
PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del):

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Gp.mizs@gov.si

Številka: 6716-2/2019/16
Ljubljana, 23. april 2019
EVA /

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

ZADEVA: Namera o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in promociji FIS 
svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega prvenstva v 
biatlonu 2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v Planici 
- 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, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na .......... seji dne ........... sprejela naslednje sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela »Namero o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri
izvedbi in promociji FIS svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega 
prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v 
Planici«. 

2. Vlada Republike Slovenije za podpis namere iz prejšnje točke pooblašča ministra za 
izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikala.

3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za zunanje zadeve za izvedbo namere 
iz prve točke najkasneje v šestih mesecih po sprejetju tega sklepa pristopijo k sklenitvi posamičnih 
dogovorov s Smučarsko zvezo Slovenije, s katerimi v okviru svojih zakonskih pristojnosti  in v okviru 
zmožnosti svojih finančnih in kadrovskih resursov natančneje opredelijo aktivnosti, časovnico in vire 
za zagotovitev vseh pogojev, za ustrezno izvedbo svetovnih prvenstev, ter z njimi seznanijo vlado in 
ministrstvo, pristojno za šport.

                                                                                        Stojan Tramte
                                                                                  GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Smučarska zveza Slovenije,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 



- Ministrstvo za infrastrukturo, 
- Ministrstvo za okolje in prostor, 
- Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Ministrstvo za obrambo, 
- Ministrstvo za zdravje, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

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:
Dr. Jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Mag. Poljanka Pavletič Samardžija, v.d. Generalne direktorice, 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:

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:
/



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:
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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Pri obravnavi gradiva sodelovanje javnosti ni bilo potrebno.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o NE



normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                       Dr. Jernej Pikalo
                                                          MINISTER

PRILOGA: 
- predlog Namera o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in promociji FIS 

svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 
2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v Planici

- Predstavitev SP Slovenija 2020-23



Številka:
Datum: 

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, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na .......... seji dne ........... sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela »Namero o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri
izvedbi in promociji FIS svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega 
prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v 
Planici«. 

2. Vlada  Republike Slovenije za podpis namere iz prejšnje točke pooblašča ministra za izobraževanje, 
znanost in šport, dr. Jerneja Pikala.

3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za zunanje zadeve za izvedbo namere iz 
prve točke najkasneje v šestih mesecih po sprejetju tega sklepa pristopijo k sklenitvi posamičnih 
dogovorov s Smučarsko zvezo Slovenije, s katerimi v okviru svojih zakonskih pristojnosti in v okviru 
zmožnosti svojih finančnih in kadrovskih resursov natančneje opredelijo aktivnosti, časovnico in vire za 
zagotovitev vseh pogojev ustrezne izvedbe svetovnih prvenstev, ter z njimi seznanijo vlado in 
ministrstvo, pristojno za šport.

                                                                                           Stojan Tramte
                                                                                  GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Smučarska zveza Slovenije,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Ministrstvo za infrastrukturo, 
- Ministrstvo za okolje in prostor, 
- Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Ministrstvo za obrambo, 
- Ministrstvo za zdravje, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije



Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada), ki jo zastopa dr. Jernej Pikalo

in

Smučarska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Smučarska zveza), ki jo zastopa Enzo Smrekar

sprejmeta

NAMERO O SODELOVANJU IN PODPORI REPUBLIKE SLOVENIJE PRI IZVEDBI IN PROMOCIJI
FIS SVETOVNEGA PRVENSTVA V SMUČARSKIH POLETIH LETA 2020 V PLANICI, IBU 
SVETOVNEGA PRVENSTVA V BIATLONU LETA 2021 NA POKLJUKI IN FIS SVETOVNEGA 
PRVENSTVA V NORDIJSKIH DISCIPLINAH LETA 2023 V PLANICI

I.

Vlada in Smučarska zveza kot podpisnici te namere uvodoma ugotavljata, da:

- je bila Smučarski zvezi na preteklih kongresih Mednarodne smučarske zveze (FIS) in Mednarodne 
biatlonske zveze (IBU) zaupana organizacija in izvedba velikih mednarodnih športnih prireditev, in 
sicer: FIS svetovnega prvenstva v poletih leta 2020 v Planici, IBU svetovnega prvenstva v biatlonu leta 
2021 na Pokljuki in FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah leta 2023 v Planici, do sedaj 
največjega svetovnega zimskega športnega dogodka v Republiki Sloveniji. Kandidature so bile 
predhodno podprte s sklepi Vlade, Smučarska zveza pa ima sklenjene veljavne pogodbe za 
organizacijo navedenih prvenstev;

- je skupni cilj obeh podpisnic predstaviti Republiko Slovenijo kot okolju in razvoju prijazno, turistično 
privlačno, inovativno, gospodarstvu in tujim investicijam naklonjeno ter predvsem športno uspešno 
destinacijo z obsežnimi izkušnjami in znanji na področju organizacije velikih športnih dogodkov in 
njihovih kratkoročnih in dolgoročnih pozitivnih učinkov za Republiko Slovenijo;

- se lahko s sodelovanjem oziroma s skupnim pristopom k izvedbi velikih mednarodnih športnih 
prireditev zagotavlja nadaljnji razvoj (zimskih) športnih panog, trajnostni vidik upravljanja z okoljem, 
naravnimi in drugimi viri in infrastrukturo ter ustvarja nove priložnosti za umeščanje znamke Slovenije 
kot visoko kakovostne in prepoznavne v Evropi in svetu; 

II.
Z namenom odlične organizacije in izvedbe velikih mednarodnih športnih prireditev ter promocije 
države in znamke Slovenije se Vlada in Smučarska zveza dogovorita o skupnem sodelovanju pri 
pripravi, organizaciji in izvedbi FIS svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU 
svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih 
disciplinah 2023 v Planici (v nadaljnjem besedilu: svetovna prvenstva), in sicer:

1. Smučarska zveza se zavezuje, da bo pripravila, usmerjala in izvajala vse potrebne aktivnosti za 
odlično organizacijo in izvedbo svetovnih prvenstev v skladu s standardi FIS in IBU ter zakoni in 
uredbami ter drugimi predpisi s področja okolja in narave ter sprejela vse ukrepe za zmanjšanje vpliva 
na okolje. V ta namen bo ustanovila ustrezna strateško-nadzorstvena, organizacijska in delovna 
telesa, v katerih bodo tudi predstavniki resornih ministrstev. Smučarska zveza Slovenije se z vsemi 
razpoložljivimi finančnimi in kadrovskimi viri zaveže, da bo, zaradi dejstva, da se vsa prvenstva 
načrtujejo v naravovarstveno občutljivih območjih,  spoštovala varstvene cilje in jih upoštevala pri 
organizaciji svetovnih prvenstev.

2. Vlada se bo z namenom doseči dolgoročne infrastrukturne, okoljske, družbene in finančne učinke 
za Republiko Slovenijo prizadevala, da bo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za 



okolje in prostor (Javni zavod Triglavski narodni park, Zavod RS za varstvo narave), Ministrstvom za 
notranje zadeve, Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za zunanje 
zadeve v okviru zakonskih pristojnosti  in v okviru zmožnosti svojih finančnih in kadrovskih resursov
zagotovila ustrezno podporo, infrastrukturo in sofinanciranje potrebnih aktivnosti za odlično izvedbo 
svetovnih prvenstev.

Datum:

Vlada Republike Slovenije Smučarska zveza Slovenije
dr. Jernej Pikalo Enzo Smrekar
Minister za izobraževanje, znanost in šport Predsednik 

OBRAZLOŽITEV:

S predlagano Namero o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in promociji FIS 
svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 
na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v Planici, za podpis katere 
Vlada pooblašča ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala je izražen skupni cilj 
Vlade RS in Smučarske zveze, da predstavita Republiko Slovenijo kot okolju in razvoju prijazno, 
turistično privlačno, inovativno, gospodarstvu in tujim investicijam naklonjeno ter predvsem športno 
uspešno destinacijo z obsežnimi izkušnjami in znanji na področju organizacije velikih športnih 
dogodkov in njihovih kratkoročnih in dolgoročnih pozitivnih učinkov za Republiko Slovenijo.

Za samo konkretno izvedbo namere bodo pristojna ministrstva (Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zdravje in 
Ministrstvo za zunanje zadeve) s Smučarsko zvezo Slovenije najkasneje v šestih mesecih po sprejetju 
tega sklepa sklenila posamične dogovore. V dogovorih bo vsako ministrstvo v okviru svojih zakonskih 
pristojnosti in v okviru zmožnosti svojih finančnih in kadrovskih resursov natančneje opredelilo
aktivnosti, časovnico in vire za zagotovitev vseh pogojev ustrezne izvedbe svetovnih prvenstev. O 
sklenjenih dogovorih morajo ministrstva seznaniti Vlado RS in ministrstvo, pristojno za šport.
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