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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT 

Železniki, 7.7.2021 

 

Zapisnik 8. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec 

 

Seja je bila v sredo, 06.07.2021 ob 20. uri, ki je potekala v prostorih športne dvorane, s 

pričetkom ob 20.00 uri (končano ob 21:30), zadoščeno vsem korona ukrepom (razdalja med 

udeleženci, velik prostor)  

 
Prisotni: Boris Kavčič, Matevž Gladek, Klemen Tomaševič, Brane Čenčič, Srečo Rehberger, 
Odsotni: Anže Kavčič,  
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR, Martina Logar – družbene dejavnosti občina  
 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov 5.,6. in 7. seje 
2. Pregled prijav športnih društev na razpis občine Železniki 
3. Predlogi in oblikovanje skupine za izdelavo strategije športa občine Železniki 
4. Razpis športne prireditve 2021 
5. Olimpijska bakla v Železnikih 
6. Vprašanja in pobude 

 

 

 

1. Pregled zapisnikov 5.,6. in 7. seje 
 
Gregor je predstavil oz. prebral zapisnike, ki so jih člani dobili kot prilogo gradiva. Na 
zapisnike ni bilo pripomb. 
  

2. Pregled prijav športnih društev na razpis občine Železniki 
 
Boris je povedal, da se je na razpis prijavilo 25 društev. Povedal jem, da je ob pregledu prijav 
nekoliko razočaran, saj je veliko društev prijavilo dejavnosti zelo podobno kot v letu 2019 , 
čeprav zaradi korona situacije v osnovi niso mogli dejavnosti opraviti v tolikšni količini. Torej 
smo ugotovili, da je kar nekaj društev navajalo nerealne podatke. Boris pravi da je predvsem 
težava pri prijavah dejavnosti pri vrhunskem športu, pri rekreaciji in pri dejavnostih šolskih in 
predšolskih otrok. O tem se je vnela razprava in so bili predlogi, da bi se ponovno pozvalo 
društva k navajanju realnih podatkov, da se društvom odpovejo prijave ali pa da se 
avtomatsko društvom, ki so navajali napačne podatke odvzame 1/3 sredstev.  Zadnji predlog, 
ki se je oblikoval in ki ga tudi predlagamo komisiji, ki odloča o teh razpisih je sledeč; Vsem ki 
so prijavili program identičen kot v letu 2019 se prizna na področju tekmovalnega športa le 
2/3 pridobljenih točk in na področju rekreacije le ½ pridobljenih točk. 
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3. Predlogi in oblikovanje skupine za izdelavo strategije športa občine Železniki 

 
Gregor je predstavil da Javni zavod Ratitovec mora v prihodnje izdelati strategije za vsa 
področja, ki jih pokriva kakor tudi strategijo športa v Železnikih za naslednjih 10 let. Potrebno 
je oblikovati skupino ki bo delala na tem področju.  V skupino je predlagal Borisa Kavčiča, ki 
je predsednik SS za šport, Martino Logar, ki je na občini zadolžena za to področje, Gregorja 
Habjan, ki je direktor JZR, Tomaža Demšar, ki se je sam javil da bi sodeloval.  Nato pa je 
izpostavil da bi potreboval še 6 imen, ki bi hoteli sodelovati pri tem. Boris je predlagal da bi 
sodelovali vsi v strokovnem svetu, direktor je rekel da bi želel še kakšne druge imena, saj bo 
strokovni svet že itak posredno sodeloval pri tem projektu, če pa bi kdo želel pa seveda 
lahko. Tokom debate smo rekli, da vsak pri sebi razmisli in nekje do 1.8. sporočijo imena 
oseb, ki bi bila primerne za sodelovanje pri izdelavi tega dokumenta. V nadaljnji debati so se 
izpostavila še imena, ki so se nam zdela primerna za povabilo v skupino;  Roman Kejžar, 
Tatjana Polajnar in Mitja Lorber kot predstavnik šole, za katero menimo da mora biti 
obvezno prisotna.     
 

4. Razpis športne prireditve 2021 
 
Boris je rekel naj v JZR pripravimo vse potrebno za razpis, rok prijav naj bo nekje v zadnjem 
tednu avgusta, odpiranje pa v začetku septembra.  Sredstev bo isto kot vsako leto 
 

5. Olimpijska bakla v Železnikih 
 
Gregor je predstavil kar je do sedaj znanega pri projektu slovenska bakla, k tej točki so se 
pridružili tudi Vili Rant rokomet in Jure Rejec (koordinator prireditve). O tej točki bo 
natančnejši zapis podal Jure Rejec. Razdelile so se tudi majice, ki smo jih pripravili v občini, 
tudi županu smo dali majico OKS in našo majico. Tekla je razprava o trasi in je padla odločitev 
da se ohrani prvotna daljša trasa 1000m in da se pozove tudi gasilce na pomoč pri varnosti.  
 
 

6. Vprašanja in pobude 
 

Boris je izpostavil vprašanje, kako je s parketom in ali se bo med počitnicami zamenjal. Direktor 

je odgovoril da je šel razpis ven šele konec junija, da se dodatnih sredstev na FŠ ni pridobilo, 

ker nismo bili izbrani in da je v petek odpiranje ponudb. Zavedamo se da je vse skupaj pozno 

in da se bo težko dobilo izvajalca, ki bo parket zamenjal čez poletje ampak pustimo se 

presenetiti. Prisotni so bili mnenja, da smo rahlo neodgovorni in ne razumejo najbolje kako 

lahko do tega pride vendar, če se ne bo zamenjalo čez počitnice, se naj z izvajalcem dogovori 

za prihodnje leto v juliju, ker s septembrom se začnejo treningi resnih športov, začne se šolski 

pouk.   

 

Boris je dodal še to, da nekako velja, da se prihodnje leto  menja umetna trava na športnem 

objektu Nivca in da bo to velik zalogaj, ter da se bo prav tako projekt prijavil na FŠ, tako da 

dvomi, da bosta oba projekta podprta. 
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Gregor je rekel da na FŠ nismo bili izbrani, ker nas RZS ni postavila na prvo mesto pod prioritete 

in da je to zelo pomembno pri FŠ.  

 

Gregor je še dodal da je tudi travnato igrišče na športnem parku Dašnica v kompletu povsem 

uničeno in bo prav tako potrebno menjave, kakor tudi atletska steza. Prav tako se bo v bodoče 

potrebno posvetiti tudi prenovi tenis igrišča, kakor verjetno tudi Športnemu parku Rovn, kjer 

so varovalne škarfe okrog tenisa potrebne obnove in tako dalje in tako dalje, kar bomo 

verjetno opredelili tudi v dokumentu strategije. 

 

 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


