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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 

Železniki, 17.09.2013 

 

 

Zapisnik 16. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec 

 

ki je potekala v pisarni direktorja JZR, 17.9.2013, s pričetkom ob 19. uri (končano ob 22:00)  
 
Prisotni: Mitja Lorber, Jože Rakovec, Boris Kavčič, Brane Čenčič,  

Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR 
Opravičeno odsotni: Branko Bertoncelj, Gašper Benedik (manjkal tretjič), Peter Demšar (manjkal 
drugič). 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 15. seje 

2. Odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na razpis za »Izbor izvajalcev za izvedbo velikih 

mednarodnih,državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev v občini Železniki v letu 

2013« 

3. Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Železniki za leto 2013 – seznanitev z 

rezultati razpisa 

4. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Add 1: Pregled zapisnika 15. seje  

 

Na zapisnik ni bilo pripomb, zapisnik je bil potrjen soglasno. Predsednik je člane SSŠ seznanil seje 

odbora za družbene dejavnosti, na kateri se je potrjeval pravilnik za šport. 

 

 

Add 2: Odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na razpis za »Izbor izvajalcev za izvedbo velikih 
mednarodnih,državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev v občini Železniki v letu 2013« 
 

Na razpis se je prijavilo 12 društev, nekateri z več prireditvami oz. tekmovanji nekateri pa z enim 

dogodkom (Glej tabela 1). 

Prijave smo odprli po vrstnem redu datuma prejema. Najprej so bile pregledane, če je vse izpolnjeno 

in storjeno kot je v razpisnih pogojih. Vse prijave so formalno zadoščale razpisnim pogojem. Vse 

prijave so povzete v tabeli 1. 
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Tabela 1: 

 
 

Sledilo je ovrednotenje prijav. To je izvedeno v Excel tabeli – glej tabelo 2: 

 

Naslednji ukrepi v zvezi z razpisom: JZR pošlje priporočeno s povratnico sklepe društvom, glede na 

prejete vloge ter 8 dnevni rok za pritožbe. V primeru pritožb le te obravnava in o njih odloča Svet JZR. 
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Če pritožb ni oz. ko se le te razrešijo, JZR pošlje društvom v podpis pogodbe ter jih pozove k oddali 

poročila, ki mora vsebovat tudi dokazila o nastalih stroških (plačani računi). 

 

Tabela 2: 

 
 

SKLEP št. 59 

(k točki 2) 

Člani SSŠ soglašajo z rezultati ocenjevanja ocenjevanje prijav, prispelih na razpis 

za »Izbor izvajalcev za izvedbo velikih mednarodnih,državnih, medobčinskih in 

občinskih športnih prireditev v občini Železniki v letu 2013«, kot je navedeno v 

tabeli 2. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 8.2.2013 

 

 

Med razpravo oz. ocenjevanjem so bili podani predlogi za izboljšanje sistema ocenjevanja športnih 

prireditev. V prihodnjem letu je treba razpis izpopolniti in dodati dodatne naslednje določbe: 

- pohodi se v tem razpisu ne upoštevajo, 

- enodnevni turnirji lahko dobijo max 1 točko, 

- igre je potrebno opredeliti z disciplinami, 

- obvezno priložiti priloge, kot na primer objava tekmovanja v koledarju, lestvica lige, ..., 
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- organizacija občinskih prvenstev ne šteje v ta razpis, 

- tekme, ki so organizirane v sklopu državnih pokalnih tekmovanj ne sodijo v ta razpis. 

 

 

ad 3:  

Predsednik je člane SSŠ seznanil z rezultati občinskega razpisa za šport in vsega kar se je v zvezi s tem 

dogajalo v zadnjem obdobji. 

 

 

ad 5: Razno: 

- Zapisnike je potrebno urediti in jih objaviti na internetu, kot je bilo dogovorjeno. 

- Na eno naslednjih sej se povabi gospo Andrejo Čufer v zvezi z njeno zahtevo v zvezi z zdravstvenimi 

pregledi  na odboru za družbene dejavnosti. 

- Na seje bi bilo smotrno vabiti tudi predstavnico občine za družbene dejavnosti gospo Martino Logar 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


