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   Ljubljana, 17. december 2015 

 

 

POROČILO Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo  

ZA LETO 2015 

 

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 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 in predsednik 

Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS.  

Predsednik Komisije Stanislav 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 2015:  

 

1. Pokrajinske športne igre upokojencev 2016  

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

športne igre upokojenk in upokojencev Ljubljane in okolice.  

V času od 13. marca do 20. maja 2015 so se upokojenke in upokojenci pomerili v osmih športnih panogah: šahu, namiznem 

tenisu, streljanju z zračno puško, pikadu, kegljanju, lovu rib s plovcem, balinanju in prvič tudi v kegljanju s kroglo na 

vrvici. 

Nastopilo je 97 ekip (35 ženskih in 62 moških) iz devetih Območnih zvez društev upokojencev (OZDU) ter Kluba 

upokojencev Maksa Perca Ljubljana in Društva upokojencev Ig, ki nastopata samostojno. Skupno je tekmovalo 375 

športnic in športnikov (129 žensk in 246 moških). 

 

Najuspešnejše območne zveze upokojencev v seštevku rezultatov vseh športnih panog so:  

1. KU Maksa Perca Ljubljana,  

2. OZDU Ljubljana Vič-Rudnik 

3. OZDU Ljubljana Šiška 
 

Zmagovalne ekipe so: 

1. Šah:     moški DU Podutik, 

2. Namizni tenis:    ženske  DU Medvode, 

moški KU Maksa Perca Ljubljana, 

3. Streljanje z zračno puško:   ženske DU Savsko naselje (427 krogov),  

moški KU Maksa Perca Ljubljana (527 krogov), 

4. Pikado:     ženske DU Ivančna Gorica (2471 točk),  

moški DU Loška dolina (2463 točk), 

5. Kegljanje s kroglo na vrvici: ženske  DU Loška dolina, 

moški   DU Podutik, 

6. Kegljanje stezno:    ženske DU Podutik (2019 kegljev),  

moški KU Maksa Perca Ljubljana (2070 kegljev), 

7. Lov rib s plovcem:    moški DU Rakitna (21 točk, teža 26.830 g), 

8. Balinanje:     ženske DU Ljubljana Moste,  

moški DU Zadobrova-Sneberje-Novo Polje.  
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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 2015, v ljubljanskem Športno rekreacijskem centru 

Mostec, v povezavi s tradicionalnim 38. srečanjem upokojencev Šiške. Na zaključni prireditvi je bilo navzočih 280 športnic 

in športnikov.  

Na srečanju so bili razglašeni rezultati Pokrajinskih športnih iger upokojencev osrednjeslovenske PZDU in podeljeni pokali 

trem najbolje uvrščenim OZDU. Anton Donko, podpredsednik ZDUS je Mestni zvezi upokojencev Ljubljana, Osrednji 

slovenski zvezi društev upokojencev izročil pokal za osvojeno 1. mesto na Državnih športnih igrah 2014.  

 

2. Državne športne igre upokojencev 2015 

Zmagovalne ekipe iz Pokrajinskih športnih iger so se udeležile jesenskih Državnih športnih iger upokojencev 2015. 

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 2015: 

 

ŠPORTNA PANOGA  EKIPA MESTO 

Balinanje Moški 

Ženske 

DU  Zadobrova-Sneberje-Novo Polje 

DU  Ljubljana Moste 

2 

6 

Šah Moški 

Moški 

DU  Podutik 

DU  Kodeljevo 

3 

4 

Kegljanje Ženske 

Moški 

Ženske 

DU  Ljubljana Moste 

DU  Medvode 

DU  Podutik 

4 

5 

12 

Pikado Moški 

Ženske 

DU  Loška dolina 

DU  Ivančna Gorica 

4 

8 

Streljanje z zračno puško Ženske 

Moški 

DU  Savsko naselje 

DU  Krim-Rudnik 

7 

12 

Lov rib s plovcem     Moški DU  Rakitna      11 

Kegljanje s kroglo na vrvici Moški 

Ženske 

DU  Loška dolina 

DU  Loška dolina 

11 

12 

 

Na podlagi pritožbe PZDU Celje zaradi lanske zmage strelske ekipe KU Maksa Perca Ljubljana, ker niso člani ZDUS, je 

upravni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije sprejel sklep, da na DŠI lahko tekmujejo le kolektivni člani ZDUS in 

tisti, ki imajo poravnano članarino. Zaradi tega so ekipe KU Maksa Perca Ljubljana izgubile pravico do sodelovanja na DŠI 

v streljanju in kegljanju, kar je vplivalo na nekoliko slabše uvrstitve, kot v preteklem letu.  

V skupnem seštevku rezultatov vseh športnih panog smo zasedli 4. mesto med 13 PZDU. Tone Žnidaršič pa je dosegel 1. 

mesto v pikadu med posamezniki. 

Sodelujoči športnice in športniki si zaslužijo pohvalo za dosežke na Državnih športnih igrah upokojencev 2015. 

  

3. Redna vadba upokojencev 

Na podlagi razpisa za šport Mestne občine Ljubljana smo v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane tudi za obdobje 2014-

2015 dobili določeno število odobrenih ur brezplačne uporabe treh športnih objektov, kot delno sofinanciranje redne vadbe 

upokojencev. 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 65. V terminih vadbe smo 

izvedli tudi pokrajinska tekmovanja.  

Na razpisu za obdobje 2015-2016 smo pričakovali še več ur, vendar je bilo odobrenih še manj ur za vadbo v namiznem 

tenisu in kegljanju, kot preteklo leto. Na naš ugovor je bil s strani Oddelka za šport MOL sprejet popravni sklep z 

dodelitvijo dodatnih ur, tako da bo redna vadba upokojencev potekala tudi v prihodnje nemoteno.  

Število odobrenih ur vadbe: streljanje z zračno puško 120 ur, kegljanje 120 ur, namizni tenis 160 ur. 

 

4. Priznanja članom Komisije za šport 

Na srečanju, 3. junija 2015 v Mostecu, je predsednik MZU Ljubljana Marjan Sedmak podelil Priznanja odličnosti MZU 

Ljubljana prizadevnim članom Komisije za šport Martinu Jesihu, Marku Sešku, Jožefu Simerlu in Francu Škrubeju. 

 

                                Predsednik Komisije za šport,  

rekreacijo in gibalno kulturo                                                                                                                 

                                           

       Stanislav Tomšič 


