
 

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORT, REKREACIJO IN GIBANJE  
PRI MESTNI ZVEZI UPOKOJENCEV LJUBLJANA-OSZDU  

ZA LETO 2010 
 

Poleg predsednika, sestavlja Komisijo še 11 članov iz Območnih zvez DU ter Koordinacije in klubov in aktivov 

upokojencev z območja MZU Ljubljana-OSZDU.  

Komisija je imela v preteklem letu 4 seje, na katere so bili po potrebi vabljeni tudi strokovni sodelavci, ki pokrivajo 

posamezne športne panoge. Zapisnike sej prejemajo vsi člani komisije in njihovi namestniki, v vednost pa tudi predsednik 

MZU Ljubljana-OSZDU in predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibanje ZDUS.  

Predsednik Komisije aktivno sodeluje tudi v Komisiji za šport, rekreacijo in gibanje ZDUS. 

 

Glavne naloge, ki jih je opravila Komisija za šport, rekreacijo in gibanje v letu 2010 so:  

 

1.  

Februarja 2009 so stopila v veljavo nova Pravila športnih iger upokojencev Slovenije. Vendar se je med izvedbo 

pokrajinskih in državnih športnih iger upokojencev izkazalo, da so nekatera določila Pravil potrebna ponovne obravnave, 

zato je naša Komisija v letu 2010 dala pobudo Komisiji za šport, rekreacijo in gibanje ZDUS za dopolnitev Pravil.  

 

2.  

V času od 15. aprila do 25. maja 2010 smo uspešno izvedli Pokrajinske športne igre upokojenk in upokojencev Ljubljane 

in okolice, ki so se pomerili v sedmih športnih panogah. 

Sodelovalo je 84 ekip (27 ženskih in 57 moških) iz 9 Območnih zvez društev upokojencev (OZDU) ter Kluba 

upokojencev Maksa Perca Ljubljana in Društva upokojencev Ig, ki nastopata samostojno.  

Skupno je tekmovalo 306 športnic in športnikov (99 žensk in 207 moških). 

 

Najuspešnejši v skupnem seštevku vseh športnih panog je bil Klub upokojencev Maksa Perca Ljubljana, druga je bila 

OZDU Notranjske, tretja pa OZDU Ljubljana Vič-Rudnik. 

 

Zmagovalci posameznih športnih panog: 

1. Namizni tenis: ženske – OZDU Ljubljana Vič-Rudnik (DU Ljubljana Vič-Rožnik), moški – OZDU Notranjska (DU    

Vrhnika). 

2. Šah: moški - OZDU Ljubljana Šiška. 

3. Streljanje z zračno puško: ženske – OZDU Dolenjska (DU Grosuplje, 450 krogov), moški – KU Maksa Perca 

      Ljubljana (550 krogov). 

4. Kegljanje: ženske – OZDU Ljubljana Moste-Polje (DU Moste-Selo, 1924 kegljev), moški – OZDU Gorenjska (DU  

      Medvode, 2064 kegljev). 

5. Balinanje: ženske – OZDU Ljubljana Center (DU Stari Vodmat), moški – OZDU Ljubljana Moste-Polje (DU 

      Zadobrova-Sneberje-Novo Polje). 

6. Pikado: ženske – KU Maksa Perca Ljubljana (2341 točk), moški – OZDU Notranjska (DU Loška dolina, 2566 točk). 

7. Lov rib s plovcem: OZDU Ljubljana Šiška (DU Dravlje, teža ulova 11.308 g). 

 

Takoj po končanih posameznih tekmovanjih smo razglasili rezultate ter podelili medalje članom najbolje uvrščenih ekip v 

balinanju in najboljšim posameznikom v ostalih športnih panogah.  

Podelitev pokalov za ekipne uvrstitve in najuspešnejšim OZDU pa je bila na srečanju upokojencev ljubljanske pokrajine 

v četrtek, 9. septembra 2010 na novem ljubljanskem štadionu v Stožicah. 

 

Žal pa je bilo precej pripomb športnikov zaradi neprimernega prireditvenega prostora in velike gneče, zato se je Komisija 

odločila, da bodo v letu 2011 pokali najbolje uvrščenim ekipam podeljeni na posameznih tekmovanjih.  

Komisija bo za sodelujoče športnike organizirala posebno srečanje, 9. junija 2011, na katerem bodo podeljeni preostali 3 

pokali za najboljši skupni uspeh OZDU.   

 

3. 

Najbolje uvrščene ekipe iz Pokrajinskih športnih iger smo prijavili na Državne športne igre upokojencev 2010. 

Sodelovali smo v vseh 6 športnih panogah: šahu, streljanju z zračnim orožjem, kegljanju, balinanju, pikadu in lovu rib s 

plovcem.  

 

Naša komisija je bila izbrana za organizacijo državnega prvenstva upokojencev v streljanju, ki smo ga uspešno izpeljali v 

ponedeljek, 13. septembra 2010 na Centralnem strelišču v Ljubljani. 

  

Športnice in športniki so bili ponovno zelo uspešni, saj je MZU Ljubljana-OSZDU, v seštevku rezultatov vseh 6 športnih 

panog zasedla 1. mesto v konkurenci 13 PZDU: 

 Šah: OZDU Ljubljana Šiška – 4. mesto 

 Streljanje z zračno puško - ženske: DU Savsko naselje – 5. mesto  

 Streljanje z zračno puško - moški:  KU Maksa Perca Ljubljana – 1. mesto 

 Kegljanje - ženske: DU Moste-Selo – 2. mesto 



 Kegljanje - moški:  DU Medvode –2. mesto  

 Balinanje - ženske: DU Rakek – 6. mesto 

 Balinanje - moški: DU Zadobrova-Sneberje-Novo Polje – 3. mesto 

 Pikado - ženske: KU Maksa Perca Ljubljana – 2. mesto 

 Pikado - moški: DU Loška dolina – 6. mesto 

 Lov rib s plovcem: DU Dravlje – 13. mesto. 

  

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

igrah upokojencev 2010 prispevali k odlični skupni uvrstitvi MZU Ljubljana–OSZDU.  

 

4. 

Leta 2009 je na nivoju ZDUS stopila v veljavo nova 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…) 

 

Priporočeno je bilo, da se v pokrajinskih komisijah za šport ustanovita dve delovni skupini: DS za športna tekmovanja in DS 

za športno rekreacijo, česar zaradi pomanjkanja kvalitetnih kadrov nismo izvedli.   

 V naši Komisiji ugotavljamo, da imamo dobro pokrito področje športnih tekmovanj (žal ne v vseh društvih 

upokojencev), kar se kaže v dokaj številni udeležbi na območnih in pokrajinskih športnih igrah in v dobrih rezultatih 

na državnem nivoju.  

 Organizirana športna rekreacija, fizkultura, pohodništvo ipd se odvija bolj ali manj uspešno na nivoju posameznih 

DU in športnih društev. Upokojence je potrebno spodbujati, da se vključijo v organizirane oblike rekreacije v 

svojem okolju. 

 Tretja delovna skupina - DS za gibalno kulturo starejših naj bi bila praviloma oblikovana s strokovnimi kadri s 

področja športa in medicine (fizioterapija ipd) ter s prostovoljci, ki imajo izkušnje na tem področju. Na območju 

Mestne občine Ljubljana se ta dejavnost delno izvaja v treh Dnevnih centrih aktivnosti-DCA. 

 

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 OZDU in MZU Ljubljana-OSZDU.  

ZDUS v svojem finančnem planu vsako leto nameni nekaj sredstev 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 upokojencev in Območne zveze DU pri prijavi svojih 

ekip na Pokrajinske športne igre.  

Komisija predlaga, da DU, OZDU in MZU Ljubljana s prijavo na javne razpise in na druge načine poskušajo pridobiti 

dodatna sredstva za šport, rekreacijo in gibanje upokojencev.   

 

Komisija predlaga, da se v finančnem planu MZU Ljubljana-OSZDU predvidi del sredstev posebej za področje dela 

Komisije za šport, rekreacijo in gibanje.  

 

Na podlagi razpisa za šport MOL za obdobje 2010-2011, smo v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane dobili po 80 ur 

brezplačne uporabe določenih športnih objektov, kot delno sofinanciranje redne vadbe upokojencev.  

Po nekaj začetnih težavah, smo v preteklem letu začeli uspešno izvajati redno vadbo upokojencev v namiznem tenisu, 

balinanju, kegljanju in streljanju z zračno puško.  

Prek ŠZL smo kandidirali tudi na razpisu MOL za leto 2011-2012 in upamo, da bomo uspešni. 

 

6. 

V Komisiji si želimo večje informiranosti s področja športa in rekreacije med upokojenci.  

V današnjem času je najbolj razširjeno obveščanje preko internetnih strani, elektronske pošte ipd, kar bi bilo treba čim 

bolj izkoriščati tudi med upokojenci, čeprav se zavedamo pomanjkljive »računalniške pismenosti« dela starejše 

generacije. 

 

Želimo si, da bi v polni meri zaživela spletna stran Mestne zveze upokojencev Ljubljana: www.mzu.si/dca2/   

v okviru katere imamo športniki svojo podstran ŠPORT IN REKREACIJA za objavo aktualnih sporočil 

upokojencem.   

 

 

 

Ljubljana, 11. 2. 2011                                               Predsednik Komisije za šport, rekreacijo  

                                                                                                                   in gibanje MZU Ljubljana-OSZDU  

                                                                           Stane Tomšič 

 

http://www.mzu.si/dca2/

