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Zapisnik 

6. seje Izvršnega odbora PZS , ki je bila v  ponedeljek, 12. 03. 2018 ob 16.00 uri v Murnikovi  sobi na 

Fakulteti za šport, Gortanova 22 v Ljubljani. 

PRISOTNI: J. Bednarik, D. Šajber, J. Stibilj, M. D. Topič, B. Kus, , S. Lipošek, , C. Globočnik G. Aleš, , M. 

Godec, A. Uršič, M. Slivšek, M. Perme,  

OPRAV. ODSOTNI: M. Kos, A. Šarkanj, L. Kous, G. Podržavnik M. Primožič, F. Rauter, I. Veličkovič, Z. 

Martič, R. Pikec 

 

DNEVNI RED:  

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Poročila predsednikov organov/odborov PZS 

4. Statut PZS- seznanitev s statutom in pripombami  (Pia Barbara Hrovat) 

5. Bilanca stanja PZS 

6. Določitev datuma in dnevnega reda skupščine pzs 

7. Oddaj poročil klubov vezanih na razpise OMN 

8. Razno 
 
AD1. Sprejem dnevnega reda 

Predsednik PZS Jakob Bednarik je pozdravil vse prisotne ter povprašal glede dopolnitve dnevnega 

reda. Predsednica OMN je  predlagala naslednji podtočki: 

a) Kandidatura na MIZŠ za dodatno zaposlitev strokovne sodelavke na področju OMN- 

seniorji  

b)  Dodatna izvedba licenčnega seminarja PZS za vaditelje plavanja v Kopru 

SKLEP1-06/18: Člani IO PZS so upoštevali pripombe ter  soglasno potrdili dopolnjen dnevni red. 

 

AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

Na zapisnik 5. seje IO PZS ni  prispela nobena pismena, pripomba oz. predlog sprememb sklepov 

zato je bil podan predlog, da se zapisnik prejšnje seje sprejme. 

SKLEP 2-06/18: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje 5. seje I.O. PZS. 

 

AD3.in AD5.  Poročila predsednikov odborov  PZS in obravnava bilance PZS za 2017  

Predsednik je člane povprašal ali ima kdo kakšna dopolnila na poročila, katere so vsi prejeli z 

vabilom. Sam je navedel, da je v svojem poročilu podal oceno realizacije posameznih ciljev z 

dosežen oz. ni dosežen v okviru načrtovanega programa. Na splošno je njegova ocena 

zadovoljiva saj imamo presežek na finančnem nivoju ob hkratni realizaciji programa priprav in 

nastopov reprezentanc PZS.  

Kljub pozitivni bilanci žal PZS ni izplačala nagrade za izredne uspehe plavalcem na plavalnem 

področju, ker nihče ni dosegel meril za izplačilo nagrad v skladu s Pravilnikom o izplačilu nagrad 

plavalcem in trenerjem.  

Nato je povprašal predsednike ali ima še kdo  željo po dodatnih pojasnilih svojih poročil, vendar 

se ni nihče javi. 

Tako je bil podan predlog, da z delnimi popravki, ki izhajajo iz bilance za 2017 na poročilo 

predsednika PZS sprejmejo tudi še preostala poročila.  

Člani tudi niso imeli pripomb na zapisnik Nadzornega odbora o poslovanju PZS za 2017 ter potrdili 

letni račun PZS za 2017.  

http://www.plavalna-zveza.si/
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SKLEP 3-06/18: Člani IO PZS soglasno potrdili poročila predsednikov odborov PZS z redakcijskimi 

spremembami glede na bilanco predsednika PZS, zapisnik NO PZS o poslovanju 

PZS v letu 2017 ter letni račun PZS za 2017. 

SKLEP 4-06/18: Člani sprejeli bilanco stanja PZS za 2017, ki jo posredujejo v sprejem skupščini PZS  

 

 

4. Seznanitev in obravnava Statuta PZS  

Predsednica statutarne komisije  je seznanila člane, da je bil osnutek statuta poslan vsem 

članicam PZS z možnostjo oddajo pripomb do 09.02. 2018. Do tega roka je komisija dobila 

pripombe neke Civilne iniciative. Hkrati z osnutkom čistopisa je bilo  poleg teh  pripomb zraven 

navedeno še kaj je bilo upoštevano in kaj ne. Do roka je pripombe poslala tudi sodniška 

organizacija, kjer so bile vsebinske pripombe upoštevane, medtem ko temeljne pa naj bi 

odgovoril predsednik PZS. PK Ilirija je podala vprašanje o statusu klubov in društev , ki ne bodo 

zadovoljili kriterije aktivnega članstva.  

V obrazložitvi  je bil predlog o določitvi prehodnega obdobja  kot je že opredeljeno v 51. členu 

tega predloga čistopisa v katerem se mora članstvo zagotoviti oziroma popolniti, Če ne se 

društvo izpiše. To obdobje naj bil bilo eno leto.  

Potem je še obrazložila določene člene statuta,  kateri so po zagotovilu Ministrstva za notranje 

zadeve nesporni, vendar so v skladu s Zakonom o športu.  

SKLEP 5-06/18: Predsednica statutarne komisije PZS je seznanila člane IO s prispelimi pripombami 

o usmeritvah PZS,  katere so člani IO PZS dopolnili s svojimi redakcijskimi pripombami, 

ki pa jih bo disciplinska komisija posredovala statutarni komisiji v sprejem skupščini 

PZS.  

 

AD6. Določitev datuma in dnevnega reda skupščine PZS 
 Člani so bili mnenja, da bi bilo primerno organizirati skupščino PZS konec marca 2018 in so 

predlagali četrtek, 29. marca 2018. ob 17. uri v veliki predavalnici Fakultete za šport , Ljubljana, 

Gortanova 22. Hkrati so določili tudi dnevni red skupščine.   

SKLEP 6-06/18: Člani soglasno potrdili, da se skupščina PZS organizira v četrtek, 29.03. 2018 ob 

17.00 uri na Fakulteti za šport, Ljubljana, Gortanova 22 ter dnevni red te skupščine.  

 

Zaradi pomembnosti sprejetja posodobljenega Statuta PZS ( stari je z nekaj  popravki veljaven iz 

leta 1997) je bil podan predlog, da se omogoči klubom, ki se ne bo mogel udeležiti skupščine, 

da lahko pooblasti drug klub, da v njihovem imenu glasuje ZA ali PROTI. Člani soglasno podprli 

predlog.  

SKLEP 7-06/18: Klub ali društvo registriran na PZS, ki se ne bo mogel udeležiti redne letne skupščine 

lahko pooblasti s pisnim pooblastilom drug klub ( klub ki je pooblaščen predloži 

pooblastilo na dan skupščine), da v imenu njega glasuje ZA ali PROTI. 

 
 

AD5. Oddaj poročil klubov vezanih na razpise OMN 
Predsednica OMN je  člane seznanila, da je v lanskem letu prišlo do nekaterih zamud pri oddaji 

poročil za pridobitev finančnih sredstev s strani Fundacije, vendar se datumi niso ujemali z 

oddajo, zato sedaj predlaga, da bo izdana zahteva, da v prihodnje vsi kandidati za izplačilo 

pošljejo svoja poročila pismeno po pošti priporočeno, se v bodoče  

http://www.plavalna-zveza.si/
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SKLEP 8-06/18: Vsi klubi, ki bodo kandidirali za finančna sredstva pri Fundaciji  za šport bodo 

morali oddati svoja poročilo o njihovi dejavnosti  do roka po pošti s priporočeno 

pošto.  

a) Dodatni licenčni seminar za vaditelje plavanja V Kopru 

Predsednica OMN je seznanila člane IO o izrednem zanimanju za licenčni seminar iz vse 

Slovenije , zato naproša IO PZS , da potrdi dodatni Licenčni seminar za vaditelje plavanja v 

Kopru , 25. 3. 2018. 

SKLEP 9-06/18: Člani so soglasno potrdili dodatni rok za izvedbo Licenčnega seminarja za 

vaditelje plavanja v Kopru, 25.3. 2018. 

b) Razpis za dodatno financiranju strokovnega sodelavca PZS za izvedbo programov za 

seniorje v vodi, kjer je 50% financiran OD s strani MIZŠ 

Po razpravi je bil sprejet sklep: 

SKLEP 10-06/18: Izvršni odbor PZS potrjuje prijavo na a razpis MIZŠ za zaposlitev strokovnega 

delavca na področju vadbe seniorjev v vodi. 

  

 

Seja zaključena ob 18.00 uri 

Zapisal: M. Perme             Pregledal  

                 Predsednik PZS 

          dr. Jakob Bednarik l.r.  

 

http://www.plavalna-zveza.si/

