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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 

Železniki, 04.12.2012 

 

 

Zapisnik 14. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec 

 

ki je potekala v pisarni direktorja JZR, 4.12.2012, s pričetkom ob 19. uri  
končana: 20:30 
 
Prisotni: Branko Bertoncelj, Mitja Lorber, Jože Rakovec, Gašper Benedik, Boris Kavčič, Peter 

Demšar, Brane Čenčič 

Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR (samo prvič), Martina Logar 
 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov zadnjih sej 

2. Izbor Športnika občine Železniki za leto 2012 

3. Razpis za šport 2012 – poročilo o izvedenih programih 

4. Športno rekreacijske igre UE Šk. Loka: poročilo za leto 2012 ter o1ločitev o nadaljnjem 

sodelovanju 

5. Kegljaški klub Železniki: Prošnja za prestavitev kegljanja iz tretje v drugo skupino 

športov 

 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Točka 1: 

Zapisniki so bili potrjeni z mimialnim popravkom zadnjega zapisnika, ki ga popravi predsednik in ga 

pošlje v podpis 

 

Točka 2: 

Pregled predlaganih športnikov, prispelih na razpis za »Naj športnik leta«: 

- Marko Pintar (atletika) ŠD Sorica 

- Peter Prevc (smučarski skoki) ŠD Dolenja vas 

- Cene Prevc (smučarski skoki) ŠD Dolenja vas 

- Anže Gartner   (smučanje) SK Domel 

- Matjaž Lukančič (smučanje) SK Domel 

- Klara Livk  (smučanje) SK Domel 

- Janez Habjan (športni delavec) Športno društvo zali log 

- Maja Habjan  (konjeništvo)  
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- Tilen Vrhunc (atletika) AD Železniki 

- Petra Dobrajc (strelstvo)  SD Lotrič Železniki 

- Teja Medved (strelstvo)  SD Lotrič Železniki 

- Ekipa SD (strelstvo)  SD Lotrič Železniki 

- Laura Rant (strelstvo)  SD Lotrič Železniki 

- Jan Šmid (strelstvo)  SD Lotrič Železniki 

- Ekipa Članic (strelstvo)  SD Lotrič Železniki 

- SD Lotrič Železniki (strelstvo)  SD Lotrič Železniki 

 

OŠ Železniki 

- Tina Pretnar 

- Aljoša Habjan 

 

SKLEP št. 50 

(k točki 2) 

Člani Strokovnega sveta za šport za »Športnika leta 2012« izbirajo naslednje 

kandidate: 

Bronasta plaketa: 

• Petra Dobravec 

• Maja Habjan 

• Marko Pintar 

 

Srebrna plaketa: 

• Klara Livk 

• Tilen Vrhunc 

• Cene Prevc 

 

Zlata plaketa za športnika: 

• Peter Prevc 

 

Zlato plaketa za športnega delavca delavec: 

• Niko Bertoncelj 

 

Priznanje za športnika OŠ Železniki: 

• Tina Pretnar 

• Aljoša Habjan 

 

Zlata plaketa za Športno Društvo: 

• ŠD BULDOŽERJI 

 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 14.12.2012 

 

 

Program izvedbe dogodka: 
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Gregor H. se dogovori za: nagovor in podelitev priznanj z Županom, pogostitev Marin, promocija 

dogodka v dedijih, glasba, ozvočenje, voditeljica, pošilja se vabilo na vse po mailu razen nagrajencem 

se pošlje pismena vabila. 

 

 

Točka 3: 

Ta točka se prestavi na naslednjo sejo SSŠ 

 

Točka 4: Športno rekreacijske igre UE Šk. Loka: poročilo za leto 2012 ter odločitev o 

nadaljnjem sodelovanju 

• Boris K. je povedal kako so se dogovarjali na zadnjem sestanku in nato še z Županom, ki je za leto 

12 še plačal. Za vnaprej se je potrebno odločiti. 

• Jože R. je bil na sestanku, poročal je o situaciji, ki je bila v letu 2012. Ni bilo preveč uspešno (zelo 

slaba udeležba) razen balinčaknje na Rovnu. 

• Viden je upad v zadnjih letih, tako da so 33. ŠRI pod velikim vprašajem. 

• Na zadnjem sestanku ŠRI ni bilo predvidene nobene tekme v Železnikih, razen prstomet. 

• Jože R predlaga da občina v prihodnjem letu ne sodeluje več z finančnim vložkom na ŠRI. Obstaja 

pa vedno možnost sodelovanja naprej, ponudimo lahko dvorano zastonj in organiziramo kakšno 

tekmo vseeno za ŠRI. 

• Gregor G. je poudaril da številka 33 igre tudi ni kar tako in da bi se lahko potrudili da te igre še 

naprej uspevajo. 

• Brane B. je rekel, da dobrih športnih panog isto ne bi dobili gor in še to da naj bo interes izvajalca 

da aktivnosti razprši. 

• Težava nastane ko ta denar od občine, ki sedaj gre za ŠRI, lahko izgubimo in gre v proračunu za 

drug namen. Vseeno bi bilo za razmisliti, mogoče pa denar odobrimo in potegnemo prireditve v 

Železnike. 

 

SKLEP št. 51 

(k točki 4) 

Glede nadaljevanja športno rekreacijskih iger (ŠRI) za leto 2013, člani 

Strokovnega sveta za šport, županu občine Železniki predlagajo sledeče: 

Glede na skromno udeležbo občank in občanov naše občine ter glede na dejstvo 

da tu gre za rekreacijo odraslih (tekmovanje podjetij), županu predlagamo, da se 

finančni prispevek občine ukine (1000 EUR). Obenem tudi predlagamo, da se ta 

sredstva preusmerijo v igre JZR. Le ta so bila v leto 2012 organizirana prvič, kar 

je bilo nekaj povsem novega na področju športa v naši občini. V letu 2013, igre 

JZR želimo še bolj obogatiti in promovirati. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 1.1.2013 

 

 

 

Točka 5: Kegljaški klub Železniki: Prošnja za prestavitev kegljanja iz tretje v drugo skupino 

športov 
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SKLEP št. 52 

(k točki 5) 

Prošnja Kegljaškega kluba Železniki, glede na »Pravilnik o sofinanciranju športa 

v občini Železniki in Merila za ovrednotenje športa v občini Železniki, točka E) 

Razdelitev športni panog«, za prestavitev kegljanja v 2. skupino športov, se 

zavrne. 

Obrazložitev: Kegljanje ni olimpijska disciplina, v Kegljaškem klubu Železniki ni 

podmladka (ni otrok in mladine), klub niti nima prostorskih pogojev za treninge 

in izvedbo tekmovanj 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 1.1.2013 

 

SKLEP št. 53 

(k točki 5) 

Glede na »Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Železniki in Merila za 

ovrednotenje športa v občini Železniki, točka E) Razdelitev športni panog«, se 

sankaško društvo Domel prestavi iz druge v tretjo skupino. 

Obrazložitev: Društvo je v zadnjih letih postalo zelo pasivno in ne deluje več v teh 

razsežnostih kot pred leto. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 1.1.2013 

 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


