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Številka: IPP 007-117/2021/
Ljubljana, 22. 2. 2021
EVA 2021-1611-0010

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

ZADEVA: Predlog Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 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 2022 izdajo 
priložnostni kovanci, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                     VRŠILKA DOLŽNOSTI GENERALNEGA SEKRETARJA 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:

– Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
– Janja Jereb, 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:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Predlog Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci, določa,
da se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci ob naslednjih dveh dogodkih:

- 150. obletnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, ob kateri se izda spominski kovanec za 2 
evra, in

- 150. obletnica rojstva slikarja Matije Jame, ob kateri se izdajo zbirateljski kovanci.



2

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
 razvojne 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,
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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

mag. Andrej Šircelj
          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) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci

1. člen 

(1) Ta uredba določa dogodka, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci.

(2) V letu 2022 sta dogodka iz prejšnjega odstavka:

-– 150. obletnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, ob kateri se izda spominski kovanec za 
2 eura in

-– 150. obletnica rojstva slikarja Matije Jame, 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, 
EVA 2021-1611-0010

Vlada Republike Slovenije

    Janez Janša
     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 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 do 31. oktobra 2020 zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2022 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 24 predlogov dogodkov. Vsi predlogi z navedbo 
predlagateljev so navedeni v prilogi.

Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je na 122 in 123. dopisni seji obravnavala in 
ocenjevala predloge dogodkov. Komisija je sprejela sklep, da Vladi RS predlaga, da se v letu 
2022 izdajo priložnostni kovanci ob naslednjih dveh dogodkih:
 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika (spominski kovanec za 2 evra) in
 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame (zbirateljski kovanci: zlatnik, srebrnik in 

dvokovinski zbirateljski kovanec). 

Obrazložitev izbranih dogodkov:

150. obletnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika

Arhitekt, oblikovalec in profesor Jože Plečnik (23. januar 1872 – 7. januar 1957) je s svojim 
delom pomembno zaznamoval tri evropske prestolnice: Dunaj, Prago in predvsem Ljubljano. 
Slednja je zaradi njegovih del arhitekturna celostna umetnina in eno redkih mest, ki so tako 
temeljito zaznamovana z delom enega samega arhitekta. V Ljubljani je posegal v že izgrajen 
prostor, ga premišljeno nadgrajeval ter med letoma 1921 in 1957 v mrežo mesta vtkal vrsto 
izjemnih stavb: Narodna in univerzitetna knjižnica, Tržnice, pokopališče Žale in mostovi na 
Ljubljanici so le najpomembnejši posegi. Ob snovanju je zavzeto preučeval antiko ter z uporabo 
preoblikovanih klasičnih arhitekturnih elementov ustvaril svojevrsten arhitekturni jezik. 

S svojim opusom predstavlja pomembno kulturno dediščino, ne le na ravni Ljubljane in 
Slovenije, pač pa v evropskem in svetovnem merilu. To poglavitno izhodišče se kaže tudi v 
nominaciji njegove izbrane arhitekture na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Že 
sama nominacija postavlja Plečnikovo delo ob bok znamenitim arhitektom 20. stoletja v 
svetovnem merilu, z vpisom pa bo njegova dediščina dobila potrditev svoje umetniške in 
enkratne univerzalne vrednosti.
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Plečnikova arhitektura je zagotovo sopomenka za edinstvenost tako glavnega mesta Slovenije 
kot drugih slovenskih mest, ki jih je Plečnik obogatil s svojim delom. To je nekaj, s čimer se 
Ljubljana in Slovenija ponašata in kar ob različnih priložnostih uporabita za vzpostavitev in 
poglabljanje političnih, družbenih, kulturnih in ekonomskih vezi. 

Dediščina Jožeta Plečnika predstavlja veliko ekonomsko priložnost; rast tujih obiskovalcev 
Ljubljane v preteklih nekaj letih se zagotovo lahko pripiše tudi Plečnikovemu edinstvenemu 
pečatu, ki ga je zapustil mestu.

Zapisala: Ana Porok, muzejska svetovalka, kustosinja Plečnikove hiše, MGML

150. obletnica rojstva Matije Jame, slovenskega impresionista

Matija Jama (4. januar 1872 – 6. april 1947) je eden od štirih slovenskih impresionistov, izmed 
katerih je bil največji popotnik – nekaj časa je potoval z bivalnim vozom in slikal v nemških, 
avstrijskih in v nizozemskih vasicah. Šolal se je v Zagrebu in v Münchnu v slikarski šoli Simona 
Hollosyja, kasneje pa je na pobudo Riharda Jakopiča vstopil v Ažbetov atelje.

Med strokovnjaki je Matija Jama cenjen zaradi svojega študija zaznavanja okolice, kar ga 
uvršča med glavne zagovornike klasičnih modernističnih načel pri nas. Ko se je po letu 1924 
ustalil v Ljubljani, je večkrat odšel slikat na Bled, v Volčji Potok in v Belo Krajino. Tako je v 
javnosti znan po številnih vedutah in krajinah omenjenih krajev ter domače Ljubljane, eni izmed 
njegovih bolj znanih slik sta na primer Vrbe in Kolo. V začetku 20. stoletja se je spogledoval tudi 
z novo porajajočo umetnostjo, fotografijo, ki jo je uporabljal kot pripomoček pri svojem slikarstvu 
in je v njegovi umetnosti zavzemala pomembno mesto. Čeprav je dosledno slikal v naravi, je 
redno fotografiral motiv, nato pa še svoja končana slikarska dela in njihove posnetke občasno 
vključil v kataloge svojih letnih razstav.

Umetnine Matije Jame so danes del stalnih zbirk slovenskih muzejev, posebej Narodne in 
Moderne galerije, in predstavljajo neobhodno poglavje v pregledih likovne umetnosti na 
Slovenskem. Slikar je skupaj z Rihardom Jakopičem, Ivanom Groharjem in Matejem Sternenom 
predstavljal začetek likovnega modernizma na naših tleh in skupaj z literati, kot sta Ivan Cankar 
in Oton Župančič, pomagal usmeriti slovensko umetnost na novo, tudi mednarodno priznano 
raven.

Povzeto po predlogih Narodne galerije in Tomaža Podboja ter informacij na:
https://portal-os.si/jamov-nemirni-duh/
Matija Jama - sazu.si
http://zgodovina.si/umrl-matija-jama-najvecji-popotnik-med-slovenskimi-impresionisti/
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