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Sprehod skozi zgodovino

Dosedanji predsedniki
Športnega društva Selca:

Zametki sedanjega Športnega društva Selca segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je v Selcih
že obstajalo športno društvo z imenom TVD Partizan Selca, ki je bilo dejansko začetnik rokometa in
sankanja v Selški dolini. V letu 1963 so člani društva
TVD Partizan Selca na Rovnu z udarniškim delom

se ob podpori Zveze telesnokulturnih organizacij
občine Škofja Loka in Krajevne skupnosti Selca (v
nadaljevanju KS Selca) odločili za ustanovitev športnega društva, kot ga poznamo danes. Športno društvo Selca, društvo za šport in rekreacijo, Selca, pod
svoje okrilje združi vse športne aktivnosti v okviru

zgradili rokometno asfaltno igrišče. Rokometna
ženska ekipa pod istim imenom pa že dosega prve
uspehe, postane prvi republiški pokalni zmagovalec
Slovenije, in sicer leta 1967. Z reorganizacijo športa v Selški dolini pa je prešlo društvo pod okrilje
Športnega društva Alples Železniki.

KS Selca in s tem nadaljuje tradicijo TVD Partizan
Selca. V upravljanje in vzdrževanje prevzame obstoječe športne objekte na Rovnu.

France Rant

1985–1991

Brane Bertoncelj

1992–1995

Marko Lotrič

1996–1997

France Rakovec

1998–2005

Brane Bertoncelj

od 2006 dalje

Predsednik

Brane Bertoncelj

Gospodarski
Član
odbor
Član

Ustanovni člani

Rokometne prvakinje v Sloveniji
za sezono 1972–1973.

1.

Bojan Berce

9. 9. 1959 Selca 100

2.

Primož Bernik

17. 9. 1961 Selca 105

3.

Brane Bertoncelj 31. 12. 1958 Selca 119

4.

Brane Lavtar

16. 12. 1961 Selca 79

5.

Štefan Lotrič

28. 5. 1960 Selca 120

6.

Rudi Markelj

16. 4. 1960 Selca 116

7.

Vinko Prevc

1. 6. 1956 Selca 73

8.

Franc Potočnik

11. 12. 1962 Selca 126

9.

Franc Rant

16. 5. 1955 Selca 101

10. Tomo Vrhunc

29. 5. 1961 Selca 131

V preteklih 25 letih so v upravnih organih društva
poleg ustanovnih članov in sedanjih članov odbora
delovali še: Robi Ozanič, Gregor Habjan, Aleš Leben, 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 in Matej Podlipnik.

Izgradnja prvega mostu na Rovn.

Takrat je športno življenje v Selcih, predvsem v
organizacijskem smislu, zamrlo, stanje pa se je začelo popravljati po zaslugi neorganiziranih skupin
mladih, ki so bili zainteresirani za določena športna
področja. Ker je ta aktivnost stalno naraščala, smo

Da bi Rovn naredili še bolj pester in zanimiv za
vse generacije, smo se leta 1988 odločili za postavitev otroškega igrišča, kar se je kasneje izkazalo za
izredno dobro potezo.
Velik poudarek smo namenili obnovitvi nogometnega igrišča, ki je bilo v zelo slabem stanju. Uredili
smo drenažo, izravnali igrišče s humusom, posejali
travo ter okoli igrišča namestili leseno ograjo.
Nabavili smo manjkajoče športne rekvizite in
opremo, in sicer smučarske kole, mreže za rokometne in nogometne gole, mrežo za tenis in kosilnico.
V Krekovem domu so nastale prostorske spremembe, zato smo izgubili sobo za druženja in sestanke. V zamenjavo nam je KS Selca dodelila drug

Vodstvo ŠD selca za obdobje 2009–2012
Predsednik

ŠPORTNO DRUŠTVO SELCA, društvo za šport
in rekreacijo, je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru v Selcih 15. 12. 1985.

1985–1988

Marko Lotrič
Franc Rakovec
Brane Lavtar

Sekretar

Gašper Benedik

Nogomet

Gašper Benedik

Košarka

Mitja Lotrič

Tenis

Lado Hašič

prostor, ki pa smo ga morali temeljito obnoviti.

Namizni tenis Marko Čenčič
Športni
odbor

Nadzorni
odbor

Tarok

France Rakovec

Hokej

Gregor Lavtar

Kegljanje

Florjan Šturm

Člani

Borut Fejfar
Andraž Vrhunc
Miha Thaler
Zdravko Markelj
France Rant

1989
V tem letu je bilo v okviru delovnih akcij izvedenih kar nekaj del. Na zahodnem delu nogometnega
igrišča smo postavili zaščitno mrežo (izkop temeljev, izdelava in postavitev kovinske konstrukcije,
namestitev mreže). Nad nogometnim igriščem smo
izdelali cesto za traktorje in kamione, prenovili pa
smo tudi zaščitno mrežo na rokometnem igrišču.

Boris Nastran
Tomaž Habjan
Andrej Habjan

Svoje prostore je društvo na začetku imelo v Krekovem domu v Selcih, kjer so se v bivši mladinski
sobi odvijali sestanki in družabna srečanja. Po letu
1993, ko je bil na športnem parku Rovn vsaj delno
urejen prostor za takšne namene, pa je sedež preselilo na to lokacijo.

Nova zaščitna mreža.
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Že nekaj časa smo člani izvršnega odbora resno
razmišljali o izgradnji teniškega igrišča. Začeli smo
z razgovori in zbirati informacije o načinu gradnje
igrišča in stroških. Oblikovali smo tudi gradbeni
odbor v sestavi Marko Lotrič, Brane Lavtar, Brane
Bertoncelj, France Rant in Mario Thaler, kasneje pa
smo v odbor vključili še Franca Rakovca. Ogromno
dela smo imeli z ureditvijo dokumentacije, in sicer
s pridobitvijo soglasij (sosedov, Kmetijskega odbora Selca, Upravnega odbora Kmetijske zadruge
Škofja Loka, Komiteja za družbeno planiranje in
Geodetske uprave), z izmero zemljišča ter s prijavo
gradbenih del. Dela na teniškem igrišču so se pričela
18. 9. 1989 s pričetkom zemeljskih del. Odstranili
smo 5.000 m3 zemlje, nato smo postavili betonski
oporni zid ter delno izravnali nasipe.
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1990

1991

Za to leto smo si glede izgradnje parka Rovn zadali cilj, urediti okolico. Tako smo izravnali nasipe
proti Sori in na njih posadili okrasne smreke. Dokončno smo uredili otroško igrišče, na celotnem
parku pa s peskom nasuli poti in parkirni prostor.
Izvedli smo obsežno akcijo napeljave glavnega elek-

Takoj po poplavah smo pričeli z odstranjevanjem
posledic poplav na celotnem parku, odstranili smo
vejevje, skale, razne naplavine, odstranili smo podrte mreže. Na asfaltnem igrišču smo odstranili 50 cm
debel nanos blata in popravili cesto nad nogometnim igriščem. Celotno nogometno igrišče, ki je bilo

tričnega kabla od Alplesovega obrata Podzavernik
do parka Rovn. Ker finančnih sredstev za nadaljnja
dela na teniških igriščih ni bilo dovolj, smo izvedli le
izravnavo terena nad betonskim opornim zidom in
nanj namestili zaščitno mrežo.
1. 11. 1990 so Rovn opustošile poplave in napravile ogromno škode.
Odplavljen je bil most, potrgane in poškodovane
so bile električna in vodovodna napeljava ter kanalizacija, spodkopane in poškodovane dovozne poti
in parkirni prostor, odtrgano obrežje Sore vzdolž
parka, porušeni zaščitni mreži na rokometnem in
nogometnem igrišču, uničena dva rokometna gola,
cel park naplavljen z blatom, skalami in vejevjem.
Voda pa ni prizanesla niti stavbi z garderobo, v katero sta vdrla voda in blato.

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 na novo posejano s travo je bilo tudi otroško igrišče, okrog njega smo namestili nove robnike. Okoli otroškega in nogometnega igrišča smo postavili kovinsko ograjo. Novi most
čez Soro je financirala občina, KS Selca in Športno
društvo pa sta uredila nasipe z obeh strani.
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120 m3 separacije razprostrli čez obe igrišči. Na tako
pripravljeno podlago smo položili tenisit. Vzporedno s tem smo izdelali temelje za nosilce mrež in drogov za razsvetljavo ter na obeh straneh igrišča položili betonske kanalete. Postavili smo nosilne cevi ter
nanje pritrdili zaščitne mreže. Popravili smo dovod
pitne vode in napeljali priključek na teniško igrišče.
Za postavitev kontejnerja smo pripravili in utrdili teren ter namestili inštalacije (elektrika, voda,
odtok, kanalizacija) in uredili greznico.
V tem letu je Domel, d. o. o., financiral gradbena
dela v višini 50.000 DM. Zaposleni v Domelu, d. o.
o., so zato v tem obdobju več let imeli popust pri najemu teniškega igrišča.

Pri odpravljanju posledic poplav so
se spet izkazali prostovoljci.

Izkop zemlje za teniško igrišče.

Udeležba na
delovnih akcijah
je bila vedno
številčna.

Rovn je v celoti poplavljen (prvič).

Okrog teniških igrišč smo zabetonirali metrski
oporni zid zaradi zavarovanja proti izlitju Sore.
Delovna akcija: izdelava betonskega
opornega zidu (v ozadju).

1992

Istega leta smo s Krajevno skupnostjo Selca uredili vse potrebno, da smo postali upravitelji športnega parka Rovn.

Dela na dveh novih teniških igriščih se nadaljujejo. Navozili smo skupaj 600 m3 grobega materiala,
Posledice poplav na nogometnem igrišču.

4

položili drenažo in električni kabel, nato pa smo
5
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1993

1994

Teniški igrišči smo dokončali do te mere, da je
bilo možno igranje tenisa.
Postavili smo kontejner ter ga pokrili s streho,
uredili notranjost kontejnerja in uredili okolico s
tlakovci. Poskrbeli smo za komunikacijo in kupili
prenosni telefon ter izvedli še več manjših del.

Na parku Rovn pri brunarici smo zgradili WC in
tuše, na otroško igrišče postavili dodatne gugalnice
in koš, nabavili nove mreže za nogometne gole, napeljali telefonski priključek in poskrbeli za redna
vzdrževalna dela celotnega parka.
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svetljavo igrišča in izdelali dva nova gola. Povečali
smo brunarico in jo znotraj opremili, uredili zunanjo razsvetljavo, poleg brunarice pa smo postavili
otroško igrišče.

Otrokom je nova lokacija igrišča všeč.

Poplave, ki so prizadele občino Železniki, so
spet prizadejale ogromno škodo tudi parku Rovn
v Selcih. Oporni zid pri teniških igriščih dolžine 36
m in višine 5 m je popolnoma izpodkopalo in ga
zrušilo, novi asfalt na rokometnem igrišču je bil na
več mestih dvignjen, uničeno je bilo nogometno
igrišče, ceste na parku izpodkopane, na njih nanosi blata, nasipi proti Sori pa izpodkopani 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.

1998

1999

Pomladi smo se lotili temeljitih vzdrževalnih del,
prebarvali smo gole, ograje, zaščitne mreže, otroška
igrala, zamenjali in podaljšali smo zaščitno mrežo
pri rokometnem igrišču in popravili peščene poti.

Takoj spomladi smo se odločili rešiti problem podrtega opornega zidu, ki je spet obetal precejšen finančni zalogaj. S tem, ko smo oporni zid podrli proti
bregu in položili na rob teniškega igrišča robnike ter
igrišče ogradili z zaščitno mrežo, smo poceni sanirali škodo. Nato smo breg izravnali, posejali travo,
položili slamo in mreže proti izpiranju prsti, seveda
je bilo v projekt spet vloženih veliko prostovoljnih
delovnih ur.

1995
Izvedli smo geodetsko izmero zemljišč parka
Rovn in poskrbeli za izdelavo podrobnega načrta
stanja igrišča, potek vodovoda, elektrike, kanalizacije, drenaže in poti. Popravili in prebarvali smo
otroška igrala.
Na teniških igriščih smo dokončno uredili razsvetljavo ter s tem bistveno podaljšali čas igranja tenisa.
Betonske mulde na teniškem 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 naplavine in obnovili poti.

Otvoritvena prireditev.

1996

Zaradi posledic poplav ter zaradi potrebe po
obnovi odvodnjavanja smo se odločili, da temeljito rekonstruiramo nogometno travnato igrišče.
Po poplavah smo odstranili nanos blata in vejevje 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.
Večino dela smo opravili sami s prostovoljnim delom pod budnim strokovnim nadzorom.

Poudarek je bil na vzdrževanju parka Rovn. V
kontejnerju smo položili ploščice, dokončno uredili sanitarije s tuši in delno prenovili garderobo. Na
asfaltnem igrišču smo popravili zaščitno mrežo in
uredili otroško igrišče za tenis in badminton.

Prvi servis na novem igrišču.

1997
Z obilno finančno pomočjo Občine Železniki je
bila največja pridobitev tega leta asfaltiranje rokometnega igrišča. Prvo preplastitev smo zaradi
slabe izdelave reklamirali, tako da je SCT, izvajalec
del, poskrbel za novo plast asfalta. Okrog rokometnega igrišča smo postavili novo kovinsko ograjo in
zaščitne mreže, pripravili elektroinštalacije za raz-

Nastaja streha nad kontejnerjem.

6

Opustošenje po poplavi (drugič).
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2002–2003

Položili smo tlakovce pred brunarico in delno
pred garderobno stavbo ter uredili pešpot proti
brunarici.

Prvič smo poskusili z ureditvijo ledene površine.
Po zaslugi tedanjega upravnika in nekaterih članov
ter s pomočjo ugodnih temperaturnih razmer sta
bila zaledenela tako asfaltno kot teniško igrišče.
Zanimanje za tovrstno zimsko aktivnost je bilo zelo
veliko.

Sanacija opornega zidu na igriščih za tenis.

Nove asfaltne poti.

Garderobe pred prenovo in po njej.

Sanacija nogometnega igrišča.

Povečali smo prostor pred brunarico
in položili tlakovce.

Streetball je popularna igra.

Obnovljena igralna površina nogometnega igrišča.

2000
Konec junija smo na prenovljenem nogometnem
igrišču lahko pričeli z nogometno ligo na travi.
Na rokometnem igrišču smo uredili razsvetljavo,
okoli njega postavili lično leseno ograjo in postavili
dva koša za streetball (košarko). Temeljito smo obnovili garderobno stavbo (nova streha, podaljšek za
prireditve, zamenjava opaža in žlebov).
8

2001

Ledena površina je privabila mnogo rekreativcev.

Največja in najbolj potrebna investicija v letu
2001 je bilo asfaltiranje poti in parkirišč po Športnem parku Rovn. S tem smo izboljšali zunanji izgled
in povečali funkcionalnost.
Spomladi in jeseni 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.
Pripravili so se načrti za novo igrišče za odbojko
na mivki. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se
je izvedba prestavila na kasnejše obdobje.

Pri uvozu z glavne ceste na Rovn smo namestili
označevalno tablo ''Športni park Rovn'', po igriščih
pa razne obvestilne table o uporabi in odgovornosti
na igriščih. Nabavili smo večjo rotacijsko kosilnico,
ki je bila že nujno potrebna in je bila največja investicija v letu 2003. Obnovili smo tudi lesene mize in
klopi.
Z lastnikom zemljišča smo sklenili pogodbo o
najemu zemljišča ob glavni cesti za potrebe parkiranja v primeru organizacije večjih prireditev. Prav
tako smo se dogovorili tudi o najemu zemljišča na

Občinsko športno priznanje za Športno društvo Selca
je prevzel predsednik France Rakovec. Občinsko priznanje "športni delavec" je prejel Brane Bertoncelj.
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2005

zahodni strani parka Rovn, kjer smo uredili prostor
za piknik. Lastnik sosednjih zemljišč (parkirišča in
prostori za piknik) je bil pokojni Vinko Prevc, ki je
bil aktivni član upravnega odbora, zagrizen tarokist
in je veliko pripomogel k razvoju Rovna.

2004

Povečali smo prostor za piknike, zraven njega
pa smo uredili tudi prostor za kampiranje. Dela,
ki so bila izvršena v zvezi z novim kampom, so
naslednja: napeljava sanitarne vode in elektrike,
postavitev platoja z lijaki, lesene ograje in označevalnih tabel.

Upravnik je poleg brunarice izdelal simpatičen
skalnjak z ribnikom in raznovrstnimi okrasnimi rastlinami. Obnovili smo betonski oporni zid okoli obeh
teniških igrišč. Oktobra smo končno opravili izmero
celotnega športnega parka Rovn, kar je bila osnova
za parcelacijo in zaključek denacionalizacijskega postopka. Novembra so velike vode spet delale škodo,
k sreči Sora ni poplavila, vendar pa je bil Športni
park Rovn poln vode, ki je prihrumela z bregov.
Pozimi smo na klančini ob teniških igriščih postavili majhno vlečnico, da so otroci lahko smučali.

Pričeli smo z oglaševanjem prostora za kampiranje z željo, da bi v prihodnjih letih kampiranje na
tem prostoru zaživelo.
Ob pomoči Krajevne skupnosti Selca smo na
Športni park Rovn iz vodovodnega zajetja Ustran
napeljali nov priključek v dolžini ca. 550 m in postavili hidrant. Vodovodni in električni priključek z
Rovna se je podaljšal do prostora, ki ga uporablja
Kinološko društvo Železniki.
Zaradi zahtev sanitarne inšpekcije smo pričeli s
postopkom pridobitve uporabnih in obratovalnih
dovoljenj za gostinsko dejavnost v brunarici.
Vsakoletni uporabniki kampa so udeleženci padalskih tekmovanj.

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

Občinsko priznanje je prejel Danilo
Benedik, občinsko priznanje
"športni delavec" pa Vinko Bernik.

Poplavljeni Rovn (tretjič).

V poletnem času se na Rovnu redno odvijajo najrazličnejše prireditve.
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2006

2007

POPLAVE 2007

Ob nogometnem igrišču smo izdelali novo igrišče za odbojko na mivki velikosti 16 m x 8 m. Zaradi
tega je bilo treba nogometno igrišče na novo urediti. Uredili smo drenažo, breg nad igriščem, utrdili
igralno površino in z dveh strani namestili novi zaščitni mreži.

V tem letu je bila glavna aktivnost društva usmerjena v pridobivanje uporabnih dovoljenj za gostinski
objekt in igrišča za šport. S pridobitvijo uporabnega
dovoljenja in posledično odločbe o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje gostinstva v brunarici je bila
legalizirana gostinska dejavnost društva.

Katastrofalne poplave, ki so prizadele območje
Železnikov 18. 9. 2007, tudi Športnemu parku Rovn
v Selcih niso prizanesle in so povzročile ogromno
razdejanje.
Sanitarni kontejner je vodna sila prestavila in uničila inštalacije, skladiščni kontejner pa je odplavilo.

Pridobili smo uporabno dovoljenje za nogometno in rokometno igrišče ter za stavbo z garderobami. Pridobili smo tudi status društva v javnem
interesu in s tem društvu omogočili sodelovanje na
razpisih ministrstev za sofinanciranje oz. pridobivanje finančnih sredstev za projekte. Postali smo eno
od društev, kamor se lahko nameni 0,5 odstotka dohodnine. Pridobili smo tudi odločbo o kategorizaciji
kampa Športni park Rovn.
Z lastnikom zemljišč je bila podpisana pogodba
o najemu parkirišč in prostora za piknike za dobo
5 let.
Kupili in postavili smo kontejner s sanitarijami in
tuši ter kontejner za skladiščenje. Hkrati se je kupila
in namestila čistilna naprava.
Zaradi pridobitve hišne številke, Selca 162, se
spremeni naslov društva.

Vsa vodovodna in elektronapeljava ter telekomunikacija in kanalizacija so bile uničene ali poškodovane.
Prav tako ograje, igrala, klopi, goli in ostali športni
rekviziti, ki so bili na športnih površinah.
Asfaltne, peščene in tlakovane poti je voda poškodovala ali izpodjedla. Prav tako je bila načeta nabrežina Sore in s tem ogrožen most, ki je bil že pred
poplavo v slabem stanju.
Na prostoru za piknike in kampiranje so bile uničene ograje, mize, klopi, napeljave vode in elektrike.
Na celotno površino športnega parka Rovn je naplavilo ogromne količine blata, lesa, različnih predmetov, skratka, opustošenje je bilo nepopisno.
Ljudje iz cele Slovenije so ob teh katastrofalnih
poplavah dokazali, da je solidarnost še živa, da so
pripravljeni pomagati po svojih močeh, nekateri
s prostovoljnim delom, drugi finančno, tretji s pozitivno promocijo. Brez vsega tega bi bila sanacija
nemogoča.

Od dveh lastnikov smo odkupili zemljišča, na
katerih so že bili zgrajeni športni objekti, za nogometno igrišče v izmeri 785 m2 in za teniško igrišče
v izmeri 98 m2.

Tudi mladi člani društva so bili aktivni pri gradnji.

Občinsko priznanje za leto 2006
je prejelo Športno društvo Selca.

Zanimanje za odbojko je veliko.

V delovnih akcijah v septembru in oktobru so sodelovali člani društev ŠD Selca, PGD Selca, TD Selca,
prostovoljci iz KS Selca, občine Železniki in številni
prostovoljci iz drugih krajev Slovenije. Odstranili
smo naplavljeno blato, mivko, les, podrte ograje,
zaščitne mreže in druge naplavine. Šele potem smo
lahko ocenili, kakšna je dejanska škoda. Prva ocena
je bila, da le-ta znaša ca. 180.000 €, po temeljitem
pregledu stanja pa smo ugotovili, da je škode za najmanj 400.000 €.

13. 4. 2007 predsednik ŠD Selca Brane Bertoncelj in
podžupan Janez Ferlan predata lokal svojemu namenu.
V poletnem času se na Rovnu redno odvijajo tudi športna tekmovanja.
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Obe teniški igrišči
sta bili popolnoma
uničeni.

Igrišče za odbojko
na mivki je bilo
polno blata, uničene
so bile zaščitne mreže.

Asfalt na rokometnem
igrišču je bil dodatno
razpokan, uničeni so
bili zaščitne mreže z
nosilci, ograja, goli
in koši za streetball.

Gostinski objekt in
stavba z garderobami
sta bila poškodovana,
uničeno stavbno
pohištvo in oprema
ter zaloge.

Uničeni so bili
travnata površina
nogometnega igrišča,
zaščitne mreže z
nosilci ter ograja,
goli in klopi.

Poškodovano
parkirišče.
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Teniški igrišči

Rokometno igrišče

Na površini, kjer sta bili prej igrišči za tenis, smo
izdelali eno novo igrišče za tenis z umetno travo,
igrišče za odbojko na mivki in igrišče za badminton
na umetni travi. Predhodno je bilo treba obnoviti
stare betonske oporne zidove, na novo izdelati drenažo, tamponsko podlago, namestiti robnike, zaščit-

Tudi rokometno igrišče smo v celoti prenovili.
Z nasutjem tamponske podlage smo dvignili nivo
igrišča za 1 m, okrog njega izdelali nove betonske
oporne zidove, izdelali drenažo in asfaltirali površino.
Namestili smo nove zaščitne mreže, razsvetljavo

no ograjo in razsvetljavo. Nabavili smo nove mreže
za tenis, odbojko in badminton z ustreznimi nosilci.

ter nabavili nova rokometna gola in koše z nosilci

Na razvalinah prejšnjih dveh teniških igrišč smo
uredili nova igrišča za tenis, odbojko in badminton.

Rokometno igrišče takoj po poplavah in prenovi.

za streetball.

Klicu na pomoč so se
odzvale organizirane
skupine in posamezniki.

Sanacija poplav 2008
Izdelali smo temeljit sanacijski program in se odločili za popolno prenovo Športnega parka Rovn,
kar bo tudi ob morebitnih prihodnjih poplavah povečalo poplavno varnost.
V letu 2008 smo izvedli naslednja sanacijska dela:
• V sodelovanju s podjetjem Elektro Kranj smo prestavili visokonapetostno omrežje z drogov v tla.
• Na novo se je izdelala vsa napeljava vodovodnega in električnega omrežja, kanalizacija in odvodi meteornih vod na športnih igriščih in objektih
športnega parka.
• Očistili in usposobili za delovanje smo čistilno
napravo.
• V celoti smo obnovili ali izdelali na novo igralne
površine.
16
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Nogometno igrišče

Otroško igrišče in brunarica

Železne niti 8
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Dovozne poti in parkirišče

Prostor za piknik

Obnovili smo igralno površino, nasuli smo

Na otroškem igrišču smo na novo utrdili podlago,

novo humusno plast, posejali travo in površino

posejali travo, obnovili igrala in postavili nove klo-

Obnovili smo obstoječi nadstrešek, namestili
nov opaž ter ga pobarvali. Utrdili in tlakovali smo

utrdili ter namestili nova gola. Okoli igrišča smo
namestili nove zaščitne mreže, ograje in klopi.

pi. Na brunarici smo obnovili stavbno pohištvo ter
notranjo opremo in lesene dele brunarice na novo

teren znotraj in okrog nadstreška. Levo in desno
od nadstreška smo uredili tri nove površine za pik-

Zraven igrišča smo postavili nov kontejner za

prebarvali. Okoli brunarice smo na novo uredili in

športno garderobo in obnovljeni kontejner s sanitarijami.

tlakovali površino za mize in klopi ter postavili nov
kontejner s sanitarijami.

nik in jih opremili z novimi koriti z vodo in ograjo.
Na vseh prostorih za piknik, pokritem in nepokri-

Obnovili smo vse peščene poti in na novo asfaltirali parkirišče in pot mimo rokometnega igrišča do
brunarice.

Most čez Soro

tih, smo poskrbeli za novo razsvetljavo in razdelilne elektroomarice.

Nogometno igrišče pred in po prenovi.

Tudi otroško igrišče in brunarica sta dobila
novo, lepšo podobo.

Stavba z garderobami

Za prenovo močno načetega mostu je v celoti
poskrbela Občina Železniki.

Pokrit in odprt piknik prostor.

Prostor za kampiranje
Prostor smo opremili z novo razsvetljavo in razdelilno elektroomarico in ogradili.

Obnovili smo stavbno pohištvo in jo na novo prebarvali.
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Slovesna otvoritev prenovljenega Rovna
14. 6. 2008 je potekala slovesna otvoritev objekta, na
kateri smo se želeli javno zahvaliti vsem, ki so se nesebično odzvali in dobrovoljno pomagali pri realizaciji zahtevnega in dragega projekta.

Železne niti 8

Vsi ljudje dobre volje, ki so prispevali humanitarna sredstva
ali sodelovali pri obnovi poplavljenega Rovna:

ZA OBNOVO SO
NAJBOLJ ZASLUŽNI:

DONATORJI:
•SORA INŽENIRING, d. o. o., Škofja Loka

DONATORJI,
FUTSAL DRUŠTVA:

•ŠPORTNO DRUŠTVO SELCA

•LOKAINŽENIRING, d. o. o.

•AS BAU, d. o. o., Nova Gorica

•Predsednik: BRANE BERTONCELJ

•OBRTNO PODJETNIŠKA ZBORNICA,

•KMN DOBOVEC, Dobovec

•Vodja gospodarskega odbora:
MARKO LOTRIČ

Predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport g. Marko
Rajšter, predsednik ŠD Selca Brane Bertoncelj in župan Občine Železniki Mihael Prevc so z rezanjem traku predali objekte v uporabo.

Vodstvo ŠD Selca (z leve): Franc Rakovec,
Brane Bertoncelj, Brane Lavtar, Marko Lotrič.

Športno društvo Selca – 25 let

•KMN LESNA LITIJA, Litija

Škofja Loka
•ALPLES, d. d., Železniki

•NIKE SLOVENIJA, d. o. o., Ljubljana

•Vodja sanacije: BRANE LAVTAR

•DRUŽBE GUMARSTVO SAVA, Kranj

•NZS – KMN, Ig pri Ljubljani

•Nadzor del: ŠTEFAN ZADRAVEC

•SAVA MEDICAL IN STORITVE, d. o. o., Kranj

•KMN OPLAST, Kobarid

•OBČINA ŽELEZNIKI

•SAVA, d. d., Kranj

•KMN PUNTAR, Tolmin

•MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

•SAVA TIRES, d. o. o., Kranj

•KMN IZOLA, Izola

•FUNDACIJA ZA ŠPORT

•VEYANCE TECHNOLOGIES

•KMN KIX, Ajdovščina

•OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

•QUICK, d. o. o., Poljane

•KMN BENEDIKT, Benedikt

•SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE

•TISKARNA RADOVLJICA, Radovljica

•VEMASSPORT, d. o. o., Škofja Loka

•SLOVENSKA VOJSKA,14. INŽB

•MESARIJA ŠTAJNBIRT, Škofja Loka

•ŠD GAMS, Kobarid

•REPUBLIŠKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE

•ORKA, d. o. o., Ljubljana

•ŠD EXTREM, Sodražica

•DESIGEN LOJZE TARFILA, s. p., Železniki

•KMN SEVNICA, Sevnica

MEDIJI:

•VISTOP, d. o. o., Dolenja vas

•DOLORES KOGOJ, s. p., Bača

•RADIO SORA

•LIHA, d. o. o., Škofja Loka

•KMN ŽIVEX, Celje

•GORENJSKI GLAS

•KEMPERLE, d. o. o., Železniki

•KMN TOMAŽ, Sveti Tomaž

•TV SLOVENIJA

•PIRANHA, d. o. o., Škofja Loka

•KMN SLOVENSKE GORICE, Voličina

•RADIO SLOVENIJA, VAL 202

•DEMŠAR JURE IN MARTIN, s. p., Martinj Vrh

•FUTSAL CLUB MARIBOR

•ŠPORTNI DNEVNIK EKIPA

•ANDREJ RANT, odvetnik, Železniki

•KMN MARTINIŠČE, Murska sobota

•SPLETNI PORTAL SLOFUTSAL.COM

•KUM PLAST, d. o. o., Zagorje

•KMN MARINCI VEŠČICA, Ljutomer

•SPLETNI PORTAL KAPODOL

•ŠP. ŠIVILJSTVO MIGOLINE, Poljane

•ŠD BIOTERME, Mala Nedelja

•PROSIGMA, d. o. o., Ljutomer

•KMN CERKVENJAK, Cerkvenjak

•MICROSOFT SLOVENIJA, d. o. o., Ljubljana

•KMN SAN MARTINS, Goriška brda

DONATORJI:
•ROTARY CLUB, Ljubljana

•KMN BRONX, Škofije
•KMN JOMA IG Mokerc, Ig

•HELIOS, Domžale

DONATORJI,
FUTSAL DRUŠTVA:

•DRUŠTVO ŠPORTNIH NOVINARJEV

•MARKO BERGINC, SLOFUTSAL

•MIKROPLAST BERGINC, Kobarid

•POŠTA SLOVENIJE

•NZS – Komisija za mali nogomet

•KMN TBS team 24, Duplek

•DOM TRADE, ŽABNICA

•AGENCIJA MAK 66, d. o. o., Grosuplje

•BEZJAK DUŠAN, Tolmin

•LEDUK, d. o. o., Škofja Loka

•S. V. – RSA, d. o. o., Ljubljana

•KMN NAZARJE, Nazarje

•ELEKTRO GORENJSKA, Kranj

•KMN RATITOVEC, Železniki

•STANKO DAMIŠ, Ljubljana

•ŠPORTNA LOTERIJA, Ljubljana

Otvoritve se je kljub slabemu vremenu udeležilo veliko ljudi.
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Vsi ljudje dobre volje, ki so sodelovali pri obnovi
DONATORJI,
FUTSAL DRUŠTVA:

DONATORJI
POSAMEZNIKI:

DONATORJI
POSAMEZNIKI:

POMOČ SKUPIN IN
POSAMEZNIKOV

IZVAJALCI DEL
•SORA INŽENIRING, d. o. o.

PROSTOVOLJCI:
september, oktober 2007:

•EXTRALUX DERMASTJA, Ljubljana

•VIKTOR BERTONCELJ, Selca

•ZVONE PANJTAR, Trnje

•ROKOMETNO DRUŠTVO ALPLES

•PROSIGMA, d. o. o.

•DAVOR AMBROŽIČ

•KMN YOUNG BOYS, Hrastnik

•DUŠAN BEZJAK, Tolmin

•MILOJKA PFAJFAR, Lajše

•KMN RATITOVEC, ŽELEZNIKI

•FRANC PEGAM, s. p.

•MILENA ANDREEVSKI

•ANDREJ VRHOVEC, Vače

•STANKO DAMIŠ, Ljubljana

•ANTON PINTAR, Studeno

•GASILSKO DRUŠTVO SELCA

•VILJEM BERCE, s. p.

•TODOR ANDREEVSKI

•TAXA, d. o. o., Ajdovščina

•IVAN DOLINAR, Dašnica

•URŠKA PINTAR, Studeno

•TURISTIČNO DRUŠTVO SELCA

•SANING INTERNATIONAL, d. o. o.

•GAŠPER BENEDIK

•EUROPRINT, d. o. o., Ajdovščina

•SLAVI DOLINAR, Dašnica

•VIKTOR POTOČNIK

•SANKAŠKO DRUŠTVO DOMEL

•JOŽE GAŠPERŠIČ, s. p.

•BOJAN BERCE

•VEMASPORT, d. o. o., Škofja Loka

•EDNA DŽANIČ

•NIVES PREZELJ, Češnjica

•JAVNI ZAVOD RATITOVEC, ŽELEZNIKI

•HELIOS, d. d.

•VILKO BERCE

•KIA ČREŠNIK, Medvode

•IVAN FAJFAR, Log

•ROMAN PREZELJ, Češnjica

•ZAVOD SNOP, ŽELEZNIKI

•JOŽE TOMPA, s. p.

•BOJAN BERTONCELJ

•VESTTISK EGON VOVK, Litija

•MAJDA FAJFAR, Log

•ALEŠ PRIMOŽIČ, Na plavžu

•GASILSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI

•STANE CEFERIN, s. p.

•BRANE BERTONCELJ

•STUDIO MAZZINI, Ljubljana

•BORUT FEJFAR, Dolenja vas

•ANTON PRIMOŽIČ, Železniki

•OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI

•ANTON BERNIK, s. p.

•MARKO ČENČIČ

•ŠPORTNI DNEVNIK EKIPA

•JURE FEJFAR, Dolenja vas

•ANKA RAKOVEC, Selca

•OSNOVNA ŠOLA SELCA

•GREGOR LIPIČ, s. p.

•JOŠT ČUFAR

•AGRO ROMANA, d. o. o., Črniče

•MAJDA FEJFAR, Dolenja vas

•FRANCE RAKOVEC, Selca

•MLADINSKI SVET ŽELEZNIKI

•SLOVENSKA VOJSKA, 14. INŽB

•BLAŽ DOLENEC

•EUROTEKSTIL, d. o. o., Trzin

•TEJA FEJFAR, Dolenja vas

•MIRA REYA, Na plavžu

•OBČINSKI SVET OBČINE ŽELEZNIKI

•ZVONKO FRELIH, Zg. Sorica

•DON SCHOEFFMANN, Jesenice

•KLUB ŠTUDENTOV SELŠKE DOLINE

DONATORJI,
OSTALA DRUŠTVA:

•RUDI HABJAN, Selca

•NADA SOMRAK

•VALERIJA JAUH, Ševlje

•TENISAČI, Vrhnika

•SANDI DOLENEC
•BORUT FEJFAR

•MIHAEL PREVC

PROSTOVOLJCI:
september, oktober 2007:

•MIHA STRŽINAR

•JANEZ FERLAN

•PGD DOLENJE JEZERO, CERKNICA

•FILIP GARTNER

•TONE KEMPERLE, Sveti Duh

•JANEZ SVOLJŠAK, Mavčiče

•DARKO GORTNAR

•PGD COL

•JAKA GORTNAR

•RK GOLD KLUB, Hrpelje

•ALEKSANDRA KISOVEC

•MARIJA ŠAVLI, Selca

•CIRILA TUŠEK

•PGD PODNANOS

•TONI HABJAN

•ŠD DAŠNICA – BELE TRATE, Železniki

•BLAŽ KRIŽAJ, Zgornja Senica

•TANJA ŠINKOVEC, Na Kresu

•PETER MESEC

•PLANINSKO DRUŠTVO PODNANOS

•PETER KOBLAR

•ŠD BLEGOŠ, Gorenja vas

•NATAŠA KRIŽAJ, Zgornja Senica

•ALOJZ ŠMID, Selca

•GRC AJDOVŠČINA

•ANŽE KRAJNIK

•ŠPORTNO DRUŠTVO Portorož

•HERMINA KRT, Kranj

•FLORJAN ŠTURM, Selca

IZVAJALCI DEL

•PGD AJDOVŠČINA

•KATARINA KRAJNIK

•KŠPD Gorenja vas

•BRANE LAVTAR, Selca

•IRMA ŠTURM, Selca

•ZADRAVEC ŠTEFAN

•PGD SELO ČRNIČE

•MARJAN KRAJNIK

•JANA LAVTAR, Selca

•MARIO THALER, Studeno

•PIRANHA, d. o. o., Škofja Loka

•PGD VIPAVA

•NINA KRAJNIK

DONATORJI
POSAMEZNIKI:

•MARKO LOTRIČ, Selca

•MIRA THALER, Studeno

•DOMO- FITOLAB, Ljubljana

•PGD VOPOLJE

•BRANE LAVTAR

•ZDRAVKO MARKELJ, Bukovščica

•TOMAT, Škofja Loka

•BOŠTJAN JALEN, s. p., Huje

•ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLI-

•GREGOR LAVTAR

•MARIJA BENEDIČIČ, Dražgoše

•NADA MIHOVILOVIČ

•VLADIMIRA TOMAT, Škofja Loka

•TOMAŽ LAVTAR, s. p., Selca

•MATEJ BENEDIČIČ, Dražgoše

•ANTON MOHORIČ, Martinj vrh

•CILKA ZRIMŠEK, Stari trg pri Ložu

•ALEŠ ROBERT, s. p., Kranj

•BERTA BERTONCELJ, Selca

•JERNEJ MOHORIČ, Ševlje

•ZDRAVKO ZRIMŠEK,Stari trg pri Ložu

•Cestno podjetje Kranj

•FANI PANJTAR, Trnje

•KLARA ŽAGAR

•Danilo Benedik – KGZ, Škofja Loka

POMOČ S STROJI:
september, oktober 2007:

•EVA LOTRIČ

•BRANE BERTONCELJ, Dašnica

•Dom-trade, d. o. o., Žabnica

•MATEVŽ DEBELJAK

•KRISTINA LOTRIČ

•Peterlin, peskanje, d. o. o.

•TADEJ ZAMAN

•MARKO LOTRIČ

•ARCONT, d. d.

•JURE PFAJFAR

•MITJA LOTRIČ

•ELMEG, d. o. o.

•TOMAŽ LAVTAR

•SONJA LOTRIČ

•LEDUK, d. o. o.

•BOŠTJAN KOKALJ

•JAKA LUŠINA

•COMA COMMERCE, d. o. o.

•DAMJAN KEMPERLE

•TJAŠA LUŠINA

•DECOP, d. o. o.

•JOŽE TOMPA

•BORIS MALENŠEK

•MILADI BERTONCELJ, Dašnica
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ŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV

•JANČE FEMANOV

•TOMAŽ LAVTAR
•AJDA LOTRIČ
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•FRANCE LOTRIČ
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PROSTOVOLJCI:
september, oktober 2007:

PROSTOVOLJCI 2008

PROSTOVOLJCI 2008

•VIKTOR BERTONCELJ

•MARKO LOTRIČ

•MITJA MARENK

•ALEŠ BEŠTER

•MITJA LOTRIČ

•ROK MARIN

•ROK CENČIČ

•JAKA LUŠINA

•ZDRAVKO MARKELJ

•MEL CHIWELE

•ŠTEFAN MAGIČ

•DEJAN MOHORIČ

•SID CHIWELE

•MITJA MARENK

•TOMAŽ MOHORIČ

•ANŽE ČESEN

•ROK MARIN

•BORIS NASTRAN

•MATIC ČESEN

•ZDRAVKO MARKELJ

•MATIJA NASTRAN

•JOŠT ČUFAR

•BORIS NASTRAN

•ROBI OZANIČ

•BLAŽ DOLENEC

•MATIJA NASTRAN

•ALEŠ PFAJFAR

•FRANCI DOLENEC

•ROBERT OZANIČ

•JURE PFAJFAR

•BORUT FEJFAR

•ALEŠ PFAJFAR

•PRIMOŽ PFAJFAR

•MATIC FERLAN

•PRIMOŽ PFAJFAR

•ANŽE PINTAR

•DANI GAŠPERŠIČ

•ANŽE PINTAR

•BRANKO POTOČNIK

•JOŽE GAŠPERŠIČ

•MATEJ PODLIPNII

•ROK POTOČNIK

•JAKA GORTNAR

•JANEZ PODREKAR

•FRANCE RAKOVEC

•ALJOŠA HABJAN

•MATJAŽ PODREKAR

•PETER RAKOVEC

•ANDREJ HABJAN

•TOMAŽ PODREKAR

•VILI RAKOVEC

•RUDI HABJAN

•GAŠPER POTOČNIK

•MARKO RAMOVŠ

•STAŠ HABJAN

•ANDRAŽ PRELEC

•FORD RIHTARŠIČ

•TOMAŽ HABJAN

•IVO PREVC

•ERMIN RIZVANOVIČ

•LADO HAŠIČ

•MARJAN PREVC

•JOŽE ŠEKLI

•METKA KOBLAR

•ANKA RAKOVEC

•STANE ŠOLAR

•PETER KOBLAR

•FRANCE RAKOVEC

•FERI ŠTURM

•VINKO KOBLAR

•VILI RAKOVEC

•MIHA THALER

•ANŽE KRAJNIK

•FRANC RANT

•LUKA UŠENIČNIK

•MARJAN KRAJNIK

•SREČO REHBERGER

•ANDRAŽ VRHUNC

•NINA KRAJNIK

•JOŽE ŠEKLI

•JOŠT ZAMAN

•BRANKO LAVTAR

•STANE ŠOLAR

•TADEJ ZAMAN

•GREGOR LAVTAR

•MIHA THALER

•JANA LAVTAR

•MIHA THALER

PROSTOVOLJCI 2008

•MIHA LAVTAR

•SEBASTJAN TUŠEK

•DANI BAJREKTAREVIČ

•PETRA LAVTAR

•MARJAN URANJEK

•DANILO BENEDIK

•TOMAŽ LAVTAR

•TOMAŽ UŠENIČNIK

•GAŠPER BENEDIK

•TOMAŽ LAVTAR, ML.

•ANDRAŽ VRHUNC

•BOJAN BERCE

•URŠKA LAVTAR

•NEJC ZADRAVEC

•BOŠTJAN BERNIK

•FRANCKA LEBEN

•ŠTEFAN ZADRAVEC

•TADEJ BERNIK

•JERNEJ LEBEN

•TOMO ZADRAVEC

•BRANKO BERTONCELJ

•MAJA LOTRIČ

•JOŠT ZAMAN
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Na otvoritveni prireditvi s kulturnim programom
in pogostitvijo smo vsem zaslužnim podelili plakete
in priznanja v zahvalo za izkazano pomoč.
Športni park Rovn je poleg svoje lepe nove podobe dobil tudi novo ime ''Rovn – moj park'', ki ga
obeležuje zdaj že zelo prepoznaven znak.

Člani ŠD Selca upamo, da smo tudi mi s svojo pozitivno energijo, dobro voljo in nesebičnim prostovoljnim delom (ca. 3000 ur) dokazali, da nam ni
vseeno za matično okolje, in da smo vas prebivalce
bližnjih krajev z novo in lepšo podobo športnega
parka navdušili, da boste nove pridobitve z veseljem koristili.

Ekipa, ki je vodila sanacijo.

Člani ŠD Selca so se vedno radi
udeleževali delovnih akcij.
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Druge aktivnosti v letu 2008

Sanacija poplav 2009–2010

V postopku sprejemanja prostorskega plana smo
podali pobudo, da se celotno zemljišče na Rovnu
opredeli kot zemljišče, namenjeno za šport in rekreacijo. Športno društvo Selca pa si je uspelo podaljšati
status društva v javnem interesu na nivoju države.

Prostor, kjer se po navadi odvijajo družabne
prireditve, smo se odločili urediti v obliki večnamenske ploščadi. Na njej pa se lahko izvajajo tudi
športne dejavnosti, kot so hokej na rolerjih, floorball, pozimi pa drsanje. Izdelali smo jo tako, da je
ploščad z opornim betonskim zidom dvignjena za

Športno društvo Selca – 25 let

50 cm in s tem dosti bolj varna pred poškodbami ob
morebitnih poplavah. Izvedena so bila vsa potrebna
gradbena dela, drenažna napeljava, napeljava cevi
za razsvetljavo, odtočne cevi za meteorno vodo in
nasutje tampona. Na koncu smo ploščad še asfaltirali, prav tako pa tudi parkirne površine okoli nje.

Nastal je sodoben gostinski objekt.

Celotna površina
športnega parka
je označena zeleno.

Tudi v letu 2008 sta dva člana ŠD Selca prejela
občinski priznanji. Občinsko priznanje ''športni delavec'' je prejel Brane Lavtar, občinsko priznanje pa
Marko Lotrič.

Nad teniškim in nogometnim igriščem
smo uredili brežino.

Večnamenska ploščad, na katero je možno
postaviti šotor dimenzije 40 m x 25 m.

Ker je prostor v brunarici sčasoma postal premajhen, smo se odločili, da ga povečamo. Najprej smo
pridobili gradbeno dovoljenje in postavili leseno
strešno konstrukcijo, ki je skupni prostor povečala za
140 m2. V sklopu novega projekta smo zamenjali tudi
strešno kritino na starem objektu in na celotnem objektu namestili nove žlebove in snegolovce. Na novo
smo postavili lesene zunanje stene in namestili velika drsna okna. Prenovili in uredili smo vodovodno
in elektronapeljavo, ogrevanje prostora in na novo
tlakovali talne površine. Vse stare stenske in stropne
obloge smo odstranili in jih nadomestili z novimi.
Gostinski lokal je dobival drugo podobo tudi z novo
opremo v gostinskem delu in v kuhinji. Z zgraditvijo
odprte peči se je možno na Rovnu razvajati tudi ob
dobrih picah. Namestili smo tudi novo avdio-video
opremo in objekta zaščitili z alarmnim sistemom.

Priznanje "športni delavec" Občine Železniki
sta prejela Brane Lavtar in Brane Cenčič, občinsko priznanje je prejel tudi Marko Lotrič.
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Vodno gospodarstvo Kranj je v okviru državne sanacije poplav s sofinanciranjem ŠD Selca uredilo nabrežino vzdolž Sore in poglobilo strugo.
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Ostala izvedena dela v tem letu so bila:
• Nameščene so bile dodatne zaščitne mreže ob asfaltnem igrišču.
• Zaradi večje varnosti smo kovinske stebre pri košarki in odbojki zaščitili z oblogami.
• Namestili smo prometne znake za varno vožnjo
po parku.
• Igrišča smo opremili z obvestilnimi tablami o
uporabi in z varnostnimi navodili.
• Ob regionalni cesti smo namestili novi usmerjevalni tabli za Moj športni park Rovn.
• Povečana je bila priključna moč elektrike z 32 A
na 50 A.
• Izvedena so bila manjša vzdrževalna dela na objektih in peščenih poteh.
• Namestili smo zapornico pri teniškem igrišču.
• Nabavili smo gasilske cevi in ročnika za zalivanje
nogometnega igrišča.

Božične narasle vode v letu 2009 so grozile tudi
Rovnu, toda zaradi pravilne gradnje športnih objektov tako, da smo dvignili nivo igralnih površin,
niso naredile škode. To je bil prvi dokaz, da smo se
sanacije po poplavah lotili na pravi način.

Narasla voda je zaradi pravilne gradnje
prizanesla športnim objektom.

Finančni podatki sanacije
po poplavah
ZBIRNO – STROŠKOVNO PO POSTAVKAH
Odhodki:
Sanacija 2007

42.537,00
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Kakšni so naši načrti
v letih 2011 in 2012

in hokeju pozimi.
• Izdelati nadstrešek desno od ploščadi, ki bi zaščitil kontejnerja, s sanitarijami in skladiščem, podaljšek nadstreška pa bi uporabljali za shranjevanje
opreme za vzdrževanje površin in shranjevanje
odpadkov.
• Ograditi otroško igrišče in ga posodobiti z novimi, sodobnimi igrali.

pisanem roku določijo za objekte občinskega pomena. Društvo, ki je sovlagalo v športne objekte, pa
lahko uveljavlja solastniško pravico. Občinski svet
Občine Železniki je 3. 2. 1999 določil te objekte za
objekte občinskega pomena, Športno društvo Selca
pa je 11. 2. 1999 na Občino Železniki vložilo zahtevek za solastništvo nad objekti.
Občina Železniki nas je pooblastila, da urejanje
lastništva prevzame Športno društvo Selca. Zato
smo v zadnjem trenutku ustavili vrnitev nepremič-

Dosedanji upravniki
Športnega parka Rovn:

nin v naravi denacionalizacijskim upravičencem.
Pridobiti smo morali aerociklični posnetek iz leta
1968, pridobiti potrdilo upravne enote in zagotoviti
zgodovinske izpiske.
Na obravnavi o postopku denacionalizacije 4. 7.
2001 je bilo ugotovljeno, da vlagatelji vztrajajo pri
vračilu nepremičnin v naravi in da po denacionalizacijskem zakonu ni nobenih zadržkov. Športno
društvo Selca je dokazovalo, da so bili objekti zgrajeni pred letom 1967, teniško igrišče pa leta 1989.
Zato smo morali pridobiti več dokumentov, nekatere smo že imeli, dodatno pa smo poiskali potrdilo

Tomo Vrhunc

1993–1994

Rudi Basaj

1994–1996
1996–1999

Sanacija 2008

383.038,00

Sanacija 2009

200.069,00

Marjan Krajnik

2000–2009

Igor Marin

od 2010 dalje

Skupaj

86.079,00

Parcele, na katerih se nahaja Športno-rekreacijski
park Rovn, so bile pravno-formalno v lasti Sklada
kmetijskih zemljišč Republike Slovenije. Za vse parcele je bil sprožen denacionalizacijski postopek. Po
zakonu o športu je bila dana možnost lastninjenja
na podlagi 64. člena zakona. Športni objekti s tem
preidejo v last lokalnih skupnosti, če jih le-te v pred-

• Dokončati gradbena dela na večnamenski ploščadi in urediti razsvetljavo.
• Na polovici večnamenske ploščadi v smeri Sore
zgraditi igrišče 25 m x 20 m z leseno ograjo in
zaščitnimi mrežami, ki bi bilo namenjeno igranju
hokeja na rolerjih in floorballa poleti ter drsanju

Srečko Rehberger

Sanacija 2010

Postopek denacionalizacije Rovna

711.723,00

Prihodki:

Občinsko priznanje "športni delavec"
za leto 2010 je prejel Marko Lotrič.

Zavarovalnica odškodnina

10.660,00

Humanitarne pomoči direktno ŠD

35.000,00

Humanitarne pomoči preko Občine

68.146,00

Ministrstvo za šolstvo in šport – razpisi

66.120,00

Ministrstvo za okolje – poplave
Fundacija za šport – razpisi
Ostali razpisi – OKS, NZS
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46.000,00
139.993,00
10.000,00

Občina Železniki – iz proračuna

74.714,00

Lastna sredstva – donacije, sponzorstva

42.090,00

Najemnina, vložena v sanacijo

o namembnosti parcel s 15. 9. 1989 ter potrdilo o
namembnosti parcel z 11. 4. 2001. To sta bila najpomembnejša dokumenta, saj sta zagotavljala, da
vrnitev v naravi ni možna.
Na podlagi vseh naših dokazil smo končno z argumenti prepričali tako upravno enoto kot denacionalizacijske upravičence, da vračilo v naravi ni možno
in da je pravična rešitev, da upravičenci prejmejo
nadomestilo v obveznicah, Športni park Rovn pa
preide v solastništvo lokalne skupnosti in društva.
Na podlagi sklepa upravne enote smo pridobili
tudi soglasje Sklada kmetijskih zemljišč za parce-

Celotna družina Krajnik se je dolga leta trudila, da je
bilo na športnem parku Rovn vse tako kot je treba.

55.000,00

Dolgoročni kredit ŠD Selca

164.000,00

Skupaj

711.723,00
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Divja liga v nogometu na travi
od leta 1975 dalje

lacijo zemljišč in s pomočjo pooblaščenega geometra določili parcele, na katerih se nahajajo športna
igrišča in funkcionalna zemljišča, ki k tem parcelam
pripadajo. Na podlagi parcelizacije je v letu 2005
upravna enota 2. 6. 2005 izdala sklep o ustavitvi
postopka denacionalizacije za parcele Športnega
parka Rovn v Selcih in ta sklep je postal pravnomočen 23. 6. 2005. S tem sklepom je bil ustavljen
postopek denacionalizacije in izpolnjen pogoj za
prenos lastništva s Sklada kmetijskih zemljišč na
Občino Železniki in Športno društvo Selca. Sklad
kmetijskih zemljišč pa je zahteval še dodatne dokaze o upravičenosti prenosa, tako da smo morali
celoten postopek praktično ponoviti. Ta postopek je
trajal praktično celo leto, novembra 2005 smo pridobili 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 15. novembra 2005 lastništvo Športnega parka Rovn tudi zemljiškoknjižno
preneseno na Občino Železniki.
Naročili smo cenitev Športnega parka Rovn, Selca, in na podlagi te je bilo dogovorjeno razmerje solastništva med ŠD Selca in Občino Železniki: Športno društvo Selca ima tripetinsko, Občina Železniki

Divja liga v nogometu na travi že vrsto let povezuje vse ljubitelje nogometa na Selškem. Prva
omemba same Divje lige sega že v leto 1975, tako
da ima tekmovanje že dolgoletno tradicijo. Takrat
so na pobudo Matjaža Dolenca, ki je dolga leta vodil
to tekmovanje, posamezni zaselki v Selški dolini oblikovali nogometne ekipe in tako je prvotno nastalo
kar nekaj ekip: Vrtičkarji iz Selc, Bodičarji s Trnja in
Racovnika, Sokoli iz Sorice, Bombaši z Zalega Logu,
Žeja s Plavža, Bife Boysi s Češnjice, Buldožerji z Rudna, Sapa iz Dražgoš, Lubadarji z Bukovice, iz Ševelj
in iz Luše, 10 jugovičev, ki je bazirala na igralcih iz
bivšega samskega doma, kasneje pa še: Apostoli iz
Dolenje vasi, Argonavti, Veterani, Mački, Mafija, Beli
vragi, Cebri … In tako se je sama Divja liga obdržala
vse do danes kljub raznim naravnim nesrečam, ki so
znova in znova poškodovale nogometno igrišče. To
je tekmovanje in druženje, ki ima v Selški dolini na
področju rekreacije najdaljšo tradicijo.
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Pokal Ratitovec v velesalomu

vasi, Železnikih (2) in Selcih. Igralci so iz celotne Selške doline, občasno pridejo posamezniki tudi iz bolj

Začetki Pokala Ratitovec v veleslalomu segajo v
leto 1980, ko so se v Selcih odvijala tekmovanja v

oddaljenih krajev: z Bleda, iz Logatca in iz Ljubljane.
Posameznega turnirja se udeleži od 38 do 48 igralcev (povprečje 11 miz, to je 44 igralcev).

smučanju, na teh tekmah pa so sodelovale ekipe
Selc in Dolenje vasi. V tem času so imeli podobna
tekmovanja tudi na Bukovici, na Zalem Logu in v
Sorici. Leta 1991 se je Pokal Selca preselil na Soriško planino, sodelovale pa so ekipe iz Selc, Dolenje vasi, z Zalega loga in Bukovice in prvič so bila
podeljena tudi ekipna priznanja. Jeseni 1991 smo
na sestanku vodij ekip sklenili, da se tekmovanje
preimenuje v Pokal Ratitovec. Dogovorili smo se,
da vsaka vas ali društvo pripravi tekmovanje v
veleslalomu, na katerem sodelujejo ostale ekipe. V
letu 1996 se priključi tudi ŠD Dražgoše, kar da tekmovanju nov zagon. V letu 1998 se priključi Sorica
in v letu 2000 Rudno. Ker je ŠD Selca usmerjeno
predvsem na Rovn, je aktivnost na tem področju v

Za organizacijo in tehnično podporo skrbita
France Rant in France Rakovec.

zadnjih letih manjša.

Zmagovalci.

pa dvopetinsko lastništvo. 18. 12. 2006 je bila tako
tudi uradno podpisana pogodba o solastništvu in
takšna lastniška struktura je tudi vpisana v zemljiško knjigo.

Če pogledamo še malo statistiko, se je turnirjev
udeležilo 151 udeležencev, od teh je bilo 12 prisotnih na prav vseh turnirjih.
Pokal Ratitovec se tradicionalno
odvija na Soriški planini.

Prvih pet iz 13-letne zgodovine:

Dosedanje dejavnosti
športnega društva Selca

Ime in priimek, kraj

14 let tarok turnirjev ''po selško''
V preteklih 25 letih se je ŠD Selca ukvarjalo z
organizacijo različnih, predvsem športnih prireditev, organiziralo je razne turnirje, tečaje, srečanja.
Vrsta aktivnosti in število organiziranih dogodkov
sta bila odvisna od trenutnega stanja v društvu, pogojev, predvsem na Športnem parku Rovn, ter od
zagnanosti vodij sekcij.

V Selcih ima tarok kar dolgo zgodovino. V razgovorih raznih tarok omizij je večkrat padla ideja o tarok

Divja liga v preteklosti in danes.
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turnirju. V Športnem društvu Selca smo se ideje
oprijeli in leta 1997 organizirali prvi turnir s pravili igranja taroka, ki smo jih poimenovali po kraju,
''tarok po Selško''. Turnirji se igrajo v Lajšah, Dolenji
31

Leta
Zbrane
tekmovanja točke

1. Franc Ažbe, Spodnja Luša od 1998

2455

2. Miha Berce, Lajše

od 1998

2053

3. Jože Šturm, Log, Češnjica od 1998

1985

4. Brane Reya, Studeno

od 1999

1966

5. Rudi Habjan, Selca

od 1998

1958
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Hura, prosti čas

Športno srečanje podjetij Selške doline

Selca open

Organizacija množičnih športno-rekreativnih prireditev ter še več posameznih tekmovanj za otroke,
mladino in odrasle ima cilj čim bolj razširiti rekreacijo med prebivalce predvsem občine Železniki
in cele Selške doline, seveda pa so vsa tekmovanja
odprta tudi za ostale. Vsako leto se organizirajo raz-

Športno sodelovanje med podjetji v občini Železniki traja že od leta 2002. Ekipe posameznih podjetij se pomerijo v različnih disciplinah, in sicer: nogomet na travnatem igrišču, streetball, tenis, pikado,
streljanje z zračno puško, odbojka na mivki – moški
in odbojka na mivki – ženske. Sodelujejo ekipe: Al-

Od leta 1993 na Športnem parku Rovn organiziramo športne prireditve Selca open. Pričetek je
temeljil na vrhunskem teniškem turnirju, kjer so v
začetkih sodelovali najboljši slovenski igralci tenisa,
odkar imamo samo eno teniško igrišče, pa je turnir
na nižjem kakovostnem nivoju. Cel teden se v okviru

lični turnirji za osnovnošolce in mladino v naslednjih disciplinah: hokej na rolerjih, streetball, tenis,
odbojka na mivki, mali nogomet ter različni tečaji:
smučarski, nogometni, teniški. Prav tako se v teh
disciplinah organizirajo občinska prvenstva.

ples, Domel, Niko, Indramat, KŠSD, podjetniki pod
okriljem občine Železniki in Obrtne zbornice Škofja
Loka ter zunanji. Samo srečanje postreže z zanimivimi boji na športnih igriščih, največji pomen pa je
druženje športnih rekreativcev. Letos bo organizirano tradicionalno deseto srečanje.

prireditve dogajajo turnirji v različnih disciplinah.

Tovrstne športne prireditve so vedno dobro obiskane.

Turnirji
Organizirajo se turnirji in lige v različnih disciplinah: mali nogomet, nogomet na travi, tenis, odbojka, pikado, hokej na rolerjih, streetball, rokomet,
badminton, namizni tenis, kegljanje, smučanje,
smučarski teki. Ekipe, sestavljene iz članov ŠD Selca, pa se udeležujejo turnirjev in tekmovanj tako v
okviru občine Železniki kot tudi izven nje.

Za športno druženje se vedno najde čas.

Za tečaje je vedno veliko zanimanja

Praznik slofutsala
Praznik slofutsala je največji turnir v malem
nogometu (futsalu) na področju celotne Slovenije,
na katerem sodelujejo najboljši igralci te zanimive in atraktivne igre. V dveh dnevih se v sklopu
te prireditve tudi na vseh ostalih igriščih dogajajo
športna srečanja, tako da je trenutno to največja
športno-rekreativna prireditev daleč naokoli. Letos
bo organiziran šestič in vsako leto prinese določene
izboljšave.

Praznika futsala se udeležujejo najboljše ekipe
iz cele Slovenije.
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Te aktivnosti pa so
še najbolj odvisne
od aktivnosti
posamezne sekcije
in se iz leta v leto
spreminjajo.
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Zaključne misli predsednika ŠD Selca

tivno promocijo. To nam je vlilo pogum in energijo,
da smo se sploh lotili obsežne in zahtevne sanacije.
Upamo 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 lepo urejenem parku
poleg številnih športnih aktivnosti lahko ponudimo
tudi izobraževanje (vadbeni tečaji), zabavo, oddih,
druženje ob dobri gostinski ponudbi in preživljanje

Na Rovnu so že generacije pred nami zgradile
nogometno in rokometno igrišče z garderobami.
Ko smo Rovn prevzeli v upravljanje, smo si zadali
nalogo, zgraditi športni park, in smo ga tako tudi poimenovali – Športni park Rovn. Pri tem pa se nismo
ustavili. Uredili smo kamp, otroško igrišče, prostore

prostega časa v mirnem okolju. Prepričan sem, da
se razvoj dejavnosti ne bo ustavil, vedno pa bomo
lahko rekli: pojdimo na Rovn – moj Park.
Upam, da bodo tudi naslednje generacije nadgrajevale naše delo ter v prihodnosti urejale Športni
park Rovn, da bo v ponos tako Selcam kot celotni
občini Železniki.

za druženje večjih in manjših skupin. Tako je športni park prerasel svoje okvire in preimenovali smo
ga Rovn – moj park, park, ki človeku priraste k srcu,
park, kjer se počutim doma in kjer je dobrodošel
prav vsak.
Ljudje iz cele Slovenije so ob katastrofalnih poplavah dokazali, da je solidarnost še živa, da so
pripravljeni pomagati po svojih močeh, nekateri s
prostovoljno pomočjo, drugi finančno, tretji s pozi-

Brane Bertoncelj, predsednik ŠD Selca
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