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Datum seje:

torek, 2. 3. 2021

Trajanje seje:

od 13:11 do 14:42

Kraj izvedbe:

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport, Velika dvorana, Masarykova
cesta 16, Ljubljana

Prisotni ciani:

mag. Stanko Glazar, Blaz Perko, dr. Boro Strumbelj, dr. Gregor Jurak,
Ivan Gerjevic, dr. Marko Sibila, mag. Matej Jamnik, dr. Meta Zagorc,
dr. Franci Petek, dr. Frane Erculj dr. Edvard Kolar dr. Rado Pisot

Odsotni ciani:

mag. Janez Sodrznik, mag. Peter Skerlj, Ivan Kukovic, Petra Robnik
(vsi opraviceno)

Drugi prisotni:

dr. Mojca Doupona, generalna direktorica Direktorata za sport,
mag. Mojca Pecnik Ternovsek, vodja sektorja pri Direktoratu za sport,
Peter Levie, Inspektorat za solstvo in sport,
Joze Zidar, novinar ST A,
Zvijezdan Mikic, tajnik Strokovnega sveta

Sejo je odprl podpredsednik

strokovnega sveta, mag. Stanko Glazar.

Uvodoma je pozdravil vse navzoce ter podal porocilo, da je na seji navzocih dvanajst clanic in
clanov s cemer je skladno s 25. clenom Poslovnika SSRSS zagotovljeno veljavno odlocanje
Strokovnega sveta RS za sport (SSRSS).
Nato je pozdravil druge navzoce in sicer generalno direktorico Direktorata za sport dr. Mojco
Doupona, vodjo sektorja pri Direktoratu za sport mag. Mojco Pecnik-Ternovsek, predstavnika
Inspektorata za solstvo in sport Petra Levica in novinarja STA Jozeta Zidarja.

Ad. 1) Potrditev predloga dnevnega reda
Mag. Glazar je predstavil predlog dnevnega red, ki je bil posredovan s sklicem. Glane je pozval
k podaji morebitnih predlogov za razsiritev dnevnega reda.
Ker predlogov za spremembo dnevnega
dnevni red, kot je bil predlagan s sklicem

reda ni bilo, je mag. Glazar predlagal

Sklep 14/174:
Strokovni svet RS za sport potrdi z dnevni red 14. redne seje, kot sledi:
1. Potrditev predloga dnevnega reda.

v potrditev

2. Obravnava

zapisnikov

3. Porocilo 0 realizaciji
Stanko Glazar)

prejsnjih
sklepov

sej. (Zvijezdan

Strokovnega

4. Volitve predsednika/predsednice
5. Razno.
Glasovalo: 12
Ad. 2) Obravnava

Za: 12
zapisnikov

Strokovnega

Proti: 0

Mikic)

sveta RS za sport prejsnjih
sveta RS za sport.

Vzdrzani: 0

prejsnjih

sej. (mag.

Sklep sprejet:

DA

sej

Mag. Glazar je odprl tocko ter predal besedo tajniku SSRSS. Z. Miki6 je povedal, da do
danasnjega ni prejel pripomb na poslan osnutek zapisnika 13. redne seje SSRSS zaradi cesar
razume, da nanj ni pripomb. Dodal je, da je na danasnji seji predlozen tudi osnutek zapisnika
11. dopisne seje, ki je potekala do 1. 3. 2021.
Mag. Glazar je nato odprl razpravo na temo zapisnika
prijavil nihce je clanicam in clanom predlagal v potrditev

13. redne seje. Ker se k razpravi ni

Sklep 14/175:
Strokovni

svet RS za sport

potrdi

zapisnik

13. redne seje z dne 9. 2. 2021, kot sledi iz

priloge.
Glasovalo: 12

Za: 12

Proti: 0

Sklep sprejet:

Vzdrzani: 0

DA

Mag. Glazar je nato odprl razpravo na temo zapisnika 11. dopisne seje.
Dr. Doupona je povedala, da je bila seja sklicana na podlagi predhodne najave na 13. redni seji.
Poudarila je, da Zakon 0 sportu Strokovnemu svetu RS za sport ne nalaga potrjevanje
razvrstitev sportnih panog v razrede ampak Pravicnik 0 izvajanju LPS na drzavni ravni.
Povedala je, da se bo zavzemala, da se obveznost obravnave predloga umakne iz Pravilnika,
saj gre za avtomatizirano razvrstitev na podlagi vnaprej dolocenega tockovanja.
Po razpravi je mag. Glazar clanicam in clanom predlagal v potrditev
Sklep 14/176:
Strokovni

svet RS za sport potrdi zapisnik

11. dopisne

seje z dne 27. 2. 2021, kot sledi iz

priloge.
Glasovalo: 12
Ad. 3) Porocilo
prejsnjih

Za: 12
0 realizaciji

Proti: 0
sklepov

Sklep sprejet:

Vzdrzani: 0
Strokovnega

sveta Republike

Siovenije

za sport

DA
iz

sej

Mag. Glazar je predstavil vsebino tocke ter povedal, da iz prilozenega porocila izhaja, da so bili
vsi sklepi
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prejsnjih sej uresniceni.

Mag. Glazar je nato odprl razpravo. Ker se k razpravi nihce ni prijavil, je clanicam in clan om
predlagal v potrditev
Sklep 14/177:
Strokovni

svet RS za sport se je seznanil z realizacijo

sklepov

iz prejsnjih

sej, kot sledi iz

priloge.
Glasovalo: 12

Za: 12

Proti: 0

Vzdrzani: 0

Sklep sprejet: DA
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Ad. 4) Volitve predsednika/predsednice

Strokovnega

sveta RS za sport

Mag. Glazar je odprl tocko ter povedal, da je za kandidata za predsednika SSRSS evidentiran
samo en kandidat in sicer dr. Rado Pisot, ji je podal soglasje h kandidaturi.
Mag. Glazar je predlagal v razpravo predlog, da SSRSS izvoli Volilno komisijo v sestavi Blaz
Perko, dr. Franci Petek in dr. Meta Zagorc. Ker nice ni podal drugacnega predloga je mag.
Glazar predlagal v potrditev
Sklep 14/178:
Strokovni
svet RS za sport izvoli Volilno
Strokovnega sveta RS za sport v sestavi:
1. Blaz Perko, predsednik
2. dr. Meta Zagorc, clanica
3. dr. Franci Petek, clan
Glasovalo: 12

Za: 12

Proti: 0

komisijo

za izvedbo

Vzdrzani: 0

volitev

predsednika

Sklep sprejet:

DA

Nato je mag. Glazar sejo prekinil za potrebe izvedbe volitev.
Sestala se je Volilna komisija, ki je najprej pregledala pripravljene glasovnice ter nato Ie te
razdelila clanom SSRSS, ki so izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico. Po izvedbi
glasovanja je Volilna komisija odprla volilno skrinjico, izvedla stetje oddanih glasov in sestavila
zapisnik 0 svojem delu. Zapisnik Volilne komisije je sestavni del zapisnika seje.
Mag. Glazar je nadaljeval s sejo ter povabil B. Perka, da pod a poracilo volilne komisije.
B. Perko je podal porocilo 0 delu volilne komisije ter predlagal, da SSRSS sprejem sklep s
potrditvijo izida volitev, kot sledi iz zapisnika.
Mag. Glazar je odprl razpravo.
predlagal v potrditev

Ker se k razpravi

nihCe ni prijavil, je clanicam

in clanom

Sklep 14/179:
Strokovni
svet RS za sport, potrdi zapisnik Volilne komisije in na podlagi 7. elena
Poslovnika
Strokovnega
sveta RS za sport, izvoli dr. Rada Pisota za Predsednika
Strokovnega sveta RS za sport.
Glasovalo: 12

Za: 12

Proti: 0

Vzdrzani: 0

Sklep sprejet: DA

Mag. Glazar se je clanicam in clanom SSRSS zahvalil za dosedanje sodelovanje in povabil dr.
Pisota, da prevzame vOdenje seje.
Dr. Pisot se je clanicam in clanom SSRSS zahvali za zaupanje ter napovedal konstruktivno in
praaktivno delovanje SSRSS tudi v prihodnje v sodelovanju z Direktoratom za sport in vsemi
strokovnimi institucijami in vsemi delezniki. Povedal je, da ze veliko casa clan Strokovnega
sveta ter poudaril, da je danes pose ben izziv kako usmerjati odgovorno politicno javnost da
deluje v dobra sporta, saj sport se ni bil pred taksno situacijo, kot je se ni bilo. Zahvalil se je
podpredsedniku mag. Glazarju za vodenje Strakovnega sveta in sodelovanje.
Nato se je mag. Glazar zahvalil se generalni
Direktorata za sport za korektno sodelovanje.

direktorici

Direktorata

za sport in sodelavcem
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Ad. 5) Razno
Dr. Pisot je odprl tocko ter povedal, da bi bilo potrebno cim prej zagotoviti vnovicno delovanje
Pravno-administrativne
komisije SSRSS, ki ne deluje vee, kot pol leta. Nato je predlagal, da bi
SSRSS v okviru tocke SSRSS obravnaval predlog imenovanja novega predsednika Pravnoadministrativne komisije SSRSS. Pozval je clan ice in elane k podaji menja do tega predloga. Dr.
Jurak je predlagal, da se 0 predlaganem imenovanju ne razpravlja, ker predlog imenovanja ni
bil na potrjenem dnevnem redu. Dr. Pisot je se je s predlogom strinjal ter napovedal obravnavo
predloga na naslednji redni seji.
Dr. Pisot je nato pozabil clanice in clane SSRSS k podaji predlogov oz. vprasanj.
Dr. Jurak je napovedal stiri vprasanja za Direktorat za sport vezana na pretekle dejavnosti.
Kot prvo je izpostavil zadevo povezano z dobro izpeljano akcijo predstavitve novega Odloka 0
zaeasnih omejitvah pri izvajanju sportnih programov dne 14. 12. 2021. Povedal je, da je s
terena dobil informacije da pri izvajanju programov v praksi prihaja do zapletov zaradi tega ker v
mnogih lokalnih okoljih solske telovadnice niso odprte. Predstavnike ministrstva je vprasal
kaksno je njihovo stalisce in zakaj ni prislo do priprave okroznic ena temo uporabe solskih
sportnih objektov za potrebe izvajanja sportnih programov.
Dr Doupona je odgovorila, da je bila okroznica pripravljena s strani Direktorata za sport 16. 2.
2021 in v istem tednu tudi usklajena z Direktoratom za srednje in visje solstvo ter izobrazevanje
odraslih ter Direktoratom za predsolsko vzgojo in osnovno solstvo. Do odposiljanja okroznice
nato ni prislo zaradi kadrovskih prememb na Direktoratu za predsolsko vzgojo in osnovno
solstvo. Od takrat na Direktoratu za sport resujemo tezave uporabnikov solskih sportnih
objektov z individualnim tolmacenjem Odloka.
Dr. Jurak je izpostavil tveganje za vnovicne tezave pri izvajanju sportnih programov ce bo
drzava znova zdrsnila v epidemiolosko rdeco fazo. Povedal je, da je komisija SSRSS
predlagala nacrt sproscanja ukrepov za vse predvidene epidemioloske faze. Predstavnike
ministrstva je vprasal kaksno je njihovo stalisee glede tega in kdaj lahko prieakujemo tovrsten
nacrt.
Dr. Doupona je povedala, da tezko enoznacno odgovori na to vprasanje jer opozorila, da se bo
Direktorat za sport drzal nacrta sproscanja ukrepov za podrocje sporta, ki ga je pripravil na
podlagi splosnega vladnega nacrta sproscanja ukrepov in h kateremu je tudi NIJZ dal pozitivno
mnenje.
Dr. Pisot je predlagal, da bi se komisija SSRSS, ki je pripravila predloge se enkrat dobila skupaj
s predstavniki Direktorata za sport in pregledala trenutno situacijo in dosedanji nacrt ter
predlagala naslednje korake.
Dr. Jurak je poudaril, da je nacrt sproscanja ukrepov na podrocju sporta, ki ga je pripravila
komisija SSRSS ee usklajen z zdravstveno stroko in predvideva izvajanje sportnih programov
tudi v rdeei fazi na enak nacin, kot poteka v tem trenutku, zaradi cesar ne vidi potrebe po
vnovicnem usklajevanju. Povedal je, da v Sioveniji nimamo vee tezav z obremenjenostjo
zdravstvenega sistema, ker je stevilo hospitaliziranih in stevilo umrlih bistveno upadlo. Stevilo
okuzenih pa se bo povecevalo v naslednjih tednih, ker je val zajel splosno aktivno populacijo.
Poudaril je, da ce bo vlada vztrajala pri obeh kriterijih bo sport eez dva tedna znova zaprt.
Strokovni svet je vprasal ali se bomo s taksnim ravnanjem sprijaznili. Pozval je elan ice in elane
k razpravi 0 predlogu Vladi kako ravnati v primeru prehoda v rdeeo fazo.
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B. Perko je povedal, da so trenutno veljavni ukrepi za sport sprejemljivi. Izpostavil je bOjazen,
da se bodo ukrepi za podrocje sporta ob vnovicnem zdrsu v t.i. rdeco fazo nekontrolirano
omejevali. Zato je podrl predlog dr. Juraka, da se ne bomo vnovic lovili, ko bo prislo do taksne
situacije.
Dr. Kolar je povabil dr. Juraka, da poda konkretni predlog.
Dr. Jurak je predlagal, da SSRSS oblikuje poziv Vladi RS, da pogoji za izvajanje sportnih
programov ne poslabsujejo dokler je stevilo hospitaliziranih znotraj meja za oranzno fazo.
Dr. Sibila je podvomil v smiselnost predlaganega sklepa glede na to, da se v trenutnih razmerah
soocamo s tezavo dostopnost do sportnih objektov v lokalnih okoljih. Povedla je da sklep, kot je
predlagan, ne bo resil tezav, ki se pojavljajo na lokalni ravni.
Dr. Jurak je povedal, da si zupani oz. lokalna okolja zelijo okroznice na temo uporabe solskih
sportnih objektov zato, ker ne zelijo prevzemati odgovornosti glede tega.
Po razpravi so clanice in ciani odlocali 0 naslednjem sklepu:

Sklep 14/180:
Strokovni svet RS za sport predlaga Vladi RS, da se v primeru ee se stevilo okuzenih
poveca nad mejo za prehod v rdeco fazo in ob ohranitvi stevila hospitaliziranih na ravni
oranzne faze, ohrani veljavnost trenutno veljavnega Odloka 0 omejitvah pri izvajanju
sportnih programov (Uradni list RS st. 20/21,25/21 in 27/21).
Glasovalo: 12

Za: 12

Proti: 0

Dr. Jurak je nato predstavnike
sporta v okviru PKP9.

Vzdrzani: 0

Direktorata

Sklep sprejet: DA

za sport vprasal kaksni so predlogi umescenosti

Mag. Pecnik Ternovsek je odgovorila, da je PKP9 usmerjen v odpravljanje administrativnih

ovir.

Dr. Jurak je povedal, da je preucil nacionalni nacrt za okrevanje in odpornost ter, da nikjer ni
zasledil, da bi bila naslovljena telesna dejavnost oz. sport vkljuceni. Predstavnike Direktorata za
sport vprasal kaksni ali so bile oz. ali bodo te dejavnosti vkljucene v nacionalni nacrt za
okrevanje in odpornost. Podaril je, da gre za dokument, ki bi bil vreden razprave na SSRSS.
Mag. Pecnik Ternovsek je povedala, da je Direktorat za sport organiziral posvetovanje z
delezniki na katerem je predstavil predvidene ukrepe za podrocje sporta v okviru financnih
mehanizmov EU v prihajajocem financnem obdobju 2021-2027. Povedala je, da vsi resorji niso
dobili proste roke pri nacrtovanju ukrepov, ki bi bili sofinancirani iz sklada za okrevanje in
odpornost. Direktorat za sport naj bi bil obvescen 0 podrocjih znotraj katerih lahko participira. V
okviru nacrta za okrevanje in razvoj (RRF) je Direktorat za sport dobil priloznost sodelovanja v
okviru digitalizacije. V okviru kohezije pa naj bi sodelovali v okviru ukrepa Direktorata za javno
zdravje.
Dr. Pisot je vprasal ali se da se na kaksen nacin vplivati na umescanje telesne dejavnosti in
sporta v prihajajoce financne mehanizme.
Dr. Strumbelj je predstavil predvidene ukrepe usmerjene v financiranje infrastrukture, ki naj bi jih
Italija prijavila znotraj nacionalnega programa za okrevanje in odpornost. Povedal je, da je
slovenska sportna struktura stara 35 let in bi RRF bil primeren vir za obnovitev te
innfrastrukture.

5

Dr. Doupona je povedala, da Siovenija ne more participirati pri EU sredstvih z investicijskimi
programi za podroeje sporta, ker je slovenska infrastruktura v primerjavi z ostalimi drzavami
elanicami oz. v primerjavi z EU povpreejem, nadpovpreeno razvita.
Dr. Kolar je izrazil zaskrbljenost ob dejstvu, da sport ne bo ustrezno zastopan v okviru
Nacionalnega programa za okrevanje in odpornost. Povedal je, da je sport med epidemijo
nadpovpreeno prizadet glede na pozitivne druzbene ueinke. Obenem je izpostavil, da tudi v
prejsnji EU perspektivi ni bilo mozno zagotoviti neposredno podporo sportni infrastrukturi zaradi
cesar se je sofinanciranje investicij v sportni infrastrukturo zagotavljalo v okviru ukrepa podpore
sportno turistiene infrastrukture.
Dr. Pisot je povedal, da se SSRSS ne bi smel zadovoljiti z razlago, da sport ni vkljueen v RRF in
predlagal dodatni trud pri poskusu umestitve ukrepov za podporo sportu v Nacionalni program
za okrevanje in odpornost
Dr. Jurak je predlagal, da SSRSS predlaga Vladi konkretne predloge ukrepov s katerimi se
lahko v skladu z izhodisei nacionalnega naerta za okrevanje in odpornost vzpostavijo
infrastrukturni pogoji. Povedal je, da je sportni sektor del primarnega zdravstvenega sistema s
programi, ki jih izvajamo.
Dr. Pisot je povedal, da je potrebno konkretne predloge ustrezno osmisliti in pripraviti.
Dr. Kolar je povedal, da je za zagovarjanje umestitve tovrstnih ukrepov potrebno pripraviti
strateski dokument v katerem bomo nasloviti vprasanje zakaj je stanje taksno, kot je in kaj
nameravamo narediti zato, da se stanje izboljsa in kjer so priloznosti znotraj naerta za okrevanje
in odpornost. Povedal je, da gre za zahteven dokument katerega priprava bo zahtevala nekaj
znanja in easa in, da se na koncu lahko zgodi, da ga Vlada ne bo podprla.
Dr. Pisot je predlagal, da se SSRSS omeji na poziv Vladi, da se nemudoma usmeri v to, da se
del sredstev iz RRF nameni za zdravje s sodelovanjem kinezioloske stroke.
Mag. Peenik-Ternovsek je povedala, da bi si zeleli podpore SSRS, da bi bili bolj uspesni.
Povedala je, da se je Vlada oz. tisti, ki ga je Vlada za to pooblastila - SVRK - ze opravil tri
kroge usklajevanj in, da Direktorat za sport dokumenta do javne objave niti ni videl razen
manjsega dela.
Dr. Ereulj je predlagal, da SSRSS pozove ministrstvo pristojno za sport, da predlaga dopolnitev
Nacionalnega programa za okrevanje in odpornost z ukrepi na podroeju telesne dejavnosti.
Dr. Strumbelj je povedal, da se boji da je vlak za RRF ze odpeljal. Predlagal, da se Vlado
opozori, da sportna dejavnost ni ustrezno umeseena in, da se Vlado pozove da sportno
dejavnost tako vsebinsko, kot infrastrukturno
ustrezno umesea v prihajajoee finanene
mehanizme.
Mag. Peenik-Ternovsek je predlagala je posebno tematsko izredno sejo SSRSS na to temo.
Povedala je, da za RRF praktieno ni vee moznosti za kakrsnekoli dopolnitve. Izpostavila je, da
tudi v koheziji sport nima predvidenega samostojnega ukrepa ampak je na ukrepu Ministrstva
za zdravje. Znotraj tega ukrepa naj bi sport imel nekaj projektov. Povedala je, da so z
Direktorata za javno zdravje pozvali Direktorat za sport neposredno pred poeitnicami pozvali, da
poskusamo prek najvisjih nivojem zagotoviti alokacijo eim vee sredstev na ta ukrep. Poudarila
je, da so pri tem viru se odprte moznosti in bi se dalo zagotoviti tudi samostojni ukrep za
podrocje sporta z ustrezno argumentacijo. Predlog ukrepa sofinanciranja investicij v bazene ni
bil uspesen in tudi ta ukrep ni bil domicilen na sportu ampak na Ministrstvu za infrastrukturo.
Povedala, je da Siovenija ne izpolnjuje pogojev za vlaganje v infrastrukturo. Izpostavil a je, da
se naertuje ukrep podpore investicijam v zunanje povrsine, ker cilj ukrepa je ohranjanje biotske
raznovrstnosti zelenih povrsin, ki so namenjene skupnosti na degradiranih obmoejih, ki so lahko
tudi za rekreacijo.
Dr. Strumbelj je povedal, da bi bili lahko vkljueeni v RRF ee bi pravoeasno ukrepali ampak
nismo. Povedal je, da finanena podpora investicijam v sportno infrastrukturo v okviru kohezijske
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politike res ni mozna ampak je mozna znotraj
Predlagal je, da se na temo evropskih sredstev
sport skupaj s SVRS pripravi ustrezno analiza
predlaga konkretne predloge za prihajajoco
mehanizme (npr. Norveski sklad).
Dr. Pisot
sredstev,
sredstev
umescen

RRF za kar so se dolocene drzave odlocile.
sklice posebna seja SSRSS, da Direktorat za
in, da se glede na podlagi obstojecega stanja
financno perspektivo in morebitne financne

je predlagal, da Direktorat za sport pripravi pregled stanja oz. razpolozljivosti EU
ki so na razpolago sportu v prihajajoci financni perspektivi, krajso analizo predvidenih
znotraj sklada za okrevanje in razvoj in kohezijskih skladov ter pregled kako je sport
s konkretnimi predlogi znotraj omenjenih skladov.

Dr. Erculj je zapustil sejo ob 14:36.
Dr. Jurak je povedal, da v kolikor bo MIZS pripravil ustrezna izhodisca, je pripravljen prevzeti
pripravo strateskega dokumenta za umestitev sporta v prihajajoce financne mehanizme.
Po razpravi so clanice in ciani odlocali 0 naslednjem sklepu:

Sklep 14/181:
Strokovni svet RS za sport se sestane na izredni seji dne 23. 3. 2021 ob 13 uri na temo
vkljucevanja gibalne dejavnosti in sporta v evropske financne mehanizme. Na sejo se
povabi predstavnike SVRK.
Glasovalo: 11

Za: 11

Proti: 0

Vzdrzani: 0

Sklep sprejet: DA

Ker drugih pobud pod to tocko ni bilo, je dr. Pisot sejo zakljucil ob 14:42.

Zapisal:
Zvijezdan Miki6
Tajnik Strokovnega

v

dr. Rado Pisot
Predsednik Strokovnega sveta

Rado Pišot

Digitalno podpisal Rado Pišot
Datum: 2021.05.01 09:05:15
+02'00'
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Priloga:
pregled glasovanja clanov Strokovnega sveta

PREGLED GLASOVANJA

IMEIN RIIMEK

1
2
3
4
5
6

CLANOV STROKOVNEGA

SVETA

SKLEP
14/180

Blaz Perko
dr. Bom Strumbelj
dr. Edvard Kolar
dr. Franci Petek
dr. Frane Erculj
dr. Gregor Jurak
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Ivan Gerjevic

8

Ivan Kukovic

9 mag. Janez Sodrznik

10 dr. Marko Sibila
11 mag. Matej Jamnik
12 dr. Meta Zagorc
13 mag. Peter Skerlj
Petra Robnik
14
15 dr. Rado Pisot
16 mag. Stanko Glazar
ZA
PROTI
VZDRZAN/A
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