
 

 

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORT, REKREACIJO IN GIBANJE PRI MZU LJUBLJANA – 

OSZDU ZA LETO 2009 
 

 

V začetku leta 2009 se je Komisija za šport in rekreacijo, v skladu z novo organiziranostjo krovne komisije ZDUS, 

preimenovala v Komisijo za šport, rekreacijo in gibanje MZU Ljubljana, s tremi delovnimi skupinami:  

 DS-športna tekmovanja; 

 DS-organizirana rekreacija in vadba; 

 DS-gibalna kultura. 

 To je bilo le formalno preoblikovanje, za vzpostavitev nove organiziranosti pa bo potrebno vložiti še veliko truda, tako na 

pokrajinski ravni, kot tudi v Območnih zvezah DU in predvsem v Društvih upokojencev.  

DS-gibalna kultura (okrepljena s strokovnimi kadri – fizioterapevt, športni pedagog…), po mnenju komisije, po svoji 

vsebini bolj sodi v okvir Dnevnih centrov aktivnosti. 

 

Poleg predsednika, sestavlja komisijo še 12 članov, predsednikov športnih komisij iz koordinacij društev in klubov 

upokojencev OSZDU.  

Komisija je imela v preteklem letu 5 sej, na katere so bili vabljeni tudi strokovni sodelavci, ki pokrivajo posamezne športne 

panoge. 

Predsednik je aktivno sodeloval tudi v Komisiji za šport, rekreacijo in gibanje ZDUS. 

 

Glavne naloge, ki jih je opravila Komisija za šport, rekreacijo in gibanje v letu 2009 so:  

 

1.  

Februarja 2009 so stopila v veljavo nova Pravila športnih iger upokojencev Slovenije, h katerim  je dala pomemben 

prispevek tudi naša komisija s svojimi pripombami in predlogi.  

V času od 15. aprila do 28. maja 2009 smo uspešno izvedli Pokrajinska športna tekmovanja upokojenk in upokojencev 

Ljubljane in okolice, ki so se pomerili v sedmih športnih panogah: namiznem tenisu, šahu, streljanju z zračno puško, 

kegljanju, balinanju, pikadu in lovu rib s plovcem. 

Na razpis se je prijavilo 78 ekip (24 ženskih in 54 moških) iz devetih Območnih zvez društev upokojencev (OZDU) ter 

Kluba upokojencev Maksa Perca in Društva upokojencev Ig, ki nastopata samostojno. Skupno je tekmovalo 304 športnic in 

športnikov (98 žensk in 206 moških). 

Najuspešnejši v vseh športnih panogah so bili tekmovalci OZDU Ljubljana Moste-Polje, druga je bila OZDU Dolenjske, 

tretja pa OZDU Ljubljana Šiška. 

 

Zmagovalci posameznih športnih panog so bili: 

Namizni tenis: ženske – OZDU Ljubljana Vič-Rudnik (DU Log pri Brezovici), moški – KU Maksa Perca. 

Šah: moški - OZDU Ljubljana Šiška. 

Streljanje z zračno puško: ženske – OZDU Ljubljana Bežigrad (DU Savsko naselje), moški – OZDU Dolenjska (DU 

Grosuplje). 

Kegljanje: ženske – OZDU Ljubljana Moste-Polje (DU Moste), moški – OZDU Ljubljana Bežigrad (DU Bežigrad). 

Balinanje: ženske – OZDU Ljubljana Moste-Polje (DU Moste), moški – OZDU Ljubljana Moste-Polje (DU Zadobrova-

Sneberje-Novo Polje). 

Pikado: ženske – OZDU Dolenjske (DU Šmarje-Sap), moški – OZDU Ljubljana Moste-Polje (DU Štepanjsko naselje). 

Lov rib s plovcem: OZDU Ljubljana Moste-Polje (DU Nove Fužine). 

Pokali za ekipne uvrstitve in najuspešnejšim OZDU so bili podeljeni na srečanju upokojencev ljubljanske pokrajine v 

petek, 26. junija 2009 na Pristavi v Podpeči. 

 

Komisija se je odločila, v sodelovanju z vodstvom MZU Ljubljana, razčistiti status KU Maksa Perca Ljubljana, zaradi 

njihovega nadaljnjega sodelovanja na področju športa.  

 

2. 

Najbolje uvrščene ekipe iz Pokrajinskih športnih iger smo prijavili na Državne športne igre upokojencev 2009 v 6 

športnih panogah: šahu, streljanju z zračnim orožjem, kegljanju, balinanju, pikadu in lovu rib s plovcem.  

Tekmovanja so potekala od 3. septembra do 9. oktobra 2009. Naša komisija je kandidirala za organizacijo državnega 

prvenstva upokojencev v streljanju, vendar je bilo izbrano DU Ptuj, ki je tekmovanje uspešno izpeljalo.  

Naše športnice in športniki so bili zelo uspešni, saj je MZU Ljubljana – OSZDU, v seštevku rezultatov vseh športnih 

panog delila 1. do 2. mesto s športniki PZDU Dolenjske, v konkurenci 12 PZDU. Prvo mesto nam je za las ušlo zaradi 

odsotnosti prijavljene moške ekipe DU Štepanjsko naselje, v pikadu.  

Komisija za šport izreka priznanje vsem športnicam in športnikom, ki so z uspešnim sodelovanjem na Državnih športnih 

igrah upokojencev 2009 prispevali k odlični skupni uvrstitvi MZU Ljubljana–OSZDU. Posebno pohvalo zaslužijo članice 

ekipe DU Moste-Selo, ki so bile v 10 letih že osmič državne prvakinje v kegljanju.   

 

 

 

 



3. 

Komisija je organizirala Pokrajinski posvet o športu, rekreaciji in gibanju, ki je potekal v petek, 20. novembra 2009 v 

Dnevnem centru aktivnost za starejše, Gosposvetska 4, Ljubljana. 

 

Navzočih je bilo 25 udeležencev: člani in namestniki Komisije za šport, rekreacijo in gibanje MZU Ljubljana-OSZDU, 

predsedniki OZDU, športni referenti DU, predstavniki Dnevnih centrov aktivnosti starejših in drugi.  

Janez Matoh, podpredsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibanje ZDUS, vodja projekta »Seniorji v gibanju«, je 

predstavil novo organiziranost športnih komisij, ki se deli na tri sklope: 

1. Programi športnih tekmovanj upokojenk in upokojencev (nivoji: DU – OZDU – PZDU – ZDUS) 

2. Programi organizirane športne rekreacije v Društvih upokojencev in Športnih društvih (sekcije starejših) 

3. Programi gibalne kulture starejših (jutranja telovadba, individualni napotki za razgibavanje v domačem okolju, posebni 

programi, hoja…) 

Na posvetu predsednikov pokrajinskih komisij za šport, rekreacijo in gibanje, marca 2009 na Rogli, je bilo dogovorjeno, da 

se ta organizacijska shema prenese na nivo PZDU s priporočilom, da se v dosedanjih komisijah za šport ustanovita dve 

delovni skupini (DS za športna tekmovanja in DS za športno rekreacijo), DS za gibalno kulturo starejših pa se praviloma 

oblikuje s strokovnimi kadri s področja športa in medicine (fizioterapija ipd) ter s prostovoljci, ki imajo izkušnje na tem 

področju. Oblikovana je bila pobuda, da se takšen sistemski pristop ponudi tudi na pokrajinskih posvetih z DU, kar bi 

poenostavilo obvladovanje vsebin in zagotavljanje primernih kadrov za te dejavnosti. Posvet v Ljubljani je bil 4. po vrsti 

izmed 12 Pokrajinskih zvez DU. Na podlagi tega pokrajinskega posveta naj bi se izvršili podobni posveti na nivoju 

Območnih zvez DU, z željo, da informacije dosežejo vsako Društvo upokojencev. 

 

5. 

Tako kot za druge dejavnosti v upokojenski organizaciji, je tudi za šport in rekreacijo potrebno zagotoviti nujna finančna 

sredstva, tako v DU, kot v koordinacijah DU in MZU Ljubljana.  

ZDUS nameni vsako leto nekaj sredstev v svojem proračunu za državne in pokrajinske športne igre upokojencev, kar pa ne 

zadostuje, zato morajo del stroškov izvedbe tekmovanj pokriti tudi udeleženci s prijavnino.   

Želeli bi, da denar ne bi predstavljal nepremostljive ovire za društva in koordinacije pri prijavi svojih ekip na pokrajinske 

športne igre, zato komisija predlaga, da DU, koordinacije DU in MZU s prijavo na javne razpise in na druge načine 

poskušajo pridobiti dodatna sredstva za izvajanje športne rekreacije upokojencev.   

Denar pa je nujno potreben tudi za celoletno izvajanje nalog na ostalih področjih športa, rekreacije in gibanja. 

Na podlagi razpisa MOL za leto 2009, smo prek Športne zveze Ljubljane, dobili možnost brezplačne uporabe balinišč 

in strelišč, (80 ur programa na določenih športnih objektih), vendar nismo uspeli pridobiti podatkov o interesu DU z 

območja Mestne občine Ljubljana. Upajmo, da bomo uspešnejši ob morebitni dodelitvi igrišč na razpisu za leto 2010.  

 

 

      Ljubljana, 13. 2. 2010        Predsednik komisije Stane Tomšič 

 


