
 
 

 

 
   Ljubljana, 22. december 2011 

 

 

POROČILO Komisije za šport, rekreacijo in gibanje  

ZA LETO 2011 

 

Poleg predsednika, sestavlja Komisijo še 10 članov iz Območnih zvez DU, Koordinacije klubov in aktivov upokojencev z 

območja MZU Ljubljana-OSZDU in Kluba upokojencev Maksa Perca Ljubljana. 

Svojega predstavnika v komisiji nista imenovali OZDU LJ Center in OZDU Notranjske (Cerknica). 

 

Komisija je imela v preteklem letu 3 seje, na katere so bili po potrebi vabljeni tudi nosilci posameznih športnih panog. 

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 2011:  

 

1.  

Komisija za šport MZU Ljubljana, OSZDU je uspešno izvedla Pokrajinske športne igre upokojenk in upokojencev 

Ljubljane in okolice. V času od 16. marca do 24. maja 2011 so se pomerili v 7 športnih panogah. 

Na razpis PŠI se je prijavilo 84 ekip (27 ženskih in 57 moških) iz devetih Območnih zvez društev upokojencev (OZDU) ter 

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

Skupno je tekmovalo 347 športnic in športnikov (118 žensk in 229 moških). 

Najuspešnejši v skupnem seštevku vseh športnih panog so bile tekmovalke in tekmovalci KU Maksa Perca Ljubljana, 

druga je bila OZDU Dolenjske, tretja pa OZDU Notranjske. 

 

Zmagovalne ekipe: 

Namizni tenis: ženske – KU Maksa Perca Ljubljana, moški – KU Maksa Perca Ljubljana.  

Šah: moški - OZDU Ljubljana Šiška. 

Streljanje z zračno puško: ženske – OZDU Ljubljana Bežigrad (DU Savsko naselje, 446 krogov), moški – OZDU 

Dolenjske (DU Grosuplje, 523 krogov). 

Kegljanje: ženske – OZDU Ljubljana Moste-Polje (DU Moste, 2008 kegljev), moški – KU Maksa Perca Ljubljana, 2162 

kegljev. 

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

Sneberje-Novo Polje). 

Pikado: ženske – OZDU Notranjska (DU Vrhnika, 2448 točk), moški – OZDU Notranjska (DU Loška dolina, 2746 točk). 

Lov rib s plovcem: OZDU Ljubljana Vič-Rudnik (DU Rakitna, 31,5 točk, teža ulova 8448 g). 

 

Po končanih tekmovanjih so bili razglašeni rezultati in podeljeni pokali najboljšim ekipam. Podeljene so bile tudi medalje 

najboljšim v posamezni konkurenci ter članicam in članom najbolje uvrščenih 4 ekip v balinanju.  

Komisija je za sodelujoče športnike organizirala posebno srečanje, 9. junija 2011, v Gostišču Portal, na katerem so bili 

podeljeni preostali 3 pokali za najboljši skupni uspeh OZDU. Navzočih je bilo 220 športnic in športnikov. 

 

2. 

Na predlog predsednika Mestne zveze upokojencev Ljubljana, OSZDU Marjana Sedmaka, je bil v četrtek, 9. junija 

2011, ob 12.00 uri v Gostišču Portal, Zaloška cesta 110, Ljubljana, sklican ustanovni zbor društva za aktivno staranje, ki 

se imenuje Športno rekreativno društvo 60+. Društvo se včlani v Mestno zvezo upokojencev Ljubljana, Osrednjo 

slovensko zvezo društev upokojencev. Med ustanovnimi člani je 34 podpisnikov. Postopki za registracijo društva še niso 

izpeljani. 

 

 

              MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV LJUBLJANA 

             Osrednja slovenska zveza društev upokojencev 
              

           Komisija za šport, rekreacijo in gibanje 
                 

                 Ulica Janeza Pavla II. 4, 1000 Ljubljana 
 

                 Telefon: 01 430 44 10         e-mail: mzu@siol.net  

                      Faks: 01 430 44 14      Internet: www.mzu.si 
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3. 

Najboljše ekipe iz Pokrajinskih športnih iger smo prijavili na Državne športne igre upokojencev 2011. Sodelovali smo v 

vseh 6 športnih panogah: šahu, streljanju z zračnim orožjem, kegljanju, balinanju, pikadu in lovu rib s plovcem.  

 

Uvrstitve naših ekip na Državnih športnih igrah upokojencev 2011: 

 

DATUM PANOGA ORGANIZATOR EKIPA UVRSTITEV 

15.9.    Lov rib s plovcem DU Markovci DU Rakitna - M 11 

20.9.    Pikado DU Slovenj Gradec DU Loška dolina - M 

DU Vrhnika - Ž 

7 

13 

22.9.    Streljanje z zračno puško DU Škofja Loka KU Maksa Perca Lj – M 

DU Grosuplje - M 

DU Savsko naselje - Ž 

2 

5 

4 

5.10.    Kegljanje DU Litija DU Moste - Ž 2 

6.10.    Kegljanje DU Litija KU Maksa Perca Lj - M 6 

6.10.    Balinanje ZDU MO Koper DU Zadobrova-Sneberje- 

Novo Polje - M 

8 

6.10.    Balinanje DU Piran DU Stari Vodmat - Ž 1 

6.10.    Šah DU Murska Sobota OZDU LJ Šiška - M 3 

 

V skupnem seštevku vseh športnih panog smo letos zasedli 2. mesto med 13 PZDU. 

  

4. 

Na podlagi razpisa za šport MOL smo, v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane, tudi za obdobje 2011-2012 dobili 

odobrenih nekaj ur brezplačne uporabe določenih športnih objektov, kot delno sofinanciranje redne vadbe 

upokojencev. V nasprotju z našimi pričakovanji je bila odobrena polovica manj ur, kot v preteklem letu, poleg tega so 

ure skrajšane s 60 na 45 minut. Naša pritožba ni bila upoštevana.  

Ponovno se pojavljajo tudi težave pri koriščenju ur na objektih, zaradi slabega sodelovanja s strani Zavoda šport 

Ljubljana, ki je upravitelj objektov. Kljub temu upamo, da nam bo uspelo izkoristiti ure za redno vadbo upokojencev 

v namiznem tenisu, kegljanju in streljanju z zračno puško.  

Prek ŠZL smo kandidirali tudi na razpisu MOL za leto 2012-2013 in upamo, da bomo uspešnejši. 

 

Športna zveza Ljubljane nam je v Športnem centru Triglav predstavila možnosti športne rekreacije upokojencev (mali 

nogomet, košarka, organizirana telovadba…). Odobrili so nam več terminov za vadbo upokojencev v dopoldanskem in 

popoldanskem času. Nabavili so 4 mize za namizni tenis, na katerih smo začeli izvajati redno vadbo 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 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. To je tudi eden od namenov ustanovitve Športno 

rekreativnega društva 60+. 

 

Komisija predlaga, da se v finančnem planu MZU Ljubljana-OSZDU predvidi posebna postavka za šport. Na ta način 

bo Komisija lažje načrtovala obseg  svoje dejavnosti.   

 

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 je treba čim bolj 

izkoriščati tudi med upokojenci. 

Želimo si, da bi polno zaživela spletna stran Mestne zveze upokojencev Ljubljana: www.mzu.si  , 

v okviru katere bi objavljali tudi aktualna sporočila o športni rekreaciji za čim širši krog upokojencev.   

 

 

                                                 Predsednik Komisije za šport, rekreacijo  

                                                                                                                   in gibanje MZU Ljubljana-OSZDU  

                                                                           Stane Tomšič 

http://www.mzu.si/

