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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 
Železniki, 31.1.2012 

 

 

Zapisnik 7. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, 

ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v sredo 31.1.2012, s pričetkom ob 20. Uri. 
 
Prisotni: Branko Bertoncelj, Brane Čenčič, Mitja Lorber, Jože Rakovec, Gašper Benedik, Boris 

Kavčič, Peter Demšar 

Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR 
Odsotni: Jože Rakovec (opr.) 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 6. redne seje 

2. Snovanje novega pravilnika za šport  2. del 

3. Razno 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 1 : Pregled zapisnika 6. redne seje 

Sklep št. 27: Člani Strokovnega sveta za šport so soglasno potrdili zapisnik 6. redne seje 
 

K točki 2: Snovanje novega pravilnika za šport  

               Pravilnik             : 

 

4. člen pravilnika: 

Razprava je bila, kako pripraviti obrazce z navodili in kriteriji (vsebinsko), ki morajo biti kot priloga k 

pravilniku. Zaključek: podobno kot za pravilnik, naj bodo izhodiščni obrazci iz občine Log Dragomer. 

Mitja Lorber pripravi predlog obrazcev, ki se potem uskladijo glede na končno vsebino pravilnika. 

 

SKLEP št. 28 

(k točki 2) 

Izhodiščni obrazci se pridobijo iz občine Log Dragomer ali Vrhnika. Osnutek 

pripravi Mitja Lorber. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Mitja Lorber 

Rok izvedbe: 24.2.2012 

 

8. člen pravilnika: 

Odgovor s strani občine Železniki glede na predlog SSŠ za vrednotenje športnih vsebin (sklep št. 25 z 

dne 4.1.2012 je bil zavrnjen (odgovor – dopis občine Železniki v Prilogi 1). V tem odgovoru občinska 

uprava predlaga sledeče: 
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»Člani SSŠ pri ovrednotenju športnih vsebin prispelih na javni razpis, sodelujejo s komisijo za 

izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti. Člani SSŠ so lahko prisotni na sejah 

komisije, a nimajo pravice odločanja, ampak le možnost strokovne podpore«. 

Člani SSŠ so se strinjali s tem predlogom občinske uprave. To se umesti v 8. člen pravilnika. 

 

SKLEP št. 29 

(k točki 2) 

V drugi odstavek 8. člena se doda: 

»Strokovni svet za šport, ki deluje v okviru JZR, pri vrednotenju športnih vsebin 

sodeluje s komisijo za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti. 

Člani strokovnega sveta za šport so lahko prisotni na sejah komisije, vendar 

nimajo pravice odločanja, ampak le možnost strokovne podpore.« 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Boris Kavčič 

Rok izvedbe: 6.2.2012 

 

Drugi odgovor občine v zvezi s sklepom SSŠ sklep št. 26 z dne 4.1.12 glede poročila o izvajanju letnega 

programa športa je bil, da glede tega občinska uprava nima pripomb (Priloga 2). Predlog občinske 

uprave je zajet v sklepu št. 29. 

 

 

20 člen pravilnika: 

Mitja Lorber je izpostavil dilemo glede sofinanciranje občine za prijavljanje društev na različne 

projekte. Razvnela se je razprava, in usklajevanje mnenj. Zaključek te razprave je bil, da drugi 

odstavek 20. člena, ki smo ga 6. seji z dne 4.1.12 črtali (verzija 1), sedaj ostane kot je bil prvotno 

predviden. 

 

SKLEP št. 30 

(k točki 2) 

V 20. člen se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

»Posamezni izvajalci športnih vsebin lahko s svojimi programi za občinska 

proračunska sredstva kandidirajo za posamezne vsebine le enkrat letno.« 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Boris Kavčič 

Rok izvedbe: 6.2.2012 

 

21. člen pravilnika: 

Razprava glede tega člena je bila v zvezi z A in B točko 21. člena, ki smo jo v verziji 2 črtali, ker so bile 

navedene določene omejitve. V izogib neskladnosti pravilnika in meril za vrednotenje se v tem členu 

naštejejo vse športne vsebine. 

 

SKLEP št. 31 

(k točki 2) 

V 21. Člen se dodajo (naštejejo) še športne vsebine ki so bile v verziji 1 

opredeljene v točki A in B. Predlog pripravi B. Kavčič. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Boris Kavčič 

Rok izvedbe: 6.2.2012 

 

25. člen pravilnika: 

Člani soglašajo da je OK. 
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               Merila             : 

 

- Črta se točka 8. Znanstveno – raziskovalna dejavnost 

- Črta se točka 11. Informacijski sistem na področju športa 

- Bonus točke, predlog Brane Čenčič: Oblikuje se enotna tabela, glede na kategorizacijo 

športnikov. Pomislek je bil, da bi naredil prevelike razlike med športi 

- Razprava o kategorizaciji ( izbris a,b,c,d in narediti eno tabelo za vso kategorije) 

 

SKLEP št. 32 

(k točki 2) 
Za bonus točke se oblikuje enotna tabela glede na kategorizacijo športnikov. 
Predlog pripravi Brane Čenčič 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Brane Čenčič  

Rok izvedbe: 6.2.2012 

 

- Bertoncelj B.: Materialni stroški se lahko upošteva samo pri cicibanih, po zakonu se pri 

starejših kategorijah ne smejo upoštevati. 

- Čenčič B.: Št ur treninga bi bilo potrebno povišati  starejši dečki 240 ur, kadeti in mladinci na 

300 ur. Ure se dvignejo tudi članom na 300 ur.  

- Čenčič B.: Razlika v materialnih stroških med kolektivnimi športi je sedaj 1:2. Predlog je, da se 

pri individualnih športih točke za materialne stroške povečajo na 90, 120 in 150. 

- Čenčič B.: Treba je ovrednotiti tudi strokovni kader glede na izobrazbo (ohranimo, popravimo 

in dopolnimo iz našega trenutno še veljavnega pravilnika). 

 

SKLEP št. 33 

(k točki 2) 

Pripravi se dodatna tabela za vrednotenje strokovnega kadra glede na 
izobrazbo. V osnovno preglednico se doda vrstica »Strokovni kader«. Pri 
končnem izračunu se upoštevajo koeficienti iz te tabele. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Boris Kavčič 

Rok izvedbe: 6.2.2012 

 

- Objekti : Doda se še strelišče OŠ Železniki 25 točk, popravek skakalnica, tekaške proge (dodati 

opombo glede na stari pravilnik), popravek Športni center Rudno namesto Smučišče Rudno 

 

SKLEP št. 34 

(k točki 2) 

V zvezi s tekaškimi progami se merila dopolnijo: točke se razdelijo na tri različne 
trase, (Dražgoška gora, Dolenja vas, Selca) 100 točk. Popravi tudi razdelitev ŠC 
Rudno (smučišče, otroško smučišče, sankaška proga, tekaška proga), 175 točk 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Boris Kavčič 

Rok izvedbe: 6.2.2012 

 

- Dogovor o točkovanju društev vključenih v panožno zvezo in obstoju društva (200 točk) in 

samo obstoj društva (100 točk). 

- V preglednico 7 se doda: planinske poti, planinski prostori, taborni prostori; za vse faktor 0,1. 
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             Zadeve iz starega pravilnika             : 

 

- Preglednica 6 : poenostavimo in potrdimo na 6 individualno in 10 ekipno, vendar tabela 

ostane tako kot je v verziji 2. 

- Na strani 10, drugi odstavek se popravi iz ustreznega znižanja na sorazmerno znižanje 

(zmanjšane financiranje pri odstopanju od določene vadbene skupine športnikov). 

- Doda se točka 11 iz starega pravilnika za izvedbo občinskih prvenstev  

- Razdelitev športnih panog, Sofinanciranje tekmovalnega športa po predlogu, plavanje se za 

en razred dvigne, razmerja se preračuna na končno število točk (0.8, 0.6 in 0.5). Kriterij je 

tradicionalnost, množičnost in olimpijski šport. 

 

SKLEP št. 35 

(k točki 2) 
Brane Bertoncelj pripravi predlog umestitve v pravilnik v  zvezi z razdelitvijo 
športnih panog, (vsebinsko in praktično)  

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Brane Bertoncelj 

Rok izvedbe: 6.2.2012 

 

- Sprememba na strani 19, tabela 6 se doda vrstica drugi športi in število 6 

- Pod tabele, kjer so omejene ure treninga se doda predlagana opomba kolikšna je količina 

treninga (Boris Kavčič) 

- Pod tabele o št. tekmovalcev se da opomba o strukturi tujih tekmovalcev 30% 

- Briše se 50% sofinanciranje kapacitet v drugih občinah 

 

K točki 3: Razno 
- Usklajevanje pravilnika je dolgotrajni postopek 

- Izraža se skrb za prepozno sprejetje, če se postopek zavleče se izvede razpis po starem 

pravilniku. 

 

SKLEP št. 36 

(k točki 3) 

Vsak naredi svoje delo in do ponedeljka, 6.2.12 Boris naredi čistopis in se skliče 
korespondenčno sejo. V sredo Gregor pošlje pravilnik na ministrstvo kjer bo 
stekel postopek usklajevanja! Hkrati se pravilnik pošlje tudi na Občino Martini 
Logar. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Vsi člani 

Rok izvedbe: 6.2.2012 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 23:00.  

 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


