Odbor za izvedbo
34. Športno rekreacijskih iger 2014
21. januar 2014

Zapisnik sestanka
Ta je bil v petek 10. 1. 2014 ob 9,30. uri v Športni dvorani Poden–Škofja Loka. Gostitelj podžupan občine g. Tine
Radinja. Drugi prisotni : Marjan Kalamar, Srečo Gaber, Boris Čajič, Domen Kosmač in Aleš Murn. Odsotna: Pavle
Logar in predstavnik občine Železniki.
Predsednik Odbora Srečo Gaber je na začetku vse pozdravil z rezimejem 33. iger kot uspešnih tako po udeležbi, kot
po organizaciji. Podal je željo, da bi poskušala biti selška dolina z Železniki ponovno bolj množično prisotna pri igrah
tudi s predstavnikom v odboru in s tem tudi ponudbo tekmovanj v njihovi občini.
Podžupan Tine Radinja se je ponudil, da bo poskušal govoriti z županom g. Luznarjem za tesnejše sodelovanje na
igrah. V nadaljevanju je pozdravil uspešnost preteklih iger, se zahvalil delavcem za izvedbo in ponudil pomoč občine
pri njihovih realizaciji tudi v prihodnje.
Konkretnejšega sodelovanja z Železniki si želi tudi sekretar Športne zveze Aleš Murn, ki pa ne želi nekoga siliti v
sodelovanje, če mu to ni v interesu. Omenil je oddajo po televiziji 5.1.2014 na programu Vaš kanal, kjer so predstavili
54. delavske igre, ki skozi celo leto potekajo v mestni občini Novo mesto z okoliškimi občinami in privabijo preko
2.000 udeležencev. Seznanil je njihovo občino in športno vodstvo, da so slične igre tudi pri nas. Na našo »majhnost«
smo res lahko ponosni na udeležbo pri naših igrah in priporočal je prisotnim, da si organizacijo iger Novega mesta
ogledajo na njihovih spletnih straneh.
S tem se je zaključil uvod sestanka in se potrdil :
Dnevni red :
1. Pregled zapisnika pretekle seje
2. Vsebinsko in finančno poročilo 33. ŠRI ter zaključek iger
3. Imenovanje predsednika, razpis in finančni plan 34. iger ter prošnje županom
4. Sponzorji, donatorji 34. iger in okvirni razpis iger
5. Razno
Ad 1
Zapisnik sestanka 21. maja 2013 v pisarni župana Občine Gorenja vas Poljane je bil priloga vabilu. Brez pripomb se
je sprejel
Sklep : Sprejme se zapisnik predhodnega sestanka Odbora za izvedbo 33. ŠRI.
Ad 2
Ob vabilu poslano vsebinsko poročilo je komentiral Marjan Kalamar. Omenil je, da se trend udeležbe ponovno dviga.
Presenetljivo dobro in močno so organizirani upokojenci, upad je viden pri obrtnikih. Pojavlja se več manjših delovnih
organizacij, pri vseh pa je odzivnost odvisna od aktivnosti »športnih referentov«. Tu je viden padec pri večjih
organizacijah in več letnih istih športnih referentih. Elektronsko seznanjanje je potekalo odlično, pohvala gre Sreču
Gabru, ki organizirano vodi facebook iger.
Finančno poročilo je komentiral Aleš Murn. Negativni rezultat v višini 838 € bomo poskušali nadoknaditi ob izvedbi
prihodnjih iger. Sprejel se je
Sklep : Sprejme se vsebinsko in finančno poročilo 33. ŠRI.
V nadaljevanju se je dorekla organizacija zaključka 33. iger, ki naj bi potekal na pobudo župana g. Čadeža na Golem
vrhu – Rupnikova linija. Sprejel se je
Sklep : Zaključek 34. Športno rekreacijskih iger bo v februarju 2014 v občini Gorenja vas Poljane. Za izvedbo sta
zadolžena Boris Čajič in Marjan Kalamar.
Ad 3
Predsednik 34. ŠRI : na seji je Odbor sprejel Sklep : Predsednik 34. Športno rekreacijskih iger je Srečo Gaber.
Razpis 34. ŠRI : pripravljen je OKVIRNI razpis 34. ŠRI. Je informativnega značaja, kjer se še vedno pričakuje
odzivnost občine Železniki in njihovo pripravljenost izvedbe panog, ki jih sami želijo. Odbor je sprejel Sklep : Sprejme
se okvirni razpis 34. Športno rekreacijskih iger.
Finančni plan 34. ŠRI : pripravljeni plan je v okviru preteklih iger in je vrednoten na dobrih 18.000 €. Prisotni so se
strinjali, da vsi udeleženci prejmejo nagrado : nogavice ali naglavne rute. Za količino 900 kom bo ponudbe pridobil
Tine Radinja.
Pri panogi, kjer želi nagrade prispevati donator, se udeležencem podelijo te nagrade. Sprejel se je Sklep : Sprejme
se finančni plan 34. Športno rekreacijskih iger.

Prošnje županom : v januarju 2014 se naslovi na župane zahvala za pomoč in
zaključni bilten preteklih iger. Pošlje se jim tudi prošnja za sofinanciranje 34.
iger. Za njihov pristanek k pomoči igram se z župani sestanejo člani odbora,
katerim se posreduje tudi račun. Za izhodišče se je sprejel
Sklep : Za izhodišče višine finančne pomoči občin predlagamo % deleža
prebivalstva po občinah UE Škofja Loka :
Predlagani prispevek občine
17,38
54,54
16,25
11,82

1.077,56
3.381,48
1.007,50
732,84

Gorenja vas Poljane
Škofja Loka
Železniki
Žiri

Ad 4
Člani Odbora se poskušajo dogovoriti o možnosti donatorskih ali sponzorskih prispevkov oziroma direktnih
pokrivanjih stroškov iger :
Logar : Ski center Stari vrh in Polycom,
Gaber : PH, M Sora, Etiketa, Alpina, Trim As,
Čajič : Difa, obljubil je še nekaj firm (hotel Mons…),
Kalamar : Elektro Gorenjske,
Murn : Zamorc, Rokus Klett, KnaufInsulation, LTH Castings
Kosmač Domen je podal predlog, da k izvedbi športnih iger ELEKTRO Slovenije, ki jih pod njegovim vodstvom
organizira Športna zveza Škofja Loka v soboto 31. maja 2014, pristopimo vsi člani Odbora in zaslužek organizacije
iger namenimo 34. ŠRI. Idejo so vsi navzoči soglasno sprejeli.
Ad 5
Pregled srečanj, zaključkov iger:
19.4.2011 sestanek Odbora na sedežu Športne zveze Škofja Loka
4.7.2011 sestanek Odbora na sedežu Občine Žiri
9.9.2011 družabno srečanje pred jesenskim delom tekmovanj v Škofji Loki
22.9.2011 sestanek Odbora na sedežu Javnega zavoda Ratitovec, Železniki
7.12.2011 sestanek Odbora v prostorih Občine Gorenja vas Poljane
13.3.2012 sestanek Odbora v prostorih Občine Žiri
30.3.2012 zaključek 31. ŠRI v prostorih Alpine, Žiri
17.5.2012 dopisna seja Odbora iger
21.11.2012 sestanek Odbora na sedežu Športne zveze Škofja Loka
13.12.2012 zaključek 32. ŠRI v prostorih Občine Železniki
21.5.2013 sestanek Odbora v prostorih Občine Gorenja vas Poljane
10.1.2014 sestanek Odbora v ŠD Poden, Škofja Loka
Feb 2014 zaključek 34. iger v Občini Gorenja vas-Poljane
Dec 2014 zaključek 34. ŠRI v Občini Škofja Loka
Vsem lep dan in uspešno leto, Aleš Murn, sekretar Športne zveze

V vednost:
- člani Odbora 33. ŠRI
- župani občin
- Odbor za kulturo, šport in izobraževanje Občine Gorenja vas Poljane
- Strokovni svet za šport Občine Železniki
- Komisija za šport Občine Žiri
- IO Športne zveze Škofja Loka

