
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vabilo! 
 
Spoštovani, 
 
Športni sektor podpira aktivnosti Vlade RS za omejevanje širjenja koronavirusa  in ukrepe za 
omilitev posledic epidemije. Z optimizmom nas navdaja zaveza, da bo Vlada namenila toliko 
sredstev, kolikor bo treba, da se ohranijo delovna mesta, socialna stabilnost, gospodarske 
zmogljivosti, javni servis in potenciali v družbi na splošno. Se pa zavedamo, da bodo potrebni, 
za vsaj delno povrnitev v stanje pred  epidemijo, nujni ukrepi, ki bodo pomagali ohraniti 
sredstva za delovanje športnim organizacijam ter v čim večji meri ohraniti oziroma povrniti 
obstoječe vire prihodkov. 
 
Vlada RS je še dodatno sprostila nekatere športne dejavnosti, športno-rekreativne storitve na 
prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne 
razdalje do drugih«. Navodila za zagon športnih aktovnosti niso še povsem jasna. Prebivalstvo 
je namreč potrebno seznaniti pravočasno, da bodo vedeli s katerimi rekreativnimi dejavnostmi 
v naravi se lahko ukvarjajo.  
Vse to in še mnogo več bi se morali pogovoriti in dogovoriti na občinskem nivoju.    
 
V Občini Škofja Loka z optimizmom gledam v prihodnost. Verjamemo, da se bo situacija umirila 
in se bomo na svoje tirnice vrnili še močnejši. Optimizem nam vliva tudi podatek, da se je v teh 
izrednih razmerah izkazala ravno športna rekreacija, kot ena najpomembnejših dejavnosti, ki 
jo lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli. Že nekaj minut vadbe pomaga k boljšem počutju, 
obenem pa prispeva k boljšem psihofizičnem stanju ter naravni krepitvi imunskega sistema.  
 
Zavedamo pa se, da je izredno stanje povzročilo veliko škode, posledice se bodo čutile še nekaj 
mesecev mogoče celo let.  
 
Športna (in ostala) društva v Občini,  preživljamo težke trenutke, nihče nam ne zna pojasniti 
ali bodo nastale izgube dejansko deležne državne ali druge pomoči. Vse vadbene programme 
in dogodke smo bili primorani odpovedati ali premestiti na kasnejše obdobje.  
 
A ker življenja ni konec, vas Športna Zveza Škofja Loka in Športno Društvo Partizan vabita na 
spletno srečanje, na razgovor in skupno iskanje rešitev ter dogovore na:   

• S kakšnimi težavami se sooča vaše društvo ta trenutek? 

• Kako zagnati športne programe in rekreacijo? Katere podatke pogrešamo?  

• Kako sestaviti strategijo našega delovanja sedaj, da smo pripravljeni za življenje “po 
koroni”?  



• Kako lahko društva najbolje vzpostavijo delovanje na novo, pridobijo nove člane in 
ponovno vzpostavijo močne povezave s starimi člani ter trenerji?  

• Kakšno bo financiranje športa »po coroni«? 

• Se bodo (ali so se že) navade ljudi spremenile?    

• Kako bo “normalno” življenje športnih društev izgedalo v jeseni? 
 
Spletno srečanje bo v torek 12.5.2020 ob 19 uri.  
  
V želji posrečanju vas lepo pozdravljamo, 
 
ŠD Partizan       ŠZ Škofja Loka 
Predsednica        Predsednik 
Saška Benedičič Tomat       Blaž Pipp 
 
 
 
Spletna povezava za sestanek 
 
Prosim, da se preko svojega računalnika ali mobilnega telefona povežete tukaj:  
 
Kakšno bo “normalno” življenje športnih društev v jeseni?  
Tue, May 12, 2020 7:00 PM - 9:00 PM (CEST)  
Povezava: https://global.gotomeeting.com/join/784971677  
 
V kolikor še niste seznanjeni s spletnim sestankom GoToMeeting lahko preberte 
podrobnosti na tej povezavi:  https://global.gotomeeting.com/install/784971677  
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