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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 
Železniki, 8.12.2016 

 

Zapisnik 11. redne seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, 

ki je potekala v četrtek, 8.12.2016  Sestanek se je pričel ob 19.00 in se končal 21.00. 
 

Prisotni: Boris Kavčič, Roman Megušar, Andraž Pfajfar, Vili Rant, Niko Bertoncelj, Janez 
Rakovec 

Odsotni:  
Opravičeno odsotni: Brane Čenčič,  
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR 
 

Dnevni red: 

1) Pregled zapisnika 10. Seje 

2) Izbor nagrajencev za »Športnik leta 2016« 

3) Organizacija dogodka »Športnik leta 2016« 

4) Razno 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 

Boris je prebral zapisnik in člani so se strinjali, da zapisnik drugič potrdimo, ker ga niso vsi prejeli po 

mailu!  

SKLEP št. 21 

(k točki 1) 
Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili  zapisnik 10. seje 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 01.12.2016 

 

2. Pregled predlaganih športnikov, prispelih na razpis za »Naj športnik leta«: 

 

Prišlo je 8 predlogov in sicer:  

OŠ Železniki 

Za športnika šole 

Fantje Gašper Kemperle 

Dekleta  Nina Šmid 

Strelsko Društvo Lotrič 

Za športnico leta  

Anja Prezelj  letnik 2000 

Perspektivni mladi športnik 

Naja Prezelj 2002 

PKRŽ 

Perspektivni mladi športnik 
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Maja Lotrič  

SD Domel 

za športnega delavca 

France Pohleven 

AD Železniki 

za športnega delavca 

Jure Megušar 

za posebne dosežke  

Kavčič Janez 

ŠD Dražgoše 

Za športnika leta   

Tine Habjan 

ŠD Dolenja vas 

za športnika leta 

Peter Prevc 

Domen Prevc 

za športnega delavca 

France Pohleven       (France Pohleven je bil izbran s strani komisije, priznanje je zavrnil, zato 

 priznanje dobi drugi kandidat) 

Strokovni svet za šport pri JZR  

Perspektivni mladi športnik 

Matjaž Krek Bašelj 2003 

 

Izbor nagrajencev glede na predloge in glede na njihove rezultate! 

 

SKLEP št. 22 

(k točki 2) 

Člani Strokovnega sveta za šport za »Športnika leta 2016« so izbrali naslednje 

kandidate: 

1. športniku / športnici 

-          zlata plaketa za športnika in / ali športnico  

                                 ( PETER PREVC ) 

-          srebrna plaketa (DOMEN PREVC) 

-          bronasta plaketa (ANJA PREZELJ)  

-          bronasta plaketa (TINE HABJAN)  

2. športnim delavcem 

-          zlata plaketa  (JURE MEGUŠAR ) 

3. športnim društvom oz. klubom 

-          zlata plaketa  (  /   ) 
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4. Športnik in športnica Osnovne šole Železniki 

-          Priznanje za športnika in športnico Osnovne šole Železniki 

(NINA  ŠMID)  in  ( GAŠPER KEMPERLE ) 

5. Perspektivnim mladim športnikom / športnicam 

-          Priznanje za Perspektivnega mladega športnika / športnico  

  (MAJA LOTRIČ) in  (MATJAŽ KREK BAŠELJ) 

6. Priznanja za posebne dosežke na področju rekreacije 

   (JANEZ  KAVČIČ) 

 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 11.12.2016 

 

2. Organizacija dogodka: 

 ponedeljek, 19.12.16 ob 19.00. uri v mali dvorani 

 Vabila NAGRAJENCEM pripravi in razpošlje Gregor 

 Za moderatorja dogodka predlagam  Habjan Brino in Rejec Meto 

 Za glasbeno spremljavo  Triler Janez 

 Pogostitev uredi Gregor (lani je bilo OK) 

 Promocija dogodka v medijih - Gregor 

 Vabila pošljemo po pošti (županu, šolskim učiteljem, ravantelju, po mailu občinski upravi, 
svetnikom, svetu jzr, strokovni športni svet, čim več po pošti športnih društev ) 

 fotograf -  

 vzorec priznanja ostane isto 

 dvorano pripravi Andraž 
 

SKLEP št. 23 

(k točki 1) 

Člani Strokovnega sveta za šport soglašajo s potekom organizacije dogodka 

»Športnik leta 2016«, ki bo v ponedeljek, 19.12.2016 ob 19.00 uri v športni 

dvorani v Železnikih 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 11.12.2016 

 

4. Razno 

Razprava o člankih v Ratitovških obzorjih in o pogledu na prihodnost občinskega glasila? 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


