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Uradni list Evropske unije

Nov motiv na nacionalni strani tečajnih eurokovancev
(2011/C 5/06)

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega tečajnega kovanca za 2 EUR, ki ga izda Slovaška
Tečajni eurokovanci so zakonito plačilno sredstvo v celotnem euroobmočju. Komisija objavlja opis vseh
novih motivov eurokovancev, da bi seznanila javnost in vse, ki so v svojem poklicu v stiku s kovanci (1). V
skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja ter tiste države, ki so s
Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, v obtok izdajo določene količine priložnos
tnih eurokovancev, in sicer pod pogojem, da se uporabi samo kovanec za 2 EUR. Takšni kovanci imajo
enake tehnične lastnosti kot običajni kovanci za 2 EUR, nacionalna stran kovanca pa je opremljena s
priložnostnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko simboliko.
Država izdajateljica: Slovaška
Priložnostni motiv: 20. obletnica oblikovanja Višegrajske skupine
Opis motiva:
V notranjem delu kovanca je upodobljen zemljevid štirih držav, ki sestavljajo Višegrajsko skupino: Republika
Poljska, Češka republika, Slovaška republika in Republika Madžarska. Zemljevid dopolnjuje stilizirana kratica
„V IV“. Na spodnjem desnem delu kovanca je ime države izdajateljice „SLOVENSKO“, na spodnjem levem
delu pa letnica „2011“. Motiv obkrožata napis „VYŠEHRADSKÁ SKUPINA • VISEGRAD GROUP“ in datum
ustanovitve Višegrajske skupine „15.2.1991“. Pod imenom države so začetnici avtorja motiva na kovancu
Miroslava Rónaia „MR“ in oznaka kovnice Kremnica „MK“.
Na zunanjem obodu je dvanajst zvezd zastave Evropske unije.
Obseg izdaje: 1 milijon kovancev
Datum izdaje: januar 2011

(1) Glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1, v zvezi z motivi na nacionalnih straneh vseh kovancev, izdanih leta 2002.
(2) Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne
19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku
(UL L 9, 14.1.2009, str. 52).
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