STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR
Železniki, 29.08.2014

Zapisnik 20. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec
ki je potekala v pisarni direktorja JZR, 28.8.2014, s pričetkom ob 20. uri (končano ob 22:00)
Prisotni: Boris Kavčič, Gašper Benedik, Andraž Pfajfar, Vili Rant
Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR
Opravičeno odsotni: Mitja Lorber, Brane Čenčič, Peter Demšar

Dnevni red:
1. Prijave na razpis za športne prireditve 2014
2. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
ad1: odpiranje prijav, ki so prispele na razpisan razpis za športne prireditve v Občini Železniki
Na razpis se je prijavilo 11 društev, nekateri z večjimi prireditvami oz. tekmovanji nekateri pa le z
enim dogodkom. (prikazano v tabeli v prilogi).
Prijave smo odprli po vrstnem redu datuma prejema. Najprej smo jih pregledali, če je vse izpolnjeno
in storjeno kot je v razpisnih pogojih. Nato smo nepravilne izločili. Nato smo pogledali vsebino in jih
tudi vsebinsko izločili. Nato smo šli od društva do društva in vsaki prijavi določili ustrezne točke po
kriterijih.
Naslednji ukrepi v zvezi z razpisom. JZR pošlje v ponedeljek 1. 9.2014 priporočeno s povratnico sklepe
društvom, katere vloge smo sprejeli in zavrnili. Ter določi 8 dnevni rok za pritožbe. Če pritožb ne bo
gredo društvom v podpis pogodbe. V primeru pritožb se znova skliče strokovni svet za šport, ki
obravnava pritožbe. Če je kateri pritožbi ugodeno in se s tem zmanjša vrednost točke tudi za ostale ki
so sklepe že prejeli. Torej se društvom ki se niso pritožila ob prejemu pogodb priloži obrazložitev
zakaj se je vrednost točke zmanjšala in s tem tudi vrednost njihovega programa, ki je bila
ovrednotena v sklepu.
Opombe:
V prihodnjem letu je treba razpis oz pravilnik izpopolniti in dodati dodatne določbe, zaenkrat pa velja
dogovor strokovnega sveta v smeri spodnjih alinej:
- pohodi se v tem razpisu ne upoštevajo,
- enodnevni turnirji lahko dobijo max 1 točko,
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- igre je potrebno opredeliti z disciplinami,
- obvezno priložiti priloge, kot na primer objava tekmovanja v koledarju, lestvica lige, ...,
- organizacija občinskih prvenstev ne šteje v ta razpis,
- tekme, ki so organizirane v sklopu državnih tekmovanj, ki sodijo pod okrilje krovnih zvez Slovenije
ne sodijo v ta razpis.
ad 2: Razno:
Seznanitev z rezultati razpisa in vsega kar se je v zvezi s tem dogajalo.
Rezultati v tabeli 2 v prilogi!

Naslednji sestanek je predviden dne 18.9. 2014 ob 19h v pisarni direktorje. Prosimo da si rezervirate
termin in s tem zagotovite popolno prisotnost.

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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