STROKOVNI SVET ZA ŠPORT
Železniki, 31.03.2015

Zapisnik 1. redne kontitutivne seje Strokovnega sveta za šport Javnega
zavoda Ratitovec
Seja je bila v torek, 31.3.2015 ob 20. uri, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, s pričetkom
ob 20.10 uri (končano ob 22:10)
Prisotni: Boris Kavčič, Brane Čenčič, Janez Rakovec, Niko Bertoncelj, Roman Megušar, Vili
Rant in Andraž Pfajfar
Odsotni: /
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR, Edo Pohleven - predsednik Sveta zavoda JZR
Opravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev predsednika in podpredsednika strokovnega sveta za šport JZR
Plan dela 2015 – 2019
Vprašanja in pobude
Razno

Sejo je do izvolitve predsednika vodil predsednik Sveta Javnega zavoda Ratitovec Edo Pohleven, ki je
najprej dal v potrditev dnevni red, ki je bil soglasno je bil sprejet in potrjen.

ad1: izvolitev predsednika in podrpedsednika
Predsednik Sveta zavoda je pozval Strokovni svet k izvolitvi predsednika in podpredsednika ter
poprosil predsednika preteklega mandata, da malo predstavi vlogo predsednika in delo, ki nas čaka.
Tako je Boris Kavčič nekaj povedal o delu predsednika in podpredsednika v strokovnem svetu.
Predstavitev :
Največ smo se ukvarjali s pravilnikom za šport v Občini Železniki (oblikovali smo novega, ki je res dober, ...),
Vsako leto Športnik leta (razpis, izbor, ...) pripravili spremembo - novi svet mora potrditi ali spremeniti pravilnik
o priznanjih,
Vsako leto razpis ( v okviru JZR) športne prireditve (pravilnik letos dodelan in spremenjen v celoti),
Vsako leto potrdimo in pripravimo Letni program športa,
Včasih so se določala še občinska prvenstva, sedaj je to v domeni JZR, ki ima odobrenih le nekaj sredstev za to,
Obravnava kakšnih prošenj, pritožb, pobud, želja, ...

Po končani predstavitvi in po krajši razpravi sta bila predlagana kot kandidat za predsednika
Strokovnega sveta za šport Boris Kavčič in kot podpredsednik Brane Čenčič. Člani strokovnega sveta
so z glasovanjem s sedmimi glasovi za predsednika izvolili Borisa Kavčiča, za podpredsednika pa so
imenovali Braneta Čenčiča.
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SKLEP št. 1
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Predsednik Strokovnega sveta za šport je Boris Kavčič in podpredsednik
Strokovnega sveta za šport je Brane Čenčič.
Edo Pohleven, predsednik Sveta zavoda JZR
Strokovni svet za šport
takoj

Od 2. točke dalje je sejo vodil predsednik Strokovnega sveta za šport Boris Kavčič.

ad2: Plan dela Strokovnega sveta od 2015 do 2019
Boris je predstavil okvirni plan dela za prihajajoče obdobje. Pri tem se je nanašal na
nedokončane naloge iz prejšnjega sveta (prilagoditi in potrditi pravilnik o športnih priznanji.
Nato se je osredotočil na pravilnik o športu, ki ga bomo morali prilagoditi obstoječi oz
prenovljenemu zakonu o športu, ki se bo navezoval na prenovljen in potrjen nacionalni
program športa. Predstavil je kako poteka in kakšna je vloga Strokovnega sveta za šport pri
občinskem razpisu za šport (seznanitev z vlogami, pregled vlog in nato povratna informacija pri poročilih) ,
predstavil je njegovo funkcijo pri vsem tem in povedal na katerih področjih sodeluje z Občino
oz na občini za to zadolženo Martino Logar. Omenil je tudi količino razpisanih sredstev,
zgodovino nihanja teh sredstev in načina kako je prišlo do tega sedanjega zneska 74000€.
Povedal je, da bo v prihodnosti (verjetno ob spremembah pravilnika), strokovni svet za šport
moral izpeljati okroglo mizo na temo športa v Železnikih. Pobuda za to je prišla s strani SK
Domel že kar nekaj časa nazaj. Opozoril je tudi na problem oz ne vključevanje osnovnošolskih
učiteljev v športno delovanje v Občini ali bolje v Strokovni svet za šport. Člana ni tudi po
pogovoru z ravnateljem. Povedal je tudi, da bomo še naprej bdeli nad prireditvijo športnik
leta in da bomo še naprej izbirali kandidate za priznanja. Glede te prireditve je tudi omenil
da bomo leta 2016 praznovali 20 letnico te prireditve (to je treba preveriti, glede na arhiv meni kaže
da bo to 2018) , ki naj bi bila bolj slavnostna in ponovno organizirana v Veliki dvorani! Pri tej
prireditvi bo strokovni svet aktivno udeležen.
ad3: Vprašanja in pobude
- Ponovno je prišlo do razgovora glede neporabljenih sredstev in stekanjem teh sredstev v
integralni proračun, ponovno se je pojavila želja da bi se nekako ta sredtsva s kakršnim koli
pravilom stekala nazaj v proračun za šport. Zadnji dogovor je bil, da se še naprej poizkuša
dobiti rešitev v tej smeri
- Ponovno se je oprla tema v povezavi z Osnovno šolo, konkretno s slabim vključevanjem
otrok na šolska tekmovanja, ki so nujna za razvoj in spodbujanje tekmovalnega športa v naši
Občini. Dogovor je bil da se v prihodnosti povabi učitelje ali oblikuje nek dopis na OŠ v zvezi s
tem, ker se kot strokovni svet za šport čutimo odgovorne za razvoj športa v naši dolini.
- Pogovor je tudi nanesel na organizacijo in udeležbo na Občinskih Prvenstvih: Janeza je
zanimalo kako je sedaj in kakšna so pravila. Direktor JZR mu je odgovoril da je sedaj za
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dodeljevanje in tudi organizacijo zadolžen JZR, ki z začetkom leta pozove vsa društva da
prijavijo željo po organizaciji kakršnega koli Občinskega prvenstva. Nato presodimo ali je
organizacija smotrna ali ni - večinoma vse predloge podpremo. (kakšnega pravilnika o tem še
ni oblikovanega). Prijavitelju oz. organizatorju občinskega prvenstva JZR dostavi odličja oz
pokale!
- Razprava je tekla tudi o športni infrastrukturi v Železnikih. Poudarek je bil na izgradnji
športnega kompleksa v Dolenji vasi, glede namembnosti , financ in mnenja smo bili da je
skrajni čas da se to naredi oz. dokonča.
- Razpravljali smo tudi o poenostavitvi obrazcev za prijavo in poročila pri razpisu za šport.
Boris je rekel, da se bo ob spremembah poskrbelo tudi za spremembo obrazcev v smerii
poenostavitve poročil in prijave, do te mere kot bo to možno.
ad4: Razno:
- Brane Čenčič povedal, da bo letos 20 letnica organizacije teka na Ratitovec in da bo Občina
Železniki podprla organizacijo te velike prireditve. (na hitro je tudi povedal kako bo športna
prireditev organizirana. Več o tem na drugih sejah)
- Direktor pripravi tabel z e mail naslovi in gsm številkami (priloga zapisniku)
Naslednja seja je predvidena v torek dne 14.4.2015 ob 20h!

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport

Stran 3 / 3

