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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

Številka: IPP 007-613/2022/
              EVA 2022-1611-0083

Datum:   25. 7. 2022

ZADEVA: Popravek št. 1 - Predlog Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2023 
izdajo priložnostni kovanci

1. Naslov gradiva, ki se popravlja:
Predlog Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2023 izdajo priložnostni kovanci

2. Spremembe, ki se predlagajo v gradivu:
Služba Vlade RS za zakonodajo je v pripombah k vladnemu gradivu z naslovom »Predlog Uredbe 
o spremembi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci« 
menila, da bi bila izdaja zbirateljskega kovanca ob državnem prazniku dan slovenskega športa v 
letu 2023, če se njegova izdaja določi v Uredbi o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2023 
izdajo priložnostni kovanci, skladna s predpisi. Glede na to se njegova izdaja iz leta 2022 prenaša 
v leto 2023. 

mag. Saša Jazbec

državna sekretarka

Priloga:
- Predlog Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2023 izdajo priložnostni 

kovanci
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Številka: IPP 007-613/2022/

Ljubljana, 25. 7. 2022

EVA 2022-1611-0083

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2023 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 in 

43/22) 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 2023 izdajo 

priložnostni kovanci, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                            Barbara Kolenko Helbl

                                                                                   GENERALNA SEKRETARKA 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

– mag. Robert Petek, 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 2023 izdajo priložnostni kovanci določa, da 

se v letu 2023 izdajo priložnostni kovanci ob naslednjih dogodkih:

- 150. obletnici rojstva Josipa Plemlja, ob kateri se izda spominski kovanec za 2 evra,

- 110. obletnici rojstva slovenskega pisatelja Borisa Pahorja, ob kateri se izda zbirateljski 

kovanec, in

- državnem prazniku dan slovenskega športa, ob katerem se izda zbirateljski kovanec.

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
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č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

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,

 delno,
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 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. Saša Jazbec

državna sekretarka

PRILOGA: 

- predlog uredbe z obrazložitvijo
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PREDLOG

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

in 43/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2023 izdajo priložnostni kovanci

1. člen 

(1) Ta uredba določa dogodke, ob katerih se v letu 2023 izdajo priložnostni kovanci.

(2) V letu 2023 so dogodki iz prejšnjega odstavka:

- 150. obletnica rojstva Josipa Plemlja, ob kateri se izda spominski kovanec za dva eura,

- 110. obletnica rojstva slovenskega pisatelja Borisa Pahorja, ob kateri se izda zbirateljski 

kovanec, in

- državni praznik dan slovenskega športa, ob katerem se izda zbirateljski kovanec.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

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

Št.

Ljubljana, 

EVA 2022-1611-0083

Vlada Republike Slovenije

  dr. Robert Golob

      predsednik
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OBRAZLOŽITEV

Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07 in 43/22) 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 navedenim zakonom so priložnostni kovanci spominski in zbirateljski kovanci. 

Spominski kovanci so po velikosti ter fizičnih in kemičnih lastnostih enaki tečajnim evrskim 

kovancem za dva evra. Spominski kovanci so zakonito plačilno sredstvo v vseh državah članicah 

evrskega območja. Imajo skupno stran evrskega kovanca za dva 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 

kakor nominalna vrednost tečajnih evrskih kovancev. 

Banka Slovenije je do 30. septembra 2021 zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2023 

primerni za izdajo priložnostnih kovancev. Povabilo je bilo poslano na naslove državnih, 

izobraževalnih in drugih institucij in ustanov v Sloveniji, obvestilo o zbiranju predlogov je bilo 

objavljeno tudi na spletni strani Banke Slovenije. Prispelo je 46 predlogov dogodkov. 

Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je na 127. seji obravnavala in ocenjevala predloge 

dogodkov. Komisija je sprejela sklep, da Vladi Republike Slovenije predlaga, da se v letu 2023 

izdajo priložnostni kovanci ob naslednjih dogodkih:

 150. obletnici rojstva Josipa Plemlja (spominski kovanec za dva evra) in

 110. obletnici rojstva slovenskega pisatelja Borisa Pahorja (zbirateljski kovanci: zlatnik, 

srebrnik in dvokovinski zbirateljski kovanec). 

Poleg tega je predlagana izdaja zbirateljskega kovanca ob državnem prazniku dan slovenskega 

športa, ki je bil prvotno predviden za izdajo v letu 2022. Zaradi dolgotrajnosti postopkov, ki so 

potrebni za izdajo kovancev, njihova izdaja v letu 2022 ni mogoča, zato je predlagana njihova 

izdaja v letu 2023, saj omenjeni državni praznik v Sloveniji praznujemo vsako leto 23. septembra.

Obrazložitev izbranih dogodkov:

150. obletnica rojstva Josipa Plemlja

Dr. Josip Plemelj se je rodil 11. decembra 1873 na Bledu in umrl 22. maja 1967 v Ljubljani. 

Študiral je matematiko, fiziko in astronomijo na Dunaju, kjer je 1878 doktoriral iz matematike. Od 

leta 1908 je bil redni profesor matematike na univerzi v Černovicah v Ukrajini, v letih 1912 in 1913 

pa dekan filozofske fakultete v Černovicah. Čeprav se mu je obetala bleščeča mednarodna 

znanstvena kariera, se je raje vrnil v domovino in pomagal ustanoviti prvo slovensko univerzo. 

Leta 1919 je bil izvoljen za prvega rektorja Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 1919 do leta 1957 

poučeval matematiko kot redni profesor na filozofski, pozneje naravoslovni fakulteti. Bil je redni 

član SAZU od njene ustanovitve leta 1938, bil pa je tudi dopisni član jugoslovanske (Zagreb),

srbske in bavarske akademije znanosti.

Pri svojem znanstvenem delu se je Plemelj ukvarjal predvsem z diferencialnimi enačbami v 

kompleksni domeni, z Riemann-Hilbertovim problemom, Fredholmovo teorijo integralnih enačb in 

njeno uporabo v teoriji potenciala ter s sorodnimi temami. Njegovo najizvirnejše in 

najpomembnejše delo je nedvomno elementarna rešitev Riemann-Hilbertovega problema, s 
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katerim so se matematiki ukvarjali kar 50 let, vendar niso našli dovolj splošne rešitve. Rešitev je 

Plemelj objavil leta 1908, pri čemer je razvil slovito formulo o skoku Cauchyjevega integrala 

funkcije na krivulji, ki se v literaturi imenuje Plemljeva formula o skoku ter je najbolj znan in 

najpogosteje citiran rezultat katerega koli slovenskega matematika doslej. Rešitev sicer temelji 

na treh formulah, ki še zdaj nosijo njegovo ime (Plemljeve formule, včasih tudi Šokotski-Plemljeve 

formule).

Leta 1949 je postal prvi častni član Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 

kateremu je po smrti zapustil svojo vilo na Bledu. Leta 1954 je prejel Prešernovo nagrado in leta 

1963 častni doktorat Univerze v Ljubljani.

Zapisali: Jože Nemec, SAZU, občina Bled, PAZU.

110. obletnica rojstva slovenskega pisatelja Borisa Pahorja

Boris Pahor se je rodil 26. avgusta 1913 v Trstu in je bil eden izmed najvidnejših slovenskih 

akademikov in v tujini prepoznavnih pisateljev, čigar dela so bila prevedena v številne jezike. Na 

prvem mestu med prevodi je roman Nekropola iz leta 1967, ki govori o pisateljevem življenju v 

taborišču Natzweiler-Struthof in je bil preveden v kar 18 jezikov. Pahor je namreč preživel 

fašistično preganjanje in nacistično taborišče (v dobrem letu je bil v petih taboriščih), po vojni pa 

je zagovarjal potrebo po slovenski demokratični državi in bil velik borec za pravice zamejcev.

24 let je z ženino pomočjo izdajal revijo Zaliv. S tem se je upiral »nadaljevanju fašistične 

mentalitete v razmerju do slovenskega prebivalstva v Italiji« in se hkrati zavzemal za »odklon od 

komunistične vladavine«. Revija je z eseji, polemikami in dnevniki razbijala enoumje in ustvarjala 

prostor svobodnega medijskega prostora. Boris Pahor je skupaj z Alojzom Rebulo objavil intervju 

z Edvardom Kocbekom, ki je prvič povedal za povojne izvensodne poboje. Ta zapis je eden od 

temeljev slovenske demokracije, saj je tako razburkal deželo pod Triglavom, da so oblasti 

prepovedale tako Zaliv kakor tudi vstop Borisa Pahorja v državo. V zaporu pa sta pristala tudi 

Viktor Blažič in Franc Miklavčič. Povojni poboji so med slovenskimi intelektualci postali vroča 

tema, ki se ni ohladila vse do uvedbe demokracije in samostojnosti. Bila je rdeča nit vseh 

prizadevanj Slovencev za demokracijo in samostojnost.

Državni praznik dan slovenskega športa
Dan slovenskega športa je državni praznik, ki se v Republiki Sloveniji praznuje 23. septembra. 
Praznik, ki je bil uveden leta 2020 na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, ni dela prost dan. 
Datum je izbran kot obletnica 23. septembra 2000, ko je ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke 
Špika ter strelca Rajmonda Debevca na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju prvič zaigrala 
slovenska himna Zdravljica. 

Slovenski športniki od osamosvojitve dosegajo številne vrhunske rezultate na različnih športnih 
tekmovanjih in v različnih športnih panogah, zato se bomo z izdajo zbirateljskih kovancev spomnili 
vseh teh dosežkov in medalj, ki so jih slovenski športniki v tem obdobju dosegli. V letu 1992 so 
bile zimske in poletne olimpijske igre. Slovenija je takrat na poletnih igrah osvojila svojo prvo 
olimpijsko kolajno v samostojni Sloveniji. Od takrat je Slovenija po zaslugi naših športnikov na 
poletnih in zimskih olimpijskih igrah osvojila skupno 52 medalj (12 zlatih, 17 srebrnih in 23 
bronastih), številne medalje so osvojili tudi naši paraolimpijci, prav tako pa smo bili uspešni tudi v 
individualnih in skupinskih športih. Naši športniki so zaslužni za večjo prepoznavnost in promocijo 
Slovenije v svetu, prav tako pa s svojimi uspehi in vztrajnostjo navdušujejo številne mlade 
športnike. Šport je zelo pomemben tudi za širšo javnost, saj spodbuja zdrav življenjski slog in 
ponuja bolj kakovostno življenje vseh.
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