
1 

 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenska PZDU 

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo 

 

 

POROČILO  
 

Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo za leto 2019 
 

 
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 tri seje, na katere so bili vabljeni tudi nosilci posameznih športnih panog.  

V vmesnem času je komisija komunicirala po telefonu, elektronski pošti in z osebnimi stiki.   

 

Glavne naloge, ki jih je opravila Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU v letu 2019:  
 

1. Pokrajinske športne igre Osrednjeslovenske PZDU 2019  
Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri MZU Ljubljana - Osrednjeslovenski pokrajinski zvezi društev 

upokojencev, je v času od 9. marca do 23. maja 2019 uspešno izvedla pokrajinska športna tekmovanja upokojenk in 

upokojencev osrednjeslovenske regije. Nastopilo je 90 ekip (28 ženskih in 62 moških ekip). Skupno je tekmovalo 357 

športnic in športnikov (111 žensk in 246 moških).   

 

Zmagovalne ekipe na PŠI 2019: 

 

 Šah      moški  DU Gameljne-Rašica 
 

 Namizni tenis     moški   KU Maksa Perca Ljubljana 
 

 Streljanje z zračno puško  ženske  DU Grosuplje      

      moški  DU Medvode 
 

 Pikado       ženske  DU Loška dolina      

     moški   DU Loška dolina   
 

 Kegljanje     ženske  DU Ljubljana-Moste       

      moški  DU Medvode 
 

 Lov rib s plovcem    moški  DU Rakitna  
 

 Balinanje     ženske  DU Brezovica        

       moški  DU Polhov Gradec 
 

Tenis      ženske  DU Krim-Rudnik       

      moški  DU Nove Jarše 

 

 

Končni uspeh v seštevku rezultatov vseh športnih panog:  
1. OZDU Ljubljana Vič-Rudnik 

2. OZDU Dolenjska  

3. OZDU Notranjska 

4. OZDU Ljubljana Moste-Polje 

5. OZDU Gorenjska 

6. Klubi in aktivi upokojencev 

7. KU Maksa Perca Ljubljana 

8. OZDU Ljubljana Center  

9. OZDU Ljubljana Bežigrad 

10. OZDU Ljubljana Šiška 
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2. Državne športne igre ZDUS 2019 
 

 

Uvrstitve ekip Osrednjeslovenske PZDU na DŠI 2019: 

 

ŠPORT  MESTO EKIPA 
ŠTEVILO 

NASTOPAJOČIH EKIP 

ŠAH 1 DU  Gameljne-Rašica 15 

Najboljša deska 2 Zdravko Vošpernik  

Najboljša deska 3 Tomo Halik  

Najboljša deska 4 Marjan Rogale  
 

ŠAH 2 DU  Ljubljana Moste 15 
 

STRELJANJE -  MOŠKI 2 DU  Medvode 15 

Posamezno 2 Boško Doneski  
 

KEGLJANJE - ŽENSKE 2 DU  Ljubljana Moste 11 
 

KEGLJANJE  -  MOŠKI 4 DU  Medvode 14 
 

BALINANJE  -  MOŠKI 6 DU  Polhov Gradec 13 
 

STRELJANJE -  ŽENSKE 7 DU  Grosuplje 7 
 

PIKADO  -  ŽENSKE  8 DU  Loška dolina 15 
 

PIKADO  -  MOŠKI 9 DU  Loška dolina 15 

Posamezno 1 Tone Žnidaršič  
 

KEGLJANJE - ŽENSKE 9 DU  Krim-Rudnik 11 
 

BALINANJE – ŽENSKE 10 DU Brezovica   14 
 

LOV  RIB  S  PLOVCEM 12 DU  Dravlje 12 

 

Osrednjeslovenska PZDU je zasedla skupno 6. mesto med 13 PZDU. Če pa upoštevamo samo glavnih 6 športnih 

panog (brez kegljanja s kroglo na vrvici, v katerem ne sodelujemo),  smo zasedli 2. mesto.  

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

 

 

3. Festival športa in rekreacije starejših 2019 
V soboto, 5. oktobra 2019 je od 9. do 13. ure v Športnem centru Triglav v Ljubljani potekal 1. Festival športa in 

rekreacije starejših v Ljubljani. Dogodek je organizirala Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU 

Ljubljana. Istočasno se je odvijal tudi 3. Dan športa v "Jami" v organizaciji Športne zveze Ljubljane. S skupnimi 

močmi smo pripravili bogat program, v katerem je lahko vsak obiskovalec našel sebi primerno športno-rekreativno 

dejavnost. Začeli smo s skupno plesno rekreacijo pod vodstvom Urške iz Plesnega kluba Feniks, nadaljevali z vajami 

1000 gibov v izvedbi Društva Šola zdravja, pod vodstvom predsednice društva Zdenke Katkič. Nastopili so veterani 

Športnega društva Sokol Bežigrad in mladi judoisti iz Judo kluba Bežigrad. Večina udeležencev se je vključila v 

zanimivo igro Štrbunk, ki je pri nas še precej neznana, prihaja pa iz ZDA, kjer je poznana pod imenom Cornhole, po s 

koruzo polnjenih vrečkah, ki jih igralci poskušajo vreči v luknjo. Vse dopoldne so se odvijala tekmovanja v šahu, 

namiznem tenisu, kegljanju, pikadu, balinanju in prstometu. Ob 13. uri je bil uradni zaključek festivala s podelitvijo 

priložnostnih medalj za najboljše rezultate. Vreme nam je bilo ves čas naklonjeno, pogrešali smo le nekoliko večjo 

udeležbo. Dogodek smo promovirali tudi na Festivalu za 3. življenjsko obdobje od 1. - 3. oktobra 2019, na stojnici 

Dnevnih centrov aktivnosti za starejše. V uspešni organizaciji našega prvega festivala športa so prizadevno sodelovali: 

Ana Fabjan, Terezika Strmole, Katja Krivec, Tanja Mijatović, Slobodan Kukić, Drago Cenčič, Tone Pivk, Stanislav 

Tomšič in ostali sodelavci.  

 

 

4. Redna športna vadba upokojencev 
Nacionalni program športa in rekreacije za obdobje 2014-2023 predvideva zagotovitev vsaj dveh ur brezplačnih 

športnih dejavnosti tedensko za starejše. V sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane si prizadevamo omogočiti redno 

športno vadbo čim večjemu številu tistih upokojencev, ki niso vključeni v športna društva. 

Na razpisu za šport Mestne občine Ljubljana za obdobje september 2019-junij 2020 smo dobili določeno število ur 

brezplačne uporabe športnih objektov, kot delno sofinanciranje redne vadbe upokojencev.  

http://www.mzu-lj.si/
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Redna vadba upokojencev je potekala v namiznem tenisu (Športna dvorana Krim), kegljanju (Kegljišče Bežigrad), 

streljanju z zračno puško (Strelišče Ljubljana), balinanju (Športno društvo Zarja) in prvič tudi v tenisu (Športni park 

Kodeljevo). Za vadbo tenisa v zimski sezoni (pokrita igrišča) smo prejeli samo 20 ur, zaradi česar je ŠZL naslovila 

ugovor na Oddelek za šport MOL. Vadba v namiznem tenisu je potekala tudi v Športnem centru Triglav na podlagi 

pogodbe s Športno zvezo Ljubljane. V dvorani ŠC Triglav se je v septembru 2019 začela tudi vodena telovadba. 

Skupno število udeležencev: cca 230 (kegljanje 40, namizni tenis 45, streljanje 35, balinanje 60, tenis 50). V terminih 

vadbe smo izvedli tudi pokrajinska športna tekmovanja.  

 

 

5. Priznanja članom Komisije za šport 
Na zaključnem srečanju v Športno rekreacijskem centru Mostec v Ljubljani, 11. junija 2019, je Marjan Sedmak, 

predsednik MZU Ljubljana - Osrednjeslovenske PZDU, podelil priznanja za dolgoletno prizadevno delo na področju 

športa.  

Pisne zahvale MZU Ljubljana-OPZDU so prejeli: Martin Matko za dolgoletno uspešno sodelovanje na PŠI z ribiško 

ekipo DU Nove Fužine, Goojko Musić za večletno uspešno sodelovanje na PŠI in DŠI s šahovsko ekipo DU 

Gameljne-Rašica in Terezika Strmole za prizadevno sodelovanje v komisiji za šport, rekreacijo in gibalno kulturo 

MZU Ljubljana–OPZDU ter uspešno vodenje športnih ekip DU Ljubljana Moste na PŠI in DŠI.  

Priznanje odličnosti s plaketo MZU Ljubljana-OPZDU je prejel Eduard Bruderman za dolgoletno prizadevno 

sodelovanje v komisiji za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU Ljubljana-OPZDU ter uspešno delo na področju 

vadbe in tekmovanj v streljanju z zračno puško. 

Eduard Bruderman je, na naš predlog, prejel tudi visoko priznanje Športne zveze Ljubljane za življenjsko delo v 

amaterskem športu, na slavnostni prireditvi Športnik Ljubljane 2019 v Festivalni dvorani, 12. decembra 2019.  

Rudolf Zupanc je, na naš predlog, prejel priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije Prostovoljska plamenica na 

skupščini OKS-ZŠZ, 16. decembra 2019. 

 

 

6. Nerešena problematika odnosov z ZDUS 
Zaostreni odnosi med MZU in ZDUS so v maju 2019 pripeljali do enostranskega sklepa UO ZDUS, da MZU 

Ljubljana - Osrednjeslovenska PZDU ni včlanjena v ZDUS. Zadeva je v postopku pred okrajnim sodiščem v 

Ljubljani.  

To se je odražalo tudi v ravnanju Komisije za šport rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS, ki je že drugo leto zapored 

zavrnila našo prijavo za organizacijo DŠI v šahu, ni pa nasprotovala udeležbi naših ekip na DŠI.  

Komisija ZDUS je, v nasprotju s pravili športnih iger ZDUS, oporekala pravici Osrednjeslovenske PZDU do 

sofinanciranja Pokrajinskih športnih iger 2019. V zvezi s tem je bil na ZDUS naslovljen zahtevek za nakazilo 

pripadajočega zneska. Konec decembra je ZDUS nakazal delni znesek na podlagi sofinanciranja dejavnosti s strani 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enak možnosti s pripombo, da so upoštevali samo dejavnosti do  

15. 5. 2019, ko je UO ZDUS sprejel sklep, da Osrednjeslovenska PZDU ni včlanjena v ZDUS. 

IO MZU ne pristaja na kratenje pravice do polnega sofinanciranja PŠI, zato je bila naslovljena na ZDUS zahteva,  

da takoj nakaže razliko do sorazmernega deleža sofinanciranja, ki ga je v našem imenu pridobila od MDDSZEM.  

 

Predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo,  

Stanislav Tomšič 

 

 

 

 

 

 


