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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 
 

Železniki, 4.1.2012 

 

 

Zapisnik 6. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, 

ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v sredo 4.1.2012, s pričetkom ob 20. Uri. 
 
Prisotni: Branko Bertoncelj, Brane Čenčič, Mitja Lorber, Jože Rakovec, Gašper Benedik, Boris 

Kavčič  

Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR 
Odsotni: Peter Demšar (opr.) 

 

Na začetku so vsi prisotni potrdili predlagan dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 5. redne seje 

2. Snovanje novega pravilnika za šport 

3. Razno 

 

 

K točki 1 : Potrditev zapisnika 

Sklep št. 24: Člani Strokovnega sveta za šport so soglasno potrdili zapisnik 5. redne seje 
 

K točki 2: Snovanje novega pravilnika za šport 

Branko Bertoncelj je v gradivu podal edini predlog o spremembah (citiram). 

Moji predlogi Pravilnika na osnovi Log-Dragomer predlagane spremembe: 

• Črtane vse postavke grede miselnih iger 

• Pri kakovostnem športu in vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni šport predlagam da je enotno 
število ur pri vseh postavkah (240) 

• Pri številu športnikov v vadbenih skupinah predlagam da ostane število športnikov kot je bilo 
dosedaj – mislim da je bilo to OK 

• Vrednotenje športnih objektov pri vrednotenju točk za treninge – prav tako predlagam približno 
isti sistem kot dosedaj (glede na vrednosti plačila za objekte)  

• Obratovanje športnih objektov – predlog izračunan na podlagi dosedanjega financiranja z 
določenimi popravki in poenostavitvami 

• Znanstveno raziskovalna dejavnost, informacijski sistem na področju športa - informacijski 
sistem je mišljeno to kar dela Občina izven denarja za šport (Razvidi….) 

 

Ostali člani SSŠ so se strinjali, da je naveden predlog dobro izhodišče za oblikovanje novega 

pravilnika. Na osnovi zgornjih navedb in pravilnika o sofinanciranju športa v občini Log – Dragomer 

(korekcije pravilnika označene s strani B. Bertoncelj), je potekala obravnava pravilnika: 
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SKLEP št. 25 

(k točki 2) 

Predlog za spremembo 8. Člena: 

»Vrednotenje športnih vsebin prispelih na Javni razpis, opravi Strokovni svet za 

Šport. Predlog vrednotenja se posreduje v potrditev na občino - komisiji za 

izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti, ki jo imenuje župan. 

Upravno-administrativne naloge izvaja občinska uprava.« 

Predlog se v obliki dopisa pošlje občinski upravi, ter se zaprosi za mnenje, ali bi 

bila takšna dikcija sprejemljiva z pravnega vidika. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: JZR 

Rok izvedbe: 31.1.2012 

 

Vprašanje je bilo tudi v zvezi z 21. členom ( šport in rekreacija) procentualni delež. Člani SSŠ so bili 

mnenja, da se črtata A in B točka 21. člena. 

 

Vprašanje je bilo tudi v zvezi z 2o. členom - kolikokrat se lahko prijavi športna vsebina. Društvo se 

lahko prijavlja z istimi programi tudi na druge razpise, ki niso v povezavi z Občino. Občina lahko 

zagotovi sredstva v podporo tem programom iz drugega vira. Člani SSŠ so bili mnenja, da se črtata 2. 

In 3. odstavek 20. Člena. 

 

Pobuda k 25 členu: Doda se varovalka v primeru da se ni prijav za kakšen (pod)program: V primeru, 

da se za izvajanje določenega (pod)programa oz. vsebine pod točko letnega programa športa, na 

javni razpis ne prijavi noben kandidat, se sredstva, namenjena temu programu oz. vsebini razdelijo v 

enakovrednih procentualnih deležih na druge programe oz vsebine. 

 

Merila za vrednotenje športov! 

 

Razprava o bonusih: 

Razprava je tekla o tem, da so bonusi v pravilniku Log - Dragomer za našo občino praktično 

nedosegljivi, potrebno bi bilo nekaj narediti, da bi bili bonusi primerni za vsako društvo oz prilagojeni 

posameznemu društvu! Pobuda je, da se za vsak šport pripravi predlog, s katerimi se postavi neke 

cilje, ki bi bili lahko ovrednotili bonus.  

 

Do prihodnjič je potrebno umestiti varovalo, kjer se določi kvota koliko tekmovalcev je v posamezni 

disciplini lahko največ izven občine Železniki. 

 

Do prihodnjič je potrebno vnesti varovalko, koliko ur se prizna za trening na terenu ali za trening 

noter.  

 

Točka 1.3: Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – povezano s preglednico 

1.3.1: Spremeni – zmanjša se obseg treninga – omejitev za maksimalno št. ur: 

• Cicibani, cicibanke: 180 ur 

• Mlajši dečki in deklice: 200 ur 

• Starejši dečki in deklice: 220 ur 

• Kadeti in mladinci 240 ur (točka 1.6 in preglednica 1.6.1) 
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Dodatne preglednice k športnim vsebinam: 

 

Preglednica 6: 

• dopolni se z športi ki niso zajeti in delujejo v občini Železniki: sankanje, kegljanje 

• za individualne športe: št. športnikov v vadbenih skupinah je 6 za vse individualne discipline 

• za kolektivne športe: št. športnikov v vadbenih skupinah je 10 za vse kolektivne discipline 

 

Preglednica 7: člani SSŠ se strinjajo z predlogom B. Bertoncelj (to kar je bilo v gradivu označeno z 

rdečo). Za smučanje je potrebno dobiti informacijo koliko stane letna karta. Na podlagi tega se naredi 

primerjava med plavanjem in smučanjem. 

 

Športni objekti: 

Glede na predlog B. Bertoncelj, se spremenijo točke za sledeče objekte: 

• Nogometno igrišče Njivica Železniki: 150 točk 

• Smučišče Rudno: 150 točk 

• Sankaška proga Dolenja vas: 50 točk 

• Skakalnica Dolenja vas: 25 točk 

• Asfaltni igrišče Davča: 25 točk 

 

Pri preglednici št 10  spremenimo:  razmerje od mednarodnega do občinske prireditve: 10: 7: 3 :1 

 

Pod točko 12 spremenimo: da če si društvo dobiš 100 točk, če si včlanjen v panožno zvezo pa 200, 

točk, za tekmovalno društvo 20 točk 

 

K točki 3: Razno 
Direktor JZR je seznanil člane SSŠ od o dopisu s strani Občine Železniki »Poročilo o izvajanju letnega 

programa športa«. V dopisu nas pozivajo, da do 29.2.2012 občini posredujemo poročilo o izvajanju 

letnega programa športa za leto 2011, kot to določa 11. člen pravilnika za vrednotenje športnih 

programov v Občini Železniki 

 

SKLEP št. 26 

(k točki 3) 

»Poročilo o izvajanju letnega programa športa za leto 2011 občinski upravi ne 

moremo predložiti. Razlog za to je, da nimamo povratnih informacij oz. nismo 

seznanjeni s celotno vsebino prijavah prispelih na javni razpis. Ker postopek za 

ocenjevanje oz. vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis, vodi občinska uprava, 

Strokovni svet za šport ni seznanjen z vso vsebino in vrednotenjem posameznih 

programov, ki so sofinancirani iz proračuna občine Železniki. Zaradi tega 

Strokovni svet za šport ne more narediti objektivnega poročila o izvajanju 

letnega programa športa za leto 2011.« 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: JZR 

Rok izvedbe: 31.1.2012 
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Predsednik Strokovnega sveta, je opozoril na prireditev športnika leta in predlagal je, da bi drugo leto 

prireditev zapeljana nekoliko širše - v veliki dvorani. Bilo bi več povabljencev, športna društva bi se 

predstavljala. Prireditev bi moral imeti ansambel in naj ne bi bilo vstopnine.  

 

Obvezna je objava letošnjih nagrajencev »Športnik Občine Železniki 2011« v Ratitovških obzorjih! 

 

Naslednja seja 31. 1. 2012 ob 20h. Tema: Pravilnik za šport - nadaljevanje. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 23:30.  

 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


