STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR
Železniki, 12.10.2016

Zapisnik 10. redne seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec,
ki je potekala v četrtek, 01.12.2016 Sestanek se je pričel ob 19.30 in se končal 22.00.

Prisotni: Boris Kavčič, Janez Rakovec,Vili Rant, Brane Čenčič, Niko Bertoncelj,
Odsotni:
Opravičeno odsotni: Roman Megušar, Andraž Pfajfar,
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR, Leopold Nastran predsednik komisije na Občini,
Martina Logar, referentka za družbene dejavnosti na Občini
Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 9. redne seje. Na zapisnik ni bilo pripomb zato je bil soglasno potrjen
SKLEP št. 19
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili zapisnik 9. seje
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
01.12.2016

2. Pregled poročil in analiza programov iz naslova Razpisa za šport

Boris je razložil kakšen je sistem, kako so poročila prihajala in da je Martina ta poročila že
pregledala. Vsa poročila so bila pretvorjena v exelovo datoteko ki jo je Boris projeciral preko
projektorja vsem zbranim. (datoteka bo priloga k zapisniku)
Šli smo od društva do društva, pregledali poročila, boris je predtsvljal vsako društvo posebej,
in povedal katera društva se pozove k dopolnitvi. Dopolnitve so podobne kot na primer
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dodatna štempiljka ali manjkajoči podpis. Opozoril je na nepravilne račune pri nekaterih
društvih, da jih pozovemo k popravkom. MTB ni oddalo poročila zato so prihodnje leto ob
50% možnosti. ŠD Dolenja vas je oddalo poročilo, kljub temu da so prepozno oddali vlogo na
razpis. Podrobneje smo predelali poročilo RD Alples, kjer smo pregledali vse kako naj bi
poročilo moralio biti sestavljeno, oblikovano in kaj vse naj vsebuje. Tekomovalci se naj ne bi
podvajali in res je da skupaj trenirajo imajo marsikdaj tudi dva trenerja in je nastala zmeda.
Poročilo je dobro narajeno in odgovarja so pa določene pomanjkljivosti, ki bi jih v prihodnje
potrebno odpraviti, zaradi boljše preglednosti.
Problem: 7 otrok se podvaja v dveh kategorijah. Boris želi, da bi se vsakdo izjasnil o tem
problemu in bo komisija naknadno potlej določila.
Boris je predlagal, da bi letos zadevo podprli, ker ne bi želel da bi se društvo demotiviralo,m
ker delajo dobro v prihodnje naj bi pa opozorilo v klubu vzeli resno in naj se igralci ne bi več
podvajal.
Niko je prav tako razmišljal v podobni smeri kot Boris in se je strinjal in celo poudaril da naj v
prihodnjem letu pazijo ko prijavljajo igralce.
Leopold se je prav tako strinjal s predlaganimi in prav tako opozoril naj v prihodnjem letu
igralci ne podvajajo. Da bi letos odvzeli denar se ne zdi smiselno ker društvo dobro dela in so
njihovi stroški za dejavnost kar velika. Izpostavil je tudi problem, ker se sezona
Branko pravi da se je tu pojavil problem igralcev, ki odhajajo prihajajo in to je problem, ker
nikoli ne veš pri oddaji vloge je to problem. Velikokrat se zgodi da so velike spremembe in
razlike med vlogo in poročilom. Predlaga da se denar naknadno razdeli po oddaji poročil in
ne glede na vlogo.
Janez se je tudi s tem strinjal in da razume to prekrivanje med kadri in igralci in v tem vidi
problem. Je problem ker se ne ve ali ta igralec dvakrat trenira ali ne ali uporablja dva
treninga.
Boris se tudi strinja, da bi bilo poročilo merodajno za izplačilo sredstev. Je pa to težko
izvedljivo.
Polde in Martina pravita da če bi šli v to , da to pomeni popolno spremembo razpisa in delno
financiranje na podlagi polletnih poročil. To je izredno težko
Boris je predlagal oz izpostavil vprašanje če razpis še nekoliko zamaknemo v poletje. Pojavilo
se je vprašanje kako bi to sovpadala z drugimi razpisi. Drugih razmišljanj na to temo ni bilo!
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Gregor je še povedal da ga je Branko Košir klical in predlagal da bi poenostavili poročlia za
šport, ker bi se dalo precej bolj enostavno priprvaiti. Predlagal je tudi da lahko on naredi
obrazce za poročilo in jih predstavi. Člani in vsi priosotni so rekli da se jim zdi sedajšnji način
poročanja zadovoljiv in da ni potreb po spremembah!

3. Letni program za šport 2017

Boris je predstavil letni program za šport in pozval k mnenjih po spremembah. Člani
strokovnega sveta niso imeli pripomb. Edino mnenje je, da bi zvišali le letni proračun za
šport, ker je teh sredstev za kakovosten šport premalo.

SKLEP št. 20
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili letni program športa za leto 2017.
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
SS za šport
01.12.2016

Letni program športa je priloga k zapisniku!

Jutri se skliče še dopisno sejo Sveta zavoda JZR, kjer bo šel letni program športa 2017 v
potrditev.

4. Uskladitev pravilnika...

Boris je predlagal, da bi s to točko začeli po novem letu in da se do takrat malce pripravimo.
Sproti bi tudi razrešili problem rangiranja, ki ga izpostavlja predsednik SD Lotrič Branko Košir.
Brane ima pomisleke ali bi šli sploh v spremembe. Pomisliki so predvsem zato ker je sistem
res dobro demokratično postavljen. Če se spominja nazaj je bilo res grozno in se mu zdi
škoda da bi kaj spremnjali. On dopušča možnost da bodo enkrat drugi sedeli v strokovnem
svetu in bodo takrat spreminjali pravilnik in karkoli. Prepričan je da je sistem pošten in da ne
oškoduje nobenega od sodelujočih na razpisu.
Boris je odgovoril, če bomo karkoli spreminjali, da se bomo potrudili da bo boljše. Predvsem
se gre za to ker smo nekako togi v rangiranju društev in je mnenja da bi bilo potrebno
koeficiente (delovanje društva) letno določati in spreminjati glede na delovanje, rezultate,
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kakovost, ... društva. predstavil je tudi formula, kako bi to naredili. Do naslednjič se bo
potrudil in boljše pripravil gradivo, ki ga bomo preštudirali. Nadalje bi bila potlej
organizirana tudi neka javna razprava, predstavitev na občini pred odbori, svetom in

5. Razno
Gregor je opozoril na predloge za športnika leta in na naslednji sestanek ko bomo te predloge
odpirali. Prireditev bo 19.1.2016.
Vili je izpostavil vprašanje kako je z oglasnimi deskami, zakaj je treba plačati za izobešanje plakatov in
je mnenja da bi vsa društva ki delajo na prostovoljni bazi naj ne bi plačali.
Vsi so se strinjali, da direktor JZR pisno naslovi vprašanje v imenu društev na KS železniki.
So pa menja da iz drugih občin za plakatiranje plačajo nek prispevek, ker so oglasne deske res lepo
urejene in je za pohvalit KS za ta poseg.
Naslednji sestanek SS za šport 8.12. ob 19h.

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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