STROKOVNI SVET ZA ŠPORT
Železniki, 21.08.2019

Zapisnik 2. redne konstitutivne seje Strokovnega sveta za šport Javnega
zavoda Ratitovec
Seja je bila v četrtek, 21.11.2019 ob 19. uri, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, s
pričetkom ob 19.10 uri (končano ob 21:40)
Prisotni: Boris Kavčič, Anže Kavčič, Brane Čenčič, Niko Bertoncelj,
Odsotni: Klemen Tomaševič, Srečo Rehberger,
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR,
Opravičeno odsotni: Matevž Gladek ,
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika
2. Obravnava novega pravilnika za šport
3. Športnik leta 2019 ' organizacija dogodka
4. Vprašanja in pobude
ad1: izvolitev predsednika in podpredsednika
Predsednik Sveta zavoda je pozval Strokovni svet k izvolitvi podpredsednika v strokovnem
svetu.
Odločili so se da bo to funkcijo prevzel Branko Čenčič.
Šli so tudi skozi zapisnik, in ga potrdili.
SKLEP št. 3
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Podpredsednik Strokovnega sveta za šport je Branko Čenčič
Boris Kavčič, predsednik Sveta zavoda JZR
Strokovni svet za šport
takoj

ad2: Obravnava novega pravilnika za šport
(Boris posreduje preglednico in je priloga k zapisniku)

Boris vsem članom predstavil spremembe od starega v novi pravilnik po novem zakonu o
športu. S projekcijo je predstavil tabelo s spremembami za pravilnik za šport in predlagane
spremembe v zadnji verziji.
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Razpravljali smo o kriterijih, področjih faktorjih, procentualnih deležih, kadrih in
kompetencah, 2d matrikah ...
Pogavarjali smo se o otrocih do 13 leta, ki sedaj po novih pravilih padejo pod netekmovalni
šport torej v prvi del matrike. Ponovno bo potrebno spremeniti procentualno v letnem
programu. Torej je treba preveriti A4 in A1. Gregor pošlje kot prilogo k zapisniku tudi
merila za vrednotenje programov .

ad3: Športnik leta 2019 - organizacija dogodka
Imamo že rezerviran band Hozentregerji, Povabimo kar ta dva napovedovalca, kot jih vsako
leto Brina in Gregor. Poziv društvom je šel ven, do 3.12. čakamo kandidate. Gregor je skozi
leto malce spremljal dosežke in je predstavil različne kandidate. Počakamo da vidimo kaj bo
prišlo in bomo 4. odpirali pobude.
ad4: Vprašanja in pobude
Vsekakor je potrebno na občini doseči, da se dvignejo proračunska sredstva za šport. Predlog
je da se vsaj za 10 % dvigne proračun za šport na vsakih 5 let, saj se vse usluge in dejavnosti
dražijo. Društva težko shajajo s svojo dejavnostjo.
Gregor predlaga tudi, da spodbudimo digitalizacijo poročil, poročanj in da se vse to
poenostavi.

Naslednji seji je predvidena v sredo dne 4.12.2019 ob 19h in sreda 18.12.2019 ob 19h.!

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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