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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 
Železniki, 01.08.2018 

 

Zapisnik 20. redne seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, 

ki je potekala v sredo, 01.08.2018  Sestanek se je pričel ob 20.00 in se končal 22.00. 
 

Prisotni: Boris Kavčič, Anže Kavčič, Roman Megušar, Brane Čenčič, Janez Rakovec, 
Odsotni:  
Opravičeno odsotni: Srečo Rehberger, Niko Bertoncelj, 
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR 
 

Spremenjen dnevni red: 

1) Pregled in ovrednotenje prispelih vlog na razpis za športne prireditve 

2) Letni program športa - prilagoditev novemu pravilniku. 

3) Razno 

 

Boris je pozdravil vse prisotne, povedal da se na pravilniku ni naredilo nič obetavnega zaradi 

utesnjenosti s časom. Preverili smo kdaj bodo občinske seje, Roman kot svetnik je malce 

razložil kako in kaj in kdaj so seje. Boris je tudi razložil zakaj društva še niso prejeli pogodb. 

Sklepe so društva dobili, do sklepov naredi vse Boris, nato pa mora Martina pripraviti 

pogodbe, ki pa bodo kmalu pripravljene. Sklepi so bili izdani že 6. junija in bi bilo prav da bi 

bile pogodbe društvom izdane hitreje.  

 

1. Odpiranje vlog prispelih na razpis 

 

Na razpis je prispelo 10 vlog društev. (ŠKD Železniki, JZR, Omicron plus, Kegljaški klub Železniki, 

Lokostrelsko društvo Eisneren, ŠD Kamikaze, ŠD Selca, AD Železniki,  Sankaško društvo Domel, ŠD 

Dražgoše,) 
 

1 AD Želzniki 
23. tek na ratitovec (SP) 100 566,22 € 1.075,82 € 

5. UTP gorski tekaški maraton 90 509,60 €   

2 ŠKD Železniki 
Agility tekma 0 0,00 € 0,00 € 

3 Sankaško društvo 
DOMEL 

Sankaški pokal Drauh - DP v sankanju s športnimi 
sanmi 

80 452,98 € 452,98 € 

4 Keglajški klub 
Železniki Keglanje za zlato čipko 10 56,62 € 

283,11 € 

Božični turnir dvojic v keglanju 40 226,49 € 

5 ŠD Selca 
Divja liga (maj - oktober) 20 113,24 € 226,49 € 
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Liga asfalt mali nogomet 10 56,62 € 

Športno srečanje podjetij Selške doline 10 56,62 € 

6 ŠD KAMIKAZE 

20. kolesarska dirka za zlato čipko 30 169,87 € 169,87 € 

7 ŠD Dražgoše 
Pohod na dražgoško goro 0 0,00 € 

226,49 € 

Športni mnogoboj 20 113,24 € 

Med vaške igre 10 56,62 € 

27. prvomajski turnir v malem nogometu 10 56,62 € 

8 Društvo lokstrelcev 
Eisnern Lokostrelska 3D tekma, druga tekma za zlato 

čipko in četrta tekma slovenskega  3d pokala 
40 226,49 € 226,49 € 

9 Omikron Plus 

5. Raly Železniki 100 566,22 € 566,22 € 

10 JZR 
Izvedba lige v košarki 2018 10 56,62 € 

452,98 € 

Izvedba tenis lige selške doline 2018 10 56,62 € 

Izvedba tekmovanj za zalto čipko 2018 10 56,62 € 

izvedba lige v odbojki na mivki 2018 0 0,00 € 

Izvedba zimske lige v malem nogometu  20 113,24 € 

7. igre JZR 2018 30 169,87 € 

      
650 3.680,45 € 3.680,45 € 

 

SKLEP št. 35 

(k točki 1) 

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: 16.8.2018 

 

2. Letni program športa - prilagoditev novemu pravilniku. 

Točko prestavimo na drugo sejo strokovnega sveta za šport. 

 

3. Razno 
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- Obravnavali smo dopis iz OŠ Železniki, glede športnika šole.  Vsi člani smo bolj ali manj razočarani 

nad delom športnih učiteljev in se ne strinjamo z odločitvijo in dopisom ravnatelja OŠ Franca Ranta. 

 

SKLEP št. 36 

(k točki 1) 

Člani Strokovnega sveta za šport so sklenili 
Boris poizve zakaj je do tega prišlo. 
Odločitev je, da za letošnje leto učitelje še enkrat pozovemo naj nam 
predlagajo športnika in športnico šole 2017/2018. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Boris Kavčič 

Rok izvedbe: 16.8.2018 

 

- Obravnavali smo tudi tematiko atletske steze na Šp. parku Dašnica, ki je v zadnjem dve letih močno 

začela razpadati, lansko leto smo prvič popravljali dve na novo nastali luknji, kar je povzročilo, da smo 

pričeli opozarjati na nujno popravilo, z Županom in predstavnikom za investicije smo si stezo ogledali 

in prišel je sklep, da v letu 2018 namenimo popravilu 5000€, kar je sicer dovolj za reševanje trenutne 

situacije še zdaleč pa ni dovolj, da bi stezo ohranili. Direktor je dejal, da ima veliko težavo sploh koga 

dobiti za popravilo, ker nihče noče dati garancije za to delo, ker je steza uničena. (v prilogi k zapisniku 

je tudi mnenje strokovnjaka). Brane Čenčič je tudi rekel, da se bo pozanimal kako je s tem na atletski 

zvezi.  

Direktor je predstavil tudi okvirni stroške popravila, ki so: 

Rettoping (nanašanje nove rdeče podlage) steze je cca 13,50 eur/m2 (1242*13,5= 16.767€) 

Nova steza je cca 23 eur/m2  (500*23 = 11.500€) 

Odstranjevanje stare (500*4 = 2000€)?? 

Liniranje je 2,6eur/t.m.  (250*4*2,6=2600€) 

Če popravljamo po flikah je cca 150 eur do 1m2 velike flike. (1m2 je približno 120€ dražji) 

 Priporoča se vsaj kompletno zamenjavo ravnega dela tekališča, kar je strošek 23 eur/m2 + 
odstranjevanje stare cca 3-4 eur/m2 in retoping preostalega dele steze + liniranje vseh črt. Kar skupaj  
nanese okrog  32.867€ 

SKLEP št. 37 

(k točki 1) 

Člani Strokovnega sveta za šport so sklenili 

 
Direktor predvidi stroške obnove steze v predlogu za proračun 2019 in se 
pogovori z občinsko upravo, če bi lahko z obnovo kandidirali na sredstva 
fundacije za šport.  

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 16.8.2018 

    

Datum za naslednji sestanek ____________ ob 20.00.  

Zapisal: 

Gregor Habjan 

 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


