STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠPORT
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 54 14
F: 01 400 53 21
E: strokovnisvet-sport-mizs@gov.si

Številka: 013-13/2021/29
Datum: 12. 5. 2021

ZAPISNIK
17. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠPORT

Datum seje:

torek, 11. 5. 2021

Trajanje seje:

od 14:00 do 15:18

Kraj izvedbe:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Velika dvorana, Masarykova
cesta 16, Ljubljana.

Prisotni člani:

Janez Urbanc, mag. Katja Koren Miklavc, mag. Lovrencij Galuf, mag. Polona
Rifelj, mag. Samo Logar, Matevž Jug, Sašo Norčič, Uroš Zupan, Vladimir
Sitar, Blaž Perko, dr. Franci Petek, mag. Janez Sodržnik, dr. Marko Šibila,
mag. Peter Škerlj, mag. Stanko Glažar, mag. Matej Jamnik.

Odsotni člani:

dr. Boro Štrumbelj (opravičeno).

Drugi prisotni: dr. Mojca Doupona, generalna direktorica Direktorata za šport,
mag. Mojca Pečnik Ternovšek, vodja sektorja pri Direktoratu za šport,
Jože Zidar, novinar STA,
Aleš Križnar, predstavnik Košarkarske zveze Slovenije,
Mitja Gradišnik, predstavnik Biljardne zveze Slovenije,
Rober Biderman, predstavnik družbe Thermana d.d.,
Zvijezdan Mikić, tajnik Strokovnega sveta.
Sejo je odprl predsednik strokovnega sveta, Sašo Norčič.
Uvodoma je pozdravil vse navzoče ter podal poročilo, da je na seji navzočih šestnajst (16)
članic in članov Strokovnega sveta RS za šport (v nadaljevanju: SSRSŠ), s čemer je skladno s
25. členom Poslovnika SSRSŠ zagotovljeno veljavno odločanje.
Sprejem dnevnega reda
V nadaljevanju je predsednik predstavil predlog dnevnega reda, kot sledi:
1. Podaja predhodnega mnenja h kandidaturi za organizacijo Evropskega prvenstva v košarki
za ženske v letu 2023.
2. Podaja predhodnega mnenja h kandidaturi za organizacijo Evropskega mladinskega
prvenstva v biljardu v letu 2021.
3. Razno.
Predsednik je nato odprl razpravo na temo predlaganega dnevnega reda.
Ker se k razpravi ni prijavil nihče, je predsednik predlagal v potrditev
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Sklep 17/199:
Strokovni svet RS za šport potrdi dnevni red 17. redne seje, kot sledi:
1. Podaja predhodnega mnenja h kandidaturi za organizacijo Evropskega prvenstva v
košarki za ženske v letu 2023.
2. Podaja predhodnega mnenja h kandidaturi za organizacijo Evropskega mladinskega
prvenstva v biljardu v letu 2021.
3. Razno.
Glasovalo: 16

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep sprejet: DA

Ad. 1) Podaja predhodnega mnenja h kandidaturi za organizacijo Evropskega prvenstva
v košarki za ženske v letu 2023
Ob 14:02 se je seji pridružil Aleš Križnar.
Predsedujoči je odprl točko ter tajnika SSRSŠ povabil, da poda poročilo o zadevi. Tajnik je
povedal, da Košarkarska zveza Slovenije na naslov SSRSŠ dne 26. 4. 2021 naslovila prošnjo
za izdajo predhodnega pozitivnega mnenja h kandidaturi za organizacijo Evropskega prvenstva
v košarki za ženske v letu 2023. Skladno s 75. členom Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) morajo kandidati za organizacijo svetovnih prvenstev v
Republiki Sloveniji pred vložitvijo kandidature pri mednarodni športni zvezi pridobiti soglasje za
kandidaturo ter soglasje za morebitno sofinanciranje iz državnih sredstev od vlade RS po
predhodno pridobljenem mnenju strokovnega sveta. Košarkarska zveza Slovenije je k vlogi za
izdajo predhodnega pozitivnega mnenja Strokovnega sveta RS za šport predložila
predstavitveno gradivo, ki vključuje študijo o izvedljivosti prireditve in financiranju z obrazložitvijo
kandidature ter druge obvezne sestavine iz 75. člena Zakona o športu.
Nato je predsednik povabil predstavnika Košarkarske zveze Slovenije Aleša Križnarja, da
predstavi oziroma utemelji kandidaturo Evropskega prvenstva v košarki za ženske v letu 2023.
Aleš Križnar je pokazal video predstavitev kandidature ter članom podal osnovne informacije o
projektu. Zahvalil se je SSRSŠ in ministrstvu za priložnost predstaviti projekt v upanju na
podporo. Poudaril je, da Košarkarska zveza Slovenije (KZS) načrtno in dolgoročno vlaga v
žensko košarko. Izpostavil je, da sredstva za obnovo investicije v infrastrukturo za izvedbo
projekta niso potrebna. Povedal je, da je na zadnji seji Izvršni odbor KZŠ podprl kandidaturo ter,
da je KZS že pridobila pisma podpore oziroma garancij mest predvidenih gostiteljic Kopra in
Ljubljane. Povedal je, da ima KZS bogate izkušnje z organizacijo velikih mednarodnih
dogodkov. Predstavil je analizo učinkov predvidenega dogodka.
Ob 14:08 je sejo zapustila mag. Rifelj.
Predsednik je nato odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali: mag. Galuf, mag. Sodržnik, dr. Šibila, g. Perko, mag. Logar, U. Zupan,
J. Urbanc, mag. Glažar, M. Jug, dr. Petek.
B. Perko je izpostavil, da je isto leto na sporedu veliko mednarodnih prireditev v Sloveniji
(svetovno nordijsko, olimpijski festival evropske mladine). Povedal je, da se bodo zaradi tega
pojavila vprašanja vezana za finančne vire za izvedbo vseh teh prireditev in poudaril, da vsa
velika mednarodna športna tekmovanja imajo pozitivne multiplikativne učinke za domače
gospodarstvo.
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U. Zupan je postavil vprašanje ali ima KZS rezervni načrt, če država ne bo zmogla projekta
podpreti v želenem znesku. A. Križnar je povedal, da ima KZS predviden tudi pesimistični
scenarij v primeru izpada s strani države predvidenih sredstev.
M. Jug je vprašal ali je KZS naredila simulacijo glede pričakovanih lokacij, ki naj bi gostile
skupine. Poudaril je, da v Celju ženska košarka močna zaradi česar ocenjuje, da bi učinek
podpore s strani domačih gledalcev bil izrazitejši v Celju. A. Križnar je povedal, da so na KZS
tehtali prednosti in pomanjkljivosti več možnih lokacij ter, da so se na podlagi takšne analize
odločili za Koper in Ljubljano.
Po razpravi je predsednik predlagal v potrditev
Sklep 17/200:
Strokovni svet RS za šport, na predlog Košarkarske zveze Slovenije, Leskoškova cesta
12, Ljubljana, z dne 26. 4. 2021 in na podlagi 37. člena Zakon o športu v povezavi s 74. in
75. členom Zakona o športu, daje pozitivno mnenje k predlogu za kandidaturo
Košarkarske zveze Slovenije za organizacijo Evropskega prvenstva v košarki za ženske v
letu 2023.
Glasovalo: 15

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep sprejet: DA

Ob 14:40 je sejo zapustil A. Križnar.

Ad. 2) Podaja predhodnega mnenja h kandidaturi za organizacijo Evropskega
mladinskega prvenstva v biljardu v letu 2021
Ob 14:43 sta se na seje pridružila Mitja Gradišnik in Rober Biderman.
Predsedujoči je odprl točko ter tajnika SSRSŠ pozval, da poda poročilo o zadevi. Tajnik je
povedal, da je družba Thermana d.d. na naslov SSRSŠ dne 28. 4. 2021 naslovila prošnjo za
izdajo predhodnega pozitivnega mnenja h kandidaturi za organizacijo Evropskega mladinskega
prvenstva v biljardu v letu 2021. Skladno s 75. členom Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) morajo kandidati za organizacijo svetovnih prvenstev v
Republiki Sloveniji pred vložitvijo kandidature pri mednarodni športni zvezi pridobiti soglasje za
kandidaturo ter soglasje za morebitno sofinanciranje iz državnih sredstev od vlade RS po
predhodno pridobljenem mnenju strokovnega sveta. Družba Thermana d.d. je k vlogi za izdajo
predhodnega pozitivnega mnenja Strokovnega sveta RS za šport predložila soglasje Biljardne
zveze Slovenije, kot pristojne nacionalne panožne športne zveze, predstavitveno gradivo, ki
vključuje študijo o izvedljivosti prireditve in financiranju z obrazložitvijo kandidature ter druge
obvezne sestavine iz 75. člena Zakona o športu.
Nato je predsednik povabil g. Gradišnika in g. Bidermana, da predstavita oziroma utemeljita
kandidaturo Evropskega mladinskega prvenstva v biljardu v letu 2021.
M. Gradišnik je poudaril, da ima Biljardna zveza Slovenije po dolgem času močno, številčno in
perspektivno mladinsko reprezentanco kar je spodbudilo zvezo, da se poteguje za organizacijo
evropskega mladinskega tekmovanja. Izpostavil je da kljub temu, da naj bi Slovenija za
organizacij takšnega tekmovanja morala čakati še kar nekaj let, se je zaradi epidemije COVID19 ponudila priložnost za organizacijo tega tekmovanja v Sloveniji. Povedal je, da so kot
partnerja na projektu povabili družbo Thermana d.d., ki razpolaga z ustrezno infrastrukturo, ki je
potrebna za izvedbo takšnega tekmovanja. R. Biderman je povedal, da je pravkar zaključena
investicija na športni dvorani Tri lilije v Laškem, ki bo omogočala popolno zatemnitev
svetlobnikov s čemer je zagotovljena vsa potrebna infrastruktura za izvedbo takšnega
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tekmovanja. Izpostavil je, da je izvedbeni del športnega dela dogodka v domeni Evropske
biljardne zveze, ki zagotovi igralne mize in sojenje. Izpostavil je, da pri izvedbi večjih
mednarodnih športnih dogodkov imajo več izkušenj.
Predsednik je nato odprl razpravo.
V razpravi je sodeloval g. Urbanc.
Po razpravi je predsednik predlagal v potrditev
Sklep 17/201:
Strokovni svet RS za šport, na predlog družbe Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, Laško
z dne 28. 4. 2021 in na podlagi 37. člena Zakon o športu v povezavi s 74. in 75. členom
Zakona o športu, daje pozitivno mnenje k predlogu za kandidaturo družbe Thermana d.d.
za organizacijo Evropskega mladinskega prvenstva v biljardu v letu 2021.
Glasovalo: 15

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep sprejet: DA

M. Gradišnik se je zahvalil za podporo.
Ob 14:53 so sejo zapustili: M. Gradišnik, R. Biderman, mag. Sodržnik, mag. Logar, B. Perko, dr.
Šibila.

Ad. 3) Razno
Predsednik je odprl točko ter povedal, da je v okviru točke predvidena predstavitev
nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost za področje športa. Članice in člane SSRSŠ je
vprašal ali se strinjajo, da bi se v okviru te točke sprejeli sklep o seznanitvi s programom. Člani
SSRSŠ niso izrazili nestrinjanja.
Predsednik je nato povabil dr. Mojco Doupona, da predstavi vsebino nacionalnega Načrta za
okrevanje in odpornost.
Dr. Doupona je podala pregled verjetne umeščenosti športa v znotraj štirih polj v okviru
evropskih podpornih finančnih mehanizmov. Povedala je, da smo znotraj enega polja zabeležili
uspeh, saj je projekt Digitalizacija športa uspešno umeščen v sklad RR znotraj razvojnega
področja Digitalna preobrazba in komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne
uprave ovrednotenim z 2,95 mio evrov neto. Digitalizacija športa je del vrhnjega projekta
Digitalna Slovenija, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo. Izpostavila je, da projekt naslavlja
potrebo po učinkoviti digitalni podpori športu.
Predsednik je nato odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali: J. Urbanc, Z. Mikić, mag. Koren Miklavc, mag. Galuf, U. Zupan.
Mag. Koren Miklavc je vprašala ali je šport naslovljen še v okviru kakšne komponente znotraj
RRF poleg digitalizacije. Dr. Doupona je povedala, da je šport naslovljen znotraj RRF le v okviru
komponente Digitalna preobrazba. Znotraj kohezijskih sredstev so predvidene tri vsebine:
podpora športu invalidov, Zdrav življenjski slog v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in
investicije v zunanje površine za šport v naravi.
J. Urbanc je opozoril, da ministrstvo razpolaga s pregledom potreb po športni infrastrukturi. Dr.
Doupona je povedala, da razpisi za sofinanciranje investicij v športu sledijo pregledu potreb po
investicijah v športno infrastrukturo.
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Ob 15:15 je sejo zapustil mag. Glažar.
Po razpravi je predsednik predlagal v potrditev
Predlog sklepa 17/202:
Strokovni svet RS za šport se seznani z Nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost.
Glasovalo: 10

Za: 10

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep sprejet: DA

Ker je bil dnevni red izčrpan, je predsednik sejo zaključil ob 15:18.

Zapisal:
Zvijezdan Mikić
Tajnik
Strokovnega sveta RS za šport

Sašo Norčič
Predsednik
Strokovnega sveta RS za šport

Priloga:
- Lista prisotnosti na seji
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