
 

 

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORT IN REKREACIJO PRI MZU LJUBLJANA-OSZDU ZA LETO 2008 

 

V letu 2008 je Komisija za šport in rekreacijo delovala v nekoliko spremenjeni sestavi. V začetku januarja je od prejšnjega 

predsednika Franca Kušarja, prevzel vodenje komisije Stanislav Tomšič. Poleg predsednika sestavlja komisijo še 12 članov, 

predsednikov športnih komisij iz koordinacij društev in klubov upokojencev OSZDU.  

Komisija je imela v preteklem letu 6 sej, na katere so bili vabljeni tudi strokovni sodelavci, ki pokrivajo posamezne športne 

panoge. Predsednik je aktivno sodeloval tudi v Komisiji za šport, rekreacijo in gibanje ZDUS. 

 

Glavne naloge, ki jih je opravila Komisija za šport in rekreacijo MZU v letu 2008:  

 

1. 

V času od 16. aprila do 27. maja 2008 smo izvedli Pokrajinske športne igre upokojencev Ljubljane in okolice  

v 7 športnih panogah:  

namiznem tenisu, šahu, streljanju z zračnim orožjem, kegljanju, balinanju, pikadu in lovu rib s plovcem. 

Na razpis komisije se je prijavilo 77 ekip (25 ženskih in 52 moških) iz 9 Območnih zvez društev upokojencev (OZDU) ter 

Kluba upokojencev Maksa Perca in Društva upokojencev Ig, ki sta nastopala samostojno.  

Skupno so tekmovale 103 športnice in 205 športnikov. 

V seštevku rezultatov vseh športnih disciplin je bil najuspešnejši Klub upokojencev Maksa Perca, druga je bila OZDU 

Notranjske, tretja pa OZDU Ljubljana Vič-Rudnik. 

Na posameznih tekmovanjih so bili razglašeni rezultati ter podeljene medalje članom najbolje uvrščenih ekip in najboljšim 

posameznikom. Pokali za ekipne uvrstitve in najuspešnejšim Območnim zvezam društev upokojencev pa so bili podeljeni 

na srečanju upokojencev Ljubljanske pokrajine v Logatcu, 5. septembra 2008. 

 

2. 

Najbolje uvrščene ekipe iz Pokrajinskih športnih iger smo prijavili na Državne športne igre upokojencev v 6 športnih 

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

Tekmovanja so potekala od 24. avgusta do 8. oktobra 2008. 

Naše športnice in športniki so bili zelo uspešni, saj je MZU Ljubljana – OSZDU, v seštevku rezultatov vseh športnih panog 

dosegla skupno 1. mesto na Državnih športnih igrah upokojencev 2008, v konkurenci 12 PZDU. Prvo mesto sta zasedli 

moška ekipa DU Zadobrova-Sneberje v balinanju in moška ekipa KU Maksa Perca v streljanju z zračno puško.  

 

Naša komisija je 3. oktobra 2008 v Ljubljani uspešno organizirala državno prvenstvo upokojencev v šahu. Na predlog 

ZDUS naj bi se tekmovanje sicer odvijalo v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje v Kulturnem domu Ivan Cankar. 

Vendar smo pri ogledu prostorov ugotovili, da navedena lokacija ne zagotavlja optimalnih pogojev za izvedbo. Zato smo se 

odločili za preizkušeno lokacijo v gostilni Livada.  

Na razpis se je prijavilo 14 ekip. Skupno je tekmovalo 64 športnikov. Tekmovanje je odprl predsednik MZU Marjan 

Sedmak, sodeloval je tudi predsednik Komisije za šport in rekreacijo ZDUS Miha Majerle.  

Zmagala je ekipa DU Maribor Tabor. Naša ekipa DU Komandanta Staneta je zasedla 4. mesto. 

 

3. 

Komisija je aktivno sodelovala tudi pri spremembah Pravil športnih iger upokojencev Slovenije, saj so imeli naši športniki 

in sama komisija v preteklosti več pripomb na tekmovalna pravila pri nekaterih športnih panogah, predvsem za kegljanje in 

šah. Naša komisija je pripravila celovit predlog sprememb Pravil, ki ga je Komisija za šport, rekreacijo in gibanje ZDUS 

skoraj v celoti potrdila. Nova pravila bomo preizkusili v praksi na letošnjih Pokrajinskih in Državnih športnih igrah 

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 koordinacijah DU in MZU Ljubljana.  

 

ZDUS nameni vsako leto nekaj sredstev v svojem proračunu 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 in koordinacije pri prijavi svojih ekip na pokrajinske 

športne igre, zato komisija predlaga, da DU, koordinacije DU in MZU s prijavo na javne razpise in na druge načine 

poskušajo pridobiti dodatna sredstva za izvajanje športne rekreacije upokojencev.   

 

 

     Ljubljana, 19.3.2009        Predsednik komisije Stane Tomšič 

 


