STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR
Železniki, 18.09.2014

Zapisnik 22. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec
ki je potekala v pisarni direktorja JZR, 18.9.2014, s pričetkom ob 20. uri (končano ob 22:00)
Prisotni: Boris Kavčič, Andraž Pfajfar, Vili Rant, Mitja Lorber, Brane Čenčič, Peter Demšar
Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR
Opravičeno odsotni: Gašper Benedik ,

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 21. seje
2. Obravnava pritožb prispelih na razpis za športne prireditve
3. Pravilnik za šport, poglavje 9, Športne prireditve, Oblikovanje novih meril
4. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
ad1: pregled zapisnika 21. seje
Zapisnik je bil posla po e mailu in člani so ga pregledali in prebrali. Pripomb ni bilio
ad2: obravnava pritožb
ŠD Selca je vložilo pritožbo v zvezi z prireditvijo »Športno srečanje podjetij Selške doline«, kjer jo je
komisija ovrednotila z eno točko. Pritožnik navaja, da gre za tradicionalno množično prireditev, zato ji
po pravilniku pripada 3 točke.
SKLEP št. 65

Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Pritožba ŠD Selca, se odobri, prireditev »Športno srečanje podjetij Selške doline«
se ovrednoti z tremi točkami.
Obrazložitev:
Komisija pri ocenjevanju ni upoštevala dejstva, da je prireditev »Športno srečanje
podjetij Selške doline« je tradicionalna rekreativna množična prireditev z več kot
70 udeleženci, zato ji po pravilniku pripada 3 točke.
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
1.10.2014
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SK Domel Železniki.
Strokovni svet za šport je pri ocenjevanju vlog, SK Domelu priznal le eno smučarsko FIS tekmo, ostale
je zavrnil. SK Domel se je na to pritožil. Strokovni svet za šport je še enkrat preučil vlogo oz.
prijavljene športne prireditve, ampak odločitev ostaja nespremenjena.
SKLEP št. 66

Pritožba SK Domel, se zavrne.
Obrazložitev:
1) SK Domel prijavlja dve mednarodni FIS smučarski tekmi v slalomu za moške in
ženske. Prireditev se odvija isti en dan na istem terenu. Gre sicer za dve tekmi
ampak v organizacijskem smislu je to en športni dogodek oz. prireditev zato je
strokovni svet prireditev združil kot eno oz. jo tako tudi ovrednotil.
2) Državna in regijska tekmovanja za dečke in deklice spadajo v okvir dejavnosti
tekmovalnega športa in so vključena v postavki 1.3. Takšna je tudi praksa pri
ostalih športih v občini (atletika, nogomet, rokomet, plavanje, . . .), kjer tudi
društva oz. klubi organizirajo otroška državna ali regijska tekmovanja in se jim
organizacija takšnih tekmovanja ne prizna.

Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
1.10.2014

ad3: pravilnik za šport - oblikovanje novih meril
Boris preko e maila sporoči nove predloge za spremembe pravilnika. Prav tako ukrepajo tudi ostali
člani , tako da steče debata glede sprememb in bomo do seje pripravljeni.
ad4 : Razno:
Ni pripomb

Naslednji sestanek je predviden dne 16.10. 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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