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Zapisnik 

4. seje Izvršnega odbora PZS v novi sestavi, ki je bila v  četrtek, 28. 09. 2017 ob 16.00 uri v Murnikovi  

sobi na Fakulteti za šport, Gortanova 22 v Ljubljani. 

PRISOTNI: J. Bednarik, D. Šajber, J. Stibilj, A. Šarkanj, M. Primožič, F. Rauter, S. Lipošek, G. Aleš, Z. 

Martič, R. Pikec, M. Godec, I. Veličkovič, A. Uršič, Samo Salihovič, M. Koren, M. Perme,  

OPRAV. ODSOTNI, B. Kus, M. Kos, C. Globočnik, G. Podržavnik, 

ODSOTN: L. Kous,  M. D. Topič 

 

DNEVNI RED:  

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Obravnava predlogov tekmovanj PZS s strani SS PZS 

4. Potrditev izbora Naj plavalca in trenerja PZS za 2017 na predlog SS PZS  

5. Selektorjevo poročilo realizacije programa v letni sezoni 2016/2017 

6. Obravnava prošenj za prestop v Letnem prestopnem roku   

7. Pregled  načrta porabe finančnih sredstev PZS v letu 2017 

8. Razno 

 

AD1. Sprejem dnevnega reda 

Predsednik PZS Jakob Bednarik je pozdravil vse prisotne ter predlagal , da se na dnevni red pod 

točko razno  uvrsti dopolnitev Pravilnika o nadomestilih za člane organov PZS z  dvema 

dodatnima členoma, ki bosta veljala za plavalne sodnike oz. člane ZPSS:  

SKLEP1-04/17: Člani so soglasno potrdili dopolnjen dnevni red. 

 

AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

Na zapisnik 3. seje IO PZS ni  prispela nikakršna pismena, pripomba oz. predlog sprememb sklepov 

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

SKLEP 2-04/17: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje 3. seje I.O. PZS. 

 

AD3. Obravnava predlogov tekmovanj PZS s strani SS PZS 

Kot predstavnik SS PZS je članom IO PZS obširno in podrobno obrazložil Miha Koren, ki je 

sistematično predstavljal posamezne sklope: 

 Kriteriji licenciranja za izvedbo tekmovanj PZS 

Sistem je postavljen več stopenjsko s poudarkom na  cikličnem  načrtovanju treningov, kar je 

bistvenega pomena za razvoj plavalca. S tem sistemom želi PZS izpostaviti prednosti plavanja 

pred ostalimi športi.  Sistem gre za usklajen in smiselno urejen koledar , ki ga osmišlja SS PZS. Za vsak 

Nivo se predvidi določen termin znotraj  tega termina se izvede določeno tekmovanje, na 

katerega se lahko prijavi večje število izvajalcev, Na koncu se izbere najboljšega izvajalca za ta 

termin. 

a) NIVO 1- ( kadeti, mladinci , člani) 

Velika nagrada Slovenije  - cilj je, najboljši plavalci Slovenije nastopijo od vseh osmih tekmovanj 

najmanj na šestih, katera se bodo štela za točkovanje oz. nagrajevanje. Nagradili naj bi prvih 

osem plavalcev.   

b) NIVO 2- ml. dečki/deklice, Dečki/deklice, 

Razvojni Pokal Slovenije v plavanju - tekmovanja namenjena dečkom in mlajšim dečkom/deklica 

– tu gre za vsebine , ki so aerobnega značaja, tako se v štirih tekmah dvakrat obrne vseh 

discipline. Točkujejo se male točke do 16 mesta , ker jih s tem klube prisili, da plavalci morajo 

plavati tudi discipline , katerih navadno ne plavajo.  Nagrade se podeljujejo 16 najboljšim 

plavalcem v obliki manjših pokalov.  

http://www.plavalna-zveza.si/
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c) NIVO 3- cicibani/ke mlajši od 10 let 

Festival plavanja-Osnovni cilj je vzbuditi mlade plavalce k izpopolnitvi vseh štirih tehnik, katerih 

rezultati v disciplinah 25 in 50 m se seštevajo, ravno tako naj bi festival vseboval poligon štafet  za 

vzpodbujanje klubske pripadnosti. 

Strok. svet PZS si je zadal nalogo oživitev DALJINSKEGA PLAVANJA , saj sedanje stanje ne obeta 

prihodnosti te panoge. Narediti bo potrebno resen projekt , ki naj bi povezal vse organizatorje 

tekmovanj v daljinskem plavanju.    

Predsednik se je zahvalil Mihi Korenu za izčrpno predstavitev ter odprl razpravo  na to temo.  

M. Godec je v imenu PK Ilirije predlagal, da se za izplavanje norm za največja tekmovanja 

izključno lahko dosegajo na tekmovanjih  v Sloveniji, ki veljajo za Grand Prix.  

V razpravi so bili podanim predlogi:  

 da se izračuna finančna obremenitev za klube,  

 izražena je želja, da klubske sredine proučijo ves program in predloge Strokovnega sveta v 

roku 20 dni in njihovo mnenje na ta program , 

 .  Glede nagrad za Grand Prix pa se upoštevajo točke , katerih kvoto vsako leto sprejme IO 

PZS. 

Člani so sprejeli : 

SKLEP 3-04/17: Člani se strinjajo, da je gradivo odlično pripravljeno in ga načelno podpirajo. 
 

SKLEP 4-04/17: Člani I.O. želijo dobiti mnenje klubskih sredin o tem sistemu in da se naredi 

aplikacija po sedanjih tekmovanjih in s tem pridobijo mnenja klubov o tem sistemu, 

če ga podpirajo ali ne oz. kakšne pripomb imajo.  
 

SKLEP 5-04/17: Člani I.O. predlagajo da se nagrade na GP ovrednotijo s točkami , katerih kvoto 

vsako leto sprejme IO PZS. 
 

SKLEP 6-04/17: Rok za oddajo klubskih mnenj je 14 dni od oddaje gradiva SS klubskim 
sredinam.   

Zaradi zakasnitve sprejetja tega sistema  se pripravlja koledar po starem sistemu za zimsko sezono 

in se ga sprejme na korespondenčni seji IO PZS.  

  

AD4. Potrditev izbora Naj plavalca in trenerja PZS za 2017 na predlog SS PZS  

Na predlog SS PZS o imenovanju plavalcev in trenerjev za leto 2016/2017 niso imeli pripomb,  

Podelitve Naj plavalca in trenerja v kadetski starostni kategoriji: 

Ženske: SARA RAČNIK in trener Gorazd PODRŽAVNIK 

Moški:  GAŠPER ŠTIH  in trener Tomaž  TORKAR 

 

Podelitev Naj plavalca in trenerja v mladinski kategoriji 

Ženske: NEŽA  KLANČAR in trener Tomaž TORKAR 

Moški: ANŽE  FERŠ ERŽEN  in trener Tine PEČAVER 

 

Podelitev Naj plavalca in trenerja v absolutni kategoriji 

Ženske: ANJA  KLINAR in trener Miha  POTOČNIK 

Moški: PETER JOHN STEVENS in trener Luka BERDAJS 

 

Vendar pa se ne strinjajo z obrazložitvijo za podelitev, ker e ne promovira dovolj pozitivno uspehov 

nagrajencev. Do prireditve je potrebno pripraviti novo obrazložitev. 

SKLEP 7-04/17: Člani potrdili seznam nagrajencev za izbor Naj plavalcev in trenerjev v sezoni 

2016/2017. 

 

http://www.plavalna-zveza.si/
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AD5.Selektorjevo poročilo realizacije programa v letni sezoni 2016/2017 

  Zaradi odsotnosti selektorja je predsednik pozval člane, da podajo pripombe oz. mnenja na 

prejeto selektorjevo poročilo.  

Prva pripomba se nanaša na pogojne člane reprezentanc  do novega leta , ki so v lanski sezoni 

zgrešili normo za manj kot 1%. Vzrok je letošnja sprememba kategorij v letnikih in pogojno ostrih 

norm. Vsi ti reprezentanti so upravičeni do reprezentančnih priprav samo v Mariboru v trajanju 5 

dni.  

Pri pregledu  načrta porabe finančnih sredstev za program od septembra do decembra pa je 

mnenje IO PZS, da bo za realizacijo programa zadostovalo 75.000,00 EUR. 

Predsednik je pohvalil delo selektorja, ki uresničuje program reprezentanc z občutkom za 

uravnoteženo porabo finančnih sredstev. 

SKLEP 8-04/17: Člani so potrdili  selektorjevo poročilo za sezono 2016/17. 

SKLEP 9-04/17: Za realizacijo programa reprezentanc v obdobju  september – december 2017 je 

IO PZS odobril selektorju 75.000,00 EUR.  

SKLEP 10-04/17: PZS bo morala v bodoče poiskati novega vodjo panožnega tima PZS, ker je 

sedanji vodja dr. Dimitrij Mancevič zbolel in ne bo mogel opravljati tega dela v 

bodoče.  

 

AD6. Obravnava prošenj za prestop v Letnem prestopnem roku   

Seznam prošenj za prestop je bil oddan v skladu z 8. členom PZS. Hkrati so bile prošnje v skladu z 

12. in 13. členom Pravilnika o prestopih realizirane, zato je bil podan predlog za potrditev 

preregistracij. 

SKLEP 9-04/17: Člani so soglasno potrdili preregistracijo v jesenskem prestopnem roku. 

 

 

AD7. Pregled načta porabe finančnih sredstev PZS v letu 2017 

 Člani so dobili v vednost primerjavo finančnega načrta in realizacijo finančnega načrta. Iz tega 

je razvidno, da je na voljo še dovolj sredstev po posameznih področjih za realizacijo programov v 

obdobju september – december 2017. 

 

AD8. Razno  

a) PRAVILNIK O NADOMESTILIH ZA ČLANE ORGANOV PZS  

   Anex  Pravilnik o nadomestilih za sodniški zbor ZPSS 

1.člen 
Delegirani državni sodnik, ki je na državnem prvenstvu nastanjen v kateremkoli drugem nastanitvenem 

objektu in ne v nastanitvenem objektu, ki je bil izbran s strani organizatorja  državnega prvenstva, je ob 

predložitvi plačanega računa svoje nastanitve upravičen do povračila dejanskih stroškov, vendar le do 

višine stroška nastanitve v objektu, izbranem s strani organizatorja državnega prvenstva. 

2.člen 

 V kolikor delegirani državni sodnik ne koristi nastanitve, ki mu jo zagotavlja organizator državnega 

prvenstva, temveč se na kraj državnega prvenstva dnevno vozi, pri tem pa je od kraja poteka 

državnega prvenstva oddaljen več kot 40km, je upravičen do kilometrine. Znesek kilometrine se 

izračuna skladno z zakonodajo, vendar znesek izplačane kilometrine ne sme presegati stroška 

nastanitve, katerega naj bi ga  zagotovil organizator državnega prvenstva.« 

 

V razpravi, ki je sledila so bili sprva pomisleki, kasneje so člani potrdili oba predlagana člena, ki 

veljata za sodniški zbor ZPSS i se ju doda v Pravilnik o delu organov PZS.  

http://www.plavalna-zveza.si/
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S strani ZPSS pa je bil podan predlog, da se v Propozicije PZS za naslednje sezone zopet doda 31. 

členu obveza, da organizator državnih prvenstev rezervira bivanje za delegirane sodnike s strani 

ZPSS. 

SKLEP 10-04/17: Člani so soglasno potrdili predlagana člena, ki se nanašata na nadomestila za 

sodniški zbor ZPSS. 

 

b) Volitve v Svet Fundacije za šport 

Predsednik PZS je seznanil člane o poteku volitev v Svet fundacije, kjer je tudi PZS kandidirala z 

svojim kandidatom Tomijem Martinjakom, a žal ni bil izvoljen. Volitve se bodo ponovile , ker je 

prišlo do napak pri izvedbi volitev.  

 

 

Seja zaključena ob 18.20 uri 

Zapisal: M. Perme             Pregledal  

                 Predsednik PZS 

          dr. Jakob Bednarik l.r.  
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