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

ZADEVA: Soglasje Mestni občini Koper za vložitev kandidature pri Evropskih olimpijskih 
komitejih za organizacijo Poletnega festivala evropske mladine (POFEM – EYOF) leta 2023 v 
Kopru - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. 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 in 65/14) in četrtega 
odstavka 75. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), je Vlada Republike 
Slovenije na … seji pod točko …, dne ………….. sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije daje Mestni občini Koper soglasje za vložitev kandidature pri 
Evropskih olimpijskih komitejih za organizacijo Poletnega festivala evropske mladine (POFEM 
– EYOF) leta 2023 v Kopru. 

2. Mestna občina Koper je dolžna ministrstvo, pristojno za šport, najkasneje do 15. novembra v 
letu pred prireditvijo obvestiti o tem, ali je pri mednarodni športni zvezi pridobila organizacijo 
prireditve iz prve točke tega sklepa. Hkrati z obvestilom je Mestna občina Koper dolžna 
ministrstvu, pristojnemu za šport, predložiti tudi končno študijo o organizaciji in financiranju 
prireditve iz prve točke tega sklepa. 

3. Vlada Republike Slovenije ne zagotavlja dodatnih proračunskih sredstev za izvedbo Poletnega 
festivala evropske mladine (POFEM – EYOF) leta 2023 v Kopru.  

       mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA 
Priloga:

- Vloga Mestne občine Koper

Sklep prejmejo: 
 Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
 Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,



 Urad vlade RS za komuniciranje.
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:

1. 1.   dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
2. dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor, Direktorat za šport
3. Zoran Verovnik, sekretar, mednarodno sodelovanje, Direktorat za šport
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:
S predlogom vladnega gradiva se Mestni občini Koper daje soglasje Vlade Republike Slovenije za 
vložitev kandidature pri Evropskih olimpijskih komitejih za organizacijo Poletnega festivala evropske 
mladine (POFEM – EYOF) leta 2023 v Kopru. 

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.)

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: Prireditev nima finančnih posledic za 
proračun Republike Slovenije. 
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

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: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

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

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) NE
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 
subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,



 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 dr. Maja Makovec Brenčič
                                                            MINISTRICA

Priloge:
1. Vloga Mestne občine Koper



OBRAZLOŽITEV

Mestna občina Koper je v skladu  z drugo alinejo 4. točke 75. člena Zakona o športu (ZSpo Uradni list 
RS št. 9/17) in na podlagi Sklepa o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 64/93) dne 14. 5. 2018 predložila vlogo za izdajo soglasja za 
kandidiranje pri Evropskih olimpijskih komitejih za organizacijo velike mednarodne športne prireditve, 
Poletnega festivala evropske mladine (POFEM – EYOF) leta 2023 v Kopru. 

Mestna občina Koper vlaga kandidaturo v tesnem sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije –
Združenjem športnih zvez. Predvideni termin izvedbe POFEM je druga polovica julija 2023 in sicer 
med 18. in 26. julijem. Dogodek POFEM - EYOF KOPER 2023 bo pokrival vseh 9 fiksni športnih 
panog, ki jih narekuje program EYOF in sicer (Atletika, Rokomet, Odbojka, Gimnastika, Košarka, 
Judo, Kolesarstvo, Tenis in Plavanje) ter dodatno športno disciplino Plezanje, ki je bila določena 
skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije.

Koper je mesto z izredno bogato in uspešno športno tradicijo. Občina načrtno vlaga sredstva v šport in 
športno infrastrukturo, ki zagotavlja razvoj športa na občinski ravni. Mestna občina Koper je v času od 
let 2008 do danes organizirala kar 18 velikih mednarodnih športnih prireditev, med drugim tudi 
skupinski del EUROBASKETA 2013, ki ga je uspešno organizirala Košarkarska zveza Slovenije. 
Ključni del investicij v športno infrastrukturo se nanaša na izgradnjo novega ogrevalnega bazena, 
adaptacijo in prenovo športnih objektov za izvedbo tekmovanj. Ocenjeni skupni strošek investicij v 
športno in drugo infrastrukturo znaša 2.600.000,00 EUR.

Pozitivni vidiki organizacije takšnega športnega dogodka so zagotovo večplastni, pričakovani vplivi pa 
se nanašajo na več segmentov. Prvi segment predstavlja promocijo zdravega in športnega načina 
življenja, ki se odraža po vedno večji implementaciji športa v vsakdanjik vsakega mladega človeka 
oziroma posameznika nasploh. Drugi segment predstavlja kakovostni šport in aktivne športnike, ki se 
s športom ukvarjajo v športnih društvih in klubih v regiji. S promocijo organizacije dogodka EYOF 
2023, bi se gotovo povečal vpis mladih v različne športne organizacije (dober primer je Eurobasket 
2013, ki je povečal vpis v košarkarska društva in klube za 60 %). Tretji segment bi predstavljal primer 
dobre prakse, Mestno občino Koper, kot uspešno organizacijsko mesto za nadaljnja lokalna, državna 
in mednarodna športna tekmovanja. Mesto Koper in s tem obalna regija je že v osnovi privlačna za 
organizacijo tovrstnih tekmovanj zaradi svoje obalne lege, turistične privlačnosti, blagodejnega 
podnebja in bivalnih kapacitet, ki jih lahko nudi športnikom in njihovim spremljevalcem ter 
obiskovalcem morebitnih novih dogodkov. Pričakovati je obisk okrog 15.000 športnih navdušencev in 
tudistov iz celotne Evropke regije. 

V športnem smislu pa slovenska javnost pričakuje uvrstitve domačih športnikov na kar najbolj vidna 
mesta kar bi poleg dogodka samega dodatno vplivalo na nadaljnji razvoj športa v Sloveniji in prav tako 
k prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru. 

Prireditev izpolnjuje pogoje iz 5. točke Sklepa o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih 
športnih prireditev v Republiki Sloveniji. 

Vlada Republike Slovenije ne zagotavlja posebnih sredstev v proračunu za izvedbo Poletnega 
festivala evropske mladine (POFEM – EYOF) leta 2023 v Kopru, prireditev pa se lahko sofinancira iz 
sredstev ministrstva pristojnega za šport, skladno z veljavnimi predpisi v letu 2023. 
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