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Predgovor

Pred desetimi leti, 1. januarja 2002, je 12 držav članic Evropske 
unije uvedlo eurobankovce in eurokovance. Uvedba eurogotovine je bila zahtevna, vendar je 
potekala gladko, tako da je bilo že v nekaj dneh v obtoku več milijard bankovcev in kovancev. V 
zadnjih letih je euro uvedlo še pet držav članic, tako da sedaj enotno valuto uporablja 17 držav 
članic – in 332 milijonov ljudi. Euro je postal simbol Evrope, bankovci in kovanci pa del našega 
vsakdanjega življenja. 

Prebivalcem euroobmočja zagotavljamo, da je Eurosistem trdno odločen ohranjati cenovno 
stabilnost v srednjeročnem obdobju v skladu s svojo opredelitvijo inflacije pod dvema 
odstotkoma, vendar blizu te meje. Povprečna medletna stopnja inflacije je od uvedbe eura v 
letu 1999, pred 13 leti, dejansko vztrajala na ravni tik pod 2%. Eurosistem bo storil vse, kar je 
potrebno, da v sedanjih zahtevnih časih ostane trden in zanesljiv garant cenovne stabilnosti. 

Mario Draghi Marko Kranjec
Predsednik Guverner
Evropska centralna banka Banka Slovenije
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Uvod

Dodatne informacije lahko dobite na naslednjih naslovih:

Evropska centralna banka

Direktorat Stiki z javnostjo

Oddelek Tisk in informiranje 

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt na Majni

Nemčija

Tel.: +49 69 1344 8034

Faks: +49 69 13 44 7401

E-pošta: info@ecb.europa.eu

Spletna stran: www.euro.ecb.europa.eu

Banka Slovenije

Mirjana Samardžija

Sekretariat in mednarodni odnosi

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenija

Tel.:+386 1 47 19 153

Faks: +386 1 47 19 724

E-pošta: Mirjana.Samardzija@bsi.si

www.bsi.si

V teh gradivih za novinarje, ki sta jih 
pripravili Evropska centralna banka in 
Banka Slovenije, so zbrane informacije o 
deseti obletnici uvedbe eurobankovcev 
in eurokovancev. Priložena je tudi pove-
zava do mape na spletni strani ECB, do 
katere je omogočen dostop z uporabni-
škim imenom in geslom, ki ga prejmete 
po podpisu izjave o omejitvi odgovor-
nosti. V mapi so odprte datoteke, pove-
zane s temi gradivi, visokoločljive slike 

eurobankovcev in eurokovancev, slike 
ljudi, ki uporabljajo gotovino, ter 
posnetki iz proizvodnje eurobankovcev. 
Gradiva se lahko uporabijo za objavo, 
vendar samo v poročilih o euru. Podpi-
sati boste morali izjavo o omejitvi odgo-
vornosti, v kateri so opisani dovoljeni 
načini uporabe gradiv. Poleg tega 
morate spoštovati tudi pravila o repro-
duciranju eurobankovcev.1

Za dodatne informacije se lahko 
obrnete na Banko Slovenije ali ECB. Če 
želite, vam lahko pošljemo tudi publika-
cije o zgodovini, vlogi in nalogah ECB, 
gradiva o Eurosistemu in Evropskem 
sistemu centralnih bank, denarni politiki 
Eurosistema ter o bančnem nadzoru v 
euroobmočju in Evropski uniji. Na voljo 
so tudi publikacije o eurobankovcih in 
eurokovancih ter njihovih zaščitnih 
elementih.2

1 Pravila o reproduciranju eurobankovcev so objavljena na naslovu http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.sl.html.
2 Gradiva lahko naročite ali prenesete na naslovu http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.sl.html.
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Priprave na zamenjavo gotovine v letu 2002

Oblikovanje bankovcev  
in kovancev

Evropski monetarni inštitut, predhodnik 
ECB, je oblikovni natečaj za euroban-
kovce objavil februarja 1996. Prejete 
predloge je ocenila žirija neodvisnih stro-
kovnjakov s področja trženja, oblikovanja 
in umetnostne zgodovine, EMI pa je o njih 
izvedel tudi javnomnenjsko raziskavo. Na 
osnovi obeh ocen je Svet EMI v decembru 
1996 izbral zmagovalni predlog – serijo 
oblikovnih podob na temo »obdobja in 
slogi v Evropi«, ki jo je predlagal Robert 
Kalina, oblikovalec bankovcev v avstrijski 
centralni banki Oesterreichische National-
bank na Dunaju.

Za razliko od bankovcev, ki so enaki za 
vse države euroobmočja, imajo kovanci 
»evropsko« in »nacionalno« stran. Prika-
zujejo simbole evropskih držav in izra-
žajo enotnost EU. Lux Luycx iz belgijske 
državne kovnice je zmagal na vseevrop-
skem natečaju za oblikovanje evropske 
strani, na kateri je označena vrednost 
vsakega kovanca.   

Testiranje in proizvodnja

Za zamenjavo gotovine v januarju 2002 
je bilo ključno sodelovanje z zunanjimi 
izvajalci. Tako je bilo pred dejansko 

zamenjavo mogoče izvesti nacionalna 
in skupno testiranje za proizvajalce 
naprav za obdelavo gotovine. 

Proizvodnja eurobankovcev se je začela 
julija 1999, v njej pa je sodelovalo  
15 tiskarn iz celotne Evropske unije. 
Uporabljale so enoten sistem nadzora 
kakovosti, tako da so vsi bankovci izpol-
njevali enake standarde. Do januarja 
2002 je bila za takratnih 12 držav euro-
območja nared začetna zaloga 14,9 mili-
jarde bankovcev, dovolj da bi z njimi 
pokrili 15.000 nogometnih igrišč. V 16 
evropskih kovnicah je bilo iz 250.000 
ton kovine izdelanih približno 52 mili-
jard kovancev v skupni vrednosti 15,75 
milijarde EUR.  

Informacijska kampanja Euro 
2002 in zamenjava gotovine

Zaščitni elementi bankovcev morajo biti 
za uporabnike zlahka prepoznavni, zato 
je Eurosistem v letu 2001 izvedel obse-
žno informacijsko kampanjo Euro 2002. 
Ta je povezovala medijske kampanje v 
12 državah3 euroobmočja, v katerih so 
bili predstavljeni novi bankovci in 
kovanci ter njihovi zaščitni elementi. 
Podrobno je bil predstavljen tudi preiz-
kus »otip-pogled-nagib«, s katerim 
lahko uporabniki  hitro preverijo 

pristnost bankovcev. To metodo, razvito 
leta 2001 v povezavi s sloganom »EURO. 
NAŠ denar«, je Eurosistem uporabil v 
vseh komunikacijskih dejavnostih o 
bankovcih eura.

Uvedba je kljub obsežnosti in kom -
pleksnosti stekla gladko in je bila do 
konca februarja 2002 v vsem euroob-
močju uspešno zaključena. Bila je doslej 
največja zamenjava gotovine na svetu. 
V njej so sodelovali bančni sektor, 
podjetja za varovan prevoz, trgovci na 
drobno, sektor prodajnih avtomatov na 
gotovino in seveda širša javnost. Uspe-
šen potek zamenjave je mogoče pripi-
sati zgodnjim in natančnim pripravam 
pri vseh sodelujočih, kot so poslovne 
banke, proizvajalci naprav za obdelavo 
gotovine in profesionalni uporabniki 
gotovine, ki so od vsega začetka brez 
težav obdelovali nove bankovce in 
kovance. K uspešni zamenjavi je nedvo-
mno veliko prispeval tudi dober spre-
jem novega denarja v javnosti. 

Umik nacionalnih valut je bil dokaj 
zapleten. Vseeno je bilo do 1. marca 
2002 iz obtoka umaknjenih 6 milijard 
bankovcev in skoraj 30 milijard nacio-
nalnih kovancev. 

3 Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Španija.
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Zamenjava gotovine po državah: 2002, 2007, 2008, 2009 in 2011

Država
Uvedba 

eurobankovcev  
in eurokovancev

Konec veljavnosti 
nacionalne valute

Zamenjava  
bankovcev do

Zamenjava  
kovancev do

Belgija 1. 1. 2002 28. 2. 2002 neomejeno 31. 12. 2004

Nemčija 1. 1. 2002 28. 2. 2002 neomejeno neomejeno

Estonija 1. 1. 2011 14. 1. 2011 neomejeno neomejeno

Irska 1. 1. 2002 09. 2. 2002 neomejeno neomejeno

Grčija 1. 1. 2002 28. 2. 2002 1. 3. 2012 1. 3. 2004

Španija 1. 1. 2002 28. 2. 2002 neomejeno neomejeno

Francija 1. 1. 2002 17. 2. 2002 17. 2. 2012 17. 2. 2005

Italija 1. 1. 2002 28. 2. 2002 28. 2. 2012 28. 2. 2012

Ciper 1. 1. 2008 31. 1. 2008 31. 12. 2017 31. 12. 2009

Luksemburg 1. 1. 2002 28. 2. 2002 neomejeno 31. 12. 2004

Malta 1. 1. 2008 31. 1. 2008 31. 1. 2018 1. 2. 2010

Nizozemska 1. 1. 2002 28. 1. 2002 1. 1. 2032 1. 1. 2007

Avstrija 1. 1. 2002 28. 2. 2002 neomejeno neomejeno

Portugalska 1. 1. 2002 28. 2. 2002 28. 2. 2022 31. 12. 2002

Slovenija 1. 1. 2007 14. 1. 2007 neomejeno 31. 12. 2016

Slovaška 1. 1. 2009 16. 1. 2009 neomejeno 31. 12. 2013

Finska 1. 1. 2002 28. 2. 2002 29. 2. 2012 29. 2. 2012

Evropski uniji se je leta 2004 pridružilo deset novih držav, od katerih jih je pet v zadnjih letih vstopilo v euroobmočje: Slovenija 
(2007), Ciper (2008), Malta (2008), Slovaška (2009) in Estonija (2011). Doslej je euro uvedlo skupno 17 držav članic EU. 

Od vseh držav članic EU razen Danske in Združenega kraljestva, ki imata možnost zavrnitve, se pričakuje, da bodo takoj, ko izpolnijo 
konvergenčne kriterije, vstopile v monetarno unijo in uvedle euro.
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Zamenjava gotovine po državah: 2002, 2007, 2008, 2009 in 2011

Zemljevid euroobmočja
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Eurobankovci in eurokovanci v Sloveniji

Slovenija je euro uvedla 1. januarja 2007, 
potem ko so 11. julija 2006 finančni mini-
stri EU sprejeli soglasje o njenem vstopu 
v euroobmočje. 

Za uvedbo eura v Sloveniji je bilo dosta-
vljenih 94,5 milijona bankovcev, izdela-
nih pa je bilo 296,3 milijona kovancev. 
Tolikšen obseg je bil potreben za zado-
stitev začetnega povpraševanja in za 
zaloge Banke Slovenije. Če bi vse 
bankovce položili enega za drugim, bi 
lahko skoraj devetkrat obkrožili Slove-
nijo! 

V pripravah na uvedbo eura sta Evropska 
centralna banka in Banka Slovenije izve-
dli šestmesečno informacijsko kampanjo 

z letaki, sporočili v tiskanih medijih in po 
televiziji, tekmovanji v šolah, promocij-
skimi gradivi in drugimi dejavnostmi. 
Organizirali sta tudi več posebnih 
dogodkov v zvezi z eurom. Konference in 
slovesnosti ob sami uvedbi so se med 
drugim udeležili Jean-Claude Trichet, 
Jean-Claude Junker, Joaquin Almunia, 
Angela Merkel in Jose Manuel Barroso.

Za učinkovit pretok informacij o euru je 
potekal tudi partnerski program, v kate-
rem so sodelovale ECB, Banka Slovenije 
ter javne in zasebne organizacije. Tako so 
banke in trgovine, varnostna podjetja za 
prevoz gotovine in sektor prodajnih 
avtomatov zamenjavo valute dočakali 
dobro pripravljeni. Vse to je prispevalo k 

nemoteni uvedbi novih bankovcev in 
kovancev.

Slovenske eurokovance je slovenska 
vlada izbrala 28. julija 2005. Oblikoval jih 
je Miljenko Licul v sodelovanju s sodelav-
cema Majo Licul in Janezom Boljko, 
prikazujejo pa različne nacionalne, 
kulturne, zgodovinske, umetnostne in 
numizmatične simbole. 

Ali ste vedeli … da je bila Banka Slovenije 
31. decembra 2006 odprta od polnoči do 
2h zjutraj, da so lahko najbolj radovedni 
takoj zamenjali tolarske bankovce za 
eure.
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Proizvodnja bankovcev, obtok in ponarejanje: pogled v prihodnost 

Proizvodnja bankovcev

Eurosistem določi končni letni obseg 
proizvodnje in nacionalnim centralnim 
bankam euroobmočja dodeli proizvo-
dnjo posameznih apoenov v izbranem 
obsegu. Vsaka centralna banka je odgo-
vorna za izdelavo določenega deleža od 
celotnega letnega obsega enega ali več 
apoenov. Centralne banke nato bodisi 
same ali preko zunanjih izvajalcev izde-
lajo svoj delež eurobankovcev. Centralno 
banko, ki je naročila izdelavo posame-
znega svežnja bankovcev, označuje 
ustrezna črka ali oznaka države pred 
serijsko številko bankovca4, vendar pa 
samo tiskanje lahko poteka tudi v drugi 
državi. V letu 2011 je bilo nacionalnim 
centralnim bankam v proizvodnjo dode-
ljenih skupno 6 milijard eurobankovcev  
v vrednosti 171,3 milijarde EUR. 

Obtok eurobankovcev  
in eurokovancev

Obtok v številkah
Sredi leta 2011 je bilo v obtoku 14,2 mili-
jarde bankovcev in 95,6 milijarde kovan-
cev v skupni vrednosti 847 milijard EUR 
(bankovci)  in 22,8 milijarde EUR 
(kovanci). Po številu je bilo v obtoku 
največ bankovcev za 50 € (39,5%), po 
vrednosti pa za 500 € (34,3%), tem pa so 
tesno sledili bankovci za 50 € (33%).    

Trendi v proizvodnji bankovcev
V oktobru 2008, ko se je finančna kriza 
zaostrila, se je število eurobankovcev, ki 
so bili dani v obtok, močno povečalo, 
predvsem pri višjih apoenih. V tem 
mesecu je bil tako obseg teh bankovcev 
kar trikrat višji kot v oktobru 2007.

Za zadovoljitev povpraševanja je Euro-
sistem vzpostavil logistične in strateške 
rezerve bankovcev. Prve so namenjene 
povpraševanju po bankovcih v normal-
nih razmerah, vključno s sezonskimi 
viški, iz drugih pa se črpa, če posamezni 
nacionalni centralni banki začne 
primanjkovati določenega apoena, ki ga 
ne more zagotoviti druga nacionalna 
centralna banka.   

Ponarejanje eurobankovcev   

V prvi polovici leta 2011 je bilo iz obtoka 
umaknjenih skupno 295.553 ponareje-
nih eurobankovcev. V primerjavi s števi-
lom pristnih bankovcev v obtoku (v 
povprečju 13,8 milijarde v prvi polovici 
leta 2011) ostaja delež ponaredkov zelo 
majhen. Med ponarejevalci sta najbolj 
»priljubljena« bankovca za 50 € in 20 €. 
Čeprav je zaradi stalnih ukrepov proti 

ponarejanju zaupanje v varnost eura 
popolnoma upravičeno, ECB poziva 
ljudi, naj bodo pozorni na ponaredke in 
uporabljajo metodo »otip-pogled-
-nagib«, ki je opisana na njeni spletni 
strani,5 ter vedno preverijo več kot samo 
en zaščitni element.  

Pogled v prihodnost 

Kljub zelo majhnemu številu ponareje-
nih bankovcev mora Eurosistem ostati 
en korak  pre d p onarejevalc i  in 
bankovce oblikovati tako, da jih bo še 
težje ponarediti. Svet ECB je zato 
odobril razvoj in uvedbo druge serije 
eurobankovcev, ki bo prišla v obtok v 
naslednjih nekaj letih. Nova serija bo 
obdržala najpomembnejše oblikovne 
elemente iz prve serije bankovcev. Euro-
sistem bo javnost dovolj zgodaj obvestil 
o uvedbi novih bankovcev. 

4 Na eurobankovcih, ki jih je izdala Banque centrale du Luxembourg, je črka nacionalne centralne banke tiste države, v kateri so bili bankovci za Luksemburg natisnjeni.
5 Glej http://www.ecb.europa.eu/zascitnielementi.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

20
02

/1

20
02

/2

20
03

/1

20
03

/2

20
04

/1

20
04

/2

20
05

/1

20
05

/2

20
06

/1

20
06

/2

20
07

/1

20
07

/2

20
08

/1

20
08

/2

20
09

/1

20
09

/2

20
10

/1

20
10

/2

20
11

/1

Število ponarejenih eurobankovcev, umaknjenih iz  
obtoka med letom 2002 in prvo polovico leta 2011

Vir: ECB.



10

Oblikovna podoba in druge značilnosti bankovcev in kovancev 

Oblikovna podoba bankovcev  

Na sprednji strani eurobankovcev so upodobljena okna 
in vrata, ki simbolizirajo evropskega duha odprtosti in 
sodelovanja, ter dvanajst zvezd Evropske unije, ki pred-
stavljajo ideale enotnosti, solidarnosti in sloge med 
prebivalci Evrope. Na sprednji strani je tudi podpis pred-
sednika ECB.

Na hrbtni strani je satelitska slika Evrope in most, ki 
simbolizira tesno sodelovanje in komunikacijo med 
prebivalci Evrope ter med Evropo in ostalim svetom.

Pri oblikovanju eurobankovcev je sodelovala tudi  
Evropska zveza slepih (EBU), tako da bankovce lažje 
uporabljajo tudi slepi in slabovidni ljudje. 

Metoda za preverjanje bankovcev:  
otip, pogled, nagib

120 x 62 mm

127 x 67 mm 

147 x 82 mm

153 x 82 mm 

160 x 82 mm 

Reliefni tisk
Na nekaterih delih je bankovec 
zaradi reliefnega tiska bolj hrapav.

1  OTIP

Otip papirja
Bankovec je na otip čvrst in 
šelesteč.

2  POGLED

Vodni znak
Pojavi se prosojna slika  
okna ali vrat in pod njo številka 
vrednosti.

Varnostna nit
Vidna postane kot temna 
črta.

3  NAGIB
Številka  
spremenljive barve
Na bankovcih za 50 € in  
višjih apoenih se številka 
vrednosti spreminja iz  
vijolične v olivno zeleno ali 
rjavo barvo.

Svetleč trak
Na hrbtni strani bankovcev za 5 €, 10 € in 20 € se pojavi zlatorumen  
trak, ki prikazuje vrednost bankovca in simbol €.

Hologram 
Pojavi se simbol € oziroma  
okno ali vrata.

140 x 77 mm 

1

2 2 3

3

133 x 72 mm 

1

2 2 3
3
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Oblikovna podoba in preverjanje pristnosti kovancev

Kovanci eura imajo evropsko stran, na kateri so zemljevid Evrope in 12 zvezd Evropske 
unije, ter nacionalno stran, na kateri so upodobljeni nacionalni simboli in podobe. Vsi 
eurokovanci so zakonito plačilno sredstvo v celotnem euroobmočju.

Kovanca za 1 € in 2 € imata vrsto zaščitnih elementov, med katerimi najbolj izstopata 
kombinacija barv – zlate in srebrne – ter napis na obodu kovanca za 2 €, ki je za vsako 
državo različen. Poleg tega so kovanci za 1 € in 2 € zaradi večplastne sestave in poseb-
nih magnetnih lastnosti bolj zanesljivi pri uporabi v prodajnih avtomatih.

Skrb za okolje

Eurosistem si kot ekološko osveščena skupina institucij prizadeva, da pri izdelavi in 
dobavi eurobankovcev smotrno uporablja naravne vire, skrbi za varstvo okolja in 
varuje zdravje ljudi. Kot je pokazala v letu 2003 opravljena strokovna ocena, euroban-
kovci v svojem celotnem življenjskem ciklu na okolje vplivajo ravno toliko, kot če bi 
vsak prebivalec EU z avtom prevozil en kilometer ali 60-vatno žarnico pustil prižgano 
pol dneva. V sodelovanju s podjetji za proizvodnjo bankovcev je ECB nedavno uvedla 
tudi okoljevarstveni program na ravni Eurosistema.

Zdravje in varnost

Na bankovcih, ki prihajajo iz krajev, kot so restavracije in okrepčevalnice, je navadno 
nekaj običajnih bakterij. Vseeno je teh bakterij tako malo, da ne povzročajo niti blažjih 
zdravstvenih težav. Kovanci so celo manj umazani ob bankovcev in na kreditnih karti-
cah je bakterij prav toliko kot na gotovini. 

Pred uvedbo v januarju 2002 so bile za bankovce opravljene analize tveganja za 
akutno oralno toksičnost, nadraženje kože in genotoksičnost. Rezultati so potrdili, da 
eurobankovci ne povzročajo nobene od zgoraj naštetih zdravstvenih težav. ECB je 
opravila tudi presojo splošnih zdravstvenih in varnostnih tveganj, povezanih z izdelavo 
in uporabo eurobankovcev. Obsežne laboratorijske preiskave na reprezentativnem 
vzorcu so pokazale, da na njih ni znakov nevarnih koncentracij snovi ali pa so daleč 
pod zakonsko dovoljenimi mejami, primerljivimi s tistimi, ki veljajo za prehrambene 
izdelke in podobne snovi v vsakdanji uporabi, ki prihajajo v stik s človeškim telesom. 
Za čim boljše zdravstveno varstvo in višjo varnost je ECB v sodelovanju s proizvajalci 
bankovcev pred kratkim uvedla zdravstveno-varnostni program, ki ta vprašanja spre-
mlja na ravni Eurosistema. 

Oblikovna podoba in druge značilnosti bankovcev in kovancev 

1 CENT

1 €

2 €

5 CENTov

2 CENTA

10 CENTov

20 CENTov

50 CENTov
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Euro kot simbol

Evropska unija je z leti razvila več simbo-
lov: zastavo, himno (Oda radosti), geslo, 
dan Evrope (9. maj) in seveda, enotno 
valuto. V skladu s politično vizijo EU na 
bankovcih ni nacionalnih simbolov. 
Namesto teh je upodobljenih sedem 
obdobij v evropski zgodovini, za katere 
značilne stavbe obstajajo po vsej Evropi.

Kovanci so v tem pogledu drugačni: 
imajo evropsko in nacionalno stran, na 

kateri so simboli posameznih držav. Kot 
taki ljudem nevsiljivo pomagajo, da se 
čutijo tesneje povezane z Evropsko unijo, 
kateri pripada njihova država. 

Enotna valuta je simbol gospodarske in 
denarne povezanosti. Olajšuje poslova-
nje nasploh, konkretneje pa nakupe 
blaga in storitev v drugih državah člani-
cah. Oblikovanje euroobmočja na celini, 
ki je tako raznolika kot Evropa, je bil 

pomemben dosežek. Danes euro upora-
blja več kot 330 milijonov ljudi.

V desetih letih je Eurosistem požel prak-
tične koristi enotne valute, zlasti v goto-
vinskem ciklu in pri zagotavljanju 
zadostnih količin bankovcev. Te predno-
sti bodo skupaj z nauki, ki se jih je naučil 
v tem obdobju tesnejšega sodelovanja, 
koristi prinašale tudi v prihodnosti.
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Deseta obletnica eurobankovcev in eurokovancev

Od 1. januarja do 31. marca 2012 bo za 
»eurogeneracijo« otrok, starih med 9 in 
12 let, ki živijo v EU, potekalo jubilejno 
tekmovanje Tek za euri. Tekmovanje 
poteka na spletni strani www.euro.ecb.
europa.eu, kjer se otroci lahko registri-
rajo in sodelujejo v tekmovanju. Pri 

registraciji morajo vnesti kodo tekmova-
nja »2012« in veljaven e-poštni naslov. 

Štirje igralci z najboljšim rezultatom v 
spletnem tekmovanju bodo maja 2012 
povabljeni v ECB, kjer se bodo pomerili v 
nespletnem delu tekmovanja. Tekmovali 
bodo eden proti drugemu, zmagovalec 
pa bo osvojil naslov evropski prvak Teka 
za euri (European Euro Run Champion). 

Dan odprtih vrat v ECB

ECB namerava v drugem četrtletju 2012 
odpreti vrata javnosti. Obiskovalci bodo 
na razstavi o euru in različnih delavni-
cah, ki jih bodo vodili strokovnjaki za 
bankovce v ECB, izvedeli vse o euroban-
kovcih in eurokovancih, zgodovini 
denarja, njegovi proizvodnji danes in 
sorodnih temah. 

Če se ne morete udeležiti dneva odprtih 
vrat, bo v Frankfurtu na Majni proti 
koncu leta 2012 na ogled razširjena 
razstava o euru. 

Video posnetki o eurobankovcih 
in eurokovancih      

Ob deseti obletnici smo pripravili krajši 
film, ki je na voljo v 22 evropskih jezikih. 
V nekaterih jezikih so na voljo tudi trije 
20-sekundni posnetki o tem, kako z 
metodo »otip-pogled-nagib« preveriti 
zaščitne elemente eurobankovcev. Vse 
tri si lahko ogledate na spletni strani 
ECB. 

V letu 2012 je načrtovana vrsta dejavnosti za obeležitev desete obletnice eurobankovcev in eurokovancev. 

Tekmovanje 
Tek za euri 2012 



www.euro.ecb.europa.eu www.bsi.si
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