STROKOVNI SVET ZA ŠPORT
Železniki, 09.09.2015

Zapisnik 4. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec
Seja je bila v torek, 09.09.2015 ob 20. uri, v pisarni direktorja JZR, s pričetkom ob 20.00 uri
(končano ob 22:10)
Prisotni: Boris Kavčič, Roman Megušar, Janez Rakovec, Andraž Pfajfar,
Odsotni: Brane Čenčič
Opravičeno odsotni: Niko Bertoncelj, Vili Rant
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Odpiranje vlog prispelih na razpis za športne prireditve
3. Sprememba pravilnika "športnik leta"
4. Povečanje sredstev za šport
5. Razno

ad1: potrditev zapisnika iz prejšnje seje
SKLEP št. 9
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so soglasno potrdili zapisnik 3. redne seje

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

ad2: Odpiranje vlog prispelih na razpis za športne prireditve
Prispelo je 10 vlog. Razvrstili smo jih po prihodih datuma.
Ugotavljamo da so vse vloge skladne z predpisanimi pogoji
Vloge so prispele s strani naslednjih Društev:
1. ŠD Rovn za turizem in šport (Futsal)
2. ŠD Selca (Športno srečanje podjetij, Divja liga , Liga asfalt)
3. JZR (tekmovanja za zlato čipko, 4. igre JZR, zimska liga nogomet, liga košarka, liga tenis)
4. ŠD KAMIKAZE (kolesarska dirka za zlato čipko )
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5. ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO (agility)
6. SD LOTRIČ ŽELEZNIKI (Odprti turnir gorenjske, kvalifikacijski turnir)
7. GORSKO KOLESARSKI KLUB ŽELEZNIKI (downhill)
8. SK DOMEL (fis slalom za ženske)
9. AD ŽELEZNIKI (Ultra pušeljc , 20. tek na ratitovec)
10. ŠD DRAŽGOŠE (Tek na Dražgoško goro, Vaške igre 2015, turnir v malem nogometu,
športni mnogoboj)
Boris je obrazložil pretekle spremembe pravilnika novim članom Strokovnega sveta za šport,
tako do smo se vsi seznanili kako bomo točkovali prireditve. Člani strokovnega sveta so šli po
predlogih od prireditve do prireditve in so dodali točke društvom po pravilniku.
Točkovalna tabela in končni rezultati ovrednotenja bodo priloga zapisniku.
JZR izda v tem tednu sklepe o dodelitvi sredstev vročene s povratnico. Po prejeti povratnici
je rok za pritožbe 8 dni. Po tem roku in vseh vrnjenih povratnicah je zadeva pravnomočna in
JZR sklene z vsakim izvajalcem pogodbo v dveh izvodih ter po podpisu izplača sredstva.
Pogodbe je potrebno vrniti podpisano v roku 8 dni.
ad3: Sprememba pravilnika "športnik leta"
Pripravili smo predloge in spremembe pravilnika, Ponovno smo šli skozi pravilnik in sprejeli
sklep! Boris je novim članom SS za šport predstavil posebnosti pravilnika!

SKLEP št. 10
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport so soglasno potrdili predlog spremembe
pravilnika o priznanjih na področju športa v občini Železniki!

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

Direktor seznani svet zavoda!

ad4: Povečanje sredstev za šport
Direktor je predstavil, kaj je bilo na občini in kakšen je pogled in kakšne usmeritve so nam
dali na občini.
Na to temo se dobita direktor in predsednik SS za šport in pripravita predlog za naslednji
sestanek strokovnega sveta.
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ad5: Razno:
Boris je vprašal glede odgovora s strani šole. Direktor je rekel da odgovora s strani OŠ še ni
bilo.
Naslednja seja bo v zvezi z poročilom o razpisu za šport in športnikom leta.
Direktor je predstavil prošnjo strelcev za napredovanje v rang višje. Zaradi prevelike
odsotnosti članstva na tej seji smo prestavili odprto vprašanje na naslednjo sejo!
Direktor je predstavil tudi da je podal predlog na občino za umestitev dodatnih sredstev za
slavnostno prireditev ob 20 . letnici prireditve športnik leta za v proračun 2016.
Naslednja seja (seznanitev z zaključnimi poročili iz razpisa za šport) je predvidena v drugi
polovici novemba.

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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