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Športna zveza Škofja Loka 
Podlubnik 1c 
4220 Škofja Loka 
 
Datum: 18.6.2020 
 
Naslovnik : OKS, ministrstvo… 
 
 
Spoštovani! 
 
 
Športna zveza Škofja Loka je dne 16.6.2020 organizirala okroglo mizo oz. srečanje predstavnikov športnih 
društev na katerem je med drugim tekla beseda o problematiki organiziranja športne vadbe in treningov po 
preklicu epidemije COVID-19 in težavah pri zagotavljanju trenažnega procesa v športnih dvoranah, ki so 
povezane z ukrepi, ki jih je zaradi preprečevanja širjenja okužb sprejela Vlada RS. 
 
Športna zveza Škofja Loka vključuje 59 športnih društev in klubov. Športne dvorane in šolske telovadnice 
uporabljajo moške in ženske selekcije nogometa, odbojke, košarke, rokometa, floorballa, smučanja, 
plezanja, gimnastike in drugih športov, hkrati pa tudi precej rekreativnih skupin, zaradi velike količine 
vadečih pa se pojavlja pomanjkanje razpoložljivih prostih terminov, pri čemer je na udaru kakovost dela v 
športu. 
 
Zavedamo se pomembnosti gibanja vseh starostnih skupin prebivalstva, predvsem pa športnega uvajanja 
in navajanja na gibanje otrok. V tem trenutku se z nepotrebnim in neutemeljenim omejevanjem obiskovanja 
športnih dvoran in telovadnic povzroča ne samo izpade prepotrebnih športno tekmovalnih terminov, temveč 
tudi izrazit upad športnega udejstvovanja, zlasti pri mladini. Posledično beležimo tudi  izrazito povečanje 
problemov, povezanih s financiranjem športnih dejavnosti članic Športne zveze Škofja Loka.  
 
Člani Športne zveze Škofja Loka predlagamo, da se v najkrajšem času prekličejo vsi še vedno 
veljavni ukrepi, ki neupravičeno omejujejo uporabo športnih dvoran, predvsem čakanja med termini 
zaradi zračenja, razkuževanja in drugih ukrepih. 
  
Ugotavljamo, da so po našem mnenju ukrepi in priporočila NIJZ nesorazmerni, glede na razglašen 
konec epidemije in glede na ukrepe, ki veljajo za ostale oblike življenja v državi (trgovine, trgovski 
centri, proizvodni obrati). Predlagamo, da se sedaj veljavni ukrepi omejijo in omilijo na tak način, 
da bo mogoče nemoteno izvajati trenažne procese v čim večji možni meri za vse skupine občanov. 
V nasprotnem primeru se bojimo, da bodo posledice za športna društva in klube v okviru Športne 
zveze Škofja Loka, katastrofalne. 
 
Omeniti moramo še, da bo izpad prihodkov iz naslova dajanja športnih objektov v najem otežil, če ne 
omogočil, poplačilo obveznosti iz naslova financiranja in tudi izplačil osebnih dohodkov zaposlenih 
samostojnih športnih delavcev, zaradi česar pozivamo pristojne, da v zvezi s tem sprejmejo ustrezne 
ukrepe. 
 
Hkrati je potrebno vložiti vso energijo in podpreti vse ukrepe, ki vodijo v smer ponovne vzpostavitve davčnih 
olajšav za tiste sponzorje, ki so pripravljeni finančno podpreti delovanje športnih organizacij in društev ter 
klubov. 
 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vašo pripravljenost za pomoč športu, kot enemu najbolj ogroženih 
dejavnosti zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti kot posledica epidemije COVID-19. 
 
Športni pozdrav, 

Predsednik Športne zveze Škofja Loka  
Blaž Pipp 

 

 

 

http://www.zsport-skloka.si/
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Članice Športne zveze Škofja Loka 
 
 
 

1 Atletski klub Šk.Loka  31 Strelsko društvo Kopačevina 

2 Avto Moto društvo  32 Strelsko društvo Škofja Loka 

3 Balinarski klub Loka 1000  33 ŠD Brlog 

4 Balinarsko društvo Trata  34 ŠD Bukovica 

5 Društvo Ki Aikido  35 ŠD Cvetka Golarja 

6 Društvo prijateljev mladine  36 ŠD Janez Peternelj 

7 Društvo Rovtarji  37 ŠD Kobra 

8 Društvo Tek štirih mostov  38 ŠD Koloka 

9 Društvo učiteljev in trenerjev smučanja  39 ŠD Kondor 

10 Društvo upokojencev  40 ŠD Lubadarji 

11 Društvo za prosto letenje LET  41 ŠD Matrica M&S 

12 Ekstremni športni klub Mungo  42 ŠD Mladi rod 

13 Floorball klub Insport  43 ŠD Neža&6ak 

14 Futsal klub Stripy  44 ŠD Partizan 

15 Gorniško športno društvo Bricalp  45 ŠD 5KA 

16 Jadralni klub Loka Timing  46 ŠD Podlubnik 

17 Kegljaški klub Škofja Loka  47 ŠD Polet Sv.duh-Virmaše 

18 Košarkarski klub Škofja Loka  48 ŠD Pungert 

19 Medobčinsko društvo invalidov Šk.Loka  49 ŠD slepih in slabovidnih 

20 Namiznoteniški K Šk. Loka  50 ŠD Sv.Lenart-Luša 

21 Nogometni klub Ločan  51 ŠD Utrip 

22 Odbojkarski klub Lubnik  52 ŠD Vaitapu 

23 Planinsko društvo Škofja Loka  53 ŠKD Misogi 

24 Plezalni klub Kinezis  54 ŠKD Ritem 

25 Plezalni klub Škofja Loka  55 Športno plezalno društvo GRE GOR 

26 Rokometno društvo Urbanscape  56 Škofjeloški orientacijski klub 

27 Rokometno društvo veteranov Šk.Loka  57 Teniško društvo Lob Gorenjska 

28 Smučarski klub Alpetour  58 Teniški klub Ločan 

29 Sožitje  59 Žensko rokometno društvo 

30 Squash klub Škofja Loka    
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