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1. Splošni del  
 
 

1.1.Odnosi z javnostjo  
 
Do konca leta sta predvideni še dve informativni publikaciji (v novembru zloženka ECB in BS skupaj 
z mini kalkulatorji in v sredini decembra skupna publikacija Vlade RS in BS s še zadnjimi 
informacijami pred menjavo denarja). Vzpostavljena je skupna spletna stran na nacionalni ravni 
www.evro.si, odprta je brezplačna telefonska linija evrofon 080 2002, potekajo predavanja po šolah, 
obiski trgovskih centrov, informiranje v okviru sejmov, predstavitev v domovih za ostarele, izdane so 
evrodopisnice, preko katerih lahko državljani postavijo vprašanja glede evra ali naročijo brezplačne 
izvode publikacij. V skladu sporazumom med Vlado RS in BS sta bili po postopkih javnega naročanja 
izbrani agenciji za pripravo TV in radijskih oglasov, internetnih pasic in tiskanih oglasov. 
Oglaševalsko promocijska kampanja se bo začela v zadnjem kvartalu leta 2006. Izvajajo se tudi 
merjenja javnega mnenja in potekajo izobraževanja informatorjev, s pomočjo katerih se želi doseči 
čim večjo informiranost težje dosegljivih skupin. 
 
 

1.2. Časovni potek prevzema evra 
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2. Pravni okvir 
 
 

2.1. Računovodska pojasnila 
 
V zvezi z uvedbo evra je treba v organizacijah, ki vodijo poslovne knjige in izdelujejo 
računovodske izkaze na podlagi računovodske predpostavke nastanka poslovnega dogodka 
(družbe, zadruge, društva) izhajati iz naslednjih temeljnih izhodišč, povezanih z računovodskimi 
vprašanji, in sicer: 
 
1. Do vključno 31.12.2006 je domača valuta Slovenije tolar. Od 1. januarja 2007 bo domača valuta 

evro.  
 
2. Računovodske izkaze za leto 2006 bodo organizacije sestavile v tolarjih. To pomeni, da morajo 

organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu letu za leto 2006 opraviti vsa dejanja 
knjiženja in izdelati zaključno bilanco stanja ter druge računovodske izkaze za to leto ter tudi 
izdelati letno poročilo za leto 2006 v tolarjih.  

 
3. Organizacije bodo za poslovne potrebe in tudi za statistične potrebe za leto 2006 poročale v 

tolarjih. 
 
4. Za vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na obdobje do 31.12.2006 je treba izdelati ustrezne 

knjigovodske listine v tolarjih in jih vključiti v poslovno leto 2006.  
 
5. Organizacije bodo za poslovne dogodke za leto 2006 izstavile račune in druge listine v tolarjih. To 

velja tudi v primeru, če bo račun ali druga listina izdana v letu 2007, nanašala pa se bo na 
poslovne dogodke, ki so se zgodili do 31.12.2006. Seveda bodo ti računi plačani v evrih (izjema 
so gotovinska plačila, ko bo v prehodnem obdobju možno plačevati z evri in tolarji). Vsi poslovni 
dogodki in vsa opravila za obdobje do 31. 12. 2006 (torej tudi inventura), morajo biti obračunani v 
tolarjih. 

 
6. Obračun plač in povračilo stroškov za december 2006 bosta sestavljena v tolarjih in se bosta 

vključevala v letno poročilo za leto 2006. Če bodo plače in povračila stroškov za december 2006 
izplačane v letu 2007, bodo izplačane v evrih. 

 
7. Organizacije bodo otvoritveno stanje za leto 2007 po stanju 1. januarja 2007 preračunale iz 

tolarjev v evre po tečaju zamenjave. Preračune bodo organizacije opravile po posameznih 
postavkah analitičnih evidenc (kupci, dobavitelji, osnovna sredstva in druge analitične evidence). 
Razlike iz vseh preračunavanj bodo organizacije knjižile na poseben konto. Po vseh opravljenih 
preračunih bodo za saldo tega konta priznale druge odhodke (predlog - priporočen konto 757 ali 
druge odhodke - priporočen konto 787). 

 
8. Zaradi uvedbe evra organizacije ne smejo ponovno vrednotiti sredstev, dolgov in kapitala, ampak 

jih le preračunajo iz tolarjev v evre po tečaju zamenjave. 
 
9. Družbe bodo osnovni kapital, delnice in deleže preračunale v evre na način in v rokih določenih z 

693. do 698. členom ZGD -1 (Ur. list RS, št. 42/2006).  
 
10. Računovodski izkazi za leto 2007 bodo izdelani v evrih, ker bo v letu 2007 evro slovenska valuta. 

Primerjalne podatke za leto 2006 (za celo leto ali za posamezna obdobja, na primer za prvi, drugi 
ali tretji kvartal leta 2006) pa bo treba preračunati iz tolarjev v evre. Za preračun vseh postavk se v 
vseh izkazih za primerljiva obdobja leta 2006 uporabi vsakokratni veljavni tečaj BS na zadnji dan 
primerljivega obdobja leta 2006. 
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11. Preračunov računovodskih izkazov za pretekla leta (torej do leta 2006) uradno ni treba izdelati. 
Seveda pa take preračune organizacija lahko izdela za svoje potrebe in pri tem uporabi ustrezne 
tečaje za posamezna leta.  

 
12. Vsi podatki v vseh analitičnih in drugih evidencah za obdobja do 31. decembra 2006 so 

pripravljeni v tolarjih. Zanje ni potrebno nikakršnih preračunov. 
 
13. V primeru, da bo organizacija že po uvedbi evra in zaključku poslovnih knjig za leto 2006 

ugotovila napake, jih bo popravila na način določen v 9. točki Uvoda v SRS 2006 - Spremembe 
računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak ali na način določen 
v MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. 

 
14. Podatki za obdobje do 31. 12. 2006 se izdelujejo in tudi hranijo v uradni veljavni valuti za to 

obdobje - tolarjih. 
 
15. Družbe, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega leta bodo morale letno poročilo za 

obdobje, ki se bo končalo po 1. januarju 2007 izdelati v evrih, kar pomeni, da je treba tudi o 
primerjalnih podatkih za preteklo obdobje poročati v evrih (preračun po uradnem tečaju Banke 
Slovenije na dan poročanja).  

 
16. Banka Slovenije je sprejela sklep, po katerem bo tečaj Banke Slovenije na dan 31.12.2006 enak 

tečaju zamenjave.  
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3. Merila dobre prakse, povezana z uvedbo evra 
 
 

3.1. Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih 
 
S 1. januarjem 2007 postane vodilna valuta pri dvojnem označevanju cen evro. To prinaša tehnično 
spremembo v osnovi za preračun cen. Do 31.12.2006 osnovo predstavljajo tolarske cene kot vodilne 
cene, ki jih je potrebno za pretvarjanje v evrske deliti s tečajem zamenjave 1 € = 239,64 SIT. Plačilo 
zanje je v tolarjih. Rezultat delitve je potrebno zaokrožiti v skladu s pravili zaokroževanja na dve 
decimalni mesti na najbližji cent. Po 1.1.2007 osnovo predstavljajo evrske cene kot vodilne cene, ki 
jih je potrebno za pretvarjanje v tolarske cene množiti s tečajem zamenjave 1 € = 239,64 SIT. Plačilo 
zanje je v evrih. Pri množenju ni več mogoče upoštevati decimalnih mest, ki so bila pri preračunu iz 
tolarske vodilne cene v skladu s pravili zaokroževanja opuščena.  
 
Ob preračunu v obratni smeri po 1.1.2007 zato v primerjavi s postopkom v veljavi do 31.12.2006 
nastanejo manjše razlike.  
 

Artikel Cene v Evrih Cene v SIT  
  Do 31.12.2006 

(vodilna cena) 
Po 1.1.2007 Razlika v 

SIT 
MLEKO 
BANANE 
SLADKOR 
SOL 
JAJCA 
MOKA 

0,66 
0,83 
0,83 
0,29 
1,25 
0,37 

159,00 
199,00 
199,00 
69,00 

299,00 
89,00 

158,16 
198,90 
198,90 
69,50 

299,55 
88,67 

-0,84 
-0,10 
-0,10 
+0,50 
+0,55 
-0,33 

 
Bilo bi nesmiselno in  v neskladju z namenom Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih, 
če bi samo zaradi zamenjave vodilne cene podjetja 1.1.2007 morala popravljati tolarske cene, čeprav 
pri cenah v evrih ne bi bilo nikakršnih sprememb. Po 1.1.2007 so za poslovanje in potrošnika 
pomembne evrske cene, preračun te cene v tolarsko vsebinsko služi samo za vrednostno cenovno 
orientacijo ob prehodu. Podjetjem zato ni potrebno popravljati preračunov cen in cenovnih oznak, ki 
so jih skladno s pravili zakona izvršila do 31.12.2006. Pri novih produktih ali storitvah, ki prihajajo v 
prodajo po 1.1.2007 pa seveda morajo upoštevati, da preračun poteka na podlagi evrske cene kot 
vodilne cene. Inšpektorji bodo to spremembo postopka pri ugotavljanju spoštovanja pravil Zakona o 
dvojnem označevanju  cen v tolarjih in evrih upoštevali kot skladno z zakonom. Potrošniki morajo 
vedeti, da lahko zato nastopijo ob istih evrskih cenah produktov, ponujenih v prodajo v različnem 
obdobju  (pred 31.12.2006 ali po 1.1.2007) malenkostne razlike v njihovi tolarski protivrednosti. 
Tovrstne razlike ne predstavljajo napake v izračunu. Po 1.1.2007 so vodilne cene v evrih in nanje 
mora biti usmerjena vsa pozornost potrošnikov. 
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4. Sektorske priprave 
 
 

4.1. Banke 
 
 

4.1.1. Odpiralni čas, čeki, položnice 
 
Poslovni čas bank 1. in 2. januarja  
Banke članice Združenja bank Slovenije so se dogovorile in uskladile, da bodo v izbranih, 42  krajih v 
Sloveniji imele odprte dežurne poslovalnice. V izbranih – dežurnih poslovalnicah bodo banke 
prebivalstvu zagotavljale samo fizično zamenjavo denarja za denar in sicer tolarje v evre ali/ter evre v 
evre. Drugih bančnih transakcij, ki vključujejo razpolaganje s sredstvi na bančnih računih, banke ne 
bodo omogočale. 
Zamenjava gotovine, brez najave, do zneska 1.500 evrov oziroma  359.460 tolarjev bo brezplačna. 
Nad tem zneskom bo brezplačna le ob predhodni najavi, sicer ima banka pravico zaračunati strošek 
zamenjave po svoji tarifi. 
 
Banke so se dogovorile, da bodo predvsem zaradi varnostnih elementov konkretne podatke o naslovih 
poslovalnic in odpiralnem času objavile v mesecu novembru, kar bo še vedno dovolj zgodaj za 
ustrezno informiranje javnosti. 
 
Unovčevanje tolarskih čekov 
Banke bodo čeke v tolarjih, ki bodo izdani do 31. 12.2006 v tolarjih, unovčevale na običajen način do 
15. 01.2007. Čeke v tolarjih bo po tem datumu sicer še mogoče unovčiti, vendar po posebnem 
postopku, za katerega ima banka v skladu s svojo poslovno politiko določeno tarifo. 
 
Čekov v tolarjih po 31.12.2006 ne bo več mogoče izdajati. 
 
Uporaba posebnih položnic 
Banke so oblikovale nov obrazec posebne položnice (PP02), ki bo veljal od 1.1.2007 dalje. Standard 
in navodilo je objavljeno na spletni strani Združenja banka Slovenije www.zbs-giz.si  
 
Banke bodo stare tolarske posebne položnice (PP01) brez pretiskanega evrozneska in/ali prejete po 
1.2.2007 zavračale. 
 
Poslovanje bančnih avtomatov in POS terminalov 
Bančni avtomati bodo zaradi prilagoditve na izplačevanje evrobankovcev prenehali delovati 
31.12.2006 ob 21 uri. Po polnoči bodo avtomati postopno vključevani, končni rok za vključitev vseh 
bančnih avtomatov je 1.1.2007 ob polnoči. 
Poslovanje s karticami na POS terminalih bo ob prehodu na evro ovirano, moteno oz. prekinjeno v 
noči z 31.12.2006 na 1.1.2007 od 23 do 01 ure. 
 
V okviru Združenja bank Slovenije se članice dogovarjajo o načinu komuniciranja v času prehoda na 
evro. 
 
V ta namen so določile kontaktne osebe članic, procesnih centrov (Bankarta) in Združenja. 
 
Članice so se dogovorile  tudi o načinu obveščanja javnosti, v času po prehodu na evro.  
 
Obvestila za javnost o poteku oz. izvajanju planiranih aktivnostih  bodo oblikovana in sporočana tako, 
da bo določeno eno komunikacijsko mesto za dogodke, ki bodo imeli »nacionalno« raven, medtem ko 
bodo informacije, ki bodo zadevale le eno banko oblikovane in posredovane z naslova te banke. 
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4.1.2. Preddobave 
 
Potrebe po evrogotovini so se do septembra 2006 povečale. Nove količine, namenjene preddobavam, 
so prikazane v ažurirani preglednici.  
 

EVROKOVANCI EVROBANKOVCI  
Dobava 
evrokovancev 

Preddobava 
evrokovancev

Posredna 
preddobava 
evrokovancev

Nabava 
evrobankovcev

Preddobava 
evrobankovcev

Posredna 
preddobava 
evrobankovcev

Količina 296 mio 
kosov 

236 mio 
kosov 

 94,5 mio kosov 42,3 mio kosov  

Teža  1.465 ton 1.152 ton  73 ton 32,4 tone  
Začetek začetek 

septembra 
2006 

sredina 
septembra 
2006 

začetek 
decembra 
2006 

sredina 
novembra 2006 

sredina 
decembra 2006 

sredina 
decembra 2006 

 
 
 

4.2. Javni sektor 
 
 

4.2.1. Davčna pojasnila 
 
V skladu s predlogi novih zakonov na davčnem področju, ki bodo sprejeti še v letu 2006, bodo 
lestvice, mejni zneski, globe in ostali denarni zneski opredeljeni v evrih. V ostalih davčnih predpisih, 
kjer se še navajajo tolarski zneski, se ti zneski preračunajo po tečaju zamenjave in zaokrožijo na dve 
decimalni mesti (če ni s posameznim davčnim predpisom določeno drugačno zaokroževanje). 
Na davčnem področju bo v zvezi s prehodom na evro na podlagi krovnega zakona o uvedbi evra izdan 
poseben podzakonski akt, ki bo določal valuto, v kateri bodo v obdobju po uvedbi evra zavezanci za 
davke predlagali obračune davkov in davčne napovedi za davčna obdobja pred uvedbo evra.  
 
V skladu s preliminarnim načrtom bodo zavezanci podatke v davčnih obračunih in davčnih napovedih, 
ki se nanašajo na davčna obdobja pred uvedbo evra, vlagajo pa jih pri davčnem organu po uvedbi evra, 
predložili v tolarjih, končni znesek davka pa bo treba plačati v evrih, pri čemer se obveznost za plačilo 
preračuna v evre po tečaju zamenjave.  
 
Obračune davčnega odtegljaja in obračuni prispevkov za socialno varnost, ki jih zavezanci vložijo pri 
davčnem organu za izplačila dohodkov po uvedbi evra, bodo zavezanci predložili v evrih in davčno 
obveznost poravnali v evrih, tudi če se bo izplačilo nanašalo na obdobje pred uvedbo evra.  
 
Davčni organ, ki bo izdal odločbo o odmeri davka ali odločbo o vračilu preveč plačanega davka po 
datumu uvedbe evra, odločba pa se bo nanašala na davčno obdobje pred uvedbo evra, bo odločbo izdal 
v tolarjih in evrih, pri čemer bo obveznost preračunal v evre po tečaju zamenjave.  
 
Zavezanci za davek bodo morali vse davčne obveznosti po datumu uvedbe evra plačati  v evrih, razen 
v obdobju dvojnega obtoka, v času katerega davčne obveznosti lahko izpolnijo v evrih ali v tolarjih. 
 
Tudi po uvedbi evra ostanejo v uporabi tako sodni kot upravni kolki. Na podlagi 9. člena Zakona o 
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo) in 4. odstavka 6. člena 
Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo) je minister, pristojen 
za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje in ministrom, pristojnim za javno upravo, 
izdal nov Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 101/06). 
Kolki bodo izdani v apoenih po 1, 2, 5, 10, 20, 50 centov in 1, 2, 5, 10 in 20 evrov. Uprava za javna 
plačila bo zamenjevala kolke v tolarjih s kolki v evrih do 28. februarja 2007. 

 8



Prav tako se v letošnjem letu pričakuje sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
upravnih taksah, ki bo določil višino upravne takse v evrih. 
 
Obračunavanje in plačevanje davkov  
 
Pri poročanju davčni upravi se bo z uvedbo evra spremenila enota poročanja. Davčni zavezanci so 
obračune, napovedi in ostala poročila  izpolnjevali v tolarjih v celih številih. Z uvedbo evra bodo 
obračune in napovedi izpolnjevali v evrih in centih na dve decimalni mesti.  
 
V skladu Zakonom o uvedbi eura bodo zavezanci za obdobja pred uvedbo evra davčni upravi poročali 
v tolarjih, davčna uprava pa bo preračunala zneske v evre po tečaju zamenjave. Izjema so obračuni 
davčnega odtegljaja in obračuni za socialno varnost, kjer nastopi obveznost ob izplačilu dohodka in se 
bodo zneski, čeprav se nanašajo na obdobje pred uvedbo evra, poročali v evrih. 
 
Zavezanci bodo spremembe in dopolnitve predloženih obrazcev za pretekla obdobja predlagali v 
originalni valuti, davčna uprava pa bo preračunala zneske v evre po tečaju zamenjave ob predpisanem 
zaokroževanju. Dodatne obveznosti ali presežki bodo izračunani v evrih.  
 
Finančne obveznosti za obdobja pred uvedbo evra bodo v postopkih nadzora ugotovljene v tolarjih in 
preračunane v evre po tečaju zamenjave ob predpisanem zaokroževanju. Zneski akontacij, ki so 
plačani v evrih in zmanjšujejo davčno obveznost za obdobja pred uvedbo evra, se preračunajo v tolarje 
in odštejejo od davčne obveznosti v tolarjih.  
 
Pri že izdanih odločbah o odlogu ali obročnem plačevanju obveznosti bo davčna uprava avtomatsko 
preračunala zneske, ki zapadejo v plačilo po 1.1.2007 v evro po tečaju zamenjave ob predpisanem 
zaokroževanju. V novih odločbah o odlogih ali obročnem plačevanju bo davčna uprava do uvedbe 
evra izračunali zneske v tolarjih in evrih. Za preračunavanje bo uporabljen tečaj zamenjave. 
Izdani sklepi v postopkih davčne izvršbe se izvajajo daljše časovno obdobje. V skladu z Zakonom o 
uvedbi eura bodo morali izplačevalci in plačilne institucije po uvedbi evra preračunati tolarske zneske 
v evre po tečaju zamenjave z upoštevanjem pravil zaokroževanja. Davčna uprava ne bo ponovno 
izdajala že izdanih sklepov o izvršbi v tolarjih. 
 
V davčnem knjigovodstvu bodo evidence na dan 31.12.2006 zaključene v tolarjih. Vse odprte 
postavke bodo preračunane v evre po tečaju zamenjave in zaokrožene v skladu s predpisi in prenesene 
na dan 1.1.2007 kot otvoritveno stanje. 
 
V vseh veljavnih davčnih predpisih, kjer se zneski v tujih valutah preračunavajo z uporabo srednjega 
tečaja Banke Slovenije, se bo namesto le-tega po 1. 1. 2007 uporabljal referenčni tečaj Evropske 
centralne banke, ki ga bo prav tako objavljala Banka Slovenije. 
 
Specifične informacije glede obračunavanja in plačevanja uvoznih dajatev ter trošarin in okoljskih 
dajatev 
 
Z dnem uvedbe evra mora biti carinska oziroma  davčna osnova v  upravnih aktih (carinske 
deklaracije, obračuni, odločbe) izražena v evrih in centih, z upoštevanjem dveh decimalnih mest.  
Način obračunavanja uvoznih dajatev in tarifne uvrstitve blaga se z uvedbo evra ne bodo  spremenili. 
 
Kadar so elementi za določanje carinske vrednosti izraženi v tuji valuti, se za preračun zneskov v 
domačo valuto v postopku ugotavljanja carinske vrednosti uporabi tečajna lista Banke Slovenija.  S 
prevzemom evra bo Banka Slovenije še vedno objavljala dnevno tečajno listo valut, ki bo prevzeta po 
tečajni listi Evropske centralne banke. Objavljen bo samo srednji tečaj Banke Slovenije, ki bo enak 
referenčnemu tečaju Evropske centralne banke. 
 
Tečajne liste, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, bodo objavljene na spletnih straneh Carinske 
uprave Republike Slovenije. 

 9



4.2.2. Carinske deklaracije  
 
Pri  izpolnjevanju  polj carinske deklaracije zaradi uvedbe evra ne pričakujemo  posebnih sprememb, 
razen načela da se vse zneske v poljih deklaracij vloženih po 1.1.2007, vpisuje v evrih in centih, na 
dve decimalni mesti natančno. Zaradi te spremembe bo še pred koncem leta 2006 dopolnjen Pravilnik 
o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se 
uporabljajo v carinskih postopkih. Nekaj posebnosti je le pri vlaganju nepopolnih in dopolnilnih 
deklaracij, če se postopek začne pred datumom uvedbe evra in zaključi z dopolnilno deklaracijo po 
tem datumu.  
 
Zavezanci bodo po 1. 1. 2007 vse negotovinske obveznosti do Carinske uprave RS poravnavali v 
evrih. Dva meseca pred uvedbo evra bodo na posebnih položnicah, ki so priložene k obvestilom o  
obračunanem dolgu izdanim s strani Generalnega carinskega urada, navedeni zneski  v tolarjih in 
evrih. Znesek v evrih bo naveden na desni strani v polju namen. 
 
Vse obveznosti Carinske uprave RS do zavezancev za preveč plačane davke oziroma napačna plačila 
bodo po 1. 1. 2007 vrnjene v evrih, ne glede na to kdaj so nastale.  
 
Poravnavanje obveznosti v obliki gotovinskih plačil na blagajnah mejnih prehodov in blagovnih  
izpostavah v notranjosti države ter  pri izreku glob na mestu prekrška, bo mogoče v obdobju od 1. 1. 
2007 do 14. 1. 2007 izvajati v tolarski gotovini, vračilo razlike med prejeto gotovino in obveznostjo pa 
bo izvedeno v evrih. 
 
Podrobnosti o posebnostih pri izpolnjevanju carinskih deklaracij, veljavnosti instrumentov 
zavarovanja in njihovim preračunom, so dostopne na spletnem portalu Carinske uprave RS.  
 
 

4.2.3. Socialni transferji 
 
Struktura podatkovnih datotek in baz podatkov za socialne transferje se je spremenila zaradi prevzema 
evra. 

Vsi podatki v aktivnih bazah podatkov se bodo vodili v valuti, v kateri je bila pravica priznana, po 
1.1.2007, po uvedbi evra, pa izključno v evrih. V informacijskih rešitvah Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve bo po uvedbi evra zaokroževanje zneskov v evrih in centih izvedeno na način, ki ga 
predpisujeta Uredba Sveta  in Zakon o uvedbi eura. Vse rešitve za vse pravice imajo enak koncept 
vloge, vnosa v sistem, odločbe in obravnave zneskov v sistemu. 

• Pomembno je, da so vse odločbe po 1.1.2007 izpisane v evrih (vsi zneski). 
• Vsi izpisi za izplačila do 31.12.2006 ostajajo v tolarjih, ne glede na čas izpisa (zahtevki, 

seznami izplačil, statistike v katerih bodo eksplicitno vsebovani zneski), po 1.1.2007 pa v 
evrih. 

• Pri izračunih se bodo dohodki upoštevali v valuti, v kateri je bil dohodek izplačan in bo 
preračunan v evre, ki bodo izpisani na odločbi. Temu bodo prilagojeni tudi obrazci za 
pridobitev socialno varstvenih pravic. 
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4.3. Kapitalski trg 
 
 

4.3.1. Dolžniški inštrumenti 
 
Nematerializirani dolžniški vrednostni papirji državnega proračuna, pri katerih bo potrebna izvedba 
redenominacije so: 
 
Nespremenljivi 
 
Dne 31. 12. 2006 bodo v veljavi naslednje tolarske obveznice s fiksno obrestno mero: RS44, RS52, RS54, 
RS55, RS56, RS57, RS58, RS59, RS60, RS61 in RS62.  
 
Indeksirani 
 
Dne 31.12.2006 bodo v veljavi tri take obveznice in sicer RS46, RS47 in RS15U. Obveznica RS10 pa je 
bila predčasno odplačana. 
 
Spremenljivi 
 
Do uvedbe evra bo večina teh obveznic odplačana, vendar kljub temu ostanejo na dan 31.12.2006 
neodplačane še tri obveznice s spremenljivo obrestno mero in sicer RS21, RS31 in RS39. 
 
Evro denominirani  
 
Dne 31. 12. 2006 bodo v veljavi naslednje evro denominirane obveznice s fiksno obrestno mero: RS18, 
RS23, RS26, RS29, RS32, RS33, RS38, RS48, RS49, RS50 in RS53. 
 
 

4.3.2. Trgovalni koledar in spremembe pri trgovanju na Ljubljanski borzi 
 
Ljubljanska borza  je na podlagi predlogov za zaustavitev trgovanja konec leta 2006, ki jih je prejela s 
strani Združenja članov borze vrednostnih papirjev in KDD-ja, sprejela sklep, da se dne 28. in 29. 
decembra 2006 zaustavi trgovanje preko BTS na vseh segmentih organiziranega trga ter na segmentu 
TUVL. Z zaustavitvijo trgovanja na navedena dneva bo vsem borznim članom in KDD omogočen 
učinkovit in varen prehod na valuto evro. 
Zadnji trgovalni dan v letu 2006 je tako 27.12.2006, ko bo trgovanje potekalo po običajnem urniku 
med 9.30 in 13. uro.  
 
V trgovalnem sistemu BTS bodo vsa naročila dne 27.12.2006 po koncu trgovanja odstranjena. 
Ponoven vnos naročil v valuti evro bo za vse borzne člane možen dne 3. 1. 2007 od 7.00 ure dalje. 
Trgovanje bo tega dne potekalo po običajnem urniku med 9.30 in 13. uro. 
 
Borza bo na zadnji trgovalni dan v letošnjem letu, dne 27.12.2006, v tečajnico dodatno vključila zadnji 
uradni enotni tečaj za vse vrednostne papirje. S prvim trgovalnim dnem v letu 2007, dne 3.1.2007, bo 
borza borzne tečajnice pripravljala v evru. Z namenom dvojnega označevanju cen v skladu z Zakonom 
o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih bo borza od dne 3.1.2007 do 30.6.2007 objavljala 
borzne tečajnice v tolarjih po tečaju zamenjave na svoji spletni strani, na enak način kot je sedaj 
objavljena tečajnica v evrih.   

Borza je izvedla prilagoditev vseh borznih indeksov ob redni polletni reviziji, tako da se bodo vsi 
delniški borzni indeksi od 1.10.2006 dalje izračunavali v evrih. 

V skladu s sprejetim Navodilom za konverzijo amortizacijskih načrtov podjetniških obveznic v evro 
bo borza vse prilagojene amortizacijske načrte objavila na svoji spletni strani predvidoma do konca 
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septembra. Zaradi preračuna amortizacijskih načrtov obveznic ne bo prišlo do spremembe trgovalne 
kode in ne bo potrebno dodatno zaustavljanje trgovanja z obveznicami. 
 
Pri spremembah nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala izdajateljev, katerih delnice so 
uvrščene na organizirani trg bo veljalo: 

 V primeru, da izdajatelj sprejme v tem letu sklep o zamenjavi delnic v kosovne v razmerju 1 
nominalna delnica v SIT za 1 kosovno delnico, ali da izdajatelj ne sprejme nobene aktivnosti s tem 
v zvezi, pri trgovanju konec leta ne bo sprememb. 

 V primeru, da izdajatelj sprejme v tem letu sklep o zamenjavi delnic v kosovne v razmerju, ki ni 
enak 1 nominalna delnica v SIT za 1 kosovno delnico, bo borza izvedla postopek spremembe 
števila delnic v skladu s Pravili in usklajeno s postopki KDD-ja.  

 
Borza ima za zadnji teden pred novim letom pripravljen podrobnejši načrt prehoda na evro, ki zajema 
izvedbo prehoda, podrobnejša testiranja in dežurstva. V borznem trgovalnem sistemu BTS se bo 
zamenjava valute iz SIT v EUR izvedla na enkrat v obdobju med 28. 12. in 29. 12. 2006. Sistem v tem 
času ne bo dostopen za borzne člane. 
 
Ljubljanska borza bo za zagotovitev nemotenega prehoda na novo valuto tudi za nedelovne oz. 
praznične dni (od 30.12.2007 do 2.1.2007) organizirala dežurstvo: predvidoma zadnja dva dneva v 
letu 2006 s prisotnostjo na borzi, prva dva dneva v letu 2007 pa z dežurstvom – dosegljivostjo na 
mobilnih telefonih.  
 
Borza je sprejela poseben  načrt aktivnosti za prevzema evra za obdobje od 27. decembra 2006 do 3. 
januarja 2007.  
 
Koledar aktivnosti je naslednji: 
 

Obdobje/dan Aktivnost Opomba 

27.12.2006 sre 
priprava vseh datotek v SIT 
do 14:30 (TUVL do 15.30) 

Zadnji trgovalni dan v SIT. 
Borza pripravi dodatno datoteko za člane 
z vrednostjo vseh zadnjih enotnih 
tečajev. 
Vse ostale datoteke se pripravijo po 
standardnem postopku. 

28.12.2006 čet 

Izvedba prehoda na € 
Ukinitev dostopa podatkov za 
vendorje 

Do 31.12.2006 so vse javne storitve 
borze v SIT. 

29.12.2006 pet Izvedba prehoda na €  
30.12.2006 sob Test prehoda na €  
31.12.2006 ned Test prehoda na €   
30. ali 
31.12.2006 ned 

Priprava splošnega okolja 
borze  

1.1.2007 pon 

Vklop € na javnih storitvah 
borze 
Test javnih storitev v € Dostop podatkov na spletni strani v € 

2.1.2007 tor Dežurstvo  

3.1.2007 sre 
 
Priprava sistema BTS ob 7:00 

Prvi trgovalni dan v € 
vnos naročil možen od 7.00 ure dalje 

3.1.2007 sre Dostop podatkov za vendorje Od 8:00 dalje 
 
 
Ljubljanska borza bo za zagotovitev nemotenega prehoda na novo valuto organizirala za nedelovne oz. 
praznične dni (od 30.12.2007 do 2.1.2007) tudi dežurstvo: predvidoma zadnja dva dneva v letu 2006 s 
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prisotnostjo na borzi (tel: 01 4710 -217), prva dva dneva v letu 2007 pa z dežurstvom – dosegljivostjo 
na mobilnih telefonih (številka bo objavljena naknadno).  
 
 

4.3.3. Načrt aktivnosti KDD ob prevzemu evra 
 
Aktivnosti KDD ob prevzemu evra bodo potekale v skladu z internimi načrti, ki so usklajeni tudi z 
drugimi udeleženci kapitalskega trga. V času od 30.12.2006 do 2.1.2007 informacijski sistem CRVP 
ne bo posloval za stranke. V tem času bo KDD v sistemu CRVP vse relevantne podatke konvertiral v 
evro.  
 
Komunikacijske aktivnosti KDD bodo kot do sedaj potekale preko obvestil članom, za prehod na evro 
pa je vzpostavljena posebna spletna stran (http://www.kdd.si/obvestila/obvestila_prehod_na_evro/ ), ki 
se sprotno ažurira. 
 
Ker bo glede na trgovalni koledar Ljubljanske borze zadnja poravnava poslov, sklenjenih v tolarjih, v 
petek, 29.12.2006, KDD ne načrtuje nobenih posebnih aktivnosti glede poravnave na 30. in 
31.12.2006. 
 
Na podlagi 3. člena Navodil klirinškodepotne družbe za vodenje centralnega registra in sklepa 
sestanka med KDD in Združenja članov borze vrednostnih papirjev – GIZ z dne 12.5.2005 bo 
informacijski sistem centralnega registra tudi 29.12.2006 deloval polni delovni čas, kar pomeni od 
08.00 do 17:00 ure. 
 
Članom KDD je v skladu s Tehničnimi navodili klirinškodepotne družbe in sklepom sestanka med 
KDD in Združenja članov borze vrednostnih papirjev – GIZ z dne 12.5.2005 omogočen prenos 
podatkov preko spletnih storitev na način, ki je opisan v Tehničnih navodilih klirinškodepotne družbe, 
vsak delovni dan med 7.00 in 19.00 uro. Tudi 29.12.2006 bo tako možen prenos podatkov za uvoz v 
zaledne aplikacije članov do 19.00 ure.  
 
KDD bo v času od 30.12.2006 do 2.1.2007 omogočal članom naslednje storitve: 
 

 Dne 30.12.2006 bo za člane deloval elektronski sistem za podporo uporabnikom v času od 
10:00 do 14:00;  

 
 Dne 2.1.2007 bo sistem CRVP odprt za testiranje povezljivosti članov, in sicer bo možen 

vpogledni dostop s Klientom CRVP in prenos podatkov preko spletnih storitev med 10:00 in 
14:00 uro, v tem času bo tudi deloval elektronski sistem za podporo uporabnikom; 

 
 Podatki o dnevnih vrednostih obveznic bodo na voljo za dan 30.12.2006 in 31.12.2006 dne 

29.12.2006 in za obdobje 1.1.2007 do 3.1.2007 dne 2.1.2007.  
 
Podatke o spremembah značilnosti lastniških vrednostnih papirjev (uvedba kosovnih delnic) lahko 
člani pridobijo prek spletnih storitev, vsi ostali zainteresirani pa lahko te podatke pridobijo na spletni 
strani http://www.kdd.si/vrednostni_papirji/ . 
 
Na podlagi Tehničnih navodil klirinškodepotne družbe KDD zagotavlja izdajateljem, ki dnevno 
prejemajo podatke o imetnikih vrednostnih papirjev in dnevnih transakcijah, podatke na zaščitenih 
spletnih straneh, in sicer naslednji delovni dan po presečnem dnevu do 9.00 ure.  
 
KDD zagotavlja izdajateljem, ki mesečno ali dnevno prejemajo podatke o imetnikih vrednostnih 
papirjev in dnevnih transakcijah, podatke na zaščitenih spletnih straneh ali jih posreduje na zgoščenki 
oziroma disketi. Podatki o imetnikih na zadnji delovni dan v mesecu so na voljo prvi delovni dan v 
naslednjem mesecu do 9.00 ure. Zaradi zagotovitve nemotenih in pravočasnih priprav na prevzem 
evra, bo 29.12.2006 KDD d.d. zgoraj omenjene podatke pripravila že isti delovni dan – t.j. 29.12.2006 
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(in ne kot običajno šele prvi naslednji delovni dan- 3.1.2007), in sicer po 18.00 uri, ko bo KDD d.d. 
zaključila še svoje interne obdelave.  
 
V svojem scenariju prehoda na evro KDD d.d. dne 30.12.2006 (sobota) ter 31.12.2006 (nedelja) ne 
predvideva delovanja informacijskega sistema centralnega registra, tako da bodo posledično knjige 
imetnikov delnic in obveznic posameznega izdajatelja na dneva 30.12.2006 ter 31.12.2006 povsem 
enaki knjigi imetnikov na dan 29.12.2006, in sicer v trenutku zaprtja delovanja informacijskega 
sistema tega dne (t.j. ob 17.00 uri).  
 
Od 3.1.2007 dalje bo spremenjen delovni čas informacijskega sistema CRVP in sicer bo deloval vsak 
delovni dan od 7.00 ure do 18.00 ure. 
KDD omogočila uporabo spletnih storitev vsak delovni dan med 7.00 in 18.30 uro. 
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