
ZAPISNIK 
 

10. seje Upravnega odbora Športne zveze Cerknica, ki je bila dne 01.09.2011 ob 20.00 
uri v sejni sobi Občine Cerknica. 

 
 

Prisotni člani: Milan GORNIK, Mojca LUNKA, Elvis POŢEK, Zdenko HRESTAK, Rok 
MEKINA in Dušan JERNEJČIČ 
 
Opravičeno odsotni člani: Marko RUPAR, Franc ŢNIDARŠIČ 
Neopravičeno odsotni člani: Anton ČERNE 
 
Sejo je vodil predsednik Športne zveze Cerknica, Milan GORNIK, ki je ugotovil sklepčnost in 
predlagal naslednji: 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika devete seje Upravnega odbora ŠZC 
2. Pregled dela ŠZC 
3. Priprava na zbor članov Športne zveze Cerknica 
4. Razno 
 
Prisotni člani na predlagani dnevni red niso imeli pripomb. 
 
 

Ad 1 
 
Tajnik ŠZ Cerknica je podal pregled zapisnika devete seje UO ŠZ Cerknica. Prisotni člani 
upravnega odbora ŠZC na zapisnik devete seje UO, ki je bila 03.02.2011, niso imeli pripomb, 
zato so sprejeli naslednji 
 
SKLEP:  Potrdi se zapisnik devete seje Upravnega odbora Športne zveze Cerknica 
                       z dne 03.02.2011.  
 
 

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

- uspešna prijava na Javni razpis Zavoda Republike Slovenije 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 vzdrţevanje športnih objektov 

- podpis tripartitne pogodbe z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje ter 
Občino Cerknica za izvajanje programa Urejanje in pomoč pri obnovi in vzdrţevanje 
športnih objektov, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa za vključitev dveh 
brezposelnih oseb 

- 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. V ta namen je bil organiziran 
posvet društev dne 16.03.2011 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 dvakrat po 1.200,00 EUR. Sredstva fundacije so manjša od lanskega 
leta, na srečo je predsednik ŠZC pridobil glavnega sponzorja prireditve NTP 11, 
podjetje ELGO NOVA, ki sponzorira prireditev v višini 3.000,00 EUR.   

-   z Občino Cerknica smo podpisali pogodbo o sofinanciranju dveh mnoţičnih športnih 
manifestacij in sicer organizacijo Vetra v laseh – s športom proti drogi, ki se je odvijala 
dne 11.06.2011 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. 

- dogovor in podpis pogodbe z Občino Cerknica o ustreznem vzdrţevanju športne 
infrastrukture, zaposlitev dveh javnih delavcev na Športni zvezi Cerknica s tem, da 
del sredstev prispeva Zavod za zaposlovanje, del pa sofinancira Občina Cerknica  

- na podlagi pravilnika za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in 
športnim kolektivom občine Cerknica, smo ponovno zelo uspešno in odmevno 
organizirali prireditev oziroma izvedli podelitev priznanj na športno zabavni prireditvi 
27.2.2011. Priznanja sta podelila Ţupan Občine Cerknica g. Marko RUPAR in 
predsednik ŠZ Cerknica g. Milan GORNIK  

- 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 

- aktivno pridobivanje novih članic ŠZ Cerknica, trenutno jih je ţe 28 
- zelo dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo v smislu strokovnega odločanja o športni 

dejavnosti in investicijah v športno infrastrukturo v občini Cerknica,  
v letošnjem letu je in še bo občina Cerknica obnovila dotrajan parket s toniranjem in 
zarisom igrišč ter novim semaforjem v telovadnici Grahovo, zamenjala stekla v športni 
dvorani v Cerknici, zamenjala laminat z novo PVC talno oblogo in zarisom igrišč v 
telovadnici Begunje, opravila rekonstrukcijo namakalnega sistema na nogometnem 
igrišču Rakek z nabavo črpalke in elektro kabelsko povezavo, obnovila dotrajan 
parket z zarisom igrišč v telovadnici Rakek, ter zamenjala popolnoma dotrajan in 
uničen parket z novo PVC talno oblogo in zarisom igrišča v manjši telovadnici Rakek      

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

01.09.2011 v predlagani vsebini .  
 

 
Ad 3 

 
Podan je bil predlog o izvedbi Zbora članov ŠZ Cerknica, ki naj bi bil konec meseca oktobra 
2011 in sicer isti dan kot zaključna prireditev ob podelitvi priznanj najboljših tekmovalcev in 
tekmovalk NTP 2011, ki naj bi potekala v Kulturnem domu v Cerknici.  
Termin uskladi in določi glede na zasedenost KD Cerknica, tajnik ŠZ Cerknica.   
 
 
 
 



 
         Ad 4 
 
Člani so bili seznanjeni oziroma so izpostavili še naslednje: 
 

1. dne 27.5.2011 je bil s strani ministrstva za šolstvo in šport opravljen inšpekcijski 
nadzor dela ŠZ Cerknica za leto 2010 

2. pri Občini Cerknica je postavljen pano, katerega lahko uporabljajo posamezna 
društva s predhodno koordinacijo z Občino Cerknica 

3. ponovno je bilo izpostavljeno neustrezno in predvsem premalo zasedenost s 
športnimi novicami iz naše občine v časniku Notranjsko kraške novice.    
 
    

 
 
 
Seja je bila končana ob 21.00 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
Cerknica, 26.09.2011                                                                          Zapisal: Dušan Jernejčič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


