilon in je
hkrati prva ãrka besede Evropa. Vzporedni ãrti naj
bi simboliãno oznaãevali stabilnost enotne
evropske valute. Evro ima tudi svojo uradno
okraj‰avo EUR, ki se uporablja za finanãne in
gospodarske namene. Za cent (100 centov = 1 evro)
uradne okraj‰ave ni, uporabljata pa se “c” ali “ct”.

5. januar — izide nova ‰tevilka revije za potro‰nike VIP!

Smo v obdobju prostovoljnega dvojnega ozna~evanja cen.
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Zveza potro{nikov Slovenije za~enja nadzorovati
cene izdelkov in storitev.

2. februar — izide nova ‰tevilka revije za potro‰nike VIP!

€ Informativno dvojno oznaãevanje cen
1. 3. 2006 se za~enja obdobje informativnega dvojnega ozna~evanja cen. V tem ~asu je vrednost izdelkov in storitev,
ki jih pla~ujemo v tolarjih, informativno ozna~ena tudi v evrih. V obdobju pred prevzemom evra menjalni te~aj {e ni
fiksno dolo~en, zato morajo vsa podjetja informativno dvojno ozna~iti cene po centralnem paritetnem te~aju
(239,640 tolarja za evro) in na vidnem mestu opozoriti potro{nike na to dejstvo. Cene v tolarjih in informativne cene
v evrih morajo biti jasno in dobro ozna~ene, da jih potro{niki lahko enostavno in nedvoumno razberemo in primerjamo med seboj.
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1. marec — zaãetek informativnega
dvojnega oznaãevanja cen, ki je
zakonsko doloãeno za vse
ponudnike izdelkov in storitev.
15. marec — evropski in svetovni dan
potro‰nikov. Obi‰ãite na‰e spletno mesto
www.zps-zveza.si
2. marec — izide nova ‰tevilka revije za potro‰nike VIP!

€

Dvojno oznaãevanje cen
Na dan, ko bo Svet EU dolo~il nepreklicno in trajno menjalno razmerje med tolarjem in evrom (te~aj
zamenjave), se za~ne obdobje dvojnega ozna~evanja cen, ki se kon~a {est mesecev po uvedbi evra,
predvidoma 1. 7. 2006. V tem obdobju se za prera~unavanje valut uporablja te~aj zamenjave. Na~in
izvedbe dvojnega ozna~evanja cen do uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije bo enak kot
v {estmese~nem obdobju po uvedbi evra.

Temeljni namen dvojnega in informativnega dvojnega oznaãevanja je, da bi se lahko potro‰niki
postopno pripravili na novo valuto cen in da bi bila zagotovljena primerljivost in transparentnost cen,
kar naj bi “evro‰pekulante” odvrnilo od neupraviãenih podraÏitev izdelkov in storitev.

€

Preraãunavanje in zaokroÏevanje

€

Raãun

Menjalni te~aj bo dolo~en kot {tevilo s {estimi zna~ilnimi mesti. (npr. 1 EUR = 239,640 SIT). Denarne
zneske, ki jih bomo morali pla~ati ali vknji`iti potem, ko bo znesek spremenjen v enote evra, bo treba
zaokro`iti na najbli`ji cent. ^e je rezultat prera~unavanja znesek, ki je to~no na sredini, se ta zaokro`i
navzgor (primer: 9,325 EUR = 9,33 EUR). V obdobju informativnega dvojnega ozna~evanja cen se pri
prera~unavanju tolarjev v evre uporablja centralni paritetni te~aj.

Podjetja morajo na ra~unih za blago ali storitve zapisati le
kon~no vsoto v obeh valutah. ^e podjetje zaradi tehni~nih
omejitev izda ra~un samo v vodilni valuti (pred prevzemom evra torej v tolarjih, nato pa v evrih), imamo
potro{niki po 1. marcu 2006 pravico zahtevati, da nam prodajalec na ra~un ro~no pripi{e kon~ni znesek tudi v drugi
valuti (izjema je medkrajevni avtobusni promet).

Primer raãuna:
1 kg kruha
2 puranja zrezka
10 jajc
maslo (250 g)
jogurt (150 g)
1 l mleka
SKUPAJ

=
=
=
=
=
=
=

354 SIT
639 SIT
280 SIT
323 SIT
84 SIT
119 SIT
1.799 SIT = 7,51 EUR*

* Preraãun v EUR je informativen. Za preraãun smo uporabili
centralni paritetni teãaj (1 EUR = 239,640 SIT)
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Vsa podjetja morajo informativno dvojno
oznaãevati cene in pri tem do doloãitve fiksnega menjalnega teãaja za preraãun obvezno
uporabljati centralni paritetni teãaj (1 EUR =
239,640 SIT). To morajo tudi jasno oznaãiti.
Dvojne cene morajo biti oznaãene tako, da jih
zlahka primerjamo med seboj!
6. april — izide nova ‰tevilka revije za potro‰nike VIP!

€

Kje cene ne bodo
dvojno oznaãene?
Za nekatere panoge in v posameznih
primerih bi dol`nost dvojnega ozna~evanja cen pomenila nesorazmerno
obremenitev, zato za tovrstne izjeme
veljajo posebna dolo~ila.



Cene za enoto izdelka (kilogram, liter,
meter, kvadratni meter, kubi~ni meter,
kos ali druga~na posami~na enota) niso
ozna~ene v obeh valutah, ozna~ena
mora biti samo prodajna cena. Prav
tako niso dvojno ozna~eni zneski na
izpiskih tehtnic in zneski na digitalnih
prikazovalnikih cen, ampak je prodajna
cena navedena samo v vodilni valuti.
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4. maj — izide nova ‰tevilka revije za potro‰nike VIP!

9. maj – Dan Evrope



Na bencinskih ~rpalkah mora biti na avtomatih za to~enje goriva ali v njihovi
neposredni bli`ini navedena cena za liter goriva v obeh valutah ter menjalni
te~aj. V evrih navedena cena za liter goriva mora imeti tri decimalna mesta.
(Primer: maloprodajno ceno za liter neosvin~enega 95-oktanskega motornega bencina, ki denimo stane 238,60 SIT (podatek za september 2005), bo prodajalec ob upo{tevanju paritetnega
te~aja dvojno ozna~il in tako pripisal {e ceno 0,996 EUR).



Podjetja, ki ponujajo blago in storitve prek katalogov, lahko v njih navedejo
cene v vodilni valuti, ki veljajo ob izidu kataloga. Katalogu mora biti dodan
menjalni te~aj in cenik z navedbo vseh cen v obeh valutah v nara{~ajo~em vrstnem redu.



V mesnicah, ribarnicah, delikatesah in prodajalnah kruha mora biti na vidnem
mestu objavljen cenik za vse blago v obeh valutah.



Prodajni avtomati za blago in storitve morajo imeti na vidnem mestu ozna~en
menjalni te~aj in cenik z vsemi cenami za blago in storitve v obeh valutah.



Pri prodaji knjig in drugih zalo`ni{kih izdelkov mora biti na vidnem mestu
ozna~en menjalni te~aj in obra~unska tabela, na kateri bodo navedeni zneski
najmanj tridesetih najbolj tipi~nih cen knjig oziroma drugih zalo`ni{kih izdelkov
po izbiri prodajalca v nara{~ajo~em vrstnem redu v obeh valutah.



Podjetja, ki sprejemajo vpla~ila za igre na sre~o ali opravljajo druge storitve,
povezane s katerokoli igro na sre~o, morajo imeti na prodajnih mestih in na
avtomatih z igrami na sre~o na vidnem mestu menjalni te~aj in cenik v obeh
valutah.



Podjetja, ki opravljajo trgovinsko dejavnost in zaposlujejo najve~ deset oseb,
lahko v prodajalni, v kateri je isto~asno najve~ pet zaposlenih, obvezno navajanje dveh valut izvajajo druga~e, denimo z uporabo cenikov ali obra~unskih
tabel.
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TrÏni in‰pektorat Republike Slovenije je pristojen za
in‰pekcijski nadzor nad izvajanjem dvojnega oznaãevanja
cen. Sporoãite mu morebitne nepravilnosti!

26. junij — danes minevata dve leti od vstopa Slovenije v
ERM2, v “ãakalnico” za prevzem evra.

1. junij — izide nova ‰tevilka revije za potro‰nike VIP!

€ Bankovci
Bankovci so izdani v vrednostih 5, 10, 20, 50, 100, 200 in 500 evrov in so enotni v vseh dr`avah ~lanicah. Mostovi,
okna in vrata, ki so glavni motivi na bankovcih, predstavljajo arhitekturne sloge razli~nih obdobij evropske kulturne
zgodovine ter ponazarjajo odprtost in sodelovanje v Evropi. Sicer pa je na bankovcih upodobljenih {e dvanajst zvezd,
ki simbolizirajo dinamiko in harmonijo med evropskimi narodi, zapisano je ime valute, kratica Evropske centralne
banke v petih jezikovnih razli~icah, simbol ©, ki pomeni za{~ito pred razmno`evanjem, zastava EU in podpis predsednika Evropske centralne banke. Vsak bankovec ima svojo prevladujo~o in prepoznavno barvo, lo~ijo pa se tudi po
velikosti. Vrednost bankovcev je natisnjena z velikimi {tevilkami, kar prav tako olaj{a prepoznavanje vrednosti
bankovca.
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Koliko so vredni evrobankovci?
5
10
20
50
100
200
500

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

=
=
=
=
=
=
=

1.198,20
2.396,40
4.792,80
11.982,00
23.964,00
47.928,00
119.820,00

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

Preraãun je informativen. Pri preraãunu smo upo‰tevali
centralni paritetni teãaj (1 EUR = 239,640 SIT).

6. julij — izide dvojna ‰tevilka revije za potro‰nike VIP!

€ Je pravi?
Evrobankovci vsebujejo precej varnostnih elementov, ki nam bodo
pomagali pri prepoznavanju, ali je evro v na{ih rokah pravi.
Bodimo pozorni na poseben papir, vodni znak, globoki tisk,
varnostne ~rte, folije ... Evropska centralna banka v dvomljivih
primerih priporo~a preizkus (otip-pogled-nagib) in primerjavo
sumljivega bankovca s tistim, ki je zagotovi pravi. Dvome nam
lahko pomagajo odpraviti tudi v najbli`ji banki.

€ otip:

Z otipom lahko pod prsti ob~utimo izbokline na bankovcu.
Globoki tisk namre~ ustvari relief, ki ga lahko otipamo. Prav tako
lahko otipamo tudi kratico Evropske centralne banke, oznako vrednosti in upodobitve oken in vrat.

€ pogled: ^e bankovec podr`imo proti viru svetlobe, bomo na obeh
straneh bankovca opazili vodni znak. Prika`eta se tudi arhitekturni
motiv in oznaka vrednosti. To lahko, skupaj z besedo »EURO«, opazimo tudi v varnostni nitki, ki poteka po celotni {irini bankovca.
Bodimo pozorni tudi na pregledni motiv, kjer se segment oznake
vrednosti evra, odtisnjen na sprednji strani bankovca, dopolnjuje s
tistim na zadnji strani!

€ nagib:

Na sprednji strani bankovcev za 5, 10 in 20 € bodimo
pozorni na hologramski trak na desni strani, na katerem se (~e
bankovec nekoliko nagnemo) izmenjujeta ve~barvni evrosimbol in
oznaka vrednosti. Na sprednji strani bankovcev za 50, 100, 200 in
500 € bodimo pozorni na hologramski znak, na katerem ob premikanju bankovca opazimo ve~barvno oznako vrednosti in arhitekturni motiv. Na hrbtni strani teh {tirih bankovcev lahko v spodnjem
desnem kotu preverimo, kako se barva oznake vrednosti opti~no
spremenja: z enega zornega kota je vrednost videti vijoli~na, z
drugega pa olivno zelena ali rjava!
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€ Kovanci
Ne, to ni drobiÏ!
Evrokovanci so izdani v osmih razli~nih vrednostih: 1, 2, 5, 10,
20 in 50 centov, 1 € in 2 €. Sprednja stran kovancev je enotna v vseh dr`avah ~lanicah evropske monetarne unije (EMU):
kovanci za 5, 2 in 1 cent prikazujejo Evropo na zemeljski obli v
odnosu do Afrike in Azije, na ostalih kovancih pa je prikazan
zemljevid Evropske unije pred {iritvijo 1. maja 2005.

€ Nacionalne strani kovancev
Dr`ave evro-obmo~ja so za hrbtne strani svojih kovancev
izbrale motive in jih oblikovale tako, da kar najbolje predstavljajo kulturo in preteklost teh dr`av. Vsi belgijski kovanci tako
prikazujejo lik kralja Alberta II. Nem~ija je za ve~ino svojih
kovancev izbrala tradicionalni simbol nem{ke suverenosti – orla
in Brandenbur{ka vrata, simbol delitve in kasnej{e ponovne
zdru`itve Nem~ije. Gr~ija na svojih kovancih izpostavlja gr{ko
mitologijo in zgodovino. [panci so se med drugim odlo~ili za
upodobitev kralja Juana Carlosa I in Miguela de Cervantesa,
slovitega {panskega knji`evnika. Francozi so na najve~ja kovanca zapisali geslo Francoske republike »Liberté, Egalité,
Fraternité« (svoboda, enakost, bratstvo). Irci so se odlo~ili za
keltsko harfo, tradicionalni simbol Irske. Italijani so med drugim
izbrali Rafaelov portret Danteja in slavno da Vincijevo risbo vitruvijskega ~loveka. Na vseh luksembur{kih kovancih je
upodobljen lik velikega vojvode Henrija. Monako se predstavlja s princem Rainierjem III, kne`jim pe~atom in grbom. Na
vseh nizozemskih kovancih je upodobljena kraljica Beatrix.
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7. september — izide nova ‰tevilka revije za potro‰nike
VIP!

Na avstrijskih kovancih so predstavljeni biseri arhitekture in
skladatelj Wolfgang Amadeus Mozart. Portugalci so se oprli na
zgodovinske simbole in pe~ate prvega kralja Portugalske D.
Afonsa Henriquesa. San Marino je na kovancu za 2 evra
upodobil vladno pala~o. Finski kovanci temeljijo na podobnih
motivih kot nekdanji nacionalni kovanci. Na vseh vatikanskih
evrokovancih pa je upodobljen pape` Janez Pavel II.

€ Slovenski nacionalni kovanci
Po razpravi z numizmatiki, oblikovalci in strokovno javnostjo se
je vlada odlo~ila za naslednje motive, ki bodo krasili slovenske
evrokovance, skupaj s sodelavci pa jih je oblikoval Miljenko
Licul, avtor sedanjih tolarskih kovancev: na slovenskem kovancu za dva evra bo podoba Franceta Pre{erna in del njegovega
rokopisa Zdravljice, na kovancu za en evro pa podoba Primo`a
Trubarja ter stavek »Stati inu obstati«. Na kovancu za 50 centov bo upodobljen Triglav, nad njim pa ozvezdje Raka, zodiakalnega znamenja, v katerem je Slovenija postala samostojna,
ter napis »Oj Triglav moj dom«. Na kovancu za 20 centov bosta
upodobljena lipicanca med igro in napis »lipicanec«, na tistem
za 10 centov bo predstavljena Ple~nikova zamisel slovenskega
parlamenta z napisom »katedrala svobode«, na kovancu za pet
centov pa bo upodobljen Groharjev Sejalec, ki seje zvezde. Na
kovancu za dva centa bo podoba kne`jega kamna in na najmanj{em kovancu, v vrednosti enega centa, {torklja. Vsem
kovancem bo skupen napis »Slovenija« ob zunanjem robu.
Predvidoma bo skovanih okoli 230 milijonov kovancev v skupni vrednosti okoli 80 milijonov evrov.

€ PriloÏnostni kovanci
Vsaka dr`ava ~lanica EMU lahko na leto izda prilo`nostni
spominski kovanec za 2 €. Ti kovanci so zakonito pla~ilno sredstvo.
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Koliko so vredni evrokovanci?
1c
5c
20c
1€
1 evro

=
2,40 SIT,
=
11,98 SIT,
=
47,93 SIT,
= 239,64 SIT,
= 100 centov

2c
10c
50c
2€

=
4,79 SIT
= 23,96 SIT
= 119,82 SIT
= 479,28 SIT.

Pri preraãunu smo upo‰tevali centralni paritetni teãaj. 1 EUR = 239,640 SIT.

5. oktober — izide nova ‰tevilka revije za potro‰nike VIP!

€

Bo Ïivljenje z evrom
draÏje?

Za ponudnike izdelkov in storitev je menjava valut
gotovo prilo`nost, da na novo definirajo svoj polo`aj na trgu – vendar ne z neupravi~enim dvigom
cen in v {kodo potro{nikov, kot se je to zgodilo v
dr`avah, ki so `e prevzele evro! Nacionalne potro{ni{ke organizacije, ki so pozorno spremljale raven
cen v dr`avah evro-obmo~ja, poro~ajo, da je evro
krepko podra`il potro{ni{ki vsakdan. Tako se je po
uvedbi evra podra`ilo marsikaj:
 javne storitve
 zdravstvene storitve
 turizem
 restavracije, kavarne
 frizerski saloni
 igre na sre~o
 avtomati
 kino, gledali{~e
 hrana, pija~a
 parkirna mesta
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Potro{niki so zaman pri~akovali, da bo uvedba evra
poleg la`je primerljivosti in transparentnosti cen
okrepila tudi konkurenco in zni`ala cene. Cenovna
politika se namre~ {e vedno oblikuje prete`no znotraj meja posamezne dr`ave; boj za potro{nika je {e
vedno predvsem nacionalen oz. celo lokalen.

16. november — izide nova ‰tevilka revije za potro‰nike
VIP!

€

Ukrepi in aktivnosti pri nas
V Sloveniji je zakonsko predpisano dvojno ozna~evanje cen pred in po uvedbi evra, da bi lahko
primerjali cene pred, med in po uvedbi evra in zaznali morebitne neupravi~ene podra`itve. Tr`ni
in{pektorat RS bdi nad kr{itvami zakona o dvojnem ozna~evanju cen, Zveza potro{nikov Slovenije
pa opravlja nadzor nad cenami izdelkov in storitev (t. i. price watch). Kupujmo pri tistih ponudnikih izdelkov in storitev, ki prehoda na evro niso izkoristili za dvig cen! Obvestite nas o morebitnih neupravi~enih podra`itvah izdelkov ali storitev!

€ Odslej le nekaj evrov?

Ko bomo za~eli pla~evati z evri, se bodo morda vsakdanji nakupi zdeli cenej{i, saj bo posamezen
izdelek stal »le« evro ali dva. Toda evrokovanci niso drobi`. Za primerjavo in bolj{i ob~utek, kaj
je mogo~e kupiti z nekaj evri, smo oktobra 2005 kupili nekatere naklju~ne prehrambene izdelke
in cene prera~unali v evre po centralnem paritetnem te~aju.

December 2006
Ponedeljek

Torek

Sreda

âetrtek

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

Petek

Sobota

Nedelja

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Izdelek
1 kg kruha
2 puranja zrezka
10 jajc
maslo (250 g)
jogurt (150 g)
1 l mleka

Cena v tolarjih
354 SIT
639 SIT
280 SIT
323 SIT
84 SIT
119 SIT

Cena v evrih
1,45 EUR
2,67 EUR
1,17 EUR
1,35 EUR
0,35 EUR
0,50 EUR

Odslej bomo pla~evali v evrih. Cene pa bodo informativno
dvojno ozna~ene {e {est mesecev po uvedbi evra.

1. januar — evro postane zakonito plaãilno
sredstvo; zaãenja se dvojni obtok in zamenjava
tolarjev za evre.

Januar 2007
Ponedeljek

Torek

Sreda

âetrtek

Petek

Sobota

Nedelja

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

14. januar — predviden konec dvojnega obtoka;
odslej bo evro edino zakonito plaãilno sredstvo.

4. januar — izide nova ‰tevilka revije za potro‰nike VIP!

Dan €

€ Elektronsko banãni‰tvo

Obdobje, ko bo mogo~e pla~evati tako s tolarji kot
z evri, je zelo kratko, zato poskrbimo, da bomo
imeli 31. decembra 2006 ~im manj gotovine v
tolarjih. @e pred tem datumom polo`imo tolarsko
gotovino na svoje ra~une v bankah!

Negotovinski promet bo od 1. januarja 2007 dalje
potekal izklju~no v evrih, temu pa morajo biti prilagojeni tudi POS-terminali. Zaradi uvedbe evra ni
potrebna menjava debetnih, ban~nih in kreditnih
kartic.

€ Bankomati

V trgovinah bo med 1. in predvidoma 14. januarjem
2007 mogo~e gotovinsko pla~evati tako s tolarji kot
z evri, vra~ilo pa bo potekalo v evrih. Olaj{ajmo si
pla~ilne postopke in pla~ujmo brezgotovinsko, s
kartico.

31. 12. 2006 in 1. 1. 2007 morajo banke oskrbeti
bankomate z evri. Pri~akujemo lahko, da bomo
lahko `e od polno~i novega leta vsaj na nekaterih
bankomatih dvigovali gotovino v evrih. Pozorni
moramo biti na morebitni seznam in urnik delujo~ih
bankomatov za 1. 1. 2007. V naslednjih dneh pa pri
dvigu gotovine v evrih z bankomatov predvidoma
ne bo ve~ te`av.

€ Plaãilni instrumenti

€ Trajnik

€ Trgovine

Spremembe, povezane s kreditnimi nalogi, ~eki ter
posebnimi polo`nicami in nakaznicami, v ~asu, ko
je nastajal koledar, {e niso bile dokon~no usklajene,
zato vas z njimi tu ne moremo seznaniti. Bodimo
pozorni, kako je z veljavnostjo »starih« ~ekov,
polo`nic in nakaznic.

Banke bodo obdelovale trajnike v tolarjih do 29.
decembra 2006, po 1. januarju 2007 pa bo obdelava trajnikov potekala v evrih.

€ Raãuni
Od 1. januarja 2007 se vsi tolarski ra~uni glasijo na
evro. Vsa stanja sredstev na tolarskih ra~unih so po
te~aju zamenjave prera~unana v zneske v evrih.

Informacije, ki jih potrebujete za uãinkovito varstvo va‰ih pravic, poi‰ãite v VIP-u, edini
specializirani in neodvisni reviji za potro‰nike pri nas!

Ob naroãilu revije VIP do konca januarja 2006 prejmete
posebno darilo: EVROPSKI ROKOVNIK Izbiraj z glavo, ki
iskrivo nagovarja zlasti mlade potro‰nike in jim pomaga
razumeti ‰iroko paleto potro‰ni‰kih vpra‰anj!
S plaãilom naroãnine na revijo VIP
postanete tudi podporni ãlani Zveze
potro‰nikov Slovenije (ZPS) in
pridobite ãlanske pravice (ne velja
za pravne osebe):
 brezplaãno pomoã pravne pisarne ZPS
 brezplaãne nasvete svetovalcev ZPS**
 prejemate revijo VIP na dom

** na podroãjih prehrane, pravic pacientov, kakovosti
izdelkov, stanovanjskega upravljanja
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