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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR 
Železniki, 24.02.2012 

 

 

Zapisnik 10. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, 

ki je potekala v mladinskem centru, v četrtek 23.2.2012, s pričetkom ob 20. Uri. 
 
Prisotni: Branko Bertoncelj, Mitja Lorber, Jože Rakovec, Gašper Benedik, Boris Kavčič, Peter 

Demšar, Jože Rakovec 

Ostali prisotni: Gregor Habjan, direktor JZR 
Odsotni: Branko Čenčič 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 9. redne seje; 

2. Sprejem novega Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Železniki; 

3. Sprejem letnega programa športa v občini Železniki; 

4. Razno. 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 1 : Pregled zapisnika 9. redne seje in 8. Korespondenčne seje 

B. Čenčič je imel pripombo glede zapisnika. Predlog je bil, da se iz zapisnika črta sklep št. 40, 

ker komunikacija z SK Domel no potekal na formalnem nivoju. Predlog je bil soglasno sprejet. 

Sklep št. 43: Člani Strokovnega sveta za šport so soglasno potrdili zapisnik 9. redne seje z 
upoštevanjem predlagane spremembe. 

 

 

K točki 2: Sprejem novega pravilnika o financiranju športa v občini Železniki 

Glede na delovno verzijo 6, so bili obravnavani še naslednji predlogi: 

• V tabeli C 1.1 se za Ostale programe zmanjša velikost skupine iz 20 na 10 oz. se upošteva 

enako točkovanje kot pri plavanju 

• V tabeli C 1.2 se za Ostale programe upošteva enako točkovanje kot pri plavanju 

• Doda se tabel D4 – Faktor strokovne usposobljenosti 

• V tabele od C 1.1 do C 5 se doda še VT2 pod strokovni kader, ter popravek za VT1: 

o VT1 = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z 

ustreznim faktorjem iz Tabela D3  

o VT2 = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z 

ustreznim faktorjem iz Tabela D4  

• Naredi se čistopis pravilnika (ureditev in oblikovanje tabel, oštevilčenje tabel) 
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SKLEP št. 44 

(k točki 2) 

Člani SSŠ soglasno sprejmejo nov Pravilnik o sofinanciranju športa v občini 

Železniki. Čistopis pravilnika se pošlje Svetu zavoda JZR v potrditev, ter na občino 

Železniki. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Boris Kavčič, Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 26.2.2012 

 

K točki 3: Sprejem letnega programa športa v občini Železniki 
Osnutek letnega programa športa je pripravil B. Bertoncelj. V konstruktivni razpravi so člani SSŠ prišli 

do sledečih zaključkov: 

• Postavke 1.1, 1.2, 1.4 ,1.5, 1.7, 1.8, 2 in 5 (10%) se razdeli na dve: točki 1.2 in 1.2: Interesna 

športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok � 8 %, ostale navedene točke � 2% 

• Postavka 4: Vrhunski šport se da 0%. Argument: v občini Železniki ni športa ki bi zadoščal 

kriterijem. 

• Postavka 10: Delovanje društev se zmanjša n 10% 

• Postavke 1.3, 1,6 in 3 se povečajo na 56% 

 

SKLEP št. 45 

(k točki 3) 
Člani SSŠ soglasno potrdijo Letni program športa v občini Železniki. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Boris Kavčič, Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 26. 2. 2012 

 

K točki 4: Razno 
 

SKLEP št. 46 

(k točki 3) 
B. Kavčič pripravi čistopis Pravilnika in Letnega programa za šport, ki se 
posreduje naprej v potrditev na svet JZR. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Boris Kavčič 

Rok izvedbe: 26. 2. 2012 

 

Sestanek je bil zaključen ob 21:30.  

 

Priloga: 

• Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Železniki (Pravilnik o sofinanciranju sporta v obcini 

Železniki - Koncna verzija - Feb 12.doc) 

• Letni program športa v občini Železniki (Letni program sporta 2012.doc) 

• Primerjava letni program športa 2011 – 2012 (Letni program sporta - Primerjava 2011 - 

2012.pdf) 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


