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ZADEVA: Predlog Zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko ... sprejela sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o priložnostnih 
kovancih in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po skrajšanem 
zakonodajnem postopku.

                                                                                mag. Janja Garvas Hočevar
                                                  VRŠILKA DOLŽNOSTI GENERALNEGA SEKRETARJA VLADE

Sklep prejmejo:
 Državni zbor Republike Slovenije
 Ministrstvo za finance
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Na podlagi prvega odstavka 142. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) Vlada 
Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije obravnava predlog Zakona o 
spremembi Zakona o priložnostnih kovancih po skrajšanem zakonodajnem postopku, saj gre za 
manj zahtevno spremembo zakona.

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
– Miha Pogačar, vodja Sektorja za bančništvo
– 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:

- mag. Andrej Šircelj, minister
- dr. Katja Lautar, državna sekretarka
- mag. Kristina Šteblaj, državna sekretarka
- mag. Maja Hostnik Kališek, državna sekretarka
- Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem



- Miha Pogačar, vodja Sektorja za bančništvo
- Brigita Gašperin, podsekretarka

5. Kratek povzetek gradiva:
Predlog zakona predvideva spremembo števila dogodkov, ob katerih se v posameznem letu lahko 
izdajo zbirateljski kovanci. Veljavni zakon zdaj določa, da se lahko zbirateljski kovanci izdajo ob 
največ dveh dogodkih na leto. Zaradi številnih pomembnih dogodkov tako na kulturnem, športnem, 
humanitarnem, zgodovinskem, znanstvenem, političnem ter drugih področjih je bilo zaznano, da je 
veljavna ureditev neustrezna, saj v nekaterih letih onemogoča izdajo zbirateljskih kovancev ob vseh 
ključnih dogodkih, ki bi si to zaslužili. Zato se s predlogom zakona predlaga sprememba, ki bo 
omogočila, da se v posameznem letu izdajo zbirateljski kovanci ob največ petih dogodkih. Tako bo 
omogočena večja fleksibilnost pri številu izdanih zbirateljskih kovancih, če bo v posameznem letu 
ocenjeno, da je večje število dogodkov primernih za obeležitev z izdajo zbirateljskih kovancev. 

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.)



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,



 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,
 delno,



 niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

(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

Mag. Maja Hostnik Kališek
      državna sekretarka

Priloge:
- predlog Zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih
- MSP test



PREDLOG

EVA 2021-1611-0095

ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O PRILOŽNOSTNIH KOVANCIH

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Izdajanje priložnostnih kovancev ureja Zakon o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07, 
v nadaljnjem besedilu: zakon), ki je bil sprejet leta 2007. V skladu z zakonom Republika 
Slovenija izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, 
športnih, humanitarnih in drugih podobnih dogodkih, ki so splošnega pomena za Republiko 
Slovenijo ali imajo širši mednarodni pomen. Dogodke, ob katerih se izdajo priložnostni kovanci,
določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), in to najpozneje devet 
mesecev pred dnem, ki bo zaznamovan z izdajo priložnostnih kovancev. 

Priložnostni kovanci se delijo na spominske in zbirateljske kovance. Spominski kovanci so po 
dimenziji in fizičnih ter kemijskih lastnostih enaki tečajnim evrokovancem za 2 evra. Spominski 
kovanci imajo skupno stran v videzu evrokovanca za 2 evra ter nacionalno stran, ki predstavlja 
pomemben dogodek, ki se obeležuje s spominskim kovancem. Nominalna vrednost spominskih 
kovancev je 2 evra. Videz nacionalne strani spominskih kovancev po predhodnem posvetovanju 
z državami članicami Evropske unije določi vlada in se objavi v Uradnem listu Evropske unije. O 
nameravani izdaji spominskih kovancev Ministrstvo za finance najpozneje šest mesecev pred 
izdajo kovancev obvesti Evropsko komisijo. Spominski kovanci so zakonito plačilno sredstvo v 
državah članicah, ki so prevzele evro kot svojo valuto.

Zbirateljski kovanci se razlikujejo od spominskih kovancev. Zbirateljski kovanci so izdelani iz 
zlata, srebra ali kovin, ki jih določi vlada, izdajo pa se lahko ob največ dveh dogodkih na leto. 
Prav tako vlada določi njihov videz. Sprednja stran mora biti drugačna od nacionalnega motiva 
kovancev v obtoku (to so tečajni in spominski kovanci). Zbirateljski kovanci se morajo od 
kovancev v obtoku razlikovati tudi po najmanj dveh od naslednjih značilnosti: barvi, premeru ali 
teži. Zbirateljski kovanci so zakonito plačilno sredstvo samo na območju Republike Slovenije.

V skladu z Zakonom o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 s spremembami) strokovne in 
tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev opravlja Banka Slovenije na podlagi 
pogodbe, ki jo v imenu Republike Slovenije z Banko Slovenije sklene minister za finance.

Sredstva za izdajo priložnostnih kovancev se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, 
prihodki od prodaje priložnostnih kovancev pa se vplačajo v proračun Republike Slovenije. 

Zaradi številnih političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih 
pomembnih dogodkov za Republiko Slovenijo je bilo zaznati, da je sedanja ureditev, ki število 
dogodkov, ob katerih se v posameznem letu izdajo zbirateljski kovanci, omejuje na dva 
dogodka, neustrezna in ne omogoča fleksibilnosti. V posameznih letih je lahko dogodkov, ki bi 
bili primerni za obeležitev z izdajo zbirateljskih kovancev, več, zato predlog Zakona o 
spremembi Zakona o priložnostnih kovancih (v nadaljnjem besedilu: predlog zakona) 
predvideva, da se največje število dogodkov, ob katerih se v posameznem letu lahko izdajo 
zbirateljski kovanci, poveča na pet dogodkov. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji

Osnovni cilj predloga zakona je omogočiti večjo fleksibilnost pri številu dogodkov, ob katerih se
izdajo zbirateljski kovanci v posameznem letu. Zaradi številnih pomembnih dogodkov tako na 
kulturnem, športnem, humanitarnem, zgodovinskem, znanstvenem, političnem ter drugih 



področjih je bilo zaznati, da je veljavna ureditev, v skladu s katero je mogoča izdaja zbirateljskih 
kovancev ob največ dveh dogodkih na leto, neustrezna in v nekaterih letih onemogoča izdajo 
zbirateljskih kovancev ob vseh dogodkih, ki bi si to zaslužili. 

2.2 Načela

Načelo fleksibilnosti:
V skladu z načelom fleksibilnosti bo predlog zakona omogočil prilagajanje števila dogodkov,
ob katerih bodo izdanih zbirateljskih kovancev, dejanskemu številu primernih dogodkov v 
posameznem letu. 

Načelo pravne jasnosti:
Predlog zakona uresničuje načelo pravne jasnosti z jasno določenimi in razumljivimi 
določbami.

2.3 Poglavitne rešitve

a) Predstavitev predlaganih rešitev:

Predlog zakona spreminja število dogodkov, ob katerih se v posameznem letu lahko izdajo 
zbirateljski kovanci. Veljavni zakon zdaj določa, da se lahko zbirateljski kovanci izdajo ob največ 
dveh dogodkih na leto. Dogodke, ob katerih se izdajo priložnostni kovanci v skladu zakonom,
določi vlada. 

Zaradi številnih pomembnih dogodkov tako na kulturnem, športnem, humanitarnem, 
zgodovinskem, znanstvenem, političnem ter drugih področjih je bilo zaznano, da je veljavna 
ureditev neustrezna, saj v nekaterih letih onemogoča izdajo zbirateljskih kovancev ob vseh 
ključnih dogodkih, ki bi si to zaslužili. Zato se s predlogom zakona predlaga sprememba, ki bo 
omogočila, da se v posameznem letu izdajo zbirateljski kovanci ob največ petih dogodkih. Tako
bo omogočena večja fleksibilnost pri številu dogodkov, ob katerih bodo izdani zbirateljski 
kovanci, če bo v posameznem letu ocenjeno, da je večje število dogodkov primernih za 
obeležitev z izdajo zbirateljskih kovancev. 

b) Usklajenost predloga zakona:

Predlog zakona ni vezan na pravni red Evropske unije.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN 
DRUGA JAVNOFINANČNA SREDSTVA

Predlog zakona ne bo imel finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna 
sredstva. 

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Za izvajanje zakona ni treba zagotoviti dodatnih finančnih sredstev v sprejem državnem 
proračunu. 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOST 
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU.

Predpisi Evropske unije ne predpisujejo števila dogodkov, ob katerih se v posameznem letu 
lahko izdajo zbirateljski kovanci, temveč je to področje prepuščeno urejanju države članice. 
Uredba (EU) št. 651/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izdaji 
eurokovancev v 5. členu sicer ureja določena področja v zvezi izdajanjem zbirateljskih 
kovancev, vendar ne določa števila dogodkov, ob katerih se lahko izdajo zbirateljski kovanci.



Ureditev izdajanja priložnostnih kovancev v nekaterih državah članicah Evropske unije:

Belgija
V Belgiji izdajanje zbirateljskih kovancev ni urejeno z zakonom, temveč se novi zbirateljski 
kovanci izdajo na podlagi dekreta, ki ga izda kralj. V dekretu je opisan dizajn kovanca in 
njegove osnovne značilnosti. Poleg tega minister za finance izda dekret, s katerim določi 
prodajno ceno kovancev, ki je praviloma višja od njihove nominalne vrednosti. Podobno je 
urejeno tudi izdajanje spominskih kovancev, vendar se v tem primeru spremeni le nacionalna 
stran kovanca za 2 evra.

Nemčija
Nemčija je po uvedbi evra sprejela nov Zakon o kovancih, ki ureja izdajanje tako tečajnih kot 
tudi priložnostnih kovancev. V Nemčiji se kot priložnostni kovanci štejejo priložnostni kovanci, ki 
se glasijo na evro (nemški priložnostni kovanci), in nemški evrokovanci v posebni izvedbi. 
Nemški evrokovanci v posebni izvedbi so seti obtočnih kovancev za zbiratelje v normalni 
izvedbi in v izvedbi polirane plošče. Nemško ministrstvo za finance lahko za priložnostne 
kovance določi prodajno ceno, ki je višja od nominalne vrednosti.

Avstrija
V Avstriji je izdajanje vseh kovancev urejeno v Zakonu o kovanju in izdajanju drobiža, ki je bil 
zadnjič spremenjen leta 2005. Leta 1998 je avstrijska centralna banka ustanovila delniško 
družbo »Munze Osterreich Aktiengesellscchaft«, ki ima v Avstriji izključno pristojnost kovati in 
dajati kovance v obtok in iz obtoka. Omenjeno družbo nadzira minister za finance. Drobiž, kot 
ga definira zakon, so kovanci evra in centov, in sicer tisti, ki jih izdaja avstrijska družba, ter 
kovanci drugih držav članic evrskega območja. Med drobiž se štejejo tudi zbirateljski kovanci ter 
kovanci šilinga in grošev.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

6.1 Presoja administrativnih posledic
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:

Predlog zakona ne bo imel posledic v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih 
organov. 

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

Predlog zakona ne določa dodatnih administrativnih obveznosti strank do javne uprave ali 
pravosodnih organov.

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi ali varstvenimi vidiki, in sicer za:

Predlog zakona ne bo imel posledic za okolje.

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za podjetja in potrošnike:

Predlog zakona ne bo imel posledic za gospodarstvo. 

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:

Predlog zakona ne bo imel posledic na socialnem področju.

6.5. Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:

Predlog zakona ne bo imel posledic za dokumente razvojnega načrtovanja.

6.6 Presoja posledic za druga področja:

Predlog zakona ne bo imel posledic za druga področja.



6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:

Sprejeti zakon bo objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona:

Ni drugih pomembnih okoliščin v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona.

7. Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona:

Pri pripravi predloga zakona javnost ni sodelovala.

8. Podatek o zunanjem strokovnjaku oziroma pravni osebi, ki je sodelovala pri pripravi 
predloga zakona (osebno ime in naziv fizične osebe ali firma in naslov pravne osebe):

Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki.

9. Znesek plačila, ki ga je oseba iz prejšnje alineje v ta namen prejela:
/

10. Navedba, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora 
in delovnih teles:

– mag. Andrej Šircelj, minister
– mag. Kristina Šteblaj, državna sekretarka
– dr. Katja Lautar, državna sekretarka
– mag. Maja Hostnik Kališek, državna sekretarka
– Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
– Miha Pogačar, vodja Sektorja za bančništvo
– Brigita Gašperin, podsekretarka.



II. BESEDILO ČLENOV:

1. člen

V Zakonu o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) se v 5. členu v tretjem odstavku 
beseda »dveh« nadomesti z besedo »petih«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

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



III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV:

K 1. členu
Veljavni Zakon o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07, v nadaljnjem besedilu: zakon) 
v tretjem odstavku 5. člena določa, da se lahko zbirateljski kovanci izdajo ob največ dveh 
dogodkih na leto. Dogodke, ob katerih se izdajo priložnostni kovanci v skladu s prvim 
odstavkom 2. člena zakona, določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). 
Zaradi številnih pomembnih dogodkov tako na kulturnem, športnem, humanitarnem, 
zgodovinskem, znanstvenem, političnem ter drugih področjih je bilo zaznano, da je veljavna 
ureditev preveč omejujoča, saj v nekaterih letih onemogoča izdajo zbirateljskih kovancev ob 
vseh ključnih dogodkih, ki bi si to zaslužili. Zato se s predlogom zakona predlaga sprememba, ki 
bo omogočila, da se v posameznem letu izdajo zbirateljski kovanci ob največ petih dogodkih. 
Tako bo omogočena večja fleksibilnost pri številu izdanih zbirateljskih kovancih, če bo v 
posameznem letu ocenjeno, da je večje število dogodkov primernih za obeležitev z izdajo 
zbirateljskih kovancev. 

K 2. členu
Člen določa, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.



IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

5. člen
(zbirateljski kovanci)

(1) Zbirateljski kovanci so izdelani iz zlata, srebra ali kovin, ki jih določi vlada.

(2) Nominalna vrednost zbirateljskih kovancev ne sme biti enaka nominalni vrednosti 
tečajnih eurokovancev, določi pa jo vlada v skladu z obsegom izdaje, ki ga odobri Evropska 
centralna banka in ob izpolnjevanju meril, sprejetih na ravni Evropske unije.

(3) Zbirateljski kovanci se lahko izdajo ob največ dveh dogodkih na leto.

(4) Videz zbirateljskih kovancev določi vlada, o njem pa se posvetuje z državami 
članicami Evropske unije. Sprednja stran mora biti drugačna od nacionalnega motiva kovancev 
v obtoku. Zbirateljski kovanci se morajo od kovancev v obtoku razlikovati tudi po najmanj dveh 
od naslednjih značilnosti:
-        barvi,
-        premeru ali
-        teži.

(5) Zbirateljski kovanci se prodajajo po ceni, ki je praviloma višja od njihove 
nominalne vrednosti. Ceno zbirateljskih kovancev določi Banka Slovenije v soglasju z 
ministrstvom, pristojnim za finance.

(6) Zbirateljski kovanci so zakonito plačilno sredstvo na območju Republike 
Slovenije.



V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 
SKRAJŠANEM POSTOPKU:

Na podlagi prvega odstavka 142. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) Vlada 
Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije obravnava predlog Zakona 
o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih po skrajšanem zakonodajnem postopku, saj gre 
za manj zahtevno spremembo zakona.

VI. PRILOGE:
/
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