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Mestna zveza upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenska PZDU 

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo 
 

    

POROČILO  

 

Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo za leto 2018 

 
Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo Mestne zveze upokojencev Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU je 

sestavljena iz športnih referentov oz. predstavnikov območnih zvez DU, klubov in aktivov upokojencev z območja 

MZU Ljubljana-OPZDU in dnevnih centrov aktivnosti za starejše.  

Komisija je imela v preteklem letu dve seji, na kateri so bili vabljeni tudi nosilci posameznih športnih panog. V 

vmesnem času je komisija komunicirala po telefonu in elektronski pošti.   

Predsednik Komisije Stanislav Tomšič je bil tudi član Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS, ki pa 

je v letu 2018 delovala izrazito negativno v odnosu do Osrednjeslovenske PZDU (več o tem pod točko 5).  

 

 

Glavne naloge, ki jih je opravila Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU v letu 2018:  
 

1. Pokrajinske športne igre Osrednjeslovenske PZDU 2018  
Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri MZU Ljubljana - OPZDU, je v času od 10. marca do 23. maja 

2018 uspešno izvedla pokrajinska športna tekmovanja upokojenk in upokojencev Ljubljane in okolice. Nastopilo je 

75 ekip (22 ženskih in 53 moških ekip) iz devetih območnih zvez društev upokojencev (OZDU) ter DU Ig, Kluba 

upokojencev Maksa Perca Ljubljana in DU MOS Ljubljana. Skupno je tekmovalo 310 športnic in športnikov (102 

ženski in 208 moških). 

 

Zmagovalne ekipe na pokrajinskih športnih igrah so: 

ŠPORT EKIPA 
ŠTEVILO NASTOPAJOČIH 

                       EKIP 

ŠAH - moški DU Gameljne-Rašica 7 

NAMIZNI TENIS - moški KU Maksa Perca Ljubljana 7 

STRELJANJE -  moški DU Medvode 7 

STRELJANJE -  ženske DU Medvode 4 

KEGLJANJE - ženske DU Ljubljana Moste 3 

KEGLJANJE -  moški DU Medvode 8 

BALINANJE -  moški KU Maksa Perca Ljubljana 11 

BALINANJE - ženske DU Brezovica   6 

LOV  RIB  S  PLOVCEM - moški DU Rakitna 5 

PIKADO -  ženske DU Šmarje-Sap 9 

PIKADO -  moški DU Grosuplje 8 

 

 

Končni uspeh v seštevku rezultatov vseh športnih panog: 

  

1. OZDU Ljubljana Vič-Rudnik 

2. OZDU Dolenjska  

3. OZDU Notranjska 

4. KU Maksa Perca Ljubljana 

5. OZDU Ljubljana Moste-Polje 

6. OZDU Gorenjska 

7. OZDU Ljubljana Bežigrad 

8. OZDU Ljubljana Šiška 

9. DU Ig 

10. Klubi in aktivi upokojencev 

11. OZDU Ljubljana Center  
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2. Državne športne igre ZDUS 2018 
 

Zmagovalne ekipe iz Pokrajinskih športnih iger so se udeležile jesenskih Državnih športnih iger ZDUS 2018.  

 

 

Uvrstitve naših ekip na Državnih športnih igrah ZDUS 2018: 
 

ŠPORT MESTO EKIPA 
ŠTEVILO NASTOPAJOČIH 

                       EKIP 

ŠAH - moški 1 DU  Gameljne-Rašica 16 

                                  Najboljša deska 1 Marjan Črepan  

                                  Najboljša deska 2 Evald Ule  

                                  Najboljša deska 4 Tomo Halik  

KEGLJANJE - ženske 1 DU  Ljubljana Moste 10 

BALINANJE -  moški 3 DU  Ig 14 

STRELJANJE -  moški 3 DU  Medvode 14 

                                         Posamezno 3 Zdenko Frece  

STRELJANJE -  ženske 5 DU  Medvode 6 

BALINANJE - ženske 6 DU Brezovica   13 

LOV  RIB  S  PLOVCEM - moški 7 DU  Rakitna 12 

KEGLJANJE -  moški 8 DU  Medvode 14 

PIKADO -  ženske  9 DU  Šmarje-Sap 15 

PIKADO -  moški 14 DU  Grosuplje 15 

 

Osrednjeslovenska PZDU je zasedla skupno 6. mesto med 13 PZDU. 

Rezultati DŠI so objavljeni na spletni strani MZU: http://www.mzu-lj.si 

 

V skladu z razpisom Državnih športnih iger ZDUS 2018 smo se prijavili za organizacijo državnega tekmovanja v 

šahu, vendar je bila naša kandidatura zavrnjena iz neutemeljenih razlogov (več o tem pod točko 5). 

 

 

3. Redna vadba upokojencev 

Nacionalni program športa in rekreacije za obdobje 2014-2023 predvideva zagotovitev vsaj dveh ur brezplačnih, 

kakovostno vodenih športnih dejavnosti tedensko za starejše. V sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane si 

prizadevamo omogočiti redno športno vadbo čim večjemu številu upokojencev, ki niso vključeni v športna društva. 

Na razpisu za šport Mestne občine Ljubljana za obdobje september 2018-junij 2019 smo dobili določeno število ur 

brezplačne uporabe treh športnih objektov, kot delno sofinanciranje redne vadbe upokojencev. Prvič se je zgodilo, 

da so bile odobren vse zahtevane ure za namizni tenis, kegljanje, streljanje z zračno puško in balinanje. 

Redna vadba upokojencev je potekala v namiznem tenisu (Športna dvorana Krim), kegljanju (Kegljišče Bežigrad), 

streljanju z zračno puško (Strelišče Ljubljana) in balinanju (Športno društvo Zarja).  

Skupno število udeležencev: cca 160 (kegljanje 60, namizni tenis 45, streljanje 35, balinanje 20). V terminih vadbe 

smo izvedli tudi pokrajinska tekmovanja.  

Vadba v namiznem tenisu je potekala tudi v Športnem centru Triglav na podlagi pogodbe s Športno zvezo Ljubljane. 

V dvorani ŠC Triglav lahko potekajo tudi igre z žogo in prilagojena krožna vadba. 

 

 

4. Priznanja članom Komisije za šport 

 Na zaključnem srečanju v Športno rekreacijskem centru Mostec v Ljubljani, 31. maja 2018, je Marjan 

Sedmak, predsednik MZU Ljubljana - Osrednjeslovenske PZDU, podelil priznanja za dolgoletno prizadevno 

delo na področju športa. Pisne zahvale MZU Ljubljana - OPZDU so prejeli Ana Podržaj, Janez Pogačar in 

Anton Žnidaršič. 

 Na slavnostni prireditvi Športnik Ljubljane 2018 v Festivalni dvorani, 13. decembra 2018, je prejel visoko 

priznanje Športne zveze Ljubljane za življenjsko amatersko delo v športu Rudolf Zupanc. 

5. Problematika odnosov z ZDUS 

V letu 2018 so se zelo zaostrili odnosi med MZU in ZDUS, kar se je odražalo tudi v spornem ravnanju 7-članske 

Komisije za šport rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS, na čelu z njenim predsednikom. Pri tem je odigral odločilno 

vlogo predsednik ZDUS, ki je bil navzoč na vseh sejah komisije, na katerih je vplival na njene pristranske odločitve 

v škodo Osrednjeslovenske PZDU, namesto da bi, kot najvišji funkcionar ZDUS, zagotovil spoštovanje Pravil 

športnih iger in Statuta ZDUS. Žal se njunemu spornemu ravnanju ni zoperstavil nihče od ostalih članov komisije.  

 

http://www.mzu-lj.si/
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a. Izbor organizatorjev DŠI 2018 

Dne 14.2.2018 je MZU Ljubljana – Osrednjeslovenska PZDU oddala prijavo za tekmovanje v šahu, na razpis 

zbiranja ponudb za organizacijo Državnih športnih iger ZDUS 2018.  

Dne 11.4.2018 je prijave za organizacijo DŠI obravnavala Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS in 

ugotovila naslednje: V razpravi glede organizatorja DŠI v šahu, je bilo ugotovljeno, da lahko igre organizira DU in 

ne zveza, zato je bila organizacija v šahu dana DU Dravograd. 

Dne 15.5.2018 je predsednik komisije MZU, potem ko je več kot en mesec čakal na zapisnik seje, naslovil na 

komisijo in tajništvo ZDUS naslednji ugovor: Sklep komisije KŠGRK ZDUS nima osnove v veljavnih Pravilih 

športnih iger ZDUS, zato se nanj pritožujem, ker je bila iz obravnave neupravičeno izločena korektna prijava 

Osrednjeslovenske PZDU. V dokaz prilagam pregled organizatorjev DŠI v preteklih 10 letih, med katerimi so bile 

tudi »zveze«. Od Komisije za šport ZDUS ni bilo nobenega odgovora. 

Dne 22. junija 2018 je bila, na predlog Komisije za šport MZU, na Upravni odbor ZDUS naslovljena naslednja 

pritožba: Izvršilni odbor MZU Ljubljana – Osrednjeslovenske PZDU ugotavlja, da sklep komisije KŠGRK ZDUS nima 

osnove v veljavnih Pravilih športnih iger ZDUS, ki jih je sprejel UO ZDUS dne 12. 4. 2017. Pri tem vzbuja posebno 

zaskrbljenost dejstvo, da je bil na seji komisije navzoč predsednik ZDUS, ki je v prvi vrsti dolžan skrbeti za zakonitost 

poslovanja ZDUS in za izvrševanje sklepov njenih organov, vendar tega v tem primeru ni storil. Zato vlagamo 

pritožbo na upravni odbor ZDUS, ker je bila iz obravnave neupravičeno izločena korektna prijava Osrednjeslovenske 

PZDU, saj so bile »zveze« tudi v preteklih letih izbrane za organizatorje DŠI. Upravnemu odboru ZDUS predlagamo, 

da razveljavi sklep komisije KŠGRK ZDUS, z dne 11. 4. 2018 in uvede ponovni postopek izbire organizatorja DŠI v 

šahu ter zagotovi vsem prijaviteljem enakopravno obravnavo. Vendar pritožba ni bila obravnavana, ker je predsednik 

ZDUS ni hotel uvrstiti na dnevni red seje UO.  

 

b. Sofinanciranje PŠI 2018 

Dne 24.10.2018 je Upravni odbor ZDUS na 24. redni seji sprejel sklep o dodelitvi sredstev sofinanciranja PŠI 2018, 

ki so bila nakazana vsem PZDU razen Osrednjeslovenski in to brez vsake obrazložitve. 

Na urgenco predsednika komisije za šport MZU je bilo ugotovljeno, da izplačilo samovoljno zadržuje 

predsednik ZDUS, na podlagi njegovega osebnega razumevanja pravil Osrednjeslovenske PZDU.  

Po obrazložitvi, da se ZDUS nima pravice vtikati v našo notranjo organizacijo, je Komisiji za šport ZDUS, z 

nepogrešljivo asistenco predsednika ZDUS, uspelo izumiti za lase privlečen izgovor, ki je bil nato v obliki 

sklepa vsiljen celo Upravnemu odboru ZDUS, češ da organizatorji posameznih panog niso bila DU ali za to 

pristojna komisija PZDU, temveč druge organizacije, na primer šahovska zveza, zavod za šport in druge. 

Dne 23.11.2018 je, v zvezi s tem nerazumnim sklepom, MZU Ljubljana-Osrednjeslovenska PZDU na Upravni 

odbor ZDUS naslovila zahtevo, da zagotovi takojšnjo izvršitev svojega sklepa z nakazilom zneska v višini 1738 

EUR na TR Mestne zveze upokojencev Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU, v skladu s 5. členom Pravilnika o 

urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU. 

Vse do 20. decembra znesek ni bi nakazan, zato je istega dne predsednik komisije za šport MZU naslovil poziv 

na vse izvoljene člane vodstvenih organov ZDUS (upravni odbor, nadzorni odbor), da ustavijo škodljive 

posameznike, ki si očitno lastijo pooblastila upravnega odbora ZDUS in želijo samovoljno odločati komu kaj 

pripada in komu ne. S tem pozivom je končno dosegel, da je naslednji dan predsednik ZDUS izdal nalog, na 

podlagi katerega je bil na zadnji dan leta 2018 znesek končno nakazan na TR MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske 

PZDU. 

  

Predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo,  

Stanislav Tomšič 

 


