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Zapisnik 

 
1. seje Izvršnega odbora PZS za obdobje od 2011 - 2013, ki je bila v četrtek, 24. 03. 2011 ob 16.00 uri  v 
sejni sobi Hale Tivoli v Ljubljani. Celovška 25.  
PRISOTNI: M. Kos, D. Šalamon, A. Klinar, J. Rebec, N. Mankoč, M. Primožič, J. Bednarik, R. Pikec, M. 

Potočnik, S. Lipošek, A. Leskovec, A. Aberšek,  S. Hajdinjak , M. Perme  
ODSOTNIC. A. Šarkanj, D. Šajber, C. Globočnik, M. Godec, B. Petrič, G.Podržavnik, 
  
DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnika 9. seje IO PZS v letu 2010  
3. Sprememba programa financiranja vrhunskega  športa glede na bližajočo se POI, London  
4.  Tekoče zadeve poslovanja PZS ( finančno stanje …)  
5. Predvidena določitev redne skupščine PZS za leto 2010) 
6. Razno 

 a)Opomnik ( razmišljanja o povečani medijski prepoznavnosti)   
b) Obravnava vlog za včlanitev v PZS: 

  *HOPLA – društvo za družinsko rekreacijo, Ptuj,  
  * BRATA MALEK rekreacijsko- ustvarjalno društvo,Ptuj, 
  * Športno rekreativni klub Celje, Celje, 
  * Veslaško plavalni klub Novo Mesto, Novo Mesto    

 
Dnevni red se je razširil še z umestitvijo 3. točk pod točko Razno: 

c) Predlog programa dela za daljinsko plavanje  
d) Pritožba o neplačilu nadomestil za odsotnost trenerjev na pripravah in tekmovanjih 
e) Pritožba rekreativnih seniork 

SKLEP 01-1/11: Člani so razširjen dnevni red z dopolnitvijo potrdili. 
 
 
AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
Na zapisnik ni prispela nikakršna pismena pripomba oz. dodatno pojasnilo, ponovno pa je bilo 
izpostavljeno, da je potrebno zapisati oz. se dogovoriti o možnosti plačila nagrad za tekmovalne 
uspehe v leti 2007 – 2009, kjer le te niso bile izplačane kljub dejstvu, da ni bilo potrjenega Pravilnika o 
nagradah. V skupini odgovorni za izdelavo Pravilnika o nagradah je bilo načelno sprejeta pobuda, na 
naj bi se poskušalo omogočiti izplačilo nagrad za nazaj vsaj v višini 50% celotne vrednosti ( obdobje 
2007-2009). V obravnavi pa so se člani zavzeli, da se poskuša podati predlog o izplačilu glede na 
finančno situacijo na PZS, ki bo omogočala izplačilo nagrad za nazaj.  Vsem članom IO PZS se pošlje 
spiske dobitnikov in višina še ne izplačanih nagrad od leta 2007 – 2009. 
SKLEP 02-1/11: Soglasno sprejet zapisnik 9. seje z dopolnitvami. 
 
 
AD3. Sprememba programa financiranja vrhunskega  športa glede na bližajočo se POI, London  
SKLEP 03-1/11: Vsem plavalcem, ki izplavajo A normo za nastop na POI, London 2012 se dodelijo 

dodatna finančna sredstva v višini 500,00 EUR na mesec, Sredstva se začno izplačevati 
z mesecem izplavane norme.  

 
 
AD4. Tekoče zadeve poslovanja PZS 
Predsednik  M. Kos je člane seznanil glede nesporazuma med trenerji, o razporeditvi del v pisarni PZS, 
uredile in urejajo se tudi zadeve z reprezentančno opremo, za katero popis in razdelitev  se je 
samoiciativno javil Miha Potočnik  in jo tudi še ureja. 
 V podpisu pogodbe je poleg dosedanjega opremljevalca reprezentance Maya.Maya, tudi še s 
Speedom za športno opremo. 
 Trenutno finančno stanje  PZS je pozitivno zaradi nakazila Fundacije za šport  (FŠO) v višini 130.00 
EUR, kar je polovico celotne višine soparticipacije s strani FŠO ob dejstvu, da imamo dolg do 
partnerjev v višini 7.000 EUR in pa terjatev 30.00 EUR največ do plavalnih klubov. 
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 Predsednik je poslal vsem dosedanjim sponzorjem PZS, ki jim je potekla pogodba ponovno prošnjo 
za sponzoriranje  PZS ter vključil še nekatera nova podjetja. 
 Hkrati je uspelo srečanje vodstva PZS z novinarji največjih slovenskih medijskih hiš, kjer so jim bile 
predstavljene težave in problemi s katerimi se sooča PZS zaradi premajhne medijske prepoznavnosti  
ter jih prosili, da poskušajo dvigniti prepoznavnost plavanja v svojih medijih. Pri tem je bilo nakazano, 
da mora tudi PZS skrbeti za tekoče obveščanje medijev, kar se do sedaj ni pogosto dogajalo. Na PZS 
je sicer bil naprošen Aleksander Gasser, ki pa dobiva premalo informacij tudi s klubskih strani. 
 Na sestanku med urejevalci spletne strani je bilo dogovorjeno, da se v bodoče vse informacije o 
delu in aktivnosti PZS( tudi priprave in nastopi reprezentanc PZS – selektor), kakor tudi s strani klubskih 
uprav oz. njihovih trenerjev pošilja Marjanu Moharju, ki bo skrbel za informiranje javnosti na spletni 
strani PZS in bil tako rekoč kronist plavalnih dogajanj v Sloveniji.  
 Selektor je izpostavil možnost sodelovanja s Šport TV, kjer naj bi preko 5-6 oddaj predstavili 
delovanje zveze, klubov ter najboljše plavalce. Žal bi bilo potrebno del kriti s strani PZS. Predlaga, da 
se določi oseba, ki bi se pogovorila z vodstvom Šport TV. Člani so bili seznanjeni, da je PZS lansko leto 
že realizirala 3 oddaje »Plavaj zdaj« v sodelovanju s RTV Slovenijo. Tudi letos je PZS  kandidirala 
ponovno za sredstva za realizacijo podobnih oddaj, tako da bi lahko uporabili določena sredstva v 
namen promocije s šport TV. 
 Predsednik M. Kos je prisotne seznanil tudi z usklajevanjem glede finančnega stanja in delovanja 
Odbora za množičnost. Ob tem je J. Bednarik izpostavil možnost pridobitve sredstev za polovico plače 
s strani Evropskih socialnih skladov (ESS). Konec maja 2011 bo objavljen razpis, kjer bi se tudi PZS lahko 
prijavila za izvedbo usposabljanj, katera se že sicer izvajajo pod okriljem PZS in si tako pridobila 
sofinanciranje. Prisotne pa je opozoril, da bi morala PZS v tem primeru zagotoviti sredstva za izvedbo 
usposabljanj, ki bi bila s strani ESS povrnjena v približno 3 mesecih. 
SKLEP 04-1/11: Klube naprositi, da vsakršno dejavnost oz. aktivnost javijo ali pošljejo Marjanu Moharju 

na mail: pzstiming@gmail.com 
  
 
AD5. Sklic redne skupščine PZS za leto 2010 
Predsednik M. Kos je predlagal članom, da zaradi zaključene bilance poslovanja PZS v letu 2010 in 
pridobljenimi poročili predsednikov odborov bi bilo najracionalnejše, da bi se izvedla redna skupščina 
PZS za leto 2010 v maju 2011. Kraj izvedbe pa prepuščajo člani morebitnim zainteresiranim klubom oz. 
se poskuša dogovoriti s Termami Ptuj za najem dvorane v času priprav skupnih priprav reprezentanc 
PZS.  
Plavalne klube ter morebitne zainteresirane sredine se seznani z možnostjo organizacije izvedbe 
skupščine v njihovem kraju.  
Ob seznanitvi oz pozivu klubom za izvedbo se ponovno pozove klube o možnosti kandidatur za 
dodelitev Plaket njihovim delavcem oz trenerjem za dolgoletno delovanje na plavalnem področju. 
SKLEP 05-1/11:Redna skupščina PZS za leto 2010 bo organizirana v maju 2011, kraj in točen datum 

bosta določena po pridobitvi poročil organov PZS ter zainteresiranih organizatorjev 
skupščine PZS.  

SKLEP 06-1/11:Vse klube in zainteresirane sredine se pozove o možnosti kandidatur za organizacijo 
skupščine PZS.  

 
 
AD6.Razno  

a) Opomnik ( razmišljanja o povečani medijski prepoznavnost 9i 
Na osnovi predlogov navedenih v dopisu in omembe pri točki tekočih zadevah ni imel nihče 
pripombe, zato so člani predloge vzeli na znanje.  
 

b) Predlog programa dela za daljinsko plavanje  
Selektor je vse prisotne je seznanil, da kot selektor v preteklem letu ni želel sprejeti pripravljenega 
programa za daljinsko plavanje, ker je smatral, da ni dovolj podkovan na tem področju. V letošnjem 
letu je pripravil kriterije ki so selektivni in zato naj ne bi prihajalo do anomalij kakor se je dogajalo do 
sedaj. Navedel je kriterije za dosego treh razredov VRHUNSKI, A in  B razred in s tem pravico do 
koriščenja budžetov kakor tudi možnost nastopa na največji prvenstvih. 
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Predsednik M. Kos je predlagal da pripravljen program pregleda strokovni svet, nato pa naj ga 
ponovno predložijo v potrditev na I.O. PZS. 
SKLEP 07-1/11: Člani I.O. PZS naprošajo Strokovni svet PZS, da prouči selektorjev predlog programa 

dela daljinskih plavalcev ter čistopis vrne IO PZS v obravnavo in potrditev.  
 
c) Pritožba o neplačilu nadomestil za odsotnost trenerjev na pripravah in tekmovanjih 

Po seznanitvi s vsebino pisma je M. Kos predlagal izplačilo pavšalnega letnega nadomestila za 
trenerje. S tem bi pokrili tudi stroške dnevnic. 
M. Potočnik je opozoril, da je bil že sprejet sklep o nadomestilih za trenerje, problem omenjenega 
sklepa pa je, da je bil sočasno izključen pojem reprezentančni trener. Meni, da bi moral selektor 
določiti kvoto za plačilo nadomestil glede na odsotnost določenih trenerjev pri mladincih, kadetih in 
članih. 
N. Mankoč je predlagal, da ohrani star način izplačevanja nadomestil, saj se pri tem upošteva vložek 
kluba. 
M. Potočnik je prisotne opomnil, da so dnevnice in nadomestila združili v pavšale in hkrati opozoril, da 
vsi klubi niso izpolnjevali dogovora glede izplačila nadomestil trenerjem. 
M. Kos je predlaga, da selektor pripravi konkreten predlog, katerega bodo proučili in na podlagi 
podanega pripravili pogodbe. 
R. Pikec se strinja, da bo pripravil seznam trenerjev po hierarhični lestvici in glede na udeležbo 
trenerjev na akcijah PZS, ki bo podlaga za izplačilo nadomesti za leto 2010. 
N. Mankoč je predlagal naj se s finančnega vidika primerja staro različico predloga z novo. 
SKLEP 08-1/11: Selektor pripravi normative za izplačevanje nadomestil in konkreten predlog za 

izplačila za določeno obdobje. Predlog se bo obravnaval na naslednji seji IO. 
 

c) Obravnava vlog za včlanitev v PZS 
Ob seznanitvi s kandidaturami in pismom, ki navaja negativno mnenje  s strani predstavnikov plavalnih 
klubov, kateri skrbijo za razvoj plavalnega športa v določenih sredinah, kjer navajajo, da naj bi tako 
imenovana družinsko- rekreativna društva bila le komercialno usmerjena so člani IO PZS soglasno 
sprejeli sklep:  
 SKLEP 09-1/11: Točka Obravnava vlog za včlanitev v PZS se prestavi na naslednjo sejo  zaradi 

podrobnejše proučitve kandidatur pri njihovih opredelitvah  razvoja plavalnega športa. 
 
 
Seja zaključena ob 18.00 uri 
Zapisal M. Perme in Maja Virant      Pregledal in odobril: 

Predsednik PZS   
  Miran Kos l.r.  


