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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 
Železniki, 7.8.2017 

 

Zapisnik 15. redne seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, 

ki je potekala v sredo, 08.11.2017  Sestanek se je pričel ob 19.00 in se končal 22.00. 
 

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

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

Spremenjen dnevni red: 

1) Pregled zapisnikov 14. Seje; 

2) Organizacija dogodka Športnik leta 2017; 

3) Uskladitev Pravilnika za šport z novim zakonom in Program športa 2018 

4) Razno. 

 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 

Na zapisnik ni pripomb, Borisga je predstavil in prebral. 

 

SKLEP št. 30 

(k točki 1) 
Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili zapisnik 14. seje 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 08.11.2017 

 

2. organizacija dogodka 

 

Datum prireditve je prestavljen iz 23. 12. na 18.12. Prireditev ob 19h 

Dogodek se priredi v 2/3 velike dvorane, v zadnji tretjini pogostitev 

Gregor pokliče ansamble za spremembo. 

Vabila športnikom gredo ven naslednji teden četrtek. 

Ana poišče naslove, Gregor oblikuje vabilo. 

Porazdelil smo si imena med seboj, da bomo še dodatno poklicali športnike in jih povabili na 

prireditev. (priloga) 

Značke oz. priznanja so v delu.  120 priznanj (značka z imenom) 

Plakete za olimpijce (Napis: Plaketa občine Železniki za udeležbo na OI  + Ime) 

Moderatorje Gregor pokliče in preveri možnosti (Rok Pintar, Jana Jenko, Monika Tavčar)  

Bralca obrazložitev sta Brina Habjan in Gregor Gartner. 
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Oglaševanje mora biti na plakatih oglasne deske in na Jumbu pred pošto, Plakati v tovarne, radio 

sora,  face book dogodek.  Gorenjski glas, Ratitovška obzorja!  (plakate se reče Decopu?) 

Prijava prireditve občina, policija, sazas,  

Ozvočenje 

Gasilci parking varnost. 

Pogostitev  -  se prilagodi finančnim razmeram 

 

 Razpis se da ven 9.11. enako kot vsako leto 

- Obvezno omejiti število besed v obrazložitvah še krajše kot običajno 

Ven se razpošlje poziv za športnika leta in zraven novi pravilnik!  (na FB, na internet na 

občinsko stran, in na OŠ)   

4.12. je sestanek in odpiranje predlogov, v okviru 16. seje. 

30.11. je rok za oddajo predlogov  

  

Naslednji sestanek SS za šport 4.12. ob 19h. 

 

3. Uskladitev Pravilnika za šport z novim zakonom in Program športa 2018 

Boris je predstavil vtise in novosti iz seminarja, katerega sta se udeležila on kot predstavnik JZR 

(strokovni svet) in Martina Logar kot predstavnice občine. 

Do junija 2018 je potrebno prilagoditi pravilnike novemu zakonu.  Pravi da naš pravilnik ni niti v 

kakšnih konfliktih z novim zakonom. Pravi da je potrebno uskladiti terminologijo, kjer prihaja do 

nekih manjših sprememb. Največja razlika se pojavlja v registraciji otrok ker ne smejo biti registrirani 

do 12 leta. (plavanje in gimnastika ja ostali pa ne  Nekaj športov je izvzetih, in otroci do 12 leta padejo 

pod interesno športno vzgojo.  Potrebno bo prilagoditi letni program športa, ki je popolnoma v naši 

domeni.   Boris bo vsem članom poslal novi zakon in prezentacija, ki je bila na seminarju.  Potrebno se 

bo lotiti sprememb, toda kako.  Lahko poizkusimo v dveh etapah. Uredimo pravilnik in program 

športa, ki ga bo potrebno bolj dopolniti in nekatere segmenta iz pravilnika prestaviti v program 

športa, ki ga lahko letno spreminjamo.  Program športa je potrebno prenovi vti do razpisa . Boris bo 

pripravil predlog in bo v novi programu športa skušal vključiti tudi merila.  Rok za predstavitev 

predloga je 31. 1. 2018   

 

SKLEP št. 31 

(k točki 1) 
Člani Strokovnega sveta za šport so se odločili da Boris pripravi predlog novega 
pravilnika oz novega programa športa 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 31.01.2018 

 

4. Razno 

Rok za oddajo zaključnih poročil za razpis za šport 21.11.2017. 

- dom ostarelih in prestavitev tenis igrišča se ne podpira kakor tudi ne lokacija doma ostarelih. 

Pojavljajo se resni pomisleki, da se umetna trava na športnem parku ne  odstrani. 

  

 


