
  
  
 
 

 

 

 

Odbor za izvedbo  
38. Športno rekreacijskih iger 2018 
 
 
Zapisnik Odbora za izvedbo 38. Športno rekreacijskih iger (ŠRI), ki je 
bil 29.1.2018 pri predsedniku Odbora Srečku Gabru, Rakulk 48, Žiri. 
 
Prisotni: predstavnik občine Žiri: Srečo Gaber, predstavnik občine Gorenja vas-Poljane: Jaka Trček, predstavnik občine 
Škofja Loka: Domen Kosmač, koordinator tekmovanj: Marjan Kalamar in sekretar Športne zveze: Aleš Murn. 
 
Dnevni red : 

1. Vsebinsko in finančno poročilo 37. ŠRI, opažanja na terenu  
2. Zaključek iger z razglasitvijo rezultatov v Železnikih 
3. Program in razpis 38. iger, finančni plan 
4. Popravki Pravil 38. ŠRI 
5. Razno 

 
Ad 1 
Vsebinsko poročilo 37. Športno rekreacijskih iger je pripravil Marjan Kalamar : 
 
Organizacijski odbor ŠRI je v letu 2017 že 37. 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. 
Odbor sestavljen iz predstavnikov štirih občin deluje pod okriljem Športne zveze Škofja Loka in se trudi, da široki 
množici udeležencev, predvsem pa zaposlenim zagotavljata pogoje za čim bolj aktivno izrabo prostega časa in za 
aktivnosti preko celega leta v različnih športnih panogah. Na tekmovanja se lahko vključijo tudi tekmovalci okoliških 
občin, vendar ne sodelujejo v sistemu točkovanja.  
S projektom iger so seznanjeni odbori in komisije za šport v vseh občinah UE. Tekmovanja poleg Športne zveze izvajajo 
lokalna športna društva po občinah.   
 
V letu 2017 se je odvil program tekmovanj v  22 športnih panogah. V treh panogah tekmovanja zaradi objektivnih težav 
ni uspelo organizirati (treking, tek na smučeh, kolesarski krog).  
Pri 14. panogah so tekmovanja potekala enotno, združeno za moške in ženske, pri 7. panogah smo obdržali ločena 
tekmovanja. Za moške in mešane ekipe je bilo izvedenih 28 tekmovanj v 18. športnih disciplinah, pri ženskah 13 
tekmovanj v 11. športnih panogah.  
Na igrah je tekmovalo 252 ekip oz. 619 udeležencev. Točke je pri moških prejelo 67, pri ženskah pa 16 ustanov, 
delovnih organizacij, podjetij, SP-jev in društev. Sodelovale so tudi ekipe iz Idrije, Ljubljane, Vrhnike, Kranja, ki niso 
bile točkovane. Med najbolj zastopanimi je bilo Društvo upokojencev Šk. Loka, ki je sodelovalo v 12. športnih panogah, 
Poclain hydraulics, Zavod – šole, LTH Castings in DOMEL so sodeloval v 6. panogah. 62 podjetij, ustanov, …. je na 
igrah sodelovalo z eno do tremi ekipami. Najbolj množična udeležba je bila v igrah z žogo, kjer je sodelovalo 171 
tekmovalcev/alk. Po množičnosti so sledila tekmovanja v prstometu, balinanju, pikadu, šahu, kegljanju, kolesarjenju in 
veleslalomu.  
Potekalo je tudi točkovanje posameznikov za NAJ rekreativca/ko. V tem sklopu so posamezniki zbirali točke v 7 
panogah. 
 
Tako kot vsako leto so tudi pretekle igre imele glavni razpis, ki je na letaku 2 x letno obiskal vsa gospodinjstva v UE, 
obveščanja so potekala tudi z osebnimi vabili, po elektronski pošti, preko facebooka in spleta. Igre pomagajo financirati 
vse občine UE, Fundacija za šport in sponzorji. Člani Odbora pridobivajo tudi pomoč pri nekaterih tekmovanjih v okviru 
kraja njihove izvedbe. Finančno igram pomagajo tudi prijavnine udeležencev, ki jih pokrivajo tekmovalci sami ali njihove 
organizacije ter krovna organizacija Športna zveza.  
 
Vsi našteti deležniki so omogočili, da smo 37. ŠPORTNO REKREACIJSKE IGRE 2017 uspešno zaključili. 
 
Finančno poročilo : 
 
Prihodki: pri prihodkih smo prejeli nekoliko manj sredstev od Fundacije za šport. Pri prijavninah je zveza pobrala 1.413 
€, razlika pa je ocenjena vrednost, ki so jo rekreativci plačevali na prizorišču srečanj izvajalcu tekmovanja. 
Odhodki: sodniški in drugi kader se glede na spremembe izvedbe iger upravičeno zmanjšuje, neposredni stroški in 
najem objektov so nekje v isti višini kot leto poprej. Pri priznanjih in nagradah so zajeti pokali ter nogavice za 
udeležence. Drugi stroški zajemajo tisk 22.000 kom letakov in 2 x raznos po gospodinjstvih (1.600 €), 963 € je bilo 
namenjenih za zaključke različnih tekmovanj ter razglasitev končnih rezultatov, 300 € je bilo plačane kazni »državi« 
zaradi napak pri organizaciji kolesarske dirke v Hrastnico. 
 



  
  
 
 

 

 

 

 22 disciplin 24 disciplin 21 disciplin 

 27 tekmovanj 30 tekmovanj 28 tekmovanj 

 PRIHODEK  REALIZACIJA PLAN REALIZACIJA 

  36. ŠRI 37. ŠRI 37. ŠRI 

prenos iz predhodnih iger -             671                    220                    220      

Občina Gor.vas Poljane            1.077                 1.077                 1.070      

Občina Škofja Loka            3.381                 3.381                 3.380      

Občina Žiri               733                    733                    730      

sponzorji, donatorji            2.250                 2.200                 2.200      

prijavnine            2.250                 2.600                 2.715      

Fundacija za šport            4.000                 4.000                 3.200      

 SKUPAJ           13.020               14.211               13.515      

  
ODHODEK  REALIZACIJA PLAN PLAN 

  36. ŠRI 37. ŠRI 37. ŠRI 

sodniški in drugi kader            4.720                 5.000                 4.375      

neposredni str.: meritve, ZD…            1.984                 2.300                 1.838      

najemnina objekta            1.965                 2.200                 1.955      

priznanja, nagrade            2.350                 2.500                 2.665      

drugi stroški za izvedbo iger            1.781                 2.100                 2.863      

 SKUPAJ           12.800               14.100               13.696      

  
Rezultat iger                220                    111      -             181      

 
Sklep : Sprejme se vsebinsko in finančno poročilo 37. ŠRI. 
 
 
Ad 2 
Zaključek 37. ŠRI z razglasitvijo rezultatov  
 
Pretekli zaključki:  30.3.2012 :   31. ŠRI v prostorih Alpine, Občina Žiri 

13.12.2012 : 32. ŠRI v prostorih Občine Železniki 
20.2.2014 :   33. ŠRI pri Jagru v Občini Gorenja vas-Poljane 
19.2.2015 :   34. ŠRI v ŠD Poden, Občina Škofja Loka 
3.3.2016 :     35. ŠRI v Bistro Ambasadi, Občina Žiri 
23.2.2017:    36. ŠRI v Taverni Petra, Občina Gorenja vas-Poljane 
 

Predlagan zaključek za 37. ŠRI je v februarju 2018 v Občini Železniki po končanih zimskih OI.  
Kalamar : Kraj podelitve, priprava prostora, pogostitev, naslovi ekip in (naj) rekreativcev, priprava daril. 
Murn : protokol, vabila, pokali, zahvale sponzorjem 
 
Vabljeni :  predstavniki zmagovalnih ekip (5-10x), naj rekreativci (4x), Odbor + predsednik ŠZ (6x),  

direktor JZR, ZŠ, Mazzini, Jager, Lojze, Mirko, Davor, Kamin, Bergant, Štancer, Prevodnik,  
Omikron…(12-15x). Trim as vabi še Pristan, Jožeta, Ambasado…  

 
Prejemniki pokalov: 
Glede na združevanje različnih rekreativcev – občanov Upravne enote Škofja Loka je razumljiva tudi visoka uvrstitev 
udeležencev, ki so nastopali pod imenom Zavod šole. Zato se ta uvrstitev v skupnem točkovanju izloči in se pokali 
podelijo : 

- 1. pokal : Društvo upokojencev Škofja Loka:  
o 1.m moški (12 panog), 1.m ženske (8 panog) in 1.m skupno; 

- 2. pokal : Domel Železniki: 
o 6.m moški (4 panoge), 2.m ženske (2 panoge) in 2.m skupno; 

- 3. pokal : Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka: 
o 4.m moški (3 panoge), 4.m ženske (2 panogi) in 3.m skupno; 

- 4. pokal : Bistro Ambasada Žiri 
o 2.m moški (3 panoge) in 4.m skupno; 

- 5. pokal : Poclain Hydraulics: 
o 4.m moški (6 panog) in 5.m skupno; 



  
  
 
 

 

 

 

Naj rekreativci  
 
 
 
 
Naj rekreativka 
 
Sklep : Zaključek 37. ŠRI se izvede v Občini Železniki v februarju 2018. Priznanja se podelijo navedenim. 
 
 
Ad 3 
Člani Odbora so oblikovali program 38. ŠRI, ki bo objavljen na spletu in tiskan za gospodinjstva. 
 

ločeno tekmovanje  datum 
enotno tekmovanje kraj 38.ŠRI 

Veleslalom Rudno 10.2. 

Tek na smučeh Rudno 17.2. 

Šah 1/3 Šk.Loka - ŠD Trata 24.3. 

Pikado 1/2 Železniki 14.4. 

Prstomet 1/2 Žiri 15.4. 

Odbojka dvorana Šk. Loka - ŠD Trata 21.4. 

Orientacija Šk. Loka - lokacija Podlubnik 20.5. 

Kegljanje 1/2 Železniki - Pri Meru maj 

Košarka 5:5 1/2 Stari vrh - Grapa maj-jun 

Odbojka na mivki 1/3 Železniki, športni park 16.6. 

Tenis dvojice Žiri - Kamšk jun 

Balinanje 1/2 Gorenja vas, Pokal Jager jun 

Košarka 3:3 OŠ Žiri - zunanje igrišče jun 

Odbojka na mivki 2/3 Žiri - Selo sep 

Odbojka na mivki 3/3 Šk.Loka sep 

Tenis dvojice Poden sep 

Kolesarjenje kronometer Šk.Loka, dolina Hrastnice sep 

Plavanje Železniki - plavalni bazen sep 

Košarka 3:3 OŠ Poljane 8.9. 

Šah 2/3 Železniki ŠD 29.9. 

Streljanje Šk.Loka okt 

Prstomet 2/2 Šk.Loka ŠD Trata 20.10. 

Pikado 2/2 Šk.Loka 27.10. 

Kegljanje borbene Šk.Loka / Železniki žen nov 

Balinanje 2/2 Šk.Loka - Trata nov 

Košarka 5:5 2/2 Žiri, Žirovski pokal nov 

Namizni tenis Šk.Loka nov 

Dvoranski hokej Šk.Loka nov 

Badminton Žiri OŠ dec 

Šah 3/3 Gorenja vas, Pokal Rupnikove utrdbe 15.12. 

Odbojka dvorana Žiri OŠ dec 

Badminton ??? Žiri OŠ 26.12. 

 
 
Jaka Trček se pozanima glede košarke 5:5 – Stari vrh, Grapa ter glede kolesarjenja s Kolesarskim društvom Belaunce 
Marjan Kalamar se pozanima glede teka v naravi v Poljanah ali kje drugje v UE ter drugače zapelje panogo streljanja 
Aleš Murn razpiše tudi tekmovanje v malem nogometu v marcu 
Srečko Gaber še prouči razpis tekmovanja v badmintonu 
 
Finančni plan je v okvirih 37. ŠRI. Prihodki in odhodki so planirano uravnoteženi nekje na 14.000 €. 
 
Sklep : Potrdi se razpis in finančni plan 38. ŠRI 2018. 
 
Udeleženci iger dobijo od organizatorja nogavice, lahko tudi druga darila sponzorja. Kjer je le mogoče, se organizira 
družabni dogodek ob zaključku tekmovanja. Prispevki udeležencev ostajajo na istih višinah kot pretekle igre. 
 
 

Žakelj Anže Poclain Hydraulics 4 panoge 

Rupar Franc Društvo upokojencev Škofja Loka 3 panoge 

Korenčič Brane Društvo upokojencev Škofja Loka   2 panogi 

Ušeničnik Tina Društvo upokojencev Škofja Loka 3 panoge 



  
  
 
 

 

 

 

 
Ad 4 
Odbor je sprejel popravek 6. člena Pravil ŠRI, kjer se zadnja alineja glasi :  
Po zaključku tekmovanj NAJ rekreativci prejmejo priznanje in praktične nagrade tisti,  
ki so sodelovali na vsaj dveh tekmovanjih. Prednost v razvrstitvi imajo tisti, ki so  
sodelovali na večih tekmovanjih. 
 
 
Ad 5 

- Zapisnik odbora se pošlje članom Odbora 38. ŠRI, županom občin, Odborom in komisijam za šport v vseh 
občinah in članom IO Športne zveze Škofja Loka 

- V občini, kjer je sklic Odbora za izvedbo ŠRI, se izvede tudi zaključek. Zaključek 38. ŠRI je tako planiran 
februarja 2019 v občini Žiri. 

 
PROGRAM zaključne prireditve in razglasitev rezultatov 37. Športno rekreacijskih iger 

- pozdrav gostitelja: direktor JZR g. Habjan ali župan g. Luznar 
- pozdrav predsednika Športne zveze Blaža Pippa 
- oris 37. ŠRI – Aleš Murn 
- podelitev nagrad »naj rekreativka-ec 37. ŠRI« - predsednik ŠZ 
- podelitev pokalov vse ekipnim zmagovalcem župan oz… 
- predstavitev programa 38. ŠRI, povabilo in zahvala predsednika Odbora iger, Srečka Gabra 

 
Zapisal Aleš Murn 

Predsednik Odbora ŠRI Srečko Gaber 


