STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR
Železniki, 19.11.2012

Zapisnik 23. redna seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec,
ki je potekala v četrtek, 11.12.2014
Prisotni: Peter Demšar, , Boris Kavčič, Andraž Pfajfar, Vili Rant
Odsotni: Brane Čenčič, Mitja Lorber, Gašper Benedik
Ostali prisotni : Gregor Habjan
Dnevni red:
 Športnik leta 2014: - izbor kandidatov
1. Pregled predlaganih športnikov, prispelih na razpis za »Naj športnik leta«:
- Peter Prevc (smučarski skoki) ŠD Dolenja vas
- Cene Prevc (smučarski skoki) ŠD Dolenja vas
- Domen Prevc (smučarski skoki)
- Petra Dobravc (strelstvo) SD Lotrič Železniki
- Anja Prezelj (strelstvo) SD Lotrič Železniki
- Ana Pratljačič (plavanje) ŠD Pingvinček
- Naja Prezelj (strelstvo) SD Lotrič Železniki
- Lejla Habjan (smučanje) SK Alpetour
- SK DOMEL (smučanje) društvo
- Branko Košir (strelstvo) SD Lotrič Železniki športni delavec
- Florijan Tavčar - za delavca nogometni športni delavec
- Simon Lotrič - smučar Dražgoše športni delavec
- Roman Prezelj - delavec Kamikaze športni delavec
OŠ Železniki
- Iris Jensterle
- Alenka Benedik
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SKLEP št. 65
(k točki 2)

Člani Strokovnega sveta za šport za »Športnika leta 2014« izbirajo naslednje
kandidate:
Bronasta plaketa:
 Domen Prevc
 Lejla Habjan

Srebrna plaketa:
 Cene Prevc
 Petra Dobravc
Zlata plaketa za športnika:
 Peter Prevc
Zlato plaketa za športnega delavca delavec:
 Branko Košir
Priznanje za športnika OŠ Železniki:
 Iris Jensterle
 Alenka Benedik
Zlata plaketa za Športno Društvo:
 SK DOMEL
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
11.12.2014

Za prihodnje leto predlagamo spremembo pravilnika in sicer v tem pogledu, da bi lahko
strokovni svet iz vrst različnih klubov oz društev izbral enega perspektivnega športnika v
moški in ženski kategoriji. Kar omogoča tudi mladim da se jih dodatno motivira.
Prav tako smo razmišljali o plaketi za posebne dosežke, s katerimi bi nagradili lahko tiste
športnike, ki so na rekreativnem nivoju nekaj dosegli. (najglobji potop, 10x maraton, DOS
kolesarstvo...). Razmišljali smo tudi o tem da bi preoblikovali tudi pravilnik da bi v vsaki
kategoriji nagradili M in Ž, ker se Petra nevarno bliža kategoriji za zlata priznanja in bi bilo
mogoče dobro. (pozorni moramo biti tudi da olimpijski športi prevladujejo)
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2. Organizacija dogodka:









ponedeljek, 22.12.14 ob 20.00. uri v mali dvorani
Vabila pripravi in razpošlje Gregor
Za moderatorja dogodka predlagam Roka Habjan Brino in Rejec Meto
Za glasbeno spremljavo lahko enako kot lani duo Triler
Pogostitev uredi Gregor (lani je bilo OK)
Promocija dogodka v medijih - Gregor
Vabila pošljemo po pošti (županu, šolskim učiteljem, ravantelju, po mailu občinski upravi,
svetnikom, svetu jzr, strokovni športni svet, čim več po pošti športnih društev )
fotografira

SKLEP št. 66
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani Strokovnega sveta za šport soglašajo s potekom organizacije dogodka
»Športnik leta 2012«, ki bo v ponedeljek, 22.12.2014 ob 20.00 uri v športni
dvorani v Železnikih
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
11.12.2014

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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