
 
 

 

 
   Ljubljana, 18. december 2014 

 
 

POROČILO Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo  

ZA LETO 2014 

 

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU Ljubljana – OSZDU je sestavljena iz športnih referentov oz. 

predstavnikov Območnih zvez DU, klubov in aktivov upokojencev z območja MZU Ljubljana-OSZDU, Dnevnih centrov 

aktivnosti MZU Ljubljana in Kluba upokojencev Maksa Perca Ljubljana. Svojega predstavnika v komisiji ni imenovala 

OZDU LJ Center. 

Komisija je imela v preteklem letu 2 seji, na katere so bili vabljeni tudi nosilci posameznih športnih panog. Zapisnike sej so 

prejeli vsi člani komisije in njihovi namestniki, v vednost pa tudi predsednik MZU Ljubljana-OSZDU in predsednik 

Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS.  

Predsednik Komisije Stane Tomšič je aktivno sodeloval tudi v Komisiji za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS. 

 

Glavne naloge, ki jih je opravila Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo v letu 2014:  

 

1. Pokrajinske športne igre upokojencev 2014  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednja slovenska zveza društev upokojencev, je uspešno izvedla pokrajinske 

športne igre upokojenk in upokojencev Ljubljane in okolice.  

V času od 14. marca do 22. maja 2014 so se pomerili v sedmih športnih panogah: šahu, namiznem tenisu, pikadu, streljanju 

z zračno puško, kegljanju, lovu rib s plovcem in balinanju. 

Nastopilo je 76 ekip (23 ženskih in 53 moških) iz devetih Območnih zvez društev upokojencev (OZDU) ter Kluba 

upokojencev Maksa Perca Ljubljana in Društva upokojencev Ig, ki nastopata samostojno. Skupno je tekmovalo 322 

športnic in športnikov (100 žensk in 222 moških). 

 

Najuspešnejše območne zveze upokojencev v seštevku rezultatov vseh športnih panog so:  

1. OZDU Notranjska, 
2. KU Maksa Perca Ljubljana,  

3. OZDU Dolenjska. 

 

Zmagovalne ekipe so: 

1. Šah:     moški DU Podutik, 

2. Namizni tenis:    moški KU Maksa Perca Ljubljana, 

3. Pikado:     ženske DU Ivančna Gorica, (2339 točk),  

    moški DU Loška dolina, (3103 točk), 

4. Streljanje z zračno puško:  ženske DU Krim-Rudnik, (513 krogov),  

    moški KU Maksa Perca Ljubljana, (582 krogov), 

5. Kegljanje:    ženske DU Podutik, (1994 kegljev),  

    moški DU Medvode (2131 kegljev), 

6. Lov rib s plovcem:   moški KU Maksa Perca Ljubljana, (17 točk, teža 9.260 g), 

7. Balinanje:    ženske DU Dragomer Lukovica,  

    moški DU Loška dolina.  

 

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 srečanje, 3. junija 2014, v ljubljanskem Športno rekreacijskem centru 

Mostec, v povezavi s tradicionalnim 37. srečanjem upokojencev Šiške. Na srečanju so bili razglašeni rezultati Pokrajinskih 

športnih iger upokojencev osrednjeslovenske PZDU in podeljeni pokali trem najbolje uvrščenim OZDU. Na zaključni 

prireditvi je bilo navzočih 247 športnic in športnikov. 
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2. Državne športne igre upokojencev 2014 

Zmagovalne ekipe iz Pokrajinskih športnih iger so se udeležile jesenskih Državnih športnih iger upokojencev 2014. 

Sodelovali smo v vseh 7 športnih panogah: šahu, streljanju z zračnim orožjem, steznem kegljanju, balinanju, pikadu, lovu 

rib s plovcem in kegljanju s kroglo na vrvici.  

 

Uvrstitve naših ekip na Državnih športnih igrah upokojencev 2014: 

 

ŠPORTNA PANOGA  EKIPA MESTO 

Kegljanje Ženske 

Moški 

DU  Podutik 

DU Medvode 

1 

2 

Šah Moški 

Moški 

DU Podutik 

DU  Kodeljevo 

1 

2 

Streljanje z zračno puško Moški 

Ženske 

Moški 

KU Maksa Perca Ljubljana 

DU  Krim-Rudnik 

DU  Savsko naselje 

1 

7 

9 

Balinanje Moški 

Moški 

Ženske 

DU Zadobrova-Sneberje-Novo Polje 

DU  Loška dolina 

DU  Dragomer-Lukovica 

3 

4 

8 

Pikado Ženske 

Moški 

DU  Ivančna Gorica 

DU  Loška dolina 

3 

7 

Kegljanje s kroglo na vrvici Moški 

Ženske 

DU  Loška dolina 

DU  Loška dolina 

12 

12 

Lov rib s plovcem Moški KU  Maksa Perca Ljubljana 13 

 

V skupnem seštevku rezultatov vseh športnih panog smo ponovno zasedli 1. mesto med 13 PZDU.  

Sodelujoči športnice in športniki si zaslužijo pohvalo za odlične dosežke na Državnih športnih igrah upokojencev 2014. 

  

3. Redna vadba upokojencev in starejših od 65 let 

Na podlagi razpisa za šport Mestne občine Ljubljana smo v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane tudi za obdobje 2014-

2015 dobili določeno število odobrenih ur brezplačne uporabe treh športnih objektov, kot delno sofinanciranje redne vadbe 

upokojencev. Redna vadba upokojencev je potekala v namiznem tenisu (Športna dvorana Krim), kegljanju (Kegljišče 

Bežigrad) in streljanju z zračno puško (Strelišče Ljubljana). Skupno število udeležencev: cca 65. V terminih vadbe smo 

izvedli tudi pokrajinska tekmovanja.    

 

4. Vprašalnik o športu, rekreaciji in gibalni kulturi 

V letu 2014 je bil sprejet nacionalni program športa za 10 letno obdobje (NPŠ-RS 2014-2023, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport RS), v katerega smo prvič uvrščeni tudi starejši. Nacionalni program športa napoveduje dva 

ukrepa, ki sta pomembna za starejše: 

1. zagotoviti vsaj dve uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih dejavnosti tedensko za starejše, 

2. spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje skozi šport. 

Zato je Komisija za šport ZDUS pripravila osebni vprašalnik o športu, rekreaciji in gibalni kulturi, na podlagi katerega bi 

pridobili podatke o dejanskem stanju med upokojenci na terenu.  

V MZU Ljubljana se je v izpolnjevanje vprašalnika vključilo skupaj 496 upokojencev: v Dnevnih centrih aktivnosti (5 

enot), OZDU Gorenjske (DU Medvode), OZDU Ljubljana-Center (DU Poljane), OZDU Ljubljana-Bežigrad (DU Boris 

Kidrič), OZDU Ljubljana-Šiška (DU Gunclje-Male Vižmarje, DU bratov Babnik, DU Koseze, DU Podutik) in OZDU 

Dolenjske (DU Ivančna Gorica), ki so posredovali zbirnik na Mestno zvezo upokojencev Ljubljana.  

Do konca leta 2014 nismo prejeli nobenega izpolnjenega zbirnika iz OZDU Ljubljana Vič-Rudnik, OZDU Ljubljana 

Moste-Polje, OZDU Notranjske in DU Ig.  

Komisija za šport daje pobudo, da se z akcijo izpolnjevanja vprašalnikov o športu, rekreaciji in gibalni kulturi nadaljuje v 

okviru pobiranja članarine in občnih zborov društev upokojencev.  

 

5. Zagotavljanje finančnih sredstev za šport in rekreacijo upokojencev 

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.  

Upamo, da bo ZDUS tudi prihodnje leto namenil (vsaj enaka) sredstva iz dotacije ZPIZ za pokrajinske in državne športne 

igre upokojencev. 

 

Komisija predlaga, da se v finančnem planu MZU Ljubljana-OSZDU za leto 2015 odpre posebna postavka za šport, 

rekreacijo in gibalno kulturo, da bo lahko Komisija načrtovala obseg dejavnosti na področjih športa, rekreacije in gibalne 

kulture naših upokojencev.   

 

                             Predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo                                                                                                                 

                                         Stanislav Tomšič 


