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1

2 EVRA

Dr. France Preπeren

uvodnik

Spoπtovani,

Pred vami je zadnja publikacija pred zamenjavo denarja. V 
njej vam æelimo v zadnjih dneh pred uvedbo nove valute - evra 
povedati, kje in kako boste lahko zamenjali tolarje v evre, kako 
bo potekalo plaËevanje s plaËilnimi karticami, kdaj in kolikπne 
zneske boste lahko dvigovali z bankomatov in kako boste po 
novem plaËevali s poloænicami. 

»asa za zamenjavo denarja bo dovolj. Prva dva tedna v novem 
letu 2007, torej do vkljuËno 14. januarja, boste lahko plaËevali s 
tolarji in evri, preseæek denarja pa vam bodo vraËali le v evrih. 
V poslovnih bankah, hranilnicah in pri poπtnih okencih boste 
tolarje lahko zamenjali za evre vse do 1. marca 2007.

V Banki Slovenije, na Slovenski cesti 35 v Ljubljani, boste 
tolarske bankovce lahko zamenjali brez Ëasovnih omejitev, 
kovance pa πe deset let po uvedbi evra, to je do konca leta 2016. 
Tako ni nobenega razloga za skrbi, da vam zamenjava tolarske 
gotovine ne bi uspela.

Z evrom se bomo morali navaditi tudi na novo merilo 
vrednosti. Zaradi velikega vrednostnega prehoda s tolarjev 
na evre se nam bodo prodajne cene zdele nizke, vendar bodo 
nominalno niæji tudi naπi meseËni prejemki. To narekuje veËjo 
previdnost pri gospodarjenju z razpoloæljivim denarjem. 

Nenazadnje pa smo v priËujoËi publikaciji navedli πtevilne 
dodatne vire informacij in z njimi lahko dobite odgovore na 
morebitna dodatna vpraπanja v zvezi z uvedbo evra.
 

Vlada Republike Slovenije in 
Banka Slovenije
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15. 12. 2006
ZaËetek prodaje zaËetnih paketov evrskih kovancev za 
obËane in zbirke evrskih kovancev s slovensko nacionalno 
stranjo.

1. 1. 2007 
€-DAN, uvedba nove valute, zaËetek obdobja dvojnega 
obtoka z moænostjo gotovinskega plaËevanja v tolarjih in 
evrih, toda z vraËilom razlike denarja samo v evrih. 

14. 1. 2007
Konec obdobja dvojnega obtoka.

1. 3. 2007
Konec brezplaËne zamenjave gotovine iz tolarjev v evre 
v bankah, hranilnicah in pri poπtnih okencih. ZaËetek 
obdobja brezplaËne zamenjave v Banki Slovenije za tolarske 
bankovce brez Ëasovne omejitve, zamenjava kovancev pa bo 
mogoËa do konca leta 2016.

30. 6. 2007
Konec obdobja obveznega dvojnega oznaËevanja cen v evrih 
in tolarjih.

31. 12. 2016
Konec brezplaËne zamenjave tolarskih kovancev v Banki 
Slovenije.

2

kljuËni 
datumi

1 evro

Primoæ Trubar
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 Prebivalci Slovenije bomo imeli od dneva uvedbe evra 
kot nove valute Republike Slovenije, torej od 1. januarja 
2007, na voljo 60-dnevno obdobje, v katerem bomo 

lahko brezplaËno zamenjali tolarska bankovce in kovance 
v bankah, hranilnicah in pri poπtnih okencih. Zamenjava 
bo po teËaju zamenjave: 1 EUR = 239,640 SIT. Pomembno 
je vedeti, da vam v tem obdobju banke, hranilnice in 
Poπta Slovenije ob zamenjavi denarja ne smejo zaraËunati 
menjalnih provizij ali stroπkov, prav tako ne smejo uporabiti 
teËajev za evre, ki bi bili drugaËni od teËaja zamenjave. 
Banke, hranilnice in Poπta Slovenije morajo zamenjati 
tolarje v evre vsakomur in ne le svojim strankam. Zakon o 
uvedbi eura ne doloËa omejitev gornjega zneska tolarske 
gotovine, ki jo lahko posameznik zamenja za gotovino v 
evrih. Izjema je moænost zaraËunavati stroπke za zamenjavo 
zneskov, ki presegajo protivrednost 1500 evrov in ni 
predhodno najavljena. Tako vam svetujemo, da zamenjavo 
gotovine v takem obsegu najavite banki vsaj 24 ur pred 
nameravano zamenjavo. 

 Banka lahko za predhodno najavo doloËi tudi viπji 
znesek ali pa se odloËi, da bo brezplaËno zamenjala 
tolarsko gotovino ne glede na viπino zneska, zato velja 

te pogoje preveriti v banki, v kateri nameravate gotovino 
zamenjati. Navedeno pravilo predhodne najave velja le, 
kadar stranka v banko prinese tolarsko gotovino in æeli 
dobiti gotovino v evrih.

 V obdobju med 1. januarjem in 1. marcem 2007 
lahko stranka na svoj raËun poloæi poljuben znesek 
tolarske gotovine, banka pa izvede zamenjavo po 

teËaju zamenjave (1 EUR = 239,640 SIT). 

3

kako bomo 
zamenjali 

denar

50 centov

Triglav
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Od 1. do 14. januarja 2007 
- dvojni obtok gotovine

 Z dnem uvedbe evra, torej od 1. januarja 2007, zaËne 
teËi 14-dnevno obdobje dvojnega obtoka gotovine. To 
pomeni, da je mogoËe gotovinsko plaËevanje v tolarjih 

in tudi æe v evrih. Ne glede na to, ali bo plaËilo v tolarjih ali 
evrih, bo vraËilo vedno v evrih.

 »e stranka v obdobju dvojnega obtoka gotovine 
plaËuje znesek v tolarjih, se vplaËana tolarska 
gotovina preraËuna z uporabo teËaja zamenjave 

(1 EUR = 239,640 SIT) v evre na dve decimalni mesti 
natanËno. Nato se od vplaËila, izraæenega v evrih, odπteje 
znesek raËuna in razlika izplaËa v evrih.

Kdaj bomo lahko dvigovali evre z banËnih 
avtomatov

 BanËni avtomati bodo zadnji dan leta 2006 prenehali 
delovati ob 21. uri, nato bo do polnoËi potekala 
prilagoditev za dvigovanje gotovine v evrih.

 Ponovni zagon banËnih avtomatov bo potekal 
postopno v obdobju naslednjih 24 ur in pri tem bosta 
upoπtevani regijska pokritost in pogostost uporabe 

banËnih avtomatov. Seznam delujoËih banËnih avtomatov, 
na katerih bo mogoË dvig gotovine v evrih, bo sproti 
dopolnjevan in objavljen na spletni strani Zdruæenja bank 
Slovenije (www.zbs-giz.si) od polnoËi naprej. Bankart, ki 

4

kako bomo 
zamenjali 
denar

20 centov

lipicanec
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5upravlja mreæo banËnih avtomatov, bo imel odprto tudi 
posebno telefonsko πtevilko za informacije o delovanju 
bankomatov. Informacije o delovanju bankomatov boste 
lahko dobili na πtevilki 01/ 5834 184. 

Tudi med prazniki bomo lahko menjali     
v nekaterih bankah

 Ponedeljek, 1. 1. 2007, in torek, 2. 1. 2007, sta praznika. 
V tem Ëasu boste tolarsko gotovino lahko zamenjali 
v dvainπtiridesetih banËnih poslovalnicah po vsej 

Sloveniji in v Banki Slovenije. Seznam banËnih poslovalnic 
je na voljo na spletni strani Zdruæenja bank Slovenije 
(www.zbs-giz.si) in v banËnih poslovalnicah, informacije o 
delovnem Ëasu Banke Slovenije pa na njeni spletni strani 
www.bsi.si

PlaËevanje s karticami

 PlaËevanje s karticami (plaËilnimi in kreditnimi) bo 
zaradi prilagoditve terminalov POS moteno med 
23. uro zadnjega dne v letu, 31.12.2006, do 1. ure 

prvega dne v letu 2007. Do prekinitve dne 31. 12. 2006 bo 
na potrdilu o plaËilu izpisan znesek v SIT, po vzpostavitvi 
terminala dne 1. 1. 2007 pa bo na potrdilu znesek v evrih.

kako bomo 
zamenjali 

denar

10 centov

PleËnikov naËrt
slovenskega 
parlamenta
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6 Kako bomo lahko plaËevali s poloænicami

 Posebne poloænice, izdane novembra in decembra 2006, 
imajo poleg zneskov v tolarjih navedene tudi zneske v 
evrih. Po 1. januarju 2007 pa bo v uporabi nov obrazec, 

tako da bodo nove posebne poloænice æe izdane v evrih. 

Posebno nakaznico za izplaËilo gotovine v tolarjih bodo 
izdajatelji nakaznic lahko uporabljali do 31. 12. 2006, po         
1. 1. 2007 bo v uporabi nova posebna nakaznica za izplaËilo 
gotovine v evrih.

Ne pozabite na teËaj zamenjave

TeËaj zamenjave tolarja z evrom je 1 EUR = 239,640 SIT in 
zaËne veljati z dnem uvedbe evra, to je 1. januarja 2007. 
TeËaj zamenjave je 11. julija 2006 doloËil Svet Evropske unije 
v skladu s Ëlenom 123(5) Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti in po odloËitvi, da Slovenija izpolnjuje zahtevane 
(t. i. konvergenËne oziroma maastrichtske) kriterije za 
uvedbo evra.

plaËila po 
novem

5 centov

Sejalec
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7Pogodbe po uvedbi evra

 Sploπno priznano pravno naËelo, da uvedba nove valute 
ne vpliva na kontinuiteto pogodb in drugih pravnih 
instrumentov, velja tudi ob zamenjavi tolarja za evro. To 

πe zlasti pomeni, da uvedba evra posamezni stranki ne daje 
pravice, da bi enostransko spremenila pogodbene obveznosti   
ali jih zaradi uvedbe evra razveljavila oziroma prenehala 
izvrπevati, razen Ëe se stranke dogovorijo drugaËe. Samo 
zaradi uvedbe evra strankam torej ni treba sklepati aneksov k 
obstojeËim pogodbam.

 Tako na primer v kreditnih pogodbah pogoji obrestovanja 
ob nespremenjenih pogodbenih doloËilih ostajajo enaki 
kot do uvedbe evra. PreraËun kredita upnika bo potekal 

tako, da se bo tolarska obveznost po nepreklicnem teËaju 
zamenjave in pravilih zaokroæevanja preraËunala v obveznost v 
evrih, obrestovanje tako preraËunanega zneska pa ostaja enako.

V pogodbah, ki za obrestno mero predvidevajo TOM, se bo 
znesek v evrih obrestoval po tej obrestni meri. Temeljno 
obrestno mero bo statistiËni urad izraËunaval po enaki 

metodologiji kot do zdaj. V pogodbah z valutno klavzulo vezano 
na teËaj med evrom in tolarjem, teËaj, kot element doloËanja 
obrestovanja, z uvedbo evra ugasne oziroma je trajno enak. 
Obrestovanje preraËunanega zneska bo potekalo samo po 
obrestni meri, doloËeni v taki pogodbi. »e je pri tej vrsti pogodbe 
valutna klavzula vezana na kako drugo valuto in ne na evro (na 
primer dolar), se bo za izraËun valutne klavzule uporabljal teËaj 
med evrom in to drugo valuto. Pri kreditnih pogodbah, kjer je 
obrestovanje vezano na gibanje tolarske referenËne obrestne 
mere sitibor, bo sitibor zamenjal euribor. Pri kreditnih pogodbah 
s fi ksno obrestno mero poteka po uvedbi evra obrestovanje po 
tej fi ksni obrestni meri, dokler velja pogodba. 

plaËila po 
novem

2 centa

kneæji kamen
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Evrofon 080 2002 
Je brezplaËna telefonska πtevilka, na katero lahko pokliËete 
vsak delavnik od 9. do 19. ure in povpraπate za odgovore na 
vpraπanja o izvedbi zamenjave, morebitnih nepravilnostih 
pri preraËunavanju tolarjev v evre, zaokroæevanju, 
neupoπtevanju pravil dvojnega oznaËevanja. Na evrofonu 
vam bodo postregli tudi s sploπnimi informacijami o 
Evropski centralni banki in evropskih zadevah na sploπno.

Posebna spletna stran o uvedbi evra 
- www.evro.si 
Je osrednja spletna stran z informacijami o evru in uvedbi 
evra v Sloveniji, s πtevilnimi povezavami na spletne strani 
vseh pomembnejπih institucij, ki sodelujejo pri procesu 
uvedbe evra. 

Podrobne informacije so na spletnih straneh institucij, ki 
sodelujejo pri pripravah in uvedbi evra:

Banka Slovenije www.bsi.si
Ministrstvo za fi nance www.gov.si/mf/
Ministrstvo za gospodarstvo www.mg.gov.si 
Portal Evropske unije www.europa.eu 
Evropska centralna banka www.ecb.int
Gospodarska zbornica Slovenije www.gzs.si/evro 
Zveza potroπnikov Slovenije www.evropotrosnik.si 
Obrtna zbornica Slovenije www.ozs.si
Agencija za trg vrednostnih papirjev www.a-tvp.si
StatistiËni urad RS www.stat.si/evro.asp
Zdruæenje bank Slovenije www.zbs-giz.si
Ljubljanska borza www.ljse.si

8

kje lahko 
dobimo 
informacije 
o uvedbi 
evra v 
Sloveniji

1 cent

πtorklja
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Izdajatelja
Vlada Republike Slovenije (zanjo: Urad Vlade
RS za informiranje)
in Banka Slovenije ob podpori Evropske komisije

Lektoriranje
Generalni sekretariat Vlade RS, 
Sluæba za prevajanje, tolmaËenje, redakcijo in 
terminologijo

Avtorska fotografi ja na naslovnici
Srdjan ÆivuloviË / Bobo

Oblikovanje
Reaktor 

Tisk
Geodetski Inπtitut Slovenije

Naklada
655.000

Ljubljana, december 2006
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