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VODSTVO ŠD SELCA – MANDAT 2006-2007  
 

Predsednik:    BRANE BERTONCELJ   
Blagajnik:      FRANCE RANT    
Gospodarski odbor: 
Predsednik gosp.odbora: MARKO LOTRIČ 
Član gosp.odbora:  FRANC RAKOVEC 
Športni tereni:         BRANE LAVTAR 
Gostinstvo in turizem:         ŠTEFAN LOTRIČ 
Športni odbor: 
Sekretar:     GAPER BENEDIK 
Mali nogomet:              ZDRAVKO MARKELJ 
Nogomet(trava):   GAŠPER BENEDIK  
Košarka:        MITJA LOTRIČ  
Tenis:         LADO HAŠIČ  
Namizni tenis:     MARKO ČENČIČ  
Kegljanje                         VINKO PREVC 
Tarok:    FRANCE RAKOVEC 
Hokej:    GREGOR LAVTAR 
Člani:    BORUT FEJFAR 
     ANDRAŽ VRHUNC   
     MIHA THALER      
                          
Nadzorni odbor:      BORIS NASTRAN  
                       TOMAŽ HABJAN 
     ANDREJ HABJAN  
 
Upravnik športnega parka: MARJAN KRAJNIK                         

                                                      

 
 
 
 
 

               



               
 
 

 
 
V letu 2006 smo spet izvedli nekaj investicij, večino na Športnem parku 
Rovn, nekaj pa tudi v športno opremo. Leto 2006 je bilo tudi zaradi 
pridobitve dodatnih sredstev iz razpisov na področju izgradnje zelo 
uspešno. 
 

INVESTICIJE V LETU 2006: 
TUDI S POMOČJO FUNDACIJE ZA ŠPORT: 
 
Fundacija je v letu 2006 prispevala 6.300.000 sit, celotna investicija pa je bila 
dobrih 14.000.000 sit. 
 
 Nakup zemljišča od dveh lastnikov zaradi zaokrožitve športnih objektov 

(trenutno je 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. 

 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. 

 Ureditev brežine nad nogometnim igriščem 
 Naprava novega igrišča za igranje odbojke na mivki dolžine 16 m in 

širine 8 m, s potrebnim varovalnim pasom okoli igrišča 
 
OSTALI VAŽNEJŠI DOGODKI V LETU 2006: 
 

 V začetku leta smo izvedli redni letni občni zbor, na katerem smo 
pregledali preteklo dejavnost in sprejeli plane dela za naprej, ker pa je bil 
to volilni občni zbor, smo izvolili tudi novo vodstvo ŠD Selca in sicer za 
naslednje štiriletno obdobje. Za predsednika je bil izvoljen Brane 
Bertoncelj, blagajnik je France Rant. Delo v okviru društva smo 
reorganizirali, tako da smo izvolili gospodarski odbor, katerega 
predsednik je Marko Lotrič, člani pa Brane Lavtar, Štefan Lotrič in France 
Rakovec ter športni odbor, kjer je sekretar Gašper Benedik, člani pa so 
še vodje posameznih sekcij.  

 Prav tako smo tekom leta usklajevali podrobnosti glede poslovanja in 
delovanja tako na področju športa kot vzdrževanja in investicij ter izdelali 
podroben pravilnik, ki je dobra osnova za korektno delovanje društva ter 
za odnose med Športnim društvom Selca in upravnikom. 

 Izdelali smo prve osnutke kamp prostora in računamo da bo v prihodnjih 
letih kampiranje zaživeli, vlaganja v ta kamp prostor pa bodo odvisna tudi 
in predvsem od finančnih sredstev. 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. Zaradi večjega poudarka drugim investicijam tako razen 
manjših vzdrževalnih del temu področju nismo dali največjega poudarka. 

 Most na Športni park Rovn je potreben temeljite obnove, tako da smo 
pripravili predlog na Občino Železniki o financiranju obnove, videli bomo 
kako bomo pri tem uspešni.  V letu 2006 naj bi se izdelal projekt, v letu 
2007 pa nov most, ker je stari resnično dotrajan. V kolikor bo prišlo do 
problemov glede financiranja, pa se moramo v vsakem primeru lotiti 
sanacije. 

 Postavljena je bila vlečnica za otroke. Poskusili smo z ureditvijo ledene 
površine. Po zaslugi upravnika in nekaterih članov je to uspelo. V 
jesenskem času pa smo društvene prostore zaprli, ker moramo pridobiti 
vsa potrebna soglasja ter dokončno legalizirati objekt.                    

 Upravnik je lepo uredil prostore za rože in jih med letom obnavljal 
 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. 

 Pripravili smo idejni osnutek razvoja Športnega parka Rovn 
 Pristopili smo k izdelavi projekta gostinskega objekta (točilnica, bar, brez 

hrane, dodatne sanitarije, prostori za osebje…) tudi zaradi zahtev 
sanitarne inšpekcije, vendar zaradi pomanjkanja sredstev ter zaradi 
nujnosti čimhitrejše legalizacije ta projekt peljemo v dveh fazah, prva 
faza je legalizacija obstoječega stanja (z minimalnimi popravki), druga 
faza pa kompleten projekt sanitarnega bloka. 

 Prijavili smo se na razpise tako na Občini kot na državi (Fundacija, 
Ministrstvo, Zveza prijateljev mladine) ter na nekaterih tudi uspeli , 
skušali pa bomo uspeti tudi na področju investicij v infrastrukturo in nove 
športne terene tudi v naslednjem letu. 

 Na novo smo uredili spletne strani, kajti naša dejavnost je tako obežna, 
da smo morali celotno dokumentacijo prenoviti 

 Občinsko priznanje za leto 2006 je prejelo Športno društvo Selca, kot 
najboljše športno društvo v okviru Občine Železniki. 

 
 

 
 
ŠPORTNO DRUŠTVO SELCA 
 
OBRAZLOŽITEV : OBČINSKO PRIZNANJE 2006 
 
Športno društvo Selca, društvo za šport in rekreacijo Selca, je bilo ustanovljeno 
pred dvajsetimi leti s ciljem pod svoje okrilje združiti vse športne aktivnosti v 
okviru Krajevne skupnosti Selca ter nadaljevati tradicijo TVD Partizan Selca, ki 
je obstajalo pred leti.  
 
Svoje zastavljene cilje je v preteklih letih odlično opravljalo in svojo rekreativno 
dejavnost širilo tudi izven Selc. Največji poudarek je dan rekreativni dejavnosti 
na področju nogometa, košarke, street balla, tenisa, smučanja, kegljanja, 



namiznega tenisa, badmintona. Na teh področjih se organizirajo največje 
rekreativne prireditve, večinoma na Športnem parku Rovn, največja je vsekakor 
prireditev SELCA OPEN, ki je postala največja prireditev na področju rekreacije 
na področju Občine Železniki. V zadnjih letih je velik poudarek dan mladini, tako 
da se organizirajo številni tečaji in tekmovanja za osnovnošolce in mladino. 
Pomembni so projekti za mladino Hura prosti čas, Športno srečanje podjetij 
Selške doline. 
 
Od leta 1986 upravlja s Športnim parkom Rovn v Selcih. Ko ga je društvo 
prevzelo, je bil v poraznem stanju. Kljub velikim problemom s poplavami ter 
pomanjkanju finančnih sredstev, je bil razvoj Športnega parka bliskovit. Zgrajeni 
sta bili dve teniški igrišči, popolnoma obnovljeno nogometno igrišče, novo 
asfaltirano rokometno igrišče, zgrajeno otroško igrišče s številnimi igrali, urejena 
razsvetljava tako tenis igrišč kot tudi večnamenske ploščadi, postavljeni so bili 
koši ter ograja okoli asfaltnega igrišča, asfaltirane poti, začele so se aktivnosti 
glede kampinga, v letošnjem letu pa večje investicije v prestavitev 
nogometnega igrišča, novo igrišče za odbojko na mivki ter ureditev športne 
sobe. 
 
Športno društvo Selca zelo dobro sodeluje s KS Selca, turističnim in gasilskim 
društvom Selca, Klubom študentov Selške doline, s podjetji Alples, Domel, 
Niko, Indramat ter z vsemi oganiziranimi skupinami, ki imajo interes po 
povezovanju. 
 
Urejenost Športnega parka Rovn je vsekakor lahko v čast Športnemu društvu 
Selca, prav tako pa je nanj lahko ponosna Občina Železniki. Na njem se od 
aprila pa do oktobra vrstijo številne rekreativne dejavnosti tako v organizaciji 
Športnega društva Selca kot tudi drugih društev in podjetij iz Občine Železniki, v 
zadnjih letih pa je večji poudarek dan tudi zimski sezoni (drsanje, teki, 
smučarski tečaji)     V preteklih letih je s pooblastilom občine vodilo postopek 
denacionalizacije in konec leta 2005 uspelo, da je bil Športni park Rovn izločen 
iz postopka denacionalizacije, tako da bo skladno z Zakonom o športu 
lastništvo prešlo na Občino Železniki, ŠD Selca pa bo uveljavljal solastništvo 
glede na vlaganja v preteklih letih. Taka lastniška ureditev bo dobra osnova za 
nadaljnji razvoj Športnega parka Rovn. Njihovi načrti so veliki tako na področju 
športa kot tudi turizma, in verjamemo da bodo v prihodnosti uresničeni. 
 
Športno društvo Selca je v Občini Železniki največje društvo po članstvu, na 
področju rekreativne dejavnosti odličen organizator, na področju upravljanja s 
športnimi objekti pa dober gospodar in si ob dvajsetletnici delovanja zasluži 
občinsko priznanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Športni park Rovn v Selcih ter športne površine in prostor za družabne 
prireditve smo nudili tudi ostalim, tako da so bile organizirane številne prireditve: 

 
 Prireditev ob prvem maju Naj živi 1. maj v organizaciji KŠSD- večdnevna 

prireditev s postavljenim šotorom 
 Omogočili smo brezplačno igranje tenisa za osnovnošolce ter brezplačno 

uporabo vseh drugih igrišč, seveda v predhodnem dogovoru z 
upravnikom 

 Kinologi so si našli prostor na južnem delu parka Rovn in lepo urejajo svoj 
prostor, na katerem trenirajo pse 

 Oratorij  v mesecu juliju s športnimi igrami 
 Organizirano je bilo Športno srečanje podjetij Selške doline (Alples, 

Domel, Niko, Indramat, Podjetniki,KŠSD in Zunanji) 
 Domel je organiziral dva turnirja v tenisu 
 Alples je organiziral turnir v tenisu 
 Indramat je organiziral turnir v tenisu 
 Sindikalno srečanje (piknik) je bil v organizaciji Nika ,Domela in 

Indramata 
 Rokometno društvo Alples je organiziralo prireditev Dan rokometa 
 KŠSD je organiziral prireditev SLOVO POLETJU 
 KŠSD je organiziral prireditev 24 ur nogometa 
 Domel je organiziral športne igre v okviru sindikalnega srečanja v vseh 

disciplinah 
 Organiziran je bil velik turnir v malem nogometu s sijajno udeležbo in 

sicer v okviru Selca open pod imenom Prvi praznik slofutsala, hkrati smo 
to prireditev povezali z otvoritvijo odbojkarskega igrišča 

 Padalci so organizirali na Studenem svoje tradicionalno tekmovanje 
 Zelo uspešno se je uveljavila liga v malem nogometu na asfaltu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ŠPORTNI PARK ROVN SELCA – LASTNIŠTVO IN 
POSTOPEK DENACIONALIZACIJE 
 
Dogajanje v letu 2006: 
Na sestanku s predstavniki Občine Železniki smo se dogovorili, da se naroči 
cenitev Športnega parka Rovn in sicer zemljišče in objekti. To cenitev smo 
naročili pri cenilcu in smo jo tudi že prejeli. Na podlagi te cenitve bomo opredelili 
odstotek lastništva med Občino Železniki in Športnim društvom Selca ter 
nadaljnjo organizacijo oziroma način upravljanja.  
Cenitev: Zemljišča, ki so predmet delitve 54.870.200 sit = 39 % 
     Objekti     87.629.590 sit = 61 % 
     Skupaj             146.199.486 sit = 610.245 EUR 
 
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 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.  
 
Šele s tem dnem so bili dani pogoji za legalizacijo gostinskega lokala in takoj 
smo pričeli s postopki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POROČILO 

O IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH NA IGRALNIH 
POVRŠINAH IN OPREMI TER OSTALIH POVRŠINAH 

ŠPORTNEGA PARKA ROVN V LETU 2006 
 
 

I. IZVEDENA DELA PRED PRIČETKOM SEZONE 
 
1. PRIPRAVA TENIS IGRIŠČA ZA IGRANJE/UPORABO  

- odstranitev zgornje plasti tenisita, 
- nasutje igrišča,  

 - napenjanje črt, 
- utrditev igrišča z valjanjem, 

 - namestitev mrež, 
 - čiščenje kanalov in postavitev kanalet, 
 - odstranitev plevela, trave in listja ob igralni površini in  
 - postavitev reklamnih blend; 
2. PRIPRAVA ROKOMETNEGA IGRIŠČA ZA IGRANJE/UPORABO  

- delno zalitje razpok s katranom na asfaltni površini; 
3. PRIPRAVA NOGOMETNEGA IGRIŠČA ZA IGRANJE /UPORABO  

- spomladanska ureditev travnate površine (zatravitev, branjanje, 
valjanje); 
 
4. UREDITEV TRAVNATIH IN PARKIRNIH POVRŠIN, POTI IN OKOLICE 
OBJEKTOV 

- delna ureditev nabrežine nad nogometnim igriščem (posek grmovja, 
odstranitev kamenja, košnja, pregrabitev,..), 

- ureditev zelenic kompleksa (košnja, pregrabitev), 
- ureditev peščenega parkirnega prostora med rokom. in nogom. 

igriščem (nasutje s peskom, valjanje) in postavitev lesene ograje, 
- ureditev peščenega parkirnega prostora med glavno cesto in mostom 

(nasutje s peskom, valjanje), 
- delno nasutje dovozne poti nad nogometnim igriščem in posek 

grmovja ob poti, 
- delna ureditev okolice objekta za skladišče orodja in pijače, 
- barvanje lesenih stebrov zaščitne ograje ob Sori; 

 

II. IZVEDENA DELA NA INFRASTRUKTURI IN OPREMI IGRIŠČ 
 
1. IZVEDENA VZDRŽEVALNA DELA INFRASTRUKTURE OB IGRALNIH 
    POVRŠINAH IN OBJEKTIH: 

- barvanje kovinske konstrukcije zaščitne ograje ob tenis igrišču, 
- barvanje  lesene konstrukcije skladišča za tenisit, 
- izdelava in barvanje podesta skladišča za tenisit, 
- barvanje kovinskih stebrov in lesene zasčitne ograje ob rokometnem 

igrišču, 
- popravilo in barvanje nosilcev kostrukcije za visečo zasčitno mrežo na 

rokometnem igrišču; 
- barvanje lesenih delov objekta-skladišča vključno z šankom, 



- zamenjava kljuk na vratih objekta-skladišča (3x) 
- ojačitev kovinske konstrukcije in delno popravilo mreže na zasčitni 

kovinski ograji na nog. igrišču (zahodna stran), 
- dodelava in barvanje lesene ograje na parkirnem prostoru pred 

mostom, 
- označitev mostu, oglasne deske in parkirišča pred mostom z 

odsevniki-odbojnimi nalepkami, 
- barvanje oglasne table na dovozu iz glavne ceste, 
- ojačitev oglasne table (pritrditev z jekleno žico) na travniku ob glavni 

cesti, 
- izdelava in barvanje lesenega pokrova jaška za vodo ob rokometnem 

igrišču, 
- izdelava lesene konstrukcije-pokrova za stiskalnico za smeti; 

 
2. IZVEDENA VZDRŽEVALNA DELA NA OPREMI IGRIŠČ: 

- barvanje kovinske konstrukcije golov za hokej - manjši (2x), 
- barvanje kovinske konstrukcije golov za hokej - večji(2x), 
- popravilo in barvanje kovinske konstrukcije nogometnih golov (2x), 
- barvanje klopi ob nogometnem in na otroškem igrišču (lesene 

konstrukcije in betonskih podstavkov); 
- popravilo mrež za nogometni gol (2x); 
 

Vsa navedena dela smo izvedli v sodelovanju z Upravnikom športnega 
kompleksa, Koblar Petrom, Prevc Vinkom. 
Finančna sredstva za potrebna materialna sredstva je v celoti zagotavljalo ŠD, 
stroške dela pa je delno kril Upravnik in delno ŠD. 
 

V. REDNO /TEDENSKO VZDRŽEVANJE IGRALNIH IN OSTALIH  
POVRŠIN ŠPORTNEGA KOMPLEKSA čez celo sezono 

- redna tedenska košnja travnate površine nogometnega igrišča, 
- redna tedenska košnja ostalih travnatih površin športnega kompleksa, 
- vzdrževanje igralne površine tenis igrišč (tedensko, mesečno) in 
- čiščenje asfaltnih površin in okolice po raznih prireditvah; 

 
Za fino pripravo igralne površine tenis igrišča pred tekmovanji sta pripravila 
Lado Hašič in Miha Okorn. Te stroške dela in materiala je zagotavljalo ŠD. 
Vse ostale stroške in dela iz navedenih pod V. točko je zagotavljal Upravnik 
športnega kompleksa.                         POROČILO IZDELAL:Branko Lavtar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


