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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. Njen namen je tudi, da širi športno 
rekreacijo med čim širšo množico ljudi. Ta 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 čim bolj aktivno izrabo njihovega 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 občini, v zvezo po načelu 
svobodnega združevanja ter samostojne opredelitve vsakega športnega društva;  

 skrbimo za izvajanje čim bolj strokovnega dela v organih zveze, kot tudi v 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  55 članic - športnih društev, ki izvajajo 
programe športno rekreativne dejavnosti ali vrhunskega tekmovalnega športa v naši občini. 
Med njimi je 31 športnih društev, katera aktivno sodelujejo v programih lokalne skupnosti in 
vsako leto pošiljajo poročila o svojem delu. Neaktivnih pa je 24 društev, ki v tem času ne 
delujejo ali pa so manj aktivna na svojem področju in tudi ne pošiljajo poročila o svojem delu 
lokalni skupnosti ali ŠZT. Je pa potrebno poudariti, da se kar nekaj od teh društev trudi z 
oživljanjem svoje dejavnosti in upajmo, da jim to v čim večji meri uspe. 
 

Delovanje IO  ŠZ Tržič: 

Izvršni  odbor športne zveze Tržič se je v letu 2016 sestal na treh rednih sejah. Po potrebi 
pa so se sestajale tudi komisije, ki delujejo v okrilju Športne zveze Tržič. Seje IO in tudi 
komisij so bile vedno dobro obiskane in sklepčne. V tem obdobju ni zaradi odsotnosti članov 
odpadla nobena seja.  
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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 članic;  

 kandidira na razpisih 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 in podobno; 

 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  
 
 

Športna zveza sodeluje z lokalno samoupravo tako, da: 
 

 se občasno sestaja 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; 

 daje soglasje k letnim programom športa v občini; 

 sodeluje in oblikuje poletne aktivnosti; 

 vsako leto kandidira na Javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov; 

 koordinira in predstavlja športno javnost v občini; 
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4. SODELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE Z ZAVODOM ZA ŠPORT RS PLANICA  
 
 

Športna zveza je v letu 2007 prvič kandidirala na razpisu Zavoda za šport RS Planica za 
sodelovanje kot Področni center Gorenjska in bila na razpisu takrat tudi izbrana za 
opravljanje te naloge. Skupaj na območju Slovenije deluje 16 področnih centrov, ki pokrivajo 
različne programe. V vseh teh letih od takrat smo nato kandidirali na tem razpisu in bili zaradi 
uspešnega dela v predhodnem letu ponovno izbrani.  
 
Športna zveza Tržič v imenu vseh treh tržiških osnovnih šol kandidira tudi pri Zavodu za 
šport RS Planica za projekt »Zdrav življenjski slog« in ga skupaj s sodelavci uspešno izvaja. 
 
Športna zveza Tržič tako po pooblastilu Zavoda za šport RS Planica 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; 
 

Vodenje področnega centra Gorenjske 

Sekretarka pri ŠZ Tržič opravlja poleg ostalih zadolžitev tudi nalogo vodje področnega 
centra Gorenjska, kjer koordinira delo med 35 osnovnimi šolami ter 15 srednjimi šolami na 
celotnem področju Gorenjske. 
  
Vsako leto organizira za srednje šole približno 10 področnih tekmovanj iz različnih športnih 
panog, ki so za posamezno šolsko leto določene v šolskem biltenu »Informator«. Na teh 
tekmovanjih sodeluje preko 1000 srednješolcev. Na nivoju osnovnih šol pa se vsako leto 
organizira in izvede 33 področnih tekmovanj v različnih športnih panogah, ki so prav tako 
določene v šolskem biltenu. Vseh področnih tekmovanj skupaj se običajno udeleži preko 
2400 otrok iz cele Gorenjske.  
 
Sodelujemo tudi z gorenjskimi vrtci na področju programa Mali sonček, v katerega je v 
povprečju, vsakoletno vključeno več kot 6400 predšolskih otrok. Ob koncu leta se jim na 
osnovi opravljenih nalog, določenih s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, podeli 
diplome za njihove dosežke. V osnovnih šolah pa skrbimo za program Zlati sonček in Krpan. 
V program Zlati sonček je bilo v zadnjih letih vključeno okoli 3800 otrok, v program Krpan, 
ki se izvaja od 4. do 6. razreda pa približno 3200 otrok.  
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V prvi vrsti je naša naloga promocijske narave, saj poskušamo skrbeti za to, da bi se v te 
programe vključilo čim več otrok z našega področja. Druga naloga pa je distribucija priznanji 
in včasih tudi so organizacija zaključnih prireditev po vzgojnih zavodih. 
 
V sodelovanju s profesorji športne vzgoje se je koordiniralo in organiziralo na nivoju občine 
za OŠ v letu 2016 - 16 tekmovanj občinskih tekmovanj v različnih športnih panogah, ki so 
določene v programu športa mladih. Teh občinskih tekmovanj se običajno udeleži preko 700 
otrok iz vseh treh tržiških osnovnih šol. Najboljši posamezniki in ekipe iz občinskih tekmovanj 
se uvrstijo na področna in večkrat tudi na državna tekmovana.  
 
Tako se naše šole oziroma njihovi uspešni učenci udeležijo skoraj vseh 33 področnih 
tekmovanj, ki jih organiziramo kot področni center Gorenjska in so tako eni izmed redkih na 
Gorenjskem oz. v Sloveniji, ki sodelujejo na tekmovanjih v skoraj vseh razpisanih športnih 
panogah. Najboljši se nato udeležijo državnega tekmovanja, kjer dosegajo vidne uvrstitve 
tudi v državnem merilu. V športih kjer tekmujejo učenci v ločenih kategorijah, pa smo v 
lanskem letu imeli državnega prvaka v smučarskih skokih, to je Matic Soklič, ki prihaja iz OŠ 
Tržič.  
 
Komisija za šport mladih smatra, da moramo s takšno aktivno politiko športa mladih tudi 
nadaljevati, tako v predšolskem, kot tudi v šolskem obdobju. Sodelovanje pri organizaciji 
tekmovanj, tako na občinskem, kot na regijskem nivoju, je večkrat ponujeno domačim 
športnim društvom, ki to možnost v zadnjem času s pridom izkoriščajo. 
 

Javni razpis Zavoda za šport RS Planica – Zdrav življenjski slog 

Zavod za šport RS Planica je v letu 2010 prvič objavil javni razpis za izvedbo projekta »Zdrav 
življenjski slog«. ŠZ Tržič se je prvič na razpis prijavila skupaj z OŠ Bistrica in OŠ Križe. Na 
ponovnem razpisu leta 2012 smo se prijavili še z OŠ Tržič in bili z vsemi tremi prijavami 
uspešni. Tako sta se s 1.10.2010 na Športni zvezi Tržič za polovični delovni čas zaposlila 2 
strokovna sodelavca in kasneje s 1.9.2012 še eden. V letu 2014 smo ponovno kandidirali 
na razpisu in bili zopet izbrani z vsemi tremi šolami. Naša naloga je, da skrbimo za pravilno 
in pravočasno izvedbo opravljenih ur po posameznih šolah ter o tem poročamo Zavodu za 
šport RS Planica. Projekt je financiran iz Evropskih skladov, zato je pri njegovi izvedbi 
potrebno skrbeti za strogo namensko porabo dodeljenih sredstev. Ob tem skrbimo še za 
povezavo z nekaterimi našimi zainteresiranimi društvi ter njihovo promocijo med otroci, ki 
so udeleženi v projektu. Ta društva za ta namen po potrebi zagotovijo strokovni kader in 
objekte. V različne športne aktivnosti imamo tako vključenih okoli 750 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.  
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5. FINANCIRANJE POSAMEZNIH PROGRAMOV IN STROKOVNE SLUŽBE ŠPORTNE 

ZVEZE TRŽIČ  
 

Financiranje ŠZ Tržič poteka iz različnih virov. Velik del predstavljajo občinska sredstva, ki 
jih vsakoletno dobimo preko javnega razpisa. Vedno bolj in bolj pa se trudimo za 
pridobivanje lastnih sredstev, ki nam omogočajo izvedbo marsikaterega nadstandardnega 
programa. Natančnejša struktura prihodkov in odhodkov je podana v tabeli 1., kjer je 
razvidna tudi strukturna porazdelitev le-teh. Prejeta sredstva s strani občine so sestavljena 
iz štirih večjih postavk. Šport mladih predstavlja financiranje dejavnosti, ki je delno opisana 
v podpoglavju »Področni center Gorenjske«. V sredstvih za strokovno in organizacijsko delo 
so zajeta sredstva za  zagotavljanje plače sekretarke ŠZ Tržič, ki  koordinira delo med vsemi 
športnimi organizacijami, ki so vključene v ŠZ Tržič ter sodeluje z občinsko upravo. V tej 
postavki so poleg omenjenega všteti tudi materialni stroški in sicer najemnina, ogrevanje, 
telefon, internet, komunalne storitve, knjigovodsko računovodska dela, 
pisarniški  material,  stroški čiščenja ter razni ostali drobni izdatki. 
 
Med druge prihodke so zajeta sredstva od startnin za tekmovanja, ki jih organizira ŠZ Tržič, 
plačila izdanih računov za opravljene storitve in morebitna sredstva prejeta na drugih javnih 
razpisih. 
 
Tabela 1: Prihodki in odhodki iz dejavnosti 

 VRSTE PRIHODKOV 
REALIZACIJA               
1.1.-31.12.2016 

DELEŽ 

1. Občinski proračun 53.616,83 36,5 % 

1.1.          * Šport mladih  17.151,87 * 

1.2.          * Športna rekreacija    4.465,00 * 

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

1.4.         * Nabava športne opreme  3.000,00 * 

2. Fundacija za šport 11.000,00 7,5 % 

3. Prispevek za področni center Gorenjske 19.554,32 13,3 % 

4. Prispevek za počitniške aktivnosti 12.387,20 8,4 % 

5. Projekt Zdrav življenjski slog 43.780,10 29,8 % 

6. Drugi prihodki 6.623,13 4,5 % 

 SKUPAJ PRIHODKI: 146.961,58 100 % 

    

  VRSTE ODHODKOV REALIZACIJA                Delež 

1. Šport mladih 20.274,06 13,7% 

2. Skupni program 32.969,25 22,2% 

3. Drugi programi 56.370,31 38,0% 

4. Strokovno in organizacijsko delo ŠZ 38.858,55 26,1% 

5. Davek od dohodka pravnih oseb 30,48 - 

  SKUPAJ ODHODKI-DEJAVNOST: 148.502,65 100% 
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  PRESEŽEK PRIHODKOV     

1. Presežek prihodkov tekočega leta -1.541,07 * 

2. Presežek prihodkov iz preteklih let 8.300,91 * 

  SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV 6.759,84 * 

 
 
 

6. 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; 
 
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 za učence od 1. do 3. razreda 

 športna značka Krpan za učence od 4. do 6.  razreda  

 plavalni tečaji         

 občinska tekmovanja                  

 regijska in državna tekmovanja      

 program osnovne dejavnosti na OŠ     

Mini olimpijada 

Za vse tržiške šole in vrtce smo tako kot v preteklih letih tudi v letu 2016 organizirali Mini 
olimpijado. Na projekt se je športna zveza prijavila preko Olimpijskega komiteja Slovenije in 
za ta namen dobila dodatna finančna sredstva. Mini olimpijade se običajno udeleži preko 
150 otrok iz vseh enot Vrtca Tržič in preko 380 učencev prve triade vseh treh osnovnih šol 
v naši občini. Zaradi dobre organizacije in tudi izvedbe smo s tem projektom gostovali tudi 
izven meja naše občine. Tako smo tudi v preteklem letu organizirali in izvedli Mini olimpijado 
za osnovno šolo Naklo in OŠ Dob. 
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7. 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 
minulo obravnavano obdobje. Iz programa je razvidno, katere aktivne športne panoge bo 
Občina Tržič podpirala s sredstvi, ki na podlagi vsakoletnega javnega razpisa pripadajo 
posamičnim društvom.     
 
Med individualnimi športnimi panogami so to: 
 

 alpinizem; 

 alpsko smučanje in deskanje; 

 balinanje; 

 kegljanje; 

 lokostrelstvo; 

 namizni tenis; 

 ples;  

 sankanje; 

 nordijske discipline in biatlon; 

 športno plezanje; 
 
Med kolektivni športi: 
  

 rokomet   

 nogomet 

 košarka   

 

Kategorizacija OKS-ZŠZ 

Na osnovi kategorizacije OKS - ZŠZ smo v letu 2016 imeli 36 kategoriziranih športnikov iz 
desetih športnih panog (balinanje, kegljanje, alpinizem, športno plezanje, ples, namizni 
tenis, deskanje na snegu, smučarski skoki in nordijska kombinacija).  
 
Vsako leto Športna zveza Tržič skupaj z Občino Tržič organizira prireditev na kateri 
razglasimo najboljšega športnika. Na prireditvi dne 23.marca 2016 smo razglasili 
najboljšega športnika za leto 2015. Naj športnik je postal Žan Košir, ki tekmuje v deskanju 
na snegu, drugo mesto je osvojil smučarski skakalec Anže Semenč, tretji pa je bil Uroš Ban, 
ki tekmuje v paraskiju. Med obetavnimi športniki je zmagal  Rok Šmejic, ki tekmuje v 
telemarku, drugo mesto je osvojil veslač Miha Aljančič in tretje športni plezalec Anže Peharc. 
V letu 2016 smo podelili tudi priznanja šestnajstim športnikom, ki so v preteklem letu osvojili 
naslov državnega prvaka in dvema ekipama.  
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8. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST V TRŽIČU 
 
 

Komisija za športno rekreacijo pri ŠZ Tržič se je v letu 2016 sestala na eni redni seji. 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.   
 
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 sestavila Koledar športnih prireditev v občini Tržič za leto 2016. 
 
V Tržiških športnih igrah, ki jih organizira ŠZ Tržič v sodelovanju s športnimi organizacijami 
lahko sodelujejo občani občin Tržič in Naklo. V letu 2016 je  sodelovalo 1.440 tekmovalcev.  
Žal v letu 2016 nismo izvedli tekmovanj v zimskih športih, ker nam vremenske razmere niso 
bile naklonjene. Na zaključni prireditvi v mesecu juniju, so bila podeljena priznanja za 
skupno uvrstitev v točkovanju TŠI. Prav tako so se podelila priznanja najboljšim trem 
športnim organizacijam in podjetjem, ki delujejo na območju občine Tržič.  
 
Za leto 2016 je prvo mesto v ženski kategoriji osvojila Joži Meglič, drugo Milena Dolčič in 
tretje Ana Novak. V moški kategoriji je zmago osvojil Slavko Gregorčič, drugi je bil Drago 
Uzar in tretji Borut Sajovic. Med invalidi je priznanje osvojil Štefan Ahačič. Med športnimi 
organizacijami je vsakoletni zmagovalec Društvo upokojencev Tržič, drugo je bilo ŠD Lom  
in tretje ŠD Podljubelj. 
 
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 običajno objavljena na spletni strani Športne zveze Tržič, 
prav tako tudi vsi rezultati posameznih tekmovanj in tudi skupni seštevki Tržiških športnih 
iger. Na spletni strani ŠZ so objavljena tudi vsa obvestila društev, članic ŠZ, ki od nas to 
želijo. 
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9. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ, POLETNIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE, MLADINO IN 

ODRASLE, TER SEMINARJEV  
 
 
V letu 2016 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; 
Organizirani za otroke stare od 7 do15 let. Te tedne smo izpeljali dvakrat, delno samostojno 
in deloma tudi v sodelovanju s športnimi organizacijami. Potekali so v mesecu juliju in 
avgustu. Na vsakokratni izvedbi je sodelovalo od 45 do 50 otrok, saj smo žal omejeni z 
kapaciteto avtobusa. Tako so otroci obiskali pustolovski park, supali na Bledu, rolali, plavali, 
tekli, imeli igre z žogo, pod vodstvom planinske vodnice in vodnika smo opravili tudi 
planinske izlete, streljali z lokom, igrali namizni tenis, plezali in še kaj bi se našlo. 
 
 

 Športno likovno plesni tabor v Savudriji;  
Za otroke stare od 6 do 16 let, je bil tabor izveden v mesecu juliju. Tabora se je v preteklem 
letu udeležilo 35 otrok. Organiziran je bil v sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič. Otroci so 
se poleg slikanja naučili prvih korakov Rock & Rolla, Break Danca in HIP HOP. Z nami je bil 
prisoten tudi znan tržiški slikar g. Vinko Hlebš, ki je otroke poučeval likovno umetnost. 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 preizkus testa hitre hoje na 2 km. Hoja se odvija na 
travniku pri OŠ Križe. Na test običajno pride približno 32 udeležencev, ki imajo možnost 
izmeriti pritisk, holesterol in sladkor v krvi. 
 
 

 Občinsko prvenstvo v krosu; 
Občinsko prvenstvo v krosu se vsako leto izvede na travniku za OŠ Križe konec meseca 
septembra. Sodelujejo vse tri tržiške šole od mlajših cicibanov in cicibank do starejših 
dečkov in deklic. Teka se običajno udeleži preko 300 otrok iz osnovnih šol in okoli 30 
rekreativnih tekačev.  
 
 

 Odprto občinsko prvenstvo v atletiki; 
Odprto občinsko prvenstvo je bilo izvedeno v mesecu oktobru in sicer na športnem igrišču 
OŠ Bistrica, 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 več kot 60 tekmovalcev iz vseh treh osnovnih šol.  
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 Odprto občinsko prvenstvo v plavanju; 
Tekmovanja v plavanju se je v letu 2016 udeležilo preko 70 rekreativnih tekmovalcev od 
najmlajših do najstarejših. Pohvaliti je potrebno tudi veliko število mladine, ki se je udeležila 
tekmovanja. 
 

 

 Tek po ulicah Tržiča; 
Skupaj z Vrtcem Tržič in Tekaškim klubom tržiške strele se je organiziral jubilejni »10. Tek 
za otroke in starše tržiških vrtcev«, osnovne šole, ter državno veteransko prvenstvo v 
cestnih tekih na 5 in 10 km in mednarodno tekmovanje Alpe Adria v hitri hoji. Tekmovanja 
se je udeležilo rekordno število tekmovalcev. V odraslih kategorijah udeležilo preko 70 
tekačev ter tekmovalcev v hitri hoji. Na prireditvi v preteklem letu smo imeli že preko 550 
udeležencev.  
 
 

 Tržiške športne igre; 
Tudi v letu 2016 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 2015/16  vključenih 1440 tekmovalcev. 
 
 

 Organizacija posvetov in seminarjev; 
V obravnavanem obdobju smo v sodelovanju z ZKO organizirali dva izobraževalna posveta. 
Najprej smo v mesecu juniju organizirali posvet »Pravni vidik delovanja društev«, ki se ga je 
od skupno 28 sodelujočih udeležilo 7 predstavnikov športnih društev. Proti koncu leta 2016 
v mesecu novembru, pa smo izvedli še seminar »Prijava prireditve« na katerem jih je bilo 
od skupno 20 udeležencev, 6 iz športnih društev.    
 
 
Poleg omenjenega 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. Ob tem skrbimo tudi za to, da je oprema varna in uporabna, zato jo redno 
servisiramo, vzdržujemo in dokupujemo. Vzrok za popularizacijo športa med mladino je moč 
iskati tudi v znižanju startnin ali drugih prispevkov, saj ŠZ Tržič iz leta v leto več sredstev za 
le-te namene pridobi na različnih Javnih razpisih.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
14 

 

 
 
 

10. PRIDOBITEV DODATNIH SREDSTEV FUNDACIJE ZA ŠPORT 
 
 

Športna zveza  je v letu 2016 pridobila dodatna sredstva in sicer s 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.  

 
 
 

Tabela 2: Sredstva pridobljena na javnem razpisu Fundacije za šport RS za leto 2016  v  € 

 

 

Naziv Realizacija 2014 

Fundacija za šport – TŠI 5.300,00 

Fundacija za šport - ATŠ 5.700,00 

Skupaj   11.000,00 

 
 
 

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; 

 ŠD Podljubelj; 

 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. 
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11. PROGRAM DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE V BODOČE  
 
 

 Nudenje strokovne pomoči čim večjemu številu športnih organizacij; 

 Dobro in aktivno sodelovanje s vsemi članicami ŠZ Tržič; 

 Nadaljevanje dobrega sodelovanja z lokalno samoupravo; 

 Nadaljevanje sodelovanja z Vrtcem Tržič in vsemi tremi OŠ; 

 Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom za šport RS Planica, OKS-
ZŠZ, Fundacijo za šport  in drugimi organizacijami;  

 Kandidiranje in pridobivanje dodatnih finančnih sredstev na različnih razpisih 
(Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavoda za šport RS Planica, Fundacija za šport, itd); 

 Organiziranje različnih športno rekreativnih prireditev; 

 Po potrebi nudenje pomoči članicam ŠZ pri organizaciji športnih prireditev, predvsem 

s področja športa mladih; 

 Skrb za vključevanje večine oziroma vseh delujočih društev in klubov v zvezo; 

 
 

Iskrena hvala članom Izvršnega odbora  
kot tudi članom vseh Komisij pri Športni zvezi Tržič  

za njihovo nenadomestljivo pomoč in delo  
v minulem letu. 

 
 

Hvala vsem društvom,  
ki aktivno sodelujete v različnih športnih programih 

v dobrobit vseh občank in občanov. 
 
 

Želimo, da boste tudi v bodoče, po svojih najboljših močeh 
 pomagali 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, 7. april  2017 


