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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 
Železniki, 12.10.2016 

 

Zapisnik 9. redne seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, 

ki je potekala v sredo, 12.10.2016  Sestanek se je pričel ob 19.00 in se končal 20.45. 
 

 
Prisotni: Boris Kavčič, Andraž Pfajfar, Vili Rant, Brane Čenčič, Niko Bertoncelj,  
Odsotni (upravičeno) : Roman Megušar, Janez Rakovec 
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR 
 

Spremenjen dnevni red: 

1) Pregled zapisnikov 7. in 8. seje 

2) Obravnava predloga za spremembo pravilnika – rangiranje klubov i društev glede na panoge 

3) Dogodek »Športnik leta 2016« - objava razpisa, določitev termina 

4) Razno 

 

1. Pregled zapisnikov 7. in 8. seje 

7. zapisnik: 

Boris Kavčič je predstavil kako so potekali dogodki na tej seji in je šel po zapisniku. Z zapisnikom se 

strinjajo in  Brane je imel predlog , da so urniki obvezna priloga k prijavi na razpis in pri poročilu! 

8. zapisnik: 

Boris Kavčič je predstavil kako so potekali dogodki na tej seji in je šel po zapisniku. Direktor JZR je 

povedal da nekaj odločb še ni prišlo nazaj, nekaj smo dobili že tudi poročil, za katera bomo v 

prihodnjem tednu sredstva tudi nakazali. Z zapisnikom se strinjajo. 

SKLEP št. 18 

(k točki 1) 
Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili oba zapisnika 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 12.10.2016 

 

2. Obravnava predloga za spremembo pravilnika – rangiranje klubov i društev glede na 

panoge 

 

Boris predlaga sprememba pravilnika, v tej smeri, da bi bil stimulativen za športnike, za klube, ki bi se 

prizadevali za osvojitev več točk in s tem za pridobitev tudi več sredstev (Priloga – rokopis – osnutek 

predloga določitev koeficienta "k"). Dobili smo očitke da je pravilnik destimulativen. Razprava je 

potekala v več smereh, naša želja je bila, da bi vzpostavili kriterije kako bi se športi rangirali in kako bi 

se koeficient "k" lahko spreminjal z letnim programom športa. S tem bi vzpostavili dinamično 

rangiranje (ocenjevanje) društev glede na dejansko dosežene rezultate. Načeloma se vsi v svetu za 

šport strinjajo, da je trenuten pravilnik dober in da se sredstva dokaj pravično razdelijo. Do naslednjič 
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je potrebno pripraviti predloge za preglednico, kjer bi se določal koeficient"k" ki bi bila vrednotena 

od 1 do 1,4.  

 

3. Dogodek »Športnik leta 2016« - objava razpisa, določitev termina 

 Obvezno je treba omejiti število besed v obrazložitvah. 

 Objavi se poziv za športnika leta in zraven veljavni pravilnik!  (na FB, na internet na občinsko stran, 

in na OŠ). 

 8.12. je sestanek in odpiranje predlogov, v okviru 11. seje. 

 19. - 21.12. bo prireditev 19. Športnik leta. Za organizacijo prireditve je zadolžen JZR - direktor 

poišče in rezervira pevce in povezovalce (bralce), . . . 

 5.12. je rok za oddajo predlogov 

  

4. Razno 

Naslednji sestanek SS za šport 29.11. ob 19h, kjer bo glavna tema pregled poročil z naslova razpisa za 

šport. 

 

 

 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


