STROKOVNI SVET ZA ŠPORT
Železniki, 24.11.2015

Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec
Seja je bila v torek, 24.11.2015 ob 19. uri, v pisarni direktorja JZR, s pričetkom ob 19.00 uri
(končano ob 21:10)
Prisotni: Boris Kavčič, Roman Megušar, Janez Rakovec, Andraž Pfajfar, Brane Čenčič, Vili
Rant
Odsotni: Niko Bertoncelj
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR
Dnevni red:
1) Pregled zapisnika 4. Seje
2) Športnik leta 2015: objava poziva za zbiranje predlogov, organizacija dogodka
3) Razpis za šport 2015 – seznanitev z zaključnimi poročili
4) Seznanitev z novim nacionalnim programom športa ter izvedbeni načrt
5) Program športa občine Železniki za leto 2016
6) Razno

ad1: potrditev zapisnika iz prejšnje seje
SKLEP št. 11
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so soglasno potrdili zapisnik 4. redne seje

Boris Kavčič, predsednik Strokovnega sveta za šport
Strokovni svet za šport
takoj

ad2: Športnik leta 2015 ...
Ven se razpošlje poziv za športnika leta in zraven novi pravilnik! (na FB, na internet na
občinsko stran, in na OŠ)
8.12. je sestanek in odpiranje predlogov, v okviru 6 seje. 21.12. bo prireditev 18. Športnik
leta. Za prireditev direktor poišče in rezervira pevce in povezovalce (bralce).
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ad3: Razpis za šport 2015
Boris je predstavil zaključke razpisa. Projeciral je na steno zaključke in rezultate poročil. Jutri
naj bi šlo na občini tudi na komisijo za razpise. Bolj kot ne so bila vsa poročila dobra in brez
problemov. Nepopolno je poročilo od ŠD belih trat in se jih pozove k dopolnitvi. Skromno
poročilo so oddali tudi strelci, je nekaj pomanjkljivosti in se jih pozove k dopolnitvi. Pozove
se tudi RD Alples k dopolnitvi in sicer je želja po preglednem finančnem poročilu. Kinologe se
pozove da pridejo dokumente ožigosat. PKRŽ manjka seznam udeležencev. SK Domel se prav
tako pozove k dopolnitvi nekaterih dokazil. (priloga k zapisniku). Zaključek je da so sredstva
v celoti počrpana, kar je dobro.

ad4: Seznanitev z novim nacionalnim programom športa ter izvedbeni načrt
Boris je predstavil nekaj podrobnosti iz posveta o športu na Jesenicah. Predstavljeno je bilo s
strani predstavnikov Olimpijskega komiteja. Posvet je bil v namen pomoči občinam kako
vključiti nove smernice v svoje programe in razpise. Posodobljena je terminologija in vsebina.
Končna ugotovitev je da imamo mi že vse dokaj dobro pripravljeno in da pri nas ne bo
potrebnih veliko sprememb. Počakali bomo na nov zakon o športu in se bomo nato
prilagodili oz skušali prilagoditi smernicam tudi na domačem terenu.
predstavljena tema o

Dobro je bila

ovrednotenju športnih panog, ki je glede na naše dosedanje

ovrednotenje s faktorji pri njih precej bolj razdeljeno na točkovanje. Tudi to bomo lahko pri
nas spremenili in bo vezano na program športa. Prilogi k zapisniku! Na razpravi je Boris
vprašal, glede razpisa ur glede na lastnike objektov in uporabnike klubov, društev. Končna
ugotovitev je da imamo pri nas pravno formalno dobro izdelano in tudi dobro funkcionira in
bodo bolj kot ne v prihodnosti vsi morali iti na te sisteme. Boris je povedal še to da se ne
preferia tekmovalnega športa do 13 let in da se ne izpeljuje državnih tekmovanj, razen
nekaterih izjem... Izpostavili so tudi problem "mrtvih duš" , člani ki so napisani le na papirju,
v resnici jih pa ni na dejavnostih. Ustvarjena bo tudi baza kategoriziranih športnikov, ki bo
povezana z vsemi panožnimi zvezami in bo na vpogled vsem.

ad5: Program športa občine Železniki v letu 2016
Sprejeti je potrebno program športa za leto 2016, Program je priloga zapisniku. Razpravljali
smo o postavki 15%, ki je namenjena za športne objekte.
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SKLEP št. 12
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so soglasno potrdili spodnjo tebelo program
športa za leto 2016

Boris Kavčič, predsednik Strokovnega sveta za šport
Strokovni svet za šport
takoj
Vrednost:

2016 - LETNI PROGRAM ŠPORTA

Delež

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

73.609,00 €
Vrednost v EUR

10,0%

7.360,90 €

2,0%

1.472,18 €

59,0%

43.429,31 €

1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.8. Interesna športna dejavnost študentov
2.

Športna rekreacija

5.
1.3.
1.6.
3.

Šport invalidov
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport

4.

Vrhunski šport

6.

15,0%

11.041,35 €

7.
8.

Športni objekti
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu
Založniška dejavnost

2,0%

1.472,18 €

0,0%

0,00 €

9

Velike mednarodne, državne prireditve

5,0%

3.680,45 €

10. Delovanje društev

5,0%

3.680,45 €

11. Organizacija občinskih prvenstev

2,0%

1.472,18 €

100,0%

73.609,00 €

Skupaj

ad6: Razno:
- Prijava na Fundacijo za Šport (Gregor je predstavil projekt, ki ga je prijavil na FŠ) Priloga
- Na začetku leta se pozove vsa društva naj ažururirajo podatke in pošljejo vse podatke o
društvih na JZR

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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