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22.2.2023 
 
Vabilo na 
 
9. sejo Izvršnega odbora Športne zveze Šk.Loka, Strokovnega sveta ZŠ (6. sestav) 

Ta bo v četrtek, 2.3.2023 ob 18. uri v sejni sobi Zavoda za šport, ŠD Poden, Podlubnik 1c 
 

Predlog dnevnega reda : 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje IO ŠZ. 
2. Potek in pregled zastavljenih nalog iz 8.seje  
3. Letno poročilo Športne zveze 2022 
4. Druge informacije, pobude in razno 
 
Na sejo IO ŠZ je povabljen predsednik NO ŠZ Blaž Pipp. 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  
 
Gradivo za sejo si lahko pogledate na spletni strani  www.zsport-skloka.si  pod Dokumenti – Športna zveza 
oz. ga imate v priponki. 
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 

 

 
 
 
Potek in pregled zastavljenih nalog iz 8.seje  

 
Sklep : Atletski klub Škofja Loka bo ponovno podal pobudo za stadion, ki se jo skupaj s Športno zvezo 
posreduje na Občino; 
 
Stališče Sveta Zavoda za šport je, da ŠZ kot Strokovni svet pripravlja usmeritve za razvoj športa v občini, 
za katere svet lahko poda mnenje, jih sprejema, ali pa tudi ne; 

 
Sklep: IO ŠZ predlaga, da se v prihodnje vsaj 2 meseca pred sprejemanjem LPŠ strokovni svet sestaja z 
novim direktorjem, ki pripravlja LPŠ. Na podlagi stanja športnega terena in javnih sredstev bi bila 
potrebna priprava večih simulacij izračunov delitve javnih sredstev. 
 
Športna zveza si želi tesnejšega sodelovanja z županom.  
Sklep : Predsednica in predstavniki ŠZ se sestanejo z županom, kjer se skuša dogovoriti za redna 
srečanja in izmenjave mnenj. Prvo uradno  srečanje naj bi bilo čim prej v januarju-februarju; 
Sklep : Predsednica županu predlaga ponovno aktiviranje Odbora za športne objekte, kjer naj bi bil 
prisoten tudi predstavnik občine; 
Sklep : V prihodnje Strokovni svet predlaga županu korekcije nekaterih športnih postavk v proračunu 
občine; 
Sklep : Ena od prihodnjih sej IO ŠZ naj bi bila samo na temo LPŠ. 
 
IO ŠZ poda predlog, da se v prihodnjih mesecih organizira delavnica na temo »Vizija razvoja športa in 
rekreacije v Škofji Loki ter razvoj partnerskega sodelovanja različnih sektorjev«, kamor bodo povabljeni 
vsi klubi in društva v Škofjo Loki, predsvaniki različnih sektorjev (šolstvo, zdravstvo, gospodarstvo) ter 
predstavniki Občine Šk Loka. Predsednica pripravi osnutek in ga posreduje članom IO v dopolnitev in 
nadgradnjo.  
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