
Stran 1 / 3 

 

 

 

STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 

Železniki, 13.02.2014 

 

 

Zapisnik 19. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec 

 

ki je potekala v pisarni direktorja JZR, 13.2.2014, s pričetkom ob 20. uri (končano ob 22:00)  
 
Prisotni: Mitja Lorber, Jože Rakovec, Boris Kavčič, Brane Čenčič, Branko Bertoncelj, Gašper 

Benedik, Peter Demšar 

Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR 
Opravičeno odsotni: / 

 

Dnevni red: 

 

1. Program športa občine Železniki za leto 2014 

2. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

ad1: Program športa 

 

Poskušali smo ga potrditi preko korespondenčne seje in ker se niso vsi strinjali smo se sestali v živo (-

5% se vzame za delovanje društev, 2% de poveča postavka za interesno športno vzgojo, 3% se poveča 

postavka za organizacijo športnih prireditev). Brane Čenčič je pojasnil, da se s tem predlogom jemlje 

sredstva tekmovalnemu športu. Predlaga, da se tekmovalnemu športu da več sredstev. 

Z namenom da se ugodi zgornjemu predlogu, je predsednik predstavil nov predlog: 

• Postavka za delovanje društev, ki je bila do sedaj 10%, se zmanjša na 5%; 

• Postavke za tekmovalni šport (1.3, 1.6, 3 in 4) se povečajo za 3% (iz 56 na 59%); 

• Postavke za interesno športno vzgojo otrok (1.1 in 1.2) se povečajo za 2% (iz 8 na 10%); 

• Ostale postavke se v primerjavi z letom 2013 ne spreminjajo. 

Argumentacija predloga je bila sledeča: 

• 10 % sredstev je namenjeno kot neke vrste pavšal za delovanje društev, ne glede na njihovo 

uspešnost oz. rezultate.  

• Na drugi strani je treba stremet k temu, da se v največji meri podpira tekmovalni šport. Ko to 

postavko povečamo za 3%, bo tu v primerjavi z letom 2013 dobrih 5.000 EUR več sredstev. 

• Poleg tega se moramo zavedat problematike sodobne družne, da se zaradi pomanjkanja gibalnih 

aktivnosti, motorične sposobnosti otrok močno zmanjšujejo. Usmeritev mora biti ta, da se 

spodbuja društva, da organizirajo programe interesne športne vzgoje otrok. Cilj je privabiti čim 

večje število otrok v take programe ter jih tako odtegnili od računalnika in televizije.  
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Brane Čenčič se ne strinja, iz razloga ker smo s  tekmovalnega športa leta 12 odvzeli za delovanje 

društev, .....  V glavnem želi da se tekmovalnemu športu doda več in mladim. 

 

Brane Bertoncelj - se mu zdi pomembno koliko dobijo društva, naredil je primerjavo 4 let. RD dobi 

0,46, nogomet 114, pingvinčki 313, strelstvo 143, jzr 220, buldožerji 240, ŠD Dražgoše 140, kamikaze 

0,61, ŠD selca 46, ....  Brane pravi, da je proti da se še kaj spreminjamo ker nam poteče mandat, kar 

smo naredil smo naredili in tako pravi da naj naši nasledniki spreminjajo naprej.  

 

Z novo razporeditvijo se vsi prisotni ki imajo glasovalno pravico strinjajo in tudi direktor JZR. Branko 

Bertoncelj je izrazil željo da naj na odbor za družbene dejavnosti prideta tudi direktor JZR in Boris 

Kavčič kot  predsednik strok. sveta zadevo predstaviti  (ali vsaj eden od njiju), ker on ne bo zagovarjal 

te razporeditve.  

 

SKLEP št. 62 Program športa občine Železniki za leto 2014 je sledeč: 

Skupna vrednost: 73.609,00 €
Delež Vrednos t v EUR

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

1.5. Interesna športna vzgoja mladine

1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

1.8. Interesna športna dejavnost študentov

2. Športna rekreacija

5. Šport invalidov

1.3.

Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport

1.6.

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni 

in vrhunski šport

3. Kakovostni šport

4. Vrhunski šport 

6. Športni objekti 15,0% 11.041,35 €

7.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov v športu
2,0% 1.472,18 €

8. Založniška dejavnost 0,0% 0,00 €

9 Velike mednarodne, državne prireditve 5,0% 3.680,45 €

10. Delovanje društev 5,0% 3.680,45 €

11. Organizacija občinskih prvenstev 2,0% 1.472,18 €

Skupaj 100,0% 73.609,00 €

2014 - LETNI PROGRAM ŠPORTA

7.360,90 €

1.472,18 €

43.429,31 €

10,0%

2,0%

59,0%

 
Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 1.3.2014 

 

 

ad 2:  

 

Boris poda poročilo iz sestanka pri županu v zvezi z rokometnim društvom Alples Železniki. Pove kdo 

je bil tam vse prisoten. Tema je bila problematika financiranja RD Alples (na predlog predsednika RD 

Alples, Vilija Rant, kako bi lahko občina neposredno rokometašem financirala najem športne 

dvorane). 
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Zaključni sklep sestanka je bil, da naj vsak pri sebi pogleda (JZR, RD Alples, Strokovne svet za šport, 

Občina) kje lahko kako pomaga oz kje bi se dalo kaj popustiti oz zmanjšati stroške. SSŠ je s 

sprejemom zgornjega sklepa prispeval k reševanju te problematike, saj se sredstva na postavki za 

tekmovalni šport povečajo za 5.000 EUR. 

 

Direktor JZR je člane SSŠ seznanil, da je klub Pingvinček je podal izjavo o prenehanju delovanja v 

Železnikih! Tako, da ga v prihodnje ne bo več.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


