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ŠD SELCA 2010 – Moj park Rovn Selca 
 
1. PRENOVA NADSTREŠKA GOSTINSKEGA LOKALA  
V sodelovanju Športnega društva Selca in novega najemnika Igorja Marina smo 
izvedli temeljito prenovo gostinskega lokala.  
� Gradbeno dovoljenje za nadstrešek je bilo pridobljeno 
� Menjava najemnika – za obdobje petih let smo sklenili najemno pogodbo z 

Igorjem Marinom s.p. 
� 26.04. otvoritev novo odprtega gostinskega lokala 
 
1.1. FINANČNI VLOŽEK ŠD SELCA  

� Blaž Pohleven s.p. (s podizvajalcema Zidarstvo Gartner s.p. in Klemen Magič 
s.p.) je izvedel naslednja dela: gradbena, tesarska, krovska in keramičarska 
dela ter delno mizarska dela - preko razpisa Občine Železniki v znesku ca 
25.000€. 

� Elmeg – dodelava elektro inštalacij in razsvetljave v gostinskem lokalu.  
� Šimont Šink Boris s. p. – izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva s 5 

komornimi PVC profili ( vrata, okna - fiksna in okna).  
� Modri val –  material za zaščito/barvanje notranjih vrat in otroških igral  
� Šuštar Roman – dobava in montaža sten iz knauf plošč z izolacijo ter dobava 

dobava in montaža notranjih vrat (4x). 
� Tech trade – alarmni sistem 
� Roman Egart – pleskarska dela  
� Guzelj – dodatna mizarska dela 
� Elmeg – radiatorji – v prostor prejšnjega bifeja so se montirali trije stari 

radiatorji, v prostor pokrite terase pa so se nabavili zaenkrat 4 radiatorji in 
montirali, kasneje glede na potrebe oziroma druge načine ogrevanja se po 
potrebi gre v nadgradnjo 

 
1.2. FINANČNI VLOŽEK IGOR MARIN  

� Temeljita obnova starega dela lokala: predelava odtočnih cevi, dovoda tople in 
hladne vode za šank lokala, izdelava šanka iz opeke, dobava in montaža 
lesenih stenskih in stopnih oblog iz emajlirane iverne plošče, dobava in 
montaža stropnih svetil, dobava in montaža zaves  

� nakup Avdio,  video in računalniške opreme 
� nakup in montaža alarmnega sistema 
� Ureditev nadstreška pri skladiščih (dobava in montaža: lesene konstrukcije, 

vrat in lesenega opaža, voda, elektrika) 
� Izdelava odprtega opečnatega kamina za peko odojkov....... 
� Ureditev hladilnice v prvem prostoru skladiščnega objekta (izolacija sten in 

stropa, ureditev tlaka, dobava in montaža novih kovinskih vrat) 
� Ureditev zadnjih prostorov v skladiščih- še v delu (tlaki, osvetlitev) 
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� Izdelava peči in delovnega prostora za peko pic z dodatnim ogrevanjem v 
večjem prostoru lokala  

� Ureditev prostora in montaža novih točilnih avtomatov za pivo in vina v večjem 
prostoru lokala 

 
2. MOJ PARK ROVN OSTALE INVESTICIJE  
� Povečana priključna moč elektrike za Rovn (iz 32 A) vloga je bila za povečanje na 

64 A, ni bilo odobreno, odobreno pa je bilo povečanje na 50 A, kar smo tudi 
izvedli, poslali pa smo tudi vlogo za izdelavo projekta za nov kablovod od 
transformatorja do Rovna 

� Dodatno nasutje poti ob tenis igrišču in zmanjšanje klančine pri Ustranu na 
zahtevo Janeza Podrekarja  

� Nakup gasilske opreme: cev tlačna C/4kosi, cev tlačna B/4kosi, razdelilec - rojak 
/1kos, gasilski aparat FX 6/1kos, gasilski aparat FX 9/1kos, ročnik - 1kos in cevni 
nosilec -11kos 

� Nabavljene nove štiri zastave 
� Ponovna montaža plastificirane mreže na nabrežini Sore v dolžini 60m 
� Vodovodna dela - Priprava sanitarno kopalniških kontejnerjev in gostinskega 

objekta na sezono, nabava in montaža zaporne lopute na iztoku v Soro 
� Obnova črt na rokometnem igrišču in parkingu 
� Mehka zaščita za košarko / 2 kosa  
� Mehka zaščita za stebre za odbojko / 2kosa  
� Nabava in montaža zaporne rampe na poti za piknik prostor  
� Nabava dveh kosilnic- večje za nogometno travnato igrišče in manjše 
� Otroško igrišče – dobava in montaža podlage pod gugalnici in tobogan 
� Postavitev cestnih robnikov pri nabrežini vodohrama v dolžini ca 10m (ob nalivih 

zadržuje prst in razni peščeni material) ter zamenjava pokrova meteorne vode, da 
površinska voda lahko steče v kanalizacijo. 

� Zamenjava ključavnic na vratih elektro omaric na piknik prostorih (4 kosi)  
� Popravilo tečajev servisnih vrat pri badminton igrišču  
� Nakup in dostava črt za odbojko na mivki 
� Letni servis umetne trave na tenis igrišču ter nakup kremenčevega peska  
� Nakup mivke za igranje odbojke na mivki  
� Elmeg –  izdelava načrta prižiganja razsvetljave ter izvedba meritev porabnikov 

elektrike na Rovnu  
� dobava in montaža snegolovcev na skladiščni objekt  
� Lovilec žog za lovljenje žog iz Sore  
� Na brežini Sore sta se pojavili dve razpoki (veliki), na našo urgenco je VGP 

dodatno pripeljal kamenje in ga vgradil na brežino 
� Nakup in postavitev prometnih znakov za omejitve hitrosti in prepovedan promet 

razen za uporabnike ter za ležeče policaje  
� Od Občine Železniki smo dobili  umetno travo iz Dašnice - Dve bali umetne trave in 

granulat skladiščeno (4 m x 18 m x 2 komada), se aprila naslednje leto izvede položitev 
na nogometno igrišče pred gole, če bo izvedljivo 

� Nabavljen strojček Wats za risanje črt na travnatem igrišču 
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� Prevc Marjan je podrl tri orehe pri cesti, naredili smo nove betonske pokrove za 
vodni kanal pri glavni cesti 

 
3. OSTALE AKTIVNOSTI ŠD SELCA  
� Droge in zasvojenost – dve predavanji v organizaciji društev iz Selc organizirani, 

ocena da sta bili obe predavanji uspešni in koristni 
� Tekaške proge so bile urejene – France Rakovec, v prihajajoči zimi se uredijo še 

proti Studenu in po Rovnu 
� Podrekar Janez – podpisana pogodba za pet let uporabe (100 eur letne 

najemnine), dogovorjeno in izvedeno glede zahtevanega popravka pri Ustranu  
� Lavtar Tomaž – dogovorjeno, da se pripravi podobna pogodba kot s Podrekarjem, 

na mestu kjer se zadržuje voda se je nasula prst, popravila cesta z nasutjem kjer 
je bilo potrebno 

� Prevc Marjan – tako kot dosedaj, košnja parkirišča naša stvar,  z našo kosilnico v 
primeru prireditev, lahko se zmenimo s kmetom da kosi, piknik prostori je posekal, 
kar je bilo potrebno, dovoljuje postavitev še enega pokritega prostora za piknike, 
če bomo imeli željo 

� Izvedeni pomladi dve delovni akciji, ter jeseni tretja (udeležilo 35 članov) 
� 22. avgusta smo imeli piknik ŠD Selca na piknik placu 
� 03.10. je najemnik organiziral prireditev Pozdravljena jesen 
� Dolg prejšnjega najemnika Marjana Krajnik do ŠD Selca znaša še 1.200 EUR 
� Pridobili smo ponovno status društva v javnem interesu, kar nam bistveno 

pomaga pri prijavah na državne razpise 
� Poslana prijava na razpis Fundacije za objekte in dejavnost 2011 
� Poslana vloga za sredstva proračuna Občine Železniki za leto 2011 in 1012 v 

skupni višini 75.000 EUR (kar je bilo že prej obljubljeno) 
 
4. PREGLED FINANČNEGA STANJA ŠD SELCA  

� Dolgovi stanje 31.12.2009 = krediti + izvajalci  = 215.421 EUR 
� Odplačilo v letu 2010  krediti     =   36.000 EUR 
� Odplačilo v letu 2010    izvajalci iz leta 2009 VGP  =   15.421 EUR 

Stanje dolgov dolgoro čni kredit 31.12.2010    = 164.000 EUR  
� Dosedanje investiranje Športni park Rovn Selca (2008-2010) = 711.497 EUR 
� Obljubljeno financiranje s strani Občine ??? 2011  =  25.000 EUR 
� Obljubljeno financiranje s strani občine ??? 2012  =  50.000 EUR 
� S takšnim sofinanciranjem ostane solastništvo Rovna takšno kot je 
� Športni park Rovn zavarovan proti poplavam za 500.000 EUR 
� V letu 2010 investiranje s strani ŠD Selca 83.551 EUR + odplačila kreditov in 

dolgov   52.315 EUR = skupaj porabljeno 135.867 EUR  
 
5. FINANČNI VIRI SANACIJA PO POPLAVAH 2008-2010  
 
Po poplavah investicije v sanacijo na Rovnu vrednost      711.497 EUR 
Zavarovalnica odškodnina          10.660 EUR 
Humanitarne pomoči direktno ŠD Selca          35.000 EUR 
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Humanitarna nakazila preko Občine          68.146 EUR 
Ministrstvo za šolstvo in šport          66.120 EUR 
Fundacija za šport                                    139.993 EUR 
Ostali razpisi             10.000 EUR 
Lastna sredstva-prihodki reklame, najem itd.           57.090 EUR 
Občina Železniki – iz proračuna          74.714 EUR 
Ministrstvo za okolje – poplave nepovratno       46.000 EUR 
Dolgoročni kredit-fizične osebe(hipoteka Rovn)                     164.000 EUR 
Avansno nakazilo najemnine Rovn        40.000 EUR                
Skupaj finan čna konstrukcija                         711.497 EUR  
 
6. PREDVIDEN ZAKLJU ČEK INVESTICIJSKEGA CIKLA 2011-2012  
 

� OBSTOJEČA KONTEJNERJA   (GARDEROBA, TUŠI, SANITARIJE) OSTANETA 
TAKO KOT STA 

�  IZVESTI NASUTJE oziroma DOKON ČANJE GRADBENIH DEL  OD KONCA 
ASFALTA DO BREGA ZA POTREBE RAZŠIRITVE SKLADIŠČNEGA PROSTORA 
IN PROSTORA ZA KONTEJNERJE ZA ODPADKE 

� KOMPLETNO POKRITI S STREHO  TER DELNO ZAGRADITI PROSTOR ZA 
KONTEJNERJE IN SKLADIŠČE, UREDITI OMARICO ZA ELEKTRIKO ZA 
POTREBE PRIREDITEV 

� PODALJŠANJE GOSTINSKEGA LOKALA – samo streha in vetrolov 
� IGRIŠČE Z OGRAJO (BANDO) VELIKOSTI  25 M X 20 M 

Velikost igrišča 25 m x 20 m 
Višina ograje s polnili (opažne ploščad barvane) je 1 m 
Za obema goloma nad to ograjo še dodatno višine 3 - 4 m polietilenske mreže 
Na strani nad to ograjo (proti Sori) še dodatno višine 2 - 3 m polietilen. mreža 
Goli so lahko obstoječi (veliki in mali hokejski) 
Mogoče tudi montaža košev za košarko.  
Ograja na sredini asfaltnega igrišča (proti šotoru) bi morala biti takšna, da bi se lahko 
brez večjih težav demontirala, v primeru, ko bi se postavljal večji šotor (SNOP) za 
potrebe veselic in družabnih dogodkov 
Označiti s črtami določena igrišča. 
Razsvetljava asfaltnega igrišča. 

� RAZSVETLJAVA TRAVNATEGA IGRIŠ ČA 
Velikost igrišča je 60 m x 40 m. 
Kandelabri oz. nosilni stebri za reflektorje ( 4 komadi), višine 15 m (11 m), se pritrdijo 
z vijačenjem v z betonom zalito betonsko cev. Za igrišče omenjene velikosti se 
predvidi 8 kom reflektorjev, vsak reflektor ima moč 2 KW, kar zadovoljuje za 
povprečno 120 lux. 
Napeljava kabla, temelji za kandelabre, izkop, hkrati ureditev vodovodne napeljave za 
potrebe zalivanja igrišča ter ureditev kanala ob bregu za odvečno meteorno vodo ter 
popravki brežine kjer je potrebno 

� OTROŠKO IGRIŠČE NAKUP IN MONTAŽA VE ČNAMENSKEGA IGRALA 
Zbrati najugodnejše ponudbe ter se na podlagi uporabnosti in cene odločiti. 

 
 

 


