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Povzetek 
 

V raziskovalni nalogi smo uporabili različne metode proučevanja. Najprej smo poiskali 

literaturo na medmrežju, nato pa smo obiskali šolsko knjižnico in knjižnico Josipa Vošnjaka v 

Slovenski Bistrici, kjer smo si nabavili ustrezno študijsko literaturo. 

 

V veliko pomoč pa nam je bila anketa, ki smo jo izvedli med naključno izbrano populacijo v 

Slovenski Bistrici. V nalogi smo poskušali ugotovili razvoj in zgodovino slovenskega denarja 

in pa prehod slovenske valute na evro. Zanimalo nas je, ali so ljudje seznanjeni z uvedbo evra, 

in ali se zavedajo posledic uvedbe nove valute. Presenetila pa nas je ugotovitev, da se ljudje 

ne počutijo bolj evropejsko, čeprav imamo novo valuto.  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema raziskave 

 

V naši raziskovalni nalogi želimo primarno raziskati seznanitev prebivalcev Slovenije z evri 

oziroma njihovo pripravljenost na sprejem nove valute. Prihod evra v Slovenijo je za 

marsikoga predstavljal velik problem v smislu privajanja tako na nove bankovce kot kovance, 

kakor tudi na njihovo relativno visoko vrednost. Ker se s temi dilemami srečuje vsak 

posameznik, smo želeli pridobiti ustrezno mnenje in povprašali državljane RS  kaj menijo o 

menjavi valute in sprememb, ki jih prinaša evro. 

 

1.2 Namen in cilji raziskave 

 

V raziskovalni nalogi smo si zadali naslednje cilje: 

 

- opraviti celovit pregled dosedanjih valut, ki jih je uporabljala RS od osamosvojitve dalje, 

- ugotoviti kako so ljudje seznanjeni z prihodom evra v Slovenijo, 

- seznaniti se z morebitnimi težavami, ki jih lahko pričakujemo ob uvedbi nove valute. 

 

1.3 Hipoteze 

 

V naši nalogi izhajamo iz naslednjih izhodiščnih hipotez: 

 

H1.: Slovenci so bili zelo zadovoljni z dosedanjo valuto tolar. 

H2.: Poznavanje slovenskega denarja s strani državljanov je na visoki ravni. 

H3.: Uvedba nove valute evro v Sloveniji ne bo povzročila večjih težav. 

H4.: Uvedba evra v Sloveniji ne bo povzročila dviga cen oziroma inflacije. 

H5.: Slovenci se zaradi evra počutimo še bolj evropsko. 
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2 VREDNOSTNI BONI    

 

Banka Slovenije je 8. oktobra 1991 izdala in izročila v obtok vrednostne bone za 1, 2, 5, 10, 

50, 100, 200, 500 in 1000 tolarjev kot začasni denar, 27. maja 1992 pa je izročila v obtok še 

vrednostni bon za 5000 tolarjev. 

 

Leto 1991 je bilo za Slovence leto hudih preizkušenj, zgodovinskih odločitev. V senci teh 

pomembnih dogodkov za slovensko državo, ki je končno postala samostojna in neodvisna, je 

potekalo tudi poslovanje z gotovino. Tako kot vedno so ga delavci v bankah, v podružnicah 

nekdanje Službe družbenega knjigovodstva in na poštah upravljali brez velike publicitete, 

vestno in predano, v želji, da bi bili z njimi vsi zadovoljni. In vendar je bilo to leto za delo z 

denarjem nekaj posebnega. 

 

Prvič v zgodovini je Banka Slovenije kot pooblaščena denarna ustanova izročila v obtok naš 

slovenski denar. Resda je šlo za vrednostne bone, ki so zamenjali jugoslovanske dinarje. 

Storjen je bil prvi korak in temu so pozneje sledili drugi, morda nekoliko lažji saj je bilo z 

uvedbo slovenske denarne enote v oktobru 1991 led prebit. 

 

Opravljeno je bilo obsežno delo, o katerem lahko sodijo le ljudje, ki so se poglobili v 

vsakdanje skrbi z gotovino, spremljali rojevanje slovenskega denarja in poskušali razumeti 

občasno nastajajoče težave.  

 

Vse dejavnosti v zvezi s pripravami ta tiskanje in izdajo samostojne slovenske valute so 

potekale v najstrožji tajnosti. Takrat smo za to uporabljali priljubljeni oznaki (državna tajnost 

in strogo zaupno). A seveda bi bili obe popolnoma nepomembni, če nebi vsi udeleženci 

priprav pokazali veliko srčnost in če se nebi zavedali, da bi že najmanjša nepremišljena 

informacija utegnila pomeniti konec sanj o slovenskem denarju. 

 

Zgodba o tolarskih bonih in denarju, ki ga imamo danes se začenja leta 1990. Zgodovinska 

odločitev je nastala dne 6. decembra 1990 o izvedbi plebiscita. Z veliko večno so Slovenci 23. 

decembra 1990 na njem izrazili svojo voljo za samostojno in neodvisno državo Slovenijo. 
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2.1 Prvi osnutki bonov 

 

Predstavnika podjetja Cetis sta pokazala nekaj odtisov vrednostnega papirja, ki smo ga 

poimenovali bon. Na njem so že bili tako sprednja stran s konturami Triglava, kakor tudi 

hrbtna stran s čebelico in knežjim kamnom. Po navedbah predstavnikov Cetisa naj bi bile te 

prvine uvrščene na osnutke bonov v sodelovanju z naročnikom. Manjkali so seveda nekateri 

bistveni elementi denarja, kot so ime banke izdajateljice, kraj in datum izdaje, ime denarja.  

 

Prav tako še ni bilo znano, na kakšnem papirju naj bi bili boni tiskani, niti koliko bi jih 

potrebovali, če bi hoteli v Sloveniji zamenjati ves tedanji denar v obtoku in si zagotoviti 

potrebno rezervo za poslovanje. Jasno je bilo samo, da bodo boni lahko tiskani le v ravnem 

tisku in da bi jih morali zaradi nevarnosti ponarejanja zelo hitro zamenjati z pravim denarjem.  

Problem pravega papirja za denar bi bil razmeroma lahko rešljiv, saj smo imeli v Radečah 

zelo sposobno papirnico za izdelavo papirja za vrednostne tikovine. Rešitev so bile velike 

količine že pripravljenega papirja z linijskimi vidnimi znaki v obliki snežinke, ki je bil narejen 

v Radečah ob olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984 in bil na razpolago. Čeprav ni bil to pravi 

papir za vrednostne tiskovine, je vendar vseboval neko zaščito ped ponarejanjem. Pod 

ultravijolično svetilko je prazen reagiral podobno kot tisti za vrednostne tiskovine in denar, 

imel pa je tudi linijske vodne znake. Če bi ga kdo skušal ponarediti, bi moral ponarediti vodne 

znake, to pa bi bilo mogoče hitro odkriti. Seveda je bila taka rešitev sprejemljiva le ob pogoju, 

da bodo boni, če bi kdaj prišli v obtok, zgolj začasen plačilni instrument, ki bi ga bili treba 

čimprej zamenjati z pravim denarjem, izdelanim po vseh visokih tehnoloških zahtevah.  

 

2.2 Materialne potrebe za izdelavo bonov 

 

Zelo natančen je bil v tiskarni tudi nadzor nad papirjem, namenjenim izdelavi vrednostnih 

bonov. Prišel je iz papirnice Radeče papir in je vseboval vidno in nevidno zaščito. Tiskarna 

Cetis je po dogovoru s Podjetjem za blagovne rezerve Slovenije na podlagi pogodbe o 

oblikovanju blagovnih rezerv papirja odkupila od Radeče papirja celotno količino 

razpoložljivega papirja z vodnim znakom snežinke. Tako se je želelo preprečiti, da bi ga po 
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uporabi za tiskanje bonov kakršnakoli količina prišla v roke tretjim osebam. Skupno je bilo 

nabavljeno 196.607 kg papirja v rolah, širokih 460 in 310 mm. Dejanska teža porabljenega 

papirja, je bila nekoliko nižja, saj je bilo treba upoštevati težo jeder naviti, ovojni papir in 

odstopanja pri teži zaradi relativne vlažnosti papirja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Vrednostni boni 
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3 SLOVENSKI TOLAR 

 

Slovenski tolar, ki ga je sestavljalo 100 stotinov, je nekdanja uradna denarna enota v 

Republiki Sloveniji. Njegova oznaka po standardu ISO 4217 je SIT. Izvor njegovega imena je 

v starem kovancu tolarju, enako kot pri dolarju. Uveden je bil po izteku brionske deklaracije, 

8. oktobra 1991. Z do takrat veljavnimi jugoslovanskimi dinarji so se menjali v razmerju 1:1. 

Najprej so prišli v obtok boni v vrednosti 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 in 1000, pozneje še za 

5000 SIT. Boni so bili natisnjeni že na začetku leta 1991, takoj po slovenskem plebiscitu za 

primer, če bi med osamosvajanjem prišlo do pomanjkanja gotovine v obtoku. Na vseh bonih 

je bil motiv Triglava in knežjega kamna, ki je dvignil precej prahu v Avstriji, boni so se ločili 

le po barvi in izpisani nominalni vrednosti. 

 

Po približno enem letu so postopoma prišli v obtok »pravi« bankovci, ki so jih tiskali v Veliki 

Britaniji. Zasnoval jih je akademski slikar Miljenko Licul, na njih so bili upodobljeni 

pomembnejši Slovenci in z njimi povezani motivi. Nekoliko kasneje so prišli v obtok tudi 

kovanci, ki so jih kovali na Slovaškem, na njih so bili upodobljeni živalski motivi. Poleg tega 

je bilo v obtok poslanih tudi nekaj priložnostnih kovancev, ki so sicer zakonito plačilno 

sredstvo, vendar nanje le redko naletimo, ker so večinoma končali pri zbiralcih. 

 

Od 28. junija 2004 je bil tolar vezan na evro v sistemu ERM II, in sicer je tečaj tolarja 1 EUR 

= 239,64 SIT. 1. januarja 2007 je tolarje nadomestil evro. Slovenska vlada je oktobra 2005 

izbrala motive za slovenske evro kovance. 

 

3.1 Uvedba slovenske denarne enote 

 

Ob razglasitvi neodvisnosti je bila pred Slovenijo med drugimi tudi naloga, da se osamosvoji 

denarno. Ker je bil z Brionsko deklaracijo razglašen trimesečni moratorij na kakršne koli 

poteze, povezane z osamosvajanjem, so prebivalci Slovenije morali še naprej uporabljati 

jugoslovanski denar. Ta pa ni bil samo vse manj vreden, ampak ga je v Sloveniji začelo celo 

primanjkovati. Narodna banka Jugoslavije je namreč slovenske banke izključila iz 
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jugoslovanskega monetarnega sistema in jih zato tudi ni več oskrbovala s potrebnim 

denarjem. 

 

Ko je 8. oktobra 1991 prenehal veljati Brionski moratorij, je Slovenija lahko uvedla lasten 

denar. V noči na ta dan je slovenski parlament po koncu burne razprave o imenu novega 

denarja sprejel zakon o denarni enoti Republike Slovenije in zakon o uporabi denarne enote 

Republike Slovenije ter s tem uvedel novo nacionalno denarno enoto - slovenski tolar kot 

edino zakonito plačilno sredstvo v Sloveniji. Ker bankovci za slovenske tolarje še niso bili 

natisnjeni, so bili dani v obtok brezimni vrednostni boni. 9. oktobra so začeli jugoslovanske 

dinarje zamenjevati za vrednostne bone po menjalnem razmerju 1 : 1. Redna menjava je bila 

končana v treh dneh, in to brez kakršnih koli težav. Od leta 1992 do 1994 so vrednostne bone 

nato postopno zamenjali za tolarske bankovce in kovance. 

 

Za novo slovensko valuto je bil uveljavljen sistem uravnavano drsečih deviznih tečajev, kljub 

temu pa je Banka Slovenije le redkokdaj intervenirala na deviznem trgu. To je omogočilo 

takojšnjo notranjo konvertibilnost slovenskega tolarja in s tem odpravo črnega deviznega trga. 

Ob uvedbi lastne valute je bila Slovenija brez deviznih rezerv, pestila pa jo je tudi 22-odstotna 

mesečna inflacija. Zaradi zunanjetrgovinskega presežka do leta 1994 in poznejših kapitalskih 

prilivov ji je postopno uspelo nakopičiti precejšnje devizne rezerve. Prav tako ji je v manj kot 

letu dni uspelo znižati inflacijo na 2 % mesečne stopnje in nato do leta 1995 postopno do 8,6 

% na letni ravni. Tega leta je slovenski tolar tudi uradno postal konvertibilna valuta. Tolar je 

bil uradna valuta Republike Slovenije vse do 1. januarja 2007, ko ga je zamenjal evro. 

 

3.2 Bankovci 

 

Bankovce izdaja Banka Slovenije. Tik pred uvedbo evra so bili konec leta 2006 v Sloveniji v 

obtoku naslednji bankovci: 
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Slika 2: Bankovec za 10 tolarjev (izročen v obtok: 27. november 1992) 

  

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik protestanta Primoža Trubarja, izdelan v ročni 

gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Na osrednjem delu leve 

polovice bankovca je odtisnjen v tehniki globokega tiska motiv s prve strani Trubarjevega 

Abecedarija, pod njim pa je upodobljeno pisateljsko pero. V vodnem znaku je lik Primoža 

Trubarja. Na zadnji strani bankovca je reprodukcija risbe Uršulinske cerkve v Ljubljani. V 

zgornjem levem delu bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjen motiv iz Novega 

testamenta. 

 

        

 

Slika 3: Bankovec za 20 tolarjev (izročen v obtok: 28 december 1992) 

 

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik polihistorja Janeza Vajkarda Valvazorja, 

izdelan v ročni gravuri. Senca profila lika je izpolnjena z mikropisavo. Na levem delu 

bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjeno geodetsko šestilo. V vodnem znaku je 

upodobljen lik J. V. Valvasorja. 

 

Na zadnji strani so v globokem tisku odtisnjeni različni segmenti zemljevida Slovenije in 

zaključna vinjeta dveh angelov iz knjige J. V. Valvasorja Slava vojvodine Kranjske. Na levi 

strani bankovca je napis »Dulcis ex labore fructus«. 
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Slika 4: Bankovec za 50 tolarjev (izročen v obtok: 19. marec 1993) 

 

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik matematika Jurija Vege, izdelan v ročni 

gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Na levi polovici 

bankovca je v globokem tisku odtisnjen motiv risbe iz Vegove razprave o krogli. V vodnem 

znaku je upodobljen lik Jurija Vege. Na zadnji strani je ponazorjeno Osončje ter risba čelne 

fasade Akademije znanosti in umetnosti. 

 

 

          

 

Slika 5: Bankovec za 100 tolarjev (izročen v obtok: 30. september 1992) 

 

 

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik slikarja impresionista Riharda Jakopiča , 

izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Osrednji 

del leve polovice bankovca zapolnjujejo slikarska paleta in dva slikarska čopiča. V vodnem 

znaku je lik Riharda Jakopiča. Zadnjo stran predstavljata detajl Jakopičeve slike Sonce in 

načrt nekdanjega Jakopičevega paviljona v Ljubljani, ki je v globokem tisku. 

 

 

 



 13 

           

 

Slika 6: Bankovec za 200 tolarjev (izročen v obtok: 22. februar 1992) 

 

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik skladatelja Jakoba Gallusa (Iacobusa Gallusa) , 

izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. V 

osrednjem delu je odtisnjena risba motiva orgel iz 17. stoletja. V vodnem znaku je lik 

Iacobusa Gallusa. Na zadnji strani bankovca je na levi strani risba pročelja Slovenske 

filharmonije C-link_ven.gif (175 bytes) v tehniki globokega tiska. Na osrednjem delu 

bankovca je odtisnjen notni zapis. Bankovci dveh izdaj se razlikujejo v datumu izdaje in 

podpisu člana Sveta banke na hrbtni strani. 

 

           

 

Slika 7: Bankovec za 500 tolarjev (izročen v obtok: 15. januar1992) 

 

Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik arhitekta Jožeta Plečnika, izdelan v ročni 

gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Na levi polovici 

bankovca je reproducirano šestilo z izrisano krožnico. V vodnem znaku je lik Jožeta Plečnika 

Osrednji motiv zadnje strani bankovca predstavlja risba vzhodne fasade Narodne in 

univerzitetne knjižnice v Ljubljani. V spodnjem delu bankovca pa je prikazan tloris knjižnice. 
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Slika 5: Bankovec za 1000 tolarjev (izročen v obtok: 30. september 1992) 

 

Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik pesnika Franceta Prešerna, izdelan v ročni 

gravuri. Senca profila portreta je izpolnjena z mikropisavo. V zgornji, levi polovici bankovca 

je v tehniki globokega tiska odtisnjen faksimile Prešernovega podpisa. V vodnem znaku je lik 

Franceta Prešerna. Na zadnji strani bankovca je v osrednjem delu odtisnjen del besedila 

Zdravljice. Levo zgoraj je stilizirano pisateljsko pero, poleg njega pa je v pesnikovem 

rokopisu v globokem tisku odtisnjena beseda »Prijatli«. 

 

           

 

Slika 8: Bankovec za 5000 tolarjev (izročen v obtok: 13. december 1993) 

 

Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik slikarke Ivane Kobilce, izdelan v ročni 

gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila portreta, izpolnjena z mikropisavo. Na levi strani 

bankovca je slikarsko stojalo, ob njem pa medaljon s profilom slikarke. Nad stojalom je na 

bankovcu izdaje »1. junij 1993« slikarska paleta v optično spremenljivi barvi, na bankovcu 

izdaje »8. oktober 1997« pa je zaščitna folija. Na bankovcu izdaje »15. januar 2002« je 

hologram v obliki slikarske palete, v katerem so stilizirani cvetovi ter številke »5000« v 

spreminjajočih se barvah. V vodnem znaku na levi strani bankovca je lik Ivane Kobilce. 

 

Na zadnji strani je odtisnjen načrt fasade Narodne galerije v Ljubljani. Desno od motiva je v 

globokem tisku odtisnjen tloris in naris Robbovega vodnjaka. Kompozicijo zaključuje na 
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desni strani načrt prizidka Narodne galerije. Bankovec izdaje »15. januar 2002« ima dodano 

varnostno kovinsko nitko z mikrotekstom, ki je vpletena ob levem robu. 

 

           

 

Slika 9: Bankovec za 10000 tolarjev (izročen v obtok: 15. marec 1995) 

 

Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik pisatelja Ivana Cankarja, izdelan v ročni 

gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila portreta, izpolnjena s pisateljevim rokopisom. V 

osrednjem delu bankovca je odtisnjen načrt odra nekdanjega gledališča v Ljubljani, nad njim 

pa v slepem tisku motiv krizanteme. V vodnem znaku je Smrekarjeva karikatura Ivana 

Cankarja. Bankovec izdaje 28. junija 1994 ima levo od krizanteme pisateljsko pero v optično 

spremenljivi barvi. 

 

Bankovec izdaje 15. januarja 2000 ima na sprednji strani ob desnem robu fluorescentni trak, 

na katerem se ponavlja faksimile podpisa Ivana Cankarja, pisateljsko pero in v mikro pisavi 

izpisan citat iz Cankarjevega dela Ottakring. Pisateljsko pero v zgornji levi polovici bankovca 

je vijolične barve. 

 

Osnovni motiv zadnje strani bankovca predstavlja gravura krizanteme, preko osrednjega dela 

pa je odtisnjen del originalnega pisateljevega rokopisa. Bankovec izdaje 15. januar 2003 ima 

v levem zgornjem delu krizanteme dodano iridescentno zaščito. 

3.3 Kovanci 

 

Kovance izdaja Republika Slovenija. Občasno je ob pomembnih dogodkih ali obletnicah 

država izdala tudi priložnostne kovance. Poleg bankovcev so bili v denarnem obtoku še 

naslednji kovanci: 
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Slika 10: Kovanci za 50 tolarjev (izročen v obtok: 7. julij 1993) 

 

Na sprednji strani kovanca je v sredini izbočena krožna površina, na kateri je odtisnjena 

vrednost kovanca s številko 50. Na levi strani kovanca je od spodaj navzgor napisano 

ime »REPUBLIKA SLOVENIJA«, na desni strani pa je ob robu od zgoraj navzdol z 

besedama »PETDESET TOLARJEV« izpisana vrednost kovanca. V spodnjem delu je 

odtisnjena letnica kovanja. Na zadnji strani kovanca je v osrednjem delu upodobljen bik. Nad 

njim je ob zgornjem robu v latinščini napisano ime »TAURUS TAURUS«. Ob spodnjem 

robu je oznaka vrednosti s številko 50. 

 

 

 

 

Slika 11: Kovanci za 20 tolarjev (izročen v obtok: 7. julij 1993) 

 

Na sprednji strani kovanca je v sredini izbočena krožna površina, na kateri je odtisnjena 

vrednost kovanca s številko 20. Na levi strani kovanca je od spodaj navzgor napisano 

ime »REPUBLIKA SLOVENIJA«, na desni strani pa je ob robu od zgoraj navzdol z 

besedama "DVAJSET TOLARJEV" izpisana vrednost kovanca. Na spodnjem delu je 

odtisnjena letnica kovanja. Na zadnji strani kovanca je v osrednjem delu upodobljena štorklja. 
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Nad njo je ob zgornjem robu oznaka vrednosti s številko 20. Na desni polovici kovanca je ob 

robu v latinščini napisano ime »CICONIA CICONIA«. 

 

 

 

Slika 12: Kovanci za 210 tolarjev (izročen v obtok: 19. april 1993) 

 

Na sprednji strani kovanca je v sredini izbočena krožna površina, v kateri je odtisnjena 

vrednost s številko. Ob robu kovanca je na levi strani izpisano ime »REPUBLIKA 

SLOVENIJA«, na desni strani pa vrednost z besedami »DESET TOLARJEV«. Med 

posameznima besedama je vodoravno izpisana letnica kovanja »2000«. Na hrbtni strani je 

upodobljen konj, ki se vzpenja. Ob robu kovanca je v latinščini izpisano ime »EQUUS«, ob 

njem pa je številčna oznaka vrednosti v Braillovi pisavi za slepe. Na levi zgornji polovici 

kovanca je oznaka vrednosti s številko »10«. 

 

 

 

Slika 13: Kovanci za 5 tolarjev (izročen v obtok: 4. januar 1993) 

 

Na sprednji strani je v sredini izbočena krožna površina z odtisnjeno številko »5«, na robu je 

na levi izpisano ime »Republika Slovenija«, na desni pa z besedo izražena vrednost »PET 

TOLARJEV« ter letnica kovanja. Na sredini zadnje strani kovanca je upodobljena glava 

alpskega kozoroga, desno od nje je v latinščini izpisano ime »Capra ibex«, levo od glave pa je 

oznaka vrednosti s številko. 
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Slika 14: Kovanci za 2 tolarja (izročen v obtok: 4. januar 2003) 

 

Na sprednji strani je v sredini izbočena krožna površina z odtisnjeno številko »2«, na robu je 

na levi izpisano ime »Republika Slovenija«, na desni pa z besedo izražena vrednost »DVA 

TOLARJA« ter letnica kovanja. Na sredini zadnje strani kovanca je upodobljena kmečka 

lastovka v letu, desno od nje je ob robu oznaka vrednosti s številko, pod lastovko pa je v 

latinščini izpisano ime »Hirundo rustica«. 

 

 

 

Slika 15: Kovanci za 1 tolar (izročen v obtok: 4. januar 2003) 

 

Na sprednji strani je v sredini izbočena krožna površina z odtisnjeno številko »1«, na robu je 

na levi izpisano ime »Republika Slovenija«, na desni pa z besedo izražena vrednost »EN 

TOLAR« ter letnica kovanja. Na sredini zadnje strani kovanca je upodobljena večja potočna 

postrv, pod njo pa dve manjši. Pod njima je v latinščini izpisano ime »Salmo trutta fario«, nad 

večjo pa je oznaka vrednosti s številko. 

 

 

 



 19 

3.4 Kovanci za 50, 20 in 10 stotinov  

 

Na sprednji strani je v sredini izbočena kvadratna površina z odtisnjeno številko »50«, na robu 

je na levi izpisano ime »Republika Slovenija«, na desni pa z besedo izražena 

vrednost »petdeset stotinov« ter letnica kovanja. Na sredini zadnje strani kovanca je 

upodobljena čebela, desno od nje je v latinščini izpisano ime »Apis mellifera«, levo od čebele 

pa je oznaka vrednosti s številko. 

 

Na sprednji strani je v sredini izbočena kvadratna površina z odtisnjeno številko »20«, na robu 

je na levi izpisano ime »Republika Slovenija«, na desni pa z besedo izražena 

vrednost »DVAJSET STOTINOV« ter letnica kovanja. Na sredini zadnje strani kovanca je 

upodobljena mala uharica, nad njo je v latinščini izpisano ime »Asio otus«, levo pa je oznaka 

vrednosti s številko. 

 

Na sprednji strani je v sredini izbočena kvadratna površina z odtisnjeno številko »10«, na robu 

je na levi izpisano ime »Republika Slovenija«, na desni pa z besedo izražena vrednost »deset 

stotinov« ter letnica kovanja. Na sredini zadnje strani kovanca je upodobljena človeška ribica, 

pod njo je v latinščini izpisano ime »Proteus anguinus«, nad ribico pa je oznaka vrednosti s 

številko. Kovanca za 10 in 20 stotinov sta bila, zaradi majhne vrednosti, v uporabi zelo kratek 

čas. V Banki Slovenije so nameravali vrednost tolarja 10x povečati z odstranitvijo zadnje 0 na 

bankovcih. Tega niso storili, zaradi ponarejanja bonov so predčasno predali že natisnjene 

tolarske bankovce.  
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4 EVRO 

Kakšni so videti bankovci in kovanci evra ter kakšne so njihove značilnosti? Bankovci evra so 

izdani v vrednostih po 5, 10, 20, 50, 100, 200 in 500 evrov. Zaradi različnih barv in velikosti 

bankovcev jih je mogoče preprosto ločiti. Sicer pa je na bankovcih predstavljeno sedem 

obdobij evropske kulturne zgodovine - klasika, romantika, gotika, renesansa, barok in rokoko, 

arhitektura železa in stekla ter moderna arhitektura. Stili poudarjajo tri elemente: okna, vrata 

in mostove. Okna in vrata, ki so na sprednjih straneh, simbolizirajo odprtost in sodelovanje v 

Evropi, mostovi pa so simbol povezovanja Evrope in preostalega sveta. Kovanci evra so 

izdani v vrednostih po 1, 2, 5, 20, 30, 50 centov (stotinov) ter 1 in 2 evra. Za kovance je 

značilno, da imajo enotno evropsko sprednjo stran ter nacionalno oblikovano zadnjo stran. 

Tako obstaja dvanajst različic iste vrednosti kovanca, skupno torej 96 različnih kovancev, ki 

bodo plačilno sredstvo v vseh državah gospodarske in denarne unije. Tudi pri kovancih imata 

hitro razločevanje ter varnost pred ponarejanjem zelo pomembno vlogo. Kovanci so različno 

veliki in se razlikujejo po barvi, teži in debelini, vsebujejo pa tudi številne znake (npr. 

različno nazobčan rob), ki omogočajo lažjo prepoznavnost za slepe in slabovidne.  

 

4.1 Dvojno označevanje cen 

 

Dvojno označevanje cen in blaga storitev ureja Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih 

in evrih. 11. julija 2006 so finančni ministri držav območja Evra in Slovenije potrdili, da s 1. 

januarjem 2007 Slovenija postane 13. članica Evropske monetarne unije ter ji dovolili, da 

uvede evro kot nacionalno valuto. Prav tako so potrdili uredbo, ki je določila nepreklicni tečaj 

zamenjave med slovenskim tolarjem in evrom ter znaša 239,640 tolarja za evro.  

 

Trenutno se nahajamo v obdobju dvojnega označevanja cen, ki bo trajalo vse do 30. junija 

2007. Od 30. junija 2006 do 31. decembra 2006 morajo biti vsi zneski izvirno zapisani v 

tolarjih in se preračunavajo v evre, od 31. decembra 2006 do 30. junija 2007 pa morajo biti 

vsi zneski izvirno zapisani v evrih in se preračunavajo v tolarje. Cena v drugi valuti je zgolj 

informativne narave.  

 

Evro (oznaka €, mednarodna oznaka po ISO 4217: EUR) je denarna enota v 13 državah 

Evropske monetarne unije (EMU): Nemčija, Avstrija, Finska, Belgija, Nizozemska, 
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Luksemburg, Francija, Italija, Slovenija, Španija, Portugalska, Republika Irska in Grčija. 

Poleg tega je denarna enota tudi v državicah Andora, San Marino, Vatikan in Monako, ki so 

pred uvedbo evra de facto, če že ne uradno uporabljale denarne enote večjih sosednjih držav. 

Poleg tega je denarna enota tudi v Črni gori in Kosovu, vendar ti »državi« nista članici EMU, 

zato se Evropska centralna banka (ECB) pri določanju obrestnih mer ne ozira nanju. Evro se 

je uradno pojavil 1. januarja 1999 v 11 državah EMU (Grčija je pogoje izpolnila šele leto 

kasneje), vendar le nominativno na računih in cenah, kjer so morali vsi zneski biti podani tako 

v lokalni valuti dane države kot v evrih. Tega dne so centralne banke članic EMU prenesle 

pristojnosti odločanja na ECB. Bankovci in kovanci so v obtok prišli 1. januarja 2002. Podobe 

bankovcev in ene strani kovancev so skupne, članice EMU imajo pravico, da določijo podobe 

ene strani kovancev. Seveda kovanci ne glede na podobo veljajo v celotnem »evro 

območju«.Velika Britanija, Švedska in Danska iz različnih vzrokov niso vstopile v EMU. 

Nove članice Evropske unije bodo lahko uvedle evro po dveletnem obdobju »članstva« v 

ERM-2, ki se je za prve tri novinke (Slovenijo, Estonijo in Litvo) začelo 28. junija 2004. 

 

4.2 Področja uporabe evra 

 

Evro bankovci in evro kovanci se uporabljajo kot zakonito plačilno sredstvo v vseh 13 

državah evro območja.  V Avstriji, Belgiji, na Finskem, v Franciji, Grčiji, na Irskem, v Italiji, 

Luksemburgu, Nemčiji, na Nizozemski, v Portugalski in Španiji od 1. januarja 2002 naprej; v 

Sloveniji pa od 1. januarja 2007 dalje. 

 

Evro kot zakonito plačilno sredstvo uporabljajo tudi: francoski čezmorski departmaji 

(Guadeloupe, Martinique, Francoska Gvajana in Réunion), Azori, Madeira, Kanarski otoki, 

Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, San Marino, Vatikan, Monako, Andora. Evro se kot 

plačilno sredstvo uporablja tudi v Črni gori in na Kosovu.  

 

4.3  Prednosti in slabosti uvedbe evra v Sloveniji?  

 

Uvedba evra prinaša številne prednosti za prebivalce in podjetja. Evro omogoča preprostejše 

potovanje v druge države, kjer se uporablja evro, saj ni treba ob vsakem prehodu meje 

zamenjati denarja. Poleg tega se lažje primerjajo cene doma in v državah evro območja, saj so 
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vse izražene v evrih in ne več v različnih valutah. Tudi potovanja v države zunaj evro 

območja so lažja z evrom, saj je evro mednarodna valuta. 

 

V nadaljevanju je ena izmed prednosti uvedbe evra v Sloveniji odprava nihanj deviznega 

tečaja med državami članicami, ki so uvedle evro, ter negotovosti, tveganj in stroškov v zvezi 

s tem. To prinaša stabilnejše okolje za podjetja, ki uvažajo in izvažajo, saj niso več 

izpostavljena tveganju spremembe deviznega tečaja. Poleg tega se odpravijo tudi razni 

transakcijski stroški, ki so povezani z menjavo valut. Posledica tega so manjši stroški in večja 

stabilnost menjave, s tem pa tudi večji trgovinski in kapitalski tokovi z EU ter nasploh hitrejše 

vstopanje na skupni trg EU. Večja preglednost cen prinaša večjo konkurenco, ki posledično 

vodi k nižjim cenam. 

 

Evro prinaša koristi varčevalcem in posojilojemalcem, saj omogoča več varčevalnih možnosti 

in lažje izposojanje sredstev na večjem in bolj likvidnem finančnem trgu. Prednost uvedbe 

evra v Sloveniji je povezana še s koristmi za gospodarstvo nasploh, saj se lahko zato 

dolgoročno pričakujejo nižja inflacija in obrestne mere, kar bo ugodno vplivalo na investicije 

in gospodarsko rast. 

 

Če je država del območja ene valute, ima v zvezi s tem stroške in koristi. Ker so koristi 

povezane predvsem z nižjimi transakcijskimi stroški v trgovini znotraj tega območja, so 

koristi uvedbe evra za države, ki imajo močne trgovinske vezi, večje od slabosti. Slednje velja 

tudi za Slovenijo, ker je majhno in odprto gospodarstvo, ki opravi večino svoje mednarodne 

trgovine z državami evro območja. 

 

4.4 Slovenija: objektivno najbolje pripravljeni 

 

Znano je, da je sredi maja Slovenija kot edina med tremi kandidatkami za hiter vstop v evro, 

poleg nje sta si to želeli še dve baltski državi, dobila zeleno luč Evropske komisije in 

Evropske centralne banke, da prevzame evro že z januarjem naslednjega leta. To je nedvomno 

lepo priznanje vodenju ekonomske politike v naši državi in posredno tudi potrditev dejstva, da 

je bila Slovenija objektivno najbolje pripravljena med vsemi dvanajstimi kandidatkami že za 

vstop v EU. Ob tem velja poudariti, da se je v obdobju zadnjih dveh let, ko je po vstopu v 

ERM2 slovenska monetarna politika že delovala v izrazito zoženem maneverskem prostoru, 
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ponovno potrdila pomembna značilnost celotnega obdobja slovenske tranzicije, to pa je 

relativno dobra koordinacija ekonomske politike. Upa se, da se bo ta dobra tradicija 

nadaljevala tudi v prihodnje. 

 

4.5 Kovanci tarča ponarejevalcev 

 

V Evropski uniji je bilo leta 2006 iz obtoka umaknjenih približno 164.000 ponarejenih 

evrskih kovancev, kar je približno 63.000 kovancev več kot leto prej, vendar zanemarljivo 

malo v primerjavi s celotnim številom evrskih kovancev v obtoku - teh je 69 milijard, so 

sporočili v Bruslju. Najpogosteje se ponarejevalci lotijo največ vrednega kovanca in kovancev 

z nemško nacionalno stranjo, vendar je med ponarejenimi kovanci najti tudi vse druge 

nacionalne podobe. 

 

Največ ponarejenih evrskih kovancev - 141.437 ali 86 odstotkov - je kovancev za dva evra. 

Na drugem mestu so kovanci za en evro - teh je 14.099, manj vredni kovanci pa so seveda 

med ponarejevalci manj priljubljeni. Lani je bilo iz obtoka umaknjenih 8286 kovancev za 50 

centov, za manjše kovance pa komisija ne navaja podatkov. Lani naj bi organi pregona po 

podatkih pristojnih nacionalnih oblasti tudi preprečili delovanje nezakonite kovnice v Italiji, 

ki je bila 12. nezakonita kovnica, odkrita od uvedbe evrske gotovine. Med letoma 2002 in 

2006 so v EU iz obtoka umaknili 373.719 evrskih kovancev. Približno 14.000 ponarejenih 

kovancev so organi pregona lani zasegli, še preden so vstopili v obtok, od uvedbe evrske 

gotovine leta 2002 do lani pa so iz obtoka umaknili ali še pred uporabo zasegli več kot 

550.000 evrskih kovancev. 

 

Po podatkih o ponarejanju evrskih bankovcev, ki jih je sporočila Evropska centralna banka, je 

bilo lani iz obtoka umaknjenih približno 565.000 ponarejenih bankovcev, kar je nekoliko 

manj kot leto prej. Največ zanimanja med ponarejevalci je leta 2005, kot tudi vsa prejšnja leta  

obstoja skupne evropske valute, pritegnil bankovec za 50 evrov. 
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4.6 EVRO - za vse nas 

 

Evro je skupna valuta Evropske unije, ki jo je do sedaj uvedlo 12 držav članic EU. Te države 

so izpolnile pogoje, zahtevane za uvedbo evra, in tvorijo t.i. evro območje. V letu 2007 se 

pričakuje, da bodo evro uvedle še Slovenija, Litva in Estonija. 

 

Države članice, ki so evro že uvedle, so to storile po enem samem, madridskem scenariju, s 

prehodnim obdobjem. Ime madridski je dobil po mestu, kjer je Evropski Svet sprejel 

odločitev o njem. Prehodno obdobje je tedaj narekovala zlasti okoliščina, da je bil evro 

najprej uveden kot knjižni denar in šele kasneje tudi v obliki bankovcev in kovancev. 

Prehodno obdobje je datumsko določalo čas za tiskanje evro bankovcev in kovanje evro 

kovancev ter za logistične priprave zamenjave gotovine. Začelo se je 1.1.1999 in končalo 

31.12.2001. Države članice, ki bodo evro prevzemale odslej, se bodo lahko odločale med več 

različnimi scenariji.   

 

Tudi v prihodnosti bodo lahko države članice uvedle po tradicionalnem madridskem 

scenariju, to je »s prehodnim obdobjem«, le da ne bo datumsko določeno. Dolžina 

prehodnega obdobja se bo lahko med posameznimi državami članicami razlikovala, vendar 

naj ne bi bila daljša od treh let. V tem scenariju se v prehodnem obdobju v domačem 

plačilnem prometu uporabljata dve valuti – dotedanja nacionalna in evro. Države članice se 

lahko odločijo za scenarij takojšnje uvedbe. Izraz v uporabi za ta scenarij je »veliki pok«. Po 

tem scenariju bi prehodno obdobje trajalo samo eno »logično sekundo«. Posledično  sprejetje 

evra kot valute zadevne države in uvedba evro bankovcev in evro kovancev po tem scenariju 

 potekata istočasno. 

 

Nazadnje lahko države članice izberejo scenarij »velikega poka« v kombinaciji z obdobjem 

»postopnega ugašanja (phasing out)«. Ta scenarij predvideva takojšnjo uvedbo evra z 

možnostjo uporabe nacionalne valute v določenih pravnih inštrumentih (računi, poslovne 

knjige ...) v omejenem obdobju, ki naj ne bi bilo daljše od enega leta. V tem scenariju se v 

domačem plačilnem prometu od uvedbe evra naprej uporablja samo ena valuta – evro.  
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4.7 Tečaj zamenjave 

 

Tečaj zamenjave je nepreklicno in trajno menjalno razmerje med tolarjem in evrom, ki znaša 

239, 640 tolarja za evro. 

 

4.8 Prednosti uvedbe evra v Sloveniji za posameznike in podjetja 

 

Uvedba evra v Sloveniji bo imela prednosti za posameznike, saj bo pripomogla k večji 

preglednosti cen in možnosti primerjave z državami, ki prav tako uporabljajo evro. Poleg tega 

bo potrošnikom na voljo večja izbira različnih oblik varčevanja in lažje najemanje posojil na 

večjem in likvidnejšem finančnem trgu, prednost pa bo nedvomno predstavljala tudi odprava 

stroškov zaradi menjave denarja in težav z iskanjem menjalnic pred potovanji. Menjava 

tolarja z evrom bo podjetjem sicer kratkoročno povzročila stroške, ki bodo povezani 

predvsem s prilagoditvijo informacijske tehnologije, preoblikovanjem računovodstva in 

izdelave finančnih izkazov ter dodatnim izobraževanjem zaposlenih. Vendar mikro-

ekonomski razlogi vključevanja v enotno valutno območje temeljijo na predpostavki, da bodo 

prihranki zaradi uporabe skupne valute večji od enkratnih stroškov prehoda na skupno valuto, 

saj evro prinaša stabilnejše okolje za podjetja, ki uvažajo in izvažajo ter večji trgovinski in 

kapitalski tokovi z EU ter nasploh hitrejše vstopanje na skupni trg EU. Prednost uvedbe evra 

v Sloveniji je povezana še s koristmi za gospodarstvo nasploh, saj se lahko zato dolgoročno 

pričakujejo nižja inflacija in obrestne mere, kar bo ugodno vplivalo na investicije in 

gospodarsko rast. 
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5 REZULTATI EMPIRIČNE RAZISKAVE 

5.1 Izbira vzorca anketiranih 

 

 

Grafikon 1: Starostna porazdelitev anketiranih žensk 

 

Grafikon  številka 1 prikazuje starostno porazdelitev anketiranih žensk v letih od 15 do 49 let. 

Anketo je izpolnilo 50 žensk, najmlajša starost anketirank je bila 15 let, najstarejša pa 49 let. 
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Grafikon 2: Starostna porazdelitev anketiranih moških 

 

Grafikon  številka 2 prikazuje starostno porazdelitev anketiranih moških v letih od 14 let do 

67 let. Anketo je izpolnilo 34 moških, v starosti od 14 do 67 let.  

 

5.2 Postopek izvedbe raziskave 

 

Vnaprej smo pripravili anketni vprašalnik, na katerega so odgovarjali dijaki srednje šole 

Slovenska Bistrica. Anketiranje je trajalo dni in sva ga izvajala dva anketarja. Anketiranci v 

večini primerov niso imeli težav z razumevanjem vprašalnika. V primeru pojava določenih 

težav sva te odpravila z dodatnimi obrazložitvami. Anketiranje je potekalo v mesecu 

novembru in decembru 2006, ko so bile v Republiki Sloveniji priprave na prevzem evra na 

vrhuncu in so se hkrati pojavljali mnogi dvomi in vprašanja glede vpeljave nove valute. 
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5.3 Obdelava in vrednotenje podatkov 

 

Pri obdelavi podatkov smo uporabili računalniški program Excell, sama obdelava podatkov pa 

je potekala na Srednji šoli Slovenska Bistrica in na domačem računalniku. 

 

5.4 Interpretacija rezultatov 

 

 

Grafikon 3: Porazdelitev odgovorov na vprašanje s čem je Slovenija zamenjala jugoslovanske 

dinarje 

 

Na grafikonu številka 3 so prikazane ugotovitve, s čim je Slovenija zamenjala jugoslovanske 

dinarje. Za čeke se je odločilo 13 anketirancev, za vrednostne bone 36 anketirancev, za 

vrednostne listine pa 35 anketirancev. Ugotovili smo, da je večina dobro seznanjena z 

preteklostjo slovenskih oziroma jugoslovanskih valut. Čeprav je večina anketiranih 

mladoletnih, so pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje. 
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Grafikon 4: Poznavanje motivov dosedanjega slovenskega denarja – 50 SIT 

 

Na vprašanje kateri Slovenski matematik je upodobljen na bankovcu za 50 tolarjev se je za 

Janeza Vajkarda Valvasorja odločilo 8 anketirancev, za Jakoba Galusa Petelina 18 

anketirancev ter za Jurija Vego 58 anketirancev. Ugotavljamo, da naši anketiranci zelo dobro 

poznajo Slovensko plačilno sredstvo saj je večina izbrala Jurija Vego, kar je pravilen odgovor. 

 

                                       

 

Grafikon 5: Poznavanje motivov dosedanjega slovenskega denarja – 500 SIT 

 

Ugotovitve, kdo je upodobljen na bankovcu za 500 sit so naslednje: 61 anketirancev se je 

odločilo za Jožeta Plečnika, 12 jih misli, da je to Richard Jakopič ter 11 anketirancev za  

Primoža Trubarja. Ugotovitve ponovno kažejo, da so Slovenci v petnajstih letih uporabe 

dodobra spoznali svoj denar. 
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Grafikon 6: Seznanjenost z datumom uvedbe evra v Sloveniji 

 

Pri ugotovitvah s katerim dnem se uvede evro, kot plačilno sredstvo v Sloveniji, smo 

ugotovili, da so anketirani dobro seznanjeni kdaj se uvede nova denarna enota. Kar 78 

ankentirancev se je odločilo za 1. 1. 2007, 4-je mislijo, da je to 7. 1. 2007, 3-je pa da bo datum 

vpeljave evra 5. 1. 2007. 

 

 

 

Grafikon 7: Strinjanje z uvedbo evra, kot nacionalne valute 

 

V grafikonu številka 7 je prikazano koliko ankentirancev je za in koliko proti uvedbi evra . Za 

se je odločilo 48 ankentirancev in so pripravljeni na evro, ostalih 36 ankentiranih se je izreklo 

proti in na novo valuto še niso pripravljeni. 
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Grafikon 8: Primernost zamenjave valute tolar z evro 

 

Ugotovitve, kako anketiranci zaznavajo spremembo denarne valute so naslednje: da je to v 

redu misli 32 ankentirancev, da je to slabo jih misli 45. Neopredeljenih je bilo 8 

ankentirancev.  

 

 

 

 

Grafikon 9: Poznavanje enotnega menjalnega tečaja evra 

 

Grafikon številka 9 prikazuje porazdelitev odgovorov na anketno vprašanje o tem, kakšna je 

vrednost evra v tolarjih po enotnem tečaju? S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, koliko 

ljudi je seznanjenih z tečajem tolarja v primerjavi z evrom (1 EUR= 239,64 SIT). Ugotovitve 
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kažejo, da je velika večina natančno seznanjena z menjalnim tečajem, kar bo v veliko pomoč 

pri začetnem preračunavanju cen blaga in storitev v novo valuto. 

 

 

 

Grafikon 10: Kje lahko plačujete za evri 

 

Prikazuje odgovore na vprašanje, na katerih mestih v republiki Sloveniji že lahko plačujemo z 

evri. V največji meri so se anketirani odločili za bencinske postaje, sledijo trgovine in lokali 

na tretjem mestu. 

 

 

 

Grafikon 11: Mišljene ali uvedba valute povzroča dvig cen 

 

Grafikon 11 prikazuje mišljenje anketiranih glede dviga cen, ki jih bo povzročila nova valuta 

evro. Sodelovalo je 86 anketirancev. 58 anketiranih misli, da bo vpeljava nove valute 
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neizbežno povzročila tudi porast cen, enajst jih je nasprotnega menja. Kar sedemnajst pa jih 

na to vprašanje ni znalo odgovoriti oziroma o tem nimajo izdelanega mnenja. 

 

 

 

Grafikon 12: Zadovoljstvo s valuto tolar 

 

Grafikon 12 prikazuje odgovore na vprašanje, kaj menijo anketiranci o tolarju v preteklih 

petnajstih letih. Na vprašanje je odgovarjalo 84 oseb. Kar 78 anketirancev je bilo s tolarji 

zadovoljnih in le 6 nezadovoljnih. 

 

 

 

Grafikon 13: Privajanje na novo valuto 
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Grafikon 13 prikazuje odgovore na vprašanje, ali se bodo anketiranci hitro navadili na novo 

valuto evro. Sodelovalo je 84 anketirancev. 32 jih je odgovorilo z da, 21 z ne, 31 pa jih ni bilo 

prepričanih. 

 

 

 

Grafikon 14: Počutje Slovencev po uvedbi evra 

 

Na grafikonu 14 vidimo odgovore na vprašanje, ali se anketiranci počutijo kaj bolj evropejsko 

z uvedbo evra. Kar 52 jih je odgovorilo z ne in le 32 z da, kar dokazuje, da smo se Slovenci že 

doslej počutili kot evropski narod in da povezovanje denarne valute s pripadnostjo naroda 

nima trdne osnove. 
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6 ZAKLJUČEK 

Za raziskovalno nalogo smo se odločili zato, ker se nam zdi uvedba evra v Sloveniji zanimiva 

in hkrati aktualna tema v letu 2007. Raziskovanje je bilo poučno, izvedeli smo veliko 

zanimivih informacij in se veliko naučili  o zgodovini našega denarja ter o uvedbi nove 

valute. Ugotovili smo, da imajo ljudje o evru različna mnenja.    

Pri našem raziskovanju smo izhajali iz naslednjih izhodiščnih hipotez: 

H1.: Slovenci so bili zelo zadovoljni z dosedanjo valuto tolar. 

H2.: Poznavanje slovenskega denarja s strani državljanov je na visoki ravni. 

H3.: Uvedba nove valute evro v Sloveniji ne bo povzročila večjih težav. 

H4.: Uvedba evra v Sloveniji ne bo povzročila dviga cen oziroma inflacije. 

H5.: Slovenci se zaradi evra počutimo še bolj evropsko. 

 

Iz naloge smo ugotovili, da je večina Slovencev bila zadovoljna z prejšnjo valuto in s tem 

potrjujemo prvo hipotezo. 

 

Drugo hipotezo lahko potrdimo glede na rezultate, ki smo jih dobili iz ankete in s tem smo 

ugotovili, da so Slovenci dobro poznali svoj denar v času, ko je bil v obtoku. 

 

Hipotezo številko tri, lahko potrdimo, saj so anketiranci z odgovori menili, da jim uvedba 

nove valute ne bo povzročala težav. 

 

Hipotezo številka štiri, moramo zavreči, saj je uvedba evra v Sloveniji povzročila dvige cen. 

 

Hipotezo številka pet, smo zavrgli, saj se anketirane osebe ne počutijo nič bolj evropejsko z 

uvedbo evra. 
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