Odbor za izvedbo
35. Športno rekreacijskih iger 2015
6. februar 2015

Zapisnik sestanka
Ta je bil v torek 3.2.2015 ob 9,30. uri v sejni sobi Športne dvorane Poden–Škofja Loka.
Prisotni : Marjan Kalamar, Srečo Gaber, Tine Radinja, Boris Čajič, Domen Kosmač in Aleš Murn.
Odsoten: Pavle Logar
Predsednik Odbora Srečo Gaber je na začetku vse pozdravil in ugotavljal uspešno izvedbo 34. iger.
Sprejel se je :
Dnevni red :
1. Pregled zapisnika pretekle seje
2. Vsebinsko in finančno poročilo 34. ŠRI ter zaključek iger
3. Imenovanje predsednika, razpis in finančni plan 35. iger ter prošnje županom
4. Razno

Ad 1
Pregledal se je zapisnik in sklepi za 33. ŠRI. Prijeten zaključek 33. ŠRI je bil februarja 2014 v Gorenji vasi
– podelitev je opravil župan g. Milan Čadež. Sprejel se je
Sklep : Sprejme se zapisnik predhodnega sestanka Odbora za izvedbo 34. ŠRI.

Ad 2
Pregledalo se je vsebinsko in finančno poročilo 34.ŠRI. Kalamar je prisotnim na sestanku dal še
podrobnejše vsebinsko poročilo, kjer je bilo ugotovljeno, da je na tekmovanjih opazen porast prisotnosti
udeležencev pri individualnih panogah in vedno manj pri kolektivnih panogah. Sprejeta sta bila
Sklep : Sprejme se vsebinsko in finančno poročilo 34. ŠRI. Tine Radinja poizve, kdaj se lahko pričakuje
izplačilo Občine Škofja Loka.
Sklep : Zaključek 34. ŠRI se izvede v veliki sejni sobi ŠD Poden med 16. in 20. februarjem.
- Datum zaključka sporoči Radinja (določena je ura ob 18,00)
- Vabilo s protokolom pripravi Murn
- Kalamar takoj pridobi naslove naj rekreativcev, naroči pokale in pripravi nagrade
- Za pripravo prostora za zaključek sta zadolžena Murn in Kosmač
- Sprejel se je seznam vabljenih in informacija o poslanih zahvalah za pomoč preteklim igram.

Ad 3
Pri tej točki so se sprejemali sklepi in napotki za naprej:
- Predsednik 35. Športno rekreacijskih iger ostaja Srečo Gaber.
- Potrdil se je finančni plan za 35. ŠRI v višini 14.000 €.
- Župani občin so poleg zahval že dobili prošnje za pomoč. Račune za sofinanciranje iger :
o Županu Gorenje vasi – Poljane in Škofje Loke nese Radinja,
o Županu Žirov nese Gaber in ga seznani o zaključku 35. iger v njihovi občini .
- Čajič se je zadolžil, da do poletja poskuša pridobiti 400 – 500 kom sponzorskih majic (brisače). Ob
logotipu sponzorja se doda še logo iger.
- Igre se popolnoma odprejo zainteresiranim skupinam, pravila v februarju popravi Kalamar in objavi
na spletu.
- Veleslalom se izpelje na Rudnem 21.2. Za podelitev se povabi župana Luznarja.
- Tek na smučeh se izvede v nordijskem centru v Žireh. Gaber poskuša urediti težave z ratragom.
- Tekmovanje v prstometu v septembru-oktobru Kalamar organizira na prostem na Cankarjevem
trgu.
- Kalamar se z ravnateljem OŠ v Gorenji vasi Izidorjem Selakom pogovori, če so pripravljeni
organizirati tekmovanje v tenisu pri njih.
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Gaber za tekmovanje v šahu posreduje Kalamarju kontakt osebe za
skupino, ki v Poljanski dolini organizira šahovsko ligo. Kalamar
vključi v 35. ŠRI svež pristop tekmovanja v šahu.
Kalamar s pomočjo Kosmača (in organizatorji poletnega velikega
turnirja na Trati) poskuša pripraviti večji nogometni turnir v Poljanah
s piknikom in DJ-em.
Kosmač skupaj z Radinjo in Gabrom organizira srečanje z organizatorji selške košarkarske lige in
zainteresiranimi skupinami iz Žirov, kako izpeljati močnejši turnir ali dva v dvoranski košarki. In
kako bi lahko dodatno organizirali košarkarsko tekmovanje ob že obstoječem vsakoletnem
tekmovanju na Lenartu.
Košarkarski turnir trojk na prostem v Gorenji vasi naj ima pridih družabnega značaja izven igrišča.
Gaber poskuša zainteresirati Društvo upokojencev v Žireh za boljšo udeležbo na ŠRI.
Kosmač na tekmovanjih zbira elektronske naslove udeležencev za obveščanje za tekmovanja. Že
na 35. igrah se najkasneje ob sredah objavljajo skupni rezultati tekmovanj za pretekli vikend.
Gaber še naprej skrbi za aktualnost na facebook-u.
Kalamar in Kosmač poskušata organizirati ob koncu iger zaključno dvoransko tekmovanje, ki
vsebuje 3 – 4 discipline. Če to ne bo možno pri 35. igrah je padla odločitev zbranih, da bo to
potrebno izpeljati ob zaključku 36. iger

Ad 4
Zahvale za pomoč 34. ŠRI so že oddane. Zapisnik odbora se pošlje : članom Odbora 35. ŠRI, županom
občin, Odbor za šport Gorenja vas Poljane in Komisiji za šport Občine Žiri, članom IO Športne zveze
Škofja Loka.
Evidenca srečanj :
30.3.2012
zaključek 31. ŠRI v prostorih Alpine, Občina Žiri
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
20.2.2014
zaključek 33. iger pri Jagru v Občini Gorenja vas-Poljane
3.2.2015
sestanek Odbora na sedežu Športne zveze Škofja Loka
Februar 2015 zaključek 34. iger v Občini Škofja Loka
Februar 2016 zaključek 35. iger v Občini ŽIRI.
Zapisal Aleš Murn

