ZAPISNIK 3. SEJE ZBORA ČLANOV
ŠPORTNE ZVEZE CERKNICA
Z dne 7. oktobra 2010 ob 19.00 uri v sejni dvorani gasilskega doma Cerknica.
Sejo zbora članov je sklical predsednik Športne zveze Cerknica (v nadaljevanju: ŠZC), Milan
Gornik, zaradi njegove opravičene odsotnosti pa jo je vodil pooblaščeni predstavnik, tajnik
ŠZC, Dušan Jernejčič. Zapisnik je vodila Katja Telič.
PRISOTNI ČLANI:

1.

Marko RUPAR, predsednik KK Cerknica

2.

Elvis POŽEK, predsednik TKD Sovica

3.

Domen SKUK, predsednik DPD Rak

4.

Rok MEKINA, predsednik ŠD Panter Cerknica

5.

Joško CERKVENIK, predsednik BD Cerkniško jezero

6.

Damijan KNAP, član UO ZUTS Cerknica

7.

Janez ŽAKRAJŠEK, tajnik SK Cerknica

8.

Ludvik PALČIČ, predstavnik DPZUTS Snežnik

9.

Tomaž PATERNOST, član RJŠ

10.

Damijan KANDARE, predsednik Strelskega društva Cerknica

11.

Tine FERFILA, član ŠRD Trojka

12.

Samo ŽNIDARŠIČ, predstavnik NK Cerknica

13.

Nedo PAVLOVIČ, član UO NK Rakek

14.

Gregor POKLEKA, član KK Brest Cerknica

15.

Jožko MOLAN, predsednik ŠRD Žogica

16.

Igor JADRIČ, član Karate klub Cerknica

17.

Darijan VIZJAK, trener PPK Rakek

ODSOTNI ČLANI:

Predstavniki naslednjih klubov in društev:Klub Avtostil Racing team,
Badminton klub Rakek, Notranjski študentski klub, Turistično društvo
Cerknica, Rekreacijsko društvo Cerknica – opravičena odsotnost

OSTALI PRISOTNI:

Dušan JERNEJČIČ, tajnik ŠZC, Miroslav Levar, župan Občine Cerknica in
Katja Telič

1

Ad 1 - Ugotovitev sklepčnosti, sprejem dnevnega reda in izvolitev organov
zbora članov ŠZC
G. Dušan Jernejčič prisotne pozdravi, opraviči odsotnost predsednika ŠZC, Milana Gornika in
ugotovi prisotnost 17 članov ŠZC od 22 članov ter da je zbor članov ŠZC sklepčen.
G. Dušan Jernejčič na glasovanje poda z vabilom predlagani dnevni red 3. seje zbora članov
ŠZC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov zbora članov ŠZC
Pregled in potrditev sklepov 2. seje zbora članov ŠZC
Potrditev novih članov ŠZC
Poročilo o delu ŠZC v preteklem obdobju
Finančno poročilo za leto 2009
Poročilo nadzornega odbora
Razprava in sprejem poročil
Sprejem programa dela za leto 2010/2011
Razno

SOGLASNO s 17 glasovi ZA od 17 prisotnih članov seje zbora je sprejet naslednji
SKLEP: Sprejet in potrjen je dnevni red 3. seje zbora članov Športne zveze Cerknica.
Nadalje g. Dušan Jernejčič v glasovanje poda predlog za zapisnikarja in overovatelja
zapisnika zbora članov ŠZC:
ZAPISNIKARICA:
OVEROVATELJA ZAPISNIKA:

Katja TELIČ
Elvis POŽEK in Gregor POKLEKA

SOGLASNO s 17 glasovi ZA od 17 prisotnih članov seje zbora je sprejet naslednji
SKLEP: Sprejeti in potrjeni so predlagana zapisnikarica in overovatelja zapisnika.

Ad 2 - Pregled in potrditev sklepov 2. seje zbora članov ŠZC
G. Dušan Jernejčič na kratko povzame zapisnik in sklepe 2. seje zbora članov ŠZC ter pove,
da so bili realizirani vsi predlogi, podani na 2. seji zbora članov ŠZC. Nato potrditev sklepov
poda na glasovanje.
SOGLASNO s 17 glasovi ZA od 17 prisotnih članov seje zbora je sprejet naslednji
SKLEP: Sprejeti in potrjeni so sklepi 2. seje zbora članov Športne zveze Cerknica.

Ad 3 - Potrditev novih članov Športne zveze Cerknica
G. Dušan Jernejčič pove, da je prošnjo za sprejem med člane ŠZC podalo Tekaško smučarsko
društvo Cerknica, katerega dejavnost je tekmovalno delo z mladimi in rekreativna dejavnost
starejših članov ter predlaga, da se navedeno društvo sprejme v ŠZC.
SOGLASNO s 17 glasovi ZA od 17 prisotnih članov seje zbora je sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se novega člana Športne zveze Cerknica, tako da je trenutno v zvezi 23
članov.
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Ad 4 do Ad 7 – Razprava in sprejem poročil o delu ŠZC v preteklem
obdobju, finančno poročilo za leto 2009 in poročilo
nadzornega odbora
G. Dušan JERNEJČIČ poda obrazložitvi poročila o delu ŠZC v preteklem obdobju in
finančnega poročila, kot v gradivu, ki so ga člani prejeli z vabilom. Dodatno poudari
pomembnejše projekte ŠZC v preteklem obdobju in njeno uspešno sodelovanje z društvi,
Občino Cerknica, drugimi športnimi zvezami.
G. Ludvik PALČIČ predstavi poročilo nadzornega odbora, ki je na svoji 2. seji pregledalo
finančno in poslovno poročilo, podatke iz izkaza poslovnega izida za leto 2009 ter podatke iz
bilance stanja ŠZC na dan 31.12.2009. Pri pregledu je nadzorni odbor ugotovil, da je bilo
poslovanje transparentno v skladu z veljavno zakonodajo in statutom ŠZC ter, da celotno
finančno poslovanje opravlja in vodi računovodski servis Vika Turšič, k.d. Glede na poslovni
izid ima ŠZC v letošnjem letu finančni presežek prihodkov, ki bo v naslednjem letu ustrezno
razporejen po programih.
G. Dušan JERNEJČIČ odpre razpravo v zvezi s predstavljenimi poročili.
V razpravi so sodelovali: Gregor Pokleka, Ludvik Palčič in Dušan Jernejčič.
V razpravi so bila izpostavljena naslednja vprašanja, predlogi in mnenja:
 Predlog za organizirano pridobitev sredstev ŠZC za programe mladine med
počitnicami, preko prijav na razpise Fundacije za šport.
 Predlog za povezanost ŠZC oz. zainteresiranih društev s šolo, ker šola za enkrat deluje
bolj zase in premalo strokovno v posamezni panogi, zato bi lahko s pridobljenimi
sredstvi sofinancirala tudi društva.
Programe financirane preko razpisov Fundacije za šport lahko izvajajo šole ali športne zveze.
Na šoli se izvajajo programi Zlati sonček, Krpan in ostali, katerih sredstva so namenja za
organiziranje aktivnosti kot so športni dnevi, šole v naravi, itd. To so šolski programi in se v
njih ostali ne morejo vključiti. Od ŠZ Postojna šola dobi sredstva za medalje in prevoz.
Po pravilih lahko za pridobitev sredstev iz programov med počitnicami kandidira ŠZ
Postojna, ki regijsko pokriva območje. Lahko pa se posebej prijavijo tudi posamezne šole.
V občini Cerknica navedene programe izvaja šola, ki je že drugo leto tudi s pomočjo ŠZC
pridobila sredstva za počitniške programe. ŠZC se na razpise ne more prijaviti, ker programov
kot so Zlati sonček in Krpan, ne izvaja.
G. Dušan Jernejčič po končani razpravi potrditev sklepov poda na glasovanje.
SOGLASNO s 17 glasovi ZA od 17 prisotnih članov seje zbora je bil sprejet naslednji
SKLEP: 1. Sprejme se poročilo o delu Športne zveze Cerknica v preteklem obdobju.
2. Sprejme se finančno poročilo za leto 2009
3. Sprejme se poročilo nadzornega odbora
4. Sprejme se predlog, da se v bodoče poskuša pridobiti še več sredstev za
programe, ki jih razpisuje fundacija za šport
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Ad 8 – Sprejem programa dela za leto 2010/2011
G. Dušan JERNEJČIČ poda obrazložitev programa dela kot v gradivu. Posebej poudari, da bo
ŠZC skušala pridobiti sredstva na državni ravni in ravni EU ter bo še naprej sodelovala z
občino pri sofinanciranju športne infrastrukture. Prizadevala si bo ustanoviti atletski klub, ki
bi prevzel tekaške prireditve in tekmovanja na visoki ravni.
G. Dušan JERNEJČIČ v nadaljevanju k predstavitvi športne infrastrukture, ki je v lasti občine
Cerknica povabi župana Miroslava Levarja, ki povzame dosedanje in prihodnje projekte na
področju športne infrastrukture:
 V letu 2010 se je predvsem popravljala Športna dvorana Cerknica in sicer zamenjava
strešne kritine s postavitvijo fotovoltaik / sončne celice / na streho, ter zamenjava
zasteklitve v ŠD Cerknica.
 Opravil se je nakup zemljišča v Dovcah.
 Pričelo se bo z gradnjo Športne dvorane Rakek, velikosti po normativih za rokomet.
Znotraj bodo prostori glasbene šole, prostor za namizni tenis, še ena manjša dvorana,
garderobe, sanitarije, tribune, itd.. Dvorano bo mogoče pregraditi z zavesami.
Notranjost bo akustična in bo primerna tudi za kulturne prireditve. Dvorana bo
energetsko varčna. Zunanje igrišče bo podobno kot v Grahovem. Istočasno se bo v
Športnem parku Rakek uredilo tudi tribune za nogomet, pod katerimi bodo garderobe
in sanitarije.
 Postopoma se bodo v občini gradila še druga športna igrišča. V skladu s predlogom, ki
bo vseboval realne potrebe ljudi in se bo v njem upoštevalo obstoječe stanje je
pripravljen idejni projekt zunanjega igrišča pri Osnovni šoli v Cerknici, ter se bo
pripravil s pomočjo ŠZC. Trenutno je na OŠ Cerknica, da poda svoje mnenje in
pripombe.
 Zgradilo se bo tribune na nogometnem igrišču v Kolenu, medtem ko se je že pridobilo
gradbeno dovoljenje za stavbo poleg igrišča, ki je bila grajena brez dovoljenja. Uredilo
se bo črpališče vode iz Cerkniščice za zalivanje igrišča in s tem zmanjšalo stroške
zalivanja.
 Uredilo se bo streho na kegljišču.
Župan še doda, da so vse investicije odvisne od pridobljenih sredstev oz. od splošne finančne
situacije v državi. Skušalo se bo pridobiti čim več sredstev, tudi s prijavami na razne razpise.
Potrebno bo tudi varčevati z energijo, saj so jo društva do sedaj neekonomično trošila. Zato
društva, ki uporabljajo prostore tudi plačujejo najemnino oz. se stroški porabe energije črpajo
iz sredstev sofinanciranja.
G. Dušan JERNEJČIČ odpre razpravo v zvezi s programom dela za leto 2010/2011.
V razpravi so sodelovali: Domen Skuk, Gregor Pokleka, Elvis Požek, Miroslav Levar, Janez
Zakrajšek, Damijan Kandare, Joško Cerkvenik, Ludvik Palčič, Nedo Pavlovič in Dušan
Jernejčič.
V razpravi so bila izpostavljena naslednja vprašanja, predlogi in mnenja:
 Vprašanje oz. predlog graditve kompleksa bazenov za plavanje ali ureditev kopališča
na Cerkniškem jezeru.
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Okoliški bazeni (Postojna, Ribnica, Vrhnika, Logatec) propadajo oz. imajo velike probleme z
njihovo uporabo in vzdrževanjem. Pokrit bazen (kot je na Kodeljevem) bi lahko gradili z
javno zasebnim partnerstvom, vendar je za takšen projekt težko najti partnerja. Investitorjem
je potrebno prikazati dober projekt, da se bodo odločili za sofinanciranje.
Cerkniško jezero pa je za ureditev kopališča preveč zaščiteno. Čeprav so nekateri mnenja, da
se ga je s pravim pristopom mogoče urediti in ga tudi imeti pod nadzorom.
 Društva, ki nimajo svojega društvenega prostora želijo prostor za sestajanje.
Po obnovi občinske stavbe bo na voljo sejna soba, ki jo bodo lahko koristili za sestanke.
 Predlog čim prejšnjega pokritja kegljišča in ureditve strelišča ter dodatnega prostora
oz. dvorane za zračno strelišče in izvajanje drugih športnih panog.
 Predlog povezave strelskega, kegljaškega in balinarskega društva, z namenom ureditve
skupnega prostora za izvajanje njihovih dejavnosti (takšen primer imajo v Idriji, ki so
s partnerstvom zgradili več namenski objekt in ga sedaj vzdržujejo z najemnino)
 Vprašanje v zvezi z javnimi delavci ŠZC, v kakšnem obsegu delajo oz. ali vzdržujejo
vse športne površine ali le šolska športna igrišča.
Javni delavci so za vzdrževanje in pomoč na razpolago vsem članom ŠZC.
 Glede na podane želje in omejena finančna sredstva je podan predlog za strokovno
odločitev in mnenje ŠZC, s sodelovanjem vseh društev, o prioritetah v infrastrukturi.
 Opozorilo, da je Športna dvorana Cerknica večkrat odprta in so v njej prižgane luči.
Do tega ne bi smelo priti, ker snažilka, ko počisti telovadnico ugasne luči in zaklene vrata.
Sicer pa je potrebno dežurstvo, kontrolo nad športnimi objekti in primerno vzdrževanje
športne infrastrukture, ki je v lasti Občine Cerknica, sistemsko rešiti.
G. Dušan Jernejčič po končani razpravi poda potrditev programa dela na glasovanje.
SOGLASNO s 17 glasovi ZA od 17 prisotnih članov seje zbora je bil sprejet naslednji
SKLEP: Sprejme se program dela Športne zveze Cerknica za leto 2010/2011

Ad 9 – Razno
G. Dušan JERNEJČIČ odpre razpravo, v kateri so bila podana naslednja mnenja in predlogi:
 Na spletni strani Občine Cerknica bodo pod posebno povezavo objavljena dogajanja in
aktivnosti ŠZC ter urniki telovadnic in ostali športni dogodki.
 Poziv društvom, da podajo predloge na razpis za naj športnika in športnico leta 2010.
 Opozorilo za prijavo na razpis za sofinanciranje športnih programov. V pomoč pri
prijavi je vedno na razpolago Dušan Jernejčič. Opozorilo za pravočasno oddajo
poročil za leto 2010, sicer v nasprotnem primeru društva ne bodo dobila sredstev.
 Poziv članom UO ŠZC, naj se udeležujejo sej in sestankov, sicer naj odstopijo in dajo
mesto drugim, ki so pripravljeni delati in uresničiti predloge oz. program. V UO naj se
predlaga športnike, strokovne delavce, vrhunske športnike (npr. Janez Ožbolt), ki
poznajo postopke in organizacije ter bi s tem lahko učinkovito pomagali pri
pridobivanju sredstev.
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V upravnem odboru so predsedniki nekaterih društev, ki jih je predlagal Dušan Jernejčič ob
ponovni aktivaciji ŠZC, vendar kot kaže glede na udeležbo mogoče izbor ni pravi, udeležence
seje zbora poziva, naj apelirajo na predsednike, da se udeležujejo sestankov. Namreč v
prihodnosti bo vedno več zadev in potrebno se bo večkrat sestati za pravočasno in učinkovito
ukrepanje. Člani upravnega odbora so lahko le člani ŠZC, zato se poziva, da društva podajo
predloge za člana iz posameznega društva, ki bo aktivno sodeloval na sestankih upravnega
odbora ŠZC.
Po končani razpravi g. Dušan Jernejčič pove, da se je v preteklosti pridobilo premalo sredstev,
čeprav so bile možnosti za kandidiranje. Obstaja veliko število različnih programov in
organizacij, predvsem s strani Fundacije za šport, zato vsa društva poziva, naj sodelujejo s
ŠZC in pridejo do tajnika ŠZC z informacijami o programih sofinanciranja, da se bo lahko
ŠZC prijavila in pridobila sredstva za društva. Poleg sodelovanja ŠZC z občino je zelo
pomembno tudi sodelovanje med samimi društvi in posamezniki, ki razpolagajo z
informacijami o programih, z različnih področji in panog.

Cerknica, dne 7. 10. 2010

Zapisnik seje zbora članov
Športne zveze Cerknica zapisala
Katja TELIČ

Predsednik zbora članov
Dušan JERNEJČIČ

Zapisnik seje zbora članov
Športne zveze Cerknica overil
Elvis POŽEK

Zapisnik seje zbora članov
Športne zveze Cerknica overil
Gregor POKLEKA
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