Odbor za izvedbo
36. Športno rekreacijskih iger 2016
29. januar 2016
Zapisnik sestanka
Ta je bil v četrtek, 28.1.2016 ob 10. uri pri županu občine Gorenja vas Poljane, g. Milanu Čadežu.
Prisotni še : Srečo Gaber, Jaka Trček, Domen Kosmač, Marjan Kalamar in Aleš Murn.
Župan Milan Čadež je na začetku vse pozdravil in ugotavljal uspešne izvedbe preteklih iger, ki jim je tudi
v prihodnje potrebno namenjati pozornost. Sprejel se je :
Dnevni red :
1. Pregled zapisnika pretekle seje
2. Vsebinsko in finančno poročilo 35. ŠRI ter zaključek iger z razglasitvijo rezultatov v Žireh
3. Razpis, finančni plan in pravila 36. iger
4. Razno
Ad 1
Pregledal se je zapisnik in sklepi za 35. ŠRI. Nekatere naloge članov odbora niso bile realizirane, a je
zato nekaj drugih, novih aktivnosti bilo več kot dobro sprejetih. Sprejel se je
Sklep : Sprejme se zapisnik predhodnega sestanka Odbora za izvedbo 35. ŠRI.
Ad 2
Marjan Kalamar je prisotnim podal vsebinsko poročilo. Tudi lansko leto je bil opazen porast udeležencev
(vseh 722) in novih, tudi mlajših ekip (vseh 263). Izpeljanih je bilo 17 športnih panog-disciplin in 26
tekmovanj. Aleš Murn je podal finančno poročilo. Ker Fundacija za šport po 15. letih pomoči že drugo leto
zapovrstjo iger finančno ne podpira je rezultat 35. ŠRI negativen : - 3.670,62 €. Celoten strošek iger je bil
11.309 €. Športna zveza je zaradi pomena iger poravnala negativni znesek v višini planiranih prihodkov
Fundacije iz drugih lastnih sredstev ter opravljene dejavnosti, kar sicer že vpliva na njene druge
programe.
Župan Milan Čadež bo poskušal pridobiti informacije, zakaj je temu tako, saj so naše igre po vsebini in
udeležbi na državnem nivoju takoj za Novim mestom. Sprejel se je
Sklep : Sprejme se vsebinsko in finančno poročilo 35. ŠRI.
Predlagan zaključek 35. ŠRI z razglasitvijo rezultatov je v februarju 2016 v Občini Žiri. Srečo Gaber
uskladi z županom Občine termin in kraj dogodka, ki naj bi bil po 22. februarju. Priznanja in vabila
utečeno priskrbita Marjan Kalamar in Aleš Murn, ki donatorjem in sponzorjem posreduje še zahvale za
pomoč. Na zaključku se podelijo:
 Prehodni pokal Društvo upokojencev Škofja Loka (ki ga prejema v trajno last)
 1. pokal : Društvo upokojencev Škofja Loka za 1. mesto ženskih in 1. mesto
moških ekip
 2. pokal : Zavod – šole za 3. mesto ženskih in 2. mesto moških ekip
 3. pokal : Domel za 2. mesto ženskih in 3. mesto moških ekip
 4. pokal : LTH Castings za 4. mesto ženskih in 4. mesto moških ekip
 5. pokal : Poclain Hydraulics za 5. mesto moških ekip
Sklep : Zaključek 35. ŠRI se izvede v Občini Žiri konec februarja ali v začetku marca 2016.
Ad 3
Pri tej točki so se sprejemali sklepi in napotki za naprej:
- Potrdil se je finančni plan 36. ŠRI v višini 13.300 €. Toliko je planiranih odhodkov in prav toliko
prihodkov, kjer se pričakuje sofinanciranje iger s strani Fundacije za šport v višini 4.000 €.
- Naprosi se vse župane občin za pomoč igram v enaki višini kot v preteklosti.
- Potrdi se Splošni pravilnik iger z malenkostnimi popravki.
- Pri izvedbi panog je poleg tekmovalnosti pomembno tudi druženje, katerega poskuša zagotoviti
izvajalec panoge.

V 36. igre se uvaja kar nekaj novih disciplin, ki so primerne za vse staroste
kategorije, predvsem pa ponujajo možnost vključevanja široke populacije občanov:
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Ad 4
-

Februar
 Veleslalom na Rudnem (27.2.)
 Tek na smučeh v Žireh ali na Rudnem, ob slabih
razmerah lahko šele decembra
Marec
 Šah – za pokal Rupnikove utrdbe v Gorenji vasi (12.3.)
 Prstomet v Žireh
 Pikado v Železnikih (lahko tudi v aprilu)
April
 Frizbi v Škofji Loki
 Orientacijski tek (17.4. Crngrob)
Maj
 Treking na Starem vrhu (22.5.)
 Tenis v Žireh
Junij
 Balinanje – za pokal Jager v Gorenji vasi
 Odbojka na mivki v Žireh
 Košarka 5:5 – za pokal sv. Lenarta na Svetem Lenartu
 Cestno kolesarski krog – za pokal Podblegaški krog v Gorenji vasi (25.6.)
September
 Kolesarjenje kronometer v Škofji Loki (9.9.)
 Košarka 3:3 – za gorenjevaški pokal trojk v Gorenji vasi (10.9.)
 Plavanje v Železnikih
 Šah – 2. turnir v Škofji Loki
 Odbojka na mivki – 2. turnir v Škofji Loki
Oktober
 Prstomet – 2. del tekmovanja v Škofji Loki
 Kegljanje v Škofji Loki
 Streljanje v Škofji Loki
 Tek-kros na Soriškem polju
November
 Štafetne igre v Žireh
 Namizni tenis v Škofji Loki
 Mali nogomet v Škofji Loki
 Balinanje – 2. del tekmovanja v Škofji Loki
December
 Dvoranski hokej v Škofji Loki
 Košarka 5:5 (3:3) – za Žirovski Miklavžev pokal v Žireh

Z direktorjem Javnega zavoda Ratitovec je dogovorjeno, da se ponovno poskuša na selškem
organizirati kako tekmovanje. Dogovorjeno je za pikado in plavanje.
V občini, kjer je sklic Odbora za izvedbo ŠRI, se izvede tudi zaključek. Zaključek 36. ŠRI je tako
planiran februarja 2017 v občini Gorenja vas-Poljane.
Zapisnik odbora se pošlje članom Odbora 36. ŠRI, županom občin, odborom, svetom in
komisijam za šport po občinah, članom IO Športne zveze Škofja Loka.

Zapisal Aleš Murn
Srečo Gaber
predsednik Odbora 36. ŠRI

