STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR
Železniki, 25.04.2017

Zapisnik 12. redne seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec,
ki je potekala v torek, 25.04.2017 Sestanek se je pričel ob 19.00 in se končal 21.00.
Prisotni: Boris Kavčič, Roman Megušar, Vili Rant, Niko Bertoncelj, Janez Rakovec
Odsotni: Andraž Pfajfar,
Opravičeno odsotni: Brane Čenčič, Martina Logar – referentka za družbene dejavnosti
Ostali prisotni: Leopold Nastran - predsednik komisije za razpise na področju družbenih
dejavnosti, Gregor Habjan - direktor JZR
Dnevni red:
1) Pregled zapisnikov 11. seje,
2) Pregled prijav prispelih na razpis za šport 2017,
3) Organizacija dogodka Športnik leta 2017,
4) Razno.

Boris je pozdravil vse prisotne še posebej pa Leopolda Nastrana, predsednika komisije za razpise na
področju družbenih dejavnosti občine Železniki. Pri ocenjevanju vlog, prispelih na razpis za šport,
komisija za razpise in strokovni svet za šport v zadnjih letih dobro sodelujeta v smislu skupnega
pregleda vlog prispelih na razpis. Strokovni svet se seznani z vsebinami vlog, ter na podlagi pravilnika
za šport komisiji za razpise pripravi predloga za ocenitev vlog.

1. Pregled zapisnika 11. seje,
Boris je prebral zapisnik in člani so se strinjali, da zapisnik potrdimo.
SKLEP št. 24
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili zapisnik 11. seje
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
25.04.2017

2. Pregled vlog prispelih na razpis za šport 2017
Komisija za razpise je vloge odpirala dne 13.4.20174. Boris je najprej predstavil povzetek vlog,
prispelih na razpis: Prispelo je 26 vlog (prijav), Strelsko društvo je s prijavo zamudili, V primerjavi z
2016 so 3 nove prijave.
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Prijave so vnesene v kalkulacijski model – Excel tabela »Ocenjevanje vlog za sport 2017 - Ver_2.xls«,
ki je tudi priloga k temu zapisniku.
Podrobno si bile pregledane prijave vseh prispelih vlog. Ugotovitve (pripombe, komentarji) so bila
sledeča:
a) Sankaško društvo nima registriranih tekmovalcev zato se jih premakne v rekreacijo. Tako je bilo že
v 2016.
b) Kegljaški klub ima prijavljena dva programa pod poglavjem 3. V primerjavi z 2016 imajo bistveno
povečano št. ur za oba programa. Nimajo predloženih dokazil o registraciji tekmovalcev. Pozove
naj se jih da to predložijo. V nasprotnem primeru se ta program prestavi v poglavje 2 – Rekreacija.
Poleg tega nja se jih pozove tudi da predložijo urnik treningov, z namenom, da se preveri dejansko
število ur programov. V poglavji izobraževanje strokovnih kadrov navajajo izobraževanja za
»Sodnike keglanja«. To ne spada v to poglavje, zato se to izloči.
c) Lokostrelsko društvo Eisneren: v prijavljenih programih navajajo št. udeležencev med 2 in 10. Da
se program lahko ovrednoti naj se vzame št. udeležencev 6 (srednja vrednost). V primeru, da tega
števila dejansko ne bodo mogli doseči, se jih ne sankcionira (ni odbitka s tega naslova pri
ocenjevanju vlog v naslednji letih).
d) ŠKTD Lajše: ni seznama članov – poziv za dopolnitev.
e) Društvo upokojencev: poziv za dopolnitev - št. ur aktivnosti.
f) ŠD Dolenja vas: vprašanje g. Janez Rakovec zakaj se ne upošteva ovrednotenje objekta »Asfaltno
igrišče Dolenja vas«? Pojasnilo g. Kavčič: v obstoječem veljavnem Pravilniku za šport so športni
objekti eksplicitno navedeni. Če hočemo na tem področju kaj spremenit, dodat, . . ., je zato treba
najprej spremenit pravilnik, ter speljat potrebno potrditveno proceduro: svet JZR, odbor za
družbene dejavnosti, občinski svet, objava v uradnem listi RS. To je problem preveč togega
pravilnika. Ker je potrebno pravilnik za šport uskladit z Nacionalnim programom športa (sprejet
2014) in novim Zakonom o športu (ni še dokončno sprejet), se bo to uredilo drugače: seznam
objektov bo med drugim izvzet iz pravilnika in dodan v Letni program športa. To nameravamo
naredit v 2017. Ker se Letni program športa sprejema za vsako leto, bo tukaj možnost dodajanja /
odvzemanja športnih objektov, ter po potrebi tudi spreminjana ovrednotenja, bolj fleksibilno.
Glede nato, da je objekt »Asfaltno igrišče Dolenja vas« praktično nov, sedaj z njim tudi ni kakšnih
posebnih stroškov vzdrževanja.
g) Kinološko društvo: ker društvo je v osnovi registrirano za vzrejo živali ter na osnovi dogovora med
županom in vodstvom društva (leto 2013), se jim na tem razpisu prizna samo športni objekt
»Kinološko vadišče Selca«. Ostali programi se jim ne upoštevajo.
h) Konjeniški klub: niso oddali obrazca za delovanje društva – poziv za dopolnitev.
i) KJP Krokar: v primerjavi z preteklimi leti je sedaj prijava realna. Pod poglavje 3 so prijavili dva
programa: individualni in kolektivni šport. Iz seznamov je razvidno, da gre za iste tekmovalce –
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podvajanje, zato se en program izloči. Poleg tega ni dokazil da so tekmovalci registrirani pri
nacionalni panožni zvezi. Pozove se jih za dopolnitev. V primeru da tega ne bo, se program
prestavi v poglavje 2 – Rekreacija (enaki kriteriji za vse).
j) ŠD Galaks: ponovna prijava po dveh letih. Program je realen.
k) SK Domel: v vlogi navajajo tekmovalce, kjer pri nekaterih ni razvidno, ali so registrirani, ter ali
dejansko nastopajo za SK Domel. Predlog je, da se vodstvo kluba povabi na komisijo za razpise, da
bolj podrobno predstavijo prijavljene programe.
l) Organizacija občinskih prvenstev: g. Niko Bertoncelj je imel pomisleke, da so nekatera tekmovanja
tu zelo slabo zastopana in dvomi o smiselnosti, da se to še naprej izvaja. Pomisleki drugih članov
so podobni. Po razpravi na to temo je bil zaključek, da če še to ukinemo potlej marsikateri športi v
domačem kraju ne bodo imeli niti ene tekme. Zato občinska prvenstva zaenkrat ostanejo
organizirana v taki obliki kot do sedaj, pod okriljem JZR. Treba je izboljšati promoviranje –
obveščanje javnosti, objavljanje tudi na spletni strani občine.

SKLEP št. 25
(k točki 2)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Predlogi, zapisani zgoraj od točke a) do l) se posredujejo Občino Železniki,
komisiji za razpise na področju družbenih dejavnosti.
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Boris Kavčič
03.05.2017

3. Organizacija dogodka Športnik leta 2017
Za 20 letnico prireditve se z občino že dalj čas se dogovarjamo za organizacijo dogodka v širšem
obsegu: dogodek bi bil v veliki športni dvorani, objava vseh dosedanjih nagrajencev v posebnni izdaji
zbornika v okviru Železnih niti, koncert po dogodku, . . .
Prvi korak ki ga je treba naredit je, da občina oz. župan pove, koliko sredstev bo lahko namenil za ta
dogodek. Gregor pridobi termin za sestanek pri županu na to temo (Boris in Gregor). Ta podlagi tega
se prične z resnimi pripravami. Najprimernejši termin za organizacijo tega dogodka bi bil 23.12.2017,
seveda ob pogoju da bi bili prisotni bratje Prevc.

4. Razno.
Stena znanih športnikov v bifeju športne dvorane. Po vzoru iz drugih krajev (Tržič, Kranj, . . .) je
Gregor predstavil idejo, da bi na stenah v lokalu naredili »Steno naših športnikov«. S tem bi popestrili
prostor v ter hkrati promovirali lokalni šport. Predlog je, da se na steno obesijo slike vseh tistih
lokalnih športnikov in športnic, ki so se v svoji športni karieri udeležili olimpijskih ali paraolimpijskih
iger in so takrat imeli in/ali imajo prebivališče v občini Železniki. To so: Maks Jelenc, Meta Habjan,
Roman Kejžar, Jure Rejc in Peter Prevc. Le ti s tem seveda morajo soglašati.
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Na stenah se pusti možnost razširitve za potencialne nove olimpijce / paraolimpijce.

SKLEP št. 26
(k točki 4)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani strokovnega sveta za šport soglašajo, da se v Bifeju v športni dvorani
naredi Stena znanih športnikov - olimpijcev. To so: Maks Jelenc, Meta Habjan,
Kejžar Roman, Peter Prevc in Jure Rejc.
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
03.11.2017

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
Zapisal:
Gregor Habjan
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