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V  Upravni enoti Škofja Loka je že 35 let potekala organizirana tekmovalna oblika športne rekreacije, 
ki je v preteklosti bila imenovana delavska, sindikalna, medobčinska, danes pa ŠPORTNO 
REKREACIJSKE IGRE. Nosilec tekmovanja 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 tudi zaposlenim v štirih občinah, zagotavljati pogoje za čim večjo aktivnost v različnih športnih 
panogah. Na tekmovanja se sicer lahko vključijo tudi ostali tekmovalci okoliških občin, vendar jih ne 
vključujemo v sistem točkovanja.  
V projekt iger so vključeni odbori in komisije za šport v vseh občinah, ki skupaj z lokalnimi društvi 
in klubi izvajajo celoletni program ekipnih in posamičnih tekmovanj. Tudi zaradi njihovega 
angažiranja smo z udeležbo zadovoljni, kar dokazuje tabela o vključevanju ekip in posameznikov 
na tekmovanjih. Na podlagi izkušenj iz 34. iger smo za dve športni panogi v različnem obdobju 
pripravili tekmovanja na različnih tekmovališčih in pri 10. panogah tekmovanja združili za moške 
in ženske. Na podlagi pretekle množične udeležbe smo obdržali ločena tekmovanja za moške in 
ženske ekipe pri 7. panogah. 
Na 35. ŠRI smo v program dodali novo športno panogo, košarko 3+3, kasneje pa zaradi 
pripravljenosti lokalnih društev dodali še šah in kros – tek nove generacije. Vse omenjene 
športne discipline so bile dobro sprejete. Za moške smo izvedli tekmovanja v 17. disciplinah, za 
ženske v 12. Program smo skoraj v celoti izpolnili in ga v decembru 2015 uspešno zaključili.  
 
 

    
    Športna panoga 

   MOŠKI 
ekipe  pos. 

  ŽENSKE 
ekipe  pos. 

      SKUPAJ 
ekipe    posamez. 

 
Datum in kraji tekmovanja 

 

1. SMUČARSKI TEK - - - - - - ni bilo organizirano 

2. VELESLALOM 14 34 6 15 20 49 21.2. SC Rudno,Železniki 

3. TREKING 8 16 4 8 12 24 14.3. Vinharje - Poljane 

4. PIKADO 7 23 5 12 12 35 28.3. ŠD Poden 

5. PRSTOMET I., II. krog 19 38 6 15 25 53 29.3. OŠ Žiri, 14.11. ŠD Poden 

6. BALINANJE I., II. krog 15 37 8 19 23 56 20.6. Gorenja vas, 7.11. Trata 

7. TEK 4 MOSTOV 44 90 24 48 68 138 13.6. Škofja Loka 

8. ODBOJKA MIVKA 6 32 1 5 7 37 14.6. Pristan Žiri 

9. KOŠARKA 3 : 3 6 36 - - 6 36 27.6. Gorenja vas 

10. KOLO kronometer 11 39 4 12 15 51 11.9. Hrastnica 

11. GORSKO kolesarjenje 7 18   7 18 12.9. Zminec 

12. TENIS - - - - - - premalo prijav 

13. ŠAH 6 12   6 12 3.10. ŠD Trata 

14. KROS - tek nove gen. 8 24 7 14 15 38 4.10. Sorško polje 

15. STRELJANJE  10 20 1 4 11 24 17.10. strelišče Šk. Loka 

16. KEGLJANJE 9 42 7 14 16 56 24.10. ŠD Poden 

17. MALI  NOGOMET 6 50   6 50 21.11. ŠD Poden 

18. NAMIZNI TENIS 7 18 3 6 10 24 28.11. ŠD Poden 

19. BADMINTON - - - - - - premalo prijav 

20. KOŠARKA 5 : 5 3 21 - - 3 21 6.12. OŠ Žiri 

        

             35. ŠRI SKUPAJ 186 550 76 172 263 722  

             34. ŠRI         193 498 65 136 254 633  



  
  
 
 

 

 

Na igrah je tekmovalo 263 moških in ženskih ekip, 550 tekmovalcev  
in 172 tekmovalk; skupaj 722 udeležencev in s tem številom se je po  
treh letih udeležba zopet nekoliko povečala. Točke je pri moških  
prejelo 69 (2014 : 54) pri ženskah pa 29 (2014 : 24) ustanov, delovnih  
organizacij, podjetij, SP- jev, društev upokojencev in invalidov itd. 
 
Med desetimi najbolj zastopanimi so : Društvo upokojencev Šk. Loka z  
42. ekipami, Domel z 29. ekipami, LTH Castings z 22. ekipami.  
Sledijo Zavod-šole 21 ekip, Medobčinsko društvo invalidov 17 ekip, Indramat 12 ekip, Poclain 
hydraulics 10 ekip, Knauf Insulation 9 ekip, Društvo upokojencev Selške doline 5 ekip, Alples 4 
ekipe. Kar 61 DO, podjetij, SP-jev… je na igrah sodelovalo z eno do tremi ekipami.   
 
Na 35. ŠRI je bila najbolj množična udeležba v tekih ( treking, kros - tek nove generacije, tek 4 
mostov), kjer je sodelovalo preko 200 tekmovalcev. Na dveh kolesarskih tekmovanjih je kolesarilo 
preko 67 kolesarjev, v malem nogometu, košarki in odbojki na mivki 144 tekmovalcev. Streljalo je 
samo 24 tekmovalcev /alk, v prstometu in balinanju v dveh  krogih preko 109 udeležencev. Dobra 
udeležba je bila tudi v kegljanju, tekmovalo je 56 tekmovalcev in v veleslalomu s 47 udeleženci itd.  
 
Odbor se trudi, da bi tekmovanja postala tudi družaben dogodek, kjer udeleženci iger izmenjujejo 
svoja stališča, se družijo in predlagajo nove oblike sodelovanja. V ta namen se poleg tekmovanj 
izvajajo tudi drugi spremljevalni - dodatnimi programi. Druženja so pripravili organizatorji na 
tekmovanjih : treking (Vinharje), tek 4 mostov, kros-tek nove generacije, kolesarjenje kronometer 
(Šk.Loka), gorsko kolesarjenje (Zminec), balinanje, košarka trojke (Gor.vas), odbojka na mivki, 
košarka (Žiri), veleslalom (Rudno). Na balinanju za moške na Trati v času odmora tekmovalcem 
ponudimo dodatno rekreativno tekmovanje v bližanju v krog in v zbijanju balinčka. Prav ta druženja 
dajejo Odboru iger že nove pobude za igre v letu 2016. 
Petič smo vključili v program ŠRI točkovanje posameznikov za NAJ rekreativca/ko. V tem sklopu 
sodelujejo posamezniki/ce, ki sočasno tekmujejo tudi v posamičnih športnih disciplinah.  
 
Glavni Razpis je bila osnovna informacija za sodelovanje na ŠRI. Obveščanje o tekmovanjih je 
mesečno potekalo z opisnim gradivom, vabili, z neposrednimi kontakti s športnimi referenti in 
posamezniki. Glavno obveščanje za vsa tekmovanja je potekalo po elektronski pošti in preko 
facebooka. Celotni potek iger je urejen na spletni strani Športne zveze, vabila so bila raznošena tudi 
po posameznih informacijskih točkah v občinah, občasno pa so bile informacije objavljene na radiu 
Sora. 
 
Igre se težko samo finansirajo. Zato smo še kako veseli finančne pomoči občin Žiri, Gorenja vas 
Poljane in Škofje Loke ob nerazumljivi odločitvi Fundacije za šport, ki igram po 15. letih že drugo leto 
ne namenja sredstev. Kljub odločnim pritožbam in argumentiranju dejstev o napačnih odločitvah 
njihovih komisij se fundacija odziva mlačno, po sebi lastnih pravilih. Njihove odločitve so milo rečene 
pisane na kožo samo določenim, kar se lepo odraža na seznamu prejemnikov javnih sredstev po 
Sloveniji. Kljub temu Odboru iger uspe še pridobili sponzorska sredstva, ki zadostujejo pri večini 
tekmovanj, da so prijavnine za udeležence še nekako sprejemljive. Pomembni dejavnik za pokritje 
stroškov je vsekakor pomoč lokalnih športnih sredin in organizatorjev ter krovne organizacije 
Športne zveze in Zavoda za šport Škofja Loka.  
Vsi našteti deležniki so tako omogočili uspešno izvedbo  
35. ŠPORTNO REKREACIJSKIH IGER 2015. 
 
ŠPORTNI POZDRAV ! 

 


