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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT 

Železniki, 21.11.2020 

 

Zapisnik 6. dopisne seje Strokovnega sveta za šport 

 

6. (dopisna) sejo Strokovnega sveta za šport, je potekala od torka, 17.11.2020 do četrtka 

19.11.2020 do 21 ure. 

 

Prisotni: Boris Kavčič, Brane Čenčič, Anže Kavčič, Klemen Tomaševič, Matevž Gladek, Niko 

Bertoncelj, Srečo Rehberger, 

Odsotni: /    Opravičeno odsotni: / 
Ostalim v vednost: Gregor Habjan - direktor JZR,   
  
Dnevni red: 

1) Potrditev  predloga Letnega programa športa Občine Železniki za leto 2021 

2) Športnik leta 2020. Kakšno je vaše mnenje glede organizacije te prireditve 

3) Vprašanja in pobude 

  

Nagovor predsednika 

 

Pozdravljeni 

Pod točko 1 : vam v prilogi tega vabila posredujem predlagani  Letni program športa v Občini 

Železniki 2021, ki ga je potrebno potrditi, da bo šel naprej na obravnavo na svet zavoda JZR in nato na 

odbor za družbene dejavnosti ter nato še na dokončno potrditev  občinskega sveta. 

Pod točko 2 : Športnik leta 2020. Kakšno je vaše mnenje glede organizacije te prireditve 

Pod točko 3: pa imate možnost razprave in če bi kdo karkoli želel dodatno izpostaviti. 

 

 

ad1: Potrditev predloga letnega programa športa občine Železniki 2021 

 

SKLEP št. 8 

(k točki 2) 

Strokovni svet za šport je soglasno sprejel predlog Letni program športa 

2021 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 20.11.2020 
Opomba: spodaj so navedeni komentarji in glasovi članov! 
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ad2: Športnik leta Občine Železniki 2020 

 

Člani strokovnega sveta za šport se večinoma odločili, da se kandidate za športnika leta 2020 izbere 

tako kot veleva pravilnik in kot se običajno naredi. Nato pa se bomo prilagajali trenutnim razmeram 

in po vsej verjetnosti prireditve izpeljali v prvi polovici prihodnjega leta 2021. (marec, april). Športnike 

bomo o izboru vseeno obvestili, ker je prav da os obveščeni, nato jih bomo sproti informirali o 

trenutni situacij, kako se bodo stvari odvijale.  Mogoče se bo ta način izkazal za dobrega in bomo v 

bodoče to prakso nadaljevali. 

 

ad3:   Vprašanja in pobude 
 

Komentarji in glasovi sodelujočih:  

 

Boris Kavčič 
Zapis telefonskega razgovora: 
1. SE STRINJAM 
2. kandidate za športnika leta 2020 izbere tako kot veleva pravilnik in kot se običajno naredi. Nato pa se bomo 
prilagajali trenutnim razmeram in po vsej verjetnosti prireditve izpeljali v prvi polovici prihodnjega leta 2021. 

 

Anže Kavčič 
Zdravo, 

1. SE STRINJAM 

2. Kot je napisal že Gregor, bi bilo škoda prekiniti tako tradicijo, bi bilo pa gotovo potrebno premisliti na kakšen 

način podeliti - prestaviti podelitev, brez uradne podelitve,... 

Lp, Anže 

 

Niko Bertoncelj 
Pozdravljeni! 

Pod točko 1. – se strinjam 

Pod točko 2. – Situacija je nepredvidljiva. Nihče ne ve koliko časa bo to še trajalo. Predlagam, da letošnje leto 

združimo  z letom 2021. Tako bi v letu 2021 razglasili športnika leta 2020/2021. 

L.p. Niko Bertoncelj    

 

Brane čenčič 
Zdravo 

Točka 1: se strinjam 

Točka 2: Predlagam, da podelitev za 2020 skušamo izpeljati. Po moje je časa še dovolj. Prilagoditi se bo 

potrebno razmeram. Menim, da lahko čakamo do februarja, marca. 

LP, Brane 

 

Klemen Tomaševič 
Zivjo! 

Pod tocko 1. se tudi jaz strinjam... 

Pod tocko 2. pa sem tudi bolj za podelitev priznanj za dve leti skupaj...pomoje bo februarja se kaksen val.... 

 

Srečo Rehberger 
Pozdravljeni 

Strinjam se s predlaganimi idejami, oz. s tistimi, ki bodo prevladujoče. 

lp Srečo Rehberger 
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Matevž Gladek 
Pozdravljeni 

Pod točko 1 se strinjam. 

Pod točko 2 pa se strinjam s predlogom, da se letošnje leto združi z letom 2021. 

Lp, Matevž 

 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


