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Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju od marca 2019 do oktober 2021 
 
V obdobju od marca 2019 do oktobra 2021 je imel Izvršni odbor ŠZ 9 sej, ki so bile zaradi epidemije v 
glavnem vse dopisne. 
 

17. Redna seja dne 20.11.2019 
 
Na 17. redni seji dne 20.11.2019 smo obravnavali predlog Letnega programa športa za leto 2020, prejeli 
informacijo o delitvi sredstev po LPŠ za 2019, se informirali o poteku rekreacije pod okriljem Športne zveze, 
prejeli informacijo o prenehanju delovanja članice ŠZ oz. združitvi dveh članic (strelska društva), prejeli 
informacijo o podelitvi priznanj mladim športnikom, obravnavali pobude in predloge glede atletskega 
stadiona ter obravnavali dopolnitve Pravilnika za športna priznanja. 
  

18. Dopisna seja od 16. do 23.12.2019 
 
Na 18. dopisni seji smo člani IO ŠZ odločali o predlogu za dopolnitev Pravilnika za podeljevanje priznanj, 
plaket in svečanih listin Zavoda za šport in Športne zveze občine Škofja Loka. 
 

19. Dopisna seja od 12. do 15.2.2020 
 
Na 19. dopisni seji IO ŠZ smo se člani odločali o predlogu za najvišja občinska športna priznanja za leto 
2019. 
 

20. Dopisna seja od 19. do 23.3.2020 
 
Na 20. dopisni seji smo člani IO ŠZ sprejeli Finančno poročilo zveze za leto 2019 in poročilo Nadzornega 
odbora. Seznanili smo se o preložitvi 40. Športno rekreacijskih iger v prihodnje in izvajanju rekreacijskih 
tekmovanj ter sprejeli končni tekst Dopolnitve Pravilnika za priznanja. 
 

21. Dopisna seja od 15. do 20.10.2020 
 
Člani IO ŠZ smo na 21. dopisni seji najprej potrdili zapisnike zadnjih sej, z veseljem sprejeli novo članico v 
zvezo: Judo klub Škofja Loka. seznanili smo se z razdelitvijo javnih sredstev po LPŠ za leto 2020 in z 
zaključki srečanja društev v obdobju COVID-19. Podana nam je bila informacija o izvedenih rekreacijskih 
programih pod okriljem Športne zveze, o obeležju in poteku dneva slovenskega športa (23. september) v 
občini, ko so se podelila tudi najvišja športna priznanja za leto 2019. dobili smo tudi informacijo o dogodkih 
na področju atletskega stadiona. 
 

22. Dopisna seja od 27. do 3.11.2020 
 

IO je na 22. dopisni seji pregledal in potrdil zapisnik 21. dopisne seje IO ŠZ in odločal o prihodnjem načinu 
podeljevanja najvišjih športnih priznanj v Občini Škofja Loka na državni praznik športa (v nadaljevanju je 
sklep sprejel tudi Svet Zavoda za šport, da se razpis za športna priznanja objavlja v marcu). Prejeli smo 
tudi informacijo o dogodkih na področju atletskega stadiona in obravnaval razne druga aktualna vprašanja 
in pobude. 

 
23. Dopisna seja od 24. do 27.11.2020 

Na 23. dopisni seji je IO ŠZ pregledal in potrdil zapisnik 22. dopisne seje IO ŠZ ter podal pozitivno mnenje 
k predlaganemu Letnemu programu športa v Občini Škofja Loka za leto 2021. 
 

24. Redna seja dne 2.3.2021 

Na 24. redni seji je IO ŠZ pregledal in potrdil zapisnik 23. dopisne seje. Sprejeli smo finančno poročilo za 
leto 2020 in poročilo Nadzornega odbora ter program dela zveze v letih 2021 in 22. Sprejet je bil razpis za 
zbiranje predlogov za športna priznanja v letu 2020, ki je bil dan v obravnavo tudi Svetu Zavda za šport. 
Pregledali smo izhodišča in gradivo za 18. skupščino Športne zveze in ji predlagali dopolnitve Statuta  
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Športne zveze Škofja Loka. Seznanili smo se tudi o srečanju društev po zoomu v januarju 2021, katerega 
sklicatelj poleg Športne zveze je bilo tudi Športno društvo Partizan. 
 

25. Redna seja dne 16.6.2021 

Na 25. redni seji je IO ŠZ potrdil predlagane kandidate za najvišja občinska športna priznanja. Sprejeli 
smo novo članico v zvezo: Nogometna šola Škofja Loka, pregledali smo poziv članicam za vpis njihovih 
strokovnih kadrov v razvid športnih delavcev in potrdili dnevni red 18. skupščine z okvirnim planom sklica. 
 
 
Kasneje se IO ŠZ ni več sestal, imel pa je še eno dopisno srečanje, kjer so bila dorečena izhodišča za 
sklic Skupščine in ponovno potrjen predlog spremembe statuta v 17. členu. 
 
 
Pripravil Blaž Pipp, predsednik ŠZ  
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