
Na podlagi Statuta Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju ZDIS) je 
Upravni odbor ZDIS (v nadaljevanju UO ZDIS) sprejel na svoji seji, dne 28.10.2011 in 
18.06.2013 spremembe in dopolnitve Pravilnika za izvajanje posebnega socialnega 
programa ZDIS »REKREACIJA IN ŠPORT – OHRANJANJE PSIHOFIZIČNIH 
SPOSOBNOSTI«, tako, da je sprejel v prečiščenem besedilu naslednji !

PRAVILNIK 
za izvajanje posebnega socialnega programa ZDIS 

REKREACIJA IN ŠPORT – OHRANJANJE PSIHOFIZIČNIH 
SPOSOBNOSTI !

1. SPLOŠNI DEL !
1. člen 

Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija in izvedba območnih 
tekmovanj po koledarju tekmovanj ZDIS. !
Za izvedbo vseh tekmovanj se uporabljajo pravila ZŠIS - POK za posamezno športno 
panogo in določbe tega pravilnika.  !
Nosilec vseh tekmovanj po koledarju je ZDIS (v nadaljevanju nosilec).  
Naloge nosilca so, da pravočasno pripravi koledar tekmovanj ZDIS iz katerega bo 
razvidno:  

➢ v katerih športnih panogah bodo izvedena območna tekmovanja;  
➢ datumi območnih tekmovanj; 
➢ katera DI tekmujejo v posameznih območjih in  
➢ kdo so organizatorji posameznih območnih tekmovanj.  !

Izvajalec posebnega socialnega programa ZDIS (v nadaljevanju: izvajalec PSP) mora 
v skladu s pogodbo med nosilcem in izvajalcem PSP organizatorjem posameznih 
območnih tekmovanj posredovati vse potrebne podatke iz razpisa, ki jih potrebujejo 
za izvedbo.  !
2. TEKMOVANJA  !
2.1 VRSTA IN NAČIN TEKMOVANJA  !

2. člen 
Območna tekmovanja se izvajajo po koledarju tekmovanj ZDIS, ki ga sprejme UO 
ZDIS; državna prvenstva pa po koledarju tekmovanj, ki ga sprejme UO ZŠIS.  
Tekmovanja se izvajajo v posamični ali ekipni konkurenci.  
Tekmovanja delimo na območna in državna.  
Društvo (v nadaljevanju DI) lahko za območno tekmovanje prijavi največ eno moško 
in eno žensko ekipo, pri tekmovanju posamezno pa do pet moških in do pet žensk.  !!!

3. člen  



Na območnih tekmovanjih po koledarju ZDIS delimo tekmovalce po:  
➢ spolu in 
➢ kategoriji invalidnosti  

Kategorije invalidnosti so določene v posebnih pravilnikih ZŠIS. Za kategorizacijo 
svojih tekmovalcev so odgovorna DI.  !
2.2 IZBIRA ORGANIZATORJA OBMOČNEGA TEKMOVANJA !

4. člen  
Pri izbiri  organizatorja za posamezno območno tekmovanje se upošteva: 

➢ sposobnost organizatorja za dobro organizacijo območnega tekmovanja; 
➢ prednost ima DI, ki v letu, za katerega se določa organizatorje območnih 

tekmovanj praznuje obletnico; 
➢ prednost ima DI, ki še ni bilo izbrano za organizatorja območnega 

tekmovanja; 
➢ prednost ima DI, ki v letu, za katerega se določa organizatorje območnih 

tekmovanj, odpira novozgrajeni ali obnovljeni športni objekt; 
➢ število v preteklih letih izvedenih območnih tekmovanj.  !!

2.3 RAZPIS OBMOČNEGA TEKMOVANJA !
5. člen 

Razpis za območna tekmovanja po koledarju tekmovanj ZDIS v skladu s pogodbo 
med ZDIS in izvajalcem PSP pošlje izvajalec PSP tri tedne pred začetkom tekmovanja 
organizatorjem območnih tekmovanj. Razpis za območno tekmovanje je organizator 
dolžen poslati vsem DI, ki so se prijavila za območno tekmovanje in izvajalcu PSP 
najpozneje 14 dni pred pričetkom območnega tekmovanja.  !

6. člen 
Razpis za območno tekmovanje mora vsebovati:  

➢ naslov organizatorja in vrsto območnega tekmovanja;  
➢ kraj in čas območnega tekmovanja;  
➢ navedba športnega (tekmovalnega) objekta;  
➢ navedba o pravici sodelovanja na območnem tekmovanju;  
➢ navedba delitve tekmovalcev (spol, kategorija);  
➢ navedba, kaj mora vsebovati prijava (število ekip, poimenski seznam 

tekmovalcev, rojstni podatki tekmovalcev, vrsta invalidnosti tekmovalcev in 
tekmovalni razred po tehničnem pravilniku za posamezno športno panogo) 

➢ razpored tekmovanja, če je to mogoče, se pošlje sodelujočim DI najmanj 3 dni 
pred izvedbo tekmovanja;  

➢ način vrednotenja doseženih rezultatov;  
➢ točen naslov, na katerega je potrebno poslati prijave, zadnji rok ter opozorilo, 

da organizator nepopolnih in zakasnelih prijav ni dolžen upoštevati, dokaz 
potrdilo o odpremi priporočene pošiljke;  

➢ navedbo pravil, po katerih bo območno tekmovanje potekalo; 
➢ navedbo, da je organizator dolžen zagotoviti dežurno zdravstveno službo oz. 

prvo pomoč v okviru redne dežurne službe v najbližjem zdravstvenem domu in 
izvedbo območnega tekmovanja prijaviti na Policijo. 

➢ navedbo, da tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. 



!
2.4 NALOGE ORGANIZATORJA OBMOČNEGA TEKMOVANJA !

7. člen 
Naloga organizatorja je, da o območnem tekmovanju ustrezno obvešča sodelujoča DI 
in izvajalca PSP, zagotovi ustrezen (športni) objekt, ki mora ustrezati standardom 
športne panoge in ustrezno število tehničnega kadra ter pogoje za nemoten potek 
območnega tekmovanja. !
Organizator mora območno tekmovanje izvesti ob določenem terminu.  
Območno tekmovanje je lahko odloženo le v primeru višje sile, o čemer mora 
najpozneje v roku 3 dni pred pričetkom območnega tekmovanja obvestiti izvajalca 
PSP in vsa prijavljena DI. Če primer višje sile nastopi v krajšem roku, je organizator 
dolžan nemudoma obvestiti udeležence po telefonu, elektronski pošti, ali na kateri 
drug možen način. !
DI, ki prijavi udeležbo na območnem tekmovanju in v primeru višje sile udeležbo 
odpove, je dolžno organizatorja območnega tekmovanja o tem obvestiti po telefonu 
in pisno - kot dokazilo, da je udeležbo odpovedalo. !
Organizator območnega tekmovanja ne sme tekmovalce bremeniti s startnino 
oziroma prijavnino. !

8. člen 
Organizator je dolžan najkasneje 30 minut pred pričetkom območnega tekmovanja 
zagotoviti sestanek z vodji ekip. Na tem sestanku se opravi tudi žrebanje, če specifika 
športne panoge ne zahteva drugače in se to opravi že predhodno. O predhodnem 
žrebanju morajo biti obveščena vsa prijavljena DI. !
DI, ki je organizator območnega tekmovanja, je dožno v 3 dneh poslati rezultatno 
listo izvajalcu PSP in vsem sodelujočim DI. 
Poročilo o izvedbi območnega tekmovanja pa je DI – organizator območnega 
tekmovanja, dolžno poslati izvajalcu PSP v roku 7 dni.  !!

9. člen 
Razglasitev rezultatov mora organizator izvesti najkasneje 1 uro po zaključku 
območnega tekmovanja; najuspešnejšim tekmovalcem se lahko podeli ustrezna 
priznanja.  

10. člen 
Organizator območnega tekmovanja je dolžen  o tekmovanju obvestiti zdravstveno 
službo in policijo. !
Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. 
2.5 PRAVICA NASTOPA NA OBMOČNEM TEKMOVANJU !

11. člen 
Pravico nastopa na območnem tekmovanju imajo pravočasno prijavljeni invalidi, člani 
DI ZDIS (delovni invalidi – I., II., III. kategorija z odločbo ZPIZ, osebe s TO z odločbo 
ZPIZ in osebe s statusom invalida po ZZRZI z odločbo ZRSZ).  



Pogoja za udeležbo na območnem tekmovanju sta članska izkaznica ZDIS in osebni 
dokument. Tekmovalec oziroma tekmovalka, ki na območnem tekmovanju ne predloži 
članske izkaznice ZDIS in osebnega dokumenta, na območnem tekmovanju ne more 
nastopiti.  
Pravico nastopa na območnem tekmovanju ugotavlja organizator pred pričetkom 
tekmovanja. !
2.6 VODENJE PRITOŽBE IN REGISTRACIJA  OBMOČNEGA TEKMOVANJA !

12. člen 
O izvedenem območnem tekmovanju se sestavi zapisnik - rezultatna lista, ki ga 
podpišeta vodja tekmovanja in glavni sodnik. S tem postanejo rezultati, doseženi na 
območnem tekmovanju, veljavni.  !

13. člen 
Vodja ekipe lahko vloži pismeno pritožbo na registracijo doseženih rezultatov. 
Pritožba mora biti najavljena v zapisniku območnega tekmovanja.  
Po končanem območnem tekmovanju pa je potrebno, najpozneje v roku 48 ur, s 
priporočenim pismom poslati komisiji za rekreacijo in šport na ZDIS pisno 
obrazložitev pritožbe in potrdilo o plačani kavciji v višini 20 kratnika vrednosti točke 
za tekoče leto. Varščina se plača na TR ZDIS.  
V primeru pozitivno rešene pritožbe, se varščina vrne pritožniku.  
Nenajavljenih in neobrazloženih  pritožb komisija za rekreacijo in šport ne bo 
obravnavala.   
Komisija za rekreacijo in šport mora pritožbo obravnavati v 8 dneh od prejema le-te. 
Komisija za rekreacijo in šport obvesti pritožnika o svoji odločitvi.   !!
2.7 STROŠKI IZVEDBE OBMOČNEGA TEKMOVANJA !

14. člen 
Nosilec območnih tekmovanj na podlagi sprejetih "MERIL za sofinanciranje športne 
dejavnosti DI ZDIS" sofinancira organizatorjem stroške izvedbe območnega 
tekmovanja. !!
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE !

15. člen 
Tekmovalni pravilnik ZDIS prične veljati s 1.1.2012.  S tem datumom preneha veljati  
Pravilnik z dne 17.05.2005.  
Vsako DI ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve tega pravilnika. Predlog 
spremembe in dopolnitve mora biti pisno obrazložen. Za sprejem sprememb in 
dopolnitev tega pravilnika velja enak postopek kot za njegov sprejem.  
Avtentično tolmačenje pravilnika daje UO ZDIS.  !!
Predsednik ZDIS 
Drago Novak 


