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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT 

Železniki, 09.09.2021 

 

Zapisnik 9. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec 

 

Seja je bila v torek, 09.9.2021 ob 20. uri, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, s pričetkom 

ob 20.10 uri  (končano ob 21:40)  

Prisotni: Boris Kavčič, Klemen Tomaševič, 
Odsotni: Anže Kavčič,  Srečo Rehberger, 
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR,   
Opravičeno odsotni:, Brane Čenčič, Matevž Gladek, 
 

Dnevni red: 

1) Pregled zapisnika 8. seje; 

2) Pregled prijav na razpis športne prireditve in ocena ter dodelitev sredstev prijaviteljem 

3) Strategija šport 2022 -2030; 

4) Vprašanja in pobude. 

 

ad1: Pregled zapisnika 8. seje 

 

Zapisnik 8. seje smo pregledali, BREZ pripomb. 

 

ad2: Odpiranje vlog prispelih na razpis 

 

Na razpis je prispelo 8 vlog društev. (Atletsko društvo, Omikron plus, JZR, SD Lotrič, ŠD Kamikaze, ŠD 

Selca, ŠD Dražgoše, Lokostrelsko društvo Eisneren) 

 

SKLEP št. 10 

(k točki 2) 

Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili zneske v tabeli in dodelili da 
JZR  izda  v tem tednu sklepe o dodelitvi sredstev vročene s povratnico. Po 
prejeti povratnici je rok za pritožbe 8 dni. Po tem roku in vseh vrnjenih 
povratnicah je zadeva pravnomočna in JZR sklene z vsakim izvajalcem 
pogodbo v dveh izvodih ter po podpisu izplača sredstva.  Pogodbe je 
potrebno vrniti podpisano v roku 8 dni.   
 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 12.9.2021 
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ŠD selca se priznajo vse prijave, Društvo lokostrelcev se prizna izvedba tekme za zlato čipko 

oz trade loki, Omikron plus je prijavil rally, Šd Kamikaze so prijavili tekmo za zlato čipko, AD 

društvo so prijavili tek na Ratitovec, in Ultra pušeljc, SD Lotrič so prijavili odprto regijsko 

prvenstvo, Šd Dražgoše so prijavili, pohod na Dražgoško goro, Jeloviška smučarska liga smo 

zavrnili, ker se za dogodek ni vedelo,  Jelovica trail pa se ovrednoti, JZR pa je prijavil Plavanje 

Multiple skleroze, igre JZR in Čipkarska tekmovanja.   

 

Tabela - porazdelitev točk: 

 
 

ad3:   Strategija športa 2022 - 2030 
 

Pregledali smo osnutek, dogovorili smo se, da se povabi omenjene člane in celoten 

strokoven svet za izdelavo strategije. 

 
 
ad4:   Vprašanja in pobude 
 

Naslednja seja je predvidena v torek dne 12.10.2021  ob 19 h! 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


