STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR
Železniki, 29.5.2018

Zapisnik 19. redne seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec,
ki je potekala v torek, 29.05.2018 Sestanek se je pričel ob 20.00 in se končal 22.00.

Prisotni: Boris Kavčič, Anže Kavčič, Srečo Rehberger, Niko Bertoncelj,
Odsotni: Janez Rakovec,
Opravičeno odsotni: Roman Megušar, Brane Čenčič,
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR
Spremenjen dnevni red:
1) Oblikovanje predloga za spremembo pravilnika za šport v skladu z novim zakonom o športu v
Republiki Sloveniji.
2) Letni program športa - prilagoditev novemu pravilniku.
3) Razno

Spremenili smo dnevni red:
1. Predstavitev ocenjevanja vlog na razpis 2018
2. Oblikovanje pravilnika
3. Letni program športa
4. Razno
1. Predstavitev ocenjevanja vlog na razpis 2018
Boris je znova predstavil ocenjevanje vlog, ki smo jih pregledali že na 18. seji. Na 18 seji smo imeli
nekaj pripomb, ki jih je bilo potrebno odpraviti. prav tako nekaj predlogov s strani pravilnika, ki bi jih
bilo potrebno spremeniti.
Pozvano je bilo strelsko društvo da pošlje podrobnejši urnik. Ti so se odzvali na poziv, tako da se je
lahko ocenjevanje tudi tu zaključilo.
Pozvano je bilo tudi SK Domel in AD Železniki, ki so se prav tako odzvali.
Sedaj je ocenjevanje zaključeno in se predlaga na občini, da se sprovede sklepe in pogodbe.
Glede izobraževanja je bil izpostavljen problem glede licenciranja. (stari in novi način) Predlog Nikota
Bertonclja je, da se v prihodnosti vse obnavlja na novi način. Pri nogometni zvezi se vse prepočasi
odvija zato ne morejo izpolniti tega kar so prijavili v prijavi na razpis.
Tudi Atletskem društvu smo zaradi pozitivnega testa na dopingu izločili Domna Hafner pri bonus
točkah.
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Boris je predstavil tudi novioteto v tabelah in sicer je dodan prihodek društev iz Ajpesa, dodana je
tudi grafikonska primerjava kako nihajo sredstva ki so razdeljena preko razpisa. (tabela bo priloga
zapisniku, ki jo Boris naknadno pošlje članom)
2. Oblikovanje predloga za spremembo pravilnika za šport v skladu z novim zakonom o športu v
Republiki Sloveniji.
Boris je prinesel na sejo natisnjeno gradivo, naš stari pravilnik o športu, Iz uradnega lista je nov zakon
o športu in nov odlok iz občine Ribnica, ki je že pripravljen po novem zakonu .
Boris pravi, da je največja sprememba v zakonu, da otroci do 12 leta ne morejo biti registrirani in vsi
ti otroci spadajo pod prostočasno športno dejavnost.
Anže pravi da se sam pravilnik ne bi preveč spreminjal, pravi da bi bilo pametno malo pregledati tudi
druge pravilnike in našega prilagoditi.
Boris je rekel, da bi se oprli tudi na zunanjo strokovnakinjo Vido Mihelčič, ki bi se rada odzvala na naš
poziv, in bi nam ob zaključku oblikovanja pravilnika priskočila na pomoč.
Mi bomo naš stari pravilnik prilagodili novemu zakonu. Pri merilih nam zakon pošča kar precej
svobode, mi imamo sicer merila določena na faktor objekta in na faktor športa, številu ur, faktor
strokovnega kadra, V merilih imamo določeno omejeno število ur.
T= ((št. ur*faktor objekta+št. ur* faktor strokovnega kadra) *faktor panoge)
Gledali smo tudi nov pravilnik iz Ribnice in primerjali. Najbolje bi bilo, da do naslednjič nekdo pripravi
predlog in nato gremo skozi novega pripravljanje, ter nato začnemo delo spreminjanja.
Sprememba je tudi pri objektih, kjer mi uveljavljamo stroške obnavljanja oz vzdrževanja objektov,
potrebno pa bi bilo sredstva porabiti za investicije.
Za v razmišljanje naj bo tudi kaj bomo s pavšalom za društva, člani in članarina.
Za v razmišljanje do naslednjič tudi kako določiti oz posodobiti faktor panoga.
Tudi faktorje objekta je potrebno prilagoditi na cene, ki so aktualne.
Prav tako smo razmišljali o faktorju športnega kadra, (prof. švz, obnovitve licenc, brez sveže licence,
trener 1, 2, 3, učitelj, vaditelj, ... Uskladiti je potrebno termine in jih tudi ovrednotiti)
Razmisliti je potrebno tudi o prijavah zunanjih društev, ki imajo naše člane. Rešitev bi lahko bila tudi v
razpisu. Potrebno bi bilo potlej narediti kriterije ki bi enostavno določali. Zadnji sklep je, da imamo
premalo denarja v fondu za šport, da bi lahko razmišljali o uvedbi tega v pravilnik.
Razmišljati je potrebno tudi o formuli ali kaj spreminjamo ali ne?
Razmisliti je potrebno tudi o hitrejšem datuma za razpisu, ker društva dobijo prepozno sredstva, saj
prvi del dobijo šele s koncem junija. To je v prihodnosti potrebno sprovesti prej, da bodo sredstva že
v marcu?
SKLEP št. 34
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so sklenili, da se v novembru 2018 zaključi
oblikovanje novega pravilnika in se ga, da v prvo branje.
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
30.11.2018
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3. Letni program športa
Letni program športa bi prav tako morali spisati na novo in prilagoditi novemu pravilniku.

4. Razno
Gregor je omenil oz vprašal, če lahko da ven razpis za športne prireditve. Odgovorili so mu da naj ta
razpis v tem tednu izvede in ga razpošlje na društva.
Datum za naslednji sestanek 19.6. ob 20.00.

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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