
ZAPISNIK 
 

13. seje Upravnega odbora Športne zveze Cerknica, k i je bila dne 17.05.2012 ob 
19.00 uri v sejni sobi Ob čine Cerknica. 

 
 

Prisotni člani: Marko RUPAR, Mojca LUNKA, Elvis POŽEK, Zdenko HRESTAK, Rok 
MEKINA in Dušan JERNEJČIČ 
 
Opravičeno odsotni člani: Milan GORNIK, Franc ŽNIDARŠIČ 
Neopravičeno odsotni člani: Anton ČERNE 
 
Sejo je v odsotnosti predsednika ŠZ Cerknica, Milana Gornika, vodil tajnik ŠZ Cerknica 
Dušan Jernejčič, ki je ugotovil sklepčnost in predlagal naslednji: 
 
Dnevni red: 
 
1.   Pregled in potrditev zapisnika 11. In 12. seje Upravnega odbora ŠZC 
2.   Pregled dela Športne Zveze Cerknica od 01.09.2011 dalje 
3.   Obravnava finančnega in poslovnega poročila ŠZC za leto 2011 in plan za leto 2012  
4.   Obravnava in sprejem predloga sprememb »Pravilnika za podeljevanje priznanj 
      športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom občine Cerknica« 
5.   Obravnava in sprejem sklepa o razdelitvi sredstev Fundacije za šport izvajalcem 
      programa – članicam ŠZC 
6.   Obravnava in sprejem informacije o izgradnji nove Športne Dvorane Rakek 
7.   Priprava na Zbor članov ŠZC 
8.   Razno 
 
Prisotni člani na predlagani dnevni red niso imeli pripomb. 
 
 

Ad 1  
 
Tajnik ŠZ Cerknica je podal pregled zapisnika enajste in dvanajste seje UO ŠZ Cerknica. 
Prisotni člani upravnega odbora ŠZC na zapisnika obeh seje UO, niso imeli pripomb, zato so 
sprejeli naslednji 
 
SKLEP:  Potrdi se zapisnik enajste in dvanajste sej e Upravnega odbora Športne 
zveze Cerknica.  
 
 

Ad 2  
 
Tajnik ŠZ Cerknica je podal kratek izvleček poročila o delu ŠZ Cerknica v preteklem obdobju 
od 01.09.2011 do sedaj in sicer: 
 

- 27.10.2011 je bila izvedena 4. Seja zbora članov ŠZ Cerknica 
- 27.10.2011 je bila v KD Cerknica prvič organizirana prireditev ob zaključku NTP 2011 

s podelitvijo priznanj in pokalov za najboljše tekače in tekačice v skupni uvrstitvi  
- uspešna in odmevna organizacija prireditve za najboljšega športnika in športnice leta 

2011 v občini Cerknica dne 9.3.2012 v KD Cerknica. Priznanja sta podelila Župan 
Občine Cerknica g. Marko RUPAR in predsednik ŠZ Cerknica g. Milan GORNIK  

- nudenje strokovne pomoči vsem športnim društvom – članom Zveze 
- pomoč članom zveze pri sestavi in prijavi Javnih razpisov s strani Občine Cerknica:  

razpis se je zaključil s sprejemom sklepov in podpisi pogodb s posameznimi društvi,  



ki so kandidirali na razpisana sredstva Občine Cerknica.  
- z Občino Cerknica smo podpisali pogodbo o sofinanciranju dveh množičnih športnih 

manifestacij in sicer organizacijo Vetra v laseh – s športom proti drogi, ki se bo 
odvijala dne 09.06.2012 na zunanjih igriščih pri Osnovni šoli Notranjskega odreda 
Cerknica in Notranjskega tekaškega pokala za organizacijo posameznih tekov na 
področju občine Cerknica v skupni vrednosti 3.700,00 EUR ( 2.200,00 + 1.500,00 ). 

- aktivno pridobivanje novih članov Športne zveze, ki imajo sedež v Občini Cerknica -  
trenutno jih je 30. 

- uspešna prijava v svojem in imenu društev – članov zveze na Javni razpis Fundacije 
za šport  za programe dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne 
dejavnosti študentov in športne rekreacije – za vadbo naših društev članov zveze in 
organizacijo NTP 2012 –v letošnjem letu smo pridobili več sredstev kot v lanskem letu 
in sicer za program NTP 2012 - 1.272,00 EUR in program rekreacije za redno vadbo 
12 društev - 3.021,00 EUR, to je skupaj 4.293,00 EUR 

- Ponovna pridobitev glavnega sponzorja NTP 2012 - podjetja ELGO NOVA v višini 
3.000,00 EUR   

- zelo dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo v smislu strokovnih predlogov pri 
odločanju o športni dejavnosti in investicijah v športno infrastrukturo v občini Cerknica  
-v letošnjem letu bo občina Cerknica zamenjala dotrajan parket s toniranjem in 
zarisom igrišč v športni dvorani v Cerknici, po možnosti pa bo tudi začela z 
obnovitvenimi deli dotrajanih slačilnic z zamenjavo tušev, 
-v letošnjem letu se je začel izvajati projekt izgradnje nove Športne dvorane Rakek, ki 
se bo predvidoma zaključil 1.9.2014   

 
Člani na poročilo niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji 
 
SKLEP:  Sprejme se poro čilo o delu ŠZ Cerknica v preteklem obdobju od 

01.09.2011 dalje v predlagani vsebini .  
 

 
Ad 3  

 
Tajnik ŠZ Cerknica je podal kratko obrazložitev finančnega in poslovnega poročila ŠZC za 
leto 2011 in plan za leto 2012, ki so ga člani UO prejeli skupaj z gradivom, ki je sestavni del 
zapisnika.  
 
Člani na poročilo niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji 
 
SKLEP:  Sprejme se poslovno in finan čno poro čilo ŠZ Cerknica za leto 2011 in 
plan za leto 2012 v predlagani vsebini.  

 
 

Ad 4  
 

Člani UO so v gradivu prejeli predlog sprememb »Pravilnika za podeljevanje priznanj 
športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom občine Cerknica«. Sprememba 
pravilnika je bila v javni obravnavi od 17.2.2012 do 9.3.2012. V tem času sta podala predloge 
samo KK Brest in PPK Rakek. Upoštevani so bili skoraj vsi predlogi obeh društev, članov 
ŠZC, zato je bil pripravljen predlog novega pravilnika, ki naj bi veljal že pri izboru za 
najboljšega športnika za leto 2012 in sicer:   
 

1. člen  
V občini Cerknica organiziramo vsakoletno izbiro najuspešnejših posameznikov in kolektivov 
na področju športa za preteklo leto. 
 



2. člen 
Predloge lahko oblikujejo osnovne športne organizacije s sedežem v občini Cerknica in 
Upravni odbor Športne zveze Cerknica za: 

- uspešne športne delavce 
- perspektivne športnike od 14 do 18 let 
- najboljšega športnika – športnico 
- najboljši moški in ženski športni kolektiv 
- najboljšo moško in žensko ekipo 

V predlogu mora biti jasno razviden dosežek (rezultat) v obdobju od 1.1. do 31.12. 
preteklega leta. 
 

3. člen 
Razpis za izbiro športnikov, športnic, športnih kolektivov, ekip in športnih delavcev objavi 
Športna zveza Občine Cerknica z navedbo roka za prispele prijave. Gradivo z razpisom se 
objavi v lokalnih medijih, spletni strani Občine Cerknica in Športne zveze Cerknica. 
 

4. člen 
Za kandidata za športnika leta kandidirajo le tisti posamezniki, ki nastopajo za osnovne 
športne organizacije s sedežem v Občini Cerknica, ne glede na naslov stalnega bivališča in 
so dosežene rezultate dosegli na državnih in drugih mednarodnih tekmovanjih ob nastopu za 
osnovno športno organizacijo s sedežem v Občini Cerknica ali državno reprezentanco. 
 

5. člen 
Postopek obravnave prispelih predlogov se določi tako, da jih najprej obravnava komisija za 
priznanja in nagrade, ki v predvidenem roku pripravijo predlog za obravnavo upravnemu 
odboru Športne zveze Občine Cerknica. Ta po razpravi z glasovanjem ter enostavno 
večino  dokončno odloči o razglasitvi na javni športno – zabavni prireditvi, kjer se vsa 
priznanja tudi podelijo. 
Podelitev priznanj izvede Športna zveza Cerknica skupaj z Občino Cerknica.     
Javna prireditev s podelitvijo se izvede v izbranem kraju in sicer praviloma do konca meseca 
februarja za preteklo leto, izjemoma tudi kasneje. 

 
6. člen 

Razglasi se širši izbor do desetih športnikov , med njimi se lahko izbere eden kot najboljši 
športnik leta in praviloma širši izbor do petih športnic , med katerimi se lahko izbere ena kot 
najboljša  športnica leta. 
Posamezna organizacija (klub) lahko predlaga za najboljšega športnika oziroma športnico 
samo enega kandidata oziroma kandidatko. 
Razglasi se do pet športnih kolektivov  v širšem izboru, med katerimi se določi eden kot  
najboljši  športni kolektiv leta. 
Razglasi se do tri ekipe  mladinske ali članske kategorije v kolektivnem športu, med katerimi 
se določi ena kot najboljša  ekipa leta.  
Razglasi se do 10 perspektivnih športnikov od 14-18 let.  
Razglasi se pet športnih delavcev , lahko pa se tudi podeli posebno priznanje  za izjemen 
prispevek športu v občini Cerknica (tudi izgradnja športne infrastrukture ….). 
 
Razglasi se več perspektivnih športnikov  : 

a) za perspektivnega športnika lahko osnovna športna organizacija (klub) prijavi 
posameznika, ki priznanja še ni dobil in se z istim športom ukvarja vsaj štiri leta:  

- posameznika pri mlajših dečkih – deklicah, ki je osvojil 1., 2., 3 ali 4. mesto na DP; 
- starejšega dečka – deklico, ki je osvojil 1., 2.,3 ali 4. mesto na DP; 
- kadeta – kadetinjo, ki je osvojil 1., 2., 3., ali 4 - 8. mesto na DP; 
- mladinca – mladinko, ki je osvojil 1., 2., 3., ali 4 - 8. mesto na DP; 
- rezultati v štafeti ali ekipah ne morejo biti priznani za posameznike  
b) perspektivni razred v ekipnih športih: 



- prijavijo lahko samo enega športnika 
- prijavijo lahko vse, ki so člani državne reprezentance 
- prijavijo lahko člane ekipe, ki se uvrsti med prvih šestnajst na DP v svoji starostni 

kategoriji 
Po odločitvi upravnega odbora Športne zveze Občine Cerknica se lahko javno razglasi tudi 
dobitnik posebnega priznanja  za najuspešnejšo šolsko športno društvo  in posebno 
priznanje  za izredne dosežke  v tekmovalnem in množično-rekreativnem športu zunaj v 
razpisu omenjenih kriterijev.  
Poleg navedenega se lahko podeli priznanje ekipam za uspešno nastopanje v preteklem 
letu, v kolikor napredujejo v višji rang oziroma višjo ligo tekmova nja. 
  

7. člen 
Merila za izbor najboljšega športnika, športnice, ekipe, kolektiva: 

- prioriteta so doseženi rezultati v članski kategoriji 
- rezultati na uradnih mednarodnih članskih in mladinskih tekmovanjih po naslednjem 

vrstnem redu: OI, SP, EP, SI. 
- rezultati na državnih članskih in mladinskih prvenstvih  
- odločitev o najboljšem znotraj ene panoge se določi po jakostni lestvici panožne 

zveze; upošteva se tudi uvrstitve na jakostnih lestvicah, ki je vsota točk doseženih na 
posameznih tekmovanjih  
 

8. člen 
Upravni odbor si pridržuje pravico, da lahko pred  izborom najboljšega športnika, športnice, 
ekipe in kolektiva določi še dodatne kriterije za izbor najboljšega športnika, športnice, ekipe 
in kolektiva. 

 
9. člen 

Ta pravilnik prične veljati  z dnem 17.5.2012. Merila se upoštevajo pri izboru za leto 2012. Z 
veljavnostjo novega pravilnika prenehajo veljati določila prejšnjega pravilnika, z dne 
29.12.2008. 
 
 
Cerknica, 17.05.2012       Predsednik Športne zveze 
                 Milan GORNIK 
 
 
 
Člani na novi pravilnik niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji 
 
SKLEP:  Sprejme se novi »Pravilnik za podeljevanje priznanj športnikom, 
športnim delavcem in športnim kolektivom ob čine Cerknica«, ki za čne veljati z dnem 
17.05.2012. Merila se upoštevajo že pri izboru za l eto 2012. Z veljavnostjo novega 
pravilnika prenehajo veljati dolo čila prejšnjega pravilnika, z dne 29.12.2008. 
 
 

Ad 5  
 
Člani so bili s strani tajnika ŠZ Cerknica seznanjeni, da je ŠZC pridobila sredstva Fundacije 
za šport za dva programa:  
»Redna vadba športne rekreacije in športne dejavnosti študentov« v višini 3.021,00 EUR in 
»Notranjski tekaški pokal« v višini 1.272,00 EUR. Zato je podal predlog, da se sprejme sklep 
o razdelitvi sredstev izvajalcem in organizatorjem programov. 
 
Člani so se s predlogom strinjali in sprejeli naslednja 
SKLEPA: 



A) Sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za 
program  »Redna vadba športne rekreacije in športne dejavnosti študentov« se 
razdeli izvajalcem programa – članicam Športne zveze Cerknica in sicer: 

 
1. NOGOMETNI KLUB RAKEK     210,00 EUR  
 
2. NOGOMETNI KLUB CERKNICA     210,00 EUR 
 
3. KARATE KLUB CERKNICA      210,00 EUR 
 
4. ŠRD ŽOGICA CERKNICA      210,00 EUR 
 
5. ŠD PANTER       210,00 EUR 
 
6. BADMINTON KLUB RAKEK      210,00 EUR 
 
7. SMUČARSKI KLUB CERKNICA    210,00 EUR 
 
8. TKD SOVICA        210,00 EUR 
 
9. NOTRANJSKI ŠTUDENTSKI KLUB    210,00 EUR 
 
10. KOŠARKARSKI KLUB CERKNICA     210,00 EUR 
 
11. REKREACIJSKO DRUŠTVO CERKNICA    210,00 EUR  
 
12. PING PONG KLUB RAKEK      210,00 EUR 
 
 
 

B) Sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za 
program  »Notranjski tekaški pokal« se razdeli izvajalcem programa in sicer: 

 
1. PGD UNEC       135,00 EUR  
 
2. ŠPORTNO DRUŠTVO KRIŽNA GORA    135,00 EUR 
 
3. TKD SOVICA        135,00 EUR 
 
4. ŠPORTNA ZVEZA CERKNICA     270,00 EUR 
 
5. TSK VALKARTON LOGATEC    135,00 EUR 
 
6. ŠRD SNEŽNIK KOZARIŠČE     135,00 EUR 
 
7. ŠPORTNO DRUŠTVO BLOKE    135,00 EUR 
 
 
Z zgoraj navedenimi izvajalci programa se sklenejo pogodbe, ki opredeljujejo namensko 
porabo sredstev Fundacije in uporabo »Navodil izvajalcem o aktivnostih obveščanja javnosti 
in poročanja o sofinanciranih programih iz sredstev fundacije za šport«. 
Finančna sredstva posamezni izvajalci prejmejo po pridobitvi poročil.   
 
 
 



Ad 6  
 
Župan Občine Cerknica je člane seznanil s postopkom izgradnje nove ŠD Rakek.  
Občina Cerknica se je odločila, da zgradi ŠD Rakek po modelu Javno Zasebnega 
Partnerstva. V mesecu februarju je župan občine Cerknica imenoval komisijo za izvedbo 
javnega razpisa za JZP pri projektu ŠD Rakek. Komisija se je v mesecu marcu doslej sestala 
že 2x in je obravnavala koncept JZP, ter investicijski program z analizo stroškov in koristi 
izgradnje. Sprejela je plan aktivnosti, ki je prirejen glede na časovni načrt izvedbe investicije 
in je sestavni del predloženega investicijskega programa.  
Skupna vadbena površina predvidenega športnega objekta je 1.565 m2, osnovna športna 
površina v pritličju oz. velika dvorana, je velikosti 1.238 m2 in je ustrezne velikosti za igranje 
malega nogometa, košarke, odbojke in rokometa, pregrajena z mrežama za tri vadbene 
skupine oz. prostore, v prvi etaži pa sta še dva ustrezna vadbena prostora in sicer eden 
velikosti 54 m2 za fitnes in drugi velikosti 132 m2 za vadbo ter tekmovanja v namiznem 
tenisu. Ocenjena vrednost investicije brez DDV je skupaj z opremo 3.700.000,00 EUR, kar v 
celoti zagotavlja zasebni vir, medtem ko bi bila prva finančna obveznost Občine oz. OŠ 
Rakek šele po začetku uporabe /začetek šolskega leta 2014/15/,to je v mesecu oktobru 2014  
Člani so pozitivno sprejeli informacijo in glede na to sprejeli naslednji 
 
SKLEP:    Upravni odbor sprejema informacijo in daj e pozitivno mnenje o 
izgradnji nove ŠD Rakek, katere investicijski progr am je bil sprejet na 
Občinskem svetu Ob čine Cerknica.  
 

Ad 7  
 
Podan je bil predlog o izvedbi volilnega Zbora članov ŠZ Cerknica, ki naj bi bil konec meseca 
oktobra 2012 in sicer lahko isti dan kot zaključna prireditev ob podelitvi priznanj najboljših 
tekmovalcev in tekmovalk NTP 2012 ali kasneje. Termin uskladi in določi tajnik ŠZ Cerknica, 
predlog za nove člane UO in ostalo sestavo v skladu s statutom, bodo podali člani ŠZ 
Cerknica in na podlagi predlogov bodo izvedene volitve. 
 
         Ad 8  
 
Člani so bili seznanjeni oziroma so obravnavali še naslednje: 
 

1. Prebran je bil predlog KK Cerknica z dne 10.4.2012 v zvezi z uporabo izpraznjenega 
strelišča v ŠD Cerknica in sicer za potrebe vseh športnih društev za fitnes.  
V razpravi, ki je sledila, so člani sicer pozdravili in pozitivno sprejeli predlog, saj vsaka 
nova športna dvorana ima prostor za fitnes, vendar pa so ugotovili, da niti ŠZ, niti 
Občina Cerknica trenutno nimata namenskih finančnih sredstev za investicijo v 
naprave za fitnes. Zato je bil sprejet sklep, da se začasno uporabo izpraznjenega 
strelišča preda ŠD Panter, ki prostor uporablja kot najemnik Občine Cerknica za svoje 
športno delovanje oziroma za vadbo in tekmovanja. 

2. Zopet je bilo izpostavljeno neustrezno in predvsem premalo zasedenost s športnimi 
novicami iz naše občine v časniku Notranjsko kraške novice. Župan Občine Cerknica 
g. Marko Rupar je dejal, da tudi z drugimi prispevki oz. neobjavljanjem ažurnih novic 
nismo zadovoljni, zato se razmišlja o varianti o lastnem časniku.   

3. G. Požek Elvis je podal še nekaj informacij v zvezi z NTP 2012 in objavo transparenta 
ter pripomb v zvezi s previdnostjo pri delu in včlanitvijo posameznih članov v ŠZC.   
 

Seja je bila končana ob 21.27 uri. 
 
 
Cerknica, 23.05.2012                                                                         Zapisal: Dušan Jernejčič 


