STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR
Železniki, 29.01.2019

Zapisnik 22. redne seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec,
ki je potekala v ponedeljek, 29.01.2019 Sestanek se je pričel ob 20.00 in se končal 22.00.

Prisotni: Boris Kavčič, Anže Kavčič, Srečo Rehberger, Niko Bertoncelj, Roman Megušar,
Odsotni:
Opravičeno odsotni: Brane Čenčič, Janez Rakovec,
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR
Spremenjen dnevni red:
1) Pregled zapisnikov prejšnjih sej
2) Pravilnik za šport in Program športa za 2019
3) Vprašanja in pobude
4) Razno

1. Pregled zapisnikov sej, (19. -21.seja)
SKLEP št. 39
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili zapisnike od 19. seje do 21.seje
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
29.01.2019

2. Pravilnik za šport in program športa 2019
Boris se je opravičil , ker je nekaj časa trajalo da smo se dobili v zvezi s tem, na možnost je dal da
potrdimo stari pravilnik in vse ostane isto, ali pa da spremenimo pravilnik. Pravi da bi bilo fino če se
pravilnik sprejme do naslednje seje odbora za družbene dejavnosti in bi bilo to OK. To bi bil nekje v
aprilu ko bo tudi občinska seja in izzid Ratitovških obzorij.
Boris predlaga da vseeno potrdimo star program športa če se nam kaj zalomi, če nam uspe do
takrat uveljaviti spremembe lahko prav tako damo v potrditev tudi novega še pred izzidom razpisa.

Boris je povedal, da je pripravil bistvene spremembe katere je potrebno predebatirati. Člani so
pogledali in komentirali določene teme. Šli so skozi posamezne postavke. Boris predlaga da
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finančno nekako ostane tako kot je, ker se mu zdi da je bila sedaj porazdelitev dokaj poštena.
Spremembe v formuli bi bile minimalno, razen določene faktorje, bi določili na novo. Predvsem je
problematičen faktor objektov, ki bi se ga na novo preračunalo. V poglavju vrhunskega športa je
potrebo vnesti neke nove komponente oz postavke. Boris je pravilnik malce primerjal z Ribnico in si
s tem skušal pomagati da odpre nove dimenzije razmišljanja.
Anže je predlagal da se prilagodimo v kategorizaciji športov kakor jih je kategoriziral OKS
Članek OKS:
OKS je športe razvrstil v pet razredov. V najvišjem so stadionska atletika, badminton, boks, judo, karate, košarka, košarka 3 na 3, namizni tenis,
nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, sabljanje, alpsko smučanje in olimpijski tekvondo.
V drugem so med drugimi športna gimnastika, kajak kanu mirne vode, jadranje, biatlon, smučarski tek in šah, v tretjem dvoranski nogomet, kajak
kanu slalom, smučarski skoki in deskanje, v četrtem številne paraolimpijske discipline, balinanje, v petem pa letalske, košarka in tenis gluhih, kegljanje
...
Pri razvrstitvi, poudarili so, da te veljajo zgolj za letos, so med drugim upoštevali tudi, ali je športna panoga na programu OI (možnih največ 50
odstotkov) ali jo priznavata Mednarodni olimpijski komite (10 odstotkov) ali Generalno združenje mednarodnih športnih zvez (pet odstotkov). Trideset
odstotkov je prineslo število držav na treh najbolje obiskanih zadnjih štirih svetovnih prvenstev panoge, pet odstotkov pa štelo število držav na zadnjih
treh evropskih prvenstvih.
Podpredsednik OKS-ja Iztok Čop je dodal, da so pri razvrstitvi zimskih športov upoštevali tudi dodatek, ki ga uporablja MOK, ker ti niso enakomerno
razviti po vseh celinah. Novi predsednik FŠO-ja Aleš Remih je zagotovil, da fundacija o razvrstitvi ne bo razpravljala, ampak bo povsem upoštevala
predlog OKS.
OKS je dal soglasje k spremembam izvedbenega načrta letnega programa športa, ki določa višino financiranja športa iz državnega proračuna.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 2. marca objavilo, da je za vsebinske ter razvojne in strokovne naloge v športu letos okvirno na voljo
skoraj 11 milijonov evrov, nekaj dodatnih sprememb pa je bilo zaradi Muzeja športa.
Direktor direktorata za šport Boro Štrumbelj je poudaril, da so bile spremembe potrebne zaradi nedavnega poročila Računskega sodišča, ki je
ugotovilo, da vladne službe vse od vzpostavitve leta 2000 vprašanje Muzeja športa niso uredile.
"Muzeja športa formalno v zadnjih petih letih pravno niti ne obstaja in je del Zavoda za šport Planica. V blagovnih rezervah smo dobili prostore za
depo, da se vsaj zaščiti dediščina. Ko bodo dane razmere, pa naj bi najpozneje do leta 2023 dobili pravi muzej; štiri možne lokacije že imamo, vse
skupaj pa zavezuje tudi naslednje vlade," je navedel Štrumbelj in poleg prostorske kot veliko težavo navedel tudi financiranje tako vzpostavitve muzeja
kot nato tudi dejavnosti.
V komisijo za pritožbe FŠO-ja je OKS imenoval Mirana Kosa, obravnavali so tudi pritožbe na dodelitev športnih štipendij OKS, ob koncu pa je Gabrovec
še povedal, da od države podprtega nezgodnega zavarovanja letos ne bo.
Poročilo o OI na naslednji seji, sprejem olimpijcev kmalu
Poročilo o slovenskem nastopu na olimpijskih igrah v Južni Koreji bodo obravnavali na naslednji seji v aprilu po prejemu vseh dokumentov, tudi
finančnih. Slovesen sprejem olimpijcev bo po besedah predsednika OKS-ja Bogdana Gabrovca kmalu, "saj imajo po zimskih tekmovanjih, ki so se
povečini končala prejšnji konec tedna, tekmovalci veliko več časa za kaj takega".
Seja je bila v novih prostorih Planinske zveze Slovenije ob robu trgovskega središča v Ljubljani; PZS je februarja letos praznoval 125 let delovanja.

Vsi so se odločili da bodo članek prebrali in da se bomo lahko tudi opirali na to.
Nadaljevali smo po naslednjih poglavjih , športne prireditve , delovanje športnih društev (Boris je
predlagal da bi se naredila podobna matrika kot pri športnih prireditvah), špornti objekti lahko
ostanejo podobno kot so bili, oz jih pri malih društvih lahko upoštevamo tudi kot delovanje,
razprava je tekal tudi o nagrajevanju lepih uspehov, ...
Boris je predlagal da se nadaljuje na naslednji seji ko malce razmislimo o vsem povedanem, Boris bo
do 6.2. pripravil osnutek. Naslednji sestanek 6.2.2019 ob 18h.
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SKLEP št. 40
(k točki 2)

Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so sklenili, da se zaprosi na občino za popis oz
pregled sredstev, ki so se namenili športu in športnim objektom od poplav
naprej, torej za obdobje 10 let. (Želja članov strokovnega sveta je da se poda
natančnejša specifikacijo koliko sredstev se je pridobilo iz razpisov, donacij,
občinskih sredstev)
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan , Martina Logar
09.02.2019

Pregledali so tudi predlog za letni program športa za 2019.

SKLEP št. 41
(k točki 2)

Člani Strokovnega sveta za šport so sklenili, da sprejemajo letni program športa
2019, ki je priloga zapisniku!

Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan , Martina Logar
09.02.2019

3. Vprašanja in pobude
- Boris je malce napeljal temo na Rovn Selca kakšno je stanje.
- Boris je vprašal kako je z umetno travo na igrišču, sedaj se bo naredil servis pravi Niko, da se bo
poskusilo še kaj rešiti.
4. Razno
- Boris je opozoril, da strokovnemu svetu z marcem poteče mandat. Pravi da bi bilo fino, da pravilnik
do takrat izpeljemo. Opozoriti je treba svet zavoda, da bo pravočasno dal ven nove pozive na društva
za člane.
- člani strokovnega sveta predlagajo, da bi vseeno poskusili dvigniti sredstva šport za 10 %, glede na
občinski proračun. Vsi se strinjajo, da je potrebno opozarjati, da sredstev za šport , za dobro delo
društev primanjkuje.
SKLEP št. 42
(k točki 4)

Člani Strokovnega sveta za šport so sklenili, da je potrebno povečati proračunska
sredstva namenjena razpisu za šport najmanj za 10%.

Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan , Martina Logar
09.02.2019

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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