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28.3.2022 
 
Vabilo na 
 
2. sejo Izvršnega odbora Športne zveze Šk.Loka in Strokovnega sveta ZŠ (6. sestav) 

 
Ta bo v četrtek, 7. aprila 2022 ob 19,00 uri  
v sejni sobi v ŠD Poden (Pisarne Zavoda za šport in Športne zveze – vhod za brunarico ob 
tenis igriščih, po stopnicah v 1. nadstropje - levo) 
 

Predlog dnevnega reda : 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje IO in DK ŠZ. 
2. Informacija o dopolnitvi zapisnika 18. skupščine ŠZ, ureditev dokumentov na UE in banki. 
3. Letno poročilo ŠZ za 2021 in poročilo Nadzornega odbora ŠZ. 
4. Delovanje Odbora za športna priznanja ter razpis za priznanja. 
5. Informacija o delovanju Sveta zavoda za šport. 
6. Razprava o ponovnem aktiviranju Odbora za občinske športne objekte. 
7. Pobude in razno 

• Mnenja ŠZ ob kandidaturah za sredstva Fundacije za šport 

• Zimske počitnice  

• Aktivnosti pri programih ŠZ 

• Pobuda Kegljaškega kluba Škofja Loka 
 
Na sejo IO ŠZ je povabljen predstavnik ŠZ v Svetu ZŠ Marko Primožič. 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  
 
Gradivo za sejo si lahko pogledate na spletni strani  www.zsport-skloka.si  pod Dokumenti – Športna 
zveza oz. tukaj . 
Prosim, da morebitno odsotnost sporočite na Športno zvezo na  ales.murn@zsport-skloka.si 
 
Športni pozdrav 
 
 
Športni pozdrav 
Saška Benedičič Tomat 
Predsednica Športne Zveze Škofja Loka 
041 620 447 

 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.zsport-skloka.si/
https://www.zsport-skloka.si/sl/17-dokumenti-sz/7-sportna-zveza-skofja-loka
mailto:ales.murn@zsport-skloka.si
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ZAPISNIK  
 

1. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (6. sestav) ki je bila 
dne 11.11.2021 ob 19.00 uri v mali telovadnici Športne dvorane Trata, Frankovo nas.51a. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Saška Benedičič Tomat, Jurij Demšar, Tomaž Rant, 
Aleksandra Kavčič, Marko Terkaj, Sašo Bertoncelj in Jože Hafner. 
Prisotni člani Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Blaž Pipp, Aleksander Igličar, Gorazd Tomc. 
Prisoten član Disciplinske komisije Športne zveze (DK): Damjan Sofronievski, odsotna Tina Demšar in 
Roman Jemec. 
Prisotna še Igor Draksler, direktor Zavoda za šport in Aleš Murn, sekretar Športne zveze. 
 
Predsednica Saška Benedičič Tomat je pozdravila vse prisotne. Uvodoma je pozvala vse prisotne, da se 
predstavijo. Po tem je bil predlagan in sprejet 
 
DNEVNI RED : 
1. Konstituiranje Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije Športne zveze Škofja 

Loka ter imenovanje predsednikov NO in DK. 
a. pregled podatkov izvoljenih predstavnikov ŠZ in imenovanje predsednikov NO, DK 
b. relacija Športne zveze in Zavoda za šport ter seznanitev s predstavniki Športne zveze v 

Svetu Zavoda za šport 
2. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje IO prejšnje sestave in zapisnika 18. skupščine ŠZ 
3. Organizacija dela in naloge ŠZ 
4. Predlog Letnega programa športa za leto 2022 
5. Pobude in razno 
 
Gradivo za sejo so člani prejeli na spletnih straneh www.zsport-skloka.si/Dokumenti/Športna zveza/pod 
točko 3. 
 
K 1. točki: 
Po pregledu kontaktnih podatkov članov IO je bi sprejet 
Sklep 
IO ŠZ se je na 1. seji 6. sklica konstituiral. Sklic sej in gradiva se v prihodnje posreduje vsem članom IO 
in NO po elektronski pošti in se objavljajo na spletnih straneh ŠZ. 
 
Konstituiral se je tudi NO ŠZ in sprejel 
Sklep 
NO ŠZ se je konstituiral in za svojega predsednika imenoval Blaža Pippa. 
 
Glede na nesklepčnost DK ŠZ bo ta v prihodnje ponovno sklicana da se konstituira. 
 
Sekretar ŠZ je za tem predstavil prisotnim relacijo Športne zveze in Zavoda za šport ter njegove dele 
statuta, ki se nanašajo na ŠZ kot Strokovni svet zavoda. V pogovoru je bilo ugotovljeno, da se pogreša 
komunikacija IO ŠZ s predstavniki ŠZ v Svetu zavoda. Zato bi bilo v prihodnje smiselno vzpostaviti 
tesnejše sodelovanje s predstavniki ŠZ v Svetu Zavoda za šport, kjer so trenutno Marko Primožič, Jaka 
Matek in Gorazd Šiberle. Sprejeta sta bila sklepa: 
Sklep 
IO ŠZ za predsednika Strokovnega sveta Zavoda za šport imenuje Jožeta Hafnerja in naproša Svet 
Zavoda za šport, da se mu v prihodnje posredujejo gradiva in zapisniki njihovih sestankov. 
 
Sklep 
Na naslednje srečanje IO ŠZ se povabi tudi predstavnike ŠZ v Svetu zavoda, da se pridobijo informacije 
o njihovem delovanju in občinski športni problematiki. 
 
K 2. točki: 
Pri pregledu zapisnika 25. seje IO prejšnjega sestava je stekel posvet glede Odbora za športna priznanja 
in člani IO so sprejeli  
Sklep 
Iz Odbora za športna priznanja se umakne Saška Benedičič Tomat in se na mesto nje poleg Avgusta 
Hartmana, Marjana Kalamarja in Dušana Čatra imenuje Aleksandro Kavčič in Marka Terkaja. Novega 
predsednika-co Odbora imenujejo člani odbora na njihovem prvem srečanju, ki ga skliče sekretar ŠZ. 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.zsport-skloka.si/
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Sprejet je bil tudi 
Sklep 
Potrdi se zapisnik 25. seje IO prejšnjega sestava. 
 
Pri pregledu zapisnika 18. skupščine ŠZ sta se sprejela  
Sklep 
Potrdi se zapisnik 18. skupščine ŠZ. 
Sklep 
Novo izvoljena predsednica Saška Benedičič Tomat vloži na Upravno enoto čistopis statuta Športne 
zveze z dopolnitvami, ki so bile sprejete na skupščini in spremeni zakonitega zastopnika ŠZ. 
 
K 3. točki: 
Navzoči so se seznanili z organiziranostjo dela ŠZ. Vse informacije o delovanju so ažurne na spletnih 
straneh, ki bodo še v novembru osvežene.  
Pri Odboru za muzej športa so na podlagi ugotovitve skupščine člani IO sprejeli 
Sklep 
Člani IO ŠZ naj razmislijo o kakem mlajšem članu in predstavniku za delo v odboru. 
 
Pri Odboru za športa priznanja je bil že sprejet sklep pri 2. točki te seje. Navzoči so se seznanili tudi o 
delu Odbora za Tek štirih mostov in Športno rekreacijskih iger. Pri razpuščenem Odboru za občinske 
športne objekte v letu 2017 se je razvila debata, da v občini na področju športne infrastrukture nimamo 
nekih planov in pregledov na tem področju, še manj pa strokovnih mnenj pri nadzoru in izvedbi kake nove 
športne infrastrukture. Iz časopisov preberemo, da se urejajo prostorski plani za atletski stadion in 
povečanje telovadnice pri OŠ Škofja Loka mesto, da so ideje za plavalni bazen… Navzoči so bili mnenja, 
da bi športni sodelavci na tem področju lahko občinskim uslužbencem veliko pomagali. Zato so člani IO 
ŠZ sprejeli 
Sklep 
V prihodne se ponovno aktivira Odbor za občinske športne objekte, ki skupaj z občinskimi službami 
pripravi srednje in dolgo ročne programe investicij v športne objekte. 
 
K 4. točki: 
Direktor Zavoda za šport Igor Draksler je predstavil predlog letnega programa športa  v občini za 
prihodnje leto. Člani IO so sprejeli 
Sklep 
IO ŠZ Škofja Loka daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa športa v Občini Škofja Loka za 
leto 2022. 
 
K 5. točki: 
Pri tej točki se je ponovno razvila debata glede potrebnih planov na področju razvoja športnih objektov in 
glede tesnejše komunikacije in pretoka informacij s predstavniki ŠZ v Svetu zavoda. Športna sfera bi 
lahko bila občinskim službam v še večjo pomoč in bo potrebno na tem področju v prihodnje precej 
postoriti. 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 21.00 uri.  

 
Zapisal Aleš Murn 
Pregledala Saška Benedičič Tomat, predsednica Športne zveze 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik v vednost prejemajo po elektronski pošti : 

- Člani IO, NO in DK ŠZ 
- Predstavniki ŠZ v Svetu Zavoda za šport 
- Župan Občine Tine Radinja 
- Direktor Zavoda za šport 

 

http://www.zsport-skloka.si/
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ZAPISNIK  
 
1. seje Disciplinske komisije Športne zveze Škofja Loka, ki je bila dopisno sklicana v času od 
7.3.2022 do 11.3.2022. 
 
 
DNEVNI RED : 
1. Konstituiranje Disciplinske komisije Športne zveze Škofja Loka ter imenovanje predsednika 

DK. 
2. Pobude in razno 
 
Na dopisno sejo so se odzvali vsi izvoljeni člani na 18. skupščini Športne zveze : Tina Demšar, 
Romanj Jemec in Damjan Sofronievski. 
 
 
K 1. točki: 
Izvoljeni člani Disciplinske komisije so se sestali na dopisni seji. Za predsednico so imenovali 
izvoljeno članico komisije z največ prejetimi glasovi. Soglasno so sprejeli 
Sklep 
Disciplinska komisija ŠZ se je konstituirala in za svojo predsednico imenovala Tino Demšar. 
 
K 2. točki: 
Pri tej točki je bila izražena želja, da se komisija v svojem imenovanem obdobju ne bi več 
sestala. 
 
Zapisal Aleš Murn 
Pregledala in potrdila Tina Demšar 
 
 
From: Damjan Softy <damjan.softy@gmail.com>  
Sent: Monday, March 7, 2022 3:12 PM 
To: Aleš Murn ŠZ <ales.murn@zsport-skloka.si> 
Subject: Re: Disciplinska komisija Športne zveze Šk.Loka 
Pozdravljen,  
Potrjujem in se strinjam. 
Lep pozdrav,  
Damjan  
 
From: Roman Jemec <jemec4@siol.net>  
Sent: Tuesday, March 8, 2022 6:27 PM 
To: ales.murn@zsport-skloka.si 
Subject: RE: Disciplinska komisija Športne zveze Šk.Loka 
Pozdravljen! 
Potrjujem predlagani zapisnik. 
Lp 
Roman Jemec 
 
From: Tina Demšar <tina.murn@gmail.com>  
Sent: Tuesday, March 8, 2022 1:43 PM 
To: Aleš Murn <ales.murn@zsport-skloka.si> 
Subject: Re: Disciplinska komisija Športne zveze Šk.Loka 
Zdravo, 
potrjujem predlagani zapisnik in glasujem za sprejeti sklep pod točko 1. 
Lep pozdrav, 
Tina Demšar 

 

http://www.zsport-skloka.si/
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ZAPISNIK 18. SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 
 
je bil po navodilih Upravne enote popravljen  
 

- Pri uvodu : Na skupščino so bili povabljeni vsi člani ŠZ - vseh 58 klubov in društev, od tega je bilo 
ob 18. uri prisotnih 25 pooblaščenih oseb društev Športne zveze. Zaradi nezagotovljene 
sklepčnosti skupščine, smo si najprej ogledali nekaj športnih filmskih zapisov. 

- Pri predlogu sprememb 17. člena statuta : Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj 
enkrat na dve leti. Skupščina Športne zveze je lahko tudi dopisna ali po elektronskih medijih. V 
takem primeru so delegati skupščine uradni zastopniki društev ali drugi člani društva, ki imajo s 
strani društva uradno pooblastilo. Poleg obrazloženega gradiva mora biti gradivu obvezno 
priložena tudi glasovnica k posameznim predlaganim sklepom, ki nedvoumno izraža glasovanje. 
To velja tudi za volitve organov Športne zveze. Glasovnica je veljavna če je potrjena s podpisom 
člana in žigom, v kolikor z njim društvo posluje. Član posreduje izpolnjeno glasovnico v roku 
najkasneje 7 dni od sklicane skupščine na sedež društva. Šteje se, da je s tem glasovanje 
veljavno izvedeno.Skupščina Športne zveze je sklepčna, če je glasovnice vrnilo 20 % članic. 
Glasovnice se hranijo na sedežu Športne zveze eno leto in so članicam omogočene na vpogled.O 
seji iz prejšnjega odstavka sestavi predsednik skupščine zapisnik, ki ga posreduje članicam.  

- Pri zapisu novih izvoljenih članov organov zveze : Za predsednico in zakonito zastopnico 
Športne zveze Škofja Loka je bila izvoljena soglasno z vsemi 25 glasovi Saška Benedičič 
Tomat.Za podpredsednika ŠZ je bil izvoljen s 24 glasovi Jurij Demšar. 
Za člane IO ŠZ so bili izvoljeni: 

• Sašo Bertoncelj z 22 glasovi 

• Jože Hafner z 19 glasovi 

• Aleksandra Kavčič s 17 glasovi 

• Tomaž  Rant s 14 glasovi 

• Marko Terkaj z 12 glasovi 
Za Nadzorni odbor ŠZ so bili izvoljeni: 

• Blaž Pipp s 25 glasovi 

• Aleksander Igličar s 16 glasovi 

• Tomc Gorazd z 11 glasovi 
Za Disciplinsko komisijo so bili izvoljeni: 

• Tina Demšar s 23 glasovi 

• Roman Jemec z 21 glasovi 

• Damjan Sofronievski s 17 glasovi 
- Pri podpisovanju zapisnika : 

 
Zapisnik zapisala               predsednik delovnega  

predsedstva skupščine 
Aleksandra Kavčič                 dr. Jože Hafner 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: Damjan Sofronievski                                       
 
 
 
                                      Majda Bertoncelj 
 
 

 
Za tem je Upravni organ 16.2.2022 potrdil nov statut Športne zveze Škofja Loka, 
4.3.2022 je AJPES sporočil spremembo zakonitega zastopnika, 
_____2022 je urejeno zastopstvo ŠZ na Deželni banki Slovenije (poroča predsednica) 
 
Vsi dokumenti so popravljeni na spletnih straneh Športne zveze Škofja Loka: 
https://www.zsport-skloka.si/sl/17-dokumenti-sz/7-sportna-zveza-skofja-loka 

http://www.zsport-skloka.si/
https://www.zsport-skloka.si/sl/17-dokumenti-sz/7-sportna-zveza-skofja-loka
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LETNO POROČILO ŠPORTNE ZVEZE ZA 2021 
 
 
15. februar 2022 
 
Glede na zdravstveno situacijo v lanskem letu smo na Športni zvezi lahko zadovoljni z izvedbo 
določenih programov v času, ko je to bilo možno. Pri izvajanju programov so nam pomagali 
zaposleni na Zavodu za šport in zunanji sodelavci.  

Najobširnejši program Športno rekreacijske igre so se v letu 2021 
pričele odvijati šele v poletnih mesecih. Prav tako se ni v celoti izvedel 
43. program Mali sonček, program za predšolske otroke skupaj s 
plavalnimi tečaji. Tudi redna rekreacijska vadba v badmintonu, 
namiznem tenisu in vadba za žene je pričela z delom šele v oktobru, 
programi za mlade med zimskimi in jesenskimi počitnicami pa so žal 
odpadli. S solidno udeležbo so se odvile zgolj počitnice za mlade med 
poletjem. Prav tako je bil jesenski kros za mladino prestavljen v 
dogovoru s šolami na pomlad 2022. 
 

Na državni praznik športa 23. septembra je Športna zveza kot soorganizator z Zavodom za 
šport izvedla podelitev plaket ter svečanih listin športnim delavcem in vrhunskim športnikom. 
Teh nagrajencev je bilo 14, podelitve priznanj mladim športnikom pa se zaradi neizvajanja 
šolskih tekmovanj na državnem nivoju ni izvedlo. V avgustu smo uspešno organizirali tudi 
enodnevno tekmovanje sindikata upokojencev iz cele Slovenije. 
Pri izvedbi tekmovanj oziroma športnih srečanj so nam pomagali Javni zavod Ratitovec, Šahovski 
klub 64 Žiri, Trim As, Gostilna Jager Gorenja vas, Omikron Železniki, ŠD Brlog, Namiznoteniški 
klub Šk.Loka, Klub žirovskih študentov, Odbojkarski klub Lubnik in Kegljaški klub Škofja Loka. 
 
Koordinator programa plavalnih tečajev, Domen Kosmač je zaradi razmer le te delno izvedel. 
Tako so zaradi epidemije odpadli tečaji plavanja za vse otroke OŠ Cvetka Golarja in delno tudi 
OŠ Škofja Loka mesto ter Vrtca Škofja Loka. Običajno predvideni sedem urni tečaji s prvimi 
razredi osnovnih šol in šest urni tečaji za otroke Vrtca Škofja Loka so bili skrajšani za eno uro.  
Udeležilo se jih je: iz OŠ Cvetko Golar 0 otrok, iz OŠ Ivana Groharja 52 otrok, iz OŠ Škofja Loka-
mesto 49 otrok in iz Vrtca Škofja Loka 114 otrok. Skupaj 215 oziroma nekje 220 otrok manj. Po 
zaključenem šolskem letu bo na tem segmentu potrebno zvišati prijavnine, saj so stroški učiteljev 
plavanja in prevozov precej narasli.  
 
Okrnjeno se je izvajal program Mali sonček, kjer otroci opravijo več nalog 
: izleti v naravo, igre brez meja, kolesarjenje, igre na prostem s smučmi, 
elementi atletske in gimnastične abecede, igre z žogo, igre z gibanjem in 
ritmom, mini kros, rolanje, drsanje in igre v vodi.  
 
V maju 2021 se je sestal Odbor za 40. Športno rekreacijske igre in se 
odločil, da se predvidena tekmovanja iger pričnejo izvajati v juniju in končajo v poletnih mesecih 
2022. Jubilejne igre smo tako prestavili iz letnega načina tekmovanja (2021) na sezonski način 
(2021/2022), poleg izvedbe iger pa je predviden tudi  športno - družabni  dogodek v Žireh, s 
katerim bi obeležili jubilej. Igram pomaga finančno Fundacija za šport, le ta pa nudi finančno 
pomoč tudi Društvu Tek štirih mostov, ki kot podizvajalec Športne zveze izvaja to množično 
tekaško srečanje. 

 
Sekretar Športne zveze Škofja Loka, Aleš Murn 

 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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 REKREACIJSKI PROGRAMI Športne zveze Škofja Loka v letu 2021 

        

 izpeljana srečanja      

odpadla načrtovana 
srečanja 

  

razpisano 
tekmovanje udeleženih ekip št.udeležencev   

oz. nekatera terminsko 
prestavljena na pomlad 2022 

1 Badminton rekreacija pričetek 23.10.   48  29 Badminton Poljane 

2 Balinanje dvojice Gor.vas 18.06.2021 10 25  30 Badminton Železniki 

3 Balinanje Žiri 23.10.2021 12 30  31 Balinanje Trata 

4 Floorball Gabrk 02.10.2021 3 18  32 Balinanje trojke m (Novi svet) 

5 Igre upokojencev Slovenije 31.08.2021 7 67  33 Floorball Trata 

6 Kegljanje ekipno liga pričetek 10.12.21 4 56  34 Futsal Gorenja vas 

7 Kegljanje ŠD Poden borbene 20.-28.11.22 10 37  35 Futsal Železniki 

8 Kolesarjenje kronometer 17.09.2021 8 21  36 Kegljanje krompirjev turnir 

9 Košarka 3:3. Žiri 02.07.2021 4 16  37 Kegljanje Miklavžev turnir 

10 Namizni tenis "covid" srečanja 6.-27.5.21 10 40  38 Kegljanje ponovoletni turnir 

11 Namizni tenis liga pričetek 15.11.21 10 60  39 Kegljanje posamično 

12 Namizni tenis rekreacija pričetek 28.10.   48  40 Kegljanje sprint 

13 Namizni tenis Trata 24.04.2021 6 14  41 Kegljanje Železniki 

14 Odbojka dvoranska Žiri 18.12.2021 10 80  42 Kolesarjenje Visoko-Hotavlje 

15 Odbojka na mivki Šk.Loka 25.09.2021 8 24  43 Košarka 5:5 Žiri 

16 Odbojka na mivki Železniki 18.09.2021 odpadlo    44 Kros za mlade 

17 Pikado Šk.Loka 31.08.2021 10 25  45 Odbojka dvoranska Trata 

18 Pikado Železniki 20.11.2021 odpadlo    46 Odbojka na mivki Žiri 

19 Plavanje Železniki 19.11.2021 odpadlo    47 Prstomet liga 

20 Prstomet "covid" srečanja 6.-5.6.21 11 48  48 Prstomet Žiri 

21 Prstomet liga pričetek 5.11.21 10 120  49 Tenis dvojice Žiri 

22 Prstomet Trata 17.12.2021 16 40  50 Veleslalom Rudno 

23 Splošna telovadba pričetek 5.10.   70  51 Trimfejst 

24 Streljanje 06.11.2021   5  52 Tek na smučeh 

25 Šah - turnir Trata 11.12.2021   37     

26 Šah - turnir Visoko 17.07.2021 12 50    
27 Tek na Lubnik 04.09.2021   35    
28 Tenis Železniki 18.09.2021 6 12    

   167 1026    

        

 Počitniške aktivnosti :  Plavalni tečaji 0 OŠ Cvetka Golarja 

 Zimsko veselje 2021 - odpadlo   52 OŠ Ivana Groharja 

 Mladi v poletju 2021 - izvedeno   49 OŠ Škofja Loka mesto 

 Jesenske počitnice 2021 - odpadlo  114 Vrtec Škofja Loka 
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Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2021 
 

 
Športna zveza Škofja Loka je v letu 2021 poslovala dobro. Zaradi splošne zdravstvene situacije je  prihranila 
že v letu 2020 precej sredstev, ki jih na žalost ni mogla koristiti za svoje programe. Bili so precej okrnjeni, 
a kljub temu izvajani v obsegu dovoljenih zdravstvenih pravil. Dodeljena javna sredstva občine se zaradi 
epidemije niso spreminjala. Žal nismo zaprošali za sponzorska sredstva, zaradi povečanja obsega 
programov pa smo naredili nekaj bilančnega minusa konec leta. Prihodki se nam že drugo leto zmanjšujejo: 
 

2019 2020 2021   

59.129 40.212 32.826 prihodki 

 -18.917 -7.386 glede na preteklo leto 

  -26.303 glede na predpreteklo leto 

 
Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z našimi obveznostmi.  
Iz občinskega proračuna smo na podlagi prijavljenih programov dobili manj sredstev kot leto poprej, prav 
tako smo prejeli polovico manj sredstev za izvedbo športnih priznanj. Ta niso bila podeljena za mlade 
športnike, ki niso imeli šolskih tekmovanj. Pri sponzorjih in donatorjih nismo nikogar zaprosili za finančno 
pomoč, ki je v  letu 2019 bila skoraj 7.800 €. Osebno sem bil mnenja, da to ni primerno, če izvajaš okrnjene 
programe. Sicer pa so nam do epidemije pomagali zgolj Knaufinsulation, Rokus Klett in Elektro Gorenjska, 
mladinskega servisa Zamorc ni več, negativni odnos do sodelovanja pa je pokazal tudi Sibo. Če se v celoti 
izvedejo programi Mali sonček pa nam je do leta 2019 pomagal tudi LTH  Castings. Za sponzorje pa vemo, 
da se vsaka športna sredina bori za njih in za svoj obstoj in vprašanje je, koliko sredstev na tem področju 
lahko v prihodnje Športna zveza še računa.  
Pri razpisih je Fundacija za šport le delno pokrila svoje obveznosti, nekaj sredstev za izvedene lanske 
programe pričakujemo še v letu 2022. Prav tako nismo kandidirali na razpisu za promocijo državnega 
praznika Dan športa, kar smo storili v letu 2020 in tudi ne za uporabo Sokolskega doma ob podelitvi najvišjih 
občinskih priznanj, ker smo bili oproščeni plačila. Pri prihodkih je bilo v preteklem letu precej manj plačanih 
prijavnin za udeležbo na športnih programih, kot tudi pri izvajanju plavalnih tečajev. V letu 2019 smo na 
tem segmentu imeli skoraj 17.200 € prihodka. Prihodki lanskega leta v primerjavi na leto poprej so razvidni 
na spodnji tabeli : 
 
PRIHODKI 2020 2021 2021/2020 

občinski proračun za dejavnost 21.044,00 19.833,63 -1.210,37 

občinski proračun za športna priznanja 5.000,00 2.500,00 -2.500,00 

sponzorji, donatorji 800,00 59,66 -740,34 

prihodki od razpisov, Fundacija za šport 3.968,94 2.400,00 -1.568,94 

prijavnine 758,00 530 -228,00 

Vrtec, OŠ - plavalni tečaji 8.255,00 7.013,13 -1.241,87 

drugi prihodki igre sindikata 386,30 490 103,70 

SKUPAJ 40.212,24 32.826,42 -7.385,82 

 
 
 
Odhodki v letu 2021 so bili večji kot leto poprej. Zdravstvena situacija nam je omogočila, da smo izvedli več 
programov in pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval. Prikaz odhodki in številčnost programov : 
 

2019 2020 2021   

57.672 26.969 33.892 odhodki 
 -30.703 6.923 glede na preteklo leto 
  -23.780 glede na predpreteklo leto 

    
2019 2020 2021   

52 17 28 število izvedenih programov 

 
Strošek izvedbe tekmovanj in plavalnih tečajev je bil za 80 % višji kot leto poprej, še vedno pa za 10.000 € 
manjši, kot je celotni obseg programov zahteval izdatkov v letu 2019. Pri teh odhodkih je največja postavka 

http://www.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 

učenje plavanja in prevozi otrok na Bazen Stara Loka – slaba polovica. 
Sledijo sodniški stroški in priprave na izvedbe tekmovanj ter neposredni stroški, kot so meritve, zdravstvena 
pomoč.  
 
S povečanim številom izvedbe programov so se za dobrih 1.000 € povečali stroški najemnine objektov, ki 
pa še vedno niso občutno višji, ker je veliko programov potekalo izven zaprtih prostorov. V letu 2019 je bilo 
za najem objektov potrebno plačati skoraj 11.000 €. 
 
Nekoliko manjši so bili odhodki za priznanja, ki bi lahko bili še manjši, če ne bi naredili malo večje zaloge 
medalj za plavalne tečaje. Pri pokalih za odrasle oziroma Športno rekreacijske igre se bodo še v prvi 
polovici prihodnjega leta le ti črpali iz starih zalog – skladišča. Poleg omenjenega ni zveza v preteklem letu 
izdajala zloženke za športne igre, za dva od treh počitniških programov otrok in prav tako ni promovirala 
državnega praznika športa. 
 
Za prireditve in priznanja je bilo porabljenih sredstev približno toliko kot leto poprej, pa še vedno skoraj 
polovico manj, kot v letu 2019. Manj je bilo zaključkov tekmovanj in z njimi povezanih družabnih srečanj, 
nekaj zaloge se je pripravilo tudi pri nogavicah kot darila udeležencem naših programov.  
 
Ostali odhodki ne kažejo velikih odstopanj. Strošek pisarniškega materiala in drugih izdatkov se v preteklih 
petih letih giblje med 1.200 in 2.000 €, računovodske storitve med 1.200 in 1.800 €. Spodnja tabela kaže 
odhodke v primerjavi z letom poprej:  
 
ODHODKI 2020 2021 2021/2020 

izvedba tekmovanj, tečajev plavanja 8.517,21 15.257,45 6.740,24 

najemnina objektov 5.885,63 6.994,68 1.109,05 

medalje, pokali, promocija 4.294,26 3.640,68 -653,58 

prireditve in priznanja športnikom 5.122,84 5.299,56 176,72 

pisarniški material, drugo 1.845,50 1.188,44 -657,06 

računovodske storitve 1.244,00 1.511,58 267,58 

športna oprema 60,00 0,00 -60,00 

SKUPAJ 26.969,44 33.892,39 6.922,95 

 
 
Rezultat finančnega poslovanja v letu 2021 je negativen v višini 1.065,97 €.  
Pozitivni prenos iz leta 2020 je 14.327,00 €.  
 
Predlagana sklepa Izvršnemu odboru : 
 
SKLEP 1: Negativni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2021 v višini 1.065,97 € se bo pokril s 
pozitivnim rezultatom iz leta 2020. 
 
SKLEP 2: IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Zboru članov v potrditev. 
 
 
Finančno poročilo pripravila:      Predsednica Športne zveze 
Aleš Murn, sekretar Športne zveze in     Saška Benedičič Tomat 
T menat, računovodske storitve, d.o.o. 
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ODBOR ZA ŠPORTNA PRIZNANJA 
 
Izvršni odbor Športne zveze je na svoji 1. seji 11. novembra 2021 sprejel 
 
Sklep 
Iz Odbora za športna priznanja se umakne Saška Benedičič Tomat in se na mesto nje poleg Avgusta 
Hartmana, Marjana Kalamarja in Dušana Čatra imenuje Aleksandro Kavčič in Marka Terkaja. Novega 
predsednika-co Odbora imenujejo člani odbora na njihovem prvem srečanju, ki ga skliče sekretar ŠZ. 
 
V tem času do sklica 2. seje IO ŠZ je umrl član Odbora Dušan Čater. Zato člani IO Športne zveze 
predlagajo članom Sveta zavoda za šport sprejem 
  
Sklepa 
Aktualni mandat članom Odbora za športna priznanja poteče konec leta 2022. Za pregled predlogov in 
pripravo podelitve priznanj v letu 2022 so zadolženi : Avgust Hartman, Marjan Kalamar, Aleksandra 
Kavčič in Marko Terkaj. IO Športne zveze in Svet zavoda za šport konec leta 2022 oz. spomladi 2023 
imenujejo nove člane tega odbora za prihodnja štiri leta. 
 

 
V nadaljevanju je IO ŠZ s SKLEPOM potrdil razpis : 

 

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 OBDOBJU MAREC 2021 – MAREC 2022 

 
1. Zavod za šport Škofja Loka (ZŠ) in Športna zveza Škofja Loka (ŠZ) podeljujeta PLAKETE in 

SVEČANE LISTINE za 
- dosežene vrhunske rezultate športnikov v obdobju marec 2021 – marec 2022 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. april 2022 na naslov : Zavod za šport, Podlubnik 1/c, 4220 Škofja Loka 
s pripisom: » Priznanja 2021-22 «. 

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, ki 
bo na državni praznik športa, 23. septembra 2022. 

 
 
ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA   ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA 
predsednik sveta ZŠ, Marko Primožič   predsednica ŠZ, Saška Benedičič Tomat 
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Zavod za šport Škofja Loka 

Svet zavoda 

 

                                    Z a p i s n i k 

 

 

5. korespondenčne seje Sveta zavoda za šport, ki je  potekala od torka 22. 03. 2022, od 

14.00; do ponedeljka , 28. 03. 2022 do 20.00. 

Po naslednjem dnevnem redu: 

1. Potrditev JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PLAKET 
IN SVEČANIH LISTIN ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA 
LOKA V OBDOBJU MAREC 2021 – MAREC 2022 
 

 
Predlagani sklep: 

1. Svet Zavoda za šport Škofja Loka  potrjuje predlog za najvišja občinska športna 

priznanja za obdobje januar 2020 – marec 2021 in datum podelitve 23. september 2021. 

 

 

V času poteka seje so za predlagani sklep glasovali  člani sveta zavoda Domen Kosmač, Melita 

Rebič, Marko Primožič, Roman Hartman, Jaka Matek, Gorazd Šiberle, Bojan Berčič. 

  

 

Škofja Loka, 29. 03. 2022 

 

Zapisal: Igor Draksler                                                   Marko Primožič, predsednik   
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Na 1. seji Izvršnega odbora Športne zveze, ki je tudi Strokovni svet 
Zavoda za šport, 11.11.2021 je bilo v pogovoru ugotovljeno, da se pogreša komunikacija IO ŠZ s 
predstavniki ŠZ v Svetu zavoda. Zato bi bilo v prihodnje smiselno vzpostaviti tesnejše sodelovanje 
s predstavniki ŠZ v Svetu Zavoda za šport, kjer so trenutno Marko Primožič, Jaka Matek in Gorazd 
Šiberle. Sprejeta sta bila sklepa: 
 
Sklep 
IO ŠZ za predsednika Strokovnega sveta Zavoda za šport imenuje Jožeta Hafnerja in naproša 
Svet Zavoda za šport, da se mu v prihodnje posredujejo gradiva in zapisniki njihovih sestankov. 
 
Sklep 
Na naslednje srečanje IO ŠZ se povabi tudi predstavnike ŠZ v Svetu zavoda, da se pridobijo 
informacije o njihovem delovanju in občinski športni problematiki. 
 
Statut Zavoda za šport, ki ga dobite na spletnih straneh zavoda :  
https://www.zsport-skloka.si/sl/16-dokumenti-zavoda/8-zavod-za-sport-skofja-loka 
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Občinski športni objekti 
 

2014 - 2016 
 
Odbor za športne objekte je bil na IO ŠZ in Svetu ZŠ imenovan za obdobje 2011-2016. Njegov predsednik 
je bil Ivan Hafner. Na 16 skupščini ŠZ 9. oktobra 2016 je podal zadnje poročilo: 
 
Glede na zastavljene cilje Odbora so bili premiki v izgradnji športnih objektov, katerih izgradnja je bila 
potrjena na Občinskem svetu že leta 2005, a do leta 2010 še nerealizirana, komajda simbolični. 
Vsi apeli, da bi Občina prekinila popoln predah pri investicijskih sredstvih za športne objekte v tekočih letih 
in razvojnih sredstvih do konca leta 2017, niso obrodili skorajda nobenega sadu. Izjema je bila telovadnica 
OŠ Šk.Loka-mesto, kjer so za leto 2014 in 2015 v sredstvih za osnovno šolstvo predvideli določena 
investicijska sredstva, realizacija pa je bila nična. Je pa v razvojnem planu predvideno za leto 2018 za ta 
namen 315.000 € in za leto 2019 400.000 Eur. Če izvzamemo nekaj sredstev za odkupe zemljišč in za 
projekte, je bila PORABA ZA INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE V OBDOBJU ZADNJIH ŠEST IN VEČ 
LET NIČNA !! 
Dokončanje na Občinskem svetu Občine Škofja Loka sprejetega in potrjenega programa športnih objektov 
2004-2010 je ostalo NEURESNIČENO. Gre za najbolj pereče objekte: Obnova in povečanje telovadnice 
pri OŠ Škofja Loka-mesto, izgradnja in obnova zunanjih športnih objektov, da o novo nastalih potrebah 
zadnjega desetletja niti ne govorimo. 
Če občinsko vodstvo ne bo spremenilo odnosa do tega perečega problema, bo prevzelo nase krivdo za 
padec nivoja telesne aktivnosti prebivalstva naše občine !!! 
Celo sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki so bila do leta 2014 dokaj stabilna in smo z določenimi 
dogovorjenimi združevanji opravili (področje nogometa) nekaj investicijskih del, so bila z rebalansom za 
leto 2014 znižana in taka ostala tudi v obravnavanem obdobju. 
 
Odbor je obravnaval in potrdil predlog delitve teh sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov na društva 
in klube za leti 2015 in 2016. Posebne napore smo tudi v teh letih vlagali v premik pri izgradnji večje 
telovadnice pri OŠ Loka mesto in v iskanje možne realizacije izgradnje novega strelišča. Za telovadnico 
OŠ Škofja Loka-mesto so sedaj le predvidena nekaj večja sredstva v letih 2018 in 2019 !!, za strelišče pa 
zagotovilo, da bo do podrtja sedanjega postavljeno novo. 
 
Podpisani, kot predsednik Odbora za občinske športne objekte, ocenjujem, da delo odbora ni bilo posebno 
učinkovito, saj so njegovi predlogi in apeli naleteli na gluha ušesa in se zato sprašujem o  smiselnosti 
njegovega nadaljnjega obstoja!? 
 

2017 
 

Izvršni odbor Športne zveze oktobra 2017 : 
Tine Radinja je prisotne seznanil o ustanovitvi delovne skupine za izgradnjo telovadnice OŠ Šk. Loka 
mesto. Skupina se je že sestala in je v fazi iskanja projektne rešitve. 
Ivan Hafner pove, da sta Športna zveza in Zavod za šport v letu 2010 imenovala Odbor za športne objekte 
2011 – 2016, kateremu je sam predsedoval. Glede na zadane naloge ostaja odprto področje : telovadnica 
pri OŠ Škofja Loka mesto ter urejanje nogometnega igrišča v Puštalu in na Svetem Duhu. Ker je obdobje, 
za katerega je bil odbor imenovan končano, je IO na predlog predsednika odbora Ivana Hafnerja sprejel 
Sklep 
Sprejme se ugotovitveni sklep, da je s koncem leta 2016 prenehal z delovanjem Odbor za športne objekte 
2011 – 2016. IO ŠZ predlaga Svetu zavoda za šport, da tudi on sprejme razrešitev odbora. 
 
V nadaljevanju te točke je bila podana informacija glede urejanja nogometnih igrišč na Svetem Duhu. Ob 
utemeljeni pripombi, da se je premalo naredilo v smeri pridobitve 400 m steze za atletiko in da tudi občina  
nima trenutno nikjer prostora za umestitev v prostor 400 m atletska steza, ki je nujno potrebna za osnovni 
atletski trening teka, se je soglasno sprejel 
Sklep 
Izvršni odbor Športne zveze daje pobudo na Občino Škofja Loka, da v prostorskem planu (OPN) poišče 
možnost umestitve 400 m steze za atletiko. Pri tem naj ji pomaga Zavod za šport s strokovnimi nasveti, ki 
tako stezo lahko združuje z različnimi dejavnostmi, ki niso samo »nogometne«. 
 

2019 
 

Izvršni odbor Športne zveze je marca 2019 bil seznanjen z naslednjimi informacijami: 

http://www.zsport-skloka.si/
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Aktivnosti pri športnih objektih in atletske steze : V odsotnosti direktorja 
zavoda je njegovo poročilo podal sekretar zveze : vloga za umestitev atletske steze je bila dana na 
Občino. Sedaj jo morajo uslužbenci umestiti v prostor. Roka za to ni. Pri športnih objetih je podana zgolj 
informacija, da na igrišču v Gorajtah potekajo gradbena dela, čaka se na sprejem občinskega proračuna 
kateremu sledi podpis pogodbe za umetno travo in razsvetljavo. 
V razpravi pri tej točki so na pobudo Ivana Hafnerja sodelovali vsi navzoči. Občina Škofja Loka nima načrta 
niti strategije glede razvoja športne infrastrukture v prihodnje. ŠZ ni seznanjena s tem, kaj se planira 
oziroma dogaja na terenu. Tako rekoč iz medijev izvemo, da se je postavljal pump track, fitnes naprava v 
Gorajtah, obnovila trim steza. Govori se, da naj bi postavili še 2 objekta fitnesa v naravi. Kaj je s 
problematiko telovadnice pri OŠ Škofja Loka mesto ?  
 
V novembru 2019 so se člani Izvršnega odbora Športne zveze seznanili, da se je našel investitor za 
izgradnjo atletske steze v Škofji Loki. Občina ima sedaj nalogo, da prouči možnosti lokacije postavitve 
objekta. Potrebna bo sprememba prostorskega plana in če se pospešeno prične delo na tem področju, bo 
možna postavitev v dveh letih (eno leto študija projekta, eno leto skrajšani postopek OPN). Na potezi je 
župan, predlagano mu je imenovanje odbora in že konkretni vodja. Člani IO upajo in želijo, da se to 
uresniči. Člani so sprejeli 
Sklep 
Naproša se župana, da čim prej pospeši korake za uresničitev postavitve atletske steze v naši občini. 
 

2020 
 
V oktobru 2020 je članom Izvršnega odbora Športne informacijo o dogodkih na področju atletskega 
stadiona podal Jurij Demšar: 
 
Prejeli smo zaključne ugotovitve primerjalne analize – Prostorska preveritev umestitve 400m atletske steze 
v prostor, ki jo je izdelal Protim Ržišnik Perc, za Občino Škofja Loka: 
 
V primerjalni analizi so bile izbrane lokacije vrednotene s stališča več kriterijev (urbanistična umestitev, 
prometna dostopnost in lastništvo zemljišč). Največ najboljših ocen (zelo ustrezno) za posamezni kriterij 
sta zbrali lokaciji Frankovo naselje in Gorajte, vendar nobene od njiju, zgolj na podlagi prostorske 
preveritve, še ni možno opredeliti kot edine ustrezne za umestitev atletske steze.  
 
Umestitev atletske steze na lokaciji Frankovo naselje se je z največ vidikov izkazala kot najustreznejša: 

- pretežni del zemljišč ima že danes ustrezno podrobnejšo namensko rabo (CDi), sprememba 
podrobnejše namenske rabe je potrebna le za manjši del zemljišč (iz ZP v CDi), 

- nahaja se v bližini obstoječe družbene infrastrukture (šola, vrtec, športna dvorana), - je zelo dobro 
dostopna, 

- postajališča javnega prometa so v bližini lokacije, 
- ni vizualno izpostavljena, 
- večina potrebnih zemljišč je že v lasti občine. 

Negativna stran te lokacije je predvsem: 
- preko območja poteka elektro daljnovod, ob lokaciji se nahaja RTP Škofja Loka ter  
- dejstvo, da bi se z umestitvijo atletske steze zasedla praktično celotna površina, ki omogoča 

morebitno potrebne širitve obstoječih vzgojno izobraževalnih kapacitet, ki se nahajajo na lokaciji. 
 
Tudi umestitev atletske steze na lokacijo Gorajte je bila z več vidikov ocenjena kot ustrezna: 

- manjši del zemljišč ima že danes ustrezno podrobnejšo namensko rabo (ZS), 
- na lokaciji se že nahaja športna infrastruktura (nogometno igrišče, pomožni objekt), 
- ni vizualno izpostavljena, 
- večina potrebnih zemljišč je že v lasti občine. 

Negativna stran te lokacije je predvsem: 
- oddaljenost lokacije od centra mesta ter posledično slaba dostopnost za širši krog uporabnikov, 
- tveganje, da zaradi posegov v območje naravne vrednote (nižinski gozd) širitev stavbnih zemljišč v 

potrebnem obsegu ne bo možna. 
 
Bolje ocenjena varianta umestitve atletske steze na lokaciji Gorajte je bila sicer varianta 2b, za katero 
sprememba OPN sicer ne bi bila potrebna, saj je predvidena znotraj že danes ustrezne namenske rabe ZS 
(površine za rekreacijo in šport), vendar bi bila v tem primeru predhodno potrebna prestavitev obstoječega 
nogometnega igrišča. S to varianto umestitve na lokaciji ne bi bilo več preostalih prostih površin za 
umeščanje drugih športnih programov (športni park). 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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Zaradi navedenega bi bilo v SD OPN smiselno, da se namenska raba 
ZS, kljub nižji oceni variante razširi proti zahodu in se tako omogoči umestitev atletske steze po varianti 
Gorajte 2a. Ta umestitev bi poleg atletske steze omogočala tudi ohranitev novo urejenega nogometnega 
igrišča in umestitev spremljajočega servisnega objekta ter parkirišč. 
 
Pred dokončno opredelitvijo površine območja, predvidenega za širitev namenske rabe ZS bi bilo sicer 
nujno, da se preveri kateri programi se bodo poleg obstoječega nogometnega igrišča in novo predvidene 
atletske steze še umeščali na lokacijo Gorajte. 
 
Predlagamo, da se v SD OPN za naslednji dve lokaciji: 
 
- Frankovo naselje (varianta 3a) in 

 
- Gorajte (varianta 2a) 
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določi ustrezno prostorsko podlago, ki bo poleg že dopustnih posegov omogočala tudi umeščanje atletske 
steze (med dopustne objekte je potrebno navesti tako stavbe za šport (tribuna, garderobe, skladišče za 
športne rekvizite, …) kot tudi športna igrišča. 
 

Mnenja članov Športne zveze  Škofja Loka: 
 

Jurij Demšar, podpredsednik Športne zveze in predsednik Atletskega kluba Škofja Loka: Kot je vidno iz 
primerjalne analize – Prostorska preveritev umestitve 400m atletske steze v prostor, vidimo, da prostor za 
izgradnjo atletske steze je. Zdi se mi pomembno, da vztrajamo na poti izgradnje 400m steze tudi v teh 
težkih časih za šport, v katerih smo sedaj. Škofja Loka ima ogromen športni potencial, ki pa žal do danes 
ni moral biti 100% prikazan zaradi pomanjkanja zunanje infrastrukture. Kar 15 manjših slovenskih občin od 
Škofje Loke ima 400m stezo. Če želimo dvigniti nivo športa na škofjeloškem je 400m atletska steza 
obvezen korak k temu cilju.   
 

Aleš Murn, sekretar Športne zveze: vsekakor sem enakega mnenja kot Jurij Demšar. Do realizacije pa zna 
miniti še kako leto. In ne glede na to, bi lahko obstoječi atletski prostor, stezo z igrišči v Šolski ulici, 
dopolnili z garderobnim objektom in sanitarijami. Prostor to dopušča, veliko bi to pomenilo vadečim in tudi 
šoli pri obratovanju šolske telovadnice oz. njihovih garderob. 
 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze: Menim, da bi bilo za celoten šport v Škofji Loki izjemno koristno 
zgraditi atletski štadion s 400 m stezo, tako da to idejo podpiram. Kdaj bo ta ideja realizirana pa seveda ne 
vem, zato se mi na kratek rok zdi zelo koristen predlog Aleša, da se kratkoročno poskuša izboljšati pogoje 
na obstoječem tekaškem objektu, hkrati pa se poskuša realizirati tudi »prava« gradnja atletske steze. 
 

Ivan Hafner, član IO ŠZ:  

• Predlagana umestitev v Frankovem naselju sploh NI MOŽNA! Snovalec tega predloga najbrž ni 
bil na terenu, sicer bi ugotovil, da na večjem delu predlaganega tlorisa stoji BALINARSKA  
DVORANA, torej objekt, za katerega smo se leta trudili in omogočili rezultatsko naj 
uspešnejšemu občinskemu klubu-balinarjem BK Trata, da lahko uspešno tekmuje v državi in 
Evropi! 
Ako bi stezo obrnili za 90 stopinj, bi bilo mogoče! (od nove Hale Trata, mimo vrtca in balinišča do v 
bodoče predvidene priključne ceste. Žrtvovani pa bi bili dve malo uporabljani teniški igrišči!) 

• Najbolj sprejemljiva bi bila že zdavnaj predlagana Varianta GORAJTE 2.a. VENDAR NE PO 
PREDLAGANI SKICI. Ta odgovarja predlogu Gorajte 2.b. V poštev pride varianta po tekstovnem 
opisu Gorajte 2. a .(ko steza objema sedanje nogometno igrišče in s širitvijo proti zahodu pridobi 
še prostor za tribune) 
 

Aleksandra Kavčič, članica IO ŠZ: Se strinjam, da je zagotovo najhitrejša, najbolj enostavna in najcenejša 
varianta obstoječi atletski prostor, stezo z igrišči v Šolski ulici, dopolniti  z garderobnim objektom in 
sanitarijami. Se pa tudi strinjam, da v kolikor želimo dvigniti nivo športa na škofjeloškem je 400m atletska 
steza obvezen korak k temu cilju.   
Glasujem za umestitev atletske steze na lokaciji Frankovo naselje. 
 

Jože Hafner, član IO ŠZ: nobena od lokacij ni idealna glede na center mesta in dostopnost, glede tega je 
boljša v Frankovem naselju, kjer je prednost tudi, da je poleg osnovne šole. Po drugi strani pa je znotraj 
atletske steze lahko tudi nogometno igrišče z naravno travo, ki je v planu v Gorajtah in bi se ta dva objekta 
nekako lahko združila. V obeh primerih pa je najverjetneje potrebno spremeniti OPN (občinski prostorski 
načrt). V Frankovem naselju takega objekta ni v planu, v Gorajtah je planirano samo nogometno igrišče 
brez steze. V Gorajtah bi bila takšna postavitev nogometnega igrišča boljša (smer vzhod-zahod) kot 
sedanja sever-jug. Sem vsekakor za Gorajte, potrebno bi bilo še podrobneje (z roki in investicijami) 
opredeliti obe varianti. 
 

Jurij Demšar: Strinjam se z Alešem, tudi na obstoječo stezo na Šolski ulici bi bilo smotrno opremiti z 
garderobami in sanitarijam, vendar to vsekakor ne more nadomestiti 400m steze. Za obdobje do nove 
steze pa bi pomožni objekti na Šolski ulici bili več kot dobrodošli tako za šolo kot tudi za ostale uporabnike 
stadiona.  
 

Pavle Oblak, član IO ŠZ: Se strinjam z mnenji Jurija in Aleša. O dokončni odločitvi o lokaciji naj se preveri 
(kot zapisano), natančnejšo opredelitev programov, dejavnosti in kapacitet. 
 

Rudi Zadnik, predsednik Nadzornega odbora ŠZ: Pri primerjavah za izdelavo atletske steze bi bila morda 
smotrna tudi saj približna finančna ocena gradnje ene in druge variante. Predvsem pa, kje bi bila večja 
izkoriščenost atletske steze in s tem tudi vzdrževanje takega objekta? Včasih je kakšen objekt cenejši, 
vendar ga je potem težje vzdrževati, ker je premalo uporabnikov, ki bi ga fizično in finančno vzdrževali. 
 
Člani IO ŠZ so sprejeli 
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SKLEP Informacijo o dogodkih na področju atletskega stadiona so 
člani IO vzeli na znanje in predlagajo, da to temo obravnavajo tudi na Svetu Zavoda za šport. 
 

Rezime 2018 – 2022 : 
 
postavljen pump track v vojašnici 
nekaj telovadnic v naravi 
obnovila trim steze za gradom 
novo strelišče v vojašnici 
telovadnica pri OŠ Škofja Loka mesto je narejena groba idejna zasnova 
urejeno nogometno igrišče na Svetem Duhu z garderobami 
garderobe v Puštalu naj bi bile v 2022 
… ? 
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Športna zveza Škofja Loka 
Podlubnik 1c 
4220 Škofja Loka 
 
18.12.2021 
 
 
Zadeva : Podpora Nogometnemu klubu Škofja Loka pri kandidaturi za sredstva Fundacije za  
šport za izgradnjo garderobnih objektov 
 
 
Nogometni klub Škofja Loka deluje na območju naše občine že 92 let. V Puštalu, kjer klub deluje, je bila 
do izgradnje športnih dvoran to edina večja športna površina, kjer se je poleg nogometa odvijala tudi 
telovadba, atletika, košarka in rokomet. Temu so bile prilagojene skromne garderobe že pred 2. svetovno 
vojno, ki so se občasno obnavljale in dograjevale. Danes je ta objekt dotrajan in ne izpolnjujejo več 
kriterijev za igranje nogometa v višjih ligah. Poleg tega na tem območju vadi preko 240 mladih v 
nogometni šoli iz kar treh klubov: Športno društvo Polet iz Svetega Duha, Športno društvo Kondor iz 
Godešiča in Nogometni klub Škofja Loka.  
 
Klub mora postaviti nov, sodobnejši garderobno sanitarni objekt. Ne samo zaradi zahtevka Nogometne 
zveze Slovenije, pod okriljem katere NK Škofja Loka tekmuje tudi v 3.SNL, ampak zaradi dotrajanosti 
celotnega objekta. 
Zato podpiramo kandidaturo NK Škofja Loka, Puštal 25A, 4220 Škofja Loka za pridobitev sredstev iz 
Fundacije za šport za gradnjo novega garderobnega objekta. 
 
 
Saška Benedičič Tomat, predsednica Športne zveze Škofja Loka 
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Športna zveza Škofja Loka 
Podlubnik 1c 
4220 Škofja Loka 
 
19.12.2021 
 
 
 
Zadeva : Mnenje  pri kandidaturi za sredstva Fundacije za šport za obnovo parketa večnamenski  
Športni dvorani Poden v Škofji Loki 
 
 
Športna dvorana Poden je osrednja pokrita športna površina v občini Škofja Loka. Osrednji prostor 
predstavlja velika dvorana kot večnamenska športna površina namenjena vadbi in tekmovanju v 
rokometu, košarki, floorballu, plezanju in rekreativni vadbi. Trenutno stanje parketa že resno ogroža 
vadbo predvsem pa tekmovanja na najvišjem nivoju. Obnova bo omogočala normalno vadbo športnih 
sredin in izvedbo tekmovanj od občinskega do najvišjega državnega nivoja v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. S tem dvorana ostaja uporabna za vsa področja vadbe in tekmovanj. 
 
Podpiramo kandidaturo Zavoda za šport Škofja Loka za pridobitev sredstev iz Fundacije za šport za 
pridobitev sredstev za obnovo parketa v večnamenski Športni dvorani Poden v Škofji Loki. 
 
 
Saška Benedičič Tomat, predsednica Športne zveze Škofja Loka 
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Športna zveza Škofja Loka 
Podlubnik 1c 
4220 Škofja Loka 
 
23.11.2021 
 
 
 
Zadeva : Mnenje za sredstva Fundacije za šport za obnovo tenis igrišč na Trat 
 
Športni park Trata ima tudi tenis igrišča. Poleg igrišča z lešom tudi dva z umetno podlago. Tudi zaradi 
tega so igrišča res polno zasedena praktično skozi celo leto in mnogim tenisačem predstavljajo od 
oktobra do marca edino igralno polje v naši občini. 
Za rekreacijo je igranje tenisa pomembna panoga, zato podpiramo kandidaturo Občine Škofja Loka za 
pridobitev sredstev iz Fundacije za šport za obnovo igrišč na Trati pri Škofji Loki. 
 
 
Saška Benedičič Tomat, predsednica Športne zveze Škofja Loka 
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ZIMSKO VESELJE 2022 
15.2.2022 
 
SPOŠTOVANI RAVNATELJI OSNOVNIH ŠOL 
Tako kot v preteklih letih, pred letom 2020, je Športna zveza skušala zbrati ponudnike raznih športnih 
programov za počitniške dejavnosti naših osnovnošolskih otrok. 
To smo ponovno storili tudi letos, a žal je zaradi situacije ponudbe precej manj. 
Odločili smo se, da ponudbo oziroma pripravljeno zgibanko ne dajemo v tisk, ampak jo pripravimo zgolj v 
elektronski obliki. Vas pa naprošamo, če je v vašem interesu, da zbrano ponudbo posredujete otrokom na 
vaših spletnih straneh ali drugače na vam primernejši način informirate njihove starše. 
Hvala vam na sodelovanju in vse dobro želimo. 
Športna zveza Škofja Loka 
Za njo Aleš Murn, sekretar 
 

 

 
 
 

Obisk po dnevih: 
BADMINTON - 7, 9, 4, 8  (28) 
BAZEN - 22 
PLEZANJE (BRICALP) - 47 
STRELJANJE - 9, 6 (15) 
 
skupaj 112 učencev 
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40. ŠRI potekajo od julija 2021 

in se bodo zaključile sept.2022 2021 2022
razpisano 

tekmovanje

udeleže

nih ekip

št.udele

žencev

razpisano 

tekmovanje

udeleže

nih ekip

št.udele

žencev

1 Badminton Poljane

2 Badminton Železniki

ŠRI 3 Balinanje dvojice Gor.vas 18.06.2021 10 25

ŠRI 4 Balinanje Trata 23. in 24.4.2022

ŠRI 5 Balinanje trojke m (Novi svet) maj-jun

ŠRI 6 Balinanje Žiri 23.10.2021 12 30

ŠRI 7 Floorball Gabrk 02.10.2021 3 18

ŠRI 8 Floorball Trata 23.04.2022

9 Futsal Gorenja vas

ŠRI 10 Futsal Železniki 02.04.2022

11 Kegljanje dvojice april

12 Kegljanje krompirjev turnir

13 Kegljanje Miklavžev turnir

14 Kegljanje ponovoletni turnir 08.01.2022 35

15 Kegljanje posamično feb-mar 22 31

ŠRI 17 Kegljanje ŠD Poden borbene 20.-28.11.2021 10 37

ŠRI 16 Kegljanje tandem 11.03.2022 8 16

ŠRI 18 Kegljanje Železniki 22. in 23.4.2022

ŠRI 19 Kolesarjenje kronometer 17.09.2021 8 21

20 Kolesarjenje Visoko-Hotavlje

ŠRI 21 Košarka 3:3 Žiri 02.07.2021 4 16

45 Košarka 5:5 Lenart

ŠRI 22 Košarka 5:5 Železniki 13.03.2022 4 30

23 Košarka 5:5 Žiri

24 Kros za mlade april-maj

ŠRI 25 Namizni tenis Trata 24.04.2021 6 14 08.04.2022

ŠRI 26 Odbojka dvoranska Trata 19.02.2022 12 90

ŠRI 27 Odbojka dvoranska Žiri 18.12.2021 10 80

ŠRI 28 Odbojka na mivki Šk.Loka 25.09.2021 8 24

ŠRI 29 Odbojka na mivki Železniki jun-sep

ŠRI 30 Odbojka na mivki Žiri jun-sep

ŠRI 31 Pikado Šk.Loka 31.08.2021 10 25

32 Pikado Železniki

ŠRI 33 Plavanje Železniki marec

ŠRI 34 Prstomet Trata 17.12.2021 16 40

ŠRI 35 Prstomet Žiri 09.04.2022

ŠRI 36 Streljanje Železniki 06.11.2021 5 08.04.2022

37 Šah - turnir Trata 11.12.2021 37

ŠRI 38 Šah - turnir Visoko 17.07.2021 12 50

39 Tek na Lubnik 04.09.2021 35

ŠRI 40 Tek na smučeh ni zanimanja

ŠRI 41 Tenis dvojice Žiri maj-jun

ŠRI 42 Tenis Železniki 18.09.2021 6 12

43 Trimfejst 21.-22.5.

ŠRI 44 Veleslalom Rudno ni zanimanja

46 Kegljanje ekipno liga pričetek 10.12.21 4 56

47 Namizni tenis liga pričetek 15.11.21 10 60

48 Prstomet liga pričetek 5.11.21 10 120

49 Splošna telovadba pričetek 5.10. 70

50 Badminton rekreacija pričetek 23.10. 48

51 Namizni tenis rekreacija pričetek 28.10. 48
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KK Škofja Loka 

Bodovlje 34 

4220  ŠKOFJA LOKA 

 

ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA 

Podlubnik 1 c 

4220  ŠKOFJA LOKA 

 

 

Spoštovani, 

 

Pred časom sem vam poslal pobudo za postavitev tribun na kegljišču in zaslona, preko 

katerega bi lahko spremljali kegljaške tekme. Posredoval sem vam tudi kontakt osebe, ki se s 

tem ukvarja in s katero imajo tudi drugi klubi dobre izkušnje. Ker od vas še nisem dobil 

odgovora, me zanima, kako je s tem.  Prav tako me zanima, kako ste se odločili glede tribun 

samih, saj mislim, da se vsi zavedamo, da bi bilo boljše, če bi jih postavili, sploh v teh 

covidnih časih, saj bi z njimi lažje določali primerno razdaljo med ljudmi. 

Omenil bi še zadevo glede plačevanja kegljišča. Glede na to, da na kegljišču treniramo 2x 

tedensko, vsako drugo soboto pa imamo tudi tekme, v mesecu decembru pa tudi 

organiziramo Pokal Loka, posledično kegljišče veliko stane. Prav za Pokal Loka sem vam že 

večkrat postavil vprašanje oz. pobudo za nižjo ceno ure kegljišča pa nikoli ne dobim 

odgovora, oz. vedno v smislu: »se bomo dogovorili«. Žal iz tega dogovora že nekaj let ni nič, 

kljub temu, da tudi v samem bifeju poskrbimo za več prometa. 

Opozoril pa bi še na eno stvar. Vsako leto popravljamo obrazec za poročanje o izvedenih 

programih, saj letnica nikoli ni prava. Primer: poročamo o drugi polovici leta 2021, na 

obrazcu je letnica 2018. To ne povzroča samo zmede pri tistem, ki obrazec izpolnjuje, ampak 

je tudi neprofesionalno od tistega, ki tak obrazec posreduje naprej vsem klubom. Kolikor mi 

je znano, ste na zavodu vsi zaposleni in se s tem ukvarjate poklicno, zato bi pričakoval več 

natančnosti. Kajti z vaše strani od nas pričakujete prav natančnost in doslednost, čeprav se 

sami z vodenjem kluba ukvarjamo ljubiteljsko, prostovoljno in brez plačila. 

 

Mislim, da je Zavod za šport tukaj zato, da pomaga pri razvoju športa v občini, predvsem pa, 

da je na strani vseh klubov, ki smo člani Športne zveze, zato od vas pričakujemo več. 

 

Lep pozdrav! 

Jure Hajnrihar, Kegljaški klub Škofja Loka, predsednik 


