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ZADEVA: Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije pod vodstvom ministrice za 
izobraževanje, znanost in šport, dr. Maje Makovec Brenčič, na Zimskih olimpijskih igrah 
PjongChang 2018 - predlog za obravnavo -  POPRAVEK GRADIVA
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 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 
desetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15)  je Vlada RS na ... 
seji  dne ... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi delegacije Republike 
Slovenije pod vodstvom ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maje Makovec 
Brenčič, na Zimskih olimpijskih igrah PjongChang 2018.

2. Vlada imenuje delegacijo Republike Slovenije za udeležbo na Zimskih olimpijskih igrah 
PjongChang 2018:

 dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, vodja 
delegacije,

 Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, članica

 dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport, član

         mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo: 
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Ministrstvo za zunanje zadeve
 Generalni sekretariat Vlade RS
 Urad vlade RS za komuniciranje

Priloga: Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije pod vodstvom  ministrice za 
izobraževanje, znanost in šport, dr. Maje Makovec Brenčič, na Zimskih olimpijskih igrah PjongChang 
2018 



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. dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
2. dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport 
3. Tit Neubauer, vodja službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve
4.  Zoran Verovnik, sekretar, Direktorat za šport, mednarodno sodelovanje

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:
Olimpijski komite Slovenije, kot pooblaščenec Mednarodnega olimpijskega komiteja, na ogled 
olimpijskih iger vabi najvišje predstavnike države in vlade, med njimi posebej ministra, pristojnega za 
šport. Obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maje Makovec Brenčič, na Zimskih 
olimpijskih igrah ZOI PjongChang 2018 od 4. 2. do 12. 2. 2018 bo izraz podpore olimpijskemu 
gibanju v Sloveniji, Evropi in svetu ter zlasti izraz podpore ministra slovenskim športnicam in 
športnikom, udeležencem olimpijskih iger. V času obiska  iger v Južni Koreji bo imela ministrica dr. 
Maja Makovec Brenčič s svojo ekipo tudi vrsto dvostranskih srečanj z ministri, odgovornimi za šport, 
ki bodo v tem terminu prisotni v PjongChangu. Olimpijske igre so priložnost za promocijo tako športa 
kot tudi turizma, še posebej aktivnega turizma dežel iz katerih športniki prihajajo. Ker bo sestavni del 
predstavitve Slovenije na Olimpijskih igrah v Pjongčangu tudi projekt Slovenska hiša, ki se bo 
realiziral v organizaciji OKS ter ob podpori MGRT, STO,UKOM in SPIRIT, se bo slovenski delegaciji 
pridružila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Eva Štravs 
Podlogar.  Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar bo organizatorjem predstavila zasnovo projekta 
Slovenska hiša, ki je zasnovan v ambientu slovenskega kozolca, kot prepoznavnega nosilca 
gradbene tradicije v Sloveniji.  V okviru obiska prizorišča OI v Južni Koreji bo imela državna 
sekretarka Eva Štravs Podlogar tudi bilateralno srečanje s predsednico UNWTO ST-EP sklada za 
zmanjševanje revščine  Dho Young-shim.  

Popravek gradiva: gradivo vsebuje dopolnitev z besedo »UKOM«, ki je prav tako sodeloval pri 
projektu Slovenska hiša, poleg vseh že navedenih.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti m a l a  i n  s rednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/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.)
Gradivo nima večjih finančnih posledic na državni proračun. Stroški se krijejo iz proračunskih postavk 
predlagatelja gradiva.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin

DA/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: DA/NE
Gradivo ni take narave, da bi ga bilo potrebno usklajevati z javnostjo.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti, 



 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.
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/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                                                         Dr. Maja Makovec Brenčič
                                                                                                    MINISTRICA



PRILOGA 1

Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije pod vodstvom  ministrice za 
izobraževanje, znanost in šport, dr. Maje Makovec Brenčič, na Zimskih olimpijskih igrah 
PjongChang 2018 od 5. do 14. 2. 2018

I. Namen uradnega obiska

Olimpijske igre so skozi vso svojo zgodovino najpomembnejše športno tekmovanje najvišjega ranga
na svetu. 

Cilj olimpijskega gibanja je vzgajati mladino s pomočjo športa in tako pomagati graditi miren in boljši 
svet brez diskriminacije in v olimpijskem duhu, kar je mogoče doseči le z medsebojnim razumevanjem 
in spoštovanjem v duhu prijateljstva, solidarnosti in fair-playa. Zato olimpijsko gibanje samo ali s 
pomočjo drugih organizacij v okviru svojih možnosti sodeluje v aktivnostih, ki prispevajo h krepitvi miru 
med narodi sveta.

V okviru ZOI PjongChang 2018 bo potekalo tekmovanje v 15 olimpijskih disciplinah ob sodelovanju 
preko 3000 športnikov. 

Olimpijski komite Slovenije, kot pooblaščenec Mednarodnega olimpijskega komiteja, na ogled 
olimpijskih iger vabi najvišje predstavnike države in vlade, med njimi posebej ministra, 
pristojnega za šport. 

Obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maje Makovec Brenčič, na Zimskih olimpijskih 
igrah ZOI PjongChang 2018 od 4. 2. do 14. 2. 2018 bo izraz podpore olimpijskemu gibanju v Sloveniji, 
Evropi in svetu ter zlasti izraz podpore ministra slovenskim športnicam in športnikom, udeležencem 
olimpijskih iger, ki v zadnjem obdobju z doseganjem izjemnih mednarodnih dosežkov v športu trdno 
uvrščajo Slovenijo na svetovni zemljevid najuspešnejših športnih držav in tako utrjujejo ugled naše 
države v svetu. 

Olimpijske igre so največji športni dogodek na svetu, ki združuje skoraj vse države našega planeta. 
Medtem ko športniki na olimpijskih igrah največkrat stremijo k popolnosti svojih nastopov in čim 
boljšim rezultatom, pa največji športni dogodek na svetu že dolgo presega športne okvire. Aktivnosti, 
ki se dogajajo ob igrah so prav tako pomembne kot tiste, ki se dogajajo na športnih tekmovališčih.

Olimpijske igre niso samo največji in najpomembnejši športni dogodek sveta ampak tudi  dogodek, ki 
je neobhodno povezan z najrazličnejšimi turističnimi aktivnostmi. Olimpijske igre so priložnost za 
promocijo tako športa kot tudi turizma, še posebej aktivnega turizma dežel iz katerih športniki 
prihajajo. Ker bo sestavni del predstavitve Slovenije na Olimpijskih igrah v Pjongčangu tudi 
projekt Slovenska hiša, ki se bo realiziral v organizaciji OKS ter ob podpori MGRT, STO, UKOM
in SPIRIT, se bo slovenski delegaciji pridružila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Eva Štravs Podlogar. 

Poleg odličnih rezultatov slovenskih športnikov, ki se iz olimpijskih iger vedno vračajo  z medaljami, so 
tovrstni dogodki svetovnega pomena za promocijo Slovenije izjemno pomembni. Predstavitev 
Slovenije v obliki dogajanj v Slovenski hiši bo zato odlična priložnost za predstavitev 
gospodarstva in turizma regiji in celotnemu svetu. V Slovenski hiši se bodo zbirali športniki, 
najpomembnejši predstavniki športnih panog, olimpijskih komitejev, gospodarstveniki ter seveda tudi 
naključni obiskovalci, ki bodo tako imeli priložnost spoznati Slovenijo. Projekt Slovenske hiše 
utemeljujejo tudi spodbudni rezultati o rasti turističnega obiska iz Južne Koreje, ki ga seveda želimo še 
spodbuditi kot tudi prihode iz drugih azijskih trgov.

Južna Koreja se danes po metodologiji Svetovnega ekonomskega foruma uvršča med 25 najbolj 
konkurenčnih gospodarstev sveta ter velja za 15. največje svetovno gospodarstvo po bruto domačem 
proizvodu (BDP) oziroma 12. po kupni moči. V letu 2016 je Slovenijo obiskalo 113.615 turistov iz Rep. 
Koreje (22,9% več kot v letu 2015). Ustvarili so 125.089 nočitev, kar je 25,3% več kot v letu 2015. Leta 
2015 je bila Koreja na 5 mestu po številu prihodov turistov ter na 15. mestu po številu turističnih 



nočitev pri nas. V zadnjih letih beležimo izjemno rast števila turistov in nočitev iz Koreje (Vir: SURS-
Statistični urad RS).

II. Program uradnega obiska

7.2.2018    Team Welcome Ceremony – dvig slovenske zastave v olimpijski vasi.     17.00 – 18.00

8.2.2018    Smučarski skoki M – kvalifikacije normalna skakalnica                                   21.30 – 22.30

9.2.2018    Sprejem predsednika OKS in ministrice dr. Brenčič Makovec za akreditirane          
Slovenske novinarje v Slovenski hiši                                                                       12.00 – 14.00

OTVORITVENA SLOVESNOST                                                          20.00 – 23.00

10.2.2018  Otvoritev slovenske hiše v Pjongčangu    in podpis pisma o nameri o 
organizaciji slovenske hiše v Tokiu 2020 in Pekingu 2022    (Priloga 1.)     11.00 - 12-00                 

Tek na smučeh 7,5 km + 7,5 km skiatlon, ženske                                             16.15 – 17.15

                  Biatlon 7,5 km sprint, ženske                                                                    20.15 – 21.30                                                         

                  Smučarski skoki M, finale normalna skakalnica,                                     21.35 – 23.25       

11.2.2018   Alpsko smučanje, smuk, moški                                                               11.00 – 13.10                                                             

                   Tek na smučeh 15 km + 15 km skiatlon, moški                                     15.00 – 17.00

                  Obisk olimpijske vasi – ogled + srečanje s športniki                           18.00 – 19.30                                  

     Biatlon 10 km sprint, moški                                                                    20.15 – 21.40

12.2.2018  Alpsko smučanje, veleslalom, ženske                                                       10.00 – 15.00

III. Teme razprav

V času obiska  iger v Južni Koreji bo imela ministrica dr. Maja Makovec Brenčič s svojo ekipo tudi 
vrsto dvostranskih srečanj z ministri, odgovornimi za šport, ki bodo v tem terminu prisotni v 
PjongChangu. 

V času obiska delegacije v PjongChangu se načrtuje tudi podpis Pisma o nameri o obstoju skupnega 
interesa za vzpostavitev Slovenske hiše na Olimpijskih igrah Tokio 2020 in Olimpijskih igrah Peking 
2022 med Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ker bo sestavni del predstavitve Slovenije na olimpijskih igrah v Pjongčangu tudi projekt Slovenska 
hiša, ki se je realiziral v organizaciji OKS ter ob podpori MGRT, STO in SPIRIT, se bo državna 
sekretarka Eva Štravs Podlogar z organizatorji OI pogovarjala o tehničnih, finančnih in organizacijskih 
vidikih postavitve Slovenske hiše v Pjongčangu. 

Državna sekretarka bo organizatorjem predstavila zasnovo projekta Slovenska hiša, ki je zasnovan 
tako, da bo z najmanjšimi sredstvi in nekaj prostorskimi intervencijami ustvaril nepozabno prostorsko 
izkušnjo in doživetje slovenskega vrhunskega športa, podjetnosti, gostoljubnosti in kulture v ambientu
slovenskega kozolca, kot prepoznavnega nosilca gradbene tradicije v Sloveniji. V Slovenski hiši 
želimo združiti rokodelstvo in tehnologijo, šport in poslovnost ter združiti Evropo in Azijo.

V okviru obiska prizorišča OI v Južni Koreji bo imela državna sekretarka Eva Štravs Podlogar tudi 
bilateralno srečanje s predsednico UNWTO ST-EP sklada za zmanjševanje revščine  Dho Young-
shim. Gospa Dho-Young-shim je ambasadorka promocije turizma, športa in izobraževanja kot orodij
za spodbujanje razvoja v najmanj razvitih državah sveta. Ključna tema razgovorov bo predstavitev 
slovenske prakse trajnostnega razvoja turizma.



V. Okvirni predračun stroškov

Udeležba ministrice dr. Maja Makovec Brenčič z delegacijo MZIŠ na OI v Južni Koreji  nima večjih 

finančnih posledic za državni proračun. 

Priloga 1. :  PISMO O NAMERI



Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa predsednik, Bogdan Gabrovec,

identifikacijska številka za DDV: SI66169607,

(v nadaljevanju: »OKS-ZŠZ«),

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa ministrica dr. Maja Makovec Brenčič,

identifikacijska številka za DDV: SI14246821,

(v nadaljevanju: MIZŠ)

in

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa minister Zdravko Počivalšek,

identifikacijska številka za DDV: SI43159290 ,

(v nadaljevanju: MGRT)

se dogovorijo in podpišejo naslednje 

P I S M O  O  N A M E R I  



UVODNE DOLOČBE

Podpisniki pisma o nameri uvodoma ugotavljajo:

- da je OKS član Mednarodnega olimpijskega komiteja, iz česar izhaja, da ima 
ekskluzivne pravice v povezavi z nastopi olimpijske reprezentance Slovenije na vseh 
športnih igrah pod ingerenco Mednarodnega olimpijskega komiteja,

- da je OKS izključni imetnik pravic do olimpijskega znaka (olympic emblem) –
znak OKS ter pravic iz blagovne znamke OKS,

- da so uspešno sodelovali pri izvedbi projekta »Slovenska hiša Pjongčang 
2018«, s katerim je bilo v času pred, na in po Olimpijskih igrah v Pjongčangu v Južni 
Koreji leta 2018 vzpostavljeno uspešno sodelovanje med področjem športa, 
gospodarstva in turizma,  

- da je primer Slovenske hiše na olimpijskih igrah Pjongčang 2018 lahko 
primer dobre prakse, kako projekt Slovenske hiše pripraviti tudi med olimpijskimi 
igrami leta 2020 in 2022,

- da je Vlada Republike Slovenije oz.  da sta Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter Urad Vlade RS za komuniciranje podprla projekt Slovenska hiša 
Pjongčang 2018,

- da je pri pripravi projekta Slovenska hiša Pjongčang 2018 sodelovalo več kot 
30 slovenskih podjetij, kar pomeni velik interes gospodarstva po predstavitvi 
slovenskega gospodarstva, turizma in športa v času olimpijskih iger,

- da Japonska in Ljudska Republika Kitajska, kot gostiteljici olimpijskih iger 
leta 2020 in 2022, predstavljata pomembni strateški partnerici Slovenije na področjih 
športa, gospodarstva in turizma,

- da je Slovenska hiša ustrezna platforma za še tesnejše sodelovanje med
Slovenijo, Japonsko in Ljudsko Republiko Kitajsko na področju športa in športne 
industrije ter ustrezna platforma za predstavitev znamke »I feel Slovenia«,

- da obstaja skupni interes za vzpostavitev Slovenske hiše tudi na Olimpijskih igrah 
Tokio 2020 in Olimpijskih igrah Peking 2022, s čimer se bo nadaljevala politika 
sinergijskih učinkov na področjih športa, gospodarstva in turizma. 

PREDMET PISMA O NAMERI

S podpisom predmetnega pisma o nameri podpisniki potrjujejo obstoj skupnega interesa za 
vzpostavitev Slovenske hiše na Olimpijskih igrah Tokio 2020 in Olimpijskih igrah Peking 
2022. 

Podpisniki pisma o nameri si bodo, v skladu z določili pisma o nameri, prizadevali izpolniti 
pogoje za vzpostavitev Slovenske hiše na Olimpijskih igrah Tokio 2020 in Olimpijskih igrah 
Peking 2022. 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI PISMA O NAMERI 

V kolikor podpisniki pisma o nameri  v roku 18 mesecev pred začetkom Olimpijskih iger 
Tokio 2020, v skladu z namero, izraženo s tem pismom, ne vzpostavijo pogojev za izvedbo 
projekta »Slovenska hiša Tokio 2020« oziroma ne sklenejo drugačnega dogovora, to pismo v 
delu, ki se nanaša na Olimpijske igre Tokio 2020, preneha veljati, podpisniki pisma o nameri 
pa so soglasni, da si bodo prizadevali za realizacijo projekta »Slovenska hiša Peking 2022«.   

V kolikor podpisniki pisma o nameri v roku 18 mesecev pred začetkom Olimpijskih iger 
Peking 2022, v skladu z namero, izraženo s tem pismom, ne vzpostavijo pogojev za izvedbo 
projekta »Slovenska hiša Peking 2022« oziroma ne sklenejo drugačnega dogovora, to pismo 
preneha veljati. 



KONČNE DOLOČBE

Morebitne spore v zvezi s tem pismom o nameri bodo podpisniki reševali sporazumno.

Pismo o nameri velja z dnem, ko ga podpišejo vsi trije podpisniki.

Pismo o nameri je napisano v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsak podpisnik po en 
izvod.

OKS-ZŠZ MIZŠ MGRT

Bogdan Gabrovec dr. Maja Makovec Brenčič Zdravko Počivalšek

Predsednik Ministrica Minister 

_________________     ___________________                _________________

         (podpis) (podpis) (podpis)

Pjongčang, dne ______    Pjongčang, dne _______   Pjongčang, dne _______
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