ZAPISNIK 4. SEJE ZBORA ČLANOV ŠPORTNE ZVEZE CERKNICA,
ki je bil v četrtek 27.10.2011 ob 17. uri v novi sejni sobi Občine Cerknica
Sejo zbora članov je sklical in vodil predsednik Športne zveze Cerknica (v nadaljevanju
ŠZC), g. Milan Gornik.
Zapisnik zapisala Andreja Rupar.
Prisotni člani:
1. Rok MEKINA, ŠPORTNO DRUŠTVO PANTER CERKNICA
2. Joško CERKVENIK, BALINARSKO DRUŠTVO CERKNICA
3. Anton OPEKA, NOGOMETNI KLUB CERKNICA
4. Franc ŢNIDARŠIČ, SMUČARSKI KLUB CERKNICA
5. Damjan RODOŠEK, BADMINTON KLUB RAKEK
6. Zdenko HRESTAK, NOGOMETNI KLUB RAKEK
7. Damijan KANDARE, STRELSKO DRUŠTVO CERKNICA
8. Jure GORNIK, BŠD TIČNICA
9. Tine FERFILA, TABORNIKI ROD JEZERSKA ŠČUKA
10. Tine FERFILA, ŠRD TROJKA
11. Franc MIHELČIČ, ZUTS CERKNICA
12. Franc GORNIK, KEGLJAŠKI KLUB BREST CERKNICA
13. Uroš ZALAR, ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO HRIBI
14. Elvis POŢEK, TKD SOVICA
15. Marko RUPAR, KOŠARKAŠKI KLUB CERKNICA
16. Ludvik PALČIČ, DPZUTS SNEŢNIK
17. Mojca LUNKA, REKREACIJSKO DRUŠTVO CERKNICA
Odsotni člani: KARATE KLUB CERKNICA, PING PONG KLUB RAKEK, KLUB AVTOSTIL
RACING TEAM, DRUŠTVO ZA PODVODNE DEJAVNOSTI RAK RAKEK, ŠPORTNO
REKREATIVNO DRUŠTVO ŢOGICA, NOTRANJSKI ŠTUDENTSKI KLUB, TD
NOTRANJSKA, TEKAŠKO SMUČARSKO DRUŠTVO CERKNICA, MOTOSPORT KLUB
NOTRANJSKA, AVTOKLUB SR-SAFE RACING CLUB, MOTO KLUB KROKAR;
Ostali prisotni: Milan Gornik – predsednik ŠZC, Dušan Jernejčič – tajnik ŠZC, Andreja
Rupar – zapisnikarica

Ad 1. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, TER IZVOLITEV ORGANOV ZBORA ČLANOV ŠZC
G. Gornik Milan je prisotne lepo pozdravil in ugotovil prisotnost 17 članov ŠZC od 28 članov,
ter da je zbor članov ŠZC sklepčen. Za zapisnikarico je predlagal Andrejo Rupar, za
overovatelja zapisnika Poţek Elvisa, ter Mihelčič Franca.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji :
SKLEP 1: Sprejeti in potrjeni so predlagana zapisnikarica in overovatelja zapisnika.
Ad 2. PREGLED IN POTRDITEV SKLEPOV 3. SEJE ZBORA ČLANOV ŠZC
G. Dušan Jernejčič je na kratko povzel zapisnik 3. seje , ter predlagal, da se sprejmejo in
potrdijo zapisnik in sklepi 3. seje zbora članov ŠZC.
Ker pripomb pod to točko ni bilo je g. Milan Gornik podal potrditev sklepov na glasovanje.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji :
SKLEP 2: Sprejeti in potrjeni so zapisnik in sklepi 3. seje zbora članov ŠZC.
Ad 3. POTRDITEV NOVIH ČLANOV ŠZC
G. Milan Gornik je povedal, da je do sedaj včlanjenih v Športno zvezo Cerknica 23 članov,
ter predal besedo g. Dušanu Jernejčiču, ki je povedal, da se je v tem času vpisalo še 5 novih
članov in sicer:
- MOTOSPORT KLUB NOTRANJSKA
- BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO TIČNICA RAKEK
- ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO HRIBI
- AVTOKLUB SR-SAFE RACING CLUB
- MOTO KLUB KROKAR
G. Dušan Jernejčič je še povedal, da bo po potrditvi teh članov, včlanjenih skupaj 28 članov
v Športno zvezo Cerknica.
G. Milan Gornik je podal na glasovanje potrditev novih članov:
SOGASNO je bil sprejet naslednji :
SKLEP 3: Potrdi se nove člane Športne zveze Cerknica , tako da je trenutno v Športni
zvezi skupaj 28 članov.
Ad 4 do Ad 7 - RAZPRAVA IN SPREJEM POROČIL O DELU ŠZC V PRETEKLEM
OBDOBJU, FINANČNO POROČILO ZA LETO 2010 IN POROČILO NADZORNEGA
ODBORA
G. Milan Gornik je predlagal, da se točke od Ad4 do Ad7 zdruţijo v eno točko, ter po vseh
teh poročilih predlagal razpravo.
G. Dušan Jernejčič je podal obrazloţitev poročila o delu ŠZC v preteklem obdobju, kot je
razvidno iz gradiva, ki so ga člani prejeli z vabilom.
Povedal je še, da kar se tiče leta 2010 je še to, da so bile v letu 2010, 3 seje upravnega
odbora, kjer se je na dveh sejah predvsem razpravljalo o podelitvah priznanj najboljšim
športnikom in športnicam občine Cerknica in pa o poteku same organizacije, na drugi seji se
je končno sprejelo tudi dobitnike priznanj za najboljšega športnika in športnico 2009 , na
tretji seji pa se je obravnavalo in sprejelo poročilo o delu ŠZC v celem letu 2010, sprejelo se
je tudi dokončno poročilo o izvedbi programa notranjskega tekaškega pokala 2010 , plan
dela za leto 2011.
Obravnavalo in sprejelo se je tudi analizo višine proračunskih sredstev za programe športa
glede na sosednje občine in glede na ugotovitev predlagali občini Cerknica, da pri sprejemu
proračuna za leto 2011 poveča sredstva za šport, to se je potem tudi zgodilo in na
občinskem svetu je bilo sprejeto, da se za potrebe športnih programov na podlagi razpisa
dodeli 11% več sredstev od predhodnega leta.

G. Dušan Jernejčič je prisotne tudi seznanil, da je dne 27.5.2011 bil pri ŠZ Cerknica
opravljen redni inšpekcijski pregled s strani Ministrstva za šolstvo in šport.
Inšpekcijski nadzor je zajel vpogled v naslednjo dokumentacijo Športne zveze Cerknica:
- Zapisnike organov zveze, ki so potrdili program dela za leto 2010 / UO, Zbor članov /
- Zapisnike organov zveze, ki so potrdili poročilo o realizaciji programa dela v letu 2010 /
UO /
- Pogodbi z lokalno skupnostjo v letu 2010, Občina Cerknica / 31.03.2010 in 17.05.2010/
- Izpis glavne knjige za leto 2010
- Pogodbo o vodenju poslovnih knjig št. 101 z dne 01.01.2008 in pogodba o pogodbeni
obdelavi osebnih podatkov z računovodskim servisom Turšič Vika k.d. z dne 09.04.2009
V inšpekcijskem nadzoru je bila detaljno pregledana naslednja dokumentacija:
- Statut Športne zveze Cerknica, 30.06.2008
- Zapisnik 2. Seje Zbora članov ŠZC, 29.09.2009
- Zapisnik 3. Seje Zbora članov ŠZC, 07.10.2011
- Pogodba št. D3-10-224 o sofinanciranju športne dejavnosti, Fundacija za šport in ŠZC,
15.04.2010
- Končno poročilo izvajalcev javnega razpisa na področju dejavnosti interesne športne
vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije, pogodba št.
D2-10-224, ŠZC, 27.12.2010
- Pogodba št. D3-10-225 o sofinanciranju športne dejavnosti, Fundacija za šport in ŠZC,
15.04.2010
- Končno poročilo izvajalcev javnega razpisa na področju dejavnosti interesne športne
vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije, pogodba št.
D2-10-225, ŠZC, 06.12.2010
- Podatki o finančnem poslovanju izvajalca Letnega Programa Športa v letu 2010 in plan
za leto 2011, ŠZC, 09.03.2011
- Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 01.01.2010 do 31.12,2010, ŠZC,
23.02.2011
- Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2010, ŠZC, 23.02.2011
Na podlagi pregledane dokumentacije je inšpektorica ugotovila, da se na Zboru članov pri
planskih aktih za naslednje leto ne sprejema tudi finančni plan, zato je podala naslednje
priporočilo:
Društvo naj pri svojem delovanju dosledno upošteva svoj temeljni akt - Statut.
V celoti je bil izveden tudi nadzor nad namensko porabo javnih sredstev v letu 2010,
pridobljenih s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za
dva programa in sicer:
1. Program »Redna vadba športne rekreacije in športne dejavnosti študentov«
2. Program »Notranjski tekaški pokal«
Glede namena porabe pridobljenih javnih sredstev za oba programa, je inšpektorica, na
podlagi pregledane dokumentacije, ugotovila, da so bila porabljena v skladu z namenom, za
katerega so bila dodeljena.
Inšpektorica je tudi ugotovila, da je celotna vrednost obeh programov odstopala od
predvidene prijavljene vrednosti za več kot 15 %, zato bo o svojih ugotovitvah obvestila tudi
Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Sofinanciranje s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je
za prvi program / 4.000,00 EUR / predstavljalo 17 % dejanske vrednosti programa,
za drugi program / 2.200,00 EUR / pa 16 % dejanske vrednosti programa.

G. Dušan Jernejčič je še obrazloţil finančno poročilo za leto 2010, tako kot je bilo razvidno iz
gradiva in so ga člani ŠZC tudi dobili skupaj z gradivom.
G. Ludvik Palčič je predstavil poročilo nadzornega odbora, ki je na svoji 3. seji dne
26.10.2011 obravnavalo in pregledalo finančno in poslovno poročilo, ter podatke iz izkaza
poslovnega izida za leto 2010 in podatke iz bilance stanja Športne zveze Cerknica na dan
31.12.2010.
Pri pregledu je nadzorni odbor ugotovil, da je bilo poslovanje transparentno, v skladu z
veljavno zakonodajo in statutom Športne zveze Cerknica. Prihodki so v letu 2010 skupaj
znašali 20.805,98 eur, odhodki pa 18.024,80 eur.
Pregledalo se je tudi zapisnik in ugotovitve inšpekcijskega nadzora, ki ga je dne 27.05.2011
pri pravni osebi Športne zveze Cerknica v zadevi namenske porabe javnih sredstev v letu
2010, izvajal Inšpektorat RS za šolstvo in šport.
Celotno finančno poslovanje z bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, obračun davka na od
dohodkov pravnih oseb, ter vnos finančnih podatkov za potrebe DURS in AJPES, ter vodenje
poslovnih knjig, za ŠZC opravlja in vodi računovodski servis Turšič Vika k.d., Topol 22,
Begunje.
G. Milan Gornik je predal besedo ţupanu.
Ţupan g. Marko Rupar je povedal, da kar se tiče investicij v športne objekte v letošnjem letu
se je do sedaj investiralo 120.000 eur, kar je tudi objavljeno na spletni strani občine
Cerknica.
V telovadnici v Grahovem se je obnovilo pode, namestilo se je tudi športni semafor, na
Rakeku v mali in veliki telovadnici, ter v Begunjah v telovadnici se je tudi obnovilo pode,
zamenjalo se je vsa okna na športni dvorani Cerknica, prenovila se je tudi namakalna
naprava na nogometnem igrišču Rakek.
V kratkem je predvideno tudi asfaltiranje igrišč v novem naselju Begunj, ter na igrišču Sveti
Vid.
Pridobilo se bo tudi gradbeno dovoljenje za slačilnice na nogometnem igrišču na Rakeku. Za
naslednje leto pa se predvideva zamenjava parketa v športni dvorani Cerknica, kjer bodo
verjetno tudi nova dodatna vrata za evakuacijo, pregledalo se bo tudi namakalno napravo na
igrišču v Cerknici če ustreza ali ne, v kolikor ne se jo bo obnovilo tako kot na Rakeku, novi
dodatni ţarometi pri igrišču v Cerknici, predvideva se tudi zunanja igrišče v Zelšah in
Dolenjem jezeru.
Še vedno je tudi aktualen odkup zemljišča okoli gasilskega doma v Martinjaku, kjer ţe
obstaja igrišče, ampak glede na to, da se je na odločitev stečajne upraviteljice glavna upnica
banka NLB pritoţila, sklep o prodaji trenutno ne more biti realiziran.
Predvidena je tudi ureditev strelišča v stari stavbi sodišča na Rakeku.
Glede Športne dvorane na Rakeku pa je povedal, da z Dušanom intenzivno delata glede
javno zasebnega partnerstva.
Investicija je odvisna tudi od zadeve z vrtcem, kjer je še zmeraj nedokončana zgodba, ker se
še do danes ni prišlo do izvajalca in trenutno je zadeva na revizijski drţavni komisiji in se še
ne ve ali se bo končalo v enem mesecu ali ne. Kljub temu se bo pripravljala dokumentacija
za javno zasebno partnerstvo za športno dvorano Rakek in sicer tekom drugega leta.
G. Milan Gornik je odprl razpravo na vsa ta poročila:
G. Anton Opeka je vprašal zakaj ne dobijo priznanje športniki, kateri imajo stalno prebivališče
v občini Cerknica, društvo pa nima sedeţ v občini Cerknica?
G. Dušan Jernejčič je obrazloţil, da imajo vse ŠZ sprejet statut po katerem športniki dobijo
priznanje je pa moţnost da občina Cerknica oz. ţupan podeli oz. povabi tiste športnike, ki so
dosegli velik uspeh na določenem tekmovanju in mu tudi podeli določeno priznanje Občine
Cerknica. O teh zadevah se je ţe dostikrat pogovarjalo, odločitev je bila, da pač morajo ena
pravila veljati.

G. Franc Gornik je povedal da različne ŠZ po Sloveniji imajo različne statute in različne
pravilnike. In vse kar imajo je pravilno, ŠZC se je tako odločila, da so kandidati za
najboljšega športnika občine tisti ,ki so člani v klubih naše občine, tak je pač pravilnik.
Lahko pa društvo napiše pismeni predlog in ga posreduje na Športno zvezo Cerknica.
G. Fran Gornik je vprašal kdaj bo kegljišče na vrsti ,ker člani celo zimo odstranjujejo sneg iz
strehe kegljišča,drugače vse teče noter, da ni nobene izolacije, lahko bi prišli javni delavci,
tisti dan ko bo sneţilo, da pridejo odstraniti sneg s strehe.
G. Dušan Jernejčič je rekel, da bodo delavci, ki so zaposleni preko javnih del lahko prišli .
G. Fran Gornik je vprašal, zakaj ŠZC nima svoje spletne strani, kjer bi bila napisana tudi
zgodovina vsakega športnega društva in še veliko drugih podatkov?
G. Elvis Poţek je na to vprašanje odgovoril, da naj društva pošiljajo gradiva za objavo na
TKD Sovica in bojo objavili brezplačno in prostovoljno.
Kar se pa tiče nove spletne strani za ŠZC je povedal, da je tudi sam razmišljal o samostojni
strani ŠZC, ter da znajo člani TKD Sovica narediti spletno stran in bi jo naredili zelo poceni in
tudi samo delo bi bilo zastonj, razen kar bi bilo fiksnih stroškov, ampak sam je mnenja, da bi
bil obisk spletne strani ŠZC minimalen.
G. Milan Gornik je pozival prisotne člane, da če imajo kakršnokoli idejo o spletni strani ŠZC,
da naj sporočijo g. Elvisu Poţeku in če bo mogoče kaj realizirat se bo realiziralo in če ne se
pač ne bo, treba bo najti argument ali se naredi ali ne.
Ţupan g. Marko Rupar je povedal, da pogreša pri predsedniku kluba in pri vodilnih ,da bi
prišli na občino in obvestili ţupana kakšen doseţek je dosegel športnik na prvenstvu in bi
občina organizirala sprejem pri ţupanu, kjer bi se tudi podelilo priznanje.
G. Gornik Milan je predlagal, da se da ta predlog na upravni odbor športne zveze in ko se bo
sprejemalo športnike leta, se bo ta predlog obravnavalo.
G. Fran Gornik je vprašal, kakšen je po statutu sprejem zaključnega računa?Skupščina mora
sprejeti zaključni račun za leto 2010, ta zaključni račun je bil ţe oddan, kaj če se ga ne
sprejme?
G. Dušan Jernejčič je odgovoril, da je inšpekcija vse to pregledala in ni ugotovila nikakršnih
nepravilnosti. Zaključni račun za leto 2010 je lahko sprejet do 30. 12.2011
G. Gornik Milan je po končani razpravi podal na glasovanje potrditev poročil:
G. Dušan Jernejčič je še predlagal, da se sprejme informacijo o ugotovitvah inšpekcijskega
nadzora.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji:
SKLEP: 4.:Sprejme se poročilo o delu Športne zveze Cerknica v preteklem obdobju
SOGLASNO je bil sprejet naslednji:
SKLEP 5: Sprejme se finančno poročilo za leto 2010
SOGLASNO je bil sprejet naslednji:
SKLEP 6: Sprejme se poročilo nadzornega odbora
SOGLASNO je bil sprejet naslednji:
SKLEP 7: Sprejme se informacija o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora

Ad. 8 SPREJEM PROGRAMA DELA ZA LETO 2011/2012
G. Dušan Jernejčič je podal obrazloţitev programa dela kot je razvidno iz gradiva.
Povedal je še, da se pripravljajo spremembe glede nacionalnega programa športa in ko bo to
sprejeto, misli da je prav, da se bo takrat skupaj z občino sprejelo strategijo razvoja športa v
občini Cerknica za nadaljnjih deset let, tako kot bo to sprejela tudi drţava.
Ugotavlja se, da je po celi Sloveniji bistveno preveč športne infrastrukture in premalo
sredstev se namenja za športne programe.
G. Milan Gornik poda potrditev programa dela na glasovanje:
SOGLASNO je bil sprejet naslednji :
SKLEP 8: Sprejme se program dela Športne zveze Cerknica za leto 2011/2012.
Ad. 9 SPREJEM FINANČNEGA PLANA ZA LETO 2011
G. Dušan Jernejčič je podal obrazloţitev finančnega plana za leto 2011 kot je razvidno iz
gradiva.
Finančni plan je bil ţe predloţen pri prijavi na javni razpis za sofinanciranje športnih
programov v Občini Cerknica in potrjen na upravnem odboru ŠZC.
G. Milan Gornik poda potrditev finančnega plana za leto 2011 na glasovanje :
SOGLASNO je bil sprejet naslednji:
SKLEP : Sprejme se finančni plan za leto 2011.
Ad. 10 RAZNO
G. Gornik Milan je povedal, da so na zunanjem igrišču na golih na zelenici v Cerknici
preluknjane mreţe in ga zanima kdo je za to zadolţen, ŠZ Cerknica, OŠ ali Občina
Cerknica?
G. Dušan Jernejčič odgovarja, da je za to zadolţena OŠ Cerknica, ki tudi uporablja te stvari.
G. Ludvik Palčič je povedal, da na Rakeku na zunanjem igrišču še golov nimajo.
Ţupan g. Marko Rupar je odgovoril, da prvič sliši da na Rakeku nimajo golov, da bi morala
OŠ Rakek obvestiti občino o tem.
Povedal je še, da je projekt glede športnega parka v Cerknici ţe narejen,naredilo se je
kvaliteten projekt, podoben kot v Grahovem , samo v večjemu merilu, ki bo tudi zadostoval
vsem predpisom.
G. Ludvik Palčič je povedal, da se je potrebno dogovoriti in sicer vodstvo šole z občino,
občina kot ustanoviteljica šole skupaj z vodstvom šole ,kjer dolţne zagotoviti vsaj za osnovni
program po učnem načrtu itd. za izvajanje, zato je treba pristopiti k tem dogovorom in je
treba ustrezno popraviti ali nabaviti nove.
G. Gornik Milan je povedal, da mora ta problem rešiti ravnateljica OŠ Rakek.
G. Dušan Jernejčič je še povedal, da če ima kdo kakršne koli probleme, se pravi člani ŠZC,v
zvezi z igrišči, naj pridejo do njega in če šola ne bo rešila problema ga bo ŠZC ali občina.
Obvestil jih je še, da bo razpis za sofinanciranje športnih programov letos veliko prej, se
pravi konec novembra ali v začetku decembra 2011, takoj ko bo občinski svet sprejel letni
program športa za 2012. Povedal je še, da se bliţa konec leta, zato je pozval člane, da naj
podajo čim več predlogov za najboljšega športnika in športnico leta 2011.
V mesecu novembru bo objavljen tudi urnik uporabe športnih objektov in sicer na spletni
strani TKD Sovica in spletni strani občine Cerknica.

G. Rodošek Damjana je zanimalo kako je s čiščenjem telovadnice v Grahovem, ker je še
zmeraj ogromno prahu?
G. Dušan Jernejčič je odgovoril, da je letos nov čistilni servis in tudi nov parket, ter da čistilka
čisti zvečer in potem cel dan nič, tako da se bo rešilo s tem, da bodo čistilke še enkrat čistile
telovadnico po šoli oz. po pouku.
G. Gornik Milan je še opozoril, da bo drugo leto volilna skupščina ŠZC, ter se vsem lepo
zahvalil za udeleţbo, ter vse povabil v Kulturni dom Cerknica, ker je zaključek notranjskega
tekaškega pokala.
Seja je bila končana ob 18.00.
Zapisnik seje zbora članov
Športne zveze Cerknica zapisala:
Andreja Rupar
Zapisnik seje zbora članov
Športne zveze Cerknica overil
Elvis Poţek

Zapisnik seje zbora članov
Športne zveze Cerknica overil
Franc Mihelčič

Predsednik zbora članov
Milan Gornik

