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Zapisnik 

7. seje Izvršnega odbora PZS , ki je bila v  ponedeljek, 05. 07. 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, , S. Lipošek,  C. Globočnik G. Aleš, ,  F. Rauter, 

I. Veličkovič, Z. Martič, , M. Slivšek, Barbara Pia Hrovat, Samo Salihovič,  M. Perme,  

OPRAV. ODSOTNI: M. Kos, M. Godec, A. Uršič, B. Kus, A. Šarkanj, L. Kous, G. Podržavnik M. Primožič, 

R. Pikec 

 

DNEVNI RED:  

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Obravnava zahteve za uskladitev Statuta PZS s strani UE Ljubljana  

4. Statut PZS- dopolnitev o članarini za novo nastale klube in klube brez aktivnih plavalcev  

5. Možno sodelovanje PZS s Petrom Mankočem   

6. Pravilnik o licenciranju PZS 

6) Razno 
a) Podpis dogovora o prenovi programa Naučimo se plavati 
b) Včlanitev novih klubov sinhronega plavanja 

 

 
 
AD1. Sprejem dnevnega reda 

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

reda. Člani niso imeli pripomb. Člani so soglasno sprejeli dnevni red.  

SKLEP1-07/18: Člani IO PZS so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

 

AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

Na zapisnik 6. seje IO PZS ni  prispela nobena pismena, pripomba oz. predlog sprememb sklepov 

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

SKLEP 2-07/18: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje 6. seje I.O. PZS. 

 

AD3. Obravnava zahteve za uskladitev Statuta PZS s strani UE Ljubljana 

Kljub prejetju zahtevka za uskladitev statuta PZS s strani UE Ljubljana in je PZS pripravila odgovor 

oz. tolmačenje po posameznih členih Statuta PZS glede na zahtevo UE Ljubljana, katerega je 

članom IO PZS predstavila odvetnica Barbara Pia Hrovat. Odgovor UE je priloga tega zapisnika. 

 

SKLEP 3-07/18: Člani IO PZS so soglasno potrdili obrazložitev oz. tolmačenje zahtevka za uskladitev 

statuta PZS s strani UE Ljubljana. Odvetnico Barbaro Pio Hrovat so zaprosili za 

pripravo dokončnega odgovora na zahtevo UE Ljubljana, katero bo PZS poslala UE 

Ljubljana.  

 

4. Statut PZS- dopolnitev o članarini za novo nastale klube in klube brez aktivnih plavalcev  

V razpravi glede plačila članarin za klube, ki nimajo registriranih plavalcev so člani sprejeli sklep:  

SKLEP 4-07/18: Klubi, ki nimajo registriranih plavalcev ne plačajo članarine do sprejetja novega 

Statuta PZS.  
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AD5. Možno sodelovanje PZS s Petrom Mankočem   
 Predsednik PZS je predstavil možnost sodelovanja Petra Mankoča s PZS na področju tehnike 

plavanja. Po njegovem mnenju se na PZS ni veliko naredilo zadnjih 30 let pri učenju tehnike, kljub 

nabavi tehničnih sredstev za spremljanje plavalcev v vodi in pod vodo. Peter bi opravljal 

profesionalno strokovno  delo vodje analitika panožnega tima. Pogodba bi se sprva podpisala za 

2 leti.  

V razpravi, ki je sledilka so člani podprli sodelovanje s Petrom in pozvali predsednika, nadaljnje 

pogovore s Petrom. Ob dejstvu, da bo o tem razpravljal tuid Strokovni svet PZS na naslednji seji. 

SKLEP 5-07/18:Člani soglasno potrdili sodelovanje s Petrom ter pozvali predsednika PZS, da 

nadaljuje pogovore s Petrom.  

 

AD5. Pravilnik o licenciranju PZS 

Člani so bili seznanjeni s popravki Pravilnika PZS o licenciranju ter ga ponovno potrdili in naložili 

pisarni, da ga pošlje ustreznim organom. 

SKLEP 6-07/18: Člani IO PZS so soglasno potrdili Pravilnik PZS o licenciranju strokovnega kadra na 

PZS. 

 

6) Razno 
a) Podpis dogovora o prenovi programa Naučimo se plavati 

Predsednik je članom obrazložil namen sodelovanj PZS pri prenovi interesnega programa 

»Naučimo se plavat«, ki vsebuje : 

 Deseturni plavalni tečaj  z vrtce ( Mali sonček) 

 Preverjanje znanja za šesti razred 

 15 urni tečaj za neplavalcev 6. razredu in zadnjem triletju osnovne šole ter srednje šole 

Pri tem imajo vsi klubi brezplačne nalepke, knjižice, diplome. 

b) Včlanitev novih klubov sinhronega plavanja 

Na PZS sta prispeli dve prošnji za včlanitev klubov sinhronega  plavanja iz Krškega in Velenja. Po 

pregledu prispele dokumentacije je bilo ugotovljeno, da izpolnjujeta 10. člen Statuta PZS 

(včlanitev v  PZS). Člani so soglasno potrdili včlanitev Klub sinhronega plavanja Krško in Rusalka-

klub sinhronega plavanja.  

SKLEP 7-07/18: Člani so soglasno potrdili včlanitev kluba sinhronega plavanja Krško in Rusalka-

klub sinhronega plavanja z dnem 05.07. 2018. 

 

c) Računalniška obdelava podatkov veteranskega plavanja  

Predstavnik veteranskega plavanja je zaprosil za informacijo o obdelavi podatkov veteranov v 

PZSano in kakšen je način pri vključitvi le teh v sistem in nadaljnje sodelovanje s PZSano v skladu z 

varovanjem osebnih podatkov plavalcev. 

 

Seja zaključena ob 18.00 uri 

Zapisal: M. Perme             Pregledal  

                 Predsednik PZS 

          dr. Jakob Bednarik l.r.  
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