
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Gp.mizs@gov.si

Številka: 6716-33-2018/1
Ljubljana, 4. 12. 2018
EVA /

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

ZADEVA: Informacija o uspešnikandidaturi Odbojkarske zveze Slovenije za organizacijo Evropskega prvenstva v 
odbojki za moške od 12.9.2019 do 29.9.2019-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), in 5. 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 se je seznanila z uspešno kandidaturo Odbojkarske zveze Slovenije za organizacijo 
Evropskega prvenstva v odbojki za moške od 12.9.2019 – 29.9.2019 v Ljubljani. 

2. Vlada Republike Slovenije v letu 2018 za namene plačila kotizacije za organizacijo prvenstva Odbojkarski zvezi 
Slovenije namenja 350.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport.

Vlada Republike Slovenije
Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si)
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (gp.ukom@gov.si)
- Odbojkarska zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 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:
dr. Jernej Pikalo, minister
Martina Vuk, državna sekretarka

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:
Vlada Republike Slovenije je 5. junija 2018 dala Odbojkarski zvezi Slovenije soglasje za vložitev kandidature pri Evropski 
odbojkarski zvezi za organizacijo Evropskega prvenstva v odbojki za moške od 12. – 29. 9. 2019 v Ljubljani. Odbojkarska 
zveza Slovenije je bila uspešna pri kandidaturi in bo organizator Evropskega prvenstva v odbojki za moške od 12. – 29. 9. 
2019 v Ljubljani, zato se je Vlada RS odločila, da delno finančno podpre organizacijo omenjenega prvenstva.   
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh 
letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske 
unije NE

c) administrativne posledice NE
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.)



– 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

MIZŠ 3311-11-0023 Programi 
vrhunskega športa

710010 
Program 

vrhunskega 
športa

350.00,00 /

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: /



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

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,
 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
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 (23/02 popr.), 54/03, 
103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) se javnost ne povabi k sodelovanju pri pripravi predloga 
državnega proračuna, predloga rebalansa državnega proračuna, predloga sprememb državnega proračuna, predloga 
zakona o izvrševanju državnega proračuna in podzakonskih predpisov na njegovi podlagi, predloga zaključnega računa 
državnega proračuna, predloga poslovnika vlade, predloga odloka, predloga resolucije z izjemo predloga resolucije o 
nacionalnem programu na posameznem področju, predloga dokumentov razvojnega načrtovanja in izvajanja razvojnih 
politik, predloga deklaracije, predloga aktov o ratifikaciji mednarodnih pogodb in predloga sklepa, zato gradivo ni bilo 
predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

    dr. Jernej Pikalo
       MINISTER

Priloga I: Sklep
Priloga II: Obrazložitev sklepa



                                                                                                                                                                PRILOGA I

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), in 5. 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 se je seznanila z uspešno kandidaturo Odbojkarske zveze Slovenije za organizacijo 
Evropskega prvenstva v odbojki za moške od 12.9.2019 – 29.9.2019 v Ljubljani. 

2. Vlada Republike Slovenije v letu 2018 za namene plačila kotizacije za organizacijo prvenstva Odbojkarski zvezi Slovenije 
namenja 350.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada Republike Slovenije
                                                                                                                                                      Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si)
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si)
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (gp.ukom@gov.si)
- Odbojkarska zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana



PRILOGA II

Obrazložitev sklepa

Vlada Republike Slovenije je 5. junija 2018 dala Odbojkarski zvezi Slovenije soglasje za vložitev kandidature pri Evropski 
odbojkarski zvezi za organizacijo Evropskega prvenstva v odbojki za moške od 12. – 29. 9. 2019 v Ljubljani. Odbojkarska zveza 
Slovenije je bila uspešna pri kandidaturi in bo (poleg Francije, Belgije in Nizozemske) eden od so-organizatorjev (poleg Francije, 
Belgije in Nizozemske) Evropskega prvenstva v odbojki za moške, ki bo med 12.9 – 29. 9. 2019 potekalo v Ljubljani, zato se je 
Vlada RS odločila, da delno finančno podpre organizacijo omenjenega prvenstva. 

Država uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem materialnih pogojev in sredstev za uresničevanje nacionalnega 
programa športa (Uradni list RS, št. 26/14). Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na 
promocijo okolja, v katerem potekajo (lokalne skupnosti, regije, države), in na razvoj turizma ter drugega gospodarstva. Ob tem 
imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne kulture, saj lahko pospešujejo motivacijo za šport in športno dejavnost, zato 
predstavljajo najpomembnejšo obliko promocije športa. Med športne prireditve štejemo velika mednarodna športna tekmovanja 
na primer svetovna prvenstva, evropska prvenstva, svetovni pokali ter tekmovanja članskih reprezentanc Republike Slovenije in 
klubov v ligah prvakov v kolektivnih športnih panogah.

Organizacija športnih prireditev je pomembna za športne organizacije, ki prireditve organizirajo, ter tudi za lokalna okolja in 
državo, v katerih športne prireditve potekajo. Številne športne organizacije uporabljajo zlasti velika športna tekmovanja kot 
sredstvo za ustvarjanje in krepitev odnosov s ciljnimi trgi in uporabniki. Športne prireditve imajo pozitivne učinke na človeka in 
družbo. Koristi organizacije športnih prireditev lahko na splošno delimo na ekonomske in neekonomske koristi. Ekonomsko korist 
predstavlja dodatna potrošnja v gospodarstvu zaradi organizacije športne prireditve, neekonomske koristi pa predstavljajo 
družbeno-socialne, promocijske, športne, kulturne in infrastrukturne (prostorske) koristi, ki lahko nastanejo zaradi prireditve.

S predlaganim sklepom se zagotovi sredstva za sofinanciranje organizacije Evropskega prvenstva v odbojki za moške od 12. –
29. 9. 2019 v Ljubljani.
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