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Zapisnik 
2. seje Izvršnega odbora PZS v novi sestavi, ki je bila v torek, 24. januarja 2017 ob 16.00 uri v prostorih 
PK Ilirije, Celovška c. 3  v Ljubljani. 
PRISOTNI: J. Bednarik, D. Šajber, J. Stibilj, A. Šarkanj, B. Kus, L. Kous,  M. Primožič,  F. Rauter, A. Uršič, M. 

Godec, S. Lipošek, G. Podržavnik, Veličkovič, G. Aleš, Gorazd Virant, Tomo Martinjak, Miha 
Koren, Dimitrij Mancevič, M. Perme  

OPRAV. ODSOTNI: Z. Martič, R. Pikec 
ODSOTNI:  M. Kos, M. D. Topič, C. Globočnik,    
 

DNEVNI RED: 
1. Pozdrav predstavnika PK Ilirije,  kratek ogled prenovljenih prostorov 
2. Predstavitev programa dela  selektorja in panožnega teama (Podržavnik, Mancevič) 
3. Prestavitev projekta Odlična šola plavanja (Tomi Martinjak) 
4. Kdo v PZS razen zaposlenih za delo lahko dobi plačilo, kdo določi višino plačila: 
(tolmačenje 9. člena, 13. člena in 19. člena Statuta PZS) 
a)  Izhodišča za višino plačila,  
 Upravičen do deleža za posredovanje oz. pridobivanje sponzorskih ali donatorskih sredstev, prim:   
        razvoja osnovne ideje, kontakta s sponzorjem, oblikovanje dokončnega sponzorskega oz. donatorskega 
paketa - sredstva v višini 30% sponzorskega oz. donatorskega zneska, 
        kontakta s sponzorjem, oblikovanja dokončnega sponzorskega oz. donatorskega paketa – sredstva v 
višini 20% sponzorskega oz. donatorskega zneska 
        oblikovanja dokončnega sponzorskega oz. donatorskega paketa – sredstva v višini 10% sponzorskega oz. 
donatorskega zneska. 
  Višino deleža za posredovanje za vsak posamezni sponzorski oz. donatorski projekt v skladu s predstavljeno 
metodologijo določi  in odobri predsednik PZS. 
5. Poročilo članov komisije o morebitni selitvi sedeža PZS, obravnava nove ponudbe PK Ilirija 
6. Razno 

 
AD1. Sprejem dnevnega reda 
Predsednik PZS Jakob Bednarik je pozdravil vse prisotne  ter pozval predsednika PK Ilirije kot gostitelja 
te seje za pozdravni govor. 
Predsednik je predlagal, da se dnevnemu redu doda: 
 predstavitev spletne strani PZS ter  
 pod točko razno Možnost vključitve PZS v zvezo velikih športnih zvez  
 predstavitev dela OMN v zadnjem obdobju 
 predstavitev sistema plavalnih tekmovanj v Sloveniji  
 ter seznanitev s Pravilnikom o nagrajevanju plavalcev in trenerjev o ukinitvi starega ter proučitev 

novega pravilnika 
 
M. Godec je opozoril da bi bilo potrebno v bodoče pod točko 1. Uvrstili Pregled zapisnika prejšnje 
seje, kjer lahko člani podajo pripombe na zapisnik. Predsednik je poudaril, da bo v poslovnik IO PZS 
vnesena zahteva- da se vse pripombe ali zaznamki na zapisnik  I.O. PZS  posredujejo v pisni 

obliki v roku 10 dni od prejetja zapisnika. V primeru nikakršnih pripomb ali predlogov velja , da 

je zapisnik potrjen s strani članov I.O. PZS. 

 
Na prejšnji zapisnik je bila podana pripomba o članarini sodnikov,kjer Statut PZS govori o kolektivnih 
članih PZS  in kako se registrirajo. Predsednik predlagal, da se ta točka obravnava pod točko 4 kjer 
bodo obravnavane točke Statuta.  
Hkrati je bila podana pobuda o spremembi Statuta PZS z uskladitvijo z zakonodajo in Zakonom o 
društvih iz leta 2011.  
 
a) Spletna stran PZS – Gorazd Virant, vodja Timinga PZS je prestavil osnovno stran z vsebino in 
posameznimi sklopi pod osnovnimi dejavnostmi. Pri tem se je zahvalil avtorju nove spletne strani Z. 
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Martiču in L. Kous, ki je pomagala pri soustvarjanju nove spletne strani PZS. Spletna stran PZS se še 
vedno dopolnjuje in izpolnjuje.     
SKLEP1-02/17: Člani so soglasno potrdili dopolnjeni dnevni red. 
 
 
AD2. Predstavitev programa dela  selektorja in panožnega teama  
Selektor PZS Gorazd Podržavnik je v sodelovanju z vodjem Panožnega teama Dimitrijem 
Mancevičem ter predsednikom PZS uskladil smernice delovanja programa priprav in nastopov 
reprezentanc PZS in jih predstavil na seji smernice, ki pa še niso 100% dokončane, kakor tudi ne 
obravnavane in potrjene s strani Strokovnega sveta PZS. Program temelji na zastavljenem končnem  
cilju – nastopih v finalu ali medalja na POI 2020 v Tokiju.   
Za PZS predstavlja uspeh uvrstitev reprezentantov do 16. mesta na največjih tekmovanjih. Tako so 
tudi naravnane norme, ki temeljijo na  povprečku zadnjih dveh 16. mest iz ciljnih tekmovanj, ki sledijo 
v sezoni.  Pomembno vlogo bo odigral tudi Panožni team, katerega bodo sestavljali:  kondicijski 
trener, nutricionist, zdravnik, psiholog, maser ter analitik, katerega še iščejo. Ustanovljena bo 
projektna skupina mladih talentiranih plavalcev, ki potrebujejo pomoč pri razvoju. Pri tem je 
zaželeno, da s svojimi predlogi sodelujejo klubi, ki bodo  soustvarjali to skupino. 
PZS bo omogočila prisotnost na pripravah tudi trenerjem, ki ne bodo uvrščeni v reprezentanco za 
priprave, vendar jim bo po odločitvi  selektorja omogočena prisotnost na pripravah. Pri tem bo 
matični klub trenerja plačal  2/3 ,  PZS pa 1/3 celotnih stroškov trenerja na pripravah, kateri pa  se bo 
moral podrediti režimu na pripravah.  
Vodja panožnega teama Dimitrij Mancevič je člane I.O. PZS podrobno seznanil z vlogo analitika, ki je 
nujno potreben pri načrtovanju dosežkov in ciljev, kateri pa temeljijo tudi na analizi dosežkov v 
pretekli sezoni. 
 
a) Dejavnost OMN- januar 2017 
Pri tej točki je predsednica OMN Dorka Šajber podala poročilo o dejavnosti OMN v  mesecu januarju, 
kjer so izvedli Licenčni seminar za vaditelje, potekali so sestanki za Dobro šolo plavanja, pričeli so še 
tečaji vadbe v vodi za dojenčke in seniorji, pripravljen  pa je tudi koledar usposabljanj za leto 2017  
(tečaj za vaditelje plavanja, tečaji TPO, tečaji za vaditelje v vodi za dojenčke,  dokončani pa se tudi  
prenovljenih programi usposabljanj PZS ter oddani na FŠ in OKS, ki bodo podlaga za potrditev le teh 
na Strokovnem svetu MIZŠ.  
Zadolžitev Strokovnega sveta, selektorja ter vodje panožnega teama je, da nadaljujejo s strokovno-
licenčnem seminarju PZS za učitelje in trenerje plavanja.    
 
 
AD3. Prestavitev projekta Odlična šola plavanja  
Vodja projekta Dobre šole plavanja (DŠP) Tomo Martinjak je predstavil projekt, ki je nastal zaradi 
ugotovitve , da obstoječi sistem opismenjevanja ima določene pomanjkljivosti, s tem projektom pa 
želijo plavalno kulturo dvigniti na višji nivo. Obstajata dva cilja : 
1. cilj je poenotenje celotnega sistema opismenjevanj v Sloveniji od vrtcev naprej, drugi del pa je 
projekt DŠP pod okriljem PZS, ki omogoča, da bodo naziv DŠP pridobili klubi, ki imajo celotno 
piramido opismenjevanja oz. usposabljanja, ki je zajet v ta sistem. Osnutek je sestavljen v obliki 
koledarja od konjičkov kot najnižja stopnja  preko delfinčkov do diplom, kjer  je zagotovljena 
postopnost in s tem sprotna motivacija, da ne preteče preveč časa med eno in drugo zadevo. 
Dodali bodo aplikacijo na telefonu, ker smo v dobi elektronike. Želijo se povezovati z ostalimi 
predmeti v šoli. Sodelujejo z Zavodom za šport Planica Slovenije, ki so nosilci vseh akcij.  
V program so vključena šolska športna tekmovanja , kakor tudi  samo reševanje iz vode. 
Iz razlag sledi, da je osnovni namen, da klub ki izpolnjuje vse kriterije za naziv DŠP lahko v celoti 
izvede vse stopnje tega sistema in tako  omogoči posameznikom da realizirajo svoj interes po 
pridobitvi diplome Dobre šole plavanja.  v razpravi, ki je sledila je bil podan predlog, da se ta projekt 
predstavi na sestanku s področnim vodjem po klubih, ki bi kasneje to idejo oz. sistem širili po vrtcih, 
šolah itd..in poziv , da nadaljuje s tem projektom. 
SKLEP 2-02/17: Člani so potrdili projekt Dobra šola plavanj in hkrati pozvali vodstvo Dobre šole 

plavanja, da nadaljujejo s tem projektom. 
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AD4. Kdo v PZS razen zaposlenih za delo lahko dobi plačilo, kdo določi višino plačila 
tolmačenje 9. člena, 13. člena in 19. člena Statuta PZS 
 

Pri proučitvi Statuta PZS je predsednik PZS naletel na dvoumne člene in jih bo potrebno ustrezno dopolniti oz. 
zahtevati od članov določeno soglasje : 

9. člen  mogoča, da PZS lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti in meni izračun 
PZS drugim osebam  na temelju ustrezne pogodbe. V primeru pridobitne dejavnosti je omogočeno  
plačilo določenim osebam, ker ustvarjajo pridobit PZSju. 
V primeru podpisa sodelovanja z agencijami pa je predsednik izoblikoval izhodišča s katerimi so 
določene višine plačila po posameznih sklopih.  
13. člen -  Pravice in dolžnosti članov organov so častne. člani PZS za svoje delo v organih PZS 
praviloma ne prejemajo plačila. S tem členom pa nastanejo težave zaradi izplačil določenim 
osebam (selektor , vodja panožnega teama, predsednica OMN …)  

  Potrebno je je sprejeti tolmačenja, ki naj ne bi bili v nasprotju z veljavnim Statutom PZS.  
Predsednik je predlagal tolmačenje: 
Po  9. Členu lahko PZS poveri neposredne upravljane pridobitne dejavnosti v imenu in z račun 
drugim osebam na temelju ustrezne pogodbe in da Izvršni odbor PZS pooblaščajo predsednika PZS . 
Z drugimi osebami, pa bi veljala izhodišča  za višino plačilo , ki so navedena v točki 4a, kjer pa so 
vrednosti limitirane do določenih procentov. 

 razvoja osnovne ideje …. do 30 % 
 kontakta s sponzorjem …. do   20 %  
 oblikovanja dokončnega sponzorskega   do 10 % 

Sledilo je glasovanje, kjer so člani soglasno potrdili , da pooblaščajo predsednika PZS, da lahko 
sklepa pogodbe z osebami oz. agencijami s katerim bi izvajal pridobitno dejavnost za PZS. 
SKLEP3-02/17: Člani IO PZS so soglasno potrdili , da pooblaščajo predsednika PZS, da lahko sklepa 

pogodbe z osebami oz. agencijami s katerim bi izvajal pridobitno dejavnost za PZS v 
skladu z 9. členom  statuta PZS. 

Pri 13. členu Statuta PZS pa predlaga tolmačenj drugega dela:  
Za delo posameznikov v drugih organih izven nalog organa velja tolmačenje 9. Člena PZS. 
Člani soglasno potrdili predlog . 
SKLEP4-02/17: Člani I.O. PZS so potrdili tolmačenje 13. Člena z dopolnilom, da za delo posameznikov 

v drugih organih izven nalog organa velja tolmačenje 9. Člena PZS. 
 

M. Godec je izpostavil, da sklep o uvedbi članarin sodnikov ZPSS ni upravičen, ampak predlaga, da 
se njihova članarina vračuna  v letno članarino PZS za posameznega klubskega plavalca.    
Predlog, da se črta sklep sprejet na prejšnji seji IO PZS: SKLEP6-01/16:  Letna članarina ZPSS za sodnike 
znaša 5,00 € in 10,00 €  za udeležence v programih rekreacije. 
SKLEP5-02/17: Člani IO PZS so soglasno potrdili črtanje SKLEPA6-01/16 iz zapisnika 1. Seje IO PZS 2016. 
(Letna članarina ZPSS za sodnike znaša 5,00 € in 10,00 €  za udeležence v programih rekreacije).  
 
AD6. Razno 
a) »Zveza velikih športov«- ustanavlja se zveza velikih športov (delovno ime) v kateri so ustanovni člani, 
rokomet, nogomet, košarka, smučanje, Hokej….Podan je predlog, da se predsedniku PZS dovoli, da 
podpiše vse akte in dokumente oz. izvede vsa dejanja, ki po njegovi oceni potrebni pri tem. Predlog 
je bil soglasno potrjen s strani članov IO PZS. 
SKLEP: 6-2/17: Predsednik PZS ima vsa dovoljenja, da podpiše vse akte in dokumente oz. izvede vsa 

dejanja, ki po njegovi oceni potrebni pri včlanitvi PZS v »Zvezo velikih športov  Slovenije«. 
 
 
b) Predstavitev Sistema plavalnih tekmovanj v Sloveniji  
Člani so predhodno prejeli idejni projekt sistema plavalnih tekmovanj v Sloveniji , zato je  Miha Koren , 
predstavnik SS PZS predstavil projekt Sistema tekmovanj v Sloveniji z namenom pridobitve soglasja s 
strani IO PZS, da se ta projekt razvija naprej  kot  model tekmovanj, katerega sedaj nismo imeli. 
Dosedanji sistem tekmovanj za posamezne starostne stopnje je po strokovni plati neprimeren, kakor 
tudi spoznanje, da se nekatera tekmovanja križajo in vnašajo še večjo zmedo pri načrtovanju 
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trenažnega procesa za plavalce. Sistem opredeljuje časovni zamik tekmovanj po posameznih 
starostnih stopnjah, zato je zasnovan večstopenjsko, sistem naj bi bil zanimiv za trenerje, plavalce, 
starše in širšo javnost.  Po natančni prestavitvi so bila podana različna mnenja, zato je predsednik 
predlagal, da SS nadaljuje z delom ter da se uskladi : 

a) s Sosvetom trenerjem SS PZS 
b) po regijah s klubi     

po pridobitvi povratnih informacij (pripomb, mnenje) pa naj bi SS PZS ponovno predstavil usklajen 
projekt na  seji IO PZS, ki bo dokončno potrjen ali zavrnjen na skupščini PZS v mesecu aprilu 2017.  
SKLEP7- 02/17: Člani soglasno potrjujejo, da SS PZS nadaljuje z nadgrajevanjem Sistema plavalnih 

tekmovanj v Sloveniji, vendar  mora biti projekt  usklajen  s Sosvetom trenerjem, kakor 
tudi pridobiti soglasje klubov po regijah.  

 
c) Pravilniki o nagradah plavalcev in trenerjev  
Člani so prejeli Pravilnik o nagradah iz leta 2010 ter predlog, da se prekličejo vsi pravilniki o nagradah. 
V pripravi je nov predlog, katerega je potrebno še dodelati in ga poslati na naslednjo sejo IO PZS v 
obravnavo in potrditev. 
SKLEP8-02/17: Člani IO PZS so soglasno sprejeli sklep o preklicu  veljavnega Pravilnika o nagradah 

plavalcev in trenerjem.  
  
AD5. Poročilo članov komisije o morebitni selitvi sedeža PZS, obravnava nove ponudbe PK Ilirija  
Člani so po pregledu preurejenih prostorov PK Ilirije bili seznanjeni s poročilom komisije za izbor sedeža 
PZS, katera je ugotovila  nekatere dobre in slabe lastnosti tako pri preurejenih prostorih PK Ilirije kot 
tudi pri sedanjih prostorih PZS v Hali Tivoli, zato je podala nevtralno sodbo in dala možnost odločanja 
prisotnim  članom IO PZS o dokončni odločitvi sedeža pisarne PZS. 
Predstavnik PK Ilirije je prestavil novo ponudbo in še enkrat poudaril njihov namen, da s svojo 
ponudbo pripomorejo k čim bolj racionalni porabi finančnih sredstev PZS, kar je razvidno iz ponudbe:  

 Poslovni prostor - 26m2  (25 x 8€)   =    200 € 
 Skladišče           -   8m2    8 x  5€)    =     40 € 
 Parkirno mesto     . . . . . . . . . . . .  =      60 €/ mesec 
 Stroški ogrevanja, elektrike, internet    40 -70 € 
                                            Pavšal        350 €/ mesec  

Poleg še konferenčni prostor v fitness sobi brezplačno, ki naj bi odrazila minimalne stroške najemnine 
in stroške vzdrževanja.  
Na drugi strani pa je predstavnik pisarne podal primerjavo stroškovnika, kjer naj bi bil odstotek manjši 
kot se prikazuje, saj je površina prostorov v Hali malo manj kot enkrat večja: 

 Poslovni prostor - 54m2  (54 x 10 €)   =    540 € 
 Parkirno mesto   2 x  brezplačno. . . .=      0 €/ mesec 
 Stroški ogrev.,čiščenje, elektrike,     =    216 € 

Stroški    756 € 
 Nadalje je predstavnik pisarne seznanil člane IO PZS, da pri ponudbi PK Ilirije ni bilo upoštevana 
čiščenje prostorov ter najem parkirnega prostora za strokovno sodelavko, kar bi njihovo ponudbo 
povišalo za najmanj 124,00 €:  

 Dodatna parkirno mesto  . . . . . . . . . .  . .   60 €/ mesec 
 Čiščenje prostorov 2/teden x 8,00€ x 4       64  €)/ mesec  

Po seznanitvi je bilo izvedeno glasovanje, kjer je od prisotnih 12 članov I.O. PZS glasovalo 7 članov, 
da pisarna ostane na sedanjem naslovu Celovška c. 25, Hala Tivoli, Ljubljana. 

SKLEP9-02/17: Člani I.O.  PZS so izglasovali, da pisarna PZS ostane na starem naslovu, Celovška c. 25, 
1000 Ljubljana. 

 
 
Seja zaključena ob 19.00 uri 
Zapisal: M. Perme             Pregledal  
                 Predsednik PZS 

          dr. Jakob Bednarik l.r.  


