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   Ljubljana, 13. december 2017 

 

 

POROČILO Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo  

ZA LETO 2017 

 

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske zveze društev upokojencev je 

sestavljena iz športnih referentov oz. predstavnikov Območnih zvez DU, DU Ig, klubov in aktivov upokojencev z 

območja MZU Ljubljana-OSZDU, Dnevnih centrov aktivnosti MZU Ljubljana, Kluba upokojencev Maksa Perca 

Ljubljana in Društva upokojencev MORS-Ljubljanska sekcija.  

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 deloval tudi kot član Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo 

ZDUS, imenovane za mandatno obdobje 2015-2019. 

 

Glavne naloge, ki jih je opravila Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU v letu 2017:  

 

1. Pokrajinske športne igre upokojencev 2017  

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

upokojencev Ljubljane in okolice.  

V času od 8. marca do 24. maja 2017 so se pomerili v sedmih športnih panogah: šahu, namiznem tenisu, streljanju 

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

Nastopilo je 73 ekip (22 ženskih in 51 moških) iz devetih Območnih zvez društev upokojencev (OZDU), Društva 

upokojencev Ig in Kluba upokojencev Maksa Perca Ljubljana. Skupno je tekmovalo 282 športnic in športnikov (84 

žensk in 198 moških). 

 

Zmagovalne ekipe: 

 

ŠPORTNA PANOGA      EKIPA 

ŠAH      moški  DU Gameljne-Rašica 

NAMIZNI TENIS     moški   KU Maksa Perca Ljubljana 

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO  ženske  DU Grosuplje      

      moški  DU Krim-Rudnik 

PIKADO     ženske  DU Loška dolina     

      moški   DU Loška dolina   

KEGLJANJE      ženske  DU Ljubljana Moste      

      moški  DU Medvode 

LOV RIB S PLOVCEM    moški  DU Rakitna  

BALINANJE      ženske  DU Polhov Gradec      

      moški  DU Zadobrova Sneberje-Novo Polje 

 

 

              MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV LJUBLJANA 

             Osrednjeslovenska zveza društev upokojencev 
              

           Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo 
                 

                 Ulica Janeza Pavla II. 4, 1000 Ljubljana 
 

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

                      Faks: 01 430 44 14         Spletna stran: www.mzu-lj.si 
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Razvrstitev Območnih zvez društev upokojencev v seštevku rezultatov vseh športnih panog:  

 

1. OZDU Ljubljana Vič-Rudnik 

2. OZDU Notranjska 

3. OZDU Dolenjska  

4. OZDU Ljubljana Moste-Polje 

5. KU Maksa Perca Ljubljana 

6. OZDU Ljubljana Bežigrad 

7. Klubi in aktivi upokojencev 

8. DU Ig 

9. OZDU Gorenjska 

10. OZDU Ljubljana Šiška 

11. OZDU Ljubljana Center 

 

V celoti so bile Pokrajinske športne igre upokojencev izvedene uspešno, z nekoliko manjšo udeležbo kot preteklo 

leto. Rezultati so bili objavljeni v Biltenu PŠI 2017, ki ga je uredil Stanislav Tomšič. 

Na zaključnem srečanju v Športno rekreacijskem centru Mostec v Ljubljani, 1. junija 2017, so bili podeljeni pokali 

trem najuspešnejšim OZDU v seštevku rezultatov vseh športnih panog.  

 

2. Državne športne igre upokojencev 2017 

Zmagovalne ekipe iz Pokrajinskih športnih iger so se udeležile jesenskih Državnih športnih iger ZDUS 2017. 

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 2017: 

 
 

ŠPORTNA PANOGA  MESTO EKIPA 

ŠAH       2 DU  Gameljne-Rašica 

Šah - posamezno        2         Zdravko Vošpernik (DU Gameljne-Rašica) 

PIKADO - moški       4 DU  Loška dolina 

Pikado - moški posamezno       2         Anton Žnidaršič (DU Loška dolina) 

KEGLJANJE - moški       5 DU  Medvode  

Kegljanje - moški posamezno       2         Slavko Zorman (DU Medvode)         

KEGLJANJE - ženske       6 DU  Ljubljana Moste 

STRELJANJE - ženske       6 DU  Grosuplje 

BALINANJE - moški       9 DU  Zadobrova Sneberje-Novo Polje 

STRELJANJE - moški     10 DU  Krim-Rudnik 

Streljanje - moški posamezno       2         Bojan Lampreht (DU Krim-Rudnik)  

BALINANJE - ženske     11 DU  Polhov Gradec 

LOV  RIB  S  PLOVCEM     11 DU  Rakitna 

KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI - ženske     12 DU  Loška dolina 

KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI - moški     13 DU  Loška dolina 

PIKADO - ženske     15 DU  Loška dolina 

 
V skupnem seštevku rezultatov vseh športnih panog smo zasedli 9. mesto med 13 PZDU.  

Žal zadnji dve leti ne dosegamo več najvišjih uvrstitev iz preteklosti. Kljub temu si vsi sodelujoči športnice in 

športniki zaslužijo pohvalo za sodelovanje na Državnih športnih igrah upokojencev 2017.  

  

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 omogočiti redno športno vadbo čim večjemu številu tistih upokojencev, ki niso vključeni v 

športna društva ali dnevne centre aktivnosti za starejše. 

Na razpisu za šport Mestne občine Ljubljana za obdobje september 2016-junij 2017 smo dobili določeno število ur 

brezplačne uporabe treh športnih objektov, kot delno sofinanciranje redne vadbe upokojencev. Odobrenih je bilo več 

ur za namizni tenis in kegljanje, medtem, ko so izpadle ure za streljanje z zračno puško, kar je Oddelek za šport 

MOL popravil z naknadno dodelitvijo 80 ur. 

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 140 (kegljanje 60, namizni tenis 46, 

streljanje 33). 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.  
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Na razpisu za šport Mestne občine Ljubljana za obdobje september 2017-junij 2018 smo dobili več ur za streljanje 

z zračno puško. Ravno tako za kegljanje (vendar 80 ur manj kot je bilo zaprošeno). Za namizni tenis je bilo 

odobrenih celo polovico manj ur kot preteklo leto. 

Športna zveza Ljubljane se je v našem imenu pritožila na sklep MOL, ki je na podlagi pritožbe dodelila manjkajočih 

80 ur za kegljanje in 80 ur za namizni tenis. S tem bo lahko tudi nadalje nemoteno potekala redna vadba 

upokojencev v kegljanju, namiznem tenisu in streljanju z zračno puško. 

 

4. Priznanja članom Komisije za šport 

V letu 2017 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 prejela Jožefa 

Vršaj. Pisno zahvalo MZU sta prejela Anica Mejač in Marijan Perhaj. Priznanja je podelil predsednik MZU 

Marjan Sedmak na srečanju športnikov, 1. junija 2017 v Mostecu.  

 

5. Priznanje Športne zveze Ljubljane Mestni zvezi upokojencev Ljubljana ob 40-letnici 

V četrtek, 14. decembra 2017 je bila v Festivalni dvorani na prireditvi »Športnik Ljubljane 2017« svečana podelitev 

najboljšim ljubljanskim športnicam in športnikom, športnikom invalidom, športnim ekipam in trenerjem za dosežke 

v letu 2017 ter amaterskim športnim delavcem za njihovo dolgoletno delo. Mestna zveza upokojencev Ljubljana je 

prejela priznanje Športne zveze Ljubljane ob 40-letnici ustanovitve.  

Iz obrazložitve priznanja: Mestna zveza upokojencev Ljubljana sodi v vplivno in prepoznavno 

osrednjeslovensko pokrajinsko upokojensko organizacijo. V zvezi zelo aktivno deluje tudi športna sekcija.  

V sklopu te organizirajo redno vadbo v različnih športnih panogah. Poleg te pa tudi različna športna tekmovanja. 

 

6. Osebni vprašalnik o aktivnosti upokojencev na področju športa, rekreacije in gibalne kulture  

Stanislav Tomšič in Janez Matoh sta pripravila poenostavljen Osebni vprašalnik za člane DU. Zbirnik podatkov iz 

osebnih vprašalnikov je usklajen z letnim Statističnim poročilom za ZDUS, tako da se v obeh obrazcih ujemajo 

zbrani podatki o dejavnosti članov DU na področju športa, rekreacije in gibalne kulture. Vprašalnik je bil 

posredovan v uporabo DU. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani ZDUS in MZU Ljubljana.   

Zaželeno je, da k izpolnjevanju vprašalnika pristopi čim večje število DU, ker bomo na ta način pridobili podatke o 

dejanskem stanju v društvih upokojencev in Osrednjeslovenski pokrajinski zvezi upokojencev, na podlagi katerih 

bomo lažje načrtovali aktivnosti in kandidirali na občinskih razpisih. Pridobljeni podatki bodo društvom tudi osnova 

za vnos v letno statistično poročilo ZDUS. Žal moramo poročati o slabem odzivu. Na povabilo so se odzvali le 

Dnevni centri aktivnosti za starejše in DU Poljane. Člani komisije bodo v svojih okoljih še naprej spodbujali k 

izpolnjevanju vprašalnikov.  

Tudi v letu 2017 je, na podlagi sodelovanja s kineziologinjo dr. Petro Prevc s Fakultete za šport, ki se je začelo v 

letu 2016, potekalo koristno sodelovanje študentov Fakultete za šport na področju gibalne kulture upokojencev 

ljubljanskega območja pri organizirani vadbi v ljubljanskih dnevnih centrih aktivnosti za starejše.  

 

7. Spletna stran MZU Ljubljana: Šport in rekreacija 

V letu 2017 je bila vzpostavljena nova spletna stran Mestne zveze upokojencev Ljubljana-OSZDU z naslovom 

www.mzu-lj.si. Urednik spletne strani je Stanislav Tomšič.  

Pod rubriko DEJAVNOSTI je uvrščen tudi Šport in rekreacija s podstranmi: Komisija za šport (člani, zapisniki), 

Redna športna vadba starejših (urniki vadbe), Pokrajinske športne igre OSZDU (bilteni z rezultati), Državne 

športne igre ZDUS (rezultati). 

 

                              Predsednik Komisije za šport,  

rekreacijo in gibalno kulturo  

          

Stanislav Tomšič 

http://www.mzu-lj.si/

