ŠPORTNI PARK ROVN SELCA
POROČILO O IZVEDENI
1. FAZI SANACIJE ŠKODE PO POPLAVAH

1. PRESTAVITEV ELEKTRIČNE NAPELJAVE VISOKA NAPETOST V TLA
Preko celotnega Športnega parka Rovn je potekalo visokonapetostno omrežje –
20 KV in sicer s sistemom drogov, kije prišel na Športni park Rovn pred mostom,
kjer je bil prvi A-drog ter, drugi je ob robu nogometnega igrišča, tretji ob robu
asfaltnega igrišča, četrti na sosednji parceli, prav tako peti in zadnji šesti A-drog v
gozdu konec Športnega parka. Ta visokonapetostna napeljava je bila moteča za
Športni park Rovn tako z vidika varnosti (napeljava delno tudi čez igrišča) kot tudi
z vidika protipoplavne zaščite (asfaltno igrišče se je dvignilo in en drog je bil
moteč zaradi izdelave betonske škarpe).
Na Elektro Gorenjska smo naslovili vlogo za prestavitev napeljave v tla in to
investicijo so nam odobrili, s tem da smo pridobili soglasja lastnikov zemljišč, ki so
podpisali služnostne pogodbe, ŠD Selca pa je izvedlo izkop za položitev 20 kV
kablovoda po spodnji skici. Hkrati s tem je KS Selca iz črpališča do konca
Športnega parka Rovn položila vodovodne cevi za potrebe vodovodne napeljave
Krajevne skupnosti Selca. Prestavitev električne napeljave visoke napetosti se je
izvedla pred pričetkom ostalih del. Hkrati s tem izkopom, se je položila tudi
električna napeljava in vodovodna napeljava do kamp prostora.

2. ELEKTRIČNA NAPELJAVA
Potrebna je bila zamenjava poškodovane električne napeljave, delno zaradi
poškodb ob poplavah, delno pa zaradi sanacije igrišč na višjem nivoju, kar
pomeni nove električne inštalacije.
 Razsvetljava tenis igrišča in odbojke – stebri in reflektorji ostanejo,
napeljava nova ker so staro poplave uničile, potegnile so se do
reflektorjev cevi v katere se je dal električni kabel, omarica za
upravljanje ostane ista
 Napeljava in prestavitev omarice za kamp iz prostora ob tenis igrišču se
je premaknila na sam prostor za piknike (na zadnjo stran brunarice) in
sicer 1 m nad tlemi zaradi nevarnosti poplav
 Ureditev elektrike za piknik prostore in kamp, na vseh treh piknik
prostorih se je uredil kandelaber za razsvetljavo, na njega se je pritrdila
omarica
 Razsvetljava asfaltnega igrišča, porabili so se stari reflektorji, ki so še
dobri, postavili so se novi kandelabri in potegnile cevi, v katere je šel
kabel do posameznega kontejnerja
 Razsvetljava poti do športne sobe, priključek elektrike do kontejnerjev,
priključitev kontejnerjev
 V vse izkopane jarke smo dodali 100 mm cevi za bodočo napeljavo
elektrike ter jašek po potrebi zaradi nadaljnjih načrtov po Športnem
parku Rovn

3. VODOVODNA NAPELJAVA
Iz črpališča Krajevne skupnosti Selca se je potegnila nova napeljava 3 colska za
garderobno stavbo, mimo otroškega igrišča do jaška ter naprej proti brežini, kjer
se je naredil hidrant za protipožarno varnost. Potegnila se je napeljava na rob
teniškega igrišča ter proti piknik prostorom, kjer so se uredila korita, ki so se
prestavila iz brežine, napeljala se je voda tudi proti delu lokala, kjer stoji nov
sanitarni kontejner, priklop sanitarnega kontejnerja, ki je bil pretrgan ob poplavah,
pri nogometnem igrišču jašek za vodo pri obstoječi napeljavi, v športno sobo nova
napeljava z jaškom.

4. ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA
Pregled in čiščenje čistilne naprave in napeljave, nova omarica z elektroniko v
prvi sobi garderobne stavbe dvignjena na višino enega metra zaradi poplaven
varnosti. Kanalizacija – ob izvedbi gradbenih del se je preveri še napeljava
odtokov, ukinila se je greznica in napeljala nova napeljava do čistilne naprave
oziroma do garderobne stavbe, od čistilne naprave proti Sori se je zgradil nov
kanalizacijski odtok.

5. TENIS IGRIŠČE IN IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI
Dosedanji dve tenis igrišči sta bili praktično povsem uničeni, nanešen material,
blato, uničene zaščitne ograje in vsa oprema na tenis igriščih, odnešen tenisit,
potrgana električna in vodovodna napeljava.
Tenis igrišče – izdelalo se je eno tenis igrišče in zraven eno igrišča za odbojko na
mivki, prednost predvsem v izdelani razsvetljavi, približanje odbojke centralni
športni sobi, pravilno obrnjeno igrišče za odbojko na mivki.
Tenis igrišče – grobo nasutje, dokončno nasutje, drenaža, obnova škarp, ureditev
brežine nad tenis igriščem, kompletna izdelava tenis igrišča z ograjami (3,0 m
višine) in vso potrebno opremo, umetna trava (rdeče, zelena varianta),
plastificirana mreža.
Igrišče za odbojko na mivki – novo igrišče za odbojko na mivki na prostoru tenis
igrišča, po sredini med tenis igriščem in igriščem za odbojko na mivki široki
robniki, politlak, mivka, oprema za igrišče za odbojko na mivki
Igrišče za badminton in postavitev premičnih košev – v okviru katerega bo tudi
umivalnik z vodo za umivanje in pitje ter prehod do tenis igrišča – plastificirana
mreža s servisnimi vrati

6. ASFALTNA VEČNAMENSKA PLOŠČAD
Dvig asfaltnega igrišča na višinski nivo tenis igrišča, škarpa okrog igrišča, navrtan
asfalt, odtoki, na dveh končnih straneh še dodatna zaščitna viseča mreža višine 5
m (polietilenska), ter na strani proti Sori zaščitna mreža višine 3 m (plastificirana),
nova razsvetljava – kandelabri in napeljava, črte na igralni površini, dva gola z
mrežami vred, dva koša, podaljšanje igrišča za en meter ter razširitev za 1 m,
asfaltiranje ploščadi.

7. NOGOMETNO TRAVNATO IGRIŠČE
Zatravitev, ročno čiščenje – z delovno akcijo, dva nova gola z mrežami vred, nova
zaščitna konstrukcija na obeh straneh čez celo širino igrišča ter še na strani proti
Sori 10 m na vsako stran, ograja leseni plot višine 1,0 m po dolžini igrišča, nove
klopi, igrišče zmanjšano po dolžini na 64 m in po širini na 45 m.

8. GARDEROBNA SOBA, ŠPORTNA SOBA, SANITARNA KONTEJNERJA,
GARDEROBNI KONTEJNER, BREŽINE OB SORI, OBVESTILNA
SIGNALIZACIJA, OKOLICA
Brežine ob Sori – z delovnimi akcijami smo očistili brežino, posekati odvečno
drevje, očistiti in odpeljati odpadke
Obvestilna signalizacija – ob glavni cesti postavljena na obeh straneh vhoda na
Rovn
Sanitarna enota in garderobni kontejner – priključitev infrastrukture, temelje,
postavljen garderobni kontejner, fiksiranje obeh kontejnerjev v tla, postavitev
klopi za garderobi, postavitev predelne stene, ureditev okolice, postavitev novega
sanitarnega kontejnerja in priključitev na vso infrastrukturo
Garderobna stavba – vhodne stopnice popravilo, popravljena vrata, ključavnice,
prepleskan objekt, popravljeni pragovi vrat, zaščitena okna z novo žičnato mrežo,
prva soba namenjena predvsem za električne napeljave
Športna soba –urejen plato poleg športne sobe, urejeni tlakovci in dostopno pot z
razsvetljavo, pot se prične dvigovati šele od garderobne stavbe naprej.
Okolica – ob mostu proti parku in navzdol mrežasta ograja na brežini dvojne
višine, prav tako naprej proti kampu enojne višine, lesene ograje po parku,
gredice na brežini (trajnice), koši za smeti, postavljeno nazaj otroško igrišče, pred
mostom urejeno peščeno parkirišče
Kamp in piknik prostor – nasujte piknik prostorov, posek nekaj dreves, ureditev
elektrike in vode, nadomestitev manjkajočih miz in klopi, nasuta cesta do kampa
Asfaltacija – na novo se je asfaltirala dovozna cesta od mostu do asfaltnega
igrišča
Zastave – postavili so se drogovi za zastave poleg platoja
Škarpe - Vse betonske poškodovane škarpe so se peskale in prebarvale, prav
tako vse nove škarpe
Klopi – po celotnem parku so se namestile nove klopi
Mali goli – nabavili sos e manjši goli za hokej in nogomet z mrežami vred
Pleskanje objektov – vsi objekti so se na novo prepleskali
Most – obnovljen most s strani Občine

ŠPORTNI PARK ROVN
1. FAZA
STROŠKOVNO SPREMLJANJE SANACIJE
30.11.2008

SKUPNI ZNESEK SANACIJE

411.564,43

SKUPAJ 2007

42.537,00

1. Zemeljska dela - Piranha d.o.o.
2. KGZ manjše nabave pri sanaciji
3. Dom trade Žabnica - razni material
4. Razni izvajalci

24.532,00
6.319,00
7.486,00
4.200,00

SKUPAJ 2008
1. PIRANHA d.o.o.
- rokometno igrišče
- plato poleg gost.lokala
- elektro in vodov.instalacije
- večnamenski plato (tenis, odbojka…)
- nogometno igrišče
- kanalizacija
- priprava na asfalt
- cesta ob teniškem in rok.igrišču
- izdelava večnamenskega prostora
- dela ob nogometnem igrišču
- brežina nad gostinskim lokalom in tenis igriščem
- ostala režija
- DDV kompleten
2. DOMO (FITOLAB) Belgija
- polietilenska mreža nogometno igrišče
- polietilenska mreža rokometno igrišče
- umetna trava tenis
- umetna trava badminton
- stojalo za tenis z mrežo
- oprema za odbojko(črte, mreže)
- označitev igralnih površin asfalt
- košarka - dva koša
- nogomet dva gola
- dodatna dela Lipič
- stojalo za badminton na kolesih

369.027,43
137.754,77
33.290,52
9.305,22
10.191,10
19.279,99
1.791,25
8.021,19
2.746,19
6.773,64
16.076,04
1.730,50
2.123,00
3.467,00
22.959,13

40.003,00
7.603,00
3.571,00
14.685,00
5.000,00
810,00
1.591,00
1.450,00
1.516,00
1.800,00
1.419,00
558,00

3. JALEN BOŠTJAN s.p.
- kovinski stebri, opore in vrata
4. LAVTAR TOMAŽ s.p.
- gradbena dela in material
- gradbena dela julij
- gradben adela september
5. CESTNO PODJETJE KRANJ
- asfaltiranje rokometnega igrišča 982 m2
- asfalt pešpot,krpanje,šank, cesta 524 m2
(Občina Železniki v okviru projekta most)
6. ARCONT RADGONA d.d.
- sanitarni kontejner
- predelava garderobnega kontejnerja
7. KGZ Škofja Loka
- gradbeni material, ročno orodje in potr.mat.
- seme, gnojilo, drobni material
8. ELMEG d.o.o.
- marec (odklopi, priklopi, material)
- april (odklopi, priklopi, material)
- maj (razsvetljava igrišč)
- junij,julij (razsvetljava)
- avgust(kabel za piknik)
- september (razlika)
9. DOM TRADE ŽABNICA
-plošče za teraso, vrata kovinska
-rokavice, drobni material
-kanalete
-okvir, vijaki
- vijaki, zastavice
- vedro, pleskarski material
- pesek moravški 75 ton
- pesek moravški 26 ton
- vijaki, zastavice
- vijaki podložke
- okno pvc
- pokrov, okvir

24.232,80
24.232,80

25.641,80
23.934,20
589,20
1.118,40

13.314,24
13.314,24

14.172,89
13.538,40
634,49

8.143,43
7.508,48
634,95

14.995,34
949,66
1.119,80
5.779,40
4.461,73
1.844,75
840,00

8.286,35
3.882,60
162,49
276,48
70,27
66,28
42,89
2.475,00
924,00
187,67
17,11
137,05
44,51

10. ALEŠ ROBERT s.p.
-plastificirana zaščitna mreža,demontaža odbojka
11. COMACOMMERCE d.o.o.
- vodoinštalacijski material
12. PETERLIN d.o.o.
- peskanje škarpe tenis
- peskanje in barvanje razsvetljave, betonska
škarpa
13. PROSIGMA d.o.o.
- zamenjava kompaktne čist.naprave - elektronika
14. PEGAM FRANC s.p.
- lesene sedalne ploskve
- pragovi, vrata
15. LEDUK d.o.o.
- 12 m garderobnih klopi
- mala gola z mrežami, voz za žoge
- mali gol, mreža 2 kom
16. VILJEM BERCE s.p.
- vodovodni material in storitve
- še dodatna vodovodna dela
- dodatna vodovodna dela
17. DECOP d.o.o.
- gradbiščne table
- izdelava panoja
18. BRUNARICA DRAŽGOŠE
- malice
- kosilo, pizze
19. BERNIK ANTON , ŠEVLJE
- smrekov in hrastov les
20. FITOLAB d.o.o.
- projekt nogometno igrišče umetna trava

7.444,56
7.444,56

4.181,96
4.181,96

4.646,98
791,72
3.855,26

2.511,00
2.511,00

2.369,00
1.990,00
379,00

3.046,80
1.512,00
514,80
1.020,00

1.786,17
1.337,40
391,24
57,53

175,80
99,00
76,80

213,80
105,00
108,80

1.600,00
1.600,00

1.440,00
1.440,00

21. SIGNACO d.o.o.
- izdelava dveh turističnih signalizacij

22. CESTNO PODJETJE KRANJ
- postavitev obvestilnih tabel
23. TISKARNA RADOVLJICA
- vabila tiskanje
24. SIGN FACTORY
- jumbo Rovn
25. MERCATOR d.d.
- cement, maltit
- drobni material (86,59 + 381,82)
26. AT PRIMOŽIČ
- plakete, priznanja
27. PETRE ŽALEC
- tepih za tla
28. KLJUČARSKI SERVIS KRANJ
- nabiralnik, omarica, obeski
- cilindri vložki dvojni
29. KOČAR
- razkladanje, premik, nakladanje kontejnerjev
30. LOŠKA KOMUNALA
- kontejner in odvoz
- kontejner in odvoz
- odvoz smeti otv.
- odvoz smeti otv.
- odvoz -kontejner
31. ELEKTRO GORENJSKA
-električna energija maj
- električna energija april
32. TELEKOM
- telefonija maj
- telefonija april

284,16
284,16

222,96
222,96

226,80
226,80

220,80
220,80

493,16
24,75
468,41

810,00
810,00

384,00
384,00

335,50
156,04
179,46

469,31
469,31

1.481,84
581,84
269,18
207,89
224,37
198,56

110,67
68,54
42,13

82,14
41,14
41,00

33. TISKARNA KAMELEON
- dotisk majice
- dotisk majice
34. ČIŠČENJE GOGALA
- pranjenje greznice in predelava
35. PROSEN
- pometalni stroj
36. BIROTEHNIKA
- najem blagajne
37. DESIGN LOJZE TARFILA
- oblikovanje in celostna podoba
- oblikovanje in celostna podoba
38. VOLČIN
- travni tepih
39. SIGNUM
- zastave, drogovi
40. POŠTA SLOVENIJE
- znamke
- znamke
- znamke
41. PALETA IRENA ŠUŠTAR
- papir za prizn.
42. FOTO BOBNAR
- okvirji za priznanja
43. FITEH
- fotokopirni stroj
44. ELEKTRONABAVA
- 7 kosov kandelabrov
45. GORENJSKI GLAS
- objave

1.230,58
902,02
328,56

578,31
578,31

560,40
560,40

100,01
100,01

4.653,50
1.983,00
2.670,50

1.440,00
1.440,00

2.382,48
2.382,48

115,20
10,59
98,21
6,40

13,20
13,20

151,90
151,90

792,00
792,00

1.167,60
1.167,60

331,00
331,00

46. PUČKO
- koši s pepelniki
- vrtni umivalniki 4 x
47. SNOP
- najem šotora
48. ALPLES
-oprema pisarne v kontejnerju
49. RAZNO
- davčna davki
- obresti krediti
- GD Selca storitve
- prehrana slovenska vojska + storitve
49. RAZNE STORITVE OTVOR.
- otvoritveni stroški-skavti, napoved, program
- foto storitve
- majice
- Radio Sora
22. RAZNE STORITVE, DELO
- razne manjše storitve
- vodenje, nadzor
- gost.stroški, razni manjši krajnik s.p.
- pleskanje,brušenje,smrekov les, delo,late
- razne manjše storitve jul-oktober

1.504,25
742,15
762,10

720,00
720,00

900,00
900,00

8.501,44
1.000,00
5.687,00
465,00
1.349,44

1.833,38
470,00
110,00
1.073,38
180,00

21.780,15
5.400,00
3.000,00
2.200,15
6.800,00
4.380,00

ŠPORTNI PARK ROVN SELCA
PROJEKT – seznam predvidenih del
2. FAZE SANACIJE ŠKODE PO POPLAVAH
VREDNOSTNO NAJPOMEMBNEJŠI POSTAVKI:
 TRAVNATO NOGOMETNO IGRIŠČE
 VEČNAMENSKA ASFALTIRANA PLOŠČAD
1. travnato nogometno igrišče – sanacija z gradbenimi deli, travo,
ograjo, razsvetljavo
2. večnamenska asfaltna ploščad namenjena za športne aktivnosti in
postavitev šotora za družabna srečanja
3. ureditev elektro omaric – glavnih in povečanje priključne moči na
41 KW (63A)
4. celostna podoba Športnega parka Rovn – zastave, oglasna deska,
opozorilne table, tabla pri mostu, obvestilna signalizacija
5. dva hidranta – omarice s cevmi za gasilske aktivnosti
6. dokončna ureditev brežin
7. dodatne zaščitne mreže pri asfaltnem igrišču
8. pokritje brunarice z ureditvijo prostorov
9. ureditev telefonije
10.
podlage za otroško igrišče in dodatna igrala
11.
dokončna ureditev piknik prostorov
12.
razne manjše dodelave, ki so bile v prvi fazi prestavljene

OBČINA ŽELEZNIKI
ČEŠNJICA 48
4228 ŽELEZNIKI
g. župan Mihael Prevc
ga. Cirila Tušek

ŠPORTNI PARK ROVN SELCA – druga faza sanacije
Drugi del sanacije (332.000 EUR) imamo finančni plan naslednji: 52.000 EUR že
sklep Ministrstva za šolstvo in šport, 90.000 EUR obljubljeno glede na naše
razgovore iz razpisa Fundacije za Šport, 40.000 EUR preko zvez (razpis mala igrišča
NZS v mesecu februarju 2009), tako da za zaprtje finančne konstrukcije zmanjka
150.000 EUR. Seveda, če ne najdemo virov financiranja razlike, so bili tudi vsi naši
razgovori na državnih ustanovah (Ministrstvo, OKS, Fundacija…) neplodni in je
vprašljivo črpanje teh sredstev.
Prosimo, da Občina Železniki v proračunu nameni za ta projekt 150.000 EUR, s
katerimi bomo lahko uspešno zaključili investicijo.
Športni park Rovn v Selcih je bil na seji občinskega sveta Občine Železniki v letu
1999 opredeljen kot objekt občinskega pomena in tudi na podlagi tega sklepa, se je
urejalo nadaljnje lastništvo, kar ni bil enostaven primer, saj so denacionalizacijski
upravičenci zahtevali vrnitev v naravi. Lastništvo se je pridobila na podlagi
zaključenega denacionalizacijskega postopka, sam postopek je peljalo Športno
društvo Selca in je bil uspešno zaključen konec leta 2006. Verjemite, da je bil
postopek dolgotrajen, naporen in samo s pristopom kakršnega smo imeli, je bilo
možno, da smo pridobili lastništvo za Občino Železniki in Športno društvo Selca.
Občina Železniki in Športno društvo Selca sta solastnika zemljišč in objektov
Športnega parka Rovn v Selcih in sicer Občina (2/5) in ŠD Selca (3/5).
Poplave, ki so prizadele tudi Športni park Rovn v Selcih so zahtevale temeljito
sanacijo stanja, kajti škoda na igriščih je bila takšna, da ni bila več omogočena
uporaba teh športnih terenov. Škoda, ki so jo povzročile poplave je v knjigah tako
Športnega društva Selca kot Občine Železniki zmanjšala vrednost Športnega parka.
Pripravili smo sanacijski program ter pričeli z iskanjem virov financiranja. Z izvedbo
prve faze sanacijskega programa na Športnem parku Rovn smo sanirali škodo po
poplavah ter vzpostavili možnosti uporabe športnih terenov. 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 takšne pozitivne energije, se tako obsežne
sanacije ne bi upali niti začeti, upam pa da smo vsem dokazali, kaj se z veliko truda
in volje da postoriti. Samo v letošnjem letu so naši člani ter ostali prostovoljci opravili
2.896 prostovoljnih delovnih ur, takoj po poplavah pa je bilo pomoči iz cele Slovenije
z ljudmi in stroji ogromno.
Športni park Rovn se je razvil do te mere z ogromnim delom ljudi v okviru Športnega
društva Selca. Prerasel je meje športnega delovanja, tako da sedaj Moj park Rovn
lahko ponudi pestrost športa, turizma, kulture, zabave,druženja. Kar je zelo
pomembno je to, da je Moj park Rovn odprt za vse ljudi, da lahko vsak, ki želi nekaj
organizirati na parku, to lahko stori, pa naj si bo to organizacija športne prireditve,
zabavnih srećanj pod šotorom ali na prostem, lahko si skupina večja ali manjša
priredi piknik v zaključeni družbi. Daleč naokoli je tu edini mini kamp, ki si utira pot
turizma in prepričani smo, da čas kampa šele prihaja.
Glede na dosedanje upravljanje s Športnim parkom Rovn, glede na dosedanja
pridobljena finančna sredstva s strani posameznikov ter državnih inštitucij ter glede
na finančno konstrukcijo dokončanja investicije, ki predvideva realna dodatna
sredstva s strani države, verjamemo v projekt in si želimo, da bi vanj verjela tudi
Občina Železniki kot solastnik ter ga ustrezno podprla.

Nekaj finančnih poudarkov Športni park Rovn Selca:

Cenitev Rovna, (Miroslav Pustavrh) dec 2006
 Celotna vrednost
= 664.478 EUR
 Delež ŠD Selca
60 %
= 398.686 EUR
 Delež Občine Železniki 40 %
= 265.792 EUR
Ocenjena škoda po poplavah september 2007
 Celotna škoda
= 180.000 EUR
Vrednost izvršene prve faze sanacije 2008 = 407.752 EUR
Vrednost druge faze 2009
= 332.000 EUR
Skupaj Športni park Rovn 2008-2009
= 739.752 EUR
(40 % = 295.900 EUR, 60 % = 443.852 EUR)
Dosedanji prispevek Občine Železniki k sanaciji oziroma dokončni izgradnji
Športnega parka Rovn je bil 70.814 EUR (to so bila humanitarna sredstva zbrana v
Sloveniji, ki so se prenesla na Rovn preko občinskega proračuna)
Prvi del sanacije (407.000 EUR) je izveden, vsi računi izvajalcem so plačani,
problematična so edino še sredstva Ministrstva za okolje in prostor, kjer nam sicer
pripadajo, toda nikakor se ne odvijejo postopki dodelitve, da pa smo lahko račune
plačali smo najeli komercialni kredit pri poslovni banki.

Drugi del sanacije (332.000 EUR) imamo finančni plan naslednji: 52.000 EUR že
sklep Ministrstva za šolstvo in šport, 90.000 EUR obljubljeno glede na naše
razgovore iz razpisa Fundacije za Šport, 40.000 EUR preko zvez (razpis mala igrišča
NZS v mesecu februarju 2009), tako da za zaprtje finančne konstrukcije zmanjka
150.000 EUR. Seveda, če ne najdemo virov financiranja razlike, so bili tudi vsi naši
razgovori na državnih ustanovah (Ministrstvo, OKS, Fundacija…) neplodni in je
vprašljivo črpanje teh sredstev.
Športni park Rovn v Selcih je v ponos članom in simpatizerjem Športnega
društva Selca, menimo da tudi Občini Železniki, zato predlagamo, da se
pogovorimo o viziji nadaljnje usmeritve Rovna ter o sistemu financiranja.
Druga možnost, da te podpore ne dobimo, torej da Občina Železniki oceni, da projekt
Športnega parka Rovn v Selcih ni primeren za sovlaganje, mislimo da ni sprejemljiv,
je pa seveda možen, v tem primeru pa pričakujemo naslednje:
 Stagnacija razvoja Športnega parka Rovn vsaj za naslednjih pet ali več let
zaradi poplačila dolgov, pa tudi sam projekt še ni v celoti zaključen
 Zmanjšanje deleža Občine v solastništvu glede na zmanjšana vlaganja
 Pridobitev soinvestitorjev da sofinancirajo projekt – skoraj nemogoče oziroma
naše mišljenje je, da bi potem razvoj Mojega parka Rovn lahko šel tudi drugo
pot – nikoli pa ne vemo, ali bi bila boljša ali slabša
 Vsi vemo glede na razmere, da je finančno poslovanje športnih objektov
takšno, da komaj zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje objektov, tako da
od samega delovanja in poslovanja Mojega parka Rovn ne moremo
pričakovati pozitivnih denarnih iztržkov, sploh ker vemo, da moramo narejeno
takoj zavarovati (kljub temu, da smo bistveno izboljšali poplavno varnost), kar
bo spet velik strošek. Lahko pa z dobrim in preglednim poslovanjem Mojega
parka Rovn zagotovimo tudi dolgoročno vsem obiskovalcem prijeten kraj za
rekreacijo in druženje, kar je danes že velika redkost.
Ostale zadeve, ki bi jih radi dorekli:
 Imenovanje predstavnika Občine v gospodarski odbor Rovna – že dve leti, ki
pa še ni formalizirana, želimo da gospodarski odbor dela v polni sestavi
 Sanacija struge Sore mimo Rovna– v triletnem načrtu namenjena sredstva za
sanacijo struge Sore s strani države, želeli bi biti seznanjeni s projektom
 Prostorski plan Občine Železniki – glede Rovna je precej vloženih predlogov,
nekje zmanjšanje športnih površin, drugje dodane
 Parcela, ki spada pod Športni park Rovn, uporabljajo pa jo kinologi, tu obstaja
nekaj rešitev, s katerimi bi bili zadovoljni tako kinologi kot ŠD Selca, o katerih
bi se radi pogovorili
 Ministrstvo za okolje in prostor – prosimo tudi v imenu podjetij Selške doline,
da še Občina skuša pridobiti informacijo glede nepovratnih sredstev oziroma
pospešiti zadevo
Hvala za razumevanje
Športno društvo Selca
Predsednik:
Brane Bertoncelj
Železniki, 07.11.2008

PREDLOG NOV PROSTORSKI PLAN:

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. 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.
Na Rovnu so že generacije pred nami zgradile nogometno in rokometno igrišče z
garderobami. Ko smo prevzeli v upravljanje Rovn, smo si zadali zgraditi športni park
in smo ga tako tudi poimenovali – Športni park Rovn. Pri tem pa se nismo ustavili.
Uredili smo camping, otroško igrišče, prostore za druženje večjih in manjših skupin.
Tako je Športni park prerasel svoje okvire in preimenovali smo ga Rovn – Moj park,
kjer je dobrodošel vsak, park ki se človeku priraste k srcu, park kjer se počutim
doma.
Obiskovalcem od blizu in daleč lahko na tem mestu ponudimo poleg številnih
športnih aktivnosti tudi možnosti izobraževanja (vadbeni tečaji) zabave, oddiha,
druženja, preživljanja prostega časa in miru urejene okolice. Zato lahko vsi rečemo
Rovn – Moj park. Prepričan sem, da se razvoj dejavnosti ne bo ustavil, vedno pa
bomo lahko rekli: pojdimo na Moj Park.
Rovn - Moj park bo z današnjim dnem tudi simbolično poleg športnikom odprl vrata
vsem generacijam, ki si želijo osvežitve, zabave, druženja, počitnikovanja, miru…

