
 
 

 

 
   Ljubljana, 17. januar 2013 

 
 

 

POROČILO Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo  

ZA LETO 2012 

 

Poleg predsednika, sestavlja Komisijo še 11 članov iz Območnih zvez DU, Koordinacije klubov in aktivov upokojencev z 

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

Ljubljana. Svojega predstavnika v komisiji nista imenovali OZDU LJ Center in OZDU Notranjske (Cerknica). 

 

Komisija je imela v preteklem letu 1 sejo, na kater so bili vabljeni tudi nosilci posameznih športnih panog. Zapisnike sej 

prejemajo 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 aktivno sodeluje 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 2012:  

 

1.  

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

tekmovanja upokojenk in upokojencev Ljubljane in okolice.  

V času od 14. marca do 23. maja 2012 so se pomerili v sedmih športnih panogah: namiznem tenisu, šahu, streljanju z 

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

Nastopilo je 75 ekip (24 ženskih in 51 moških) iz devetih Območnih zvez društev upokojencev (OZDU) ter KU Maksa 

Perca Ljubljana in DU Ig, ki nastopata samostojno.  

Skupno je tekmovalo 295 športnic in športnikov (102 ženski in 193 moških). 

Najuspešnejši v vseh športnih panogah so bili tekmovalke in tekmovalci območnih zvez upokojencev:  

1. KU Maksa Perca Ljubljana,  

2. OZDU Ljubljana Šiška, 

3. OZDU Notranjska. 

 

Zmagovalne ekipe so: 

1. Namizni tenis: moški – KU Maksa Perca Ljubljana.  

2. Šah: OZDU Ljubljana Šiška. 

3. Streljanje z zračno puško: ženske – OZDU Ljubljana Bežigrad (DU Savsko naselje, 475 krogov), moški – KU 

         Maksa Perca Ljubljana, (537 krogov). 

4. Kegljanje: ženske – OZDU Ljubljana Šiška (DU Podutik, 1940 kegljev), moški – KU Maksa Perca Ljubljana  

         (2133 kegljev). 

5. Balinanje: ženske – OZDU Ljubljana Center (DU Stari Vodmat), moški – KU Maksa Perca Ljubljana.  

6. Pikado: ženske – OZDU Dolenjska (DU Ivančna Gorica, 2349 točk), moški – OZDU Notranjska (DU Rovte, 2676 

         točk). 

7. Lov rib s plovcem: OZDU Ljubljana Šiška (DU Dravlje, 23 točk, teža ulova 21.470 g). 

 

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 posebno srečanje, 14. junija 2012, v Gostišču Portal, na katerem so bili 

podeljeni preostali 3 pokali za najboljši skupni uspeh OZDU. Na zaključni prireditvi je bilo navzočih 184 športnic in 

športnikov. 
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2. 

Najboljše ekipe iz Pokrajinskih športnih iger smo prijavili na Državne športne igre upokojencev 2012. Sodelovali smo v 

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

 

Uvrstitve naših ekip na Državnih športnih igrah upokojencev 2012: 

 

DATUM PANOGA ORGANIZATOR EKIPA UVRSTITEV 

30.8.    Kegljanje s kroglo na vrvici DU Starše  0 

25.9.    Lov rib s plovcem DU Novo mesto DU Dravlje - M 13 

25.9.    Balinanje DU Kranj 

 

KU Maksa Perca Lj – M 

DU Moste 

DU Stari Vodmat - Ž 

5 

7 

9 

2.10.    Kegljanje DU Postojna DU Podutik - Ž 5 

3.10.    Kegljanje DU Postojna KU Maksa Perca Lj - M 3 

9.10.    Pikado DU Andraž DU Rovte - M 

DU Ivančna Gorica - Ž 

7 

8 

23.10.    Šah DU Maribor Tabor OZDU LJ Šiška - M 1 

24.10.    Streljanje z zračno puško DU Ruše KU Maksa Perca Lj – M 

DU Savsko naselje - Ž 

5 

6 

 

V skupnem seštevku vseh športnih panog smo letos zasedli 6. mesto med 13 PZDU.  

Tokrat naše ekipe niso bile tako uspešne, kot pretekla leta, pozna pa se tudi, da nismo sodelovali v novo uvrščeni športni 

panogi Kegljanje s kroglo na vrvici. Vendar si sodelujoče športnice in športniki zaslužijo pohvalo za sodelovanje na 

Državnih športnih igrah upokojencev v letu 2012. 

  

3. 

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

2012-2013 dobili odobrenih nekaj ur brezplačne uporabe določenih športnih objektov, kot delno sofinanciranje redne 

vadbe upokojencev. Redna vadba upokojencev poteka v namiznem tenisu, kegljanju in streljanju z zračno puško.  

 

4. 

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.  

ZDUS v svojem finančnem planu vsako leto nameni manj sredstev za državne in pokrajinske športne igre upokojencev,  

zato morajo del stroškov izvedbe tekmovanj pokriti tudi udeleženci s prijavnino.   

 

Komisija predlaga predsedniku MZU Ljubljana-OSZDU, da se v finančnem planu za leto 2013 odpre posebna 

postavka za šport, rekreacijo in gibalno kulturo.  

Na ta način bo Komisija lažje načrtovala obseg  dejavnosti na teh treh področjih.   

 

 

 

                                                 Predsednik Komisije za šport, rekreacijo  

                                                                                                                   in gibalno kulturo MZU Ljubljana-OSZDU  

                                                                           Stane Tomšič 


