STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR
Železniki, 22.05.2017

Zapisnik 13. redne seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec,
ki je potekala v torek, 22.05.2017 Sestanek se je pričel ob 19.00 in se končal 21.00.
Prisotni: Boris Kavčič, Brane Čenčič, Niko Bertoncelj, Andraž Pfajfar
Odsotni:
Opravičeno odsotni: Roman Megušar, Janez Rakovec, Vili Rant
Ostali prisotni: Martina Logar – referentka za družbene dejavnosti, Gregor Habjan - direktor
JZR
Dnevni red:
1) Pregled zapisnika 12. seje,
2) Organizacija dogodka Športnik leta 2017 – priprava osnutka scenarija,
3) Pravilnik za šport – uskladitev z nacionalnim programom športa,
4) Razno.

Boris je pozdravil vse prisotne.

1. Pregled zapisnika 12. seje,
Boris je prebral zapisnik in člani so se strinjali, da se zapisnik potrdi. Še enkrat je na hitro šel skozi
pregled društev. Martina je sproti malo razložila in povedala kako se stvari izvajajo. Niko je poudaril,
da je treba pozvati vse hitro da bo denar čimprej!
SKLEP št. 27
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili zapisnik 12. seje
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
22.05.2017

2. Organizacija dogodka Športnik leta 2017 – priprava osnutka scenarija,

Gregor in Boris sta predstavila sestanek pri županu, rekel je naj pripravimo malo scenarija in nek
finančni konstrukt, da se bo vedelo o čem govorimo? Bila sta možna dva scenarija prireditev in nato
zabava, ali pa ostanemo na tem konstruktu, kot je nekako utečen.
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Gregor je oboje pripravil in predstavil članom ss za šport. Osnutek scenarija je pripravil tudi Boris,
tako smo potlej skupaj šli skozi celotno prireditev in na tablo zapisali okvirno kako naj bi stvari
potekale. Fotka delovne table in scenarij ter finančni plan so priloga k zapisniku.
Finančni plan je narejen na maximalno možno varjanto, naj ga Gregor posreduje županu innaj se z
vsemi deležniki predračuna dogovori ter poizkusi čimbolj zmanjšati ceno.
Gregor je predstavil tudi članek za v Železne niti. Trenutno ima 17 strani, brez foto gradiva. Šli smo
skozi in padle so ideje, kako bi članek popestrili in kdo bi o teh prireditvah še kaj vedel. Vpraša se še
Braneta Mohorič, Braneta Bertoncelj, Aleša Jensterle, ...

Boris predlaga da se dobivamo 1x mesečno, da zadeve predebatiramo. Člani bodo vabljeni enkrat
konec junija!

3. Pravilnik za šport – uskladitev z nacionalnim programom športa

Te točke se tokrat nismo dotaknili. Počasi bo treba zagristi tudi v to, toda ne prej kot bo novi zakon o
športu potrjen.

4. Razno.
Gregor je člane strok. sveta seznanil o :

- prošnja kegljaškega kluba (ideja v kombinaciji kegljišča s streliščem se zdi dobra) Če bi šli v poseg je
potrebno poleg te namembnosti pridobiti še dve večji pisarni, ki bi si jih delili, rokometaši, atleti,
smučarji, kegljači, strelci in namizni tenis, ...).
(direktor JZR je dodal : V objektu bi bilo potrebno urediti tudi mali fitnes in načeloma bi lahko
razmišljali tudi o kombinacij za namizni tenis, ker tudi ti nimajo svojega prostora.)
Člani strokovnega sveta so mnenja, da ima tokrat bazen s savnami prednost in naj se le ta najprej
uredi do konca (otroški bazenček, odprt navzven in savne), potlej pa se lahko prične delati na
predlaganem projektu s strani občine.

- čipkarski dnevi in športno srečanje podjetij (športni dogodki se križajo in to ni OK). Žal je tako prišlo
da se srečanje ni moglo prestaviti na noben drug datum. Tako gredo športni čipkarski dogodki na
dneve čipkarskih dni (15.julij)

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