Številka: 11000201
Datum: 8. 12. 2011

ZAPISNIK
4. seje Projektnega sveta e-Šport (v nadaljevanju: PS), ki je bila v četrtek, dne 24. novembra
2011 ob 09:00 uri v prostorih Zavoda za šport RS Planica (v nadaljevanju Zavod), Dunajska 22,
Ljubljana.
Prisotni člani PS: mag. Darko Repenšek, Gabrijel Gros, Jure Jeraj, dr. Gregor Jurak, Borut
Kolarič.
Odsotni: Marko Kolenc.
Sprejet dnevni red:
1. Potrditev zapisnika in pregled sklepov 3. seje
2. Obravnava in potrditev prioritet Strateškega načrta razvoja e-Športa za obdobje 20112015 skladno s sklepom 3. seje PS
3. Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta za leto 2011
4. Seznanitev s predlogom Letnega delovnega načrta za leto 2012
5. Razno.

Sejo je vodil predsednik PS mag. Darko Repenšek.
AD.1) Potrditev zapisnika in pregled sklepov 3. seje
Jeraj je poročal o izvajanju sklepov iz prejšnjih sej. V skladu s sklepom št. 23 iz 3. seje (oz.
sklepom št. 4 iz 2. seje) je zavod pripravil dopis Fundaciji za sofinanciranje športnih
organizacij, v katerem je podal pobudo o sodelovanju in upoštevanju skupne strategije na
področju informatike v športu. Dopis se je poslal priporočeno na naslov FŠO in na Svet FŠO,
elektronsko pa v vednost Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktoratu za šport (v nadaljevanju
MŠŠ) in Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (v nadaljevanju OKSZŠZ). Posredovan dopis je priloga tega zapisnika.
V povezavi s Strateškim načrtom je zavod dopolnil vsebine v skladu s sklepi št. 26, 28 in 29 iz
4. seje. Tako je pripravljena končna verzija dokumenta, ki se je obravnavala in sprejemala v 2.
točki te seje.
Repenšek je podal pojasnilo v skladu s sklepom št. 27 iz 4. seje, v katerem se poziva MŠŠ k
spremembam XIII. poglavja ZSpo. Pojasnil je, da je ZSpo težko »odpirati«, ki bi povzročile
potrebno spreminjanje številnih vsebin – členov zakona, kar pa je v danem trenutku
nemogoče.
Ostalih pojasnil ali pripomb na zapisnik 3. seje ni bilo.
SKLEP 30: Zapisnik 3. seje je bil soglasno potrjen.
AD.2) Obravnava in potrditev prioritet Strateškega načrta razvoja e-Športa za
obdobje 2011-2015 skladno s sklepom 3. seje PS
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

T: +386 1 434 23 90
F: +386 1 434 23 92
E: info@sport.si

Dav. št.: 85753823
TRR: 0110 0600 0028 444
BANKA SLOVENIJE

Strateški načrt je bil prvič obravnavan na 3. seji PS, kjer je bil tudi vsebinsko že sprejet, določiti
pa so se morale prioritete, obenem pa opraviti malenkostne spremembe. O teh spremembah se
je že poročalo v 1. točki te seje.
Zato je Jeraj predstavil le prioritete, ki so jih predlagali in so predvsem opisno in vsebinsko
opredeljene. Glavni razlog za določitev prioritet je, da so aplikacije živa materija in da je težko
izdelati aplikacijo oz. obravnavati neko vsebino, nato pa do konca veljavnosti Strateškega
načrta nič delati na tem področju. Prioritete so zato postavljene tako, da izhajajo od zbiranja in
urejanja podatkov iz vseh področij, do izdelave podrobnih aplikacij za posamezno področje.
Vsi prisotni so se strinjali s tako postavljenimi prioritetami in sprejeli sklep:
SKLEP 31: Strateški načrt razvoja e-Športa za obdobje 2011-2015 se sprejme in potrdi v
predlagani vsebini.
Gros je predlagal, da se sprejet strateški načrt pošlje v potrditev Svetu Zavoda za šport RS
Planica s predlogom in kolegiju ministra, pristojnega za šport.
SKLEP 32: Strateški načrt razvoja e-Športa za obdobje 2011-2015 se pošlje v potrditev Svetu
Zavoda za šport RS Planica.
AD.3) Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta za leto 2011
Podrobno poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta za leto 2011 je bilo posredovano že z
vabilom. Na seji je Jeraj povzel celotno poročilo. Bistvene razprave ni bilo.
AD.4) Seznanitev s predlogom Letnega delovnega načrta za leto 2012
Predlog Letnega delovnega načrta za leto 2012 je bil posredovan že z vabilom. Jeraj ga je na
kratko povzel, predvsem pa je poudaril naslednje točke:
LDN je sestavljen iz štirih sklopov, ki si sledijo po prioriteti. Realizacija bo odvisna predvsem
od finančnih sredstev, težko pa se bodo izvedli vsi štirje sklopi, najverjetneje le prva dva.
Poudarek temelji na podatkih – pridobivanju, obdelavi, urejanju in posredovanju podatkov –
kar je tudi v skladu s Strateškim načrtom.
Jeraj je poudaril, da je trenutno e-Šport s svojimi aplikacijami že relativno velika
infrastruktura (strojna, programska, komunikacijska…) in da so osnovni stroški za delovanje eŠporta (brez dodatnega vzdrževanja in razvoja) visoki. Potrebno je namreč skrbeti za strojno
opremo – najstarejši strežnik je star že šest let – programsko opremo, sistemsko
administracijo, bazno administracijo in podobne osnovne naloge. Ti stroški trenutno lahko
znašajo tudi do ¼ celotnih sredstev namenjenih tej dejavnosti. Ker so sredstva v vseh teh letih
enaka, se zato zmanjša obseg sredstev za vsebinsko delo na informatiki (razvoj aplikacij,
obdelava in prikaz podatkov ipd.).
Razprava je tekla tudi glede točke 1.2. predloga Letnega delovnega LDN za podporo
uporabnikov, elektronskih poštnih predalov, spletnih strani, FTP-ja, razvojnih okolij. Sem
sodijo predvsem naloge in storitve zagotavljanja delovanja Zavoda za šport RS Planica in ne
delovanja e-Športa. Sicer ne gre za velike stroške, ker pa so že za e-Šport zagotovljena
skromna sredstva, je vsak dodaten izdatek lahko opazen.

Glede ostalih točk ni bilo bistvene razprave.
Projektni svet se je s temi poudarki seznanil in sprejel sklep:
SKLEP 33: Predlog LDN 2012 se sprejme in potrdi. Vsebino naj se tudi vključi v LDN
celotnega Zavoda za šport RS Planica za leto 2012.
AD.5) Razno
Pod to točko je bila predstavljena publikacija Šport v številkah 1. To je prva številka sicer
serijske publikacije, ki bo prikazovala statistične podatke iz športa, ki se zbirajo v e-Športu.
Osnovna ideja je, da se letno izdajo štiri elektronsko tematske številke, konec leta pa še tiskano
skupek vseh štirih publikacij. Vsebinsko bodo publikacije razdeljene na:
 finančni podatki/financiranje v športu,
 vrhunski in kakovostni šport,
 šport otrok in mladine,
 športni objekti, šport za vse in ostalo.
Prva številka vsebuje pregled financiranja športa od leta 2001-2010.
Člani Projektnega sveta so pohvalili izdajo, koncept, kot tudi namen, ki omogoča čim boljšo
uporabo podatkov in predstavitev javnosti. Koncept izhaja tudi iz Strateškega načrta.
Gros je opisno predstavil osnutek novega Nacionalnega programa športa za področje
informatike, ki pa ni v celoti usklajen z usmeritvami Strateškega načrta. Člani Projektnega
sveta so zato sprejeli sklep:
SKLEP 34: Zavod za šport RS Planica pripravi predlog vsebine za umestitev področja
informatike v Nacionalnem programu športa. Predlog pošljejo neposredno na MŠŠ in v
vednost vsem članom PS.

Seja se je zaključila ob 11:00 uri.
mag. Darko REPENŠEK
predsednik PS

PREJMEJO:
-

člani projektnega sveta,
MŠŠ – Direktorat za šport,
Svet Zavoda za šport RS Planica,
zbirka dokumentarnega gradiva Zavoda za šport RS Planica.

