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Potek rekreacije pod okriljem Športne zveze 
Januar – Oktober 2020 
 

Letošnje leto je na področju rekreacije pod okriljem Športne zveze bilo precej drugačno. Kolikor toliko, 
kakor nam je dopuščalo stanje epidemije, pa je bilo še kar uspešno. Pričeli smo odlično z dvoransko 
odbojko in relativno dobro glede na vremenske pogoje z veleslalomom na Rudnem. V kegljanju smo 
uspeli zaključiti ekipno in posamično tekmovanje, potekala je nemoteno namiznoteniška liga, liga v 
prstometu, rekreacija v splošni telovadbi, badmintonu in namiznem tenisu. Nemoteno so potekali plavalni 
tečaji. Potem je nastopilo obdobje Covida. Za zastavljene 40. jubilejne Športno rekreacijske igre smo 
javnosti posredovali spodnje obvestilo:  
 

 

PRELOŽITEV 40. Športno rekreacijskih iger  
V LETO 2021 

 
Organizacijski odbor, ki deluje v sklopu Športne zveza Škofja Loka, je za letos 
predvidene 40. jubilejne, nekoč sindikalne, kasneje delavske in medobčinske športne 
igre v celoti preložil v naslednje leto. Nastale razmere so tudi športne dogodke postavile 

na glavo, le upati je, da se bo s časoma športno življenje vrnilo na stare tirnice.  
Odbor je nadalje sklenil, da se v drugi polovici letošnjega leta v okviru možnosti izvede nekaj 
tekmovanj, ki pa bodo namenjena bolj tradicionalnemu ohranjanju stikov udeležencev.  
V letu 2021 je poleg izvedbe 40. jubilejnih iger predviden tudi  športno - družabni  dogodek v Žireh, s katerim 
bi obeležili okroglo obletnico iger. 
 

 

Fundaciji za šport smo sporočili, da odstopamo od kandidature za pomoč igram (odobrenih je bilo 2.500 
€) saj ne bomo uspeli programa realizirati niti ne v 80%. Prav tako se nismo obračali na naše sponzorje 
glede na težko gospodarsko situacijo.  
 

Potem smo čakali na ugodnejše razmere in v juniju 
ponudili rekreacijo pod »blagovno znamko« : 
 

Zaključili smo prstomet ligo s tekmovanjem na prostem in 
podelitvijo priznanj. Z neumornim Jano Rantom smo zaključili namiznoteniško ligo in podelili priznanja v 
Gabrku na pikniku. Sledila so tekmovanja na prostem. Najlepše so bila obiskana v odbojki na mivki. Kaj 
kaže za jesen ne vemo. Planiramo in trenutno izvajamo programe, kot da bo vse v danih razmerah lahko 
potekalo in si želimo, da bi tega bilo čim več : 
 

  razpisano tekmovanje udeleženih ekip št.udeležencev število tekem 

1 Odbojka dvoranska Trata 23.02.2020 5 35 14 

2 Veleslalom Rudno 29.02.2020 12 30  
3 Kegljanje posamično jan - feb 20   68  
4 Splošna telovadba okt.19-mar.20   236  
5 Kegljanje ekipno liga nov.19-jan.20 7 170 21 

6 Namizni tenis rekreacija nov 19 - mar 20   105  
7 Badminton rekreacija nov - mar 20   172  
8 Prstomet liga nov.19-jun.20 9 254 72 

9 Namizni tenis liga nov.19-jun.20 9 216 72 

10 Balinanje dvojice Gor.vas 13.06.2020 9 20  
11 Tenis dvojice Žiri 12.07.2020 5 10 10 

12 Odbojka na mivki Šk.Loka 23.08.2020 14 28 38 

13 Prstomet Žiri 29.08.2020 14 28 38 

14 Tenis Železniki 5.09.2020 4 8 6 

15 Odbojka na mivki Žiri 6.09.2020 12 24 22 

16 Odbojka na mivki Šk.Loka 12.09.2020 16 32 42 

17 Plavanje Železniki 3.10.2020   16  
18 Badminton rekreacija pričetek 7.10.      
19 Namizni tenis rekreacija pričetek 8.10.      
20 Splošna telovadba pričetek 20.10.      
21 Prstomet Trata 23.10.2020      
22 Kegljanje krompirjev turnir 24.10.2020      
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