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Športna zveza Škofja Loka je v letu 2016 že 36. tič organizirala in izpeljala program
športne rekreacije namenjen občanom in občankam Upravne enote Škofja Loka. V
preteklosti so se tekmovanja – igre imenovale delavske, sindikalne, kasneje smo jih
preimenovali v medobčinske, od leta 2011 pa poteka projekt pod imenom ŠPORTNE
REKREACIJSKE IGRE.
Nosilec tekmovanj je Športna zveza Škofja Loka in v njenem imenu Odbor, ki je
odgovoren za pripravo in izvedbo iger. Oba se trudita, da široki množici udeležencev,
predvsem pa zaposlenim v vseh štirih občinah, zagotavljata pogoje za čim bolj
aktivno izrabo prostega časa in za aktivnosti preko celega leta v različnih športnih
panogah. Na tekmovanja se lahko vključijo tudi tekmovalci okoliških občin, vendar ne
sodelujejo v sistemu točkovanja.
S projektom iger so seznanjeni odbori in komisije za šport v vseh občinah UE.
Tekmovanja poleg Športne zveze izvajajo lokalna športna društva po občinah. Prav
zaradi njihovega angažiranja smo lahko zadovoljni, da so 36. ŠRI bile ponovno
uspešne. Na podlagi izkušenj iz prejšnjih iger smo nadaljevali z združevanjem dveh
športnih panog, katerih tekmovanja so potekala na različnih tekmovališčih in v
različnem obdobju.
Pri 14 panogah so tekmovanja potekala združeno za moške in ženske, pri bolj
množičnih udeležbah (7 panog) pa smo obdržali ločena tekmovanja za moške in
ženske. Za moške smo izvedli tekmovanja v 22 športnih panogah, za ženske v 10.
Zastavljen program smo skoraj v celoti izpolnili, izvedeno ni bilo tekmovanje v frizbiju,
cestnem kolesarjenju ter v štafetnih igrah, dodatno pa smo izvedli dvoransko odbojko
in v lanskem letu še upoštevali tekmovanje nočnega teka štirih mostov. Vse je bilo v
decembru 2016 uspešno zaključeno.
Na igrah je tekmovalo 271 moških in ženskih ekip, 591 tekmovalcev in 123 tekmovalk
skupaj 714 udeležencev. Točke je pri moških prejelo 88, pri ženskah pa 26 ustanov,
delovnih organizacij, podjetij, SP-jev, društva upokojencev in invalidov itd. Pri 36. ŠRI
moramo upoštevati tudi ekipe – tekmovalce/ke iz okoliških občin, ki niso bile
vključene v točkovanje. Sodelovalo je 13. podjetij, SP-jev, društev, klubov itd. in več
kot 40. tekmovalcev/ alk, ki so tekmovali v različnih panogah.
Med najbolj zastopanimi so : Društvo upokojencev Šk. Loka z 39. ekipami,
Zavod – šole 17 ekip, LTH Castings s 16. ekipami, 11 ekip je tekmovalo iz Domela in
Medobčinskega društva invalidov Šk. Loka, 9 ekip za Poclain hydraulics.
Kar 81 podjetij, ustanov SP-jev…. je na igrah sodelovalo z eno do tremi ekipami.
Na 36. ŠRI je bila najbolj množična udeležba v igrah z žogo. 198 tekmovalcev /alk je
tekmovalo v košarki, odbojki, malem nogometu, odbojki na mivki. Na tekih je

tekmovalo 110 udeležencev, V prstometu in balinanju v dveh krogih je tekmovalo 82
rekreativcev, na dveh tekmovanjih v šahu 64, na smučarskih tekih in veleslalomu 54,
dobra udeležba je bila v kegljanju s 40. rekreativci in dvoranskem hokeju s 33.
tekmovalci itd.
Člani Odbora so se potrudili, da so bila tekmovanja tudi družabni dogodek, kjer so si
udeleženci iger izmenjevali svoja stališča, se družili in predlagali nove oblike
sodelovanja. Tako se je po končanem tekmovanju izvedlo druženje pri veleslalomu,
trekingu, na teku 4 mostov, kolesarjenju, tenisu, balinanju, košarki, odbojki na mivki.
Na balinanju za moške na Trati v času odmora tekmovalcem ponudimo dodatno
tekmovanje v bližanju v krog in zbijanju balinčka. Taka družabna srečanja dajejo
odboru nove ideje za popestritev iger v letu 2017.
Šestič poteka v programu ŠRI točkovanje posameznikov za NAJ rekreativca/ko. V
tem sklopu so posamezniki zbirali točke v 9 panogah, ženske pa v 6 športnih
disciplinah.
Glavni razpis je bil osnovna informacija za sodelovanje na tekmovanjih ŠRI. Za večjo
informiranost je odbor za drugi del tekmovalnega programa od septembra dalje
pripravil letak, ki so ga prejela vsa gospodinjstva v UE Škofja Loka z namenom
seznaniti občane o projektu ŠRI. Obveščanje o tekmovanjih je mesečno potekalo z
opisnim gradivom, vabili, z neposrednimi kontakti s športnimi referenti. Glavno
obveščanje za vsa tekmovanja je potekalo po elektronski pošti in preko facebooka.
Celoten potek iger je voden in predstavljen na spletnih straneh Športne zveze.
Igre se samo finansirajo, za kar smo še kako veseli finančne pomoči občine Žiri,
Gorenja vas-Poljane in Škofje Loke. Po dveh letih (pritožb) smo uspeli ponovno
pridobiti tudi sredstva od Fundacije za šport, ter pri nekaterih sponzorjih, ki zaznajo
pomen iger za svoje zaposlene. Člani Odbora pridobivajo tudi pomoč pri določenih
tekmovanjih v okviru kraja njihove izvedbe. Finančno igram pomagajo tudi prijavnine
udeležencev, ki jih pokrivajo delovne organizacije in društva ter krovna organizacija
Športna zveza.
Vsi našteti deležniki so omogočili, da smo 36. ŠPORTNO REKREACIJSKE IGRE
2016 uspešno zaključili.
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