Vabilo na
22. sejo (dopisno) Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka

Ta bo potekala od 27.10.2020 do 3.11.2020.
Spoštovani člani Izvršnega odbora Športne zveze, predsednik Nadzornega odbora in direktor Zavoda za
šport.
Kot je bilo sprejeto na prejšnji dopisni seji IO ŠZ tokrat sklicujem sejo z navedenim dnevnim redom.
Dokument vabila je v wordovi obliki in si ga shranite na disk, v njem odgovarjate in ga na koncu
posredujete sekretarju na naslov ales.murn@zsport-skloka.si
Dnevni red :
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. dopisne seje IO ŠZ
2. Podelitev najvišjih športnih priznanj
3. Informacija o dogodkih na področju atletskega stadiona
4. Pobude in razno
Navodilo za glasovanje na PREDLOGE SKLEPOV:
brišete vrstico, ki vam ne odgovarja ali zapišete, na kakšen način glasujete pri posamezni točki.
Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 21. dopisne seje IO ŠZ
Predlagani SKLEP: Sprejme se zapisnik 17. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki.
1. DA, se strinjam s predlaganim sklepom
2. Se NE strinjam s predlaganim sklepom in predlagam
Mnenje oz. pripomba člana IO :
Ad 2 Podelitev najvišjih športnih priznanj
Na predhodni seji ste člani IO ŠZ podali na predlagano spremembo datuma razpisa in podeljevanja
najvišjih športnih priznanj naslednja mnenja :
a. Predlagam, da ostaja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev plaket in svečanih listin
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2020 enako objavljen kot preteklo leto,
torej v decembru 2020. Priznanja se podelijo v marcu 2021 za leto 2020.
1 glas : Mnenje za ta predlog je podal Pavle Oblak.
b. Predlagam, da razpis objavimo v februarju/marcu 2021 za predloge v letu 2020 in podelitev
opravimo 23. septembra 2021.
4 glasovi : Mnenje za ta predlog so podali Jože Hafner, Jurij Demšar, Ivan Hafner in Blaž
Pipp.
Jože Hafner ga je komentiral: Mislim, da je bolje, da se da ven razpis po končanem
koledarskem letu, ker v novembru/decembru lahko še kdo naredi rezultat, ki se ga lahko
nagradi.
c.

Predlagam, da razpis objavimo v juniju 2021 za predloge v sezoni 2020 / 21 in podelitev
opravimo 23. septembra 2021.
1 glas : Mnenje za ta predlog je podala Aleksandra Kavčič
Komentirala ga je : Sem mnenja, da se nekatera prvenstva lahko končajo tudi aprila/maja (in
ne konec koledarskega leta), zato dejmo športnikom čim več časa za dosego rezultatov.
Imam pa dilemo, če bo razpis objavljen junija, ali bo imela komisija za pregled predlogov za
nagrade dovolj časa (zaradi dveh mesecev poletnih dopustov), čas v septembru (23 dni) je
pa tudi malo za izbor in za ureditev vsega potrebnega do podelitve.

Na tokratni sklic prosim za vaše ponovne opredelitve in eventualna mnenja glede datuma
razpisa in podeljevanja najvišjih športnih priznanj:

Glede na glasovanje članov IO ŠZ se sprejme
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Predlagani SKLEP: Člani IO ŠZ Škofja Loka so se z __ glasovi ZA in __ glasovi PROTI opredelili za termin
razpisa in podeljevanja najvišjih občinskih športnih priznanj. Predlog strokovnega sveta z mnenji članov
dajemo v razpravo in končno odločitev Svetu Zavoda za šport Škofja Loka.
1. DA, se strinjam s predlaganim sklepom
2. NE, se ne strinjam s predlaganim sklepom in predlagam ______________
Mnenje oz. pripomba člana IO :
Ad 3 Informacija o dogodkih na področju atletskega stadiona
Pri tej točki je podpredsednik ŠZ Jurij Demšar podal zaključne ugotovitve primerjalne analize – Prostorska
preveritev umestitve 400m atletske steze v prostor, ki jo je izdelal Protim Ržišnik Perc, za Občino Škofja
Loka:
V primerjalni analizi so bile izbrane lokacije vrednotene s stališča več kriterijev (urbanistična umestitev,
prometna dostopnost in lastništvo zemljišč). Največ najboljših ocen (zelo ustrezno) za posamezni kriterij
sta zbrali lokaciji Frankovo naselje in Gorajte, vendar nobene od njiju, zgolj na podlagi prostorske
preveritve, še ni možno opredeliti kot edine ustrezne za umestitev atletske steze.
Umestitev atletske steze na lokaciji Frankovo naselje se je z največ vidikov izkazala kot najustreznejša:
- pretežni del zemljišč ima že danes ustrezno podrobnejšo namensko rabo (CDi), sprememba
podrobnejše namenske rabe je potrebna le za manjši del zemljišč (iz ZP v CDi),
- nahaja se v bližini obstoječe družbene infrastrukture (šola, vrtec, športna dvorana), - je zelo dobro
dostopna,
- postajališča javnega prometa so v bližini lokacije,
- ni vizualno izpostavljena,
- večina potrebnih zemljišč je že v lasti občine.
Negativna stran te lokacije je predvsem:
- preko območja poteka elektro daljnovod, ob lokaciji se nahaja RTP Škofja Loka ter
- dejstvo, da bi se z umestitvijo atletske steze zasedla praktično celotna površina, ki omogoča
morebitno potrebne širitve obstoječih vzgojno izobraževalnih kapacitet, ki se nahajajo na lokaciji.
Tudi umestitev atletske steze na lokacijo Gorajte je bila z več vidikov ocenjena kot ustrezna:
- manjši del zemljišč ima že danes ustrezno podrobnejšo namensko rabo (ZS),
- na lokaciji se že nahaja športna infrastruktura (nogometno igrišče, pomožni objekt),
- ni vizualno izpostavljena,
- večina potrebnih zemljišč je že v lasti občine.
Negativna stran te lokacije je predvsem:
- oddaljenost lokacije od centra mesta ter posledično slaba dostopnost za širši krog uporabnikov,
- tveganje, da zaradi posegov v območje naravne vrednote (nižinski gozd) širitev stavbnih zemljišč
v potrebnem obsegu ne bo možna.
Bolje ocenjena varianta umestitve atletske steze na lokaciji Gorajte je bila sicer varianta 2b, za katero
sprememba OPN sicer ne bi bila potrebna, saj je predvidena znotraj že danes ustrezne namenske rabe ZS
(površine za rekreacijo in šport), vendar bi bila v tem primeru predhodno potrebna prestavitev obstoječega
nogometnega igrišča. S to varianto umestitve na lokaciji ne bi bilo več preostalih prostih površin za
umeščanje drugih športnih programov (športni park).
Zaradi navedenega bi bilo v SD OPN smiselno, da se namenska raba ZS, kljub nižji oceni variante razširi
proti zahodu in se tako omogoči umestitev atletske steze po varianti Gorajte 2a. Ta umestitev bi poleg
atletske steze omogočala tudi ohranitev novo urejenega nogometnega igrišča in umestitev spremljajočega
servisnega objekta ter parkirišč.
Pred dokončno opredelitvijo površine območja, predvidenega za širitev namenske rabe ZS bi bilo sicer
nujno, da se preveri kateri programi se bodo poleg obstoječega nogometnega igrišča in novo predvidene
atletske steze še umeščali na lokacijo Gorajte.
Za dokončni izbor najustreznejše lokacije za umeščanje atletske steze predlagamo:
- natančnejšo opredelitev programov, dejavnosti in kapacitet, ki jih občina poleg atletske steze
namerava umeščati na izbrani lokaciji ter
- izdelavo celovite idejne zasnove za obe izbrani lokaciji (v IDZ je potrebno umestiti tudi druge
obstoječe in predvidene programe).
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V IDZ za lokacijo Frankovo naselje je potrebno preveriti tudi vplive elektro daljnovoda in RTP Škofja Loka
na merilne naprave ter namero Elektra Gorenjska glede morebitnega kabliranja daljnovoda ter drugih
posegov na obstoječi RTP.
Na podlagi izdelanih IDZ bo izbrani lokaciji možno vrednotiti še z drugih vidikov, ki v prostorski preveritvi
niso bili preverjani (npr. stroškovni vidik, druge potrebe v prostoru).
Predlagamo, da se v SD OPN za naslednji dve lokaciji:
- Frankovo naselje (varianta 3a) in

- Gorajte (varianta 2a)
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določi ustrezno prostorsko podlago, ki bo poleg že dopustnih posegov omogočala tudi umeščanje atletske
steze (med dopustne objekte je potrebno navesti tako stavbe za šport (tribuna, garderobe, skladišče za
športne rekvizite, …) kot tudi športna igrišča.
Jurij Demšar :
Kot je vidno iz primerjalne analize – Prostorska preveritev umestitve 400m atletske steze v prostor, vidimo,
da prostor za izgradnjo atletske steze je. Zdi se mi pomembno, da vztrajamo na poti izgradnje 400m steze
tudi v teh težkih časih za šport, v katerih smo sedaj. Škofja Loka ima ogromen športni potencial, ki pa žal
do danes ni moral biti 100% prikazan zaradi pomanjkanja zunanje infrastrukture. Kar 15 manjših slovenskih
občin od Škofje Loke ima 400m stezo. Če želimo dvigniti nivo športa na škofjeloškem je 400m atletska
steza obvezen korak k temu cilju.

Prosim vas za mnenja glede atletske steze v Škofji Loki:
Aleš Murn, sekretar ŠZ : vsekakor sem enakega mnenja kot Jurij Demšar. Do realizacije pa zna miniti še
kako leto. In ne glede na to, bi lahko obstoječi atletski prostor, stezo z igrišči v Šolski ulici, dopolnili z
garderobnim objektom in sanitarijami. Prostor to dopušča, veliko bi to pomenilo vadečim in tudi šoli pri
obratovanju šolske telovadnice oz. njihovih garderob.

Predlagani SKLEP Informacijo o dogodkih na področju atletskega stadiona so člani IO vzeli na znanje in
predlagajo : (navedejo se mnenja in ugotovitve)
1. DA, se strinjam s predlaganim sklepom
2. Se NE strinjam s predlaganim sklepom in predlagam
Mnenje oz. pripomba člana IO :

Ad 12 Razno
Pri tej točki prosim zapišete svoja mnenja:

Prosim, da se vsi odzovete na dopisno sejo.
Športni pozdrav
Blaž Pipp, predsednik
Športne zveze Škofja Loka

Seznanjena tudi
- predsednik Nadzornega odbora ŠZ
- direktor Zavoda za šport
- predsednik Sveta Zavoda za šport
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