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1. Namen in cilji Športne zveze Tržič 

V programu razvoja športa v občini Tržič je opredeljeno, da bomo skrbeli za 

razvoj športa in vključevanje čim večjega števila mladih, zaposlenih, 
upokojencev oziroma vseh občanov v razne oblike športno rekreativne 

dejavnosti, ter jim s tem pomagali do aktivnega in zdravega izkoriščanja 
prostega časa.   

Namen Zveze je spodbujati tekmovalno, rekreacijsko ter planinsko dejavnost 
in s tem pripomoči k razvoju omenjenih področij v občini  Tržič. Namen 

Športne zveze je, da širi športno rekreacijo med  čim širšo množico ljudi. Ta 
namen dosegamo s tem, da: 

 Pospešujemo in razvijamo množičnost v športu, zlasti na področju športa 
mladih in športne rekreacije ter s tem vplivamo na ohranjanje in krepitev 

zdravja ter jih navajamo na smotrno in aktivno izrabo prostega časa;  
 pospešujemo razvoj kakovostnega in vrhunskega športa ter nudimo 

pomoč za doseganje vrhunskih dosežkov;  
 usklajujemo in koordiniramo delo Športnih društev združenih v zvezo in 

opravljamo skupne naloge na tem področju;  
 spodbujamo dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med 

športnimi društvi in delujemo po načelu enakopravnosti vseh članov 
Zveze;  

 spodbujamo združevanje vseh Športnih društev v zvezo po načelu 
svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega športnega 

društva;  
 skrbimo za uveljavljanje strokovnega dela v organih zveze in ostalih 

športnih organizacijah;  

 razvijamo in krepimo stike s športnimi zvezami in organizacijami v 
sosednjih občinah, regijah in državi ter s slovenskimi športnimi 

organizacijami v zamejstvu, kot tudi s sorodnimi športnimi 
organizacijami sosednjih držav;  

 iščemo, spodbujamo in izvajamo tudi druge naloge, ki so potrebne za 
razvoj športa in rekreacije v občini Tržič;  

 
Struktura članstva ŠZ Tržič: 
V  Športno  zvezo  Tržič je trenutno vključenih  50 članic - športnih društev, ki 

izvajajo programe športno rekreativne dejavnosti in vrhunsko tekmovalnega 

športa. Med njimi je 36 športnih društev, katera aktivno sodelujejo v 
programih lokalne skupnosti in vsako leto pošiljajo  poročila o svojem delu. 

Neaktivnih pa je 14 društev, ki trenutno ne delujejo na svojem področju in tudi 
ne pošiljajo  poročila o svojem delu.  

 
Delovanje IO  ŠZ Tržič: 

Izvršni  odbor športne zveze Tržič se je v letu 2013 sestal na treh rednih sejah.  
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2. Sodelovanje Športne zveze s članicami in njena vloga pri razvoju 
društev 

 
Športna zveza je bila ustanovljena z namenom koordinacije med športnimi 

organizacijami in sicer Športna zveza: 
 

 zastopa interese športnih organizacij na lokalnem nivoju,  
 zastopa interese športnih organizacij v razmerju do Ministrstva za šolstvo 

in šport, Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ, Zavoda za šport RS 
Planica, Fundacije za šport in drugih organizacij; 

 pomaga pri uresničevanju statusnih sprememb;  

 kandidira na razpisih  Ministrstva za šolstvo in šport, Zavoda za šport RS 
Planica, Fundacije za šport, OKS - ZŠZ;  

 obvešča in opozarja na možnost dodatnih virov sofinanciranja;  
 rešuje organizacijske in druge probleme športnih organizacij;  

 sodeluje na občnih zborih športnih organizacij;  
 pripravlja in organizira posvete, seminarje in druga izobraževanja;  

 preko OKS-ZŠZ nudi bonitete različnih partnerjev; 
 obvešča športne organizacije o novostih s področja zakonodaje, 

dejavnosti društev, davka, itd; 
 pomaga pri izvedbi nalog skupnega ali širšega pomena; 

 izvaja promocijo športa in posameznih športnih panog; 
 redno objavlja napoved športnih prireditev v medijih in na svoji spletni 

strani. 
 

 

3. Sodelovanje Športne zveze z lokalno samoupravo (občino) 
 

Športna zveza sodeluje z lokalno samoupravo tako, da: 
 

 se občasno sestane z županom in dogovarja o smernicah in razvoju 
športa v občini;   

 redno sodeluje z zaposlenimi na občini na področju oddelka družbenih 
dejavnostih; 

 sodeluje v Strokovni komisiji za prijavo in vodenje postopka javnega 
razpisa za sofinanciranje programov športa; 

 sodeluje v Komisiji za prijavo in vodenje postopka razpisa za 
sofinanciranje strokovnega kadra v rednem delovnem razmerju na 

področju športa; 
 sodeluje v Komisiji za pripravo strategije na področju športa v Občini 

Tržič; 

 pripravi letni program športa; 
 sodeluje pri pripravi pravilnika in meril za sofinanciranje na področju 

športa; 
 sodeluje in oblikuje poletne prireditve; 

 vsako leto kandidira na Javnem razpisu za sofinanciranje športnih 
programov. 
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4. Sodelovanje Športne zveze z Zavodom za šport RS Planica  
 

Športna zveza je v letu 2010 kandidirala na razpisu Zavoda za šport RS Planica 
za Področni center Gorenjska za šolsko leto 2012/13 in tudi bila izbrana za 

vodjo Področnega centra Gorenjske. Na območju Slovenije deluje 16 področnih 
centrov, ki pokrivajo različne programe. 

 
Športna zveza Tržič oz. sekretarka opravlja sledeče naloge: 

 
 vodja področnega centra Gorenjska; 

 koordinator za program Zlati sonček; 

 koordinator za program Krpan; 
 koordinator za program Naučimo se plavati; 

 koordinator za program Šolska športna tekmovanja za osnovne šole; 
 koordinator za program Šolska športna tekmovanja za srednje šole; 

 koordinator za program Hura prosti čas. 
 

 
5. Pridobitev sponzorskih sredstev Zavarovalnice Triglav 

 
Športna zveza je v letu 2013 pridobila sponzorska (ne več preventivna, kot v 

preteklosti) sredstva Zavarovalnice Triglav v vrednosti 1.000 €, katera je s 
sklepom IO ŠZ Tržič razdelila svojim članicam - društvom, ki so organizirala 

tekmovanja decembra v okviru občinskega praznika. Društva so izdelala 
poročila ter jih posredovala Športni zvezi. Ta je skupno poročilo s slikovnim 

materialom poslala na Zavarovalnico Triglav. Društva, ki so ta sredstva prejela 

so naslednja: Kegljaški klub Tržič, Namiznoteniški klub Križe, Športno društvo 
Lom in Športna zveza Tržič. Vsako društvo je prejelo enak del in sicer 250 €. 

 
 

6. Strokovna služba športne zveze in financiranje posameznih 
programov 

 
V sredstvih za strokovni kader so zajeta sredstva za  zagotavljanje plače  in 

materialnih stroškov za sekretarko ŠZ Tržič, ki je zaposlena na ŠZ. Sekretarka  
koordinira delo in sodeluje med vsemi športnimi organizacijami, ki so vključene 

v ŠZ Tržič. Sodeluje pri pripravi letnega programa športa v Občini Tržič. 
Pripravlja poročila o njihovi realizaciji, katere pri svojem delu uporablja tudi 

Občina Tržič. Opravlja tudi vsa ostala strokovno – tehnična opravila za Športno 
zvezo Tržič in njene organe (odbore, komisije). Iz sredstev proračuna se na 

osnovi sklenjene tripartitne pogodbe med Občino Tržič, Športno zvezo Tržič in 

sekretarko ŠZ Tržič, sofinancirajo materialni stroški ŠZ ter prispevki in plača za 
sekretarko. Materialni stroški ŠZ Tržič vsebujejo stroške najemnine in ogre-

vanja  poslovnih prostorov ŠZ, telefon, internet, komunalne storitve, 
knjigovodsko - računovodska dela, pisarniški  material,  stroške čiščenja 

poslovnih  prostorov  ter razni ostali drobni izdatki. 
Sekretarka ŠZ opravlja tudi naloge vodja področnega centra Gorenjska, ki 

koordinira delo med 35 osnovnimi šolami ter 15 srednjimi šolami na 
Gorenjskem.  
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Tako na področju Gorenjske sekretarka ŠZ organizira za srednje šole vsako 
leto 12 področnih tekmovanj iz različnih športnih panog, ki so določene v 

šolskem biltenu Informator za posamezno šolsko leto. Na tekmovanjih sodeluje 
preko 1000 srednješolcev. Na nivoju osnovnih šol, vsako leto organizira 33 

področnih tekmovanj v različnih športnih panogah, ki so prav tako določene v 
šolskem biltenu Informator. Vseh področnih tekmovanj skupaj se običajno 

udeleži preko 2400 otrok iz cele Gorenjske. Prav tako sodeluje s gorenjskimi 
vrtci na področju programa Mali sonček, v katerega je vključeno več kot 6100 

predšolskih otrok, katerim so konec leta na osnovi opravljenih nalog, določenih 
s strani Ministrstva za šolstvo in šport, podeli diplome za njihove dosežke. Tudi 

v osnovnih šolah  izvajajo program Zlati sonček in Krpan, sekretarka pa ima 

tudi promocijsko nalogo, da bi se v ta dva programa vključile tudi tiste šole, ki 
trenutno tega ne izvajajo. Sekretarka razdeli priznanja za oba programa. V 

program Zlati sonček je bilo v letu 2013 vključeno 3480 otrok, v program 
Krpan, ki se izvaja od 4. do 6. razreda dalje pa 2540 otrok.      

 
Sekretarka ŠZ je tudi koordinatorka za projekt Zdrav življenjski slog. V letu 

2013 se je Športna zveza Tržič uspešno prijavila na Javni razpis Zavoda za 
šport RS Planica na katerem je bila izbrana tudi z OŠ Tržič. Tako so na 

področju občine Tržič v omenjeni projekt vključene vse tri tržiške šole. Skrbi 
tudi za pravilno in pravočasno izvedbo opravljenih ur po posameznih šolah ter 

sodeluje z Zavodom za šport RS Planica. Projekt je financiran iz Evropskih 
skladov, zato je potrebno skrbeti za namensko porabo pridobljenih sredstev. 

Povezuje se skupaj z zainteresiranimi društvi, ki delujejo v lokalni skupnosti, ki 
zagotovijo strokovni kader in objekte. Tako imamo v različne športne 

aktivnosti vključenih približno 670 otrok  v Tržiču, Bistrici in Križah.    

 

 
A.   PRIHODKI 

  

    

1 VRSTE PRIHODKOV 
REALIZACIJA               

1.1.-31.12.2013 
DELEŽ 

1. Občinski proračun 50.205,76 36,90% 

1.1.          * Šport mladih 16.595,22 * 

1.2.          * Športna rekreacija 4.610,58 * 

1.3.          * Strokovno in org. delo ŠZ 28.999,96 * 

2. Športna rekreacija-lastni prihodki 1.283,13 0,90% 

3. Fundacija za šport 8.673,58 6,40% 

4. Zavarovalnica Triglav 1.000,00 0,70% 

5. Prispevek za področ.cent.Gorenj. 23.586,92 17,40% 

6. Prispevek za počitniške aktivnosti 5.080,00 3,70% 

7. ZS RS Planica za Harej 8.995,60 6,60% 

8. ZS RS Planica za Žnidaršič 13.949,40 10,30% 

9. ZS RS Planica za Bergant 5.005,80 3,70% 

10. ZS RS Planica za Celar 14.602,60 10,70% 

11. Drugi prihodki 3.655,33 2,7 

  SKUPAJ PRIHODKI: 136.038,12 100% 
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B. ODHODKI - DEJAVNOST 

  

    

  VRSTE ODHODKOV 
REALIZACIJA               

1.1.-31.12.2013 
Delež 

1. Šport mladih 15.538,95 11,60% 

2. Skupni program 20.493,29 0,154 

3. Drugi programi 59.774,22 0,448 

4. Strokovno in org. delo ŠZ 37.704,76 0,282 

5. Davek od dohodka pravnih oseb 81,57 - 

  SKUPAJ ODHODKI-DEJAVNOST: 133.592,79 100% 

    

      PRESEŽEK PRIHODKOV     

1. Presežek prihodkov tekočega leta 2.445,33 * 

2. Presežek prihodkov iz preteklih let 2.286,81 * 

  SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV 4.732,14 * 

 
Med lastna sredstva so zajeta sredstva Fundacije za šport, Zavarovalnice 

Triglav, Zavoda za šport RS Planica, Olimpijskega komiteja Slovenije, ter drugi 
prihodki od prijavnin. 

Javni razpis Zavoda za šport RS Planica – Zdrav življenjski slog 

Zavod za šport RS Planica je v letu 2010 prvič objavilo Javni razpis za projekt 
Zdrav življenjski slog. ŠZ Tržič se je prijavila na razpis skupaj z OŠ Bistrica in 

OŠ Križe. V letu 2012 pa se je ŠZ prijavila tudi z OŠ Tržič in bila uspešna. 
Projekt traja od 1.10.2010 do 31.8.2014. Tako sta se s 1.10.2010 na Športni 

zvezi Tržič za polovični delovni čas zaposlila 2 strokovna sodelavca in s 
1.9.2012 še eden, ki vodijo omenjeni projekt. 

Projekt  se izvaja skupaj z zainteresiranimi društvi, ki delujejo  v lokalni 

skupnosti, ki v ta namen zagotovijo strokovni kader in objekt. Tako imamo v 
različne športne aktivnosti vključenih preko 670 otrok  na vseh treh šolah. 

Otroci od 1. do 6. razreda imajo na teden  2 uri športnih aktivnosti več, od 7. 
do 9. razreda pa 3 dodatne ure.  

 
 

7. Sodelovanje Športne zveze z Osnovnimi šolami in vrtci v Tržiču 
 

Športna zveza nudi pomoč OŠ in vrtcu na naslednjih področjih: 
 

 koordinacije med posameznimi šolami in vrtcem; 
 organizacija vseh šolskih športnih tekmovanj na področju Občine Tržič; 

 priprava razpisov; 
 prijava tekmovalcev; 

 izdelava rezultatov; 

 naročanje priznanj; 
 usklajevanje terminov z ostalimi dejavnostmi na šolah; 
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Športna zveza Tržič, s pooblastilom, v imenu vseh treh osnovnih šol in vrtcev 

kandidira na Javnem razpisu za pridobitev sredstev za različne programe. Na 
področju predšolskih otrok so to naslednji programi: 

 
 športna značka – MALI SONČEK      

 plavalni tečaj za predšolske otroke   
 planinske urice         

 planinski tabor         
 

 

Športna vzgoja šoloobveznih otrok: 
 

 športna značka ZLATI SONČEK - učenci 1. do 3. razreda 
 športna značka  - KRPAN - učenci od 4. do 6.  razreda  

 plavalni tečaji         
 občinska tekmovanja                  

 regijska in državna tekmovanja      
 program osnovne dejavnosti na OŠ     

 
Sekretarka ŠZ v sodelovanju s profesorji športne vzgoje na OŠ koordinira in 

organizira na nivoju občine 20 občinskih tekmovanj v različnih športnih 
panogah, ki so določene s šolskim biltenom Informator in so v programu 

športa mladih. Tekmovanj se udeleži preko 760 otrok iz vseh treh osnovnih šol. 
Najboljši posamezniki in ekipe iz občinskih tekmovanj se uvrstijo na področno 

tekmovanje. Tako se šola oziroma posamezniki iz občine Tržič udeležijo vseh 

33 področnih tekmovanj, ki se organizirajo za področni center Gorenjska in so 
eni izmed redkih, ki sodelujejo v vseh razpisanih športnih panogah na 

Gorenjskem oz. v Sloveniji. Najboljši se seveda nato udeležijo tudi državnega 
tekmovanja, kjer dosegajo vidne uvrstitve tudi v državnem merilu. Komisija za 

šport mladih smatra, da moramo s športom mladih nadaljevati tako v 
predšolskem, kot tudi v šolskem obdobju.  

Mini olimpijada 

Za vse tržiške šole in vrtce je tudi v letu 2013 ŠZ organizirala Mini olimpijado. 
Na projekt se je ŠZ prijavila preko Olimpijskega komiteja Slovenije in za ta 

namen dobila dodatna finančna sredstva. Mini olimpijade se udeleži preko 160 
otrok iz vrtcev Tržič in preko 330 otrok nižjih razredov iz vseh treh osnovnih 

šol.   

 
8. Vrhunski šport v Tržiču 

 

Vsako leto se na Občinskem svetu občine Tržič potrdi Program športa, katerega 
pripravi Športna zveza Tržič v sodelovanju z zainteresiranimi društvi. Prav tako 

je bilo to storjeno za leto 2013. Iz programa je razvidno, katere aktivne 
športne panoge bo Občina Tržič podpirala s sredstvi, ki na podlagi rezultatov 

pripadajo posamičnim društvom.     
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Med individualnimi športnimi panogami so to: 
 

 alpinizem; 
 alpsko smučanje; 

 balinanje; 
 kegljanje; 

 lokostrelstvo; 
 namizni tenis; 

 ples-akrobatski rock & roll;  
 sankanje; 

 nordijske discipline in biatlon; 

 športno plezanje; 
 

Med kolektivni športi: 
  

 rokomet  
 nogomet   

 
Kategorizacija OKS-ZŠZ 

   
Na osnovi kategorizacije OKS - ZŠZ smo v letu 2013 imeli 22 kategoriziranih 

športnikov iz desetih športnih panog (balinanje, kegljanje, športno plezanje, 
sankanje, ples, alpsko smučanje, smučarski skoki, triatlon).  

 
Športna zveza Tržič je 5. aprila 2013 skupaj z Občino Tržič organizirala v 

Kulturnem centru Tržič razglasitev najboljšega športnika za leta 2012. 

Prireditev smo popestrili s kulturnim programom. Podelili smo priznanja in 
nagrade najboljšim športnikom ter naj obetavnejšim mladim športnikom 

Tržiča. Naj športnik za leto 2012 je bil smukač Perko Rok, drugo mesti je 
osvojil Uroš Ban, ki se ukvarja s paraskijem (kombinacija smučanja in skokov s 

padalom), in tretje mesto nordijski kombinatorec Mitja Oranič. Med obetavnimi 
športniki je zmagal  plezalec Anže Peharc, drugo mesto je osvojil kegljač Blaž 

Čerin, tretje mesto pa je osvojil balinar Jaka Kosirnik. ŠZ Tržič je podelila tudi 
posebno priznanje Andreju Jermanu ob zaključku njegove tekmovalne kariere.  

ŠZ je za proglasitev naj športnika za leto 2012 pridobila ves slikovni in video 
material, ki ga je vključila v izdelavo video projekcije z vsemi nominiranimi 

športniki.  
 

 
9. Športno rekreativna dejavnost v Tržiču 

 

Komisija za športno rekreacijo pri ŠZ Tržič se je v letu 2013 sestala na dveh 
rednih sejah. V jeseni komisija pregleda izpeljavo predvidenih tekmovanj in 

začrta program dela v bodoče. Komisija sicer organizacijsko deluje preko 
celega leta in v sodelovanju s ŠZ zastopa društva na lokalnem nivoju in tudi 

izven.   
 

 
  



 

 

  8 

Komisija  je obravnavala: 
 

 delovanje športnih organizacij,  
 organiziranost  športnih organizacij;  

 aktivnost ŠO v programu Tržiških športnih iger; 
 aktivnost športnih organizacij  navzven; 

 pomoč pri organizaciji tekmovanj; 
 pridobitev novih tekmovanj na višjem nivoju; 

 izvedba športnih tekmovanj; 
 povezovanje športnih organizacij med seboj; 

 

Komisija za športno rekreacijo pri ŠZ Tržič je na osnovi posredovanih 
programov športnih društev izdelala Koledar športnih prireditev v občini Tržič 

za leto 2013. 
 

V Tržiških športnih igrah, ki jih organizira ŠZ Tržič v sodelovanju s športnimi 
organizacijami lahko sodelujejo občani občin Tržič in Naklo. V letu 2013 je  

sodelovalo preko 1.420 tekmovalcev.  Na zaključni prireditvi, ki je bila v maju 
2013 so se podelila priznanja za skupno uvrstitev v točkovanju TŠI in posebno 

priznanje  najboljšemu športniku invalidu, ki sodeluje v tekmovanjih, ki se 
točkujejo za TŠI. Prav tako so se podelila priznanja najboljšim trem športnim 

organizacijam in podjetjem, ki delujejo na območju občine Tržič. Prvo mesto v 
ženski kategoriji je osvojila Milena Dolčič, drugo Martina Šmitek in tretje Neža 

Meglič. V moški kategoriji je zmago osvojil Borut Sajovic, drugi je bil Darko 
Meglič in tretji Aleš Rozman. Med invalidi je priznanje osvojil Janez Pavšek. 

Med športnimi organizacijami je prvo mesto osvojil ŠD Lom, med 

organizacijami pa je premočno zmagalo Društvo upokojencev Tržič. 
 

Z organizacijo Tržiških športnih iger bomo nadaljevali tudi v bodoče. Športna 
zveza Tržič ima poleg organizacije občinskih tekmovanj tudi vlogo 

koordinatorja med športnimi društvi, ki tekmovanja organizirajo. Naloga ŠZ je 
izračun in točkovanje skupnih rezultatov ter izvedba zaključne prireditve, na 

kateri se proglasijo najboljši posamezniki, ekipe in društva za tekoče leto. 
 

Vsa tekmovanja so objavljena na spletni strani Športne zveze Tržič, prav tako 
tudi vsi rezultati posameznih tekmovanj in tudi skupnih seštevkov Tržiških 

športnih iger. Na spletni strani ŠZ so objavljena vsa obvestila društev, članic 
ŠZ.  

 
 

Naslov spletne strani športne zveze:   www.sztrzic.si 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.sztrzic.si/
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10. Organizacija tekmovanj, poletnih aktivnosti za otroke, mladino in 
odrasle, ter seminarjev  

 
 

V letu 2013 je Športna zveza Tržič skupaj s športnimi organizacijami  
organizirala sledeče športne prireditve in poletne aktivnosti za tržiške otroke, 

tako za predšolske kot tudi za šolsko mladino.  
 

 
 Aktivni tedni športa, (2 x) za otroke stare od 7 – 15 let.  

Ti tedni so bili izvedeni samostojno in v sodelovanju s športnimi organizacijami 

v mesecu juliju in avgustu. Na aktivnem tednu športa je sodelovalo 72 otrok. 
Tako so otroci obiskali pustolovski park, rolali, plavali, tekli, imeli igre z žogo, 

pod vodstvom planinske vodnice in vodnika so opravili tudi planinske izlete, 
streljali z lokom, igrali namizni tenis, plezali,… 

 
 Športno likovno plesni tabor v Pinei,  za otroke stare od 6 – 16 let, je bil 

izveden junija 2013. Tabora se je udeležilo 33 otrok. Organiziran je bil v 
sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič. Otroci so poleg slikanja naučili prvih 

korakov Rock & Rolla.  Čez dan so preživeli veliko časa v morju, opoldan in 

zvečer pa tudi na košarkarskem in odbojkarskem igrišču.  
 

 Slovenija v gibanju- Test hoje - 2 km,  
Vsako leto se v mesecu maju izvede en preizkus testa hitre hoje na 2 km. Hoja 

se je odvijala na travniku pri OŠ Križe. Na test je prišlo 32 udeležencev, ki so 
imeli možnost meriti pritisk, holesterol in sladkor v krvi. 

 
 Občinsko prvenstvo v krosu,  

Občinsko prvenstvo v krosu se vsako leto izvede na travniku za OŠ Križe v 

mesecu oktobru. Sodelujejo vse tri tržiške šole od mlajših cicibanov in cicibank 
do starejših dečkov in deklic. Teka se je udeležilo preko 250 otrok iz osnovnih 

šol  in 19 rekreativnih tekačev  
 

 Odprto občinsko prvenstvo v atletiki,  
Odprto občinsko prvenstvo je bilo izvedeno prav tako v mesecu oktobru in 

sicer na športnem igrišču OŠ Križe, kjer so odlični pogoji. Tekmovanje je 
potekalo v različnih disciplinah in sicer tek na 100 m in 1500 m, skok v višino, 

skok v daljino, met krogle in troboj. Tekmovanja v atletiki se je udeležilo žal le  
14 tekmovalcev.  

 
 Odprto občinsko prvenstvo v plavanju,  

Tekmovanje se žal ni organiziralo, ker so se na bazenu že začela rušilna dela.   

 
 Odprto občinsko prvenstvo v veleslalomu,  

Po krajšem premoru zaradi vremenskih razmer – pomanjkanje snega nam je v 
letu 2013 ponovno uspelo organizirat tekmovanje v veleslalomu, skupaj z ŠD 

Lom, katerega se je udeležilo 46 tekmovalcev. Tekmovanje je bilo izvedeno v 
Lomu.    
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 Odprto občinsko prvenstvo v teku na smučeh, 21 
S pomočjo športnih pedagogov OŠ Križe in člani tržiških strel nam je uspelo 

izvesti tudi tekmovanje v teku na smučeh, katerega se je udeležilo 21 tekačev. 
 

 Tek po ulicah Tržiča,  

Skupaj z Vrtcem Tržič in Tekaškim klubom tržiške strele se je organiziral »7. 
Tek za otroke in starše tržiških vrtcev«, osnovne šole, rekreativni tek na 1,4 in 

2,1 km kot tudi državno veteransko prvenstvo v cestnih tekih na 10 km in 
mednarodno tekmovanje Alpe Adria v hitri hoji. Tekmovanja se je udeležilo 87 

tekačev in tekmovalcev v hitri hoji, ter preko 350 otrok in staršev iz vrtcev 
Tržič, ter otrok iz tržiških osnovnih šol. Poleg tekaške prireditve se na tej 

prireditvi vedno podelijo tudi medalje otrokom za program Zlati sonček s 
spremljevalnim programom. 

 
 Trim liga v košarki, 

Trim liga v košarki je potekala vsak torek v telovadnici OŠ Bistrica. V letu 2013 
je sodelovalo 5 ekip. Ekipe so se med seboj pomerile v dvokrožnem sistemu, 

nato pa je sledilo še razigravanje – play off.   

 
 Tržiške športne igre, 

Tudi v leto 2013 so se odvijaje tržiške športne igre. Tekmovalci sodelujejo v 
različnih športnih panogah, kot so: atletika, kros, streljanje, kegljanje, namizni 

tenis, plavanje, balinanje, gorski tek,…  Igre se pričnejo 1. aprila in končajo 
30. marca naslednje leto. V tržiške športne igre je bilo v sezoni 2012/13  

vključenih preko 1400 tekmovalcev.   
 

 Igre veselja in smeha,  

V letu 2013 žal niso bile izvedene, že zaradi prej omenjenih začetnih del na 
bazenu. 

 
 Javni razpis Zavoda za šport RS Planica, Zdrav življenjski slog 

Športna zveza Tržič je s tem programom z različnimi oblikami športnih 
dejavnosti ohranila in na novo pridobila veliko število otrok, mladine in 

posredno tudi odraslih, ki so šport spoznali tudi z druge uporabniške plati.  
 

 
 

ŠZ Tržič nameni del pridobljenih sredstev tudi za nakup športne opreme 
(alpske smuči, čevlji, tekaške smuči). Opremo si lahko otroci BREZPLAČNO 

izposodijo na ŠZ Tržič.   

 
Vzrok za popularizacijo športa je tudi v znižanju startnin ali drugih prispevkov, 

saj ŠZ Tržič iz leta v leto več sredstev za le-te pridobi na različnih Javnih 
razpisih.  
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11. Pridobitev dodatnih sredstev Fundacije za šport 

 
 

Športna zveza  je v letu 2013 pridobila dodatna sredstva in sicer z prijavo na 
razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS s projektom Tržiške 

športne igre v Občini Tržič in Aktivni tedni športa med počitnicami v Tržiču.  
 

S strani Fundacije sta bila oba projekta izbrana in odobrena so nam bila 
sredstva, ki jih je ŠZ razdelila športnim društvom, ki so bila v tem projektu 

prijavljena. Sredstva so se posameznim društvom razdelila glede na izvedena 

tekmovanja v TŠI.  
 

SREDSTVA PRIDOBLJENA NA JAVNEM RAZPISU FUNDACIJE ZA ŠPORT V  RS    
ZA LETO 2013  v  EUR 

 
Naziv Realizacija 2013 

Fundacija za šport – odrasli 4.500,00 

Fundacija za šport -otroci 4.173,58 

Skupaj   8.673,58 

 

 
Sredstva za projekt Tržiške športne igre so prejela naslednja društva: 

 
 Balinarski klub Bistrica; 

 Kegljaški klub Ljubelj; 
 Namizno teniški klub Križe; 

 Planinsko društvo Križe; 
 Športno društvo Jelendol – Dolina; 

 Športno društvo Lom; 
 Tekaški klub tržiške strele; 

 Športna zveza Tržič 
  

 
Sekretarka športne zveze je konec leta izdelala poročilo z vsemi zahtevanimi 

prilogami, za vsa društva, ki so bila vključena v omenjeni projekt in ga 

posredovala Fundaciji za financiranje športnih organizacij v RS. 
 

 
12. Program delovanja Športne zveze v bodoče  

 
 

 dobro sodelovanje z lokalno samoupravo; 

 nadaljevanje sodelovanja z Vrtcem Tržič in vsemi OŠ,  

 dobro sodelovanje s članicami ŠZ Tržič; 

 nudenje strokovne pomoči čim večjemu številu športnih organizacij; 
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 sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom za šport RS 
Planica, OKS-ZŠZ, Fundacijo za šport  in drugimi organizacijami,  

 kandidiranje na različnih razpisih ( Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavoda 
za šport RS Planica, Fundacija za šport, Helios, itd); 

 

 pridobitev dodatnih finančnih sredstev na javnih razpisih; 

 organiziranje različnih športno rekreativnih prireditev s pomočjo športnih 

organizacij; 
 

 organiziranje različnih  prireditev na področju športa mladih s pomočjo 

športnih organizacij; 
 

 vključitev večine oziroma vseh delujočih društev in klubov v zvezo 

 
 

 
 

Hvala članom Izvršnega odbora  
kot tudi članom vseh Komisij  

pri Športni zvezi Tržič za njihovo  
nenadomestljivo pomoč in delo. 

 

Hvala vsem društvom,  
ki aktivno sodelujete v različnih športnih programih. 

 
Želimo, da tudi v bodoče po svojih najboljših močeh 

 pomagate pri soustvarjanju športa v občini Tržič  
in pri delovanju Športne zveze Tržič,  

ter izvajanju njenih aktivnostih. 
 

 
 

 
 

Zapisala:                   Predsednik IO ŠZ 
sekretarka ŠZ Tržič, Biserka Drinovec l.r.             Boris TOMAZIN l.r.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Tržič, 10. maj  2014 
 


