
 
 

 

 
   Ljubljana, 4. december 2013 

 

 

POROČILO Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo  

ZA LETO 2013 

 

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 in Kluba upokojencev Maksa Perca Ljubljana. Svojega predstavnika v komisiji ni imenovala 

OZDU LJ Center. 

Komisija je imela v preteklem letu 3 seje, 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 in predsednik 

Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS.  

Predsednik Komisije Stane Tomšič je aktivno sodeloval 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 2013:  

 

1.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednja slovenska zveza društev upokojencev, je tudi v letu 2013 uspešno izvedla 

pokrajinske športne igre upokojenk in upokojencev Ljubljane in okolice.  

V času od 14. marca do 22. maja 2013 so se pomerili v sedmih športnih panogah: namiznem tenisu, šahu, streljanju z 

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

Nastopilo je 78 ekip (24 ženskih in 54 moških) iz devetih Območnih zvez društev upokojencev (OZDU) ter KU Maksa 

Perca Ljubljana in DU Ig, ki nastopata samostojno. Skupno je tekmovalo 316 športnic in športnikov (103 ženske in 213 

moških). 

 

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

1. KU Maksa Perca Ljubljana,  

2. OZDU Notranjska, 

3. OZDU Dolenjska. 

 

Zmagovalne ekipe: 

1. Šah:      moški  DU Podutik; 

2. Namizni tenis:    moški KU Maksa Perca Ljubljana; 

3. Pikado:     ženske DU Šmarje-Sap (2309 točk),  

   moški DU Loška dolina (3048 točk); 

4. Streljanje z zračno puško:  ženske DU Savsko naselje 465 krogov),  

     moški KU Maksa Perca Ljubljana, (530 krogov); 

5. Kegljanje:    ženske DU Moste, 1960 kegljev),  

     moški KU Maksa Perca Ljubljana (2158 kegljev); 

6. Lov rib s plovcem:   moški DU Rakitna (11 točk, teža ulova 19.544 g); 

7. Balinanje:    ženske DU Moste,  

     moški DU Zadobrova-Sneberje-Novo Polje.  

 

 

              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         e-mail: mzu@siol.net  

                      Faks: 01 430 44 14      Internet: www.mzu.si 
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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 srečanje, 3. junija 2013, v ljubljanskem Športno rekreacijskem centru 

Mostec, v povezavi s tradicionalnim 36. srečanjem upokojencev Šiške. Na srečanju so bili razglašeni rezultati Pokrajinskih 

športnih iger upokojencev osrednjeslovenske PZDU in podeljeni 3 pokali za najboljši skupni uspeh OZDU. Na zaključni 

prireditvi je bilo navzočih 240 športnic in športnikov. 

 

2. 

Zmagovalne ekipe iz Pokrajinskih športnih iger smo prijavili na jesenske Državne športne igre upokojencev 2013. 

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

rib s plovcem in poskusno tudi v kegljanju s kroglo na vrvici.  

 

Uvrstitve naših ekip na Državnih športnih igrah upokojencev 2013: 

 

ŠPORTNA PANOGA ORGANIZATOR EKIPA UVRSTITEV 

   Kegljanje s kroglo na vrvici DU Ormož MZU Ljubljana - moški 12 

   Balinanje DU Postojna 

 

DU Zadobrova-Sneberje-Novo Polje - moški 

DU Moste - ženske 

1 

4 

   Kegljanje DU Radlje ob Dravi DU Moste - ženske  

KU Maksa Perca Lj – moški (ekipa ni nastopila) 

2 

0 

   Pikado DU Kamnik DU Loška dolina - moški 

DU Šmarje-Sap - ženske 

4 

7 

   Streljanje z zračno puško DU Murska Sobota KU Maksa Perca Ljubljana – moški 

DU Savsko naselje - ženske 

1 

5 

   Šah DU Mirna DU Podutik – moški 

DU Loška dolina - moški 

1 

9 

   Lov rib s plovcem DU Velenje DU Rakitna - moški 9 

 

V skupnem seštevku vseh športnih panog smo zasedli 1. mesto med 13 PZDU.  

Tokrat smo prvič poskusno sodelovali v novo uvrščeni športni panogi Kegljanje s kroglo na vrvici, zaradi morebitnega 

propagiranja tega družabnega športa v naših društvih upokojencev.  

Vsi sodelujoči športnice in športniki si zaslužijo pohvalo za uspešno tekmovanje na Državnih športnih igrah upokojencev v 

letu 2013. 

  

3. 

Na podlagi razpisa za šport Mestne občine Ljubljana smo, v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane, tudi za obdobje 2013-

2014 dobili nekoliko večje število odobrenih ur brezplačne uporabe določenih športnih objektov, kot delno sofinanciranje 

redne vadbe upokojencev. Redna vadba upokojencev je potekala v namiznem tenisu, kegljanju in streljanju z zračno puško. 

Število udeležencev: cca 60.  

Med potekom razpisa za šport MOL za naslednje obdobje 2014-15, je bilo s strani Oddelka za šport MOL izraženo 

nasprotovanje našemu nadaljnjemu sodelovanju preko Športne zveze Ljubljane.  

Zaradi zagotovitve možnosti samostojnega kandidiranja na razpisih MOL, bi bilo potrebno v letu 2014 ustrezno dopolniti 

Statut Mestne zveze upokojencev Ljubljana ali ustanoviti samostojno športno društvo upokojencev.   

 

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.  

Upamo, da bo ZDUS tudi prihodnje leto namenil (vsaj enaka) sredstva iz dotacije ZPIZ za pokrajinske in državne športne 

igre upokojencev. 

 

Komisija ponovno predlaga, da se v finančnem planu MZU Ljubljana-OSZDU za leto 2014 odpre posebna postavka za 

šport, rekreacijo in gibalno kulturo, da bo lahko Komisija načrtovala obseg dejavnosti na področjih športa, rekreacije in 

gibalne kulture naših upokojencev.   

 

 

                                                Predsednik Komisije za šport,  

 rekreacijo in gibalno kulturo                                                                                                              

                                                                        

                                                                                Stanislav Tomšič 


