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USTANOVITEV DRUŠTVA 
 
 

Športno društvo Selca, društvo za šport in rekreacijo Selca, je bilo ustanovljeno 
leta 1985 s ciljem pod svoje okrilje združiti vse športne aktivnosti v okviru 
Krajevne skupnosti Selca ter nadaljevati tradicijo TVD Partizan Selca. 
Pred leti je v Selcih že obstajalo športno društvo z imenom TVD Partizan Selca, ki 
je bilo dejansko začetnik rokometa, smučanja in sankanja v Selški dolini. V letu 
1963 smo dobili asfaltno igrišče v Selcih, ki je bilo v celoti zgrajeno z udarniškim 
delom. Rokometna ženska ekipa je bila pod imenom Partizan-Selca prvi republiški 
pokalni zmagovalec Slovenije in sicer leta 1967. 
 
Vendar pa je z reorganizacijo športa prešlo društvo pod Športno društvo Alples 
Železniki. Takrat je športno življenje v Selcih, predvsem v organizacijskem smislu 
zamrlo, stanje pa se je začelo popravljati predvsem po zaslugi neorganiziranih 
skupin mladih, ki so bili zainteresirani za določeno področje športa. Ker je ta 
aktivnost stalno naraščala, smo se ob podpori ZTKO Škofja Loka in KS Selca 
odločili leta 1985 za ustanovitev športnega društva, ki naj bi združilo vse športne 
dejavnosti v okviru Krajevne skupnosti ter redno vzdrževalo objekte. 
 
Tako smo 15.12.1985 na ustanovnem občnem zboru ustanovili ŠPORTNO 
DRUŠTVO SELCA, društvo za šport in rekreacijo.  
 

USTANOVNI ČLANI 
1. Rant Franc  16.05.1955  Selca 101 
2. Bertoncelj Branko 31.12.1958  Selca 119 
3. Markelj Rudolf  16.04.1960  Selca 116 
4. Lotrič Štefan  28.05.1960  Selca 120 
5. Vrhunc Tomo  29.05.1961  Selca 131 
6. Prevc Vinko  01.06.1956  Selca 73 
7. Berce Bojan  09.09.1959  Selca 100 
8. Bernik Primož  17.09.1961  Selca 105 
9. Potočnik Franc 11.12.1962  Selca 126 
10.Lavtar Branko 16.12.1961  Selca 79 
 
V preteklih 25 letih so v upravnih organih društva delovali še: (poleg ustanovnih 
članov in sedanjih članov odbora): Robi Ozanič, Gregor Habjan, Aleš Leben, 
Vinko Prevc, Janez Ferlan, Uroš Podlipnik, Vilko Berce, Aleš Hajnrihar, Jože 
Tušek, Janez Thaler, Janez Potočnik, Brane Čenčič, France Tušek, Janko 
Zadravec, Igor Nastran, Franci Dolenec, Jure Rakovec, France Pohleven, Aleš 
Leben, Matej Podlipnik. 
 
 
 



Dosedanji predsedniki Športnega društva Selca: 
 

FRANCE RANT      1985 - 1991 
BRANE BERTONCELJ  1992 - 1995 
MARKO LOTRIČ    1996 - 1997 
FRANCE RAKOVEC   1998 - 2005 
BRANE BERTONCELJ  2006 - 
 

VODSTVO ŠD SELCA ZA OBDOBJE 
2009 - 2012 
 
Predsednik:     BRANE BERTONCELJ   
Gospodarski odbor: 
Predsednik     MARKO LOTRIČ 
Član       FRANC RAKOVEC 
Investicije           BRANE LAVTAR 
Športni odbor: člani 
Sekretar:      GAŠPER BENEDIK 
Nogomet     GAŠPER BENEDIK  
Košarka:         MITJA LOTRIČ  
Tenis:          LADO HAŠIČ  
Namizni tenis:      MARKO ČENČIČ                      
Tarok:     FRANCE RAKOVEC 
Hokej:     GREGOR LAVTAR 
Kegljanje:     FLORJAN ŠTURM 
Člani:     BORUT FEJFAR 
      ANDRAŽ VRHUNC   
      MIHA THALER  
      ZDRAVKO MARKELJ  
      FRANCE RANT                          
Nadzorni odbor:       BORIS NASTRAN  
                        TOMAŽ HABJAN 
      ANDREJ HABJAN  
 
Svoje prostore je društvo na začetku imelo v Krekovem domu v Selcih, kjer je v 
bivši mladinski sobi imelo prostore za druženje in sestanke. Po letu 1993, ko je bil 
na športnem parku Rovn vsaj delno urejen prostor za takšne namene, pa je sedež 
preselilo na to lokacijo. Je eno redkih društev v Selški dolini, ki ima pridobljen 
status društva v javnem interesu, kar predvsem prinaša prednosti pri državnih 
razpisih, omogoča pa tudi, da se del dohodnine nameni v dobro našega društva. 
 
 
 



 
                                
 
 
 
 

                                                 
 
 

 
 
 
 



POSTOPEK DENACIONALIZACIJE ROVN 
 
Parcele na katerih se nahaja Športno rekreacijski park Rovn so bile 
formalnopravno v lasti Sklada Kmetijskih zemljišč Republike Slovenije v Ljubljani. 
Za navedene parcele je bil vložen  denacionalizacijski postopek. Po Zakonu o 
športu je bila dana možnost lastninjenja na podlagi 64. člena Zakona. Športni 
objekti preidejo v last lokalnih skupnosti, če jih le te v določenem roku določijo za 
objekte občinskega pomena. Društvo, ki je sovlagalo v športne objekte pa lahko 
uveljavlja solastniško pravico. 3.2.1999 je Občinski svet Občine Železniki določil 
te objekte za objekte občinskega pomena, Športno društvo Selca pa je 11.2.1999 
vložilo na Občino Železniki zahtevek za solastništvo nad objekti.  
Občina Železniki nas je pooblastila, da ureditev lastništva peljemo naprej v 
Športnem društvu Selca, zato v zadnjem trenutku ustavili vrnitev nepremičnin v 
naravi denacionalizacijskim upravičencem. Pridobiti smo morali aerociklični 
posnetek iz leta 1968, pridobili potrdilo Upravne enote, zagotovili historične 
izpiske.  
 
Na ustni obravnavi v postopku denacionalizacije 04.07.2001, je bilo ugotovljeno, 
da vlagatelji vztrajajo pri vračilu nepremičnin v naravi, češ da bo 
denacionalizacijskem zakonu ni nobenih zadržkov. Športno društvo Selca pa je 
vztrajalo, da so bili objekti zgrajeni pred letom 1967, teniško igrišče pa leta 1989 z 
uradnim dokumentom. Zato smo morali pridobiti več dokumentov, nekatere smo 
že imeli, dodatno pa smo poiskali Potrdilo o namembnosti parcel z dne 
15.09.1989 ter Potrdilo o namembnosti parcel iz dne 11.04.2001. To sta bila  
najpomembnejša dokumenta, saj sta zagotavljala, da vrnitev v naravi ni možna. 
 
Postopek je tekel naprej in sicer izredno počasi. Na podlagi vseh naših 
dokazovanj, smo končno z argumenti prepričali tako Upravno enoto kot 
denacionalizacijske upravičence, da vračilo v naravi ni možno in da je edina 
rešitev, da upravičenci prejmejo nadomestilo v obveznicah, Športni park Rovn pa 
preide v solastništvo lokalne skupnosti in društva. 
 
Tako smo na podlagi sklepa Upravne enote poiskali tudi soglasje Sklada 
kmetijskih zemljišč za parcelacijo zemljišč, s čimer smo glede na stanje v naravi 
določili s pomočjo pooblaščenih geodetov parcele na katerih se nahajajo športna 
igrišča in funkcionalna zemljišča, ki pripadajo k tem parcelam. Na podlagi tega 
dokumenta, je v letu 2005 Upravna enota izdala 02.06.2005 Sklep o ustavitvi 
postopka denacionalizacije za parcele Športnega parka Rovn v Selcih in ta sklep 
je postal pravnomočen 23.06.2005. Ta sklep pomeni, da so parcele za katere smo 
vodili postopek izločene iz postopka denacionalizacije in je izpolnjen pogoj za 
prenos lastništva iz Sklada kmetijskih zemljišč na Občino Železniki in Športno 
društvo Selca glede na določila Zakona o športu. 
 
V letu 2005 je bil postopek denacionalizacije zaključen (konec leta) in tako so bili 
izpolnjeni vsi pogoji za prenos lastništva iz Sklada kmetijskih zemljišč na Občino 
Železniki. Sklad kmetijskih zemljišč je zahteval še dodatne in dodatne dokaze o 



upravičenosti prenosa, tako da smo praktično še enkrat morali dokazati Skladu to, 
kar smo uspeli že na Upravni enoti v postopku denacionalizacije. Ta postopek je 
trajal praktično celo leto, in končno smo začetek novembra uspeli pridobiti 
podpisano pogodbo med Skladom kmetijskih zemljišč in Občino Železniki. Ta 
podpisana pogodba je bila osnovni temelj za naše aktivnosti na športnem parku 
Rovn ter osnova za dokončno razrešitev solastništva med Občino Železniki in 
Športnim društvom Selca. Torej je bilo na dan 15. novembra lastništvo Športnega 
parka Rovn tudi zemljiškoknjižno preneseno na Občino Železniki. 
 
Naročili smo cenitev Športnega parka Rovn Selca in na podlagi cenitve, je bilo 
dogovorjeno solastništvo med ŠD Selca in Občino Železniki v razmerju Športno 
društvo Selca 3/5 in Občina Železniki 2/5. 18.12.2006 je bila tako tudi uradno 
podpisana pogodba o solastništvu in takšna lastniška struktura tudi vpisana v 
zemljiško knjigo.  
 

1985 - 1988 
V prvih treh letih svojega delovanja, smo največji poudarek dali na obnovitev 
nogometnega igrišča, ki je bil v obupnem stanju. Tako smo uredili drenažo, 
izravnali igrišče, posejali travo ter postavili okoli igrišča leseno ograjo. 
Nakupili smo precej športnih rekvizitov in opreme, kot  smučarske kole, mreže za 
rokometne in nogometne gole, mrežo za tenis, kosilnico. Da bi igrišče še bolj 
obogatili, smo se leta 1988 odločili za postavitev otroškega igrišča, katerega 
izdelava je bila precejšnje finančno breme, toda tudi izredno dobra poteza, kot se 
je izkazalo kasneje. Ker so v Kulturnem domu nastale prostorske spremembe, 
smo izgubili sobo, v zamenjavo pa pridobili drugo, ki pa smo jo morali temeljito 
obnoviti ter usposobiti za uporabo. 
 

                
 



1989 
 
V tem letu je bila večja akcija izdelava zaščitne mreže na zgornjem delu 
nogometnega igrišča (izdelava konstrukcije, izkop temeljev, postavitev 
konstrukcije, napeljava mreže). Izdelava poti nad nogometnim igriščem je bila 
druga akcija, popravili pa smo tudi zaščitno mrežo na rokometnem igrišču.   
 

        
 
Že nekaj časa smo člani izvršnega odbora razmišljali o tenis igrišču. Tega dela 
smo se v tem letu lotili nekoliko resneje. Začeli smo iskati razne informacije, 
organizirati razgovore. Formirali smo tudi gradbeni odbor v sestavi: Lotrič Marko, 
Lavtar Brane, Bertoncelj Brane, Rant France in Thaler Mario, kasneje pa smo v 
odbor potrdili še Rakovec Franca. Ogromno dela smo imeli z ureditvijo vseh 
papirjev (Kmetijski odbor Selca, Upravni odbor KZ Škofja Loka, soglasje sosedov, 
Komite za družbeno planiranje, Geodetska uprava, prijava gradbenih del). Z 
geometrom smo izmerili parcelo, s Krajevno skupnostjo Selca uredili vse 
potrebno, da smo postali upravitelji športnega kompleksa Rovn. Začasno smo 
razmontirali otroško igrišče, 18.9.1989 pa pričeli z izkopom (5000 m3 zemlje).  
 

      
 
To leto smo postavili oporni zid ter  delno izravnali nasipe, urejena pa je bila tudi 
cesta nad nogometnim igriščem, ki jo koristijo tudi kmetje. 
 
 



1990 
 
Za leto 1990 smo si glede izgradnje kompleksa Rovn zadali  cilj  ureditev okolice, 
medtem ko naj bi bila izgradnja tenis igrišča odvisna od financ. Tako smo izravnali 
nasipe proti Sori, na njih posadili okrasne smreke. Izvedli smo akcijo napeljave 
električnega kabla na Rovn. To je bila obsežna akcija, saj smo kabel položili po 
tleh od Žage do igrišča Rovn. Za tenis igriščem smo izravnali teren, na opornem 
zidu pa postavili zaščitno mrežo, dokončno smo uredili otroško igrišče, na 
celotnem kompleksu pa s peskom nasuli poti in parkirni prostor. 
 

        
 
Poplave, ki so bile 1.11.1990 so na  Rovnu napravile ogromno škode:  
Odplavljen je bil most, potrgana električna napeljava, dovod vode, dovozne poti 
spodkopane in poškodovane, obrežje na strani igrišča odtrgano, porušeni zaščitni 
mreži na rokometnem in nogometnem igrišču, popolnoma uničena dva rokometna 
gola, cel kompleks naplavljen z blatom, skalami, vejevjem, naplavljen izkop za 
tenis igrišče, v garderobno stavbo je vdrla voda, obnoviti je bilo potrebno 
kanalizacijo, delno so bile uničene smrekice na nasipu. 
 

         

         



 

1991 
Pričeli smo z odstranjevanjem posledic poplav. Takoj po poplavah smo morali 
očistiti celoten kompleks (odstranitev vejevja, skal, raznih naplavin, odstranitev 
podrtih mrež). Na asfaltnem igrišču smo odstranili 50 cm debel nanos blata, 
popravili cesto nad nogometnim igriščem. Celotno nogometno igrišče, ki je bilo 
pred poplavami usposobljeno in redno vzdrževano, smo očistili in sicer najprej 
strojno in nato še ročno. 
 
Navozili smo velike količine prsti, zasejali travo in povaljali igrišče. Očiščeno in 
posejano je bilo tudi otroško igrišče ter postavljena nova zaščitna mreža. Okoli 
otroškega in nogometnega igrišča smo postavili kovinsko ograjo ter okoli 
otroškega igrišča robnike. Most čez Soro je financirala občina, KS in Športno 
društvo pa sta uredila nasipe z obeh strani. Poleg tega smo zabetonirali metrski 
branik okoli teniških igrišč zaradi zavarovanja proti izlitju Sore 
 

                        
 

1992 
 
Navozili smo grob material za tampon tenis igrišč in sicer skupaj 600 m3. Po 
izdelavi grobega nasutja, smo položili drenažo, električni kabel do kandelabrov za 
razsvetlitev igrišča, popravili smo dovod pitne vode in potegnili priključek na tenis 
igrišče. Hkrati s tem, smo potegnili tudi električni kabel, kanalizacijo, drenažo in 
odtok do predvidenega mesta brunarice. Na prostoru, kjer smo predvideli 
brunarico, smo uredili greznice in jih priklopili na odtoke.  
 
Navozili smo 120 m3 separacije na tenis igrišči in ga razprostrli čez igrišča. Na 
podlago smo položili tenisit po predhodnem izkopu lukenj za nosilce mrež, 
kandelabrov in položili kanalete na obeh straneh. Hkrati je potekala akcija 
postavitve nosilnih cevi ter montaža zaščitne mreže okoli tenis igrišč. 
 
 



   
 

 
 
 
 



1993 
 
Dokončali smo tenis igrišči do te mere, da je bilo možno igranje tenisa. Uredili 
smo plato pri vhodu na tenis igrišči, postavili kontejner ter ga pokrili s streho, 
dokončali tenis igrišči (črte, mreže, fina izravnava), potegnili inštalacije, kupili 
prenosni telefon, položili tlakovce ter opravili še veliko manjših del. 
 

           
 

      



                   
 
1994 
 
Na kompleksu Rovn smo zgradili WC in tuše, na otroško igrišče postavili dodatne 
gugalnice in koš, nabavili nove mreže za nogometne gole, napeljali telefonski 
priključek, redno vzdrževali celotni kompleks. 
              

1995 
 
Izmerili smo celotni kompleks Rovn ter naredili podrobne načrte vodovoda, 
kanalizacije, drenaže, poti, igrišč, elektrike. Popravili smo igrala ter delno 
prebarvali ograjo. 
 
Na tenis igriščih smo uredili razsvetljavo ter s tem bistveno podaljšali čas igranja 
tenisa. Mulde na tenis igrišču smo prekrili z deskami. Izdelali smo napisno tablo 
ob glavni cesti (kažipot). Tudi v tem letu je narasla Sora povzročila škodo, ki smo 
jo odpravili (očistili kompleks, navozili nov pesek). 
 

1996 
Poudarek je bil dan vzdrževanju kompleksa Rovn. Večkrat smo morali nasuti poti 
in jih poteptati, v kontejnerju smo položili ploščice, dokončno uredili sanitarije s 
tuši, delno prenovili garderobo, popravili zaščitno mrežo, nabavili in postavili vse 
potrebno za igranje badmintona, postavili otroško igrišče za tenis (na asfaltu). 
 



         

 
 
 

 

 



1997 
Največja pridobitev tega leta je bila asfaltacija rokometnega igrišča, ki je potekala 
z obilno pomočjo Občine Železniki. Prvo izvedbo smo zaradi slabe izdelave 
reklamirali, tako da je SCT postavil novo plast asfalta. Izdelali smo dva gola, 
ograjo okoli igrišča, položili vse potrebno za elektrifikacijo ter postavili zaščitno 
mrežo. Prestavili smo otroško igrišče na primernejšo lokacijo, izdelali smo zunanje 
luči pri brunarici, povečali smo brunarico in jo znotraj opremili. 
 

          

1998 
Pomladi smo se lotili temeljitih vzdrževalnih del (prebarvali smo gole, ograje, 
zaščitne mreže, otroška igrala, zamenjali in podaljšali zaščitno mrežo pri 
rokometnem igrišču, popravili poti)Poplave, ki so prizadele Občino Železniki so 
naredile neverjetno škodo tudi na kompleksu Rovn v Selcih. Oporni zid dolžine 36 
m in višine 5 m je popolnoma izpodkopalo in ga  zrušilo, asfalt je bil na več mestih 
dvignjen, uničeno nogometno igrišče, ceste na kompleksu izpodjedene, na njih 
nanosi blata, nasipi proti Sori izpodjedeni in krepko poškodovani. 

   



 
Zato smo konec leta organizirali delovne akcije ter z ročnim čiščenjem očistili 
asfaltno igrišče, poti in nogometno igrišče, kar naj bi omogočilo vsaj delno 
uporabo športnih površin za dejavnost v naslednjem letu. 
  

1999 
Takoj pomladi smo se lotili največjega zalogaja. Dolgo časa smo razmišljali, kako 
rešiti problem podrtega opornega zidu in vsaka rešitev je bila očitno predraga za 
naše finančne zmožnosti. S tem, ko smo oporni zid podrli proti bregu in položili na 
rob tenis igrišča robnike ter igrišče ogradili z zaščitno mrežo, smo elegantno 
sanirali škodo z najmanjšimi možnimi stroški. Breg smo izravnali, posejali travo in 
položili slamo in mreže proti izpiranju prsti. Seveda tudi to ni bilo poceni, opraviti 
pa smo morali tudi veliko prostovoljnih delovnih ur. 

     
Zaradi posledic poplav ter zaradi potrebne obnove odvodnjavanja, smo se odločili, 
da temeljito rekonstruiramo nogometno travnato igrišče. Takoj po poplavah smo 
odstranili nanos blata in vejevja in odpadnega materiala ter igrišče začasno 
usposobili za rekreativne namene. Julija smo igrišče preorali, dodali dober humus 
ter zasejali primerno travo. Še prej smo čez celo igrišče napeljali drenažne cevi za 
ureditev odvodnjavanja. Dela smo vršili pod strokovnim nadzorom ter ga skušali 
čim več opraviti sami s prostovoljnim delom. 
 
 



   
 

2000 
Travnato igrišče dokončali, tako da smo konec junija lahko pričeli z nogometno 
ligo na travi. Seveda pa ga je potrebno redno kositi, zalivati, sejati dodatno travo. 
Na asfaltnem igrišču smo postavili dva koša za street ball (košarka), ter okoli tega 
igrišča uredili razsvetljavo ter lično leseno ograjo. Temeljito smo obnovili 
garderobno stavbo (nova streha, podaljšek za prireditve, obitje z lesom, žlebovi). 
Podaljšali smo plato pri brunarici in položili tlakovce. 
 

          
 

2001 
V letu 2001 smo spet izvedli ogromno investicij, večino na Športnem parku Rovn, 
nekaj pa tudi v športno opremo.  
Položili smo tlakovce pred šankom in delno pred garderobno stavbo ter uredili 
pešpot proti klubski sobi 
 



                    
Začetek in konec leta smo spet obnovili travnato nogometno igrišče in ugotovili, 
da bomo delne obnove morali opravljati vsako leto, če bomo želeli, da bo igrišče v 
dobrem stanju. Ogledali smo si načrte za odbojkarsko igrišče, vendar smo 
ugotovili, da je sama izdelava zelo draga, tako da smo to investicijo preložili. 
Največja in najbolj potrebna investicija v letu 2001 pa je bila asfaltacija poti in 
parkirišč po Športnem parku Rovn. S tem smo izboljšali zunanji izgled parka, pa 
tudi funkcionalnost je velika.  
 

 
Občinsko športno prizna je za Športno društvo Selca – predsednik France 
Rakovec in športni delavec Brane Bertoncelj. 
 
 



2002 - 2003 
 

              
 
Poskusili smo z ureditvijo ledene površine. Po zaslugi upravnika in nekaterih 
članov sta bila zaledenela tako asfaltno kot teniško igrišče. Zaradi ugodnih 
temperaturnih razmer, pa tudi zarai velike aktivnosti nekaj ljudi, je ta akcija 
neverjetno uspela. 
Upravnik je lepo uredil prostore za rože in jih med letom obnavljal. Nabavili smo 
večjo kosilnico, ki je bila že neobhodno potrebna in to je bila največja investicija v 
letu 2003. Obnovili smo nekaj miz in klopi. Postavili smo znak za športni park 
Rovn in nekaj obvestil o odgovornosti. Z lastnikom zemljišča smo sklenili pogodbo 
o najemu zemljišča za potrebe parkiranja v primeru organizacije večjih prireditev, 
v zgornjem koncu kompleksa Rovn pa je bil urejen prostor za piknike, ki je lepo 
zaživel. 

 
 
 
 



2004 
 
Upravnik je izdelal lep ribnik, postavljena je bila vlečnica za otroke. Obnovili smo 
škarpo okoli tenis igrišča. Novembra so velike vode spet delale škodo, k sreči 
Sora ni poplavila, vendar pa je bil Športni park Rovn poln vode, ki je pritekla iz 
brega. 
 

      
Upravnik je lepo uredil prostore za rože in jih med letom obnavljal. Oktobra smo 
končno opravili izmero športnega parka Rovn, kar je bila osnova za parcelacijo in 
zaključek denacionalizacijskega postopka 

 

2005 
Izdelali smo prve osnutke kamp prostora in računamo da bo v prihodnjih letih 
kampiranje zaživelo. Z lastnikom zemljišča je sklenjena pogodbo o najemu 
zemljišča za potrebe parkiranja v primeru organizacije večjih prireditev, v 
zgornjem koncu kompleksa Rovn pa so urejeni prostori za piknike, ki imajo vsako 
leto več obiskovalcev. V zgornjem delu parka je bil urejen tudi kamp, ki je skozi 
vse leto že služil svojemu namenu. Dela, ki so bila izvršena v zvezi s kampom: 
dovod vode, postavitev platoja za lijake, postavitev lijakov in zasutje odtoka, 
postavitev lesene ograje in označevalnih tabel, postavitev ograje proti Sori, 
izgradnja betonskih podstavkov za električni priključek in napeljava elektrike, 
ureditev prostora za piknike. 

          



              
 
S pomočjo Krajevne skupnosti Selca smo na Športni park Rovn iz vodovoda 
potegnili nov priključek dolžine cca 550 m, tako da sedaj ne bi smelo biti 
problemov z vodo, prav tako smo postavili hidrant. Prav tako smo na prostor, kjer 
so kinologi, dovolili potegniti vodovodni priključek in elektriko, s tem da smo si 
zapisali pravico uporabe tega električnega priključka v primeru potrebe 
 

      



 
Pristopili smo k izdelavi projekta gostinskega objekta (točilnica, bar, brez hrane, 
dodatne sanitarije, prostori za osebje…) tudi zaradi zahtev sanitarne inšpekcije 
Občinsko priznanje je prejel Danilo Benedik, ob činsko športno priznanje pa 
Vinko Bernik. 

 

2006 
Nakup zemljišča od dveh lastnikov zaradi zaokrožitve športnih objektov (tenis 
igrišče in nogometno igrišče delno na parcelah v lasti fizičnih oseb. Parcele 
številka 869/6, 869/5, 869/3 in 869/4 v skupni izmeri 760 m2, so namenjene za 
nogometno igrišče, parcele številka 867/3, 871/2 in 867/2 v skupni izmeri 98 m2 
pa teniškim igriščem. Zaradi zaokrožitve športnih objektov, ker smo se pri 
podaljšanju nogometnega igrišča zaplanirali, smo od mejaša odkupili 25 m2 
zemlje, tako da je sedaj kompletno nogometno igrišče zemljiško knjižno urejeno. 
 

 
Delna prestavitev nogometnega igrišča enakih dimenzij, vzhodno s sistemom 
drenažnega odvajanja vode in pripravo ustrezne travne površine. Postavitev 
lovilnih mrež na obeh koncih nogometnega igrišča in ureditev brežine nad 
nogometnim igriščem. Izdelali smo novo igrišče za igranje odbojke na mivki 
dolžine 16 m in širine 8 m, s potrebnim varovalnim pasom okoli igrišča 



Občinsko priznanje za leto 2006 je prejelo Športno dru štvo Selca. 
 
 

    

2007 
Pridobitev uporabnega dovoljenje za gostinski lokal, pridobitev odločbe o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinstva, pričetek legalnega obratovanja 
gostinskega lokala, pridobitev hišne številke Selca 162 in sprememba naslova 
društva. Pridobljen status društva v javnem interesu, kar pomeni med drugim, da 
bomo eno od društev kamor se lahko nameni 0,5 % dohodnine. Pridobljeno 
uporabno dovoljenje za nogometno igrišče, asfaltno igrišče in garderobno stavbo. 
Pridobljena odločba o kategorizaciji kampa Športni park Rovn. Podpisana je bila 
pogodba o najemu parkirišč in prostora za piknike za dobo 5 let. Izgradnja 
sanitarne enote in dodatnega kontejnerja. 
Izgradila se je čistilna naprava in vse napeljave. 
 

    
 
  



POPLAVE 2007 
Poplave 18.09.2007 so na Športnem parku Rovn v Selcih povzročile ogromno 
škode. S čistilnimi akcijami v septembru in oktobru, v katerih so sodelovali številni 
prostovoljci smo odstranili nanešeni mulj, blato, mivko, odstranili podrte ograje in 
zaščitne mreže. Šele takrat smo lahko videli kakšna je dejanska škoda. Prve 
ocena je bila, da je škode cca 180.000 eur, po temeljitem pregledu stanja pa smo 
ugotovili da je škode za najmanj 400.000 eur. 
 

     
 

� Dve tenis igrišči sta bili popolnoma uničeni, obstal je edino zaščitni zid okoli 
igrišč, pa še ta je bil poškodovan 

� Asfaltno igrišče je bilo dodatno razpokano, nujno potrebna preplastitev, nova 
zaščitna mreža z nosilci, ograjo, goli, koši 

� Nogometno travnato igrišče – popolnoma uničeno, nova plast humusa, 
zatravitev, popravilo drenaže, nova zaščitna mreža z noislci, goli, zaščitna 
ograja, nove klopi 

 

    
 

� Igrišče za odbojko na mivki nanos blata, potrebna kompletno nova mivka, 
nadomestiti politlak in tampon, popravilo zaščitne mreže 

� Sanitarna enota in skladiščni kontejner – voda je odnesla skladiščni 
kontejner, sanitarna enota prestavljena, uničene inštalacije 



� Garderobna stavba in klubski prostor – poškodovana oba objekta, odnešene 
stopnice, aparati poškodovani oz. uničeni, uničena vrata, ograje, zaloge 

 

   
� Piknik in kamping prostor –nanešeno blato, uničene ograje, mize, klopi, 

napeljave vode in elektrike, dovozna cesta uničena 
� Parkirišča in poti izpodjedeni, uničeni, travnate površine, tlakovci, inštalacije, 

lesene ograje, klopi 
� Most – je bil v slabem stanju, in ga je povečana voda še poslabšala, javne 

poti do Rovna izpodjedene, brežina Sore nevarno izpodjedena in potrebna 
sanacije. 

        
 
Ljudje iz cele Slovenije so ob teh katastrofalnih poplavah dokazali, da je 
solidarnost še živa, da so pripravljeni pomagati po svojih močeh, nekateri s 
prostovoljno pomočjo, drugi finančno, tretji s pozitivno promocijo. Brez vsega tega, 
ne vem kako bi sploh dobili voljo, da bi se lotili zahtevne obnove. Na pomoč pa so 
nam priskočili tako Občina Železniki, Ministrstvo za šolstvo in šport, Fundacija za 
šport, Olimpijski komite Slovenije ter mnogi drugi. Občini Železniki se še posebej 
zahvaljujemo za nov most, ki je bil prepotreben obnove, tako da je še dodaten 
kamenček v mozaiku celotne obnove. 
Brez takšne pozitivne energije, se tako obsežne sanacije niti nebi upali začeti, 
upam pa, da smo vsem dokazali, kaj se z veliko truda in volje da postoriti ter, da 
smo Športni park Rovn obnovili za vse obiskovalce. 

 



SANACIJA POPLAV 2008 
 
Naredili smo temeljit sanacijski program, odločili smo se za kompletno prenovo 
Športnega parka Rovn, ki bo tudi ob morebitnih prihodnjih poplavah obstal in ne 
bo takšne škode. V letu 2008 smo izvedli naslednje investicije: 
 

       
 

♦ Prestavitev visokonapetostnega omrežja v tla (prej je bil sistem drogov) 
♦ Kompletna infrastruktura popolnoma na novo (električni vodi, vodovodna 

napeljava, kanalizacijske cevi, čistilna naprava) 
♦ Tenis igrišče – izdelalo se je eno tenis igrišče – grobo nasutje, dokončno 

nasutje, drenaža, inštalacije , brežina, vsa potrebna oprema in zaščitne 
ograje, umetna trava z nasutjem 

♦  

      
♦ Igrišče za odbojko na mivki – novo igrišče na prostoru prejšnjega tenis 

igrišča, robniki, politlak, oprema za odbojko, mivka 
♦ Igrišče za badminton na umetni travi z vso opremo 
♦ Asfaltna večnamenska ploščad – dvig igrišča na višinski nivo tenis igrišča, 

škarpa okrog igrišča, dotoki, inštalacije, zaščitne plastificirane mreže, nova 
razsvetljava , črte, oprema, podaljšanje z 1 m in razširitev za 2 m 

♦ Nogometno travnato igrišče – zatravitev, ročno in strojno čiščenje, drenaže, 
nova oprema, nove zaščitne konstrukcije z mrežami, ograje, klopi 

 
 



 

          
 
 

♦ Ureditev brežin, obvestilne  
♦ signalizacije, sanitarni kontejner in skladiščni nove inštalacije, popravilo 

garderobne in klubske sobe, urejen plato, okolica z ograjami, kamp in piknik 
prostor (vse inštalacije) mize, klopi, nasutje, izravnava, zastave, nova 
asfaltacija parkirišč in dovozne ceste, popravilo vseh škarp, namestitev 
novih klopi, pleskanje objektov 

♦ Prenovljen most čez Soro s strani Občine Železniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2008 
V postopku sprejemanja prostorskega plana smo dali pobudo, da se kompletno 
zemljišče na Rovnu opredeli kot zemljišče namenjeno za šport in rekreacijo. 
  

                                          
 
Priznanje za športnega delavca Občine Železniki je prejel Branko Lavtar kot vodja 
izvedbe sanacije po poplavah na Športnem parku Rovn v letu 2008 in Marko 
Lotrič v letu 2010. Športno društvo Selca pa je uspelo podaljšati status društva v 
javnem interesu na nivoju države. 
 



SANACIJA POPLAV 2009-2010 
♦ Večnamenska ploščad za športne in družabne prireditve dvignjena z 

izdelavo opornega zidu zaradi proti poplavne zaščite, izdelane vse 
inštalacije, ploščad in parkirne površine preplastitev z asfaltom 

 

    
♦ Lesena strešna konstrukcija pri klubskih prostorih (cca 140 m2). V celoti 

zamenjana krtina, kleparska dela, pridobitev gradbenega dovoljenja ter 
temeljita prenova gostinskega lokala, demontaža, montaža novih prostorov, 
zaprtje objekta s premičnimi okni in vrati, kuhinja, oprema, alarmni sistem, 
izdelava odprtega kamina, izdelava peči, talna površina pred objektom 

♦ Nabrežine nad igrišči – predvsem nad tenis in nogometnim igriščem 
 

   
♦ Sanacija črpališča KS Selca 
♦ Zidarska, pleskarska, kleparska dela na objektih 
♦ Dodatne zaščitne mreže na asfaltnem igrišču ter zaščite pri opremi 
♦ Označevalne in opozorilne table po celotnem parku 
♦ Ureditev brežine pri Sori po celotni dolžini mimo Rovna, poglobitev struge, 

izdelava kamnitih opornih zidov, najbolj kritičen del smo morali sofinancirati, 
sicer je bila ta sanacija del državne sanacije po poplavah 

♦ Povečana priključna moč elektrike iz 32 A na 50 A 
♦ Vodovodna dela, gasilska oprema, nasutje poti, mehke zaščite za košarko, 

odbojko zaradi varnosti, zaporna rampa in prometni znaki, elektro dela. 



PREDVIDENO 2011-2012 
 
DOKONČANJE VEČNAMENSKE PLOŠČADI (gradbena dela)  
Večnamenska ploščad zaradi tega, ker nam je zmanjkalo sredstev, ni dokončana, 
niti gradbeno, niti funkcionalno. Nasutje in asfalt je narejeno samo do kontejnerjev 
in za zaključek bodo potrebna določena gradbena dela. Od konca asfalta do 
brega za potrebe razširitve za skladiščne prostore, prostore za odpadke in 
skladiščni prostor. Ker gradbena ploščad ni zaključena, je planiran zaključek s 
temelji, nasutjem in asfaltom ter potrebnimi inštalacijami. 
 
NADSTREŠEK NAD SANITARNIM IN SKLADIŠ ČNIM KONTEJNERJEM  
Ko bo izdelana večnamenska ploščad do konca, je treba poskrbeti za obstoječa 
kontejnerja, ki jih je treba prekriti z nadstreškom, zraven pa s tem nadstreškom 
zagotoviti dodatne prostore za shranjevanje kosilnic, orodja, prostor za odpadke in 
večnamenski prostor. S tem nadstreškom bi se vse to zagotovilo, hkrati pa bi bila 
streha podaljšana za 4 m na večnamensko ploščad, kar bi pomenilo prostor za 
piknike oziroma postavitev miz in klopi za spremljanje športnih dogodkov. Pod ta 
nadstrešek se bo napeljala kompletna inštalacija (elektrika, voda…) za potrebe 
prireditev, tako da se ne bodo pojavljale težave kot dosedaj. Večnamenska 
ploščad bo funkcionirala kot športno igrišče, v primeru prireditev se bo postavil 
velik šotor, torej bo res funkcionalno urejena. 
 
IGRIŠČE Z OGRAJO (BANDO) VELIKOSTI  25 M X 20 M 
Na delu večnamenske ploščadi (proti Sori) bi se naredilo igrišče dimenzije 25 x 20 
m, katero bi bilo ograjeno z bandami, površina obstoječa – asfalt, bande z 
namenom da se poleti uporablja za hokej na rolerjih in pozimi zaledeni in 
uporablja za drsanje in hokej. Igrišče zaščiteno z mrežami zaradi varnosti ter na 
strani proti sredini ploščadi de montažno za čim hitrejšo demontažo in montažo 
zaradi potreb prireditev (postavitev šotora). Z ograjami okrog bi se zagotovila tudi 
varnost na družabnih prireditvah, kajti sedaj je višina ploščadi zaradi protipoplavne 
varnosti višja od ostalega nivoja parkirišč in lahko nevarno za obiskovalce. 

 
RAZSVETLJAVA IGRIŠ ČA 
Kandelabri oz. nosilni stebri za reflektorje ( 4 komadi), višine 15 m (11 m), se 
pritrdijo z vijačenjem v z betonom zalito betonsko cev. Napeljava kabla, temelji za 
kandelabre, izkop, hkrati ureditev vodovodne napeljave za zalivanje igrišča ter 
ureditev kanala ob bregu za odvečno meteorno vodo ter popravki brežine. 

 
OTROŠKO IGRIŠČE 
Ker obstoječe otroško igrišče na zadošča več zakonskim zahtevam, ga moramo 
popolnoma prenoviti, oziroma kupiti igrala in vse potrebno od proizvajalcev, ki 
imajo ustrezne certifikate. 
 
 
 



ŠE POMNITE TOVARIŠI! 
pred letom 1990 
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