
 
 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE  

 
12. seje Izvršnega odbora PZS, ki je bila v četrtek, 26. maja 2016 ob 14.00 uri v restavraciji Brioni v 

Kranju, Koroška c. 10 

PRISOTNI:    M. Kos, M. Slivšek, D. Šajber, A. Klement,  C. Globočnik, G. Podržavnik,   M. Potočnik, 

  R. Pikec, I. Veličkovič, M. Perme,  

ODSOTNI: S. Lipošek,  A. Aberšek,  M. Dolenc, A. Klinar, I. Pohorec, S. Hajdinjak, N. Mankoč   
   

DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

3. Pregled realizacije programa in načrtovane akcije reprezentanc PZS do Poletnih olimpijskih 

iger v Riu  

4. Seznanitev s finančnim stanjem PZS v letu 2016 

5. Ponovno:  Prošnji za včlanitev ŠD Akademija Kurent, Ptuj in PK Torpedo, Ljubljana 

6. Razno 

 

AD1. Sprejem dnevnega reda 

Predsednik PZS je pozdravil vse prisotne člane IO PZS ter pozval člane o morebitni dopolnitvi 

dnevnega reda. Predlagane so bile  dopolnitve pod točko 6. Razno še:   

a) Pismo veteranske organizacije  

b) Pismo Strokovnega sveta ZPSS 

SKLEP1-12/16: Člani so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

 

 

AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 

V pisarno PZS ni prispela nikakršna pismena, pripomba oz. predlog sprememb sklepov zato je bil 

podan predlog, da se zapisnik prejšnje seje sprejme. 

SKLEP 2-12/16: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje seje I.O. PZS. 
 
 

AD3 in AD4 : Pregled realizacije programa in načrtovane akcije reprezentanc PZS do Olimpijskih iger 

v Riu ter Seznanitev s finančnim stanjem PZS v letu 2016  

Selektor reprezentanc PZS je seznanil člane z uspešnim nastopom naših plavalcev n EČP v Londonu 

ter poudaril, da se bo realiziral program priprav in nastopov do konca septembra pri članih izključno 

za evidentirane potnike z A normo MOK in normo OKS kot je nastop na MM Canet pred odhodom 

na Višinske priprave v Font Romeu ter po pripravah še Nastop na Open France v Vichiyu, pri 

mladincih priprave v Radovljici in nastop na MEP na Madžarskem , pri kadetih za nastop na Comen 

Cupu na Malti kakor tudi za nastop na Evropskem prvenstvu v daljinskem plavanju v Hoornu ter 

Svetovnem mladinskem prvenstvu v daljinskem plavanju isto v Hoornu. 

 Ob hkratni seznanitvi s tekočo porabo finančnih sredstev za realizacijo potrjenega programa 

do septembra 2016 in s tem kritičnega stanja delovanja PZS po olimpijskih igrah se je iskala rešitev po 

zmanjšanju določenih akcij v programu, vendar je prevladalo mnenje, da se realizira 100% program 

do olimpijskih iger.  

V zaključku razprave je predsednik PZS pozval vse člane, da poskušajo pridobiti sponzorska sredstva s 

katerimi bi realizirali program dela PZS v letu 2016 brez negativnega stanja na računu. 

SKLEP3-12/16: Člani I.O. PZS so sprejeli sklep, da so se seznanili s poročilom pregleda realizacij 

programa ter se seznanili s finančnim stanjem PZS . 

 

 

Ad5. Ponovno:  Prošnji za včlanitev ŠD Akademija Kurent, Ptuj in PK Torpedo, Ljubljana 

Člani IO PZS so se seznanili, da je vsa dokumentacija za včlanitev  ŠD Akademije Kurent, Ptuj  in PK 

Torpedo, Ljubljana s skladu s Statutarnimi določili PZS.  

V razpravi , ki je sledila je bila PZS ponovno pozvana, da pripravi spremembo statuta PZS, kjer bi lahko 

omejili včlanitev društvom oz. klubom, ki se izključno ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo v plavanju,  ne 

skrbijo pa za razvoj tekmovalnega plavanja v svojih sredinah.  

Sledilo je glasovanje , kjer je  ZA včlanitev glasovalo 7 članov, eden se je VZRŽAV in eden je bil PROTI. 

SKLEP4-12/16:  Člani I.O. PZS so  sprejeli sklep o včlanitvi ŠD Akademije Kurent, Ptuj in PK Torpedo iz 

Ljubljane v Plavalno zvezo Slovenije z dnem 26. maja 2016. 



 
 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE  

 
 

AD6. Razno  

a) Pismo veteranske organizacije  

Ob seznanitvi s pismom Veteranske organizacije v plavanju je bil podan predlog, da se jih povabi na 

naslednjo sejo, vendar morajo predhodno poslati pismeno gradivo za obravnavo na seji  članom I.O. 

PZS v seznanitev.    

SKLEP5-12/16:  Člani I.O. PZS so  sprejeli sklep, da se veteransko organizacijo v plavanju povabi na 

naslednjo sejo IO PZS s tem, da predhodno pošljejo pismeno gradivo o temi razprave 

na seji.  

 

b) Pismo Strokovnega sveta ZPSS 

Po seznanitvi s pismom članov Strokovnega sveta ZPSS ( SS ZPSS)  je bil v razpravi podan predlog, da 

poda predsednica ZPSS pismeni odgovor na prispelo pismo  in ga pošlje članom IO PZS v proučitev.  

Hkrati pa naj bi se poskušala pogovoriti s člani SS ZPSS o delu ZPSS do zaključka mandata v letu 2016.   

SKLEP6-12/16:  Člani I.O. PZS so sprejeli sklep, da predsednica ZPSS pripravi pismeni odgovor na 

pismo članov SS ZPSS in ga pošlje članom I.O. PZS v proučitev. 

 

 

 

Seja zaključena ob 15.45 uri 

Zapisal  M. Perme             Pregledal  

            Predsednik PZS 

          mag. Miran KOS l.r.  

 

 

 


