ZAPISNIK
8. seje Upravnega odbora Športne zveze Cerknica, ki je bila dne 21.12.2010
ob 19.30 uri v sejni sobi Občine Cerknica.
Prisotni člani: Milan GORNIK, Marko RUPAR, Franc ŽNIDARŠIČ, Elvis POŽEK, Zdenko
HRESTAK, Rok MEKINA in Dušan JERNEJČIČ
Opravičeno odsotni člani: Mojca LUNKA
Neopravičeno odsotni člani: Anton ČERNE
Sejo je vodil predsednik Športne zveze Cerknica, Milan GORNIK, ki je ugotovil sklepčnost in
predlagal naslednji:
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika šeste in sedme seje Upravnega odbora ŠZC
Pregled dela ŠZC do 10.12.2010
Poročilo o Notranjskem tekaškem pokalu 2010
Plan dela ŠZC za leto 2011
Javni razpis za podelitev priznanj najboljšim športnikom in športnicam Občine
Cerknica za leto 2010
Razno

Prisotni člani na predlagani dnevni red niso imeli pripomb.

Ad 1
Tajnik ŠZ Cerknica je podal pregled zapisnika šeste seje UO ŠZ Cerknica, medtem ko je
sedma seja, ki je bila sklicana za 24.9.2010, odpadla zaradi nesklepčnosti, ker so bili prisotni
samo g. Rupar Marko, Elvis Požek in Dušan Jernejčič. Prisotni člani upravnega odbora ŠZC
na zapisnik šeste seje UO, ki je bila 18.02.2010, niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji
SKLEP:

Potrdi se zapisnik šeste seje Upravnega odbora Športne zveze Cerknica z
dne 18.02.2010.

Ad 2
Tajnik ŠZ Cerknica je podal kratek izvleček poročila o delu ŠZ Cerknica v preteklem obdobju
do 10.12.2010, ki so ga člani UO prejeli skupaj z vabilom in sicer:
- prijava na Javni razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za izbor
programov javnih del v RS za leto 2010 za vključitev štirih brezposelnih oseb za
program Urejanje in pomoč pri obnovi in vzdrževanje športnih objektov
- podpis tripartitne pogodbe z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje ter
Občino Cerknica za izvajanje programa Urejanje in pomoč pri obnovi in vzdrževanje
športnih objektov, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa za vključitev štirih
brezposelnih oseb
- 29.9.2009 je bil izveden zbor članov ŠZC

-

-

-

-

-

-

-

29.10.2009 je bil sprejet pravilnik za vrednotenje letnega programa športa, kot ga je
pripravila komisija, sestavljena iz članov UO ŠZC
prijava v svojem in imenu društev – članov zveze na Javni razpis Fundacije za šport
za dva programa dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne
dejavnosti študentov in športne rekreacije in sicer: »Notranjski tekaški pokal« in
»Redna športna vadba« 13 društev
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. Člani ŠZ Cerknica so za
prijavljene športne programe prejeli sklep o dodelitvi sredstev v višini, ki predstavlja
cca. 90 % vseh razdeljenih sredstev s področja športa – v ta namen je bil organiziran
posvet društev – članic ŠZC dne 3.2.2010 v Gasilskem domu v Cerknici, kjer so bili
člani seznanjeni tudi z drugim športnim dogajanjem v Občini Cerknica
glede na prijavo v svojem in imenu društev – članov zveze na Javni razpis Fundacije
za šport za dva programa dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športne rekreacije in sicer: Notranjski tekaški pokal in
Redna športna vadba 13 društev – članov zveze, smo prejeli sklep o dodelitvi sredstev
v višini 2.200,00 EUR za organizacijo Notranjskega tekaškega pokala 2010 in
4.000,00 EUR za redno športno vadbo 13 društev – članov zveze
z Občino Cerknica smo podpisali pogodbo o sofinanciranju dveh množičnih športnih
manifestacij in sicer organizacijo Vetra v laseh – s športom proti drogi, ki se je
odvijala dne 12.06.2010 na zunanjih igriščih pri Osnovni šoli Notranjskega odreda
Cerknica in Notranjskega tekaškega pokala za organizacijo posameznih tekov na
področju občine Cerknica v skupni vrednosti 3.500,00 EUR.
dogovor in podpis pogodbe z Občino Cerknica o ustreznem vzdrževanju športne
infrastrukture, zaposlitev štirih javnih delavcev na Športni zvezi Cerknica s tem, da del
sredstev prispeva Zavod za zaposlovanje, del pa sofinancira Občina Cerknica
na podlagi sprejema pravilnika za podeljevanje priznanj športnikom, športnim
delavcem in športnim kolektivom občine Cerknica, smo zelo uspešno in odmevno
organizirali prireditev oziroma izvedli podelitev priznanj na športno zabavni prireditvi
28.2.2010
promocijo športa v občini Cerknica in s tem večjo prepoznavnost dela Športne zveze
Cerknica in njihovih članic smo izvajali preko spletne strani TKD SOVICA, kjer so
bili zbrani tudi vsi naslovi društev, urniki zasedenosti športne infrastrukture v Občini
Cerknica….

Člani na poročilo niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji
SKLEP:
Sprejme se poročilo o delu ŠZ Cerknica v preteklem obdobju do
10.12.2010 v predlagani vsebini .

Ad 3
Koordinator oziroma vodja Notranjskega tekaškega pokala g. Elvis Požek je podal še dodatno
obrazložitev vsebinskega poročila o izvedbi programa NTP 2010, katerega so člani prejeli
skupaj z vabilom in sicer:
Športna zveza Cerknica je v letu 2010 skupaj s podizvajalci, organizirala 7 tekov
Notranjskega tekaškega pokala in sicer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

Maistrov tek – 6 km dolga proga z višinsko razliko 150m
organizator: PGD Unec
datum izvedbe: 10.4.2010
število udeležencev: 140 tekačev
cena za udeležence v letu 2010: odrasli 10 EUR, mlajši do 18 let brezplačno
Tek na Križno goro - 4,1 km dolga proga z višinsko razliko 250m
organizator: Športno društvo Loška dolina
datum izvedbe: 18.4.2010
število udeležencev: 109 tekačev
cena za udeležence v letu 2010: odrasli 10 EUR, mlajši do 18 let brezplačno
Tek na Slivnico - 9,5 km dolga proga z višinsko razliko 500m
organizator: Telesno kulturno društvo Sovica
datum izvedbe: 01.05.2010
število udeležencev: 150 tekačev
cena za udeležence v letu 2010: odrasli 10 EUR, mlajši do 18 let brezplačno.
Tek okoli Cerkniškega jezera - 9,3 km dolga proga
organizator: Športna zveza Cerknica
datum izvedbe: 6.6.2010
število udeležencev: 145 tekačev
cena za udeležence v letu 2010: odrasli 10 EUR, mlajši do 18 let brezplačno.
Tek po Blokah – 6,4 km dolga proga
organizator: Športno društvo Bloke
datum izvedbe: 12.9.2010
število udeležencev: 107 tekačev
cena za udeležence v letu 2010: odrasli 10 EUR, mlajši do 18 let brezplačno.
Tek po polhovih stopinjah – 7,7 km dolga proga
organizator: Športno rekreativno društvo Snežnik Kozarišče
datum izvedbe: 17.10.2010
število udeležencev: 40 tekačev
cena za udeležence v letu 2010: odrasli 10 EUR, mlajši do 18 let brezplačno.
Tek po Rakovem Škocjanu – 9,8 km dolga proga
organizator: Telesno kulturno društvo Sovica
datum izvedbe: 10.10.2010
število udeležencev: 96 tekačev
cena za udeležence v letu 2010: odrasli 10 EUR, mlajši do 18 let brezplačno.

Skupno število udeležencev NTP 2010 je bilo 787 tekačev in tekačic, od tega 369 moških,
100 žensk in 318 otrok.
Čeprav je bilo v letu 2010 manj udeležencev kot v letu 2009, je NTP popolnoma uspel. Za
naslednje leto je bil že sklican sestanek, kjer so bile podane nekatere pobude, ki bodo še
izboljšale organizacijo in omogočile večje število udeležencev. Predsednik ŠZC je pridobil
generalnega sponzorja, ki bo omogočil, da bodo imeli organizatorji manjše stroške izvedbe
tekov. Problem je z medijskim pokritjem, saj Notranjsko Kraške novice zelo malo pokrivajo
športni prostor in nasploh dogajanja v Občini Cerknica. Glede tega ima planiran pogovor s
sedanjim uredništvom Župan Občine Cerknica g. Marko Rupar, medtem, ko lahko
oglašujemo teke preko Radia 94, s katerim ima Občina Cerknica sklenjeno pogodbo. Za
nadaljevanje NTP je dosedanji koordinator, zaradi svoje preobremenitve, dobil novega vodjo
in sicer je to Izak Meden Hribar.

Tajnik ŠZ Cerknica je zaradi »oranja ledine«, dosedanjega volonterskega in odlično
izvedenega dela, velikega odrekanja, stroškov in koordinacije ter pomoči organizatorjem
vseh do sedaj izvedenih tekov v okviru NTP, predlagal, da se G. Elvis Požek nagradi z
enkratnim zneskom v vrednosti 500,00 EUR.
Člani so se s predlogom strinjali, zato so sprejeli naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se poročilo izvedbe programa NTP 2010 v predlagani vsebini.
2. Elvisu Požeku se za odlično vodenje in dosedanje delo pri organizaciji
Notranjskega tekaškega pokala izplača nagrada v vrednosti 500,00 EUR.
Ad 4
Tajnik ŠZ Cerknica je podal kratko obrazložitev programa dela ŠZ Cerknica v letu 2011, ki so
ga člani UO prejeli skupaj z vabilom in sicer:
- kontinuirano nadaljevanje doslej začetih del /nudenje strokovne pomoči in pomoč pri
sestavi in prijavi na javne razpise/ vsem športnim društvom – članom Zveze, ki imajo
sedež v Občini Cerknica
- organizacija posvetov in strokovnih seminarjev s področja športa
- organizacija samostojnih športnih manifestacij – predvsem s področja množičnih
rekreativnih prireditev / Veter v laseh, s športom proti drogi, Notranjski tekaški pokal
– Tek ob Cerkniškem jezeru , ……… /
- nadaljevanje dogovora in podpis pogodbe z Občino Cerknica o vzdrževanju športne
infrastrukture, vključno z zaposlitvijo ustreznega kadra na Športni zvezi Cerknica
/ javna dela / in sofinanciranjem Občine Cerknica in Zavoda za zaposlovanje
- aktivna promocija športa v občini Cerknica in s tem večja prepoznavnost dela Športne
zveze Cerknica in njihovih članic – preko spletnih strani Občine Cerknica in TKD
Sovica, ter z začetkom izdajanja športnega glasila s pregledom športnega dogajanja v
občini Cerknica
- pridobivanje novih članov Športne zveze, ki imajo sedež v Občini Cerknica
- vso pozornost posvetiti vključitvi mladine v vse programe športa
- ustvarjati pogoje za vključevanje čim širšega kroga občanov v nove oblike športne
aktivnosti in s tem v zvezi tudi ustanovitev novih društev /ženska odbojka in nogomet.
- prijava na Javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del v
RS za leto 2011 za vključitev dveh brezposelnih oseb za program Urejanje in pomoč
pri obnovi in vzdrževanje športnih objektov, vodenje in priprava urnikov vadbe ter
dežurstvo oziroma upravljanje posameznih športnih objektov
- 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 in tudi drugo
Nadaljevali bomo z vsemi začetimi aktivnostmi, ki smo jih že doslej opravljali, predvsem pa
bomo še naprej poizkušali pridobiti čim več finančnih sredstev iz razpisov na državni ravni ter
iz sredstev EU za naše člane.
Še nadalje moramo krepiti naše dosedanje dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, predvsem
v smislu še večjega strokovnega odločanja o športni dejavnosti in investicijah v športno
infrastrukturo v občini Cerknica.
Naša naloga pa mora vsekakor biti tudi ustanovitev društva bazičnega športa, to je atletskega
kluba, ki ga v našem prostoru ni že vrsto let. Atletski klub bi potem prevzel organizacijo vseh
množičnih tekaških prireditev, kakor tudi atletskih tekmovanj na vrhunski ravni.
Člani na program dela v letu 2011 niso imeli pripomb, zato so sprejeli naslednji
SKLEP:
Sprejme se program dela ŠZ Cerknica v letu 2011 v predlagani vsebini.

Ad 5
Tajnik ŠZ Cerknica je predstavil Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa v
Občini Cerknica za leto 2010. To je drugi Javni razpis, prvi je bil v lanskem letu, kjer je ŠZ
Cerknica prvič podelila priznanja najboljšim športnikom in športnicam v naši lokalni
skupnosti. Sama podelitev je bila izvedena 28.2.2010 v Kulturnem domu v Cerknici in bila
deležna pohval in velikega odobravanja. Zato moramo začeto nadaljevati in še izboljšati. Zato
je prav, da apeliramo na posamezna športna društva v naši občini, da odgovorno pristopijo k
predlogom, tako, da UO ŠZ Cerknica ne bo imel težkega dela pri izbiri najboljših športnic in
športnikov občine Cerknica za leto 2010.
Javni razpis je bil objavljen v glasilu Notranjsko Kraške novice, skupaj z obrazci pa je tudi
objavljen na spletni strani Občine Cerknica in TKD Sovica.

Ad 6
1. Župan Občine Cerknica in predsednik KK Cerknica g. Marko RUPAR je podal
predlog, da se tajniku ŠZ Cerknica, Dušanu Jernejčiču, ki od vsega začetka aktiviranja
ŠZ Cerknica do 31.12.2010, opravlja dela tajnika zelo dobro, dodeli nagrada v
vrednosti 50,00 EUR mesečno.
Člani so se s predlogom strinjali in sprejeli naslednji
SKLEP:
Tajniku ŠZ Cerknica, Dušanu Jernejčiču se za dosedanje zelo dobro delo
v času od začetka aktiviranja ŠZ Cerknica do 31.12.2010, izplača nagrada
v vrednosti 50,00 EUR mesečno.

2. Tajnik ŠZ Cerknica je predstavil analizo in ugotovitve v zvezi z višino sredstev za
programe športa v proračunih sosednjih občin, delež sredstev na prebivalca posamezne
občine ter delež sredstev % v proračunu. Analizirali smo naslednje občine v primerjavi
z Občino Cerknica: Sežana, Ajdovščina, Pivka, Vrhnika, Logatec, Ilirska Bistrica in
Postojna.
Ugotovitve so naslednje:
Občina Cerknica v letu 2010 namenja 137.000,00 EUR za program športa oziroma
0,97 % proračuna oziroma 12,30 EUR sredstev na prebivalca.
V primerjavi s sosednjimi občinami je delež v proračunu majhen, saj za nami
zaostajata le Občina Postojna (0,79%) in Ilirska Bistrica (0,60%).
V primerjavi s sosednjimi občinami je tudi vrednost sredstev na prebivalca majhen,
saj za nami zaostajata le Občina Vrhnika (11,30%) in Ilirska Bistrica (10,00%).
Še slabša pa je primerjava s sosednjimi občinami v absolutnem znesku, saj za nami
zaostaja le Občina Pivka v znesku 136.275,00 EUR.
Sredstva za programe športa so v naši Občini zelo nizka, kar nazorno kažejo podatki
iz drugih občin, predvsem Pivka, Sežana in Logatec.

ZBIRNA TABELA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI CERKNICA PO
POSAMEZNIH LETIH OD LETA 2004 DO 2010 ( OBDOBJE 7. LET ) IN
PREDLOG ZA LETO 2011
LETO
PROGRAM ŠPORTA SKUPAJ
INDEX
2004
111.626,00 EUR
2005
112.748,00 EUR
101
2006
113.066,00 EUR
100
2007
116.030,00 EUR
103
2008
121.800,00 EUR
105
2009
130.500,00 EUR
107
2010
137.000,00 EUR
105
2011
180.000,00 EUR - PREDLOG
131
Navedeni pokazatelji in primerjava s sosednjimi občinami kaže da v primerjavi s
primerljivimi Občinami iz naše soseske naš proračun za šport zaseda predzadnje
7. mesto. Če pa vemo, da nacionalni program športa v Sloveniji predvideva 2,5 %
stopnjo proračuna za šport v primerjavi s celotnim proračunom Občine, potem vidimo,
da smo zelo daleč od želenega cilja.
Glede na navedeno je podan predlog, da ŠZ Cerknica predlaga Občini Cerknica, da ob
sprejemanju proračuna Občine Cerknica za leto 2011 upošteva navedena dejstva in
poveča proračun za športne programe, katera sredstva se delijo na podlagi sprejetega
letnega programa športa preko javnega razpisa na vrednost 180.000,00 EUR.
Člani so se s predlogom strinjali in sprejeli naslednji
SKLEP:
UO ŠZ Cerknica predlaga Občini Cerknica, da ob sprejemanju proračuna
Občine Cerknica za leto 2011 upošteva dejstvo, da dosedanja vrednost
proračuna za šport v naši Občini predstavlja v primerjavi s sosednjimi
občinami in tudi v državnem merilu, zelo nizko vrednost in zato poveča
sredstva za šport za leto 2011, na vrednost 180.000,00 EUR.

Seja je bila končana ob 21.45uri.

Cerknica, 23.12.2010

Zapisal: Dušan Jernejčič

