Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
Ljubljana, 31. 1. 2018
Zapisnik 4. korespondenčne seje Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS
v mandatnem obdobju 2015-2019

Z namenom sprejema poročila komisije za preteklo leto, načrta dela za tekoče leto in razpisa
DŠI 2018, je bila dne 19. 1. 2018 sklicana 4. korespondenčna seja komisije z dnevnim redom:
1. Sprejem poročila o delu komisije za leto 2017
2. Sprejem načrta dela o delu komisije za leto 2018
3. Razpis državnih športnih iger ZDUS 2018
4. Sofinanciranje PŠI
Za predloge sklepov so glasovali 4 od 7 članov.
Pregled glasovanja je priloga zapisnika.
Ad. 1
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 1: Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo je sprejela Poročilo o delu
komisije za leto 2017.
Ad. 2
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 2: Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo je sprejela Načrt dela komisije za
leto 2018.
Ad. 3
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 3: Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo je sprejela Razpis Državnih
športnih iger ZDUS za leto 2018 in ga objavlja z dnem sprejetja. Priloga razpisa je prijava
organizatorja državnih športnih iger.

Člani so oblikovali mnenje k posameznim zadevam:
1. Ali lahko na PŠI in DŠI nastopi tudi član društva, ki je invalidsko upokojen 4 ure dnevno?
 Miha Prosen: Moje mnenje je da ne more nastopiti.
 Franc Komac:Mislim da, vendar je potrebno o tem razpravljati in postaviti določene
kriterije.
 Boris Zajc: Če je invalidsko upokojen za 4 ure dnevno, je ta oseba zaposlena za
preostale 4 ure in ne more nikakor nastopati na PŠI oz. na DŠI upokojencev.

 Jože Kozina: na PŠI in DŠI ne smejo nastopiti člani, ki so upokojeni 4 ure.
2. Kakšno je vaše mnenje o nastopanju kategoriziranih tekmovalcev?
 Miha Prosen: Glede kategoriziranih tekmovalcev je zadeva malo bolj komplicirana. V
bistvu se strinjam, da tekmovalci, ki nastopajo v isti panogi tudi v državni ligi ali celo
višje, naj ne bi tekmovali, vendar se bo sigurno pojavilo vprašanje enakih možnosti ali
kratenja pravic. Zato se bolj nagibam k dejstvu, da to tematiko pustimo pri miru.
 Franc Komac: Ne.
 Boris Zajc: Kategorizirani tekmovalci naj ne bi tekmovali z ostalimi tekmovalci, ker
ostali nastopajo za svoje zadovoljstvo in rekreacijo in ne trenirajo po več ur na teden
in tekmujejo po raznih ligah doma in v tujini. Vem pa, da je ta tema zelo delikatna,
ker so tudi ti člani upokojenskih društev.
 Jože Kozina: Na PŠI in DŠI lahko nastopajo upokojenci/ke, ki so bili v času aktivnega
tekmovanja kategorizirani. V starosti nad 60 let prav gotovo niso več člani/ce
reprezentanc. V primeru, da so še vedno tako kvalitetni, da nastopajo v državnih ligah
za svoje ekipe, pa je zelo pohvalno. Njihov nastop na PŠI in DŠI pa navedene igre še
obogati.
3. Kakšno je vaše mnenje v zvezi z dopisom PZDU Gorenjske 4. 12. 2017?
 Miha Prosen: Glede dopisa PZDU Gorenjske se popolnoma strinjam z njihovim
razmišljanjem, kajti ne more biti enakovredno obravnavane neke PŠI, kjer recimo
nastopajo tri ali celo manj ekip in PŠI, kjer nastopa 20 ali celo več ekip. Razmišljam
približno takole:
a) Za vsako panogo, ki jo organizirajo v okviru PZDU – 100 točk.
b) Za vsako nastopajoče DU na PŠI – 20 točk.
c) Za vsakega nastopajočega na PŠI – 2 točki.
Seveda je število točk le moje razmišljanje, lahko je tudi popolnoma drugačno.
 Franc Komac: Potrebno je več preudarne razprave preden bi karkoli spreminjali.
 Boris Zajc: Moje osebno mnenje glede dopisa PZDU Gorenjske je, da je to nevmesno.
Če komisija ta predlog podpre, bodo manjše PZDU oškodovane. Najboljše bi bilo
sklicati komisijo in povabiti predstavnike PZDU Gorenjske naj pred člani komisije
iznesejo svoja stališča, tako se lahko med sabo pogovorimo o problemu, ne pa po
elektronski pošti. Zanimivo bi bilo še slišati mnenja drugih PZDU glede pripomb PZDU
Gorenjske. Na Šaleški PZDU menimo, da je sedanja razdelitev dokaj pravična in zato
naj tako ostane še naprej.
 Jože Kozina: Dopis PZDU Gorenjske je potrebno temeljito preučiti. Potreben je
pregled poročil PZDU in ZDUS za organizacijo športnih iger v letu 2016 in 2017 ter na
osnovi le-teh, proučiti nakazila za izvedbo. Sprememba 21. člena je možna samo na
osnovi navedenega.
4. Kakšno je vaše mnenje z zvezi s sklepom UO ZDUS z dne 29. 12. 2017?
 Miha Prosen: Nekaj bi postorili že z upoštevanjem predloga PZDU Gorenjske. Bi se
bilo pa smiselno dogovarjati še:
a) Nujno upoštevati različne stroške pri organizaciji DŠI. Tu mislim predvsem na
različno ceno najema prostora. Sodnike, organizacijo in topli obrok se pokrije
s prijavnino tekmovalcev.

b) Upoštevati, da so pri lovu rib s plovcem in šahu dejansko prisotni le tekmovalci
v moški kategoriji.
c) Upoštevati dolžino tekmovanja – kegljanje in balinanje traja skoraj praviloma
dva dni.
d) Za izvedbo PŠI zagotoviti dodatna sredstva.
Seveda pa bi morali pri razdeljevanju sredstev upoštevati tudi dejstvo, da tudi
področjema rekreacije in gibalne kulture namenimo nekaj sredstev.
 Franc Komac: Da.
 Boris Zajc: Moje mnenje glede sklepa Upravnega odbora ZDUS z dne 29. 12. 2017 je
sledeče:
a) Sprašujem se, ali je predsednik komisije za ŠRGK bil povabljen na Upravni
odbor ZDUS?
b) V tem zapisu me moti to, da se meša financiranje ZDUS, usklajevanje pokojnin
in delitev denarja za PŠI in DŠI ZDUS.
c) Čudna je izjava g. Jožeta Jazbeca, da so SŠI organizacija oz. organizator, ki
ustvari dobiček. Zato bi prosil za argumente, kakšne dobičke imajo
organizatorji DŠI ZDUS. Če ti ljudje mislijo, da lahko samo s kotizacijo pokrijejo
stroške organizacije, se krepko motijo.
d) Strinjam se z izjavo ga. Vijole Bertalanič, da bi morali dejansko upoštevati
stroške, ki nastanejo zaradi tekmovanj na različnih krajih po Sloveniji (prevozi)
na DŠI ZDUS in povrniti te stroške PZDU ali društvom, ki to organizirajo.
 Jože Kozina: Upravni odbor ZDUS Komisiji daje nalogo, katera je prav gotovo v njeni
pristojnosti in s tem tudi zaupanje v njeno, do sedaj zelo dobro opravljeno delo.

Dodatno: Podelitev pokalov DŠI 2017 bo na seji Upravnega odbora ZDUS dne 21. 2. 2018.
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Pregled glasovanja na 4. korespondenčni seji Komisije za šport, rekreacijo in gibalno
kulturo v mandatnem obdobju 2015-2019
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