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ZAPISNIK  
 
21. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
ki je potekala od 15.10.2020 do 20.10.2020. 
 
Na sklicani dopisni seji so sodelovali vsi člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Pavle Oblak, Aleksandra Kavčič, 
Jurij Demšar, Jože Hafner in Ivan Hafner. 
Seznanjena s sejo sta bila še predsednik NO ŠZ Rudi Zadnik in direktor ZŠ Igor Draksler. 
 
 
Dnevni red : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje IO ŠZ 
2. Pregled in potrditev zapisnika 18. dopisne seje IO ŠZ 
3. Pregled in potrditev zapisnika 19. dopisne seje IO ŠZ 
4. Pregled in potrditev zapisnika 20. dopisne seje IO ŠZ 
5. Prošnja za včlanitev Judo kluba Škofja Loka v Športno zvezo Škofja Loka 
6. Razdelitev javnih sredstev po LPŠ za leto 2020 
7. Srečanja društev v obdobju COVID-19 
8. Potek rekreacije pod okriljem Športne zveze 
9. Dan slovenskega športa 23. september 
10. Podelitev najvišjih športnih priznanj 
11. Informacija o dogodkih na področju atletskega stadiona 
12. Pobude in razno. 

 
Ad 1  
Pregled in potrditev zapisnika 17. seje IO ŠZ. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP: Sprejme se zapisnik 17. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki. 
 
Ad 2  
Pregled in potrditev zapisnika 18. dopisne seje IO ŠZ. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP: Sprejme se zapisnik 18. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki. 
 
Ad 3  
Pregled in potrditev zapisnika 19. dopisne seje IO ŠZ. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP: Sprejme se zapisnik 19. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki. 
 
Ad 4  
Pregled in potrditev zapisnika 20. dopisne seje IO ŠZ. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP: Sprejme se zapisnik 20. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki. 
 
Ad 5  
Po prejeti prošnji za včlanitev Judo kluba Škofja Loka v Športno zvezo je bil soglasno sprejet 
SKLEP: V Športno zvezo Škofja Loka se sprejme Judo klub Škofja Loka. 
 
Ad 6  
Člani IO ŠZ so se seznanili z delitvijo javnih sredstev za šport za leto 2020 in sicer: za dejavnost, za športne 
objete in za subvencijo društvom, uporabnikom dvoran. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP Informacijo so člani IO vzeli na znanje. 
 
Ad 7  
V obdobju maj-september 2020 sta Športna zveza in Športno društvo Partizan izvedla 3 srečanja s 
predstavniki društev in klubov. Bila so dobro obiskana in dobrodošla. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP Informacijo so člani IO vzeli na znanje. 
 
Ad 8  
Od januarja do oktobra je Športna zveza izvajala plavalne tečaje in rekreacijsko vadbo ter tekmovanja v 
okrnjenem obsegu, čemur je vzrok epidemija. Kljub temu je z izvedenem programom zadovoljna, s čimer 
so se seznanili člani IO ŠZ. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP Informacijo so člani IO vzeli na znanje. 
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Ad 9  
V oktobru se je tudi Športna zveza Škofja Loka odzvala pozivu Olimpijskega komiteja Slovenije, da skupaj 
obeležimo prvi državni praznik športa, 23. september. V ta namen je Športna zveza Škofja Loka izvedla 
aktivnosti promocije, poziv ravnateljem in športnikom, kros mladih in podelitev najvišjih občinskih športnih 
priznanj. Podelitev priznanj mladim športnikom za sezono 2019/20 pa je v letošnjem letu odpadla. Člani IO 
ŠZ so se seznanili s poročilom. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP Informacijo so člani IO vzeli na znanje. 
 
Ad 10  
23. septembra 2020 sta Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka v Sokolskem domu podelila najvišja 
občinska športna priznanja za leto 2019. Glede na zdravstvene razmere pol leta kasneje, kot običajno. Je 
pa zato bila umestitev podelitve na državni praznik športa odlična. V pogovorih pred in po podelitvi so 
nastajala mnenja športnih sodelavcev, da bi tudi v prihodnje ta priznanja podeljevali na državni praznik. 
Člani IO ŠZ so se opredelili glede termina podeljevanja najvišjih športnih priznanj. Predlogi so bili : 

a. Predlagam, da ostaja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev plaket in svečanih listin 
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2020 enako objavljen kot preteklo leto, 
torej v decembru 2020. Priznanja se podelijo v marcu 2021 za leto 2020 : 1 glas. 

b. Predlagam, da razpis objavimo v februarju/marcu 2021 za predloge v letu 2020 in podelitev 
opravimo 23. septembra 2021 : 4 glasovi. 

c. Predlagam, da razpis objavimo v juniju 2021 za predloge v sezoni 2020 / 21 in podelitev 
opravimo 23. septembra 2021 : 1 glas. 

V naslednji sklicani dopisni seji bodo podane opredelitve članov in njihova mnenja. Člani IO so soglasno 
sprejeli 
SKLEP Člani IO ŠZ se seznanijo z mnenji dopisne seje in se na podlagi le-teh po ponovnem sklicu dopisne 
seje sprejme odločitev, kdaj se v prihodnje podeljujejo najvišja občinska športna priznanja. 
 
Ad 11  
Informacija o dogodkih na področju atletskega stadiona. Pri tej točki je podal poročilo podpredsednik ŠZ 
Jurij Demšar, ki bo predstavljeno na naslednji seji. Soglasno je bi sprejet 
SKLEP Informacijo o dogodkih na področju atletskega stadiona bodo člani IO prejeli na naslednji seji. 
 
Ad 12  
Pri tej točki ni bilo mnenj. 
 
Športni pozdrav 
 
 
Zapisal Aleš Murn     Blaž Pipp, predsednik Športne zveze Škofja Loka 
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