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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT 

Železniki, 03.06.2015 
 

Zapisnik 2. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec 
 

Seja je bila v sredo, 03.06.2015 ob 20. uri, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, s pričetkom 

ob 20.10 uri  (končano ob 22:10)  

 
Prisotni: Boris Kavčič,  Brane Čenčič, Janez Rakovec, Vili Rant, Andraž Pfajfar, Martina Logar 

in Leopold Nastran 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR,   
Opravičeno odsotni: Niko Bertoncelj, Roman Megušar 
 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Seznanitev z vlogami, prispelimi na razpis za šport 2015-06-02 
3. Razno 

 

ad1:  potrditev zapisnika iz prejšnje seje 
 

 
ad2:  Seznanitev z vlogami, prispelimi na razpis za šport 
 
Boris je podrobno predstavil prisotnim vse v zvezi z razdelitvijo in razporeditvijo sredstev 
glede na prijave na razpis. Tabele so priloge k zapisniku. Šli smo skozi postavke in skupaj 
uredili nejasnosti, ki so ob pregledu vlog s strani komisije nastali. 
 
Podan je bil predlog, da bi v prihodnje, v izogib neprestanemu spreminjanju pravilnika ter z 
namenom večje fleksibilnosti trenutnim situacijam, v letni program športa dodali še: 
- rang športa po lestvici 
- faktor za športne objekte 
- seznam športnih objektov  
 

SKLEP št. 2 
(k točki 1) 

Člani Strokovnega sveta za šport so soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik Strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Strokovni svet za šport 

Rok izvedbe: takoj 

SKLEP št. 3 
(k točki 2) 

Člani Strokovnega sveta za šport so bili seznanjeni z vsebino vlog, prispelimi na 
javni razpis za šport. 
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ad3: Razno: 
Direktor JZR Gregor Habjan je predstavil vnovično zahtevo predsednika Strelskega društva 
Brankota Koširja po zvišanju rangiranja društev na lestvici iz drugega v prvega, in po 
vzpostavitvi oz sprememb pravilnika, ki bo opredeljeval določena sredstva za vrhunske 
športnike. Stvar smo predebatirali in smo se odločili, da se še enkrat pozove Brankota, da naj 
do naslednjega sestanke poda uraden zahtevek, na katerem bodo jasno opredeljene 
zahteve, za katere se kot društvo zavzemajo. Gregor je naknadno predstavil še situacijo 
strelskega društva s katero je sicer skromno seznanjen in sicer da je najmanj 40 aktivnih 
strelcev in da dnevno tudi do 4 ure trenirajo. Strokovni svet se je nato odločil da naj 
predsednik poda tudi kratek opis dejavnosti, urnik in članstvo oz pojasni situacijo, ki je v 
društvu! 
 
 

 
 
Vili Rant je izpostavil temo napredovanja RD Alples v prvo ligo in prihajajoče primanjkovanje 
sredstev. Izpostavil je zaskrbljenost da RD Alples ne bo mogel konkurenčno sodelovati v ligi 
in da zato potrebuje več sredstev.  
 
 

Zapisal: 
Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 
Predsednik strokovnega sveta za šport 

 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik Strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Strokovni svet za šport 

Rok izvedbe: takoj 

SKLEP št. 4 
(k točki 3) 

Strelsko društvo LOTRIČ Železniki se uradno pozove, da Strokovnemu svetu za 
šport pisno predloži: 

 Prošnjo za rangiranje strelcev v prvo skupino z obrazložitvijo 

 Urnik treningov na strelišču OŠ Železniki za vse selekcije 

 Seznanitev z namero o gradnji novega strelišča 
 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik Strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: JZR 

Rok izvedbe: 26.6.2015 


