Strokovni svet za šport
Železniki, 20.02.2011
ZAPISNIK 1. REDNE KONSTITUTIVNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA
ŠPORT
ki je potekala v pisarni direktorice, v ponedeljek, 17.02.2011 s pričetkom ob 20. uri in bila
zaključena ob 21.20 uri.
Prisotni člani: Brane Bertoncelj, Boris Kavčič, Mitja Lorber, Gregor Benedik, Brane Čenčič,
Peter Demšar, Jože Rakovec
Ostali prisotni: Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR, Magdalena Rejec, direktorica
JZR
Odsotni: G. Šinkovec je lepo pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red, s katerim so se vsi
strinjali.
Sklep št. 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in podpredsednika strokovnega sveta za šport Javnega zavoda
Ratitovec
2. Pregled dopisa občine Železniki št. 061-3/2009-008 (odprava pomanjkljivosti v
merilih za izbor in vrednotenje športnih programov občine Železniki – zahteva
rednega inšpekcijskega nadzora)
3. Pregled, spremembe in potrditev Pravilnika za vrednotenje športnih programov v
občini Železniki
4. Pregled, spremembe in potrditev Letnega programa športa za leto 2011
5. Vprašanja in pobude
6. Razno.
K točki 1:
Brane Bertoncelj je predlagal za predsednika Borisa Kavčiča – zaključil predšnji mandat kot
predsednik, dobre ideje, član sveta zavoda.
Boris Kavčič je predlagal za podpredsednika Braneta Bertonclja.
Sklep št. 2: Za predsednika je bil soglasno izvoljen Boris Kavčič, za podpredsednika pa
Brane Bertoncelj.
K točki 2:
Besedo je predsednik sveta zavoda Uroš Šinkovec predal novoizvoljenemu predsedniku .
V razpravi na temo sprememb pravilnika se je članom pojavila dilema, ali na hitro popraviti
pravilnik, da se zadosti zahtevam inšpekcije, saj bo potrebno pripraviti nov pravilnik, ki bo
usklajen z novimi zakoni in predpisi s strani države.
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Zato so sprejeli sklepe:
Sklep št. 3: Občini Železniki se postavi vprašanje, ali se za letošnje leto lahko razpis
pripravi po starem pravilniku (glede na to, da je bil nadzor opravljen v februarju 2010,
strokovni svet in JZR pa sta bila o zahtevah obveščena šele januarja 2011). Vprašanje se
naslovi na župana, direktorico občinske uprave in svetovalko za družbene dejavnosti.
Sklep št. 4: Na naslednjo sejo se povabi svetovalko za družbene dejavnosti, go. Martino
Logar, ki bo obrazložila zahteve inšpekcijskega nadzora.
K točki 3:
Tematika točke 3 je bila obdelana v prejšnji točki.
K točki 4:
Člani so razpravljali na temo razdelitve sredstev po programih, izpostavljena so bila različna
mnenja, največ vprašanj se je porajalo na temo, kje je ločnica med rekreacijo in interesno
športno vzgojo.
Po razpravi so bili člani mnenja, da je težko letos spremeniti deleže sofinanciranja po
programih, v prihodnje, z novim pravilnikom, bi se pa upoštevale prioritete, zato so soglasno
sprejeli sledeči sklep:
Sklep št. 5: Letni program športa potrdijo v primeru, da je možno razpis izvesti po
nespremenjenem pravilniku.
K točki 5:
Boris Kavčič je podal predlog plana dela:
- Strategija športa – dokument, kjer se bo opredelilo prioritetne programe na področju
športa v občini Železniki,
- občinska prvenstva,
- prireditev športnik občine.
Izvede se razpis za občinska prvenstva – zaposleni JZR.
Pregleda se pravilnik o podeljevanju priznanj na področju športa v občini Železniki –
športniki leta, razmisli se o prireditvi, da bi postala bolj odmevna. Pravilnik dobijo člani
strokovnega sveta po elektronski pošti.
K točki 6:
Ni bilo razprave.
Zapisala
Magdalena Rejec

Predsednik Strokovnega sveta za mladinske
dejavnosti Javnega zavoda Ratitovec
Boris Kavčič l.r.

Poslano:
− članom Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec,
− članom Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec,
− arhiv.
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