STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR
Železniki, 15.01.2015

Zapisnik 24. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec
ki je potekala v pisarni direktorja JZR, 15.1.2015, s pričetkom ob 19. uri (končano ob 22:00)
Prisotni: Boris Kavčič, Andraž Pfajfar, Vili Rant, Mitja Lorber, Brane Čenčič, Peter Demšar,
Gašper Benedik
Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR
Opravičeno odsotni:

Dnevni red:
1. Pregled zapisnikov 21., 22., 23. seje
2. Predlog za spremembo pravilnika »Športnik leta«
3. Seznanitev z rezultati razpisa za šport 2014 (realizacija programov)
4. Pravilnik za šport, poglavje 9, Športne prireditve, sprememba meril
5. Program športa za leto 2015
6. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1: pregled zapisnikov 21. seje
Zapisniki so bili soglasno sprejeti. Podana je bila le pripomba, da je potrebno številke sej na zapisnikih
uskladiti!
Ad 2: Predlog za spremembo pravilnika »Športnik leta«
Potekala je debata in usklajevanje glede različne terminologije v pravilniku (tako po členih kot tudi po
odstavkih), tako da bo ob koncu pravilnik kar najbolje pripravljen. Pravilnik je priloga zapisniki!
SKLEP št. 67
Preden pravilnik stopi v veljavo, se ga predloži v obravnavo in potrditev še
(k točki 2)
naslednjemu sestavu strokovnega sveta za šport pri JZR!
Odgovoren:
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Izvajalci:
Gregor Habjan
Rok izvedbe:
24.4.2015
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Ad 3 : Seznanitev z rezultati razpisa za šport 2014 (realizacija programov)
Predsednik Boris Kavčič je predstavil ostalim članom sveta kako je bil realiziran program za šport
tako vsebinsko kot tudi finančno. Neporabljenih sredstev v letu 2014 je bilo 1.717,00€.
Ad 4 : Pravilnik za šport, poglavje 9, športne prireditve, sprememba meril
Obravnavali smo te spremembo, Boris je podal svoj predlog, katerega je Brane še dopolnil ali celo
poenostavil. Nato se je razvilo usklajevanje glede zahtevnosti prireditev, glede prejemanja točk in
glede možnosti kdo in s kakšnimi prireditvami se lahko prijavijo. Končna odločitev je tabela po
predlogu Braneta Čenčiča in se tabelo vmesti v predlagane spremembe pravilnika pod točko 9.
Razmišlja se tudi o prireditvah, kot so rekreativne lige, tekme ki so pod okriljem državnih zvez, tekme
kot so tekmovanj, kot je sprint rally. Predlog pravilnika v glavi 9 verzija 3, datum 15.1.2014.

SKLEP št. 68
(k točki 4)

Zahtevnost prireditev - vrsta
športne prireditve

Spremembe pravilnika pod točko 9 se pošlje na obravnavo na Odbor za družbene
dejavnosti.
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Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Izvajalci:
Gregor Habjan
Rok izvedbe: 20.01.2015
Ad 5 : Program športa
Obravnavali smo te spremembo, Boris je predlagal da ostane program športa enak lanskemu , ostali
člani so se strinjali. Program športa je priloga tega zapisnika.
SKLEP št. 69
Program športa (nespremenjen od lanskega leta) se posreduje v obravnavo
(k točki 5)
odboru za družbene dejavnosti.
Odgovoren:
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Izvajalci:
Gregor Habjan
Rok izvedbe:
24.4.2015
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Ad 6 : Razno:
6. 1 Strokovni svet v svojem 4 letnem mandatu opaža spremembe v financiranju športnih društev in
klubov, ki so se v preteklosti financiral precej s pomočjo podjetij. Teh pomoči ni več v tolikšni meri
zato predlaga občinski upravi in občinskemu svetu, da v prihodnjem proračunskem obdobju poveča
postavko namenjeno športu. Veliko število aktivnih športnikov, otrok in mladine je vključeno v
športno dejavnost, ki za delovanje ta sredstva potrebuje. V tem mandatu je strokovni svet v
sodelovanju z občinsko upravo uspel vzpostaviti pregleden, transparenten in stimulativen sistem
razdeljevanja proračunskih sredstev namenjenih šport.
SKLEP št. 70
(k točki 2)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Zaradi obširnosti in kvalitetnega izvajanja športnih dejavnosti je potrebno fond
namenjen športni dejavnosti dvigniti najmanj za 50.000€.
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Gregor Habjan
24.2.2012

6.2 Boris je predstavil ostalim članom obisk občinske delegacije (Boris Kavčič, Martina Logar, Gregor
Habjan) na posvetu za šport v Ljubljani. Obrazložil je smernice ki so trenutno predlagane in so
podlaga za sprejetje novega zakona o športu, ki bo sprejet leta 2015. Torej bomo tudi mi v naprej
morali slediti spremembam v zakonu in se temu tudi prilagajati z našim pravilnikom, kar bo pa naloga
prihodnjega strokovnega sveta

6.3. Direktor je seznanil člane da je danes zadnja seja in da bo v februarju Svet zavoda poslal vsem
športnim društvom poziv naj predlagajo nove člane za naslednji mandat strokovnega sveta za šport.
V strokovnem svetu 2015 -2019 pa sta že potrjena člana Boris Kavčič in Vili Rant, ki sta hkrati tudi
člana Sveta zavoda!

6.4 Predsednik strokovnega sveta in direktor JZR sta se zahvalila vsem članom za njihove redne
udeležbe na sejah, ki so se vršile nekje 7x na leto.

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport
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