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Številka: IPP 007-730/2019/
Ljubljana, 6. 1. 2020
EVA 2019-1611-0136

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

ZADEVA: Predlog Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 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……..pod točko….sprejela naslednji

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 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 2021 izdajo priložnostni kovanci, določa,
da se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci ob naslednjih dveh dogodkih:

- 200. obletnici ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem, 
ob kateri se izda spominski kovanec za 2 evra, in
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- 300. obletnici Škofjeloškega pasijona, ob kateri se izdajo zbirateljski kovanci.
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
 razvo jne dokumente Evropske unije in 

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,



4

 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

Metod Dragonja
državni sekretar

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) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci

1. člen 

(1) Ta uredba določa dogodka, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci.

(2) V letu 2021 sta dogodka iz prejšnjega odstavka:
- 200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na 

Slovenskem, ob kateri se izda spominski kovanec za 2 eura, in
- 300. obletnica Škofjeloškega pasijona, ob kateri se izdajo zbirateljski kovanci.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

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

Št.
Ljubljana, dne
EVA 2019-1611-0136

Vlada Republike Slovenije

    Marjan Šarec
      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 omenjenim zakonom, se priložnostni kovanci delijo na spominske in zbirateljske 
kovance. Spominski kovanci so po velikosti ter fizičnih in kemičnih lastnostih enaki tečajnim 
evrskim kovancem za 2 eura. Spominski kovanci so zakonito plačilno sredstvo v vseh državah 
članicah evrskega območja. Imajo skupno stran evrskega kovanca za 2 eura 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 31. aprila 2019 zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2021 primerni 
za obeležitev z izdajo priložnostnih kovancev. Povabilo je bilo poslano na naslove državnih, 
izobraževalnih in drugih ustanov v Sloveniji, obvestilo o zbiranju predlogov je bilo objavljeno tudi 
na spletni strani Banke Slovenije. Prispelo je 29 predlogov dogodkov. Vsi predlogi z navedbo 
predlagateljev so navedeni v prilogi.

Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je 4. oktobra 2019 na 116. seji in 29. novembra 2019
na 118. seji obravnavala in ocenjevala predloge dogodkov. Komisija za izdajo priložnostnih 
kovancev je na podlagi glasovanj sprejela sklep, da Vladi RS predlaga, da se v letu 2021 izdajo 
priložnostni kovanci ob naslednjih dveh dogodkih:

 200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem
(spominski kovanec za 2 eura) in

 300. obletnica Škofjeloškega pasijona (zbirateljski kovanci: zlatnik, srebrnik in dvokovinski 
zbirateljski kovanec). 

Obrazložitev izbranih dogodkov:

200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem
Kranjski deželni stanovi so 15. oktobra 1821 sprejeli odločitev o ustanovitvi deželnega muzeja, 
ki se poimenuje Kranjski stanovski muzej (Krainisch Ständisches Museum). Skrb zanj je 
prevzela Kranjska kmetijska družba, prve prostore pa je dobil v Pogačnikovi hiši na Salendrovi 
ulici. Cesar Franc I. je 8. junija 1826 odobril ustanovitev muzeja in določil, naj se imenuje 
Deželni muzej za Kranjsko (Krainisches Landesmuseum). Gre za prvi muzej na slovenskih tleh 
in s tem tudi začetek slovenskega muzejstva. Ustanovljen je bil z namenom, da svojo dejavnost 
nadaljuje in nadgradi delo znamenite Academiae operosorum.

Predmete so sprva dobivali z darovi; v muzej so z vseh koncev dežele župniki, posestniki, 
kmetje in meščani pošiljali domače ljudsko gradivo in zanimive predmete. Ustanovni zbirki 
prvega muzeja na slovenskem sta Zoisova zbirka mineralov in zbirka konhilij grofa Franca 
Hohenwarta. Predmeti so bili od leta 1831 razstavljeni v stavbi nekdanjega liceja ob ljubljanski 
stolnici, kar je bila prva stalna muzejska razstava. Do konca 19. stoletja je muzej s sprejetjem 
velikega števila arheoloških, predvsem neolitskih in halštatskih predmetov z izkopavanj na 
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Ljubljanskem barju, v Vačah, Šmarjeti, Mokronogu, Velikih Malencah in na Drnovem pri 
Krškem, krepko obogatil svojo zbirko. Ker so prostori v licejski zgradbi postali za hrambo 
premajhni, je muzej leta 1888 svoje stalno domovanje dobil v reprezentativni palači (današnja 
Muzejska ulica 1), zgrajeni v klasičnem neorenesančnem slogu, ki je bila hkrati prva izključno 
kulturi namenjena stavba pri nas. Stavba je s svojo monumentalno arhitekturo in presežno 
kiparsko, slikarsko ter umetnoobrtno opremo še danes prvovrstni umetnostni spomenik.

300. obletnica Škofjeloškega pasijona
Škofjeloški pasijon – PROCESSIO LOCOPOLITANA – je najstarejše ohranjeno dramsko 
besedilo v slovenskem jeziku. Leta 1721 ga je v Škofji Loki napisal kapucinski pater Lovrenc 
Marušič, imenovan tudi Romuald Štandreški. Njegov cilj je bil približati svetopisemske zgodbe 
preprostemu človeku, ki so mu zgodbe pomagale uživati v radostih in premagovati tegobe 
vsakdanjega življenja. V igro je vključil tudi lokalno prebivalstvo, meščane, člane raznih cehov 
oziroma obrtniških združenj in vaško prebivalstvo iz Škofje Loke ter okolice, kar je povezalo 
različne sloje med seboj in tako vključilo tudi »navadne« ljudi v ta kulturni projekt. Originalni 
rokopis je še vedno v Kapucinski knjižnici v Škofji Loki. Pasijon je bil v času baroka odigran le 
nekajkrat in minilo je dolgih 200 let do ponovne uprizoritve leta 1999. Od takrat je bil pasijon 
uprizorjen še trikrat, vsako predstavo si je ogledalo več kot 20.000 obiskovalcev. 

Poleg tega, da je Škofjeloški pasijon najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem 
jeziku, je tudi najstarejša ohranjena dramska režijska knjiga v Evropi ter največja gledališka 
predstava na prostem v Sloveniji. Opisuje zgodbo Kristusovega življenja in je uprizorjen kot 
procesija po ulicah starega mestnega jedra Škofje Loke na premičnih odrih, vozovih in na 
konjih. Pri uprizoritvi sodeluje približno 1 000 igralcev, oblečenih v tradicionalna oblačila, in 80 
konj. Zaradi razsežnosti prireditve se Škofjeloški pasijon uprizarja le vsakih sedem let.

Škofjeloški pasijon sta Slovenski etnografski muzej kot koordinator varstva kulturne dediščine 
Slovenije in Ministrstvo za kulturo prepoznala kot izjemno pomemben del kulturne in duhovne 
dediščine. Kot prva enota je bil leta 2008 vpisan v nacionalni Register nesnovne kulturne 
dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, 24. julija 2012 pa je Vlada Republike Slovenije 
izdala Odlok o razglasitvi Škofjeloškega pasijona za živo mojstrovino državnega pomena.

Po obeh nacionalnih vpisih je Unescov medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne 
dediščine 1. decembra 2016 na zasedanju v Adis Abebi v Etiopiji Škofjeloški pasijon uvrstil na 
prestižni Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine. Škofjeloški pasijon je s 
tem postal prvi primer iz Slovenije, ki je na tem seznamu.
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