
  Poročilo komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo za leto 2020 

 

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo Mestne zveze upokojencev Ljubljana, 

Osrednjeslovenske PZDU, je sestavljena iz športnih referentov oz. predstavnikov območnih 

zvez DU, klubov in aktivov upokojencev z območja MZU Ljubljana-OPZDU in dnevnih centrov 

aktivnosti za starejše.  

Komisija je v preteklem letu delovala v obliki korespondenčnih sej. Člani komisije so 

komunicirali po telefonu in elektronski pošti.   

 

Šport in rekreacija v času epidemije Covid-19  

 

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU je 

redno spremljala informacije in priporočila v zvezi z epidemijo Covid-19, ki se je začela 

decembra 2019 na Kitajskem, nato pa se je razširila po vsem svetu. Najhujši izbruh je bil že v 

začetku leta v sosednji Italiji, zato je bilo samo vprašanje kako hitro se bo okužba pojavila tudi v 

Sloveniji. V skladu s spremljanjem razmer smo med prvimi sprejeli ustrezne ukrepe in omejitve 

v zvezi z redno športno vadbo upokojencev in izvedbo pokrajinskih športnih iger. Ukrepi so bili 

objavljeni na spletni strani MZU, društva upokojencev so bila seznanjena po elektronski pošti, 

vodje ekip, ki nimajo elektronske pošte pa po telefonu. 

 

9. 3. 2020  Ob pojavu prvega primera okužbe s koronavirusom v Sloveniji, je komisija, po 

posvetu z vodji tekmovanj, izdala obvestilo o prestavitvi pokrajinskih športnih iger 

v mesec maj.  

12. 3. 2020  Zaradi uradne razglasitve epidemije v Sloveniji, je komisija izdala obvestilo o 

začasni prekinitvi redne športne vadbe upokojencev v ljubljanskih športnih 

dvoranah in igriščih (namizni tenis, tenis, kegljanje, streljanje z zračno puško, 

balinanje).   

25. 3. 2020  V posvetu z Jožico Skubic, predsednico OZDU Ljubljana Šiška, je bila zaradi 

nastalih razmer sprejeta odločitev o odpovedi srečanja športnikov v Mostecu, 2. 

junija 2020. 

17. 4. 2020  Ker je bilo pričakovati, da bo epidemija Covid-19 trajala še kar nekaj časa, je 

komisija sklenila prestaviti pokrajinske športne igre na jesen, ko naj bi bila 

epidemija, ob doslednem upoštevanju zdravstvenih priporočil, končno za nami.  

1. 6. 2020  Komisija je izdala obvestilo o nadaljevanju redne športne vadbe upokojencev po 

preklicu epidemije: Ponovno so odprta igrišča in dvorane za redno športno vadbo 

upokojencev, pod splošno znanimi pogoji, kot so socialna distanca, prepovedana 

je uporaba prhe, obvezno razkuževanje rok. Pridemo 15 minut pred vadbo, 

oblečeni za vadbo in po končani vadbi čim prej zapustimo prostore. Upoštevajmo 

navodila in ostanimo zdravi! Tudi v prihodnje bo komisija spremljala razmere in 

priporočila NIJZ in ustrezno prilagajala organizirane športno-rekreativne 

dejavnosti upokojencev. 

31. 7. 2020  Komisija je izdala obvestilo o odpovedi Pokrajinskih športnih iger 2020: 

Izredne zdravstvene razmere zaradi epidemije Covid-19 so nam prekrižale načrte 

za izvedbo spomladanskih Pokrajinskih športnih iger Osrednjeslovenske PZDU. 

Upanje, da bi jih lahko izvedli jeseni, je vse manjše, ker se število okužb z novim 

koronavirusom tudi v poletnem času ne zmanjšuje in bo po napovedih 

epidemiologov jeseni samo še slabše. Neodgovorno bi bilo izpostavljali 

upokojenke in upokojence zdravstvenim tveganjem, saj so naše športne igre 



namenjene predvsem zdravi športni rekreaciji in druženju. Zato je za vse nas 

najbolje, da športne igre prestavimo na prihodnje leto, v upanju da bodo takrat 

razmere normalne.  

10. 8. 2020  Nakazani prispevki za udeležbo ekip na PŠI 2020 so bili vrnjeni na TRR društev 

upokojencev. 

19. 8. 2020  Na razpisu za šport Mestne občine Ljubljana za leto 2020-21, je bilo za redno 

vadbo upokojencev odobreno zaprošeno število ur za balinanje, kegljanje in 

streljanje z zračno puško, medtem ko je bila za namizni tenis odobrena le 1/3 

zaprošenih ur. V dogovoru s Športno zvezo Ljubljane je bil na Oddelek za šport 

MOL naslovljen ugovor, ki pa žal ni bil upoštevan. 

8. 9. 2020  Sestanek z vodstvom Športne zveze Ljubljane o medsebojnem sodelovanju, ki 

sta se ga udeležila predsednik MZU Marjan Sedmak in predsednik komisije 

Stanislav Tomšič. 

14. 9. 2020  MZU Ljubljana je odstopila od izvedbe vseh dogodkov v letu 2020.  

 Odpovedali smo organiziranje 2. Festivala športa in rekreacije starejših v 

Ljubljani. 

 Odpovedan je bil tudi jubilejni 20. Festival za 3. življenjsko obdobje v 

Cankarjevem domu.  

 Ob upoštevanju navodil NIJZ smo, v manjših skupinah, še naprej izvajali 

redno športno vadbo upokojencev v balinanju, kegljanju, streljanju, tenisu in 

namiznem tenisu.  

16.10. 2020  Na podlagi odloka Vlade RS so bile od tega dne prepovedane rekreativne 

dejavnosti na vseh športnih objektih, zaradi poslabšanja epidemiološki razmer. 

16. 11. 2020 Podpisali smo izjavo o vstopu v mrežo podizvajalcev Športne zveze Ljubljane, 

za prijavo na javni razpis Fundacije za šport za leto 2021, s programom Aktivno 

in zdravo staranje za vse - vadba za starejše. 

3. 12. 2020  V sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane smo pripravili podatke za prijavo na 

razpis Mestne občine Ljubljana za dodelitev sredstev v okviru Letnega programa 

športa 2021. 

11. 12. 2020  Pripravili smo osnutek razpisa Pokrajinskih športnih iger 2021.  

 

Čas, ko je zamrlo vse javno življenje, je predsednik komisije izkoristil za pisanje kronike 

športa in rekreacije v več kot 70-letni zgodovini osrednjeslovenske upokojenske 

organizacije. Pisal jo je na podlagi podatkov iz arhiva MZU in zbornikov nekaterih DU.  

V želji, da bi bila kronika naše športne dejavnosti čim popolnejša, je predsednik komisije 

povabil ostale člane komisije in društva upokojencev k sodelovanju pri pridobivanju 

manjkajočih podatkov. 

 

Poročilo pripravil:  

Stanislav Tomšič, predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo  

 

 

 

 

 

 

 


