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Športna zveza Škofja Loka je za prvi državni praznik športa izvedla aktivnosti :  
 

- Promocijska akcija po občini Škofja Loka 
- Poziv ravnateljem in športnim pedagogom 
- Kros mladih po šolah 
- Podelitev najvišjih športnih priznanj za leto 2019 (skupaj z Zavodom za šport) 

 
 
PROMOCIJSKA AKCIJA po občini Šk.Loka 
(16.10.-27.10) 
 
DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA 
Olimpijski komite Slovenije je 23. september 
razglasil za dan slovenskega športa, v spomin 
na prvi zlati olimpijski kolajni v Sydneyju, leta 
2000. Športna zveza Škofja Loka se je 
odločila, da bo dan slovenskega športa 
promovirala s plakati in pozivom vsem 

prebivalcem Škofje Loke, da ta dan obeležijo čim bolj športno.  
 
V ta namen smo splošno infografiko, ki jo je pripravil OKS, lokalizirali in pripravili predlogo za tisk dveh 
dimenzij plakatov – jumbo in 50 x 70 cm. Pri podjetju Europlakat smo najeli tri lokacije za jumbo plakate 
od 16. septembra 2020 dalje : 
- Trata - Kidričeva cesta, nasproti železniške postaje;  
- Godešič – magistralna cesta LJ-Škofja Loka, smer Ljubljana;  
- Forme, pri vrtnarstvu Antolin.  
 

  
Natisnili smo 80 plakatov velikosti 50 x 70 cm. S KS Škofja Loka mesto smo se dogovorili za lepljenje 15 
plakatov na območju občine Škofja Loka. 
Ostale plakate smo razdelili na več kot 30 lokacij na območju škofjeloške občine. Plakate so nalepili v 
podjetjih, trgovinah, gostinskih obratih, turistično-informacijskih centrih, športnih centrih in izobraževalnih 
ustanovah. 
S sodelovanjem Zavoda za turizem Poljanska dolina so bili plakati nalepljeni tudi na območju občine 
Gorenja vas-Poljane. 
Razdeljevanje plakatov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1 4 

OŠ Jela Janežiča, Podlubnik 1 2 

OŠ Škofja Loka-mesto, Šolska ulica 1 4 

Dvorana Poden 2 

Bazen Stara Loka 1 

Okrepčevalnica Mah 1 

Gimnazija Škofja Loka, Podlubnik 1b 4 

TIC (stari Petrol) 1 

TIC (mesto) 1 

Ines, d. o. o., Kidričeva cesta 58 2 

Trgovina Gornik, Kidričeva cesta 39b 1 

Knauf Insulation 3 

Habjan Transport 3 

PG Plast 2 

Sibo Group 3 

EGP 1 

Avto hiša Lušina 1 

LTH Castings (Vincarje + Trata) 5 

Bosch Rexroth 1 

Stik servis 1 

Difa  2 

Odeja 2 

Mini hotel & športni center, Vincarje  2 

Trgovina Bokal šport 1 

Stari vrh in Poljanska dolina 10 

Pr Pepet 1 

Vahtnca 1 

Mihol 1 

Homan 1 

Bukvarna 1 

Štenge 1 

http://www.zsport-skloka.si/
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Poziv ravnateljem in športnim pedagogom (10.10.) 
 
Spoštovani ravnatelji, športni pedagogi 
 
Olimpijski komite Slovenije nas vse nagovarja k praznovanju 23. 
septembra, ki je državni praznik DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA. 
Športna zveza Škofja Loka bo s plakati in jumbo panoji poskušala na 
to opozoriti javnost. Vas pa naprošamo:  

- na šole vam bomo dostavili plakate, katere prosimo, da jih izobesite; 
- v priponki vam pošiljamo letošnji znak, da ga uporabite vsaj v tednu praznovanja na vaših 

spletnih straneh, facebooku …; 
- predlagamo, da teden oblikujete športno pri vseh predmetih na šoli, če ne v pogovoru, pa v 

ustvarjanju, pisanju, slikanju…; 
- na dan državnega praznika vas tako kot OKS naprošamo, da ste kot kolektiv oblečeni zelo 

športno, najbolje v trenirki in športnih copatah. K temu pa prosimo, da nagovorite tudi svoje 
učence in dijake; 

Dobrodošle bodo tudi druge ideje in aktivnosti, ki jih delite z nami in med seboj.  
Hvala na sodelovanju in lep športni pozdrav ! 
Aleš Murn, Športna zveza Škofja Loka 
p.s.: Dopis pošiljamo tudi športnim sodelavcem v vednost in k sodelovanju. 
 

 
 
KROS mladih po šolah (15.9.---) 
 
Spoštovani športni pedagogi 
 
Ker nas je letošnje leto za marsikaj prikrajšal bacil covid19 
je temu tako tudi pri organizaciji in izvedbi Medobčinskega 
prvenstva v krosu za osnovne šole, osnovno šolo s 
prilagojenim programom in za srednje šole. Kljub temu 
Športna zveza predlaga, da mladim vendar nekaj teka 
ponudimo tudi v naravi. 
 
Vsaka šola sama organizira tek v naravi. Stez v naravi se 
v okolici šol na manjka. Idej športnih pedagogov, kako 
izpeljati tek pa tudi ne. 
 
Predlagamo, da se teki izvedejo na dan slovenskega športa 23. septembra oziroma v nadaljevanju 
v evropskem tednu športa do 30. septembra. Lahko pa tudi kasneje, vendar najkasneje do 16. 
oktobra. 
 
Predlagamo tekmovanje po razredih oz. po vaši presoji kakorkoli….. 
 
Vsi, ki bi se odločili za izvedbo krosa, bi do 19. oktobra oddali na 
Športno zvezo ales.murn@zsport-skloka.si poročilo v excelu …… 
 
Povabljene so osnovne šole Jela Janežiča, Cvetka Golarja, Ivana 
Groharja, Škofja Loka mesto, Poljane, Ivana Tavčarja in Gimnazija 
Škofja Loka. 
 
Tekmovanje v krosu poteka na zaupanje. Nagradni sklad za izvedbo 
krosa je 1.400 €. Polovico sklada se bo enako razdelilo med 
sodelujoče šole, preostala polovica pa glede na število udeleženih 
tekačic in tekačev. Po zbranih poročilih boste deležni skupnega 
poročila o izvedenem krosu in dobili izračun ter navodilo za izstavitev 
računa.  
 
Športni pozdrav ob želji, da se kros 2020 izvede v čim večjem 
številu. 
Aleš Murn, sekretar Športne zveze 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
mailto:ales.murn@zsport-skloka.si
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Podelitev najvišjih športnih priznanj za leto 2019 

 

VABILO 
 

Spoštovana  dobitnica, spoštovani  dobitnik   
priznanja Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka  

športnikom in športnim delavcem v Občini Škofja Loka za leto 2019. 
 

Vljudno Vas vabimo na sprejem priznanja, ki bo 
v sredo, 23. septembra 2020, ob 19. uri  

v Sokolskem domu, Mestni trg 16, Škofja Loka. 
 

 Predsednik Sveta     Predsednik  

 Zavoda za šport      Športne zveze 
 Marko Primožič      Blaž Pipp 

 

Priporočamo in Vas lepo prosimo, da ste oblečeni zelo športno, najbolje v trenirki in športnih copatah. Ni potrebna 

nova trenirka, važno je, da je      . Podelitev bo namreč na DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA, ki je državni 
športni praznik, k nošenju športne oprave tega dne pa nas nagovarja tudi Olimpijski komite Slovenije. 
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