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Številka: IPP 007-781/2018/5
Ljubljana, 19. 12. 2018
EVA 2018-1611-0090

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

ZADEVA: Predlog Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 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 sprejela naslednji sklep:

»Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo 
priložnostni kovanci, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

                                                                                             Stojan Tramte
                                                                                   GENERALNI SEKRETAR VLADE

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

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

– Metod Dragonja, državni sekretar
– Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
– Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem
– Brigita Gašperin, podsekretarka

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Predlog Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci določa, da 
se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci ob naslednjih dveh dogodkih:

 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča (spominski kovanec za 2 €) in
 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (zbirateljski kovanci: 

zlatnik, srebrnik in dvokovinski zbirateljski kovanec). 
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6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

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

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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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 javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ

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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
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 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice 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:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 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). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
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 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Komisijo za izdajo priložnostnih kovancev Vladi RS predlaga dogodke, ob katerih naj se izdajo 
priložnostni kovanci, zato posvetovanje z javnostjo ni potrebno. 
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

dr. Andrej Bertoncelj
           minister

PRILOGA: 
- predlog uredbe z obrazložitvijo
- seznam predlaganih dogodkov
- mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo
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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 2020 izdajo priložnostni kovanci

1. člen 

(1) Ta uredba določa dogodka, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci.

(2) V letu 2020 sta dogodka iz prejšnjega odstavka:
– 500. obletnica rojstva Adama Bohoriča, ob kateri se izda spominski kovanec za 2 
eura, in
– 30. obletnica plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ob kateri 
se izdajo zbirateljski kovanci.

2. člen

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

Št.
Ljubljana, dne
EVA 2018-1611-0090

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
predsednik
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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. 

V skladu z zakonom, se priložnostni kovanci delijo na spominske in zbirateljske kovance. 
Spominski kovanci so po velikosti ter fizičnih in kemijskih lastnostih enaki tečajnim evrskim 
kovancem za 2 €. Spominski kovanci so zakonito plačilno sredstvo v vseh državah članicah 
evrskega območja. Imajo skupno stran evrskega kovanca za 2 € 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 do konca oktobra 2018 zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2020
primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev. Povabilo je bilo poslano na naslove 
državnih, izobraževalnih in drugih institucij v Sloveniji, obvestilo o zbiranju predlogov je bilo 
objavljeno tudi na spletni strani Banke Slovenije. Prispelo je 20 predlogov dogodkov. Vsi 
predlogi z navedbo predlagateljev so navedeni v prilogi.

Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je 16. 11. 2018 na 113. seji obravnavala in anonimno 
ocenjevala predloge dogodkov. Najvišjo skupno oceno je prejel dogodek za zaznamovanje 500. 
obletnice rojstva Adama Bohoriča, na drugo mesto pa se je uvrstila 30. obletnica plebiscita o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. V skladu s tem se Vladi Republike Slovenije 
predlaga, da sprejme uredbo, s katero bo določila, da se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci 
ob naslednjih dveh dogodkih:

 500. obletnica rojstva Adama Bohoriča (spominski kovanec za 2 €) in
 30. obletnica plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (zbirateljski 

kovanci: zlatnik, srebrnik in dvokovinski zbirateljski kovanec). 

Obrazložitev izbranih dogodkov:

500. obletnica rojstva Adama Bohoriča
Adam Bohorič je bil prvi slovenski protestantski šolnik in slovničar. Rodil se je okoli leta 1520 pri 
Brestanici in umrl 20. novembra 1598 v Nemčiji. Jezikoslovje in glasbo je študiral v Wittenbergu. 
Med letoma 1551 in 1563 je vodil šolo v Krškem, zatem pa na povabilo Primoža Trubarja in 
Sebastijana Krelja postal ravnatelj stanovske šole v Ljubljani in zanjo napisal prvi šolski red, v 
katerem slovenskemu jeziku priznava položaj občevalnega in poučevalnega jezika.

Sestavil je berilo Ljubljanska začetnica, slovarček in otroško biblijo. Gotovo najpomembnejša pa 
je njegova prva slovnica slovenskega jezika, napisana v latinščini, ki ji je dal prikupen naslov 
Zimske urice proste (Arcticae horulae succisivae). V njej je avtor s pravopisom, oblikoslovjem in 
skladnjo teoretsko utemeljil obstoj slovenskega jezika. V knjigi je idejno pomemben uvod, kjer 
se pojavljajo pogumne misli o prihodnosti slovenskega naroda. Pomembna so tudi načela 
črkopisa, ki se po njem imenuje bohoričica in je bila v uporabi do sredine 19. stoletja, ko jo je 
zamenjala gajica. Zimske urice proste je v slovenščino leta 1987 prevedel Jože Toporišič.
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Z Bohoričevo slovnico je slovenščina komaj 30 let po prvem tisku dobila znanstveni dokument 
svojega obstoja v knjigi. Bohorič je v predgovoru slovnice o svojem jeziku in rodu pisal z veliko 
vnemo in ljubeznijo, slovnica pa si je pridobila sloves in z njim povzdignila tudi avtorja.

30. obletnica plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
Zamisel o izvedbi plebiscita je javno prva predlagala tedanja Socialistična stranka Slovenije. V 
zboru združenega dela takratne slovenske skupščine je 4. oktobra 1990 idejo o plebiscitu za 
osamosvojitev Slovenije predstavil Ivo Daneu. Predlagal je, naj skupščina pripravi in sprejme 
zakon, ki naj podrobneje določi način in vse, kar je potrebno za njegovo izvedbo. Plebiscit naj bi 
izvedli predvidoma konec oktobra ali najpozneje na začetku novembra 1990, torej pred 
načrtovanim sprejetjem nove ustave.

Vendar je bila odločitev sprejeta šele, ko je vladna koalicija Demos ugotovila, da zaradi 
političnih nasprotovanj ne bo mogoče izpeljati osamosvojitve s sprejetjem nove ustave.

Za izvedbo plebiscita je bilo treba sprejeti zakon. Osnutek zakona je izzval številne polemike, 
predvsem o vprašanju, ali naj se upošteva relativna ali absolutna večina. Opozicija je vztrajala 
pri absolutni večini, s čimer se je na koncu strinjal tudi Demos.

6. decembra 1990 je Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh treh zborov z veliko 
večino (204 za, nihče proti in 4 vzdržani) sprejela Zakon o plebiscitu o samostojnosti in 
neodvisnosti Slovenije.

Plebiscit je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990, in se ga je udeležilo 93,2 % volilnih 
upravičencev, med katerimi je "ZA" samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 88,2 % 
vseh volivcev oz. 95 % tistih, ki so se udeležili plebiscita. Rezultat je sprožil med Slovenci veliko 
navdušenje. S tem aktom narodne samoodločbe je bil postavljen temelj za kasnejšo državno 
osamosvojitev Slovenije.

Slovesna razglasitev plebiscitarnega rezultata je potekala na seji Skupščine Republike 
Slovenije 26. decembra 1990, kjer je rezultate razglasil tedanji predsednik slovenske skupščine 
dr. France Bučar. Enoten rezultat utemeljuje tudi poznejše poimenovanje praznika: dan 
samostojnosti in enotnosti.
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