STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR
Železniki, 16.11.2011

Zapisnik 4. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec,
ki je potekala v pisarni direktorja JZR , v sredo 16.11.2011 s pričetkom ob 20. uri in bila
zaključena ob 22.00 uri.
Prisotni člani: Brane Bertoncelj, , Mitja Lorber, Gašper Benedik, Brane Čenčič, Peter
Demšar, Jože Rakovec, Boris Kavčič
Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR
Odsotni: Na začetku so vsi prisotni potrdili predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 2. redne seje
2. Pregled zapisnika 3. (korespondenčne) seje
3. Športnik leta 2011:
• Obravnava pravilnika – novi predlogi
• Postopek za izvedbo prireditve Športnik leta 2011
4. Občinska prvenstva:
• Poročilo o izvedenih občinskih prvenstvih za leto 2011
• Občinska prvenstva za leto 2012 - razpis
5. Priprava novega pravilnika za šport
6. Razno

K točki 1 in 2: Potrditev zapisnikov
Sklep št. 14: Člani Strokovnega sveta za šport so soglasno potrdili zapisnik 2. Redne seje in
3. korespondenčne seje
K točki 3: Športnik leta 2011
•

•
•
•
•
•

Predlog pravilnika o priznanjih na področju športa je spremenjen do te mere, da društvo
lahko predlaga le enega kandidata, druga sprememba pa je, da bi vključili zraven v podelitev
občinskih priznanj tudi Osnovno šolo, da predlaga športnika in športnico šole.
Razvila se je debata o športniku šole, kako bi ga izbirali. Ravnatelj in športni kolektiv se strinja.
Predlagali naj bi le enega učenca in eno učenko!
Vsi se strinjajo da klub ali društvo predlaga enega športnika najboljšega lahko žensko ali
moškega.
Količina plaket ni vnaprej določena, količina podeljenih se odloča glede na predloge.
Gregor pripravi spisek dosedanjih nagrajencev.
Boris pripravi čistopis pravilnika. V pravilniku je potrebno jasno opredeliti da izbiramo
izključno v tekočem letu oz od 1. decembra do 30. novembra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razpis se razpošlje v petek 18.12.2011 na društva skupaj s pravilnikom (Gregor in Boris).
Rok prijave kandidatov je 2.12. 2011,
Komisija se dobi 6.12.2011 ob 20h v pisarni direktorja.
Dogodek – podelitev priznanj bo 16.12.2011 ob 19h športni dvorani (mala dvorana)
Povezovanje – Boris reče Roku
Glasba na prireditvi Gregor
Pogostitev: JZR Joža Rakovec
Ozvočenje, Zastava, podlaga na tleh, Mikrofoni
Pričakujemo lahko cca 50 ljudi
Vabila razpošlje Gregor, se pozanima kam so do sedaj vedno pošiljali
Gregor obvesti Župana da bo podelil priznanja

SKLEP št. 15
(k točki 3)

Člani strokovnega sveta soglasno potrdijo spremembo pravilnika o priznanjih na
področju športa v občini Železniki

K točk 4: Občinska prvenstva
Podano je bilo poročilo o izvedenih občinski prvenstvih:
Prijavitelj
Disciplina
Izvedeno
Kegljaški klub
Keglanje
DA
ŠD Pingvinček
Plavanje
DA
SK Domel
Veleslalom
DA
Strelsko društvo
Steljanje
DA
ŠD Kamikaze
Kolesarjenje
DA
ŠD Dražgoše
Mali nogomet
Izvedeno bo 19.11.11
JZR
Kros
Namesto tega je bil
atletski mnogoboj
Streetball
NE
Odbojka na mivki
NE
Konjeniški klub Ratitovec
Galopske dirke
DA
ŠD Selca
Namizni tenis
DA
Mali nogomet
DA
Hokej na rolerjih
DA
Tenis
DA

SKLEP št. 16
(k točki 4)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:
•

Člani SS potrjujejo poročilo. Soglašajo, da se kros nadomesti z atletskim
mnogobojem in velja za občinsko prvenstvo. Naredi se povzetek rezultatov
občinskih prvenstev za leto 2011 in se jih objavi na spletni strani www.jzr,si
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Uprava JZR
6.12.2011

Brane Č. je predlagal Kros bi se lahko izpeljal skupaj z osnovno šolo in takrat bi se pridružili
tudi odrasli ! Mitja pravi da se otroci najdejo bolj v mlajših razredih.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Objava rezultatov na spletu (e stran JZR). Društva, ki so imela Občinska prvenstva morajo
posredovati rezultate JZR in poročilo iz prireditve.
V razpisu je potrebno opozoriti na objavo rezultatov na e strani, prav tako se to opozori na
vabilih.
Peter D.: Bodimo pozorni na varstvo osebnih podatkov in na odgovornost izvajalca prvenstva.
Narediti je potrebno en obrazec neke splošne pogoje, na katere se izvajalec lahko opira. Ti
pogoji so na naši internet strani. Pogoje pripravi strokovni svet za šport. Boris pripravi
predlog.
Razpis se razpošlje v petek 18. 12. na društva skupaj s pravilnikom (Gregor in Boris)
Rok prijave kandidatov je 2.12. 2011. Izvajalce se izbira na naslednji seji, 6.12.11
Boris K. je izpostavil problematiko slabe udeležbe na občinskih prvenstvih.
o Peter D. pravi, da bi na prireditvi športnik leta poudarjali tudi občinske prvake. Teh je
preveč, moral bi izpostaviti enega med individualnimi (m/ž) in enega iz ekip (to je
treba razdelati)
o Na občinsko prvenstvo se lahko pripelje tudi kakšno drugo prireditev
o Brane Č.: poznam veliko dobrih rekreativcev, ki se redno ukvarjajo s športom, ampak
jim je nerodno priti na tekmovanje
o Ljudje se ne udeležujejo ker so preveč vidni
Jože R. je poročal, da je bila največja udeležba na smučanju, plavanju, atletiki, streljanju, in
tako naprej navzdol
Discipline za leto 2012 ostanejo enake kot za leto 2011 s tem da se doda še smučarski tek, ki
letos ni bil izveden zaradi prepoznega razpisa.

SKLEP št. 17
(k točki 4)

Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Objavi se razpis za občinsko prvenstvo za leto 2012 naslednje discipline (15
disciplin):
• Kegljanje
• Plavanje
• Veleslalom
• Streljanje
• Kolesarjenje
• Galopske dirke
• Namizni tenis (OŠ, Člani)
• Mali nogomet mladinci
• Mali nogomet člani
• Hokej na rolerjih
• Tenis
• Streetball
• Odbojka na mivki
• Smučarski teki
• Kros
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Uprava JZR
18.11.2011

SKLEP št. 18
(k točki 4)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Problematika: upadanje udeležbe na občinskih prvenstvih. Člani SS do naslednjega
sestanka razmislijo in podajo predloge, s katerimi bi izboljšali udeležbo na
občinskih prvenstvih
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Člani SSŠ
6.12.2011

K točki 5: Priprava pravilnika o sofinanciranju športnikov oz. športa
Razprava:
• Boris K.: Pomislek je ali se lahko oblikuje pravilnik tako, da o delitvi denarja odloča SSŠ. O
delitvi denarja sedaj odloča županova komisija.
• Brane B. : Pravilnik iz občine Log -Dragomer je predlagan s strani inšpektorja za šport, da je
trenutno najbolj v skladu z zakonom. Dilema je ali bi popravili naš pravilnik in ga vsebinsko
uskladimo ali pripravimo novega.
• Jože R.: Do naslednjič se ga pregleda in se sprejme odločitev.
• Borisu je všeč v novem pravilniku sistem bonus točk.
• Branetu B.:je všeč razvid športnih objektov. To bi morali urediti.
SKLEP št. 19
(k točki 4)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Do naslednjega sestanka člani sveta pripravijo predloge za obravnavo pravilnika.
Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport
Člani SSŠ
6.12.2011

K točki 6: Razno
Direktor JZR je podal informacijo, da se je JZR skupaj z Športnim društvom Ratitovec prijavil na razpis
za Fundacije za šport za izvedbo (sofinanciranje) Športnih iger JZR za otroke. Igre bodo potekali
septembra 2012 ne glede na to ali bo program na razpisu odobrena ali ne. Člani sveta takšna dejanja
podpirajo. Program predvidenih iger JZR RATITOVEC je objavljen na www.jzr.si

Zapisal:
Gregor Habjan

Boris Kavčič l.r.
Predsednik strokovnega sveta za šport

