STROKOVNI SVET ZA ŠPORT
Železniki, 25.08.2015

Zapisnik 3. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec
Seja je bila v torek, 25.08.2015 ob 20. uri, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, s pričetkom
ob 20.00 uri (končano ob 22:10)
Prisotni: Boris Kavčič, Niko Bertoncelj, Roman Megušar , Vili Rant, Andraž Pfajfar,
Odsotni: /
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR,
Opravičeno odsotni: Brane Čenčič, Janez Rakovec
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Seznanitev z rezultati razpisa za šport (končna verzija –pojasnila in komentarji - priloga)
3. Objava razpisa za Športne prireditve 2015 – JZR
4. Sodelovanje z OŠ Železniki – dopis
5. Povečanje sredstev za šport – predloga na občino za povečanje postavke v letu 2016 –
priprava dopisa z argumenti
6. Futsal klub STRIPY Šk. Loka – prošnja za finančno pomoč
7. Razno

ad1: potrditev zapisnika iz prejšnje seje
Na zapisniku je bilo potrebno popraviti datum sestanka, ki je bil napačno zapisan!

SKLEP št. 5
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so soglasno potrdili zapisnik 2. redne seje

Boris Kavčič, predsednik Strokovnega sveta za šport
Strokovni svet za šport
takoj
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ad2: Seznanitev z rezultati razpisa za šport (končna verzija –pojasnila in komentarji - priloga)
Boris je podrobno predstavil prisotnim vse v zvezi z razdelitvijo in razporeditvijo sredstev
glede na prijave na razpis. Tabele so priloge k zapisniku. Tabela o sredstvih je bila projecirana
na steno, kjer so si vsi prisotni lahko sprotno ogledali situacijo. Boris je obrazložil določene
postavke in posebnosti.
Niko je komentiral zneske in članstvo v klubih. Vidi problem v porazdelitvi sredstev in je
primerjal klube med seboj in se mu zdi da se kriterij številčnosti članstva premalo upošteva.
Gregor je predlagal, da bi se v prihodnje uvedel tudi faktor porabe sredstev na člana v
društvu (glede na bilance oz poslovanje kluba).

SKLEP št. 6
(k točki 2)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so bili seznanjeni z končnim ocenjevanjem vlog

Boris Kavčič, predsednik Strokovnega sveta za šport
Strokovni svet za šport
takoj

ad3: Objava razpisa za Športne prireditve 2015 – JZR
Pregledali smo razpis in ugotovili, da je rok za oddajo vlog 7.9. , določili smo rok seje ko bomo
pregledovali prijave in sicer bo seja 9.9. ob 20h

ad4: Sodelovanje z OŠ Železniki – dopis
Boris je na pobudo vseh pripravil predlog pisma ravnatelju, ki so si ga člani ogledali, prebrali in so bili
z njim seznanjeni. Pismo je priloga zapisniku in ga bo direktor JZR poslal na OŠ Železniki.

SKLEP št. 7
(k točki 4)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta se strinjajo z vsebino pisma »Sodelovanje z OŠ Železniki,
naslovljenega na ravnatelja OŠ g. Rant Franc.

Boris Kavčič, predsednik Strokovnega sveta za šport
Javni zavod Ratitovec
takoj

ad5: Povečanje sredstev za šport – predloga na občino za povečanje postavke v letu 2016 –
priprava dopisa z argumenti
Glede na debato iz prejšnjih sej je Boris pripravil predlog za povečanje sredstev, ki se bo odposlalo na
občino v imenu Strokovnega sveta. Skupaj smo pripravili predlog za povišanje 20.000€.
Direktor JZR predstavi na občini predlog. Dopis je priloga tega zapisnika!
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SKLEP št. 8
(k točki 5)

Člani Strokovnega sveta za šport soglašajo s predlaganim dopisom »Predlog za
povečanje sredstev na področju športa«, ki se naslovi na g. Župana in pošlje na
občino Železniki.

Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Boris Kavčič, predsednik Strokovnega sveta za šport
Javni zavod Ratitovec
takoj

ad6: Futsal klub STRIPY Šk. Loka – prošnja za finančno pomoč
Boris je predstavil prošnjo futsal kluba Stripy in jo dal na ogled ostalim članom. Člani ugotavljajo da
pravilnik za šport ne dovoljuje da bi bili prejemniki razpisanih sredstev izven občine. Zato Futsal klub
STRIPY iz Šk. Loke sredstev iz razpisa za šport občine Železniki žal ne more prejeti (niti nee more
kandidirati na tem razpisu).

SKLEP št. 8
(k točki 2)

Člani Strokovnega sveta ugotavljajo, da trenutno veljaven pravilnik za šport ne

Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Boris Kavčič, predsednik Strokovnega sveta za šport
Strokovni svet za šport
takoj

dovoljuje, da bi bili prejemniki razpisanih sredstev s sedežem izven občine.

ad7: Razno:
 Športnik leta 2016. Direktor JZR Gregor Habjan je izpostavil prireditev športnik leta 2016.
Leta 1996 se je prireditev športnik leta pričela, zato smo mislili, da bi se po 20 letih nekako
prireditev naredila bolj slovesno, v veliki športni dvorani (zbornik, koncert, gostje
pomembni športniki, . . .). Gregor naj se z občino skuša dogovoriti, da se bodo sredstva v
proračunu za 2016 na postavki za Športnik leta povečala, da bomo to lahko organizirali.
 Triatlon. Gregor je predstavil, da potekajo aktivnosti za povrnitev nekdanjo organizacijo
triatlona v okviru iger JZR. Na tem področju se trudita Mitja Lorber in Jože Rakovec.
 Strelišče. Gregor je povedal in opisal aktivnosti s streliščem, opisal je trenutne opcije oz.
možne lokacije (parkirišče Domel, prizidek k športni dvorani, podružnična šola Dražgoše).
 Poslovne športne igre na Jesenicah - vabijo občinsko reprezentanco, da se udeležimo
iger. Strokovni svet je ugotovil, da je to stvar posameznih podjetij, kot so športno
rekreativne igre v Škofji Loki. Zato smo se odločili, da to ni v naši pristojnosti ampak je to
zadeva povsem komercialne narave.

Naslednja seja (obravnava vlog) je predvidena v sredo dne 9.9.2015 ob 20h!
Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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