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Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku
(2015/C 253/09)

Motiv na nacionalni strani novega skupnega spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega obtoku, ki ga izda Slovenija
Eurokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavi opis motivov
vseh novih eurokovancev, da bi z njim seznanila javnost in vse, ki s kovanci rokujejo (1). V skladu s sklepi Sveta z dne
10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so z Evropsko unijo sklenile monetarni
sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo obtoku namenjene spominske eurokovance, če izpolnjujejo določene pogoje,
zlasti da uporabijo samo kovanec v vrednosti 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot ostali dvoeurski
kovanci, le da je na nacionalni strani kovanca vgraviran spominski motiv z velikim simbolnim pomenom v nacionalnem
ali evropskem merilu.
Finančni ministri euroobmočja so se odločili, da bodo države članice ob praznovanju tridesete obletnice zastave EU
skovale priložnostni kovanec za 2 EUR s skupnim motivom na nacionalni strani. Državljani in prebivalci euroobmočja
so z javnim glasovanjem prek spleta izbrali zmagovalni motiv. Glasovalci so lahko izbirali med petimi motivi, ki jih je
predhodno izbrala strokovna žirija na podlagi natečaja za izbor motiva med evropskimi kovnicami, odločili pa so se za
motiv, ki ga je oblikoval Georgios Stamatopoulos, poklicni oblikovalec v grški centralni banki.
Država izdajateljica: Slovenija
Priložnostni motiv: 30. obletnica zastave EU
Opis motiva: Motiv prikazuje zastavo EU kot simbol, ki združuje ljudi in kulture s skupno vizijo in ideali boljše skupne
prihodnosti. Dvanajst zvezd se spremeni v človeške podobe, ki pozdravljajo rojstvo nove Evrope. Zgoraj desno so
v polkrogu napisane država izdajateljica „SLOVENIJA“ in letnici „1985–2015“. Spodaj desno sta začetnici umetnika
(Georgios Stamatopoulos).
Na obročku je dvanajst zvezd evropske zastave.
Obseg izdaje: 1 000 000
Datum izdaje: 4. četrtletje 2015

(1) Za vse motive na nacionalnih straneh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.
(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).

