
Sporti ishte dhe do të jetë
prioritet imi dhe i MKRS-së
"Do të vazhdojmë të
punojmë shumë për
zhvillimin e sportit
brenda Kosovës. Do
të kërkojmë nga fe-
deratat, klubet, tifo-
zët, sektori privat i
biznesit që të pu-
nojnë edhe më
shumë për gara sa
më cilësore dhe lo-
jëra korrekte. Pa
dyshim se fokusi
ynë do të vazhdojë
të jetë i lartë në pla-
nin e ndërkombëta-
rizimit dhe, siç e
thashë, besoj dhe
pres që viti 2013 të
sjellë vendime histo-
rike në këtë drej-
tim", ka thënë
Memli Krasniqi, mi-
nistër i MKRS-së.

Fazli BERISHA

Para se të vendosja për të biseduar
me ministrin e Kulturës, Rinisë dhe
Sporteve, z.Memli Krasniqi, naty-
risht për fushën e sportit, doja pa-
raprakisht të merrja edhe men-
dime të komunitetit sportiv dhe të
gazetarëve sportivë. Bindjen që ki-
sha krijuar se z. Krasniqi është mi-
nistri më i angazhuar dhe më i për-
kushtuar për zhvillimin dhe për-
parimin e sportit në përgjithësi, që
nga krijimi i institucioneve tona,
ma forcuan të dyja këto palë. Në
këtë bisedë të veçantë për numrin
festiv të gazetës kombëtare "Bota
sot", Ministri foli për të arriturat
gjatë vitit 2012 dhe shpalosi  syni-
met për vitin tjetër.  

""BBoottaa  ssoott""::  CCiillaatt  jjaannëë  ttëë  aarrrriittuu--
rraatt  nnëë  ffuusshhëënn  ee  ssppoorrttiitt  nnëë  rrrraaffsshhiinn
kkoommbbëëttaarr  ttëë  MMiinniissttrriissëë  qqëë  jjuu  ee  ddrreejj--
ttoonnii  ppëërr  kkëëttëë  vviitt  qqëë  ppoo  ee  llëëmmëë  ppaass??

MM..  KKrraassnniiqqii::Konsideroj se ky ka
qenë vit i lajmeve shumë të mira

në sport, flas këtu sidomos në as-
pektin e investimeve, e që fatkeqë-
sisht ndoshta duhet të themi, kanë
ndodhur për herë të parë në një
masë të madhe. Ministria e Kultu-
rës, e Rinisë dhe e Sportit, për dal-
lim nga viti 2011, ku kishim gjetur
vetëm rreth 5 milionë euro buxhet
për sport dhe një situatë që nuk
kishte pasur asnjëherë investime
konkrete, kemi rritur buxhetin për
sport për gati 100%, duke e bërë atë
në mbi 9 milionë për këtë vit. Ju e
dini që për herë të parë MKRS-ja
këtë vit ka nisur investimet në sta-
diumet e Kosovës dhe përveç tje-
rash ne kemi punuar që krahas in-
vestimeve tona të marrim edhe do-
nacione. MKRS-ja ka ndarë mbi 1
milionë euro për renovime në 11
stadiume, në shumicën prej të ci-
lave kanë nisur punimet tashmë.
Janë investuar miliona edhe në
ndërtimin e disa palestrave dhe në
vazhdimin e punimeve në disa të
tjera. Është investuar shumë në
ndërtimin e poligoneve sportive,
në sporte të ndryshme. Një projekt
shumë i madh që ka nisur sivjet
me një bashkëfinancim mes
MKRS-së dhe Komisionit Evropian
është Qendra Multifunksionale në
Mitrovicë, një projekt mbi 20 mi-
lionë euro, ku MKRS-ja ka ndarë 8
milionë, ndërsa pjesën tjetër Ko-
misioni Evropian. Qendra do të jetë
vërtet një hapësirë e veçantë në ra-
jon dhe shumë e dobishme për Ko-
sovën. Përfshin renovimin e tërësi-
shëm të palestrës 'Minatori, ndër-
timin e një pishine -gjysmolimpike,
terrene për sporte të ndryshme, si
ping-pong, xhudo, etj., e po ashtu
edhe një qendër biznesi, që do të
krijojë vende të reja pune.

""BBoottaa  ssoott""::  PPoo  nnëë  rrrraaffsshhiinn  nnddëërr--
kkoommbbëëttaarr??

MM..  KKrraassnniiqqii:: Një aspekt tjetër
që e ka karakterizuar këtë vit ka
qenë agjenda jonë në ndërkombë-
tarizim dhe përkrahja e sportistëve
tanë në garat ndërkombëtare.
Është fakt se federatat kanë pasur
përkrahje të madhe në këtë drej-
tim, por jo vetëm federatat, por
edhe sportistët në mënyrë indivi-
duale. Aspekti i ndërkombëtarizi-
mit ka ecur mjaft. E kemi plotësuar
kushtin teknik për aplikim në Ko-
mitetin Olimpik Ndërkombëtar
(KON), i cili tashmë ka krijuar ra-
porte, do të thosha zyrtare me ne,
pasi keni parë vizitat e zyrtarëve të
lartë të KON-it, zotërinjve Wu dhe
Miro, që ishin këtë vit, e të cilët na
kanë ndihmuar shumë në planin
tonë për të nisur aplikimin. Edhe
në futboll në këtë aspekt ka pasur
progres, por gjithsesi në ditët e fun-
dit doli se vërtet këtu politika ka
ndikim të madh dhe vendimi për
miqësore, modalitetet e dhëna,
kanë qenë mjaft befasuese dhe të
çuditshme për ne. Gjithsesi neve
kjo nuk do të na ndalë në rrugëti-
min tonë për ta thyer izolimin e
padrejtë. Po punojmë edhe me fe-
deratat e tjera që të kemi sa më
shumë federata të anëtarësuara
dhe siç e kam thënë, besoj se viti
2013 do të jetë vit i vendimeve his-
torike për sportin e Kosovës.

""BBoottaa  ssoott""::  NNëë  bbaasshhkkëëppuunniimm  mmee
BBEE  --nnëë  kkeennii  nniissuurr  nnjjëë  pprroojjeekktt  ppëërr
nnddëërrttiimmiinn  66  ffuusshhaavvee  ttëë  ffuuttbboolllliitt..
KKuurr  pprriitteett  ttëë  ppëërrffuunnddoojjëë  kkyy  pprroojjeekktt??

MM..  KKrraassnniiqqii:: Ky ka qenë vërtet
një nga hapat shumë domethënës
që janë bërë dhe rëndësia e ndërti-
mit të tyre është vërtet e madhe
për sportistët tonë. Siç e dini sta-
diumi ndihmës në Drenas ka ni-
sur së ndërtuari dhe pritet që të pu-
nimet të përfundojnë në verën e

vitit 2013, e në ndërkohë në muajt
në vazhdim punimet do të nisin
edhe në pesë stadiumet e tjera.  Ko-
misioni Evropian i ka menaxhuar
procedurat tenderuese dhe i ka
mbikëqyrur punimet. Nga komu-
nikimet që kemi me këtë institu-
cion parashikimet janë që stadiu-
met, të gjashtat, të jenë gati në vi-
tin 2014.

""BBoottaa  ssoott""::  FFeeddeerraattaatt    ssppoorrttiivvee
ppoo  ppëërrbbaalllleenn  mmee  mmuunnggeessëë  ttëë  hhaappëë--
ssiirrëëss  ppëërr  ppuunnëë..  MMMMKKRRSS--jjaa  nnuukk  kkaa
nnddoonnjjëë  oobblliiggiimm,,  ppoorr  aa  mmuunndd  ttaa
nnddiihhmmoonnii  nnddoonnjjëë  pprroojjeekktt  ppëërr  nnddëërr--
ttiimmiinn  ee  nnjjëë  oobbjjeekkttii  ppëërr  ffeeddeerraattaa,,  nnjjëë
ii  ttiillllëë  ssiiçç  ëësshhttëë  pp..sshh..  PPaallllaattii  ii  DDrreejjttëë--
ssiissëë??

MM..  KKrraassnniiqqii:: E kuptoj vërtet se
kushtet e punës nuk janë të mira
dhe nuk dua ta them për arsyetim,
por kjo është një sfidë që na përc-
jell edhe me institucionet e kultu-
rës dhe ato të trashëgimisë, që janë
nën vartësinë tonë. Megjithatë jemi
përpjekur që të përmirësojmë sa-
dopak kushtet e punës. Ka pasur
disa renovime në Shtëpinë e Spor-
teve, duke përfshirë edhe hapësi-
rën e Komitetit Olimpik. Është e
vërtetë se me ligj federatat janë
OJQ dhe ne si Ministri nuk kemi
obligime që ndoshta të përkrahim
pjesën e logjistikës, por kjo nuk
është për t'u përmendur në asnjë
mënyrë dhe po shikojmë të gjitha
mundësitë që të bëjmë sa më
shpejt një zgjidhje për federatat,
duke rregulluar këtë gjë njëherë e
mirë.

""BBoottaa  ssoott""::  KKoossoovvëëss  eennddee  ii  mmuunn--
ggoonn  SSttrraatteeggjjiiaa  kkoommbbëëttaarree  ppëërr  zzhhvviill--
lliimmiinn  ee  ssppoorrttiitt..  AA  kkaa  mmeenndduuaarr
MMKKRRSS--jjaa  ttëë  hhaarrttoojjëë  nnjjëë  ttëë  ttiillllëë  ,,  aappoo
ddoo  ttaa  oobblliiggoonnii  ppëërr  kkëëttëë  KKOOKK--uunn??

MM..  KKrraassnniiqqii::Pa dyshim se është
një dokument i nevojshëm, por
për të përgatitur një strategji men-
doj se është dashur dhe duhet që
të kemi një organizim sa më të
mirë edhe të komunitetit sportiv,
të federatave dhe të Komitetit
Olimpik. Pas zgjedhjeve të reja në
KOK dhe në federata, besoj se është
krijuar një atmosferë më e mirë,
janë krijuar energji të reja. Sido-
mos pres një rol më udhëheqës të
Komitetit Olimpik në të gjitha
zhvillimet rreth sportit dhe besoj se
ata do të arrijnë ta luajnë këtë rol,
që në fakt edhe iu takon. MKRS-ja
pa dyshim se do të jetë çdoherë e
gatshme të japë gjithë mbështet-
jen në këtë drejtim dhe hartimi i
një strategjie të qartë për sportin

është në planet tona, prandaj do t'i
koordinojmë punët me KOK-un,
me federatat dhe me grupet e tjera
të interesit që puna rreth saj të nisë
sa më shpejt, por edhe të punohet
si duhet në të.

""BBoottaa  ssoott""::  KKoossoovvëëss  ppoo  aasshhttuu  ii
mmuunnggoonn  eeddhhee    rrrreegguulllloorrjjaa  ppëërr  kkaattee--
ggoorriizziimmiinn  ee  ssppoorrttiissttëëvvee  ddhhee  aajjoo  ppëërr
sshhppëërrbblliimmeett  ee  ssppoorrttiissttëëvvee  kkuullmmoorrëë..
KKuurr  mmuunndd  tt''ii  kkeemmii  kkëëttoo  ddyy  rrrreegguull--
lloorree??

MM..  KKrraassnniiqqii::  Në këto dy akte
nënligjore është duke u punuar, si-
kur edhe në akte të tjera që lidhen
me fushën e sportit e që janë të ne-
vojshme të nxirren. Këto doku-
mente janë në finalizim. Po shiko-
hen detajet e fundit të implikimeve
financiare, duke marrë shembuj
edhe nga praktikat që janë në ra-
jon e në Evropë dhe besoj se në
muajt e parë të vitit 2013 këto do-
kumente do të jenë gati.

""BBoottaa  ssoott""::  CCiillaatt  ddoo  ttëë  jjeennëë  pprriioo--
rriitteetteett  ee  MMKKRRSS--ssëë  ppëërr  vviittiinn  22001133  nnëë
llëëmmiinn  ee  ssppoorrttiitt??

MM..  KKrraassnniiqqii:: Do të vazhdojmë
të punojmë shumë në zhvillimin
e sportit brenda Kosovës. Do të
ketë investime të reja në sta-
diume, në palestra e në terrene
të tjera sportive. Kushtet gradua-
lisht po përmirësohen dhe am-
bientet tona sportive do të jenë
shumë më të mira. Do të vazh-
dojmë të ndihmojmë, por edhe
të kërkojmë nga federatat, nga
klubet, nga tifozët, nga sektori
privat i biznesit që të punojnë
edhe më shumë për gara sa më
cilësore dhe lojëra korrekte. Pa
dyshim se fokusi ynë do të vazh-
dojë të jetë i lartë në planin e
ndërkombëtarizimit dhe, siç e
thashë, besoj dhe pres që viti
2013 të sjellë vendime historike
në këtë drejtim.

""BBoottaa  ssoott""::  PPoorroossiiaa  jjuuaajj  ppëërr
ssppoorrttiissttëëtt  ppëërr  VViittiinn  ee  RRii  22001133??

M.Krasniqi:Natyrisht që
shumë sfida kanë mbetur para
nesh e të cilat do të donim t'i ki-
shim tejkaluar këtë vit, por gjë-
rat nganjëherë, përkundër an-
gazhimit tonë, nuk shkojnë siç
dëshirojmë ne. 

Gjithsesi besoj në vullnetin e
secilit sportist, punëtor sportiv,
që të punojë shumë për arritjen
e sukseseve dhe për dhënien e
një imazhi vërtet cilësor. Mbësh-
tetja jonë, ashtu siç është rritur
në vazhdimësi në këta dy vjet,
do të vazhdojë të rritet! 

69GAZETA BOTA SOT
30,31 DHJETOR 2012 - 1,2 JANAR 2013

VIZITOJENI EDHE ONLINE
WWW.BOTASOT.US SPORT

Intervistë e Memli Krasniqit, ministër i Kulturës, i Rinisë dhe i Sporteve


