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Zadeva: Predlog Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo 
priložnostni kovanci – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) je 
Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo 
priložnostni kovanci, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prilogi:
- predlog sklepa vlade
- predlog uredbe z obrazložitvijo

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana
- Urad Vlade RS za komuniciranje

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Mitja Mavko, državni sekretar,
mag. Mateja Vraničar, državna sekretarka,
Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za javno premoženje in finančni sistem,
Urška Cvelbar, vodja Sektorja za finančni sistem,
Andrej Žagar, vodja Oddelka za bančništvo, zavarovalništvo in plačilni promet,
Brigita Gašperin, podsekretarka.

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si



2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:
DA

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/

5. Kratek povzetek gradiva
Banka Slovenije je zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2015 primerni za zaznamovanje z izdajo 
priložnostnih kovancev. Prispelo je 25 predlogov dogodkov.                                                                                                                                                                                

Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je na 91. seji, 15. 10. 2013, obravnavala in ocenjevala 
predloge dogodkov. Najvišjo skupno oceno je prejel dogodek za zaznamovanje 2000. obletnice 
zaključka gradnje mestnega obzidja Emone, na drugo mesto se je uvrstil predlog 500. obletnica 
prvega slovenskega tiskanega besedila. V skladu s sprejetim sklepom komisije se prvouvrščeni 
dogodek predlaga za izdajo spominskega kovanca, drugouvrščeni dogodek pa za izdajo zbirateljskih 
kovancev. 

Komisija je sprejela sklep, da predlaga Vladi Republike Slovenije, da se v letu 2015 izdajo priložnostni 
kovanci ob naslednjih dveh dogodkih:

 Emona – Ljubljana (spominski kovanec za 2 €),
 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila (zbirateljski kovanci: zlatnik, srebrnik in 

dvokovinski zbirateljski kovanec).

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

NE 

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) na socialno področje NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja,

- na razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE



7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1

SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1 

SKUPAJ:

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1



/OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V povezavi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
- prihodkov državnega proračuna in/ali občinskih proračunov
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih proračunov
- obveznosti za druga javno finančna sredstva (ostali viri), ki niso načrtovani na 

ukrepih/projektih sprejetih proračunov

II. Finančne posledice, ki so načrtovane za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navede se proračunski uporabnik, ki financira projekt oz. ukrep; projekt oziroma ukrep, skozi 
katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b.). V primeru uvrstitve novega projekta oziroma ukrepa v Načrt razvojnih 
programov se navede:
- proračunskega uporabnika, ki bo financiral nov projekt oziroma ukrep;
- projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter 
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, ki bodo financirale nov projekt oziroma 
ukrep je potrebno izpolniti tudi točko II.b., saj je za nov projekt oziroma ukrep možno zagotoviti 
pravice porabe le s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, ki financirajo že sprejete oz. veljavne 
projekte in ukrepe.
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Navede se proračunskega uporabnika, sprejete (veljavne) ukrepe oziroma projekte, ki jih 
proračunski uporabnik izvaja ter proračunske postavke pripadajoče navedenemu proračunskemu 
uporabniku in so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov, in iz katerih se bodo s prerazporeditvijo 
zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti na obstoječih projektih oziroma ukrepih in/ali novih 
projektih oziroma ukrepih navedenimi v točki II.a.
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 

proračuna:
V kolikor se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili na načine določene v točkah 
II.a. in II.b. je možno povečanje odhodkov in izdatkov proračuna na podlagi določil zakona, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna (npr. iz naslova priliva namenskih sredstev EU). Ukrepanje v 
primeru zmanjšanja prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne 
finance in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna./

SKUPAJ:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

/

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE

Skladno z Zakonom o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) Banka Slovenije opravlja 



strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev, na podlagi pogodbe, ki jo v 
imenu Republike Slovenije z Banko Slovenije sklene Ministrstvo za finance. Zakon tudi določa, da za 
izvedbo strokovnih in tehničnih nalog v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev guverner Banke 
Slovenije v soglasju z ministrom za finance imenuje Komisijo za izdajo priložnostnih kovancev. 
Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci povzema 
odločitve navedene komisije, za katere je pristojna skladno z zakonom. Glede na to predhodna objava 
gradiva na spletni strani predlagatelja ni potrebna. 

__________________________________________________________________________
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o…….,kar je razvidno v 
predlogu predpisa./

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

- Službi vlade za zakonodajo
Datum pošiljanja: 3. 12. 2013

v celoti /Gradivo je usklajeno:

10. Gradivo je lektorirano DA

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) za nujnost obravnave NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

Dr. Uroš Čufer
minister za finance

PRILOGI: 
- predlog sklepa vlade
- predlog uredbe z obrazložitvijo



                                                PREDLOG

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) 
je Vlada Republike Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015
izdajo priložnostni kovanci, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                             Tanja Šarabon
                                                                                   GENERALNA SEKRETARKA

                                         
Št.: 
Ljubljana, dne 



PREDLOG

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci

1. člen

(1) Ta uredba določa dogodka, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci. 

(2) V letu 2015 sta dogodka iz prejšnjega odstavka:

− Emona – Ljubljana, ob katerem se izda spominski kovanec za 2 eura, in
− 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila, ob katerem se izda zbirateljski 

kovanec.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne
EVA 2013-1611-0182

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek, l.r.
predsednica 



OBRAZLOŽITEV

Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Republika 
Slovenija priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, 
humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Republiko Slovenijo ali imajo širši 
mednarodni pomen. 

Skladno z zakonom se priložnostni kovanci delijo na spominske in zbirateljske kovance, o 
izbranih dogodkih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev mora biti obveščena Evropska 
komisija, s količino izdaje pa mora soglašati Evropska centralna banka. 

Spominski kovanci so po velikosti ter fizičnih in kemijskih lastnostih enaki tečajnim evrskim 
kovancem za 2 evra. Spominski kovanci so zakonito plačilno sredstvo v vseh državah članicah 
evrskega območja. Imajo skupno stran evrskega kovanca za 2 evra in nacionalno stran, ki 
zaznamuje dogodek, ob katerem je izdan.

Zbirateljski kovanci so izdelani iz zlata, srebra ali drugih kovin, ki jih določi Vlada Republike 
Slovenije, in so zakonito plačilno sredstvo le v Republiki Sloveniji, drugje pa imajo samo 
numizmatično vrednost. Njihova nominalna vrednost je izražena v evrih, vendar ne sme biti 
enaka, kot je nominalna vrednost tečajnih evrskih kovancev. 

Banka Slovenije je zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2015 primerni za zaznamovanje z 
izdajo priložnostnih kovancev. Januarja 2012 in ponovno aprila 2013 je bilo na 45 naslovov 
državnih in drugih institucij v Sloveniji poslano povabilo za predložitev predlogov dogodkov. 
Prav tako je bilo na spletni strani Banke Slovenije objavljeno povabilo tudi splošni javnosti. 
Prispelo je 25 predlogov dogodkov. 

Seznam prispelih predlogov dogodkov:

Dogodek Datum
dogodka

Predlagatelj

1 2000 let od zaključka gradnje mestnega obzidja 
Emone 15

Numizmatično društvo Slovenije
Narodni muzej Slovenije

2 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega 
besedila 1515

Numizmatično društvo Slovenije
Narodni muzej Slovenije

3
40. obletnica podpisa Osimskih sporazumov 10. 11. 1975 Ministrstvo za zunanje zadeve

4
465. obletnica izdaje 1. slovenske knjige 1550 Ministrstvo za zunanje zadeve

5
120. obletnica postavitve Aljaževega stolpa 1895 Manca Križaj, Šenčur

6
100. obletnica soške fronte maj 1915

Numizmatično društvo Slovenije
Nacionalni odbor za obeležitev 100-
letnic 1. svetovne vojne
Fundacija Pot miru v Posočju

7 500. obletnica vseslovenskega kmečkega 
upora 1515

Manca Križaj, Šenčur
Numizmatično društvo Slovenije

8 300. obletnica prve knjige v prekmurščini
(Franc Temlin: Mali Katechismus) 1715 Numizmatično društvo Slovenije

9 280-letnica rojstva Marka Pohlina
(duhovnik, jezikoslovec) 1735 Numizmatično društvo Slovenije

10 180-letnica rojstva Simona Jenka 
(pesnik) 27. 10. 1835 Numizmatično društvo Slovenije



11 180-letnica rojstva Jožefa Stefana 
(fizik) 24. 3. 1835 Numizmatično društvo Slovenije

12 180-letnica rojstva Davorina Jenka
(skladatelj, dirigent) 9. 11. 1835 Numizmatično društvo Slovenije

13 170-letnica rojstva Jakoba Aljaža 
(duhovnik, skladatelj, domoljub) 6. 7. 1845 Numizmatično društvo Slovenije

14 150-letnica rojstva Maksa Fabianija 
(arhitekt) 29. 4. 1865 Numizmatično društvo Slovenije

15 150-letnica rojstva Jurija Šubica 
(slikar) 13. 4. 1855 Numizmatično društvo Slovenije

16 110. obletnica postavitve Prešernovega 
spomenika v Ljubljani 10. 9. 1905 Numizmatično društvo Slovenije

17 100-letnica rojstva Dušana Kvedra - Tomaža
(narodni heroj) 9. 4. 1915 Numizmatično društvo Slovenije

18 100-letnica rojstva Ljuba Šercerja
(narodni heroj) 1. 8. 1915 Numizmatično društvo Slovenije

19
70. obletnica konca 2. svetovne vojne 1945 Numizmatično društvo Slovenije

20 200-letnica smrti Baltazarja Hacqueta
(kirurg, etnolog, naravoslovec) 10. 1. 1815 SAZU

21
70. obletnica ustanovitve OZN 24. 10. 1945 Numizmatično društvo Slovenije

22 170-letnica rojstva Milana Vidmarja
(ustanovitelj elektrotehničnega inštituta, šahist) 22. 6. 1885

23 170-letnica rojstva Lili Novy
(pesnica in prevajalka) 24. 12. 1885

24 140-letnica rojstva Ivana Prijatelja 
(literarni zgodovinar in prevajalec) 23. 12. 1875

25 170-letnica rojstva Antona Sovreta
(prevajalec) 4. 12. 1885

Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je na 91. seji, 15. 10. 2013, obravnavala in 
ocenjevala predloge dogodkov. Najvišjo skupno oceno je prejel dogodek za zaznamovanje 
2000. obletnice zaključka gradnje mestnega obzidja Emone, na drugo mesto se je uvrstil 
predlog 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila. Predlagatelja obeh dogodkov 
sta Narodni muzej Slovenije in Numizmatično društvo Slovenije. V skladu s sprejetim sklepom 
komisije se prvouvrščeni dogodek predlaga za izdajo spominskega kovanca, drugouvrščeni 
dogodek pa za izdajo zbirateljskih kovancev. 

Na 92. pisni seji (končala se je 23. 10. 2013) so se člani komisije seznanili z rezultatom
razvrščanja dogodkov. Zaradi nekaterih dvomov o časovni opredelitvi dokončanja gradnje 
mestnega obzidja Emone (zaradi fragmentarnosti gradbenega napisa iz leta 14 oziroma 15) je 
Banka Slovenije prosila za dodatna pojasnila predlagatelja dogodka, Narodni muzej Slovenije 
ter dr. Marjeto Šašel Kos (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU) in prof. dr. Rajka Bratoza 
(Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino). Dopis je bil poslan tudi Mestnemu muzeju 
Ljubljana, ki se ukvarja z večtisočletno kulturno dediščino ljubljanskega prostora. Negativno 
mnenje oziroma dvom o točnosti podatkov, ki se nanašajo na letnico izgradnje obzidja, sta 
izrazila dr. Šašel Kos in prof. dr. Bratož. Pozitivno mnenje o predlogu sta poslala Narodni muzej 
Slovenije in Mestni muzej Ljubljana (Muzej in galerije mesta Ljubljana). Narodni muzej Slovenije 
v odgovoru tudi navaja, da je s predlogom dogodka sledil pobudi Ministrstva za kulturo RS. 
Podporo predlogu sta poslala tudi Turizem Ljubljana in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za 



kulturo, ki sta navedla, da bo v letih 2014 in 2015 načrtovana vrsta dogodkov, ki bodo prispevali 
k prepoznavnosti Ljubljane in poudarjanju antične identitete mesta. Poleg Mestne občine 
Ljubljana bodo sodelovale ustanove: Narodni muzej Slovenije, Muzej in galerije mesta 
Ljubljana, Turizem Ljubljana, Ljubljanski grad, Cankarjev dom, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije in drugi. Tudi na svetovnem turističnem sejmu v Londonu je bila ob 
predstavitvi Slovenije poudarjena Ljubljana ob praznovanju 2000. obletnice Emone prihodnje 
leto. Narodni muzej Slovenije bo izdal zbornik znanstvenih razprav z naslovom Sledovi rimske 
vojske v Sloveniji, Zavod za varstvo kulturne dediščine in Ministrstvo za kulturo RS pa 
načrtujeta v letu 2015 znanstveno srečanje na temo Emone. 

Člani Komisije za izdajo priložnostnih kovancev so se na 93. pisni seji (končala se je 
22. 11. 2013) seznanili z odgovori in pismi podpore dogodku, povezanemu z obdobjem Emone. 
Zaradi različnih strokovnih mnenj o dogodkih v letih 14 in 15, so člani komisije odločali tudi o 
spremembi poimenovanja dogodka za izdajo spominskega kovanca. 

Komisija je sprejela sklep, da predlaga Vladi Republike Slovenije, da se v letu 2015 izdajo 
priložnostni kovanci ob naslednjih dveh dogodkih:

 Emona – Ljubljana (spominski kovanec za 2 €),
 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila (zbirateljski kovanci: zlatnik, 

srebrnik in dvokovinski zbirateljski kovanec).

Obrazložitev izbranih dogodkov:

 Emona – Ljubljana 

Colonia Iulia Emona je prva urbana predhodnica današnje slovenske prestolnice. Antična 
Emona je bila urejena z vojaško natančnostjo in je v okviru sočasnih urbanih najdišč iz celinskih
delov imperija pravokotna oblika Emone izjemna. Mesto je obdajal obrambni zid, znotraj 
katerega je ulična mreža prostor delila na stanovanjske enote. Emona je bila zgrajena ob koncu 
vladavine cesarja Avgusta na levem bregu Ljubljanice. Gradbeni napis, ki ga je dal postaviti 
Avgustov naslednik Tiberij jeseni leta 14 oziroma v začetku leta 15, govori o večji javni gradnji, 
verjetno o gradnji obzidja. Napis ni v celoti ohranjen, vendar je splošen znanstveni konsenz, da 
je leto 14 oz. 15 leto, ko je bila v Emoni zgrajena neka javna zgradba – dovolj pomembna, da je 
bil pokrovitelj sam cesar (kot izraz vladarske dobrodelnosti). Ni tudi povsem izključeno, da je 
bilo to obzidje s stolpi. Najdeni del velike marmorne plošče in druge ostaline rimske Emone 
sodijo med najpomembnejše kulturne spomenike v Sloveniji. Ljubljana je ponosna na svoje 
antične korenine, kar dokazuje tudi z oblikovanjem arhitekturnih parkov in spominskih območij 
kulturne dediščine. 

Izdaja kovanca za zaznamovanje tega zgodovinskega dogodka je velikega zgodovinskega, 
kulturnega in družbenega pomena za Ljubljano in Slovenijo. Pomembna je tudi s turističnega 
vidika, saj bo potekala vrsta turističnih dejavnosti s prikazom življenja v Emoni, kar bo 
prispevalo k prepoznavnosti mesta Ljubljane in njegove antične identitete. 

 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila

Okrog leta 1480 so počasi začeli rokopisno literaturo izpodrivati prvi tiski, imenovani inkunabule. 
Kot je znano, tiskarn na Slovenskem v tistem času ni bilo. So pa bili tiskarji tudi Slovenci, kot sta 
bila Matej Cerdonis, ki je v drugi polovici 15. stoletja v Padovi samostojno natisnil blizu 
60 različnih knjig, in Jernej Pelušič iz Kopra.

V 16. stoletju so začeli tiskati letake, predhodnike časopisov, s katerimi so prebivalstvo 
seznanjali s političnimi dogajanji, vladarji in nenavadnimi stvarmi iz sveta narave ali človeškega 



življenja. Leta 1515 je bil na Dunaju natisnjen letak, ki opisuje uporne kmete na Kranjskem. 
Zapisali so, da vpijejo "Stara prauda" in "Leukhup, leukhup, leukhup, leukhup woga gmaina". To 
so bili prvi slovenski tiskani stavki, izvod tega letaka hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v 
Ljubljani.

V tem času se je končevalo tudi obdobje rokopisov in se hkrati napovedovale prve tiskane
slovenske knjige, katerih začetnika sta Primož Trubar in številni krog slovenskih protestantskih 
reformistov.
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