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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT 

Železniki, 31.01.2022 

 

Zapisnik 11. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec 

 

Seja je bila v ponedeljek, 31.01.2022 ob 20:00. uri preko teams-ov. 

Prisotni: Boris Kavčič, Brane Čenčič, Anže Kavčič,  Matevž Gladek,  
Opravičeno odsotni: Andraž Pfajfar, 
Odsotni: Klemen Tomaševič, Srečo Rehberger, 
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR,   
 

Dnevni red: 

1) Pregled zapisnika 10. seje; 

2) Obravnava predloga z dne 28.1.22 spremembe  Pravilnika o sofinanciranju športa 

3) Obravnava predloga z dne 28.1.22 spremembe  Letni program športa 22 

4) Pobude in vprašanja  

 - športnik leta 2022 

 
1. točka 
 
Pri prvi točki smo potrdili zapisnik ... 
 
 
2. točka: 

 

Pravilnik za šport 

 

Gregor in Boris sta skupaj pripravila dokončne predvidene spremembe v pravilniku. 

Spremembe v pravilniku so označene z rdečo oz je prečrtano kar je za ven ( bolj lepotne 

terminološke spremembe in nekaj konkretnih  popravkov).  Boris je predlagal, da gremo 

skozi pravilnik in predebatiramo člene.  Boris je razložil dogajanje do danes in povedal tudi 

zakaj sva se odločila, da gre kaznovanje ven (predvsem zaradi pobude s strani občine, ker je 

to nepravilno). Boris je povedal tudi, da je govoril o tem z Županom in da sta se dogovorila, 

da se bodo sredstva, ki ostanejo neporabljena namenjena športu skušala ohranjat oz na 

njegovo pobudo ta sredstva prenašajo naprej in se za to številko povečajo sredstva v 

proračunu.  Anže pravi, da sedaj ni več pravilnik ampak da se po novem to imenuje ODLOK.  
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Brane je povedal, da se ne strinja najbolj z odločitvijo, da smo kaznovanje umaknili ven, oz če 

ga umaknemo moramo obvezno obdržati nov odstavek v 24. členu.  

 

Bistvene spremembe sta pripravila v merilih, kjer je na novo obdelanih nekaj postavk, 

konkretneje pa sta spremenila tabelo v zvezi s prireditvami in povsem na novo definirala 

tabelo v zvezi s športnimi objekti. 

 

Šli smo tudi skozi merila in spremembe meril.  Zaustavili smo se tudi pri športnih prireditvah. 

Zaustavili smo se tudi pri prenovi tabele za športne objekte, dogovorili smo se, da se vsako 

leto v LPŠ vstavi nova tabela, ki jo pripravimo v strokovnem svetu na podlagi tabele kriterijev 

v merilih. Člani strokovnega sveta naredijo še domačo nalogo in vsak posebej oceni 

objekte, nato pa se tabela z povprečnimi rezultati torej s številom točk vnese v LPŠ.  

 
GREGORANŽE BORIS BRANESREČOMATEVŽKLEMENANDRAŽ 5

Športni objekti št. Točkšt. točkšt. točkšt. točkšt. točkšt. točkšt. točkšt. točkseštevekpovprečje

Športni park Dašnica -

JZR 200 200 200 200 200 1000 200

Športni park Rovn Selca 200 200 200 150 150 900 180

SC Rudno* 160 150 160 150 150 770 154

Nogometno igrišče

Njivica Železniki 130 130 130 80 40 510 102

Sankaška proga Drauh

Soriška planina 60 30 30 30 40 190 38

Tekaške proge** 100 100 100 80 60 440 88

Mini športni park

Dolenja vas 30 130 60 60 30 310 62

Sankaška proga Dolenja

vas 30 30 30 15 10 115 23

Skakalnica Dolenja vas 10 10 10 10 10 50 10

Asfaltno igrišče Sorica 30 80 60 40 40 250 50

Asfaltno igrišče Zali log 30 80 60 40 40 250 50

Asfaltno igrišče Martinj

vrh 20 80 40 40 40 220 44

Asfaltno igrišče

Dražgoše 40 80 60 60 40 280 56

Asfaltno igrišče Bele

trate 20 30 40 40 30 160 32

Asfaltno igrišče OŠ

Selca 20 100 40 40 40 240 48

Asfaltno igrišče OŠ

Davča 20 100 40 40 40 240 48

Konjeniška maneža

Selca 25 10 20 25 40 120 24

Kinološko vadišče Selca 25 10 50 25 20 130 26

Strelišče kino dvorana 25 10 130 40 60 265 53

Lokostrelišče Jesenovec 40 10 30 20 20 120 24  
 

Podobno se je zgodilo v vrednotenju športov, kjer smo spet ugotovili, da smo s starim 

pravilnikom preveč rigidni in bo bilo dobro narediti bolj variabilno, kar pa je spet dodatno 

delo za strokovni svet za šport. Boris in Gregor statudi tukaj pripravila neko tabelo , ki 

omogoča razpravo in mnenja. Ugotovili smo  da s temi kriteriji lahko opredeljuje le strokovni 
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svet za šport, ker se v to spozna. Komisija s temi zadevami težko upravlja in jih usmerja. 

Pogovarjali smo se o predlaganih kriterijih ki so kot Brane pravi preveč pridevniški.  Odločitev 

je naj zaenkrat ostane tako kot je bilo,te kriterije pa strokovni svet v naslednjem letu še 

dodela, da bodo konkretnejši in razvidnejši. 

 

 

Boris je razložil kako sedaj poteka prijava na razpis in oddaja poročil glede po pravilniku. 

Povedal je, da je potrjena sprememba s strani občine in sicer da se bo z naslednjim razpisom   

spremenilo tudi obdobje poročanja in sicer od 1.9. do 31.8. . Preveriti pa je potrebno kako 

bomo rešavali vmesno fazo. Najbolje bi bilo, da se objavi razpis še po starem, vendar le do 

31.8. 2021.  Lažje bi bilo in za društva in za občino.  Vsekakor bo potrebno sodelovati tudi pri 

oblikovanju razpisa za to  in prihodnje leto. 

 

Strokovni svet se je odločil da vprašanje kako bo potekal razpis prepustili odboru za 

družbene dejavnosti in občinski upravi. 

Vsekakor pa ostajamo pri našem predlogu od 1.9.22 do 31.8.23. 

 

 

3. točka 

Letni program športa 22 

 

Glede na spremembe v Pravilnik o športu je Gregor prilagodil tudi LPŠ in sicer na podoben 

način kot pravilnik.   Nekaj točk je sedaj v LPŠ na novo in nekaj je takšnih o katerih naj  bi 

strokovni svet vsako leto znova razpravljal, kakor tudi prerazporejal procentualno  sredstva.  

LPŠ smo tudi vsebinsko malce oklestili saj vse to kar obravnava lahko kandidati, če jih seveda 

zanima, preberejo v merilih in v pravilniku o športu. 

  PROGRAMI ŠPORTA 

Delež sredstev iz 

proračuna za 

izvajanje programov 

športa 

Vrednost v € 

1.1. Prostočasna Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
10,0% 7.360,90 € 

1.2. Prostočasna Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

1,0% 736,09€ 
1.5. Prostočasna Interesna športna vzgoja mladine 

1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

1.8. Obštudijska športna dejavnost študentov 

2. Športna rekreacija 

2,0% 1.472,18€ 5. Šport invalidov 

6. Šport  starejših 

1.3. 
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

šport 59,0% 43.429,31 € 

1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 
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vrhunski šport 

3. Kakovostni šport 

4. Vrhunski šport 

7.1 
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu  1,5% 1.104,14 € 

7.2 Založniška dejavnost 

7.3. Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu 0,0% 0,00€ 

7.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu 0,0% 0,00€ 

7.5. Info-komunik. tehnologija na področju športa 0,0% 0,00€ 

8.1. 
Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske 

prireditve 
5,0% 

3.680,45 € 

8.2. Javno obveščanje o športu 0,0% 

8.3. Športna dediščina , muzejska dejavnost 0,0% 0,00€ 

9.1. Organizacija občinskih prvenstev 1,5% 1.104,14 € 

9.2. Delovanje društev 5,0% 3.680,45 € 

10. Družbena in okoljska odgovornost v športu 0,0% 0,00€ 

11. Športni objekti 15,0% 11.041,35 € 

  Skupaj 100,0% 73.609,00 

 

Nov pravilnik je zapisan tako, da vse vrstice kjer je sedaj 0%  predvidevajo nepredvidljive 

situacije o katerih lahko strokovni svet nakandano odloča in jih skladno z odločitvami 

ovrednoti v prihodnjem razpisnem obdobju. 

 

Tabela ki bo za športne objekte v LPŠ 22 

Športni objekti 2022 št. točk 

Športni park Dašnica - JZR  200 

Športni park Rovn Selca 180 

SC Rudno* 154 

Nogometno igrišče Njivica Železniki  102 

Sankaška proga Drauh Soriška planina 38 

Tekaške proge** 88 

Mini športni park Dolenja vas 62 

Sankaška proga Dolenja vas 23 

Skakalnica Dolenja vas 10 

Asfaltno igrišče Sorica 50 

Asfaltno igrišče Zali log 50 

Asfaltno igrišče Martinj vrh 44 

Asfaltno igrišče Dražgoše 56 

Asfaltno igrišče Bele trate 32 

Asfaltno igrišče OŠ Selca 48 

Asfaltno igrišče OŠ Davča 48 

Konjeniška maneža Selca 24 

Kinološko vadišče Selca 26 
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Strelišče kino dvorana 53 

Lokostrelišče Jesenovec 24 

  

 

 

Gregor in Boris sta mnenja, da bi sredstva za športne objekte morala biti izven razpisa za 

šport in bi bili odmerjeni s posebno postavko v proračunu, kar pa pomeni, da bi morala ta 

sredstva biti vsako leto znova predvidena in bi določena komisija iz JZR, šla po objektih, 

določila kaj je za popraviti, pridobila ponudbe in izvajalce ter bi se zadeve sproti urejale, 

obnavljale in posodabljale.  Ostanek neporabljenih sredstev iz te postavke bi lahko potlej z 

zadnjim rebalansom prerazporedilo.  

 

4. točka  

Pobude in vprašanja  

Gregor je še povedal, da se bo jutri dobil z Martino in vse stvari predebatiral še z njo , nato 

pa bo pripravil material za na dopisno sejo Sveta zavoda JZR in nato vse skupaj odposlal za v 

obravnavo na odbor za družbene dejavnosti, ki obravnava med drugim tudi šport. 

 

Obnova sestanka z Martino: Sestanek je bil na daljavo, šla sva skozi člen po člen oz 

spremembo po spremembo.  Načeloma sva se v vseh stvareh nekako uskladila in strinjala. 

Načeloma ni bilo nobene sporne postavke edino. Odločila sva se, da črtava pri vseh novih 

točkah zadnje stavke, ker so nepotrebni.   ponazarjam ; O tem dodatku na prošnjo društva 

dodatno odloča Strokovni svet za šport. Na podlagi sklepa se ta postavka vključi v Letni 

program športa. S tem se posledično zmanjša skupna vsota namenjena športu iz proračuna 

občine. 

  

Martina uredi še pravne definicije in nato mi jutri pošlje popravljen in urejen dokument z 

njene strani . Nato se ga kot nov pravilnik pripravi za na Svet zavoda JZR in nato za odbor za 

družbene dejavnosti. 

 

Z Martino sva se pogovarjala tudi o razpisu in o datumih, ki so predlagani z naše strani. 

Dogovorila sva se, da tehnično na občini ugotovijo kako lahko zadevo izpeljemo.  Načeloma 

bi se lahko proračunska sredstva 2022 porabila za prehodni razpis do 31.8.2022.  Nato pa se 

bi proračunska sredstva 2023 porabila za razpis od 1.9.2022 do 31.8. 2023.  kar se nama je 

zdelo sprejemljivo. 
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Prav tako se bo malo moralo prilagoditi obrazce. Boris pa mora v tabelo kjer se preračunava 

sredstva vnesti potrebne popravke. 

 

 - športnik leta 2022 

Gregor je povedal še kaj je prišlo v zvezi s športnikom leta. Povedal je, da bo pozval še 

Jelenčeve in Habjanove, da predlagajo svoje športnike za nagrado.  Vsekakor moramo še 

kakšno reči o tem, vsekakor pa moramo določiti, kdaj se bomo dobili v zvezi s tem in določili 

datum prireditve in nagrajence. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 22h. 

 
 
 
 
 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


