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Vabilo na 
 
12. sejo Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka in Strokovnega sveta Zavoda za šport 

 
ki bo v sredo, 12.12.2018 ob 18,30 uri  
v sejni sobi Zavoda za šport – ŠD Poden, Podlubnik 1c 
 
 
Predlog dnevnega reda : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje IO ŠZ 
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. in 11. dopisne seje IO ŠZ 
3. Poziv članicam Športne zveze k zavarovanju odgovornosti vaditeljev 
4. Predlog dopolnitve Pravilnika za podeljevanje športnih priznanjih 
5. Odbor za priznanja – potrditev novega mandata 
6. Imenovanje inventurne komisije 
7. Izjava o uporabi osebnih podatkov 
8. Razpis in razdelitev sredstev obvezne rezerve za šport v letu 2018 
9. Razpis za športna priznanja v letu 2018 
10. Informacije in poročanje o  

a. Atletska steza : pobuda o možnih lokacijah za stezo na občino, podpisi atletov in 
nadaljnje aktivnostih 

b. Kdaj je načrtovan občinski razpis za letni program športa 2019 
c. Odziv članic na poziv za organizacijo tečaja prve pomoči 
d. Kandidatura za člana skupščine OKS-ZŠZ 
e. Prijava na razpis Fundacije za šport 
f. Razpis za direktorja Zavoda za šport 
g. Skupščina Športne zveze  

11. Pobude in razno 
 
 
Vabljeni tudi  

- predsednik Nadzornega odbora ŠZ 
- direktor Zavoda za šport 

 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo.  
Gradivo je posredovano po elektronski pošti. Dobite ga tudi na spletni strani   www.zsport-skloka   
pod :  Dokumenti / Športna zveza / 3. Zapisniki, gradiva… / 12. seja IO ŠZ (gradivo) 
 
 
Športni pozdrav 
Blaž Pipp, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.zsport-skloka/
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PREDLOG SKLEPOV : 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje IO ŠZ 
Sklep Sprejme se zapisnik 9. seje Izvršnega odbora Športne zveze (skupaj z ugotovitvami 
iz tega zapisnika). 

 
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. in 11. dopisne seje IO ŠZ 

Sklep Sprejme se zapisnik 10. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
Sklep Sprejme se zapisnik 11. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 

 
3. Poziv članicam Športne zveze k zavarovanju odgovornosti vaditeljev 

Sklep Informacijo o poizvedbi članic ŠZ glede zavarovanja odgovornosti vaditeljev so člani 
IO vzeli na znanje. 

 
4. Predlog dopolnitve Pravilnika za podeljevanje športnih priznanjih 

Sklep Pravilnik o podelitvi priznanj, plaket in svečanih listin se dopolni s predlaganim  
Aneksom. 

 
5. Odbor za priznanja – potrditev novega mandata 

Sklep Člani IO ŠZ so potrdili predlagane člane za novi mandat Odbora za športna. 
 

6. Imenovanje inventurne komisije 
Sklep Člani IO ŠZ so potrdili predlagane člane inventurne komisije ŠZ.  

 
7. Izjava o uporabi osebnih podatkov 

Sklep Člani IO ŠZ so se seznanili z izjavo ŠZ glede uporabe osebnih podatkov. 

 
8. Razpis in razdelitev sredstev obvezne rezerve za šport v letu 2018 

Sklep Informacijo o razdelitvi sredstev obvezne rezerve v LPŠ so člani IO vzeli na znanje. 

 
9. Razpis za športna priznanja v letu 2018 

Sklep Člani IO ŠZ so se seznanili z objavljenim razpisom za športna priznanja. 
 

10. Informacije in poročanje o  
a. Atletska steza : pobuda o možnih lokacijah za stezo na občino, podpisi atletov in 

nadaljnje aktivnostih 
b. Kdaj je načrtovan občinski razpis za letni program športa 2019 
c. Odziv članic na poziv za organizacijo tečaja prve pomoči 
d. Kandidatura za člana skupščine OKS-ZŠZ 
e. Prijava na razpis Fundacije za šport 
f. Razpis za direktorja Zavoda za šport 
g. Skupščina Športne zveze  

 
Sklep Informacije so člani IO vzeli na znanje. 

 
11. Pobude in razno 

 

http://www.zsport-skloka.si/
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ZAPISNIK  
 

9. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila 
dne 12.6.2018 ob 18.30 uri v sejni sobi Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Blaž Pipp, Jurij Demšar, Ivan Hafner in Aleksandra 
Kavčič. Opravičeno odsoten član IO: Pavle Oblak. Odsotna člana IO: Tine Radinja in Jože Hafner. 
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Rudi Zadnik 
Ostali prisotni: Igor Draksler (direktor Zavoda za šport) in Aleš Murn (sekretar ŠZ) 
 
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red. Člani so soglasno sprejeli  
 
DNEVNI RED : 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje IO ŠZ 
2. Finančno poročilo oz. sprejem predlaganih sklepov – priloga zapisnik NO 
3. Predlog sprejema Športnega društva Kobra v Športno zvezo Škofja Loka 
4. Imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje sep. 2018 – sep.2022 
5. Informacija o sofinanciranju LPŠ na osnovi javnega razpisa občine Škofja Loka v letu 2018 
6. 17. skupščina Športne zveza 
7. Pobude in razno 

 
K 1. točki: 
Podane so bile informacije k zapisniku 8. seje IO ŠZ: 

- Pri 1. točki : Sekretar in predsednik ŠZ v septembru pripravita dopis članicam o eventualni 
pripravljenosti sodelovanja v skupnem projektu zavarovanja odgovornosti vaditeljev in trenerjev za 
sezono 2018/19; 

- Pri 3. točki : Pregled Pravilnika o športnih priznanjih in predlog eventualnih sprememb v septembru 
pripravijo Hafner Ivan, Stanonik Jože in sekretar Murn. 

- Sekretar je članice 15.5.2018 obvestil o Osnutku finančno materialnega pravilnika Športne zveze 
za eventualno pomoč njihovemu delovanju skupaj s pozivom za predlaganje kandidatov za 
imenovanje v Svet zavoda za šport Škofja Loka. 

- Sklep 11 je 2. točka te 9. seje IO ŠZ. 
- Sklep 12 so člani IO ŠZ prejeli kot prilogo zapisniku 8. seje. 
- Sklep 15 (atletska steza) : Jurij Demšar in Igor Draksler sta podala pobudo o dveh možnih lokacijah 

za stezo na občino. Pripravili se bodo še podpisi atletov in o nadaljnjih aktivnostih bosta poročala 
v prihodnje.  

- Sklep 16 je 4. točka te 9. seje IO ŠZ. 
Po omenjenih informacijah so člani IO soglasno sprejeli: 
 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 8. seje Izvršnega odbora Športne zveze, skupaj z ugotovitvami iz tega zapisnika. 
 
K 2. točki: 
IO ŠZ je že na 8. seji sprejel poročilo o finančnem poslovanju Športne zveze v letu 2017. Predlagani sklepi 
pa so se odložili na naslednjo sejo. V vmesnem času je Nadzorni odbor pregledal dokumente in se sestal 
s pripravljavci poročila. Na podlagi mnenja NO je bilo poročilo o finančnem poslovanju dopolnjeno. Člani 
IO ŠZ so prejeli zapisnik NO in na predlog predsednika sta bila soglasno sprejeta: 
 
Sklep 2 
Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2017 v višini 1.089 € bo namenjen izvedbi programov 
Športne zveze v letu 2018. 
 
Sklep 3 
IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v potrditev. 
 
K 3. točki: 
Sekretar je podal informacijo o prejeti dokumentaciji Športnega društva Kobra in prošnjo za včlanitev 
društva v Športno zvezo Škofja Loka. Člani IO so soglasno sprejeli: 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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Sklep 4 
V Športno zvezo Škofja Loka se sprejme novega člana in sicer : Športno društvo Kobra. Društvu se 
posreduje v podpis pristopno izjavo. 
 
K 4. točki: 
Na Športno zvezo so članice predlagale naslednje kandidate za imenovanje predstavnikov Športne zveze 
v Svet Zavoda za šport za obdobje sep.2018 – sep.2022: Marka Primožiča, Gorazda Šiberleta, Jaka Matka 
in Ivana Hafnerja. Prisotni člani IO ŠZ so bili mnenja, da je potrebno, da o predstavnikih glasujejo vsi člani 
IO. Zato so soglasno sprejeli 
 
Sklep 5 
Za imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje sep. 2018 – sep. 2022 se 
skliče dopisna seja, na kateri bodo imeli vsi člani IO ŠZ možnost glasovati o predstavnikih ŠZ v Svetu 
zavoda za šport. Za pripravo dopisne seje se zadolži sekretarja ŠZ. O izidu glasovanja na dopisni seji 
sekretar poroča članom IO ŠZ.  
 
K 5. točki: 
Poleg celotnega gradiva so prisotni dobili tudi podrobnejšo informacijo o sofinanciranju LPŠ na osnovi 
javnega razpisa občine Škofja Loka v letu 2018 od direktorja Zavoda za šport. Sofinanciranje športa je v 
preteklih treh letih pokazalo, da bo potrebno malenkostno spremeniti nekatera določila meril za vrednotenje 
športa. Pripravlja se odlok, da se v kategoriji športa za vse ne omejuje število skupin in da se sofinanciranje 
lahko zmanjša tudi za 50% tistim, ki jim je dejavnost občutno padla.  
V tem letu so uporabniki športnih dvoran deležni tudi 10.000 € več subvencij. Pri športnih objektih se gradi 
»pump track« v vojašnici, dela na nogometnem igrišču v Gorajtah naj bi stekla v jeseni. Na koncu razprave, 
kjer so sodelovali vsi prisotni, so člani sprejeli 
 
Sklep 6 
Direktor Igor Draksler pripravi dopis o predlogu sprememb Pravilnika za sofinanciranje športa z Odlokom. 
Nato se skliče (dopisna) seja IO ŠZ – Strokovnega sveta Zavoda za šport. 
 
K 6. točki: 
V razpravi na sklic 17. skupščine Športne zveze, ki naj bi bila oktobra 2018, so bile podane ideje o 
predstavitvi jubilantov, članic zveze ali predavanje o organizaciji društva. Podanih je bilo nekaj izhodišč in 
napotkov k izvedbi skupščine, za kar se v avgustu dobijo predsednika NO in IO ter sekretar ŠZ. 
 
Ker ni bilo več druge razprave je predsednik zaželel vsem lepe počitnice in sestanek zaključil ob 20.00 uri.  

 
Zapisal Aleš Murn 

 
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 

 
 
 
Zapisnike v vednost prejemajo po elektronski pošti : 

- Člani IO, NO in DK Športne zveze 
- Člani Sveta Zavoda za šport 
- Vodje športnih programov 
- Direktor Zavoda za šport. 

http://www.zsport-skloka.si/
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ZAPISNIK  
 
10. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
ki je potekala od 19.6.2018 do 30.6.2018. 
 
Na sklicani dopisni seji so glasovali vsi člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak, 
Aleksandra Kavčič, Jurij Demšar, Tine Radinja in Jože Hafner. 
 
DNEVNI RED : 
 
1. Imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje sep.2018 – sep.2022 
 
Skladno s sklepom, ki je bil sprejet na 9.seji IO ŠZ, da se za imenovanje predstavnikov v Svet Zavoda za 
šport, skliče dopisna seja, je predsednik Športne zveze pozval člane IO ŠZ Škofja Loka, da glasujejo za 
največ 3 kandidate izmed predlaganih štirih kandidatov Športne zveze. 
  
Glasovanja so se udeležili vsi člani IO Športne zveze. Za kandidate je glasovalo 6 članov IO ŠZ, en član 
IO ŠZ se je vzdržal glasovanja. Rezultat glasovanja je sledeč: 

1. Jaka Matek: 6 glasov 
2. Gorazd Šiberle: 4 glasovi 
3. Marko Primožič: 6 glasov 
4. Ivan Hafner: 2 glasova 

 
Glede na rezultate glasovanja je mogoče ugotoviti, da so člani IO sprejeli naslednji 
 
Sklep: 
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka imenuje v Svet Zavoda za šport Škofja Loka za obdobje september 
2018 do september 2022 naslednje predstavnike: 
Matek Jaka, Forme 30, Žabnica 
Primožič Marka, Virmaše 250, Škofja Loka 
Šiberle Gorazda, Vincarje 36, Škofja Loka 
 
 
Zapisal Aleš Murn 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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ZAPISNIK  
 
11. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
ki je potekala od 10.9.2018 do 14.9.2018. 
 
Na sklicani dopisni seji so glasovali vsi člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak, 
Aleksandra Kavčič, Jurij Demšar, Tine Radinja in Jože Hafner. 
 
 
DNEVNI RED : 
 
2. Soglasje k vsebini Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

občini Škofja Loka 
 
Državni zbor RS je 30. maja 2017 sprejel nov Zakon o športu, ki zavezuje lokalne skupnosti, da z občinskim 
odlokom opredelijo postopek priprave, sprejemanja in izvajanja letnega programa športa v občini. S tem 
nas je že seznanil direktor Zavoda za šport Igor Draksler na naši 9. seji. Veljavni »Pravilnik o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofja Loka« sicer vsebuje vse po zakonu 
potrebne vsebinske opredelitve, vendar pa ni bil sprejet kot občinski odlok, kar predpisuje Zakon o športu. 
S sprejetjem predlaganega Odloka (ki je po vsebini enak Pravilniku) dosežemo uskladitev občinske 
zakonodaje z Zakonom o športu. Predlog Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v občini Škofja Loka je priloga sklica te dopisne seje. 
  
Na sklic dopisne seje so se odzvali vsi člani IO Športne zveze in v postavljenem roku za glasovanje tudi 
vsi oddali svoje glasove oz. mnenje. Vsi člani IO Športne zveze so glasovali ZA sprejem soglasja k vsebini 
Odloka, zato ugotavljam, da je IO Športne zveze Škofja Loka soglasno sprejeli naslednji 
 
Sklep: 
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka se strinja s predlagano vsebino »Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofja Loka«, ki bo v predloženem besedilu predmet 
sprejema na seji Občinskega sveta. 
 
 
Zapisal Aleš Murn 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/








Škofja Loka, oktober 2018 
 
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka in Svet Zavoda za šport Škofja Loka 
 
Na 8. seji IO ŠZ dne 4.4.2018 je bilo izoblikovano mnenje, da se pregleda Pravilnik o občinskih 
športnih priznanjih in se pripravi predlog eventualnih sprememb, ki bi upošteval tudi vidik starostnikov 
in njihovo športno aktivnost. Jože Stanonik, Ivan Hafner in Aleš Murn smo pripravili predlog dopolnitev 
Pravilnika in ga dajemo v razpravo, dopolnitev in potrditev zgoraj navedenima organoma. 
Pred seboj smo imeli vidik, da Pravilnika ne kaže preveč odirati, ker bi priznanja izgubila svojo visoko 
veljavo, ki se je do sedaj potrjevala. 
 
 
 

ANEKS št. 1 k  
PRAVILNIKU ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ, PLAKET IN SVEČANIH LISTIN 

ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
Glede na velik družbeni poudarek na razvoju in ohranjanju športnih aktivnosti tudi v poznejših letih 
življenja in množičnost športnih aktivnosti v občini Škofja Loka, katere nosilci so športna in druga 
društva, Športna zveza in Zavod za šport občine Škofja Loka, sprejemata dopolnila k zgoraj 
navedenemu pravilniku. 
 
Izraz starostnik se uporabi za osebe, ki dosegajo športne rezultate ekipno ali posamično, po 
dopolnjenem 60 letu starosti. Enaka starost velja tudi za veteranska tekmovanja. Naziv starostnik in 
veteran velja za oba spola. 
 

1. člen 
k 9. členu – BRONASTA PLAKETA: doda se četrta alinea, ki glasi: 

 
Bronasta plaketa se lahko podeli športniku – starostniku ali ekipi starostnikov, ki so : 

• najmanj 5 let dosegali 1. mesto na uradnih področnih ekipnih tekmovanjih upokojencev, 

• najmanj 5 let dosegali 1. do 3. mesto pri individualnih športih na uradnih področnih tekmovanjih, 

• dosegli športni rezultat  

o 4. do 5. mesto na svetovnem tekmovanju starostnikov in veteranov, 

o 2. do 3. mesto na ravni evropskih ali sredozemskih tekmovanj starostnikov in 

veteranov, 

o 1. mesto na meddržavnem tekmovanju starostnikov in veteranov, kjer je sodelovalo 

najmanj 5 držav. 

 
2. člen 

k 10. členu – SREBRNA PLAKETA: doda se četrta alinea, ki glasi: 
 
Srebrna plaketa se lahko podeli športniku – starostniku ali ekipi starostnikov, ki so : 

• najmanj 10 let dosegali 1. do 5. mesto na uradnih državnih ekipnih tekmovanjih upokojencev, 

• najmanj 10 let dosegali 1. do 10. mesto pri individualnih športnih tekmovanjih na nivoji države, 

• dosegli športni rezultat  

o 1. do 3. mesto na svetovnem tekmovanju starostnikov in veteranov, 

o 1. mesto na ravni evropskih ali sredozemskih tekmovanjih starostnikov in veteranov. 

 
3. člen 

k 11. členu – ZLATA PLAKETA: doda se četrta alinea, ki glasi: 
 
Zlata plaketa se lahko podeli starostnikom, ki so dosegali rezultate zaradi katerih so bili prejemniki 
bronaste ali srebrne plakete, in so svoje delo nadaljevali najmanj 10 let kot trenerji, vaditelji, svetovalci 
ali funkcionarji v društvih in športnih asociacijah. 
 
 
 



  

 
 
Zavod za šport Škofja Loka 
Športna zveza Škofja Loka 
Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka  www.zsport-skloka.si 
 

Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin 
20.2.2018 
 
Za  
Svet Zavoda za šport in  
IO Športne zveze Škofja Loka 

 
 
ZADEVA: Imenovanje članov odbora za mandatno obdobje 2019 - 2022 
 
 

Na 19. seji Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin, ki je bila 20. februarja 2018 v prostorih 

Zavoda za šport Podlubnik 1c smo v 5. točki dnevnega reda ugotovili: 

 

PET članskemu Odboru za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin v letošnjem letu poteče mandat. Vsi 

navzoči člani Odbora: Avgust Hartman, Marjan Kalamar, Pavle Oblak in Saška Benedičič Tomat  so v njem 

še pripravljeni sodelovati v prihodnje. V 4 letnem preteklem mandatu je bil zgolj 1x prisoten član Dušan 

Čater. 

Predlagamo, da pristojni organ Športne zveze in Zavoda za šport imenujeta do konca leta 2018 nov mandat 

za obdobje 2019-2022.  

 

Športni pozdrav 

Predsednik Odbora 

Pavle Oblak 

 

 

http://www.zsport-skloka.si/
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SVET ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA 

IO ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 

 

 

ZADEVA: Imenovanje članov odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin 

 

V Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin se za mandatno obdobje 2019-2022 imenuje : 

- Avgusta Hartmana 

- Marjana Kalamarja 

- Pavleta Oblaka 

- Saško  Benedičič Tomat 

- Dušana Čatra 

Vsi se z imenovanjem strinjajo in so tudi v preteklem obdobju sodelovali v odboru. 

Sklep o imenovanju stopi v veljavo, ko ga potrdita Svet Zavoda za šport in IO Športne zveze Škofja 

Loka. 

 

Škofja Loka, 26. 11. 2018                                                                                                          Igor Draksler  

                                                                                                                                                       Direktor ZzŠ 

 

 

http://www.zsport-skloka.si/
mailto:igor.draksler@zsport-skloka.si


  

 

 
Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka  www.zsport-skloka.si 
Identifikacijska št. za DDV: 53780779, MŠ: 1132849, TRR: 19140 5007612133 

Datum:   12.12.2018  
 
ZADEVA: IMENOVANJE INVENTURNE KOMISIJE RKS OZ Škofja Loka 
 
 
Izvršni odbor Športne zveze je na svoji 12. seji 12.12.2018 imenoval inventurno komisijo v sestavi: 
Marjan Kalamar, predsednik in člana Domen Kosmač ter Damjan Sofronievski. 
Naloga komisije v mesecu januarju 2019 je 

- opraviti inventuro vseh osnovnih sredstev in drobnega inventarja Športne zveze Škofja Loka; 
- opraviti popis denarnih sredstev, terjatev in drugih finančnih obveznosti; 
- popisati finančno stanje Športne zveze na dan 31.12.2018 in sicer 

o na TRR,  
o v blagajni,  
o terjatve do kupcev ter  
o obveznosti do dobaviteljev; 

- predlagati IO Športne zveze sklepe. 
 
Predsednik Športne zveze, Blaž Pipp 

http://www.zsport-skloka.si/
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Izjava o uporabi osebnih podatkov  
 
V Športni zvezi, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka, ID za DDV: 53780779, matična številka: 
1132849 spoštujemo zasebnost vseh udeležencev tekmovanj in vadb pod okriljem Športne 
zveze in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene preko naših razpisov, skrbno 
varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uredbo GDPR in to izjavo, ki 
opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in 
posredovanjem osebnih podatkov.  
 
Zavezujemo se, da:  

- bomo osebne podatke uporabljali izključno za pošiljanje e-novic, povezanih z razpisi 
tekmovanj in vadb, 

- osebne podatke ne bomo posredovali tretjim osebam, 

- bomo ob prejetju odjave osebne podatke izbrisali iz evidenc. 
 
Osebni podatki, ki jih Športna zveza pridobi in uporablja, so:  

- ime in priimek, 

- e-poštni naslov, 

- naslov firme, ustanove, katero zastopa udeleženec tekmovanja, 

- letnica rojstva za individualna tekmovanja, ki so potrebne za tekmovanja v kategorijah, 

- eventualno pridobljene številke mobilnega telefona. 

 
Podatki, ki jih Športna zveza zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je tako zakonsko določeno oz. 
v dobri veri, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi 
organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Športne zveze.  
 
Kadarkoli lahko udeleženec tekmovanj ali vadb zahtevate odjavo s prejemanja e-novic s klikom 
na povezavo, ki se nahaja v nogi vsakega elektronskega sporočila.  
Ob prejemanju obvestil udeleženec tekmovanja dovoljuje tudi javno obdelavo rezultatov in 
slikovni material v okviru rekreacijskih tekmovanj in vadb Športne zveze Škofja Loka. 
 

V Škofji Loki, 24. maj 2018 
 
Predsednik ŠZ: Blaž Pipp 

http://www.zsport-skloka.si/


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  LPŠ 2018 SREDSTVA OBVEZNE REZERVE

SKLEP:

št. naziv predlagatelja naslov Skupaj 

Skupaj 

točk Skupaj €

1. FURSAL KLUB STRIPY Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka 100 727,27

2. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka 110 800,00

3 ŠPORTNO DRUŠTVO LUBADARJI ševlje 7a, 4227 Selca 110 800,00

4. KOŠARKARSKI KLUB ŠKOFJA LOKA Podlubnik 1c, 4220 Škofja loka 470 3418,18

5. ODBOJKARSKI KLUB LUBNIK Podlubnik 1c, 4220 Škofja loka 30 218,18

6. NOGOMETNI KLUB ŠKOFJA LOKA Puštal 25a, p.p.532, 4220 Škofja Loka 240 1745,45

7. BALINARSKI DRUŠTVO TRATA Hafnerjevo nas. 25, 4220 Škofja Loka 40 290,91

1100 8000,00

7,272727



  

 
 
Zavod za šport Škofja Loka 
Športna zveza Škofja Loka 
Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka  www.zsport-skloka.si 
 

 
 
 
 
 

Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za šport Škofja 
Loka in Športne zveze Škofja Loka (Svet zavoda 22.10.2001 in IO ŠZ 15.11.2001) objavlja  

Zavod za šport Škofja Loka 
 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA  
PODELITEV PLAKET IN SVEČANIH LISTIN 

 ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA V LETU 2018 
 
 
 
1. Zavod za šport Škofja Loka (ZŠ) in Športna zveza Škofja Loka (ŠZ) podeljujeta PLAKETE in 

SVEČANE LISTINE za 
- dosežene vrhunske rezultate športnikov v letu 2018 in 
- za posebne dosežke športnikov, trenerjev in športnih delavcev na področju športa, ki 

so pomembno prispevali k razvoju in uveljavitvi športa, razvoju osebnosti športnikov, 
dviganju kakovost življenja občanov in ugledu Občine Škofja Loka, ZŠ in ŠZ. 

2. Plakete in svečane listine ZŠ in ŠZ se podeljujejo posameznikom – občanom Škofje Loke, 
skupinam športnikov, ekipam in športnim društvom, ki so člani ŠZ za dosežene rezultate v 
športu ali za dolgoletno uspešno delo v športnih organizacijah. 

3. Predlagatelji so lahko športna društva, klubi, organi ŠZ in ZŠ, skupine in posamezni občani, 
ki predložijo izpolnjen obrazec »Predlog za podelitev plaket in svečanih listin«, ki ga dobijo 
na spletnih straneh : 
www.zsport-skloka.si     ( pot :  dokumenti / obrazci / 2. ) 

4. Rok za prijavo je 30. december 2018 na naslov : Zavod za šport, Podlubnik 1/c, 4220 Škofja 
Loka s pripisom: » Priznanja 2018 «. 

5. Prispele predloge na razpis bo na podlagi pravilnika ZŠ in ŠZ pregledal Odbor za priznanja 
in po pregledu dal v potrditev svetu ZŠ in izvršnemu odboru ŠZ. 

6. Predlagatelji bodo o izboru obveščeni in tako kot dobitniki vabljeni na svečano podelitev v 
prvih mesecih leta 2019. 

 
 
ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA   ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA 
predsednik sveta ZŠ, Marko Primožič   predsednik ŠZ, Blaž Pipp 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.zsport-skloka.si/
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PREDAVANJE IZ PRVE POMOČI 

 

Tomaž Rant, predsednik Plezalnega kluba Kinezis, je septembra 2018 dal pobudo za organizacijo predavanja iz 

prve pomoči. Pridobil je že vse informacije za izvedbo predavanja. Športna zveza je poizvedbo za predavanja 

podala svojim članicam. Žal zanimanja ni bilo in predsednik ŠZ se je zahvalil Rantu za trud. 

 

 

From: Blaž Pipp 
  

Sent: Thursday, October 25, 2018 

To: jurij.demsar@gmail.com; amd.skl@siol.net; loka.turist@siol.net; drustvoupokojencev@siol.net; info@iwamaryuaikido.si; 

dpm.skofjaloka@gmail.com; igor@t4m.si; rpo@rpo.si; info@duts.si; zigaskufca@gmail.com; bostjan.notar@gmail.com; info@fsk-stripy.si; 

bricalp@gmail.com; tempo@siol.net; lihadoo@siol.net; first1@siol.net; drustvo-invalidov@siol.net; igor@drakulic.eu; jemec4@siol.net; 

roman.sturm@fs.uni-lj.si; info@pd-skofjaloka.com; sergej.epih@gmail.com; rokomet.loka@gmail.com; rk.veterani.skloka@gmail.com; 

janez.dekleva@gmail.com; predsednik@sozitje-skofjaloka.si; metka@minihotel.si; sdkopacevina@gmail.com; 

strelci.skofjaloka@gmail.com; sgcmatrica@gmail.com; joze.kordis@siol.net; bogdan.stanonik@gmail.com; bojan.gaber@gmail.com; 

sdutrip@gmail.com; drax.si@gmail.com; sportnodrustvo.5ka@gmail.com; franc.prevodnik@gmail.si; info.c-golar@guest.arnes.si; 

matej.albreht@guest.arnes.si; maretic.ziga@gmail.com; joze.hafner@siol.net; andrej.cerin@siol.net; milan.smolej@ossklm.si; 

nezahafner1@gmail.com; saska.bt@siol.net; info@sdss-sl.org; jaka.tavcar@gmail.com; vaitapu.adventure.racing@gmail.com; 

drustvoritem@gmail.com; dejan.biscevic@gmail.com; drustvo.gregor@gmail.com; info@tklocan.si; nada.nastran@siol.net; 

zrd.skofjaloka@gmail.com; jaka.matek@gmail.com; ales.murn@zsport-skloka.si 

 

Subject: Poizvedba o interesu za organizacijo predavanja iz prve pomoči 

 

Spoštovani člani Športne zveze Škofja Loka! 

Na podlagi pobude člana Športne zveze opravljamo poizvedbo, ali pri članih – društvih in klubih v okviru 

Športne zveze Škofja Loka – obstaja interes za organizacijo predavanja iz prve pomoči. 

Glede na to, da se športna društva oz. vaditelji in trenerji v društvih pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z 

možnostjo pojava športnih poškodb oz. ostalih zdravstvenih težav svojih vadečih, je prišla pobuda za 

organizacijo predavanja iz prve pomoči pod okriljem Športne zveze Škofja Loka.  

Predavanja iz prve pomoči bi bilo v prvi vrsti namenjeno vaditeljem/trenerjem društev in klubov, prav tako pa 

ostalim zainteresiranim članom Zveze. Na ta način bi zainteresirani prišli do znanja, oziroma bi obnovili znanje s 

področja nudenja prve pomoči v primeru nezgod ali poškodb pri vadbi, predvidena pa je tudi predstavitev 

uporabe defibrilatorja (nahajajo se že na večini športnih prizorišč). 

Na podlagi doslej zbranih informacij podajamo okvirne informacije glede predavanja: 

• skupina: cca. 20 oseb, 

• trajanje: 3 do 4 šolske ure, 

• cena: 140 € (za celotno skupino-krije šp.zveza), 

• izvajalec: Rdeči križ Škofja Loka, 

• vsebine: osnovni postopki oživljanja, uporaba defibrilatorja ter ostali osnovni postopki nudenja prve 
pomoči (krvavitve,…). 

Organizacija predavanja zahteva določene priprave in denarna sredstva, zato želimo pri članstvu predhodno 

preveriti, ali obstaja interes za takšno predavanje. Zato vas prosimo, da nam, v kolikor bi se kateri od članov 

vašega društva/kluba udeležil predavanja iz prve pomoči, to sporočite po elektronski pošti na naslov sekretarja 

Športne zveze Škofja Loka, Aleša Murna, ales.murn@zsport-skloka.si, najkasneje do 15.11.2018.  

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas športno pozdravljamo!  

Blaž Pipp, univ. dipl. prav. 

 

 

 

Spoštovani 

Glede na dopis, ki ga je predsednik Športne zveze poslal članicam zveze, smo dobili odgovor samo od SK 

Alpetour, ki bi imel 6 kandidatov za opravljanje tečaja prve pomoči. 
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From: Samo Košir <samo.kosir@olympic.si>  

Sent: Monday, October 15, 2018 4:24 PM 

Cc: Taja Škorc <Taja.Skorc@Olympic.si>; Gorazd Cvelbar <Gorazd.Cvelbar@Olympic.si> 
Subject: Volitve v skupščino ter druge organe in komisije OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2018-2022 - 
POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV 
Importance: High 
 
Spoštovani. 
V priponki vam pošiljamo skenirano verzijo poziva za predlaganje kandidatov vaše športne zveze v 
skupščino ter druge organe in komisije Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez. Poziv 
smo vam danes poslali tudi po klasični pošti s priporočeno pošiljko, informacije o volitvah pa so objavljene 
tudi na spletnih straneh OKS-ZŠZ http://www.olympic.si/ 
Lep pozdrav. 
Samo Košir 
 

 

 
From: Blaž Pipp <Blaz.Pipp@elektro-gorenjska.si>  

Sent: Tuesday, October 16, 2018 3:42 PM 

To: jurij.demsar@gmail.com; pavle.oblak@lthcastings.com; aleksandra_kavcic@t-2.net; 
radinja@gmail.com; ivan.hafner@volja.net; joze.hafner@siol.net; s52pjdkr@gmail.com; 
rudizadnik@siol.net; vpodviz@siol.net; info@pd-skofjaloka.com; tina.murn@gmail.com; lihadoo@siol.net; 
marko.primozic@guest.arnes.si; jaka.matek@gmail.com; Gorazd.Siberle@skb.si; melita.rebic@odeja.si; 
roman_hartman@yahoo.com; bazen@zsport-skloka.si; ales.murn@zsport-skloka.si; rekreacija@zsport-
skloka.si; bazen@zsport-skloka.si; kegljisce@zsport-skloka.si; marjan.luzevic@guest.arnes.si; 
igor@drakulic.eu; saska.bt@s5.net; tomaz.lang@guest.arnes.si; peseljb@yahoo.com; 
matjaz.ljubec@knaufinsulation.com; ales.murn@zsport-skloka.si 
Subject: Volitve v skupščino ter druge organe in komisije OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2018-2022 
Importance: High 
 
Spoštovani, 
Obveščam vas, da smo prejeli Poziv za predlaganje kandidatov za člane skupščine OKS – ZŠZ ter druge 
organe in komisije, ki bodo izvoljeni na volilni skupščini OKS za mandatno leto 2018- 2022. Pozivam vas, 
da oddate svoje kandidature oz. predlagate ustrezne kandidate za razpisane funkcije. S privolitvijo je 
potrebno oddati tudi soglasje kandidata. 
Predloge kandidatur se zbirajo do 29.10.2018 v regijski pisarni Športne zveze Kranj: 
Športna zveza Kranj, Tadej Peranovič, Partizanska cesta 35, 4000 Kranj, Telefon: 04 201 84 70, 
GSM: 040 787 204, E-pošta: kranj@olympic.si 
 
Več o postopku za imenovanje kandidatov v priloženem dopisu in na spletni strani http://www.olympic.si/. 
Športni pozdrav, 
Blaž Pipp, univ. dipl. prav. 
Pravnik 

 

 

 
24.10.2018 
 
Pooblastilo 

Na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije 16.12.2018 bo Športno zvezo Škofja Loka 

zastopal Igor Draksler. 
 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
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4. Naziv programa Športno rekreacijske igre 

4.1. Višina zaprošenih sredstev 4.000 EUR 

4.2. Vrsta programa športna rekreacija celoletni program  

4.3. Regija, kjer se bo porgram izvajal Gorenjska 

4.4. Športna panoga več športnih panog 
 Število športnih panog 20 

  

4.5. Predvideno št. udeležencev programa 1.050 oseb 

4.6. Število ur programa 460 ur 

4.7. Število trajanja programa v tednih 27 tednov 

4.8. Število krajev, kjer se bo izvajal program 17 

4.9. Stroški na udeleženca brez DDV 20 EUR 

4.10. Znesek, ki ga plača udeleženec programa brez DDV 4 EUR 

4.11. Cena za udeleženca programa v letu 2018 brez DDV 5 EUR 

4.12. Število kadra, ki bo sodelovalo pri pripravi programa 45 oseb 

4.13. Število diplomantov fakultete za šport 5 oseb 

4.14. Število usposobljenih strokovnih delavcev v športu 1. ali 2. stopnje 25 oseb 

4.15. Kompetentnost strokovno usposobljenih kadrov da 

 
 
Vsebina programa  

V letu 2019 bomo izvedli že 39. Športno rekreacijske igre, za katere računamo, da se jih bo udeležilo od 950 do 1050 
rekreativcev iz občin Žiri, Idrija, Gorenja vas Poljane, Železniki, Medvode in Škofja Loka. Na tekmovanjih sodelujejo 
športne kategorije, kjer prevladujejo delavske interesne skupine, pridružujejo se jim še upokojenci, invalidi in 
študentje. Zato je prispevek udeleženca zgolj 3-5 €, odvisno od zahtevnosti izvedbe športne panoge. Igre imajo 
pozitiven vpliv na zdravje ljudi in na množično športno rekreacijo, saj večina udeležencev zaradi teh tekmovanj dokaj 
redno trenira oz. se rekreira in svojo telesno pripravljenost dokazuje zgolj pri tej množični obliki tekmovanja. Prav 
tako so igre, ki potekajo skozi celo leto (februar-november), razpršene po športnih objektih v vseh štirih občinah 
Upravne enote Škofja Loka. Udeleženci pa niso zgolj iz omenjenih občin ampak tudi iz sosednjih. Takih programov 
na gorenjskem demografskem področju ni veliko. V letu 2019 je planirana izvedba 20. športnih panog na 28. 
tekmovanjih : veleslalom, tek na smučeh, orientacijski tek, cestno kolesarjenje, balinanje, prstomet, pikado, šah, 
plavanje, dvoranski hokej, dvoranska odbojka, košarka 5:5, košarka 3:3, odbojka na mivki, tenis, pohodništvo, 
kolesarjenje kronometer, kegljanje, streljanje in namizni tenis. Ob prijavi na razpis prilagamo tudi Razpis tekmovanj 
za igre, ki so zaključene. Nov razpis izdamo v začetku februarja 2019. Vabila pripravimo za vsak mesec posebej 
(razen avgusta) za tekmovanja, ki v njem sledijo. Priloženo vam posredujemo tudi pravila iger, ki jih vodi 5 članski 
odbor. Igre se izvajajo na 17 različnih lokacijah v 7. krajih oz mestih. 

Finančni načrt programa v EUR v %   

  odhodki 20.800 100,00 

  stroški kadra, ki bo neposredno izvajal program 7.900 38,00 

  stroški objekta, kjer se bo izvajal program 3.700 17,80 

  drugi neposredni stroški izvajanja programa 3.800 18,30 

  materialni stroški (str. administracije in organizacije dela) 5.400 26,00 

 
 
Za leto 2018 pričakujemo izplačilo 2.400 € 

 

 
 

http://www.zsport-skloka.si/


  

 

 
Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka  www.zsport-skloka.si 
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4. NAZIV PROGRAMA Tek štirih mostov 

4.1. Višina zaprošenih sredstev 5.000 EUR 

4.2. Predmet sofinanciranja Množične športne prireditve 

4.3. Raven prireditev nacionalna 

4.4. Št. športnih panog 1 

4.5. Št. udeležencev programa 2200 

4.6. Št. ur programa 19 

4.7. Ciljne skupine Vse starostne skupine 

4.8. Tradicija prireditve 7 

4.9. Znesek, ki ga plača udeleženec programa brez DDV 19 EUR 

4.10. Podizvajalci 1 

# naziv (društvo, klub) program št. udel. 

vrednost 
programa 
(v EUR brez DDV) 

cena za 
udeleženca 
(v EUR brez DDV) kontakt (e-pošta ali gsm) 

 

1 
Društvo tek štirih 
mostov 

8. tek 
štirih 
mostov 

2.200 42.000 19 igor@t4m.si 

 

 
Vsebina programa 

»Vrhunska organizacija … eden od najboljših tekov v Sloveniji … fantastično vzdušje« - to so bili komentarji iz 
preteklih Tekov štirih mostov. Sedma izvedba je bila 15. in 16. junija 2018, ko smo v Škofjo Loko v obeh dneh skupaj 
privabili okrog 10.000 ljudi. Dopoldne in popoldne je teklo več kot 1.000 vrtčevskih in šolskih otrok, večernega teka se 
je udeležilo 1.200 tekačev vseh starosti, na startno-ciljnem prostoru, ob celotni progi, na obeh prizoriščih večernih 
koncertov pa je bilo skoraj 8.000 Ločanov, spremljevalcev, turistov in drugih obiskovalcev. 
Bilo je polno emocij, dobre volje, pozitivnega vzdušja, smeha, navijanja, ... Skupaj smo ustvarili izjemen dogodek, ki 
je Škofjo Loko v dveh dneh spremenil v prestolnico teka, športa in druženja.  
Izvedli smo že peti šolski tek za Pokal štirih županov, ki so ga spet osvojili učenci in učenke OŠ Ivana Groharja iz 
Škofje Loke. Kot najuspešnejša šola so prejeli tudi donacijo v vrednosti 500 evrov, ki so jo prispevali župani iz UE 
Škofja Loka. 
V povezavi s škofjeloškima kluboma Lions in Rotary je imela prireditev humanitarno noto, saj smo s pomočjo obeh 
klubov omogočili tek slepim in slabovidnim, pa tudi članom lokalne terapevtske skupnosti za zasvojene starše in 
učencem Osnovne šole Jela Janežiča – vseh skupaj je bilo več kot 30. En evro od vsakega udeleženca (1.200 evrov) 
smo namenili šolskim skladom za otroke iz socialno šibkejših družin, ki jim vodstva šol na ta način omogočijo 
obiskovanje treningov. 

Finančni načrt programa v EUR v % 

  odhodki 42.000 100,00 

  stroški dela in storitev kadra (predavatelji, voditelji, ...) 22.000 52,40 

  potni stroški (kilometrine, dnevnice, ...) 500 1,20 

  sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta (max 20%) 0 0,00 

  zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra 150 0,40 

  stroški oglasov, objav, naznanil 3.000 7,10 

  stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska 3.000 7,10 

  stroški predvajanja oddaj oz. zakupa medijskega prostora 500 1,20 

  stroški objave člankov v medijih administrativni stroški in stroški porabljenega materiala 1.000 2,40 

  stroški najema prireditvenega prostora 1.500 3,60 

  nagrade, priznanja 7.000 16,70 

  stroški prehrane na množični športni prireditvi - samo za aktivne udeležence 1.850 4,40 

  nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost 1.500 3,60 

 
Za leto 2018 pričakujemo izplačilo 2.200 € 

http://www.zsport-skloka.si/


SVET ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 1c, Škofja Loka, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, 
št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - 
ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), in 11. in 12. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 4/2016) in 25. in 26. člena Statuta zavoda za šport Škofja Loka (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 21/2016), razpisuje delovno mesto 
 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA 
 

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, mora kandidat izpolnjevati 
še naslednje pogoje: 

- da ima visoko ali univerzitetno izobrazbo športne ali druge ustrezne smeri, 
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodilnih ali vodstvenih 

delovnih mestih, 
- da ima izkušnje pri delu v športu oziroma v športnih organizacijah, 
- ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami. 

 
Predvideni nastop dela bo dne 14. 3. 2019. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas. 
 
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan. 
Kandidat bo imenovan pod pogojem, da k njegovemu imenovanju poda soglasje ustanovitelj Občina 
Škofja Loka.  
 
Ob prijavi na javni razpis so kandidati za direktorja dolžni priložiti: 

- dokazila o izobrazbi in ustreznih delovnih izkušnjah, izkušnjah pri delu v športu oziroma 
športnih organizacijah , 

- program dela Zavoda za šport Škofja Loka za naslednja štiri leta, 
- kratek življenjepis, 
- izjavo oziroma ustrezna dokazila, ki potrjujejo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper njega ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti. 

  
Prijave z navedenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do     ……..            v zaprti 
pisemski ovojnici na naslov: SVET ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka, 
pripisom »Prijava na razpis za direktorja«. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če 
je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. 
 
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. 
 

Svet Zavoda za šport Škofja Loka 
 


