Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
Ljubljana, 20. 3. 2017

Zapisnik 4. seje Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
z dne 20. 3. 2017 s pričetkom ob 10. uri

Prisotni: Mihael Prosen, Anton Praviček, Janez Sušnik, Jože Kozina, Stanislav Tomšič in Boris
Zajc.
Opravičeno odsotni: Franc Komac, Danijel Vovk in Janez Matoh.

Predsednik komisije je uvodoma predlagal naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 3. Redne seje komisije
2. Informacija s sestanka o pritožbi DU Koper – Center
3. Kratko poročilo o delu 2016 in načrt za leto 2017 – A. Praviček
4. Kratko poročilo o delu 2016 in načrt za leto 2017 – D. Vovk
5. Kratko poročilo o delu 2016 in načrt za leto 2017 – S. Tomšič
6. Pregled prispelih kandidatur za organizacijo DŠI 2017, izbor organizatorjev,
določitev delegatov in vsega potrebnega za uspešno izvedbo iger
7. Pregled in sprejem dopolnjenih Pravil športnih iger upokojencev Slovenije
8. Pobude in predlogi članov in predsednikov komisij PZDU
9. Razno
Sklep št. 1: Dnevni red je bil sprejet v predlagani obliki.
Ad. 1
Na zapisnik 3. seje komisije ni bilo danih pripomb.
Sklep št. 2: Zapisnik 3. seje Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo je bil sprejet.
Ad. 2
Predstavljena je bil problematika obravnavana s predstavniki s Primorske. Zadeva je bila
konstruktivna in strpna so našli ustrezno rešitev. Iz Kopra so sporočili, da so z rezultati
sestanka zadovoljni in umikajo pritožbo odvetniške družbe:
Sklep št. 3: Člani Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo so se seznanili z
zapisnikom sestanka glede pritožbe DU Koper – Center.
Ad. 3
Predsednik komisije je k besedi pozval Antona Pravička.

Anton Praviček je povedal, da so bile ključni moment državne igre, ki so bile dokaj uspešne,
posebej za Maribor, ki je bil skupni zmagovalec. Delitev sredstev je bila izvedena. Pri tem je
pomagal predsednik ZDUS Janez Sušnik, saj je že meseca junija dal podatek o višini
dodeljenih sredstev. Vsebinska in finančna poročila so bila predložena, na to je treba paziti
tudi letos. Edini zabeležen zaplet je bil na Ptuju, o čemer je poročal Stanislav Tomšič. Ostale
zadeve so potekale načeloma brez posebnosti. Pri delitvi sredstev je bil podan ugovor s
strani Zgornje Podravske PZDU. O tem bi še bilo potrebno razpravljati in bi letos morali o tem
kaj več doreči.
Ad. 4
Predsednik komisije je povedal, da je vodja za področje rekreacije odsoten in se točka
preloži.
Ad. 5
Predsednik je k poročanju pozval Stanislava Tomšiča.
Stanislav Tomšič je povzel poročilo o delu za leto 2016, ki so ga navzoči prejeli pred sejo.
Spomnil je, da je komisija že novembra 2016 sprejela Sklep št. 9: Komisija v januarju 2017
izvede sestanek s predsedniki PZDU in vodji področja Gibalna kultura v PZDU zaradi sprejema
programa aktivnosti v letu 2017. Januar je že mimo, zato je predlagal, da se določi nov
datum.
Predlogi za izvedbo za tekoče leto bi bili naslednji:
- članom Upravnega odbora ZDUS je potrebno predstaviti vsa tri področja,
- da se ta gradiva preko PZDU posreduje DU,
- da bi končno organizirali delovne skupine za gibalno kulturo, za kar je potrebno pridobiti
vse podatke,
- na nivoju ZDUS bi bilo treba organizirat posvet, na osnovi kontaktnih podatkov in na osnovi
vprašalnikov,
- tekom celega leta izmenjava dobrih praks in njihove umeščanje na spletno stran ZDUS.
Jože Kozina je povedal, da bodo zadevo realizirali na Dolenjskem in Beli krajini in sicer v
aprilu.
Boris Zajc je predstavil podatke za Celjsko področje, Klub Gorenje ima evidenco pa je ne da,
enako velja tudi za Univerzo za tretje življenjsko obdobje.
Anton Praviček je povedal, da so v Zgornjem Podravju pred leti sprejeli pravilnik za to
področje, imajo fizioterapevtko, dve medicinski sestri, skupaj sodeluje 40 oseb. Na njihovem
upravnem odboru za to ni bilo pravega posluha, kljub temu, da je zadeva dobra. V kratkem
bodo imeli občni zbor PZDU, kjer bo te zadeve tudi predstavil. Dejal je, da je bolj ali manj vse
v »mrtvem teku«.

Stanislav Tomšič je glede vprašalnika komentiral, da je ljudi potrebno animirati, da se
spravijo k izpolnjevanju vprašalnika, potem vsak pri sebi vidi, da še ima nekaj rezerv.
Predsednik komisije je povzel, da so zadeve, ki jih pripravi Janez Matoh fantastične, a je
problem pri ljudeh, ker se jim zdi, da je vsega preveč.
Predsednik ZDUS Janez Sušnik je zadeve pokomentiral, da zadeve niso tako črne. Sam v tem
trenutku obiskuje zbore društev in so tam podana tudi poročila o gibalni kulturi.
Predsednik komisije je predlagal, da bi na skupno srečanje povabili PZDU in DU, ki so
odgovorili na te vprašalnike, vse predsednike teh komisij iz PZDU, informativno bi povabili
predsednike PZDU. Ampak za to srečanje bi morali na ZDUS zagotoviti neka sredstva.
Anton Praviček je predlagal, da se predsednike PZDU o tem obvesti in da naj sporočijo, če se
s takim predlogom sploh strinjajo. Da se pridobi načelno soglasje. Smotrno bi bilo, da
pripravimo sestavek o športu za naš časopis glede na preteklo leto.
Boris Zajc je vprašalnike dal na društva, odzvalo se je le eno društvo.
Jože Kozina je opozoril, da vsa društva sploh nimajo pogojev za izvajanje aktivnosti.
Predsednik komisije je glede na zgoraj podan predlog, predlagal še, da bi iz sredstev
namenjenih za sofinanciranje za šport v PZDU okrog 1.000 evrov namenili za organiziranje
srečanja.
Predsednik ZDUS je opozoril, da smo predlagali nekaj aktivnosti, nekaj bi lahko namenili od
0,5 % dohodnine, lahko bi nekaj dobili od Diners Club ZDUS kartice, pa ni aktivnosti za
pridobivanje novih članov, …. Tudi na drugih področjih je podobno. Nobena akcija, ki jo
vodstvo predlaga za pridobivanje denarja, ne doseže realizacije. Sredstva ostanejo
nespremenjena in naj jih razdelijo za dodatne aktivnosti.
Po krajši razpravi so člani soglašali, da bi se ta sredstva vzeli iz obeh postavk (PŠI in DŠI).
Predsednik komisije je predlagal, da se skliče srečanje s tistimi, ki so odgovorili na
vprašalnike, predsednikom komisij na PZDU in predsednike PZDU. In da se sredstva za
povračila potnih stroškov zagotovijo iz sredstev namenjenih za PŠI in DŠI.
Sklep št. 4: V prvi dekadi aprila se pošlje povabilo na majsko srečanje, na katerem bo
glavna tema gibalna kultura.
Sklep št. 5: Sredstva za povračila potnih stroškov za majsko srečanje se zagotovijo
sorazmerno iz sredstev za sofinanciranje pokrajinskih in državnih športnih iger v letu 2017.
Predsednik ZDUS Janez Sušnik je v nadaljevanju prebral stališče v zvezi s pravicami do
tekmovanja, ki je zapisano v gradivu za redno letno volilno konferenco MZU Ljubljana,
OSZDU, 21.. 3. 2017, točka VI, Letna poročila za leto 2016, Poročilo o delu Izvršilnega odbora

MZDU Ljubljana, OSZDU in predsednika za leto 2016: »Na (septembrski) seji je Stanislav
Tomšič poročal tudi o poteku priprav na državne športne igre in opozoril, da društva, ki ne
poravnajo članarine, na tekmovanjih na državni ravni ne bodo mogla tekmovati, na kar so
bila pisno opozorjena.
Ker je ZDUS mnenja, da neplačniki ne bi smeli sodelovati na pokrajinskih igrah, je IO zavzel
stališče, da tako samo ožimo osnovo tekmovanj, da je pravna ureditev takšna, da so društva
člani, dokler niso izključena ali sama izstopijo in da zato lahko o tem odloča samo pokrajisnka
zveza kot samostojna pravna oseba.«
Glede članarine je povedal, da je Zbor članov ZDUS decembra 2016 sprejel, da je članarina
0,5 evrov po članu za ZDUS in 0,5 evrov po članu za PZDU, med tem ko ima MZU Ljubljana
članarino simbolično. Dodal je še, da je v tekmovanju v streljanju na MZU Ljubljana sodeloval
tudi Klub Maksa Perca (MNZ).
Stanislav Tomšič je odgovoril predsedniku ZDUS, da na tej komisiji ne bo komentiral višine
članarine, ker je pravi naslov za odgovor na to vprašanje predsednik MZU Ljubljana, OSZDU.
Ponovil je stališče, da se z omejitvami krči število udeležbe. Zato na njihovih Pokrajinskih
športnih igrah ne omejujejo pravice nastopa nobenemu DU ali klubu upokojencev in bo tako
tudi v prihodnje. Glede Kluba Maksa Perca (MNZ) je povedal, da je v preteklosti prejel
plaketo ZDUS, desetletja uspešno sodeloval na Državnih športnih igrah in bil tudi naveden
med klubi in aktivi na spletni strani ZDUS. Pohvalil je zgledno sodelovanje KU Maksa Perca
Ljubljana v Komisiji za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU Ljubljana in na pokrajinskih
igrah.
Miha Prosen je poudaril, da je status DU in PZDU točno določen v Statutu ZDUS, kjer ni
predvidenih nikakršnih zvez. Z upoštevanjem Statuta in Pravil športnih iger ZDUS se bomo
izognili vsem morebitnim zapletom.
Ad. 6
Člani so pregledali prijave in določili organizatorje DŠI za leto 2017 ter datume izvedbe.
Določili so tudi že delegate za posamezne panoge DŠI.
Sklep št. 6: Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo je določila naslednje
organizatorje, termine in delegate DŠI za leto 2017:
Panoga

PZDU

BALINANJE

Organizator
DŠI 2017
DU Škofja Loka

Gorenjska

Termin
tekmovanja
19. 9. 2017

Delegat ZDUS

KEGLJANJE

DU Kranj

Gorenjska

20. 9. 2017

STRELJANJE Z
ZRAČNO PUŠKO
ŠAH

DU Trzin

Gorenjska

DU Litija

Zasavje

16. 9. 2017 Danijel Vovk
danijel.vovk@t-1.si
(SOBOTA!)
27. 9. 2017
Stanislav Tomšič

Mihael Prosen
miha.prosen@kks-kamnik.si

Jože Kozina
joze.kocevje@gmail.com

stanislav.tomsic@siol.net

LOV RIB S PLOVCEM

DU Radenci

Pomurje

14. 9. 2017

PIKADO

DU Ajdovščina

S. Primorska

11.10.2017

Boris Zajc
zajc.boris@gmail.com

Franc Komac
fkomac@siol.net

KEGLJANJE
S DU Marjeta na
KROGLO NA VRVICI
Dravskem polju

Zg. Podravje

?

Anton Praviček
anton.pravicek@triera.net

Datum DŠI za kegljanje s kroglo na vrvici dogovori Anton Praviček, za streljanje z zračno
puško pa Mihael Prosen.
Sklep št. 7: Obvestilo o organizaciji DŠI za leto 2017 se pripravi, da v pregled članom in se
po korektni obravnavi tudi javno objavi.
Predsednik ZDUS Janez Sušnik je prisotne seznanil, da bo 29. marca t.l. ZDUS organiziral
sestanek s predsedniki aktivov in klubov, zraven bomo povabili tudi Klub Maksa Perca (MNZ).
Opozoril je, da ima MZU Ljubljana dvojen status. Ta zveza deluje pod drugačnimi finančnimi
pogoji.
Predsednik komisije je opozoril na nov statut, ki opredeljuje organiziranost ZDUS:
ZDUS PZDU DU. Vmes ni nič drugega. Glede predloga o neplačani članarini, da neplačniki
plačajo stroški udeležbe, se ni strinjal, saj se posameznim društvom to sigurno bolj splača.
Pravila obstajajo zato, da jih spoštujemo.
Ad. 7
Predsednik komisije je glede na prve povratne informacije v zvezi s spreminjanjem Pravil
športnih iger upokojencev Slovenije, povedal, da je rezultat dober. Sodelujoči so podali
pripombe in dopolnitve v roku. Člani so prejeli predlog sprememb in dopolnitev, ki jih je
potrebno pogledati in potrditi.
Člani so pregledali pripombe in dopolnitev ter dodali še naslednje:
- v drugem odstavku 5. člena se številka »20« zamenja s številko »30«;
- 6. člen ima pet odstavkov;
- v četrtem odstavku 6. člena se v prvem stavku pred besedo »izvedena« doda besedo
»praviloma«;
- peti odstavek 6. člena se dopolni in spremeni tako, da se glasi: »DŠI se izvedejo med
10. septembrom in 20. oktobrom tekočega leta.«;
- v drugem odstavku 9. člena se četrta alineja dopolni in spremeni tako, da se glasi: »ob
sodelovanju organizatorja pregleda DU in ZPIZ izkaznice nastopajočih«;
- prvi odstavek 12. člena se dopolni in spremeni tako, da se glasi: »Na podlagi letnega
finančnega načrta, ki ga potrdi Upravni odbor ZDUS, se sofinancira organizacija DŠI v
posameznih športnih panogah v enakih zneskih.«;
- v drugem odstavku 15. člena se dopolnita in spremenita prvi dve alineji, ki se glasita:
-»v streljanju z zračno puško, kegljanju, pikadu in kegljanju s kroglo na vrvici za prvo,
drugo in tretje mesto komplet medalj (zlata, srebrna in bronasta).« in
-»v lovu rib s plovcem za prvo, drugo in tretje mesto po sektorjih komplet medalj
(zlata, srebrna in bronasta).«;
- na koncu stavka 17. člena se za besedo »panog« doda besedilo »in pravil PZDU«;
- na podlagi letošnjih poročil se bo proučilo, ali so dodatne panoge, ki bi jih bilo
smiselno umestiti za sofinanciranje PŠI;
- na koncu zadnjega stavka prvega odstavka 21. člena se izbrišejo pikice in besedilo
»plavanje, smučanje, namizni tenis, tenis«;

-

-

-

drugi odstavek 22. člena se dopolni in spremeni tako, da se glasi: »Na PŠI in DŠI lahko
nastopijo člani DU, ki imajo status upokojenca in imajo poravnano članarino do PZDU
in ZDUS.«;
v 27. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: » Organizator je dolžan zagotoviti
in objaviti obvestilo o udeležbi nastopajočih na lastno odgovornost. Organizator ob
prijavi pobere tudi izjave nastopajočih, s katerimi potrjujejo, da nastopajo na lastno
odgovornost.«;
v 27. členu se predlog o kavciji za pritožbe črta.

V nadaljevanju so člani pregledali še priloge pravil in njihove dopolnitve.
Sklep št. 8: Spremembe in dopolnitve Pravil športnih iger upokojencev Slovenije so bile
sprejete. Prečiščeno besedilo Pravil se predloži v potrditev Upravnemu odboru ZDUS.
Ad. 8
Predsednik komisije je glede financiranja tekmovanj omenil možnost razdelitve sredstev tudi
na podlagi števila tekmovalcev (točkovanje). Predlagal je, da se predlog da v razmišljanje.
Ad. 9
Navzoči so prejeli gradivo na CD-ju in napotke za obravnavo, katere je pripravil Janez Matoh.
Ponujena je bila možnost, da se gradiva in napotke preko PZDU razmnoži in posreduje na DU.

Seja je bila zaključena ob 12. 45 uri.

Zapisala:
Nika Antolašić,
poslovna tajnica

Mihael Prosen,
predsednik komisije

