
  Program komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo za leto 2022 

 
Kljub še vedno trajajočim epidemiološkim razmeram, pričakujemo nemoteno izvajanje športno 

rekreativnih dejavnosti upokojencev, ob upoštevanju priporočil za preprečevanje širjenja bolezni 

Covid-19. 

 

a) Pokrajinske in državne športne igre 2022  

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo si bo, pod pogojem da bodo epidemiološke 

razmere dovoljevale, prizadevala v mesecu maju 2022 izvesti Pokrajinske športne igre 

Osrednjeslovenske PZDU v sedmih športnih panogah: šahu, namiznem tenisu, streljanju z 

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

Podelitev priznanj najboljšim trem OZDU bo predvidoma na srečanju v Mostecu, 7. junija 2022. 

Najuspešnejše ekipe PŠI bomo prijavili na jesenske Državne športne igre ZDUS 2022. 

 

b) Redna športna vadba  

V sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane bomo na razpisu za šport Mestne občine Ljubljana za 

obdobje 2022-2023, kandidirali za dodelitev ur brezplačne uporabe športnih objektov za vadbo 

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

 

c) Festival športa in rekreacije starejših v Ljubljani 2022 

Septembra 2022 bomo v DCA Rudnik organizirali 3. Festival športa in rekreacije starejših v 

Ljubljani. Z zanimivim programom si bomo prizadevali pritegniti k udeležbi čim večje število 

upokojencev. Dogodek bomo promovirali na F3ŽO. 

 

d) Sodelovanje v projektu Vadba na recept 

V dogovoru s Športno unijo Slovenije bomo nadaljevali sodelovanje v projektu Vadba na recept, 

ki vsebuje začetno oceno gibalne učinkovitosti udeležencev - EFB test za starostno skupino 60+ 

( https://www.efb.si/sl/ ) in strokovno svetovanje posameznikom za vadbo na podlagi ocene. 

Testiranje bo potekalo v manjših skupinah na lokacijah Dnevnih centrov aktivnosti za starejše 

Ljubljana. 

 

e) Širitev športa, rekreacije in gibalne kulture  

V letu 2022 bomo posvetili aktivnost širitvi gibalne kulture upokojencev osrednjeslovenske 

regije, s strokovno organizirano vadbo v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše in uvajanjem 

dobrih praks v društvih upokojencev.  

Propagirali bomo vključevanje upokojencev in starejših v vseslovensko akcijo jutranje telovadbe 

1000 gibov Šole zdravja ter v druge aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na zdravje in dobro počutje 

članov. Spodbujali bomo meddruštveno sodelovanje z lažjimi pohodi v naravi. 

 

f) Kadrovska okrepitev komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo 

S kadrovskimi okrepitvami komisije si bomo prizadevali za povečanje aktivnosti najširšega 

kroga upokojencev na področju športa, rekreacije in gibalne kulture. 

  

g) Finančni načrt komisije za leto 2022  

Za izvedbo načrtovanega programa športa, rekreacije in gibalne kulture bo potrebno zagotoviti 

sredstva v finančnem načrtu MZU Ljubljana-OPZDU in iz drugih virov (Mestna občina Ljubljana, 

Fundacija za šport, donacije, sponzorstva …). 

https://www.efb.si/sl/


 

h) Kronika športa in rekreacije upokojencev v osrednji Sloveniji 

V sodelovanju članov komisije in društev upokojencev, bomo dokončali Kroniko športa in 

rekreacije upokojencev v osrednji Sloveniji, v preteklih desetletjih.  

Kronika športa bo izdana v tiskani obliki, objavljena bo tudi na spletni strani www.mzu-lj.si   

 

Stanislav Tomšič,  

predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo  

 

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

