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Zapisnik 

8. seje Izvršnega odbora PZS , ki je bila v sredo 19. 09. 2018 ob 16.00 uri v Murnikovi  sobi na 

Fakulteti za šport, Gortanova 22 v Ljubljani. 

PRISOTNI: J. Bednarik, D. Šajber, J. Stibilj,  L. Kous, S. Lipošek,  G. Aleš, I. Veličkovič, Z. Martič,  

          M. Godec, R. Pikec, A.Uršič, M. Slivšek, Miha Koren, Samo Salihovič,  M. Perme,  

OPRAV. ODSOTNI: M. Kos, M. D. Topič, B. Kus, A. Šarkanj, C. Globočnik, F. Rauter, G. Podržavnik, 

                                 M. Primožič,  

 

DNEVNI RED:  

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Poročila organov PZS  

4. Priprava na skupščino 
a)Obravnava zahteve za uskladitev Statuta PZS s strani UE Ljubljana  

b) Določitev datuma volilne skupščine PZS 

c) Dnevni red skupščine 

5.Razno 

 

AD1. Sprejem dnevnega reda 

Predsednik PZS Jakob Bednarik je pozdravil vse prisotne ter povprašal ali potrjujejo pod točko 

Razno še Propozicije PZS in Koledar PZS za 2019 zaradi poznega pošiljanja dokumentacije. Sledilo 

je glasovanje.  

Člani so soglasno potrdili dodatno točko glede dopolnitve dnevnega reda ter sprejeli dnevni red.  

SKLEP1-08/18: Člani IO PZS so soglasno potrdili uvrstitev pod točko Razno : Propozicije in Koledar 

PZS za sezono 2018/19 ter predlagani dnevni red. 

 

AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

Na zapisnik 7. seje IO PZS ni  prispela nobena pismena, pripomba oz. predlog sprememb sklepov 

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

SKLEP 2-08/18: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje 7. seje I.O. PZS. 

 

AD3. Poročila organov PZS  

a) Predsednica Nadzornega odbora je na kratko povzela, da je finančno poslovanje PZS v 

skladu z vsemi knjigovodskimi standardi ter da PZS posluje dobro. Izpostavila je največje klube 

dolžnike ter predlagala, da se jim pošlje dvakrat opomin in nato se izvede izvršba. Nadalje sprašuje 

ali je možno, da obstaja Zveza plavalnih sodnikov Slovenije pod okriljem plavalne zveze. Predsednik 

PZS je pojasnil , da ima vsak pravico po zakonu ustanoviti društvo, vendar nima pa nobenega 

odnosa do plavalne zveze.  PZS ima svoj organ, ki se imenuje Odbor plavalnih sodnikov Slovenije. 

Pri dolžnikih prevladujejo plačila Timinga PZS, zato je predsednik predlagal, sklep: 

Pri dolžnikih, ki dolgujejo več kot 1.000,00€ morajo poravnati stroške Timinga  pred začetkom 

tekmovanj, če so sedanji dolgovi kluba večji kot 2.000,00 PZS proti klubu vložiti izvršbo.  €  
 

b) Poročila organov PZS  so bila poslana zato je bila dana možnost članom, da povprašajo 

predsednike o morebitnih  nejasnostih, če obstajajo.  

V zvezi  s selektorjevim poročilom je bil podan predlog, da selektor poda dodatno obrazložitev 

oz. ugotovitev, koliko reprezentantov je uspešno nastopilo na največjih tekmovanjih In koliko jih 
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je izplavajo svoje osebne rezultate in kaj je vzrok za neizplavanje oz. nedoseganje osebnih ciljev 

in ukrepi za  odpravo teh pomanjkljivosti. 

Predolg: Predsednik SS in selektor dopolnita poročilo do skupščine z ukrepi, ki so že bili za 

izboljšanje stanja in ukrepi, ki bi omogočili odpravo teh pomanjkljivosti. 

 

V nadaljnji razpravi je bilo izpostavljen velik usip plavalcev v mlajših kategorijah, za to se 

predlaga, da bi se ponovno uvedlo imenovanje selekcij ml. dečkov/deklic ter  dečkov/deklic, s 

katerimi bi se izvajala testiranja. To bi bili reprezentanci ml. deč/deklic in deč/deklic, katerim naj  

bi omogočili nastop na  2 tekmovanjih in bi zato prejeli plavalno kapico ali  majico PZS. S tem bi 

dodatno motivirali perspektivne mlade plavalce, da vztrajajo na plavalni poti. 

Vse to je že sprejeto v programu reprezentanc za novo sezono.  

Dobra šola plavanja- pri tem programu prihaja do velikih nihanj pri ocenjevanju pridobitve 

določenih nazivov, saj pedagogi v veliki večini ne ločijo male in velike napake. Resda se 

pripravlja video o poznavanju napak. Upamo samo, da bodo v bodoče vsi ocenjevalci imeli 

čimbolj enake kriterije. 

SKLEP 3-08/18:  Člani IO PZS so potrdili poročila organov kot material za skupščino. 

 

 

Ad4. Priprava na skupščino 

Predsednik je člane seznanil člane, da je PZS v skladu s popravki s strani UE Ljubljana uskladila 

Statut po vsebinski plati in pri tem pridobila soglasje in zahtevo, da skupščina PZS potrdi 

spremembe Statuta PZS.  

 Pri tem je navedel več možnosti poteka skupščine: 

1) Skličemo skupščino in sprejmemo nov statut . PZS počaka, da Upravna Enota potrdi nov 

statut in kasneje skličemo volilno skupščino 

2)  Če se delegati ali NO ali IO ne strinja s tako določitvijo se lahko kliče takoj volilna skupščina 

na tej skupščini  

3) Lahko  po 1. točki potrdi statut PZS  ter v nadaljevanju se izpelje volilni postopek po starem 

Statutu iz leta 1997 

 

V razpravi, ki je sledila je prevladalo mnenje, da se  izpelje skupščina po Statutu iz leta 1997 

vendar potrjenem 2017 po 1. točki: Sklic redne skupščino z dvema osrednjima točkama :Poročilo 

organov PZS za 2018 ter glasovanju o dopolnilih Statuta PZS sprejetem na skupščini PZS v marcu 

2018 . 

V primeru potrditve sprememb Statuta PZS s strani delegatov, kjer mora za potrditev glasovati 3/2 

članic PZS se le tega pošlje Upravni enoti v dokončno potrditev in se v doglednem času skliče 

volilna skupščina PZS po novem Statutu PZS. Člani so soglasno potrdili predlog: 

SKLEP 4-08/18: V skladu s statutom se skliče redna skupščina PZS  z dvema osrednjima točkama : 

Poročilo organov PZS za 2018 ter glasovanju o dopolnilih Statuta PZS sprejetem na 

skupščini PZS v marcu 2018. 

Pri določitvi datuma skupščine je bil upoštevana zahteva 23. člena Statuta, da je potrebno 

najmanj 15 dni prej dostaviti članicam vabilo  z gradivom za skupščino. Tako je bil podan sklep: 

SKLEP 5-08/18: Skupščina  bo sklicana v petek, 19. oktobra 2018 ob 17.00 uri v prostorih PK Ilrija , 

Celovška 3, Ljubljana. 
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AD5. Razno 

a) PROPOZICIJE PZS in KOLEDAR TEKMOVANJ PZS s Propozicijami Razvojnega pokala in VN SLOI  
 Predsednik SS PZS je člane seznanil s spremembami kot je uvedba limitov za vse kategorije, 

plačilo štartnin ki se plačujejo po končanem prvenstvu, podan točen program podelitev, da 

zagotovijo 100% prisotnost dobitnikov medalj, na Absolutnem in Združenem prvenstvu mora 

organizator zagotoviti tekmovalne proge in štartne bloke.    

SKLEP 6-08/18:  Člani soglasno potrdili Propozicije PZS za sezono 2018/19. 

 

KOLEDAR IN Propozicije Razvojnega pokala in Velike nagrade Slovenije pa je predstavil član SS 

PZS Miha Koren. Pri koledarju je pojasnil , da bo v začetku novembra izdelan Koledar tekmovanj 

PZS za celotno leto 2019, Glede sistema tekmovanj znotraj pokala pa upa, da se bodo klubi 

ravnali v skladu s propozicijami, kar bo zagotavljalo delovanje sistema, kakršnokoli  neupoštevanje 

teh propozicij oz. kršenje lahko privede do propada tega sistema. Kljub pomislekom nekaterih 

klubov menijo, da je zadeva uravnovešena, PZS ne omejuje noben klub, gre preprosto zato kam 

premikamo cca 1000 plavalcev…. 

V razpravi, ki je sledila je bilo izpostavljeno katera tekmovanja oz. mitingi se bodo upoštevali in bili 

zavedeni v PZSano, ki je pogoj za nastope na državnih prvenstvih. Predlagano je bilo, da se  v 

PZSano zavedejo vsa tekmovanja in mitingi uvrščeni v koledar PZS, sem spadajo tudi kola.  

Pri glasovanju za ta sklep je glasovalo za od 11 prisotnih 10 ZAS in 1 proti. 

SKLEP 7-08/18:Uradna tekmovanja PZS so tista tekmovanja, ki so v koledarju PZS in jih sprejme I.O. 

PZS na predlog SS PZS v ta sistem spadajo tudi kola ter v letošnjem prehodnem 

obdobju tudi tekmovanja, ki so v FINA in LEN koledarju. 

Zaradi letošnjega zatečenega stanja pa je bil podan še dodatni sklep: 

SKLEP 8-08/18: V tem prehodnem obdobju se upoštevajo vsi mednarodni mitingi in tekmovanja  

ter se na osnovi letošnje sezone ugotovijo rezultati - pomanjkljivosti in dobre strani , 

s katerimi ugotovitvami se dokončno oblikuje predlog koledarja PZS za naslednjo 

sezono.  

 

 

b) ORGANIZATORJI državnih prvenstev v sezoni 2018/19 

Pisarna PZS je poslala vsem članom spisek klubskih kandidatur.  

 

ZIMA 2019: 
 

.24. -  27. 01. 2019 ODPRTO ZDRUŽENO ZIMSKO PRV.SLOVENIJE (ABSOL.+MLAD+KADET         

Organizator: PK ILIRIJA (100 letnica kluba)  

01. - 03. 02. 2019 MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE -  DEČ/DEKL                                                     

   Organizator:  PD MARIBOR 

09. - 10. 02. 2019 MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL …………………………………. 

 Organizator: PK BRANIK 

 30. 03. 2019            ZIMSKO DRŽ. PRV  SLOVENIJE -  DALJINSKO  PLAVANJE:                            

 Organizator: PK GB RADOVLJICA  

   ZIMSKO DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI  ……………………… 

   Organizator: ŠD RIBA 
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POLETJE 2019: 

14. – 16. 06. 2019     ABSOLUTNO  PRV  SLOVENIJE -                                                                  

   Organizator: PK TRIGLAV 

                             LETNO   DRŽ.  PRV  SLOVENIJE -  DALJINSKO  PLAVANJE:                                

 

13. - 14. 07. 2019 MOŠT.  DRŽ. PRV.SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL                                                  

             Organizator: PK TRIGLAV 

19. - 21. 07. 2019 MOŠT. DRŽ.PRV. SLOVENIJE -  DEČ/DEKL………………………………………… 

Organizator: PK FUŽINAR  

01. - 04. 08. 2019  ODPRTO ZDRUŽENO PRVENSTVO SLOVENIJE  ČLAN.+MLAD+KADET)………  

              Organizator: PK KRANJ 

 10. 11. 2019  DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI                                                   

     Organizator: PK KRANJ 

 

c) Predlog nagrajevanja tekmovanj PZS 
Glede na lanskoletni dogovor o nagradah na tekmovanjih PZS , kjer naj bi PZS zagotovila 
10.000,00 € je bilo vprašanje ali lahko ta predlog in razdelitev sredstev dajo že v propozicije 
Velike nagrade Slovenije? Odgovor predsednika PZS je bil, da se bo sklep o višini nagrade 
določil na seji I.O. PZS na koncu leta.  
 

 

 

Seja zaključena ob 18.15 uri 

Zapisal: M. Perme             Pregledal  

                 Predsednik PZS 

          dr. Jakob Bednarik l.r.  
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