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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 

Železniki, 04.12.2012 

 

 

Zapisnik 15. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec 

 

ki je potekala v pisarni direktorja JZR, 22.1.2013, s pričetkom ob 19. uri (končano ob 22:20) 
ter nadaljevala 31.1.2013 od 19. uri (končano ob 21:30) 
 
Prisotni: Branko Bertoncelj, Mitja Lorber, Jože Rakovec, Gašper Benedik (manjkal drugič), 

Boris Kavčič, Brane Čenčič, Peter Demšar (manjkal prvič) 

Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR 
 

Dnevni red: 

Dnevni red: 

1.  Pregled zapisnika 14. seje 

2.  Predlogi za spremembo pravilnika za šport 

3.  Razpis za občinska prvenstva 2013  

4.  Pobuda občinske svetnice ga. Andreje Čufar, da se med programe športa vključi tudi  

obvezne preventivne preglede otrok in mladostnikov  

5.  Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

ad1: Zapisniki so bili potrjeni  

 

ad 2: Predlogi za spremembo pravilnika: 

Opis predloga Zaključki 

1 Župan sme izjemoma posamezno 

aktivnost, za katero je društvo prejelo 

sredstva javnega razpisa še dodatno 

sofinancirati iz drugih proračunskih 

občinskih sredstev. 

Člani SSŠ soglašajo s tem predlogom 

20 člen, tretji odstavek 

2 Društvu, ki v prejšnjem letu ni oddalo 

zaključnega poročila ali ni v celoti 

izpolnilo prijavljenega programa, se 

kaznuje. 

Kazen je sledeča: 

• Če ne odda poročila: naslednje leto se mu prizna 

samo 50% točk 
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Dodano v 17. člen • Če dve leti zapored ne odda poročila tretje leto ne 

sme več kandidirati na razpisu – zavrne vloga (ne 

pripada nič točk) 

• Če ne počrpa vseh sredstev se mu za vrednost 

nepočrpanega zneska (procentualno) naslednje 

leto zmanjšajo. 

3 Bonus točke: Ukinitev ali dodati tudi za 

ekipne športe – napredovanje v višji 

rang tekmovanj 

Sprememba tabele B2 v pravilniku: 

• Bonus točke se dodelijo smo za naslov državnih 
prvakov (zlata medalja) 

• Število točk za ekipo je isto kot za individualni 

športi (posamezno) – 25 točk 

• Dodajmo še bonus točke za ekipne športe z 

napredovanje v višjo ligo - 20 točk. 

Popravljena tabela B2 in dodana 

tabela B3 

4 Ukinitev rekreacije – različni pogledi in 

mnenja 

Postavko v programu športa pustimo tako kot je bila 

do sedaj: 2%. V pravilnik oz. javni razpis se doda: 

Društvo se mora prijaviti na vsaj en program (npr na 

rekreacijo, vzdrževanje športnih objektov, . . .), da se 

ga uvrsti v točkovanje za delovanju društev. V 

nasprotnem se mu vloga zavrže. 

20. člen, 4. odstavek 

5 Občinska prvenstva – različna mnenja 

in pogledi glede ukinitve te postavke v 

programu športa. 

Zaključki razprave so sledeči: 

1. JZR ima pooblastilo da organizira in izvede vsa 

občinska prvenstva (v okviru iger JZR, sam ali z 

podizvajalci). 

2. Organizirajo se samo tista prvenstva na katerih je 

udeležba zadostna (glede na izkušnje iz preteklih let, 

odločitev JZR). 

3. JZR edini kandidiran na razpisu za šport na 

postavko za občinska prvenstva in je hkrati tudi 

zadolžen za njihovo izvedbo. 

6 Velike mednarodne, državne, 

medobčinske in občinske športne 

prireditve 

1. JZR edini lahko kandidira na razpis za šport pod to 

postavko. JZR nato objavi razpis na katera lahko 

kandidirajo društva za organizacijo Velikih 

mednarodnih državnih in regijskih prireditev (skladno 

z obstoječim pravilnikom) 

2. Sprememba kriterijev: 

• Množične rekreativne individualne prireditve: 3 

točke, pogoj: tradicionalnost 5 let, množičnost 70 

udeležencev (oba kriterija morata biti izpolnjena) 

• Za ekipne množične prireditve: 12 ekip, 5 let 

• Za mednarodna tekmovanja in državna prvenstva 

se upošteva samo tista tekmovanja ki so v 

koledarjih nacionalnih ali mednarodnih panožnih 

zvez 

To bomo definirali v razpisu. 

7 Tabela D3: Ureditev razmerij med 

faktorji: 

Spremembe v tabeli D3: 

• Športna dvorana Železniki – 1/3: faktor 1,5 
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• Cena bazena na uro z ddv: Proga 
4,8€,  ura šola 29,4€, ura bazen 
39,3€ 

• Cena za dvorano z ddv: 33,5€ do 16 
let, 34,6€ nad 16 let,  

• Cena male dvorane: OŠ 9,9€, ostali 1 
ura 13,2€ 

• Telovadnica ŠO ostali – faktor 1,3 

• Telovadnica Selca – faktor 0,5 

• Objekti ki imajo faktor 0,1 se da na 0 

• V primeru da ima upravičenec (društvo) objekt 

uvrščen v tabelo C6 in na tem objektu izvaja 

prijavljen program je VT1 = 0 

8 Vzdrževanje športnih objektov 

Sankaške proge Dolenja vas in Drauh 

Soriška planina– ali je še smotrno 

vzdrževati dve progi (predlog M. 

Lorber) 

Zmanjšamo točke za: 

• Sankaška proga Dolenja vas: iz 50 na 25 

• Sankaška proga Drauh Soriška planina: iz 150 na 
100 

 

SKLEP št. 54 

(k točki 2) 

Predlogi pod točko 2 so usklajeni in se vnesejo v pravilnik. Sprememba gre v 

potrditev na svet zavoda in odbor za družbene dejavnosti. Razpis za leto 2013 se 

izvede že po teh spremembah. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 8.2.2013 

 

SKLEP št. 55 

(k točki 2) 

Program športa za leto 2013 je sledeč: 

 

 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 8.2.2013 

 

ad 3: Predlogi za spremembo pravilnika: 

SKLEP št. 56 

(k točki 3) 

JZR ima pooblastila, da organizira in izvede vsa občinska prvenstva (sama v 

okviru iger JZR ali z podizvajalci). Organizirajo se samo tista prvenstva, na 

katerih je udeležba zadostna (glede na izkušnje iz preteklih let, odločitev JZR). 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 31.12.2013 

 

ad 4: Pobuda občinske svetnice ga. Andreje Čufar, da se med programe športa vključi tudi  

obvezne preventivne preglede otrok in mladostnikov: 

Obravnavali smo pobudo občinske svetnice glede preventivnih zdravstvenih pregledov otrok in 

mladostnikov. Razprava je tekla o tem, da to ne sodi v ta pravilnik, lahko pa društva to uveljavljajo kot 

upravičene stroške. V praksi si klubi in društva to sedaj plačujejo sami. Člani SSŠ se strinjajo, da bi se 

to sofinanciralo, vendar bi potem morali v občinskem proračuni povečati postavko za šport, kar pa je 

glede na splošno finančno situacijo malo verjetno. 

SKLEP št. 57 

(k točki 4) 

Pobudo ga Andreje Čufar dobrodošla, vendar v praksi neizvedljiva. To bi bilo 

izvedljivo v primeru, da bi se v občinskem proračunu povečala postavka za šport, 

kar pa je glede na splošno finančno situacijo malo verjetno. Vsekakor pa lahko 
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društva za svoje člane (otroke in mladostnike) stroške preventivnega 

zdravstvenega zavarovanja uveljavljajo kot upravičen strošek v programih 

športa na razpisu za šport. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 8.2.2013 

 

ad 5: Razno: 

 

Prošnja kegljaškega kluba Železniki za prestavitev v 2. skupino. Glede na zavrnjeno prošnjo iz 14. seje 

je bila s strani g. Rakovec Joža ponovno sprožena ta problematika. V razpravi je prevladalo večinsko 

mnenje, da se Kegljaški klub prestavi v drugo skupino 

SKLEP št. 58 

(k točki 5) 

Razveljavi se sklep št. 52. Kegljaški klub Železniki se prestavi v drugo skupino 

športov. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 8.2.2013 

 

Člani SSŠ so bili seznanjeni z razlogi za odstop Rakovec Joža (lastna želja) z mesta člana strokovnega 

odbora Športno rekreacijskih iger. 

 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


