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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Soglasje vlade Hokejski zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Mednarodni 
hokejski zvezi za organizacijo Svetovnega prvenstva v hokeju na ledu, divizija 1A 2. – 8.maja  
2022 v Ljubljani - 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 75. 
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji pod točko …, dne ………….. sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Hokejski zvezi Slovenije soglasje za vložitev kandidature pri Mednarodni
hokejski zvezi za organizacijo Svetovnega prvenstva v hokeju na ledu, divizija 1A, od 2. do 
8. 5. 2022 v Ljubljani.    

2. Organizacija evropskega prvenstva iz prejšnje točke se sofinancira skladno z Letnim 
programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2022 in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 
68/19, 91/20 in 138/21).

mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                          vršilka dolžnosti generalnega sekretarja                                                                                                

Sklep prejmejo: 
 Hokejska zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za finance
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 Služba vlade za zakonodajo
 Urad vlade RS za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 



zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

1. prof. dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
2.   dr. Mojca Doupona, generalna direktorica, Direktorat za šport 
3.    Zoran Verovnik, sekretar, 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:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
S predlogom vladnega gradiva se Hokejski zvezi Slovenije daje soglasje Vlade RS za vložitev 
kandidature pri Mednarodni hokejski zvezi za organizacijo Evropskega prvenstva v hokeju na ledu, 
divizija 1A od 2. do 8. 5. 2022 v Ljubljani. 
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 mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

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 Evropskih 

organizacij

DA/NE

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic za proračun. 



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 za proračun. 

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
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 
javnosti ne povabi k sodelovanju pri pripravi predloga sklepa, zato gradivo ni bilo predhodno 
objavljeno na spletni strani predlagatelja.   
(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/NE

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

                                                prof. dr.  Simona Kustec
                                                        MINISTRICA



PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV

Hokejska zveza Slovenije je v skladu  s 75. členom  Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 
21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1 in na podlagi Sklepa o postopku 
za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 
64/93, 22/98 – ZSpo in 29/17 – ZŠpo-1) predložila vlogo za izdajo soglasja Vlade Republike Slovenije 
za kandidiranje za organizacijo Svetovnega prvenstva v hokeju na ledu, divizija 1A, od 2. do 8. 5. 
2022 v Ljubljani.

Hokejska zveza je za navedeno prireditev kandidirala že leta 2019 vendar so bile v letih 2020 in 2021 
vse velike prireditve zaradi pandemije COVIDA 19 odpovedane ali prestavljene na kasnejši čas. To 
velja tudi za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, divizija 1A, od 2. do 8. 5. 2022 v Ljubljani.

Hokej na ledu spada med najbolj prepoznavne športne panoge v Republiki Slovenji. Majhna Slovenija 
je že dvakrat igrala v najvišjem rangu svetovnega hokeja na zimskih olimpijskih igrah. Kdo ne pozna 
Anžeta Kopitarja, ki igra v najmočnejši ligi NHL. Slovenija velja po svetu za hokejski čudež. Kanada, 
zibelka hokeja, je najgosteje poseljena s pokritimi hokejskimi igrišči, kjer jih je več kot tri tisoč! V 
Sloveniji pa le sedem. Če se primerjamo z ZDA, ki so jih risi že premagali, lahko tamkajšnji ljubitelji 
hokeja najhitrejši ekipni šport trenirajo v 1.535 dvoranah! Slovenija ima vsega skupaj le 136 
registriranih članskih hokejistov, v ZDA je na primer registriranih članskih hokejistov kar 158 tisoč, celo 
Mongolija in Luxembourg jih imata več!

Po rangu je Divizija I, skupina A tik pod elitno, zmaga ali drugo mesto na takem Svetovnem prvenstvu 
prinaša napredovanje v najvišjo divizijo svetovnega hokeja na ledu, kamor se Slovenija želi ponovno 
vrniti s pomočjo organizacije tega tekmovanja.

Na Svetovnem prvenstvu Divizije I, skupina A v Sloveniji se bodo poleg hokejske reprezentance 
Slovenije pomerile še reprezentance Francije, Avstrije, (Južne) Koreje, Madžarske in Romunije. Pri 
odločitvi HZS za kandidaturo za svetovno prvenstvo v hokeju na ledu je veliko vlogo odigrala 
priložnost za promocijo tega športa, povečanje njegove priljubljenosti v Sloveniji, nenazadnje pa tudi
finančni učinki take prireditve, ki se ne nanašajo zgolj na HZS kot organizatorja, temveč se kažejo tudi 
širše. Slovenska javnost od evropskega prvenstva pričakuje napredovanje nazaj v elitno skupino A.

Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, divizija 1A, od 2. do 8. 5. 2022 v Ljubljani se lahko sofinancira v 
skladu z veljavnim Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2022 in na podlagi Pravilnika 
o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni l ist RS, št. 
68/19, 91/20 in 138/21).

S predlogom se je seznanil tudi Strokovni svet Republike Slovenije za šport in na 8. redni seji, ki je 
potekala 28. 11. 2019 izdal pozitivno mnenje Hokejski zvezi Slovenije h kandidaturi za Svetovno 
prvenstvo v hokeju na ledu, divizija 1A, od 2. do 8. 5. 2022 v Ljubljani. 
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