STROKOVNI SVET ZA ŠPORT
Železniki, 21.08.2019

Zapisnik 1. redne konstitutivne seje Strokovnega sveta za šport Javnega
zavoda Ratitovec
Seja je bila v torek, 21.8.2019 ob 20. uri, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, s pričetkom
ob 20.10 uri (končano ob 21:40)
Prisotni: Boris Kavčič, Anže Kavčič, Klemen Tomaševič, Matevž Gladek
Odsotni: /
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR, Boris Kavčič - predsednik Sveta zavoda JZR
Opravičeno odsotni: Brane Čenčič, Srečo Rehberger, Niko Bertoncelj,
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in podpredsednika strokovnega sveta za šport JZR
2. Plan dela 2019 – 2022
3. Odpiranje vlog prispelih na razpis (dodana točka na dnevni red)
4. Vprašanja in pobude
5. Razno
Sejo je do izvolitve predsednika vodil predsednik Sveta Javnega zavoda Ratitovec Boris Kavčič, ki je
najprej dal v potrditev dnevni red, ki je bil spremenjen z ovrednotenjem vlog za prireditve ; nato
soglasno je bil sprejet in potrjen.

ad1: izvolitev predsednika in podpredsednika
Predsednik Sveta zavoda je pozval Strokovni svet k izvolitvi predsednika in podpredsednika ter kot
predsednika preteklega mandata, malo predstavil vlogo predsednika in delo, ki nas čaka. Tako je
Boris Kavčič nekaj povedal o delu predsednika in podpredsednika v strokovnem svetu.
Predstavitev :
Največ smo se ukvarjali s pravilnikom za šport v Občini Železniki (oblikovali smo novega, ki je res dober, ...),
Vsako leto Športnik leta (razpis, izbor, ...), pripravili spremembo - novi svet mora potrditi ali spremeniti
pravilnik o priznanjih.
Vsako leto razpis ( v okviru JZR) športne prireditve (pravilnik letos dodelan in spremenjen v celoti).
Vsako leto potrdimo in pripravimo Letni program športa.
Včasih so se določala še občinska prvenstva, sedaj je to v domeni JZR, ki ima odobrenih nekaj sredstev za to,
Obravnava kakšnih prošenj, pritožb, pobud, želja, ...

Po končani predstavitvi in po krajši razpravi je Boris predlagal, da lahko kandidira še naprej za ta
mandat če se strinjamo. Člani strokovnega sveta so z glasovanjem s štirimi glasovi za predsednika
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izvolili Borisa Kavčiča, za podpredsednika pa ni bilo kandidata zato so se dogovorili, da
podpredsednika izberejo na naslednji seji.

SKLEP št. 1
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Predsednik Strokovnega sveta za šport je Boris Kavčič
Boris Kavčič, predsednik Sveta zavoda JZR
Strokovni svet za šport
takoj

Od 2. točke dalje je sejo vodil še naprej predsednik Strokovnega sveta za šport Boris Kavčič.

ad2: Plan dela Strokovnega sveta od 2019 do 2020
Boris vsem članom pošlje ponovno pravilnik za šport, in predlagane spremembe v zadnji
verziji.
Boris je predstavil okvirni plan dela za prihajajoče obdobje. Pri tem se je nanašal na
nedokončane naloge iz prejšnjega sveta (prilagoditi in potrditi pravilnik). Nato se je
obrazložil pravilnik o športu, ki ga bomo morali prilagoditi obstoječi oz prenovljenemu
zakonu o športu, ki se bo navezoval na prenovljen in potrjen nacionalni program športa.
Predstavil je kako poteka in kakšna je vloga Strokovnega sveta za šport pri občinskem razpisu
za šport (seznanitev z vlogami, pregled vlog in nato povratna informacija pri poročilih) , predstavil je
njegovo funkcijo pri vsem tem in povedal na katerih področjih sodeluje z Občino oz. na
občini z za to zadolženo Martino Logar. Boris je tudi povedal daje vsota 73.609,00€ ki jo
razdelimo med društva. Razložil je tudi, da to porazdelimo preko letnega programa za šport,
ki ga vsako leto prilagajamo in spreminjamo.
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ad3: Odpiranje vlog prispelih na razpis
Na razpis je prispelo 10 vlog društev. (Kegljaški klub Železniki, KJP Krokar, JZR, Omicron plus,
Lokostrelsko društvo Eisneren, ŠD Kamikaze, ŠD Selca, AD Železniki, Sankaško društvo Domel, ŠD
Dražgoše, )
Tabela - porazdelitev točk:

Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili zneske v tabeli in dodelili da
SKLEP št. 2
(k točki 2)

JZR izda v tem tednu sklepe o dodelitvi sredstev vročene s povratnico. Po
prejeti povratnici je rok za pritožbe 8 dni. Po tem roku in vseh vrnjenih
povratnicah je zadeva pravnomočna in JZR sklene z vsakim izvajalcem
pogodbo v dveh izvodih ter po podpisu izplača sredstva. Pogodbe je
potrebno vrniti podpisano v roku 8 dni.

Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
28.8.2019
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ad4: Vprašanja in pobude
- direktor JZR Gregor Habjan je predlagal, da je pri spremembah v pravilniku in kriterijih je
potrebno upoštevati vedno mlajšo in živahnejšo populacijo upokojencev in jim nuditi suport
preko razpisa.
- Klemen je vprašal, če se športna društva in strokovni svet, kdaj sestanejo z občinsko upravo
in je celo predlagal da bi bilo to kdaj tudi priporočljivo. Gregor je Klemenu razložil, da s strani
občine večkrat pride tudi na svet Martina Logar, ki je zadolžena za družbene dejavnosti.
ad5: Razno:
- Člani strokovnega sveta so razpravljali o potrebni spremembi tabele ; kriteriji za
vrednotenje športnih prireditev; končna ugotovitev je da je potrebno razširiti točke v okencih
iz točno določene vrednosti na vrednosti od do, ki bodo strokovnemu svetu omogočale
boljšo in pravičnejšo razdelitev točk.
Naslednja seja je predvidena v torek dne 10.10.2019 ob 20h!

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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