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   Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo                                   

Ljubljana, 3. 12. 20019 

 

Zapisnik konstitutivne in 1. redne seje Komisije za šport, rekreacijo in gibalno 
kulturo 

Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2019-2023, 
ki je bila v ponedeljek, 25. 11. 2019 s pričetkom ob 13. uri  

v veliki sejni sobi ZDUS, Ljubljana 

 

Prisotni člani: Stanislav Lipuš, Jože kozina, Mirko Plaznik, Vlado Jurišič 
 
Opravičeno odsotni člani: Marjan Hribar 
 
Prisotni drugi vabljeni: Vera Pečnik, Nika Antolašič (k točki 3), Lara Valič (k točki 4) 
 
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Janez Sušnik 
 
Dnevni red: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda (Vera Pečnik) 
2. Konstituiranje (Vera Pečnik) 
3. Podlage za delo (statut, pravilniki, poslovnik, prostovoljski dogovor) (Nika Antolašić) 
4. Pretok informacij ZDUS (Lara Valič) 
5. Poročilo o Državnih športnih igrah ZDUS 2019 
6. Pregled načrta dela za leto 2019, nalog po sklepu (predsednik/predsednica komisije) 
7. Razno 
 

AD1 
 
Podpredsednica ZDUS Vera Pečnik je pozdravila člane komisije in opravičila odsotnost 
predsednika ZDUS ter navzoče pozvala, da se na kratko predstavijo. 
Stanislav Lipuš – prihaja iz Radelj ob Dravi na Koroškem, v društvu upokojencev deluje kot 
športni referent, je tudi podpredsednik društva in predsednik komisije za šport v PZDU, v 
aktivni delovni dobi je delal na elektro področju in železarstvu. 
Jože Kozina – je predsednik društva upokojencev, predsednik športne komisije v društvu,  
aktivni športni trener in sodnik, zaposlen je bil v podjetju ITAS Kočevje. 
Mirko Plaznik – je iz Litije, dolgo časa je že na različnih športnih funkcijah, bil je 1. referent za 
šport in rekreacijo v Kartonažni tovarni, v DU Litija je referent za šport, podpredsednik 
Zasavske PZDU, avtor večih knjig o športu.  
Vladislav Jurišič – je član DU Brezje, predsednik komisije za šport., vodja sindikalnega šaha, 
podpredsednik Športnega društva telekom, med aktivno delovno dobo je bil zaposlen v 
Telekomu. 
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Sklep št. 1: Ugotovi se sklepčnost Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo in se 
potrdi dnevni red konstitutivne in 1. redne seje dne 25. 11. 2019. 

 
AD2 

 
Ugotovi se sestava imenovanih članov, ki jih je predlagala Komisije za kadrovske, 
organizacijske in statutarne zadeve in potrdil Upravni odbor, imenovanih v Komisijo za šport 
za mandatno obdobje 2019-2023 
. 
Sklep št. 2: Predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo je Stanislav Lipuš, 
podpredsednik pa Mirko Plaznik. 

AD3 
 

 Statut ZDUS, december  2016, sprejet februarja 2017 – opredeljuje temeljna načela, 
namen in cilje delovanja ZDUS, včlanitev in prenehanje članstva, pravice in obveznosti 
članstva, funkcionarje, organe, pristojnosti in upravljanje, sestavo premoženja ZDUS, 
Vzajemni posmrtninski sklad, pridobitno dejavnost, strokovno službo, javnost dela in 
obveščanje, prenehanje. V XI. poglavju je opredeljeno podrobneje za Delovna telesa 
(komisije, temeljna področja, sestava, imenovanje). 
Naloge predsednika 

 Poslovnik o delu organov in delovnih teles ZDUS, junij 2013, sprejet maja 2015 – kaj 
ureja opredeljuje (2. člen) in načini sklicevanja, vodenja, poteka in odločanja. V II. 
poglavju so podrobneje opredeljena Delovna telesa (komisije – ustanavljanje, 
področja, imenovanje, naloge predsednika in ostalih članov; ekspertne skupine in 
začasna delovna telesa; Upravni odbor in Strokovni svet, ki ima tudi svoj poslovnik; 
strokovna služba ZDUS). Akt je potrebno spremeniti in dopolniti. 

 Pravilnik o prostovoljskem delu, april 2016, sprejet aprila 2017 in s spremembami 
oktobra 2018 – pravilnik v III. poglavju opredeljuje Pravice in obveznosti 
prostovoljcev v ZDUS (seznanitev z vsebino prostovoljskega dela, pripadajočimi 
pravicami, izdajanje potrdil, nevarnostmi za delo, seznanitev z etičnim kodeksom –  
kaj je prostovoljstvo, pravice, obveznosti, moralna načela in vrednote; usposabljanje, 
zagotavljanje varnosti, odklonitev dela, varstvo osebnih podatkov). Obveznosti in 
pravice prostovoljcev so: izvrševanje obveznosti, usposabljanje, spoštovanje pravil 
delovanja ZDUS, pravica do potrdila, varovanje osebnih podatkov, poročanje o 
opravljenem prostovoljskem delu na časovnici. ZDUS je dolžna: spoštovati in 
zagotavljati pravice in obveznosti prostovoljcev, izvrševati obveznosti, zagotavljati 
pogoje za delo in spoštovanje pravic, izdajati potrdila, zagotavlja sredstva za 
dogovorjena povračila, varuje osebne podatke in prostovoljce nezgodno zavaruje. 
Člani prejmete v izpolnitev in podpis obrazec, ki je hkrati privolitev k obdelavi osebnih 
podatkov za namene delovanja ZDUS in dogovorjenih povračil, kamor vpišete svoje 
osebne podatke, naknadno prejmete v izpolnitev in podpis Izjavo in Dogovor o 
opravljanju prostovoljskega dela v mandatnem obdobju 2019-2023. 
Sklenjeno nezgodno zavarovanje z zavarovalnico Triglav. 
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Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ZDUS, maj 2019 – določa zakonske podlage, kaj je 
osebni podatek in kaj občutljivi osebni podatek, kaj pravilnik določa (organizacijske, tehnične 
in logistično tehnične postopke in ukrepe z namenom preprečitve nepooblaščenega 
uničenja, spremembe, izgube, nepooblaščenega dostopa, obdelave, uporabe ali 
posredovanja osebnih podatkov), varovanje prostorov in računalniške opreme, varovanje 
sistemske in aplikativne opreme, obveznosti zunanjih sodelavcev, sprejem in posredovanje 
osebnih podatkov, brisanje osebnih podatkov, ukrepanje ob sumu nepooblaščenega 
dostopa, odgovornost za izvajanje ukrepov, evidence obdelave osebnih podatkov in 
odgovorne osebe. 
Pravilniki so objavljeni na spletni strani ZDUS pod zavihkom pravilniki. 
 
Sklep št. 3: Člani Komisije so se seznanili s podlagami za delo komisije ter pravicami in 
obveznosti, ki izhajajo iz prostovoljskega dela ter zagotavljanja varstva osebnih podatkov. 

 
AD4 

 
Lara Valič je povedala, da se je začelo delati na večji prepoznavnosti ZDUS na družbenih in 
socialnih omrežjih – Facebook, Twitter. Pozvala je člane komisije, da se v čim večjem številu 
»všečka« in deli ZDUS prispevke na socialnih omrežjih. 
Elektronsko se tedensko pošiljajo novice ZDUS, na katere pa se je potrebno zaradi uredbe 
GDPR prijaviti. Pozvala je, da bi društva upokojencev in pokrajinske zveze pošiljali obvestila o 
njihovih večjih dogodkih, ki bi se jih objavilo v novicah in tako pripomoglo k razpoznavnosti 
ZDUS tudi po pokrajinah. 
ZDUS ima tudi spletno stran, kjer so objavljene aktualne novice in bo po prenovi preko 
podstrani še bolj pregledno objavljala tudi društvene in pokrajinske novičke, objavljeni bodo 
pa tudi prispevki s področja športnih tekmovanj.. 
 
Predstavila je program Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo naslednje leto potekali med 
19. in 21. majem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
Strokovni program na nosilno temo bo Stanovanjska problematika in (stanovanjska) 
mobilnost. 
Predlogi ostalih okroglih miz v sodelovanju z Medgeneracijsko koalicijo Slovenije (MeKoS) so 
še: 

- Bivalni standard starejših in stanovanjska mobilnost 
- Prihodnost študentskih namestitev 
- Bivalne razmere in stanovanjski problem mladih 
- Skupnostne oblike sobivanja (medgeneracijska tema) 
- Alternativne oblike bivanja starejših, prilagoditve bivalnih razmer, infrastrukture 

Objavljeni so tudi že natečaji za voščilnico, fotografijo in vezane prtičke, potekajo pa tudi že 
prijave za nastope na Odru sožitja. 
Člane komisije je pozvala naj društva upokojencev lokalno obveščajo o Dnevih 
medgeneracijskega sožitja in tako promovirajo dogodek in pripomorejo k večji udeležbi. 
 
Sklep št. 4: Člani Komisije so se seznanili s pretokom informacij ZDUS in napovedjo Dnevov 
Medgeneracijskega sožitja 2020. 
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AD 5 
 

Člani komisije so povedali, da je poročilo DŠI 2019 nepravilno, ker bi morale biti pokrajine, ki 
imajo več društev v eni panogi točkovane samo enkrat in, da je potrebno poročilo popraviti. 
Potrebno je popraviti tudi napako v vrstnem redu PZDU Zgornje Podravje. 
(Osnutku zapisnika je priloženo novo poročilo s popravljenim vrstnim redom, točkovanje pa 
je bilo izvedeno pravilno, tako se je točkovalo tudi v preteklosti – op. zapisnikar) 

 
AD 6 

 
Predsednik komisije je povzel delo komisije katere naloge so prenova Pravil športnih iger 
ZDUS in s tem pravil za organiziranje pokrajinskih in državnih iger ter sistema sofinanciranje 
dejavnosti. Člani komisije spremljajo sistemske naloge in strategije, ki zadevajo šport, 
rekreacijo in gibalno kulturo starejših in pripravlja pripombe na sistemske zakone in 
strategije ter njihove spremembe in dopolnitve. Na področju športa komisija skrbi za 
organizacijo državnih športnih iger v sedmih panogah: balinanje, kegljanje, kegljanje s kroglo 
na vrvici, lov rib s plovcem, pikado, streljanje z zračno puško in šah. 
Na področju rekreacije in gibalne kulture komisija pripravlja smernice za izvajanje dejavnosti, 
pri tem lahko sodelujejo tudi z Janezom Matohom. 
 
Sklep št. 5: Člani komisije so se seznanili z načrtom dela in nalog po sklepu. 

 
AD 7 

 Pritožba DU Beltinci 
Člani komisije so se seznanili s pritožbo DU Beltinci na tekmovanje v balinanju za ženske 
ekipe na DŠI ZDUS 2019. 
Strinjali so se, da je potrebno pregledati poročilo delegata Franca Komaca. 
(Poročilo je priloženo osnutku zapisnika – op. zapisnikar) 
 

 Pravilnik 
Jože Kozina je predlagal popravek pravilnika v 22. členu da se za nastop na športnih igrah 
prijavijo tekmovalci z izkaznico DU, s plačano članarino za tekoče leto ter izkaznico ZPIZ. 
Popravi se tudi 5. točka Pravil balinanja (Priloga 1). 
 
Sklep št. 6: Delegat mora biti dobro seznanjen z nalogami delegata in s pravili za 
posamezno športno panogo, prav tako mora dobro poznati pravilnik športnih iger ZDUS. 
 
Sklep št. 7: Komisija je sprejela predlog pravilnika z dodanimi pripombami, ki se ga 
posreduje v sprejem UO ZDUS. 

 22. člen: Ob prihodu na PŠI in DŠI so se člani ekip dolžni izkazati z ustrezno 
upokojensko izkaznico s plačano članarino za tekoče leto in izkaznico ZPIZ, v 
nasprotnem primeru ekipa izgubi pravico nastopa 

 22. člen: Tekmovalka ali tekmovalec lahko v tekočem letu nastopa samo za isto 
ekipo, uvrščeno na PŠI ali DŠI. 

TEKMOVALNA PRAVILA POSAMEZNIH PANOG BALINANJE (Priloga 1 k Pravilniku) 

 5. točka: Igralni čas je 60 minut. Set se igra do 13 točk oziroma do izteka časa. 
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Seja je bila zaključena ob 14.40. 
 
 
Zapisala: 
Karmen Šparovec Terekhov       Stanislav Lipuš 
Administratorka ZDUS     predsednik komisije 


