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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 
Železniki, 7.8.2017 

 

Zapisnik 14. redne seja Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, 

ki je potekala v ponedeljek, 07.08.2017  Sestanek se je pričel ob 20.00 in se končal 22.00. 
 

 
Prisotni: Boris Kavčič, Vili Rant, Roman Megušar, Janez Rakovec, 
Odsotni:  
Opravičeno odsotni: Andraž Pfajfar, Brane Čenčič, Niko Bertoncelj,  
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR 
 

Spremenjen dnevni red: 

1) Pregled zapisnikov 13. Seje; 

2) Odpiranje vlog prispelih na razpis za šport; 

3) Organizacija dogodka Športnik leta 2017; 

4) Razno. 

 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 

Na zapisnik ni pripomb, Boris je povedal, da so se dobili z predstavniki smučarskega kluba kjer so 

predebatirali prijavo na razpis, Boris je tudi vzpostavil kontakt z Kegljači, kjer so tudi prišli do 

sporazumnih dogovorov. Vili Rant je povedal, da je njemu potrebno zabeležiti opravičen odstavek na 

prejšnji seji, ker se je opravičil preko e maila. Smo popravili v zapsniku. 

 

SKLEP št. 28 

(k točki 1) 
Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili zapisnik 13. seje 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 22.05.2017 

 

 

2. Odpiranje vlog prispelih na razpis 

 

Na razpis je prispelo 10 vlog društev. (Gorski kolesarski klub, Smučarsko društvo Domel, Sankaško 

društvo Domel,  Kegljaški klub Železniki, ŠD Selca, ŠD Kamikaze, ŠD Dražgoše, Lokostrelsko društvo 

Eiseren, Omicron plus, JZR) 

Več v tabeli, ki je priloga k zapisniku. 

 

Citiranje iz zapisnika 2016: " Ugotovili smo, da smo naredili napako pri izračunu sredstev za prireditve 

2015  in sicer smo razdelili 4.274,07€ sredstev namesto 3680,45€ v škodo JZR.  Dogovor je, da se 
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razlika JZR povrne v dveh letih in sicer se celotni znesek  v razpisu zmanjša za  vrednost 297 € v letu 

2016 in za vrednost 297 € v letu 2017." 

 

SKLEP št. 29 

(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: 16.8.2017 

 

 

3. Športnik leta 

Športnik leta 2017 - 20 let prireditve. Boris Kavčič je povedal, da sta bila z direktorjem JZR pri županu 

(poleg prisotna je bila tudi Martina Logar, Cirila Tušek, in Jernej Bešter). 

Boris je povedal tudi nekaj od prireditve športnika leta in da se objava članka v Železnih nitih izvede 

šele v letu 2018 po izpeljani prireditvi 20 let športnika leta.  

Roman je opozoril na fotografiranje  in je pametno, da se določi uradni fotograf in le novinarji ostalim 

je fotografiranje iz prostora prepovedano.   

Gregor je predstavil finančni konstrukt priloga k zapisniku in idejo za priznanja (priloga k zapisniku) 

Rezervirati napovedovalca in pripovedovalca. 

Glede na sredstva, ki so predvidena se lahko zgodi, da pogostitve ne bo, če bodo stroški presegli 

sredstva. 

SS svet je prišel tudi do Ideje da bi nastopili glede na to da so Hozentregerji odpovedali da bi nastopili 

Trije pijančki ( se jim pošlje povabilo) 

Na naslednjem sestanku strokovnega sveta se podrobneje  posvetimo programu, scenariju, stroškom, 

možnim dobitnikom priznanj, zbornik, ...  ... za prireditev, da se potlej lahko pogajamo. 

 

3. Razno 

 

- Sankaško društvo Domel nas je obvestilo o spremembi predsednika in sicer je Vilija Rakovca 

zamenjal Gašper Potočnik.  

- Gregor je obvesti člane strokovnega sveta za šport o morebitni izgubi tenis igrišča zaradi gradnje 

doma starostnikov na tej parceli. Več o tem se še ne ve. 

- Boris je povedal tudi da se bo udeležil seminarja kjer bo predstavljen novi zakon o Športu. Gregor je 

povedal, da s strani občine gre tudi Martina, kot predstavnica občine. 

 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


