C 273/8

Uradni list Evropske unije

SL

Novi motivi na nacionalni strani tečajnih eurokovancev
(2008/C 273/06)
Svet Evropske unije je 8. julija 2008 odločil, da Slovaška republika izpolnjuje potrebne pogoje za uvedbo
eura 1. januarja 2009 (1).
Republika Slovaška bo tako s 1. januarjem 2009 lahko izdajala eurokovance pod pogojem, da ji ECB odobri
obseg emisije (glej člen 106(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti).
Tečajni eurokovanci so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavlja vse nove
motive eurokovancev (2), da bi seznanila vse, ki so v svojem poklicu v stiku s kovanci, in širšo javnost.
Kovanci za 10, 20 in 50 centov ter za 1 in 2 eura, ki jih bo izdala Slovaška republika, bodo imeli novo
skupno stran eurokovancev (3). Kovanci z najmanjšimi nominalnimi vrednostmi (1, 2 in 5 centov) bodo
izdani s prvotno skupno stranjo, saj se skupna stran pri teh kovancih ne spremeni.

Država izdajateljica: Slovaška republika
Začetek izdajanja: Januar 2009
Opis motivov:
1 EURO CENT – 2 EURO CENT – 5 EURO CENT

V jedru kovanca je upodobljen gorski vrh Kriváň v Visokih Tatrah. Pod njim sta vgravirana ime države
„SLOVENSKO“ in letnica. Pod letnico se na levi strani poleg oznake kovnice nahaja državni grb Slovaške, na
desni pa začetnica „Z“ graverja Drahomírja Zobka. Motiv obkroža dvanajst zvezd evropske zastave.
(1) Odločba Sveta z dne 8. julija 2008 v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Slovaškem 1. januarja
2009 (UL L 195, 24.7.2008, str. 24).
(2) Za ostale eurokovance glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1, UL C 254, 20.10.2006, str. 6. in UL C 248, 23.10.2007, str. 8.
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( ) Glej UL C 225, 19.9.2006, str. 7.
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10 EURO CENT – 20 EURO CENT – 50 EURO CENT

V jedru kovanca je upodobljen bratislavski grad z državnim grbom Slovaške v ospredju na levi strani. Pod
gradom je navedena letnica. Ime države „SLOVENSKO“ je vgravirano v polkrogu ob spodnjem delu motiva.
Oznaka kovnice se nahaja na levi strani grba, začetnici JČ in PK umetnikov Jána Černaja in Pavla Károlyja pa
na desni. Motiv obkroža dvanajst zvezd evropske zastave.
1 EURO – 2 EURO

V jedru kovanca je na ozadju stiliziranih skal upodobljen dvojni križ na treh hribih (kakor je prikazan v
državnem grbu Slovaške). Letnica je vgravirana na levi strani, ime države „SLOVENSKO“ pa na desni ob
spodnjem robu jedra. Na spodnjem delu dvojnega križa je na eni strani oznaka kovnice, na drugi pa začetnici IŘ umetnika Ivana Řeháka.
Na zunanjem obroču kovanca je dvanajst zvezd evropske zastave.
Napis na obodu kovanca za 2 eura: SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ki mu sledijo trije simboli (zvezda – lipov
list – zvezda).
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