
 
 
 
 

 
Društva in klubi v občini Škofja Loka 
 
12. maj 2020 
 
Športna zveza Škofja Loka in Športno društvo Partizan vas vabita na spletno srečanje, na razgovor in 
skupno iskanje rešitev na temo in še več:   
Kakšno bo “normalno” življenje športnih društev v jeseni?  
 
 
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 gledamo 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 programe 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 koroni«? 

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

• Kako bo “normalno” življenje športnih društev izgledalo v jeseni? 
 
Spletno srečanje bo v torek, 12.5.2020 ob 19 uri.  
  
V želji po srečanju vas lepo pozdravljamo, 

ŠD Partizan, predsednica Saška Benedičič Tomat 
ŠZ Škofja Loka, predsednik Blaž Pipp 

 
 
 
Spletna povezava se bo aktivirala 10 minut pred sestankom 
 
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  
 
Srečanja se je udeležilo 16 vabljenih 

https://global.gotomeeting.com/join/784971677


 
 
 
 

 
Društva in klubi v občini Škofja Loka 
 
16. junij 2020 
Športna zveza Škofja Loka in Športno društvo Partizan vas ponovno vabita na srečanje in pogovor, ki bo 
tokrat »v živo«. 
 
Teme srečanja bi bile naslednje: 

a. Financiranje športa v Škofji Loki 2020 
- Proračunska sredstva in delitev le teh v letu 2020 ter pričakovanja za leto 2021 
- Vaša pričakovanja za sponzorska in donatorska sredstva 

b. Uporaba športnih dvoran in telovadnic 
- Začetek in novi pogoji uporabe 
- Jesenski termini 

c. Delovanje društev 
- Kako delujejo društva po epidemiji ? 
- Kakšne so trenutne težave in kaj lahko pričakujemo v jeseni ? 
- Kakšni bodo postopki v primeru drugega vala covid19 ? 

 
Srečanje bo v torek, 16. junija 2020 ob 19 uri v mali telovadnici Športne dvorane Trata 
Na srečanje lepo povabljena župan Občine Škofja Loka, Tine Radinja in direktor Zavoda za šport, Igor Draksler. 
 
Vabita Saška Benedičič Tomat in Aleš Murn 
 
Srečanja se je udeležilo 23 vabljenih 
 
Med drugim je bil zaključek srečanja oblikovan in posredovan spodnji zapis na OKS 
 

 

Športna zveza Škofja Loka 
Podlubnik 1c 
4220 Škofja Loka 
 
Datum: 18.6.2020 
 
Naslovnik : Olimpijski komite Slovenije 
 
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 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Društva in klubi v občini Škofja Loka 
 
2. september 2020 
 
 
Športna zveza Škofja Loka in Športno društvo Partizan vas vabita na srečanje in pogovor. 
 
Tema srečanja bo : Uporaba športnih dvoran in telovadnic v sezoni 2020/21, pričetek vadbe in pogoji uporabe. 
 
Srečanje bo v sredo, 2. septembra 2020 ob 19 uri v mali telovadnici Športne dvorane Trata 
 
Vabilu dodajamo še željo aktiva ravnateljev, da se srečanja udeležijo tudi vsi uporabniki šolskih telovadnic. Torej 
vabljeni vsi uporabniki pokritih športnih površin.  
 
Na srečanje lepo povabljena župan Občine Škofja Loka, Tine Radinja in direktor Zavoda za šport, Igor Draksler. 
 
Vabita Saška Benedičič Tomat in Aleš Murn 
 
Srečanja se je udeležilo 38 vabljenih 


