ZAPISNIK
11. seje Upravnega odbora Športne zveze Cerknica, ki je bila dne 26.01.2012 ob 19.00
uri v sejni sobi Občine Cerknica.
Prisotni člani: Milan GORNIK, , Elvis POŽEK, Zdenko HRESTAK, Rok MEKINA in Dušan
JERNEJČIČ
Ostali prisotni: Izak Hribar Meden
Opravičeno odsotni člani: Marko RUPAR, Mojca LUNKA, Franc ŽNIDARŠIČ
Odsoten: Anton ČERNE
Sejo je vodil predsednik Športne zveze Cerknica, Milan GORNIK, ki je ugotovil sklepčnost in
predlagal naslednji:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika desete seje Upravnega odbora ŠZC
Pregled in izbor kandidatov za športnika leta
Organizacija prireditve ob podelitvi priznanj
Razno

Prisotni člani na predlagani dnevni red niso imeli pripomb.

Ad 1
Tajnik ŠZ Cerknica je podal pregled zapisnika desete seje UO ŠZ Cerknica.
Prisotni člani upravnega odbora ŠZC na zapisnik desete seje UO, ki je bila dne 01.09.2011,
niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji
SKLEP:

Potrdi se zapisnik desete seje Upravnega odbora Športne zveze
Cerknica z dne 01.09.2011.
Ad 2

Tajnik ŠZ Cerknica je podal poročilo o prijavah na razpis za izbor športnika in športnice leta
občine Cerknica. V času razpisa je bilo pridobljenih manj predlogov od pričakovanih, glede
na dosežene rezultate in tudi kategorizacijo v naši lokalni skupnosti. Vsled navedenega so
člani smatrali, da se razpis podaljša, zato so sprejeli
naslednji
SKLEP:

Upravni odbor ŠZ Cerknica podaljšuje razpis za izbor najboljšega
športnika in športnico leta 2011 v občini Cerknica do 9.2.2012. Izbor bo
izveden na naslednji seji UO ŠZC, ki bo predvidoma, v ponedeljek,
13.02.2012 ob 19.30 uri.
Ad 3

Prireditev ob podelitvi priznanj bo potekala v Kulturnem domu v Cerknici in sicer v skladu z
dogovorom z g. Matkovičem zaradi nastopa godalnega orkestra, v petek 09.03.2012 ob
19.00 uri. Na prireditev bodo vabljeni člani posameznih društev, dobitniki priznanj, občinski
svetniki, posebni gostje, novinarji. Prireditev bo objavljena na plakatu in Notranjsko kraških
novicah. Priznanja bosta podelila Župan Občine Cerknica g. Marko RUPAR in predsednik ŠZ
Cerknica g. Milan GORNIK.

Prireditev v celoti organizira tajnik ŠZ Cerknica v sodelovanju z Občino Cerknica. Prireditev
bo odprtega tipa in posneta preko lokalne televizije »ORON«. Posebej bo vabljenih cca. 150
udeležencev. Po prireditvi bo pogostitev prejemnikov priznanj.
Ad 4
Pod to točko so bili člani seznanjeni s trenutno problematiko športa v naši lokalni skupnosti,
reševali in izpostavili pa so predvsem naslednje:
1.
Koordinator NTP g. Izak Hribar Meden je člane UO ŠZC seznanil s potekom priprav
na novo sezono NTP 2012. Glede na predlog, se je dogovarjal s predsednikom AK
Postojna zaradi uvrstitve Teka po ulicah Postojne v sklop naših tekov. Ker pa je
navedeni tek že uvrščen v Primorske teke, kjer veljajo povsem druga pravila in bi
prišlo do velikih težav pri koordinaciji in dodatnih del in stroškov, se je UO ŠZC
odločil, da bo v okviru NTP 2012 organiziranih 8. Tekov in sicer:
31.3.2012 - 4. Maistrov tek ( organizator PGD Unec) start ob:
10:30
15.4.2012 - 10. Tek na Križno goro ( organizator ŠD Križna gora):
10:00
1.5.2012 13. Tek na Slivnico (organizator TKD Sovica):
10:00
3.6.2012 16. Tek ob Cerkniškem jezeru ( organizator ŠZ Cerknica):
09:30
17.6.2012 - Olimpijski tek Logatec ( organizator TSK Valkarton Logatec):
10:00
9.9.2012 4. Tek po Blokah ( organizator ŠD Bloke):
10:00
6.10.2012 - 9. Tek po polhovih stopinjah ( organizator ŠRD Snež. Kozarišče): 14:45
14.10.2012 - 9. Tek po Rakovem Škocjanu ( organizator ŠZ Cerknica):
10:00
Zaključna prireditev bo, na enak način kot v letu 2011, organizirana v drugi polovici
oktobra 2012 v KD Cerknica.
Tajnik ŠZ Cerknica se je dogovoril z Županom Občine Cerknica, da ŠZ Cerknica
lahko vse v zvezi z NTP 2012 objavlja v Notranjsko kraških novicah preko zakupljenih
strani Občine Cerknica
2.
S strani Rdečega križa Cerknica je bila podana prošnja za sponzorstvo oz.
sofinanciranje vadbe otrok za šolo v naravi.
Člani UO ŠZC so bili mnenja, da mora Športna zveza v prvi vrsti sofinancirati
dejavnost svojih članov, ne pa drugih organizacij, zato so prošnjo zavrnili.
3.

-

Člani UO ŠZC so bili seznanjeni, da v letu 2012, zaradi spremenjenega pravilnika,
nismo dobili odobritve s strani Zavoda za zaposlovanje o sofinanciranju dela dveh
javnih delavcev. Ker ugotavljamo, da postaja čedalje večji problem glede neustrezne
kontrole, dežurstva in vzdrževanja športne infrastrukture, ki je v lasti Občine Cerknica,
se pooblasti tajnika ŠZ Cerknica, da se dogovori z Županom Občine Cerknica o
sofinanciranju zaposlitve delavca za določen čas na delovno mesto: »Pomoč pri
izvajanju dodatnih dejavnosti na področju športa in nadziranje športnih objektov«, kjer
sta praktično združena dva javna delavca oziroma dva naziva javnih del skupaj.
Druge Občine v Sloveniji imajo različno urejeno kontrolo, dežurstvo in vzdrževanje
športnih objektov in sicer preko ustanovljenih Zavodov za šport ali zaposlenih na
Športnih zvezah in odobrenih javnih delavcev.
Osnovna dela delavca s V. stopnjo izobrazbe naj bi bila:
koordiniranje športnih aktivnosti v organizaciji ŠZC
vodenje evidenc, popis športnih objektov
izdelovanje poročil in druga administrativna dela,

-

vodenje in priprava urnikov vadbe najemnikov športnih objektov
sodelovanje pri pripravi dokumentacije za prijavo na javne razpise sofinanciranja
programov na področju športa za potrebe članov ŠZC,
vzdrževanje športne opreme ter košnja na zunanjih športnih igriščih oz. zelenicah
manjša vzdrževalna dela na zunanjih in notranjih športnih objektih
skrb in nadzor za urejenost večnamenskih zunanjih športno rekreacijskih površin,
sodelovanje in pomoč pri pripravi večjih športnih prireditev v občini,
pomoč pri izvedbi športnih aktivnosti, ki jih izvajajo društva, članice ŠZ,
koordinacija športnih aktivnosti članic ŠZ
nadziranje koriščenja športne dvorane in telovadnic,
koordinacija in dežurstvo pri izvajanju programa »osvetlimo igrišča« v času letnih počitnic
dežurstvo na športnem parku Rakek
pomoč pri vseh investicijskih delih na športnih objektih, ki so v lasti občine
4.
Člani UO ŠZC so ponovno podali mnenje, da Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica zelo slabo oziroma nič ne sodeluje s športnimi društvi, člani Športne zveze
Cerknica. Izpostavljena je bila tudi zelo slaba udeležba šoloobveznih otrok iz OŠ
Cerknica na dosedanjih tekih v okviru NTP, čeprav je bilo veliko napora vloženega s
strani organizatorjev oz. koordinatorja NTP. Navkljub sestankom z ravnateljico to ni
obrodilo uspeha. Ravnateljica OŠ Cerknica raje podpira tiste športne panoge, kateri
pri nas nimajo zgodovine, niti ni ustanovljenega društva ( rokomet ) in plačuje
zunanjega sodelavca, medtem ko morata kolektivna športa, ki sta že dalj časa
prioriteti kolektivnih športov v naši Občini ( nogomet in košarka ), sami, brez
sodelovanja omenjene šole, pridobivati svoje mlade člane iz OŠ Cerknica.
OŠ Notranjski odred Cerknica deluje proti smernicam, ki so navedene v Letnemu
programu športa občine Cerknica za leto 2012, sprejetim na 3. Redni seji Občinskega
sveta dne 17.11.2011, kjer je med drugim navedeno:
»Potrebna je večja povezava med posameznimi društvi Občine Cerknica, z VZ Martin
Krpan in Osnovnima šolama iz Cerknice in Rakeka ter njihovimi podružničnimi
šolami. Predvsem obe osnovni šoli morata biti kot nosilki osnovnega
telesnokulturnega usposabljanja otroka, zainteresirane za nadaljnji bolj specialni
športni razvoj otrok, kakor tudi ukvarjanje s športno rekreacijo predvsem v
posameznih društvih Občine Cerknica in s tem preventivno odvračanje od
škodljivega načina življenja v lokalni skupnosti, v katerega mladi v zadnjem
času vse prepogosto vstopajo. Mladim moramo pokazati zdrave, organizirane
športne programe v lokalni skupnosti in jim omogočiti aktivni pristop in
ukvarjanje s temi programi.«
UO ŠZC je sklenil, da pred uradnim sporočilom o nesodelovanju OŠ Cerknica s člani
ŠZC in tudi širše na športnem področju v naši lokalni skupnosti, povpraša za mnenje
vse člane naše zveze in nato ustrezno ukrepa.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

Cerknica, 01.02.2012

Zapisal: Dušan Jernejčič

