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POROČILO O URESNIČEVANJU ŠPORTNIH  
PROGRAMOV, KI JIH JE IZVAJALA ŠPORTNA ZVEZA V LETU 2019 IN 2020 
 
Tako kot pri vseh športnih organizacijah sta minuli leti pri izvajanju športnih programov bili tudi pri Športni 
zvezi zelo različni. Kolikor se je le dalo smo organizirali in izvajali različne športno rekreativne programe in 
vadbe, ki so namenjeni najbolj široki populaciji občanov ter plavalne tečaje za najmlajše.  
Pri izvajanju programov so nam pomagali zaposleni na Zavodu za šport in zunanji sodelavci. Teh je bilo v 
letu 2019 kar 28, v letu 2020 pa glede na okrnjenost izvedb skoraj pol manj.  
 

Najobširnejši program v letu 2019 so bile 39. Športno rekreacijske igre. Predvidene 
jubilejne, nekoč sindikalne, kasneje delavske in medobčinske športne igre so bile v celoti 
preložene v leto 2021. Pa tudi za to leto še ne vemo, koliko možnosti bo za izvedbo.  
Pri programih za mlade se je v letu 2019 v celoti neprekinjeno izvedel že 42. leto program 
Mali sonček, program za predšolske otroke skupaj s plavalnimi tečaji. Tudi v letu 2020 
se je izvajal, vendar ne v celoti. 
 

Izvedla so se tudi razna rekreacijska tekmovanja v dvoranah, na prostem in drugi priložnostni programi, ki 
se dopolnjujejo ali krčijo glede na odzivnost terena in aktualnost športnih panog. Glede na povpraševanje 
je zveza z izkušnjami pripravljena izvesti tudi športne igre po naročilu različnih organizatorjev in pomagati 
svojim članicam pri izvedbi njihovih večjih prireditev. 
 
Leto 2020 je na področju rekreacije pod okriljem Športne 
zveze bilo precej drugačno. Kolikor toliko, kakor nam je 
dopuščalo stanje epidemije, pa je bilo še kar uspešno. 
Pričeli smo odlično z dvoransko odbojko in relativno dobro 
glede na vremenske pogoje z veleslalomom na Rudnem. V 
kegljanju smo uspeli zaključiti ekipno in posamično tekmovanje, potekala je nemoteno namiznoteniška liga, 
liga v prstometu, rekreacija v splošni telovadbi, badmintonu in namiznem tenisu. Nemoteno so potekali 
plavalni tečaji. Potem je nastopilo obdobje Covida.  
 

Delovanje Športne zveze lahko razdelimo na pet sklopov: 
- Rekreacijska tekmovanja odraslih 
- Športno rekreacijske igre 
- Programi za mlade 
- Organizirana vadba odraslih 
- Program Ohranjajmo svojo razgibanost 

 

Pri programih za mlade v sodelovanju z Zavodom za šport organiziramo počitniške programe : Zimsko 
veselje, Mladi v poletju in Jesenske počitnice. Poleg že omenjenih plavalnih tečajev za predšolske otroke 
in otroke prvih razredov osnovnih šol ter programa Mali sonček v jesenskem času izvedemo kros za Selško 
Soro za osnovne in srednje šole. Tega smo na prilagojen način izvedli tudi v letu 2020, kjer se nam vedno 
pridružijo tudi mladi iz Poljan in Gorenje vasi. V letu 2019 je sodelovalo 7 šol s 333 udeleženci, v letu 2020 
pa 5 šol s 1412 udeleženci, kjer so kros izvedle šole same na različnih terenih. 
 
Že nekaj let Športna zveza izvaja redno vadbo odraslih v badmintonu, namiznem tenisu in v splošni 
telovadbi. Uveljavljen pa je tudi program Ohranjajmo svojo razgibanost, ki v sodelovanju z Zavodom za 
šport ponuja proste kapacitete na tenis igriščih, v bazenu in savnah, na balinišču, v telovadnicah, fitnesu in 
na kegljišču. Športna zveza pri nekaterih programih sodeluje s strokovnim kadrom. Smisel tega programa 
je, da si občani sami napravijo svoj urnik po trenutnih željah in zaradi tega je obisk zelo dober. 
Poleg izvajanja programov športne rekreacije Športna zveza sodeluje še kot soorganizator pri podelitvi 
priznanj mladim športnikom in pri izpeljavi podelitve plaket ter svečanih listin športnim delavcem in 
vrhunskim športnikom. 

Sekretar Športne zveze Škofja Loka, Aleš Murn, januar 2021 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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ŠPORTNO REKREACIJSKE IGRE 
 
Organizacijski odbor ŠRI je v letu 2019 že 39. tič izpeljal program športne rekreacije namenjen občanom 
in občankam Upravne enote Škofja Loka. V preteklosti so se igre imenovale delavske, sindikalne, kasneje 
smo jih preimenovali v medobčinske, od leta 2011 pa potekajo kot Športno rekreacijske igre. 
Poleg članov odbora iger je pri izvedbi tekmovanj pomagalo 16 organizacij s številnimi posamezniki: 
Športno društvo Rudno, Javni zavod Ratitovec, Šahovski klub 64 Žiri, Trim As, Škofjeloški orientacijski klub, 
Gostilna Jager Gorenja vas, Strelsko društvo Škofja Loka, Omikron Železniki, ŠD sv. Lenart Luša, ŠD 
Brlog, Namiznoteniški klub Šk.Loka, ŠD Sv.Urban Gorenja vas, Klub žirovskih študentov, Odbojkarski klub 
Lubnik, Kegljaški klub Škofja Loka in Balinarski klub Loka 1000. 
 
Na 39. Športno rekreacijskih igrah je sodelovalo skupaj 264 ekip iz 113 različnih društev, firm in organizacij. 
Tekmovanja so se pričela 10. februarja 2019 z veleslalomom na smučišču Rudno in končala 26. decembra 
2019 v novi dvorani v Gorenji vasi s tekmovanjem v futsalu. Izvedenih je bilo 19 športnih panog in 29 
tekmovanj. Udeleženih je bilo 87 žensk ter 777 moških, skupaj torej 864 rekreativcev in rekreativk. Za naj 
športnika je tekmovalo 100 moških, pri športnicah 37 žensk. 
Pri večini tekmovanj opažamo, da ne smejo biti poudarki toliko na tekmovalnosti, kot na druženju. Pri tej 
rekreaciji je potrebno težiti k množičnosti. Zato bo Odbor tudi spremenil pravila iger za 40. jubilejne v letu 
2020. 
 
Igre v letu 2019 so imele prihodke v višini 19.541 €, kjer sredstva poleg prijavnin prispevajo vse občine UE, 
nekaj je sponzorjev, velik del (4.000 €) pa prispeva tudi Fundacija za šport. Odhodkov so igre imele 19.370 
€, kjer največji delež pripada strokovnemu kadru, priznanjem ter nagradam za udeležence in najemom 
športnih površin. Odbor se zahvaljuje tudi vsem občinam v Upravni enoti Škofja Loka, vsem županom, ki 
igre podpirajo in predvsem hvala športnim delavcem, brez katerih teh iger ne bi bilo. 
 
PRELOŽITEV 40. Športno rekreacijskih iger v leto 2021. 
V letu 2020 je Organizacijski odbor predvideval izvedbo 40. jubilejnih iger. A jih je zaradi epidemije v celoti 
preložil v naslednje leto. Nastale razmere so tudi športne dogodke postavile na glavo, le upati je, da se bo 
s časoma športno življenje vrnilo na stare tirnice. Odbor je sklenil in izvedel v drugi polovici leta 2020 v 
okviru možnosti nekaj tekmovanj, ki pa so bila namenjena bolj tradicionalnemu ohranjanju stikov 
udeležencev. V letu 2021 je poleg izvedbe 40. jubilejnih iger predviden tudi  športno - družabni  dogodek v 
Žireh, s katerim bi obeležili okroglo obletnico iger 
 

Predsednik Odbora za ŠRI pri Športni zvezi, Srečo Gaber, januar 2021 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELOVANJU PROGRAMA MALI SONČEK  
 
Športna zveza je že v letu 1977 pričela skupaj z Vrtcem Škofja Loka izvajati nacionalni program Mali sonček 
– ob začetku imenovan Zlati sonček, kjer so vključeni otroci od 2. do 6. leta starosti.  
Tekom šolskega leta morajo otroci opraviti več nalog. Te so : izleti v naravo, igre brez meja, kolesarjenje, 
igre na prostem s smučmi, elementi atletske in gimnastične abecede, igre z žogo, ustvarjanje z gibanjem 
in ritmom, mini kros, rolanje, drsanje in igre v vodi. 
Športna zveza je koordinator celotnega programa, ki ga v vrtcu vodijo vzgojiteljice in vzgojitelji. Sama pa 
poskrbi za izvajanje najbolj zahtevnega programa, plavanje. Vsako leto plavalne tečaje opravi nekje med 
220 in 250 otrok od starosti 5 do 6 let. 
 
PLAVALNI TEČAJI v sezoni 2019/2020 
 
Plavalni tečaji običajno potekajo od sredine septembra do konca maja. V pretekli sezoni smo zaradi Covid-
19 bili primorani zaključiti s plavalnimi tečaji v začetku marca 2020. Tako smo izvedli le 256 ur plavalnih 
tečajev. Nekaj tečajev, predvsem iz OŠ Škofja Loka mesto smo uspeli nadomestiti v začetku šolskega leta 
– september 2020. Plavalni tečaji za OŠ Ivana Groharja so se izvedli v celoti, medtem ko so bili tečaji za 
OŠ C. Golarja prekinjeni in se niso nadaljevali. Običajno imamo predvidene sedem urne tečaje s prvimi 

http://www.zsport-skloka.si/
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razredi osnovnih šol in šest urne tečaje za otroke Vrtca Škofja Loka. 
Zaradi omenjenih težav, smo septembra 2020 skrajšali osnovnošolske tečaje na 5 ur. 
 
Plavalnih tečajev se je tako udeležilo: iz OŠ Cvetko Golar    68 otrok 

iz OŠ Ivana Groharja    58 otrok 
iz OŠ Škofja Loka-mesto   94 otrok 
iz Vrtca Škofja Loka  206 otrok Skupaj 426 otrok 

 
Vsi otroci ne opravljajo preizkusa znanja. V šolskem letu 2019/20 je na preizkusih sodelovalo 407 otrok od 
katerih je plavalo na 25 m dolžini 248 otrok, na dolžini 8 m 37 otrok, zgolj drselo na vodi 5 sekund jih je 
122. 
 
Nekje po statistiki preizkus plavanja na dolžini 25 m opravi pri osnovnih šolah med 67 in 72 % otrok (letos 
61%), na dolžini 8 m pa med 10 in 11 % otrok (letos 9%). Otrok, ki niso splavali oziroma zgolj drsijo na vodi 
5 sekund, je nekje med 11 in 19% (letos 30%). Za vrtčevske otroke ni normativov plavanja ampak predvsem 
privajanje na vodo in premagovanje strahu pred njo. 
 
Strošek tečajev plavanja je med 19.500 in 21.000 €. Tu so izdatki najema bazena, prevozov, plačilo učiteljev 
plavanja ter medalje za otroke. Starši prispevajo za tečaj vrtčevskega otroka 30 €. Za osnovnošolskega 
otroka starši prispevajo na tečaj 35 €, za preizkus znanja tistih, ki se tečajev ne udeležijo je prispevek 4 €. 
Preostanek stroška pokrijejo občinske dotacije za programe Športne zveze.  
 

Profesor športne vzgoje-koordinator programa, Domen Kosmač, 28.1.2021 
 
 
 
 
 
 
IZVEDENA REKREACIJSKA VADBA IN TEKMOVANJA 
 
 

 LETO 2019 
razpisano 

tekmovanje udeleženih ekip št.udeležencev 

1 Mali nogomet 9.02.2019 18 160 

2 Veleslalom Rudno 10.02.2019 16 34 

3 Kegljanje posamično feb.19   66 

4 Šah - turnir Trata 2.03.2019 10 50 

5 Prstomet - Žiri 23.03.2019 10 23 

6 Kegljanje dvojice mar.19 16 44 

7 Kegljanje tandem apr.19    odpadlo   

8 Splošna telovadba okt.18-apr.19   276 

9 Namizni tenis rekreacija okt.18-apr.19   124 

10 Kegljanje ekipno liga nov.18-jan.19 9 288 

11 Prstomet liga nov.18-mar.19 9 240 

12 Namizni tenis liga nov.18-mar.19 9 115 

13 Badminton rekreacija nov.18-apr.19   197 

14 Balinanje trojke ž (Novi svet) 7.05.2019 8 32 

15 Orientacija Šk.Loka 11.05.2019 8 15 

16 Odbojka dvoranska Trata 12.05.2019 6 40 

17 Kegljanje Železniki 17.-18.5.19 14 28 

18 Kegljanje sprint 21.05.2019   11 

19 Streljanje 25.05.2019 11 22 

20 Odbojka na mivki Železniki 25.05.2019 5 10 

21 Tenis dvojice Žiri 25.05.2019 4 8 

22 Košarka 5:5 Lenart 8.06.2019 8 50 

23 Balinanje Gorenja vas 9.06.2019 10 20 

http://www.zsport-skloka.si/
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24 Košarka 3:3. Žiri 28.06.2019 5 20 

25 Tenis Železniki 31.08.2019 5 10 

26 Odbojka na mivki Žiri 1.09.2019 8 18 

27 Kolesarjenje kronometer 13.09.2019 17 44 

28 Odbojka na mivki Šk.Loka 15.09.2019 10 22 

29 Plavanje Železniki 27.09.2019 7 15 

30 Splošna telovadba pričetek 1.10.19   138 

31 Namizni tenis rekreacija pričetek 10.10.19   95 

32 Kegljanje krompirjev turnir 18.10.2019   25 

33 Šah - turnir Železniki 19.10.2019 11 36 

34 Prstomet Trata 19.10.2019 12 28 

35 Badminton Železniki 20.10.2019 3 6 

36 Namizni tenis Trata 25.10.2019 10 20 

37 Balinanje trojke m (Novi svet) 27.10.2019 16 64 

38 Prstomet liga pričetek 7.11.19 8 108 

39 Pikado Železniki 9.11.2019   25 

40 Badminton rekreacija pričetek 9.11.19   88 

41 Kegljanje ŠD Poden 9.,10.,17.11.19 11 34 

42 Kegljanje ekipno liga pričetek 15.11.19 7 129 

43 Balinanje Trata 17., 24.11.19 12 24 

44 Namizni tenis liga pričetek 18.11.19 9 68 

45 Futsal Železniki 30.11.2019 11 80 

46 Floorball Trata 7.12.2019 4 26 

47 Šah - turnir Trata zaključek lige 14.12.2019   35 

48 Badminton Poljane 14.12.2019 3 6 

49 Košarka 5:5 Žiri 15.12.2019    odpadlo   

50 Kegljanje Miklavžev turnir 30.11., 7.12.19   25 

51 Odbojka dvoranska Žiri 21.12.2019 9 60 

52 Futsal Gorenja vas 26.12.2019 16 118 

   365 3220 
 
 

 LETO 2020 
razpisano 

tekmovanje udeleženih ekip št.udeležencev 

1 Odbojka dvoranska Trata 23.02.2020 5 35 

2 Veleslalom Rudno 29.02.2020 12 30 

3 Kegljanje posamično jan - feb 20   68 

4 Splošna telovadba okt.19-mar.20   236 

5 Kegljanje ekipno liga nov.19-jan.20 7 170 

6 Namizni tenis rekreacija nov 19 - mar 20   105 

7 Badminton rekreacija nov - mar 20   172 

8 Prstomet liga nov.19-jun.20 9 254 

9 Namizni tenis liga nov.19-jun.20 9 216 

10 Balinanje dvojice Gor.vas 13.06.2020 9 20 

11 Tenis dvojice Žiri 12.07.2020 5 10 

12 Odbojka na mivki Šk.Loka 23.08.2020 14 28 

13 Prstomet Žiri 29.08.2020 14 28 

14 Tenis Železniki 5.09.2020 4 8 

15 Odbojka na mivki Žiri 6.09.2020 12 24 

16 Odbojka na mivki Šk.Loka 12.09.2020 16 32 

17 Plavanje Železniki 3.10.2020   16 

   116 1452 
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