
PROGRAM zaključne prireditve in razglasitev rezultatov 37. ŠRI 
 
 

- pozdrav gostitelja: direktor JZR g. Gregor Habjan ali župan g. Anton Luznar 
 
- pozdrav predsednika Športne zveze Blaža Pippa 

 
- oris 37. ŠRI – Aleš Murn  

 
Organizacijski odbor ŠRI je v letu 2017 že 37. tič izpeljal program športne rekreacije 
namenjen občanom in občankam Upravne enote Škofja Loka. V preteklosti so se igre 
imenovale delavske, sindikalne, kasneje smo jih preimenovali v medobčinske, od leta 
2011 pa potekajo kot Športno rekreacijske igre. 
 
Odbor iger sestavljajo predstavniki vseh štirih občin. Predsednik Odbora je Srečko 
Gaber iz Žirov in vse prisotne lepo pozdravlja in se opravičuje zaradi odsotnosti, ker je 
imel v tem tednu operacijo kolena. 
 
Pri izvedbi tekmovanj je pomagalo kar 11 sodelavcev s številnimi društvi po občinah. 
Vsi ustvarjalci iger pa skušamo široki množici udeležencev ponuditi tekmovanja z 
aktivnostmi preko celega leta v različnih športnih panogah. V letu 2017 jih je bilo 22. V 
treh panogah tekmovanja zaradi objektivnih težav nismo uspeli organizirati : treking na 
Soriški planini, tek na smučeh v Žireh ali na Rudnem ter kolesarski krog v Gorenji vasi. 
 
Pri 14. panogah so tekmovanja potekala enotno, združeno za moške in ženske, pri 7. 
panogah smo obdržali ločena tekmovanja. Izvedenih je bilo 28 tekmovanj in sicer v 
občini Gorenja vas Poljane 3 tekmovanja, v Škofji Loki 14, v Železnikih 6 in v Žireh 5 
tekmovanj. 
Tekmovalo je 252 ekip oz. 619 udeležencev. Točke je pri moških prejelo 67, pri 
ženskah pa 16 ustanov, delovnih organizacij, podjetij, SP-jev in društev. Sodelovale 
so tudi ekipe iz Idrije, Ljubljane, Vrhnike in Kranja, ki pa niso bile točkovane v sistemu 
iger.  
 
Med najbolj zastopanimi je bilo Društvo upokojencev Šk. Loka, ki je sodelovalo v 12. 
športnih panogah, Poclain Hydraulics, Zavod – šole, LTH Castings in DOMEL so 
sodeloval v 6. panogah.  
62 podjetij in ustanov je na igrah sodelovalo z eno do tremi ekipami. Najbolj množična 
udeležba je bila v igrah z žogo, sledila je množičnost v prstometu, balinanju, pikadu, 
šahu, kegljanju, kolesarjenju in veleslalomu.  
 
Igram finančno ali kako drugače pomagajo vse občine, poleg prijavnin in nekaterih 
sponzorjev pa sredstva pridobimo tudi od Fundacija za šport. Beležen strošek iger na 
Športni zvezi je bil 13.000 €, igre pa potrebujejo kar nekaj sredstev več, katere 
pokrivajo tudi lokalni donatorji na različne načine. 
 
Odbor iger je konec letošnjega januarja pregledal preteklo delo in sprejel plan za 
letošnje 38. igre, ter potrdil nagrajence oziroma dobitnike današnjih priznanj. 
 
 
 
 
 
 



- podelitev nagrad »naj rekreativka-ec 37. ŠRI« - predsednik ŠZ 
 
Naj rekreativci – tisti, ki so tekmovali v najmanj dveh panogah oz. tekmovanjih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naj rekreativka 
 
 
 
 
 
 

- podelitev pokalov vse ekipnim zmagovalcem 37. ŠRI – župan ali direktor JZR 
 

- 5. pokal : Poclain Hydraulics: 
o 4.m moški (6 panog) in 5.m skupno; 

 
- 4. pokal : Bistro Ambasada Žiri 

o 2.m moški (3 panoge) in 4.m skupno; 
 

- 3. pokal : Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka: 
o 4.m moški (3 panoge), 4.m ženske (2 panogi) in 3.m skupno; 

 
- 2. pokal : Domel Železniki: 

6.m moški (4 panoge), 2.m ženske (2 panoge) in 2.m skupno; 
 

- 1. pokal : Društvo upokojencev Škofja Loka:  
o 1.m moški (12 panog), 1.m ženske (8 panog) in 1.m skupno; 

 
 
 
 
 

- predstavitev tekmovalnega programa 38. ŠRI, povabilo in zahvala 
predsednika Odbora iger, Srečka Gabra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žakelj Anže 

 
Poclain Hydraulics 

4 panoge 

 
Rupar Franc Društvo upokojencev Škofja Loka 

3 panoge 

 
Korenčič Brane Društvo upokojencev Škofja Loka   2 panogi 

Ušeničnik Tina Društvo upokojencev Škofja Loka 3 panoge 



PLANIRANI PROGRAM 38. ŠRI 
 
Vseh je 33 tekmovanj, 10 tekmovanj v dveh ali treh delih 
 
 

  datum 

 kraj 38.ŠRI 

Veleslalom Rudno 10.2. 

Tek na smučeh Rudno 17.2. 

Šah 1/3 Šk.Loka - ŠD Trata 24.3. 

Pikado 1/2 Železniki 14.4. 

Prstomet 1/2 Žiri 15.4. 

Odbojka dvorana 1 Šk. Loka - ŠD Trata 21.4. 

Orientacija Šk. Loka - lokacija Podlubnik 20.5. 

Kegljanje 1/2 Železniki - Pri Meru 18.-19.5. 

Košarka 5:5 1/2 Stari vrh - Grapa maj-jun 

Tek v naravi ?? maj 

Odbojka na mivki 1/3 Železniki, športni park 16.6. 

Tenis dvojice Žiri - Kamšk jun 

Balinanje 1/2 Gorenja vas, Pokal Jager 9.-10.6. 

Košarka 3:3 OŠ Žiri - zunanje igrišče jun 

Streljanje Šk.Loka jun 

Košarka 3:3 OŠ Poljane 8.9. 

Odbojka na mivki 2/3 Žiri - Selo sep 

Odbojka na mivki 3/3 Šk.Loka sep 

Tenis dvojice Poden 22.9. 

Kolesarjenje kronometer Šk.Loka, dolina Hrastnice sep 

Plavanje Železniki - plavalni bazen sep 

Šah 2/3 Železniki ŠD 29.9. 

Mali nogomet Šk.Loka ŠD Trata okt 

Prstomet 2/2 Šk.Loka ŠD Trata 20.10. 

Pikado 2/2 Šk.Loka 27.10. 

Kegljanje borbene Šk.Loka / Železniki žen nov 

Balinanje 2/2 Šk.Loka - Trata nov 

Košarka 5:5 2/2 Žiri, Žirovski pokal nov 

Namizni tenis Šk.Loka nov 

Dvoranski hokej Šk.Loka nov 

Badminton ??? Žiri OŠ 26.12. 

Šah 3/3 Gorenja vas, Pokal Rupnikove utrdbe 15.12. 

Odbojka dvorana 2 Žiri OŠ dec 

 
 
 
 
Športni pozdrav ! 
 


