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   Ljubljana, 14. december 2016 

 

 

POROČILO Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo  

ZA LETO 2016 

 

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, Kluba upokojencev Maksa Perca Ljubljana in DU Ig.  

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.  

 

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

ZDUS, kot vodja Delovne skupine za področje gibalne kulture. 

Skupaj z Janezom Matohom sta pripravila poenostavljen Osebni vprašalnik za člane DU, kot podlago za 

izpolnjevanje letnega Statističnega poročila DU. Zbirnik podatkov iz osebnih vprašalnikov je usklajen z letnim 

Statističnim poročilom, tako da se v obeh obrazcih ujemajo zbrani podatki o dejavnosti DU na področju športa, 

rekreacije in gibalne kulture.  

Opravila sta tudi več drugih aktivnosti na področju gibalne kulture:  

Sodelovali smo v pripravi strokovnega gradiva za prijavo ZDUS na razpis Ministrstva za šolstvo in šport RS za 

financiranje enega kineziologa za generiranje ustreznih vaj za starejše in usposabljanje prostovoljcev. Na razpisu smo 

bili uspešni. Področje pokriva kineziologinja dr. Petra Prevc s Fakultete za šport.  

Spomladi smo se z vodjo DCA Katjo Krivec dogovorili o sodelovanju na področju gibalne kulture upokojencev 

ljubljanskega območja pri organizirani vadbi v ljubljanskih Dnevnih centrih aktivnosti starejših, kjer že poteka redna 

vadba (telovadba, gibanje…) pod vodstvom prostovoljcev in o njihovem strokovnem usposabljanju za izvajanje 

gibalne kulture v DCA in DU na območju MZU Ljubljana - OSZDU.  

Jeseni sta bila, pod vodstvom kineziologinje dr. Petre Prevc, organizirana dva dobro obiskana seminarja oz. strokovni 

delavnici (15. 9. in 7. 10. 2016) v DCA Tržaška, za usposabljanje prostovoljcev, ki vodijo telovadbo v Dnevnih 

centrih za starejše na območju Ljubljane in v Društvu upokojencev Poljane. 

Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), so bile (28. 9. in 30. 9. 2016), pod vodstvom kineziologinje dr. 

Petre Prevc in ob sodelovanju DCA Tržaška, izvedene odprte delavnice »Vaje statičnega in dinamičnega ravnotežja« 

(vadba po postajah). 

V okviru sodelovanja kineziologinje dr Petre Prevc sta bila izdelana plakat »Migajmo za zdravje in dobro počutje 

tudi v zrelih letih« in zgibanka »Poišči svojo priložnost za gibanje tudi v zrelih letih«, z vajami za ravnotežje, 

vzdržljivost, moč in gibljivost. Plakat in zgibanko je možno v elektronski obliki razširiti med člane DU in starejše. 

Na podlagi izkušenj pri izvajanju programa gibalne kulture v Dnevnih centrih za starejše in DU na območju Ljubljane, 

naj bi sledilo nadaljnje uvajanje dobrih praks v društvih upokojencev po vsej Sloveniji. 
 

Glavne naloge, ki jih je opravila Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo v letu 2016:  

 

1. Pokrajinske športne igre upokojencev 2016  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana-OSZDU, je uspešno izvedla pokrajinske športne igre upokojenk in upokojencev 

Ljubljane in okolice.  

V času od 9. marca do 25. maja 2016 so se pomerili v 8 športnih panogah: šahu, namiznem tenisu, streljanju z zračno 

puško, pikadu, kegljanju, lovu rib s plovcem, balinanju in kegljanju s kroglo na vrvici. 

Nastopilo je 79 ekip (24 ženskih in 55 moških) iz devetih Območnih zvez društev upokojencev (OZDU) ter Kluba 

upokojencev Maksa Perca Ljubljana in Društva upokojencev Ig, ki nastopata samostojno. Skupno je tekmovalo 318 

športnic in športnikov (98 žensk in 220 moških). 

 

              MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV LJUBLJANA 

             Osrednja slovenska zveza društev upokojencev 
              

           Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo 
                 

                 Ulica Janeza Pavla II. 4, 1000 Ljubljana 
 

                 Telefon: 01 430 44 10          

                      Faks: 01 430 44 14 
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Najuspešnejše območne zveze upokojencev v seštevku rezultatov vseh športnih panog so: 

  

1. KU Maksa Perca Ljubljana 

2. OZDU Notranjska  

3. OZDU Ljubljana Vič-Rudnik 
 

Zmagovalne ekipe so: 

 

1. Šah:     moški DU Gameljne-Rašica, 

2. Namizni tenis:    ženske   KU Maksa Perca Ljubljana, 

moški KU Maksa Perca Ljubljana,  

3. Streljanje z zračno puško:   ženske DU Krim-Rudnik (445),  

moški KU Maksa Perca Ljubljana (533), 

4. Pikado:     ženske DU Rovte (2361),  

moški DU Loška dolina (2879), 

5.   Kegljanje s kroglo na vrvici:  moški    DU Loška dolina (303), 

6. Kegljanje stezno:    ženske DU Dravlje (1999)   

moški KU Medvode (2095), 

7. Lov rib s plovcem:    moški DU Rakitna, (11 točk, 44.792 g), 

8. Balinanje:     ženske DU Rakek,  

moški KU Maksa Perca Ljubljana.  

 

Na zaključnem srečanju v Športno rekreacijskem centru Mostec v Ljubljani, 1. junija 2016, so bili podeljeni pokali 

najuspešnejšim OZDU v seštevku rezultatov vseh športnih panog.  

 

2. Državne športne igre upokojencev 2016 

Zmagovalne ekipe iz Pokrajinskih športnih iger so se udeležile jesenskih Državnih športnih iger upokojencev 2016. 

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

rib s plovcem in kegljanju s kroglo na vrvici.  

 

Uvrstitve naših ekip na Državnih športnih igrah ZDUS 2016: 
 

ŠPORTNA PANOGA        MESTO EKIPA 

BALINANJE  -  moški 2 DU  Zadobrova-Sneberje-Novo Polje 

ŠAH 2 DU  Gameljne - Rašica 

PIKADO  -  moški 5 DU  Loška dolina 

KEGLJANJE - ženske 5 DU  Ljubljana Moste 

Kegljanje - ženske posamezno 3         Terezika Strmole (DU Ljubljana Moste) 

BALINANJE - ženske 5 DU  Rakek 

LOV  RIB  S  PLOVCEM 9 DU  Rakitna 

STRELJANJE -  moški 9 DU  Grosuplje 

Streljanje - moški posamezno 3         Jože Kolenc (DU Grosuplje) 

STRELJANJE -  ženske 9 DU  Krim-Rudnik 

PIKADO  -  ženske 11 DU  Rovte 

KEGLJANJE  -  moški 11 DU  Medvode 

KEGLJANJE S KROGLO  

NA VRVICI  -  moški 
11 DU  Loška dolina 

 
Na podlagi sklepa UO ZDUS, da na DŠI lahko tekmujejo le kolektivni člani ZDUS in tisti, ki imajo poravnano 

članarino, so ekipe KU Maksa Perca Ljubljana in DU Dravlje izgubile pravico do sodelovanja na DŠI v streljanju, 

balinanju in kegljanju, zato so jih nadomestile 2-uvrščene ekipe na PŠI. V skupnem seštevku rezultatov vseh športnih 

panog smo zasedli 8. mesto med 13 PZDU.  

Vsi sodelujoči športnice in športniki si zaslužijo pohvalo za dosežke na Državnih športnih igrah upokojencev 2016. 

  

3. Redna vadba upokojencev 

Nacionalni program športa in rekreacije za obdobje 2014-2023 predvideva zagotovitev vsaj dveh ur brezplačnih, 

kakovostno vodenih športnih dejavnosti tedensko za starejše. V MZU Ljubljana si, v sodelovanju s Športno zvezo 

Ljubljane, prizadevamo vključiti čim večje število upokojencev v redno športno vadbo. 

 

Na podlagi razpisa za šport Mestne občine Ljubljana smo tudi za obdobje 2015-2016 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 
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streljanju z zračno puško (Strelišče Ljubljana). Skupno število udeležencev: cca 100 (kegljanje 35, namizni tenis 35, 

streljanje 30). V terminih vadbe smo izvedli tudi pokrajinska tekmovanja. Vadba v namiznem tenisu je potekala tudi v 

Športnem centru Triglav, na podlagi pogodbe s Športno zvezo Ljubljane.  

Na razpisu za obdobje 2016-2017 smo dobili še več ur za vadbo v namiznem tenisu in kegljanju, kot preteklo leto. Iz 

neznanih razlogov pa nismo dobili niti ene ure za streljanje z zračno puško. Na ugovor preko Športne zveze Ljubljane 

je bil s strani Oddelka za šport MOL sprejet popravni sklep z delno odobritvijo brezplačnih ur za streljanje, tako da bo 

redna vadba upokojencev potekala tudi v prihodnje nemoteno. Število odobrenih ur vadbe: streljanje z zračno puško 

80 ur, kegljanje 160 ur, namizni tenis 160 ur. 

Za redno vadbo v navedenih športih je veliko zanimanja med člani društev upokojencev, vendar je zaradi vsakoletnih 

zapletov pri odobritvi brezplačnih ur s strani Mestne občine Ljubljana težko ustreči vsem interesentom, saj nikoli ne 

vemo s kakšnimi kapacitetami bomo dejansko razpolagali na športnih objektih.    

 

4. Priznanja članom Komisije za šport 

V letu 2016 je Izvršilni odbor Mestne zveze upokojencev Ljubljana - OSZDU sprejel sklep o podelitvi več priznanj 

MZU Ljubljana za dolgoletno prizadevno delo na področju športa. Priznanje odličnosti MZU je prejel Dragutin 

Stanković. Pisno zahvalo MZU sta prejela Drago Cenčič in Lojze Fekonja (posmrtno).  

Na prireditvi »Športnik Ljubljane 2016«, dne 14.12.2016 je Franc Škrubej prejel najvišje priznanje Športne zveze 

Ljubljane za Življenjsko amatersko delo na področju strelstva. 

 

                                Predsednik Komisije za šport,  

rekreacijo in gibalno kulturo                                                                                                                 

                                           

                    Stanislav Tomšič 


