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PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE                                                   SLOVENE SWIMMING ASSOCIATION 
 

ZAPISNIK 
5. seja Izvršnega odbora PZS, ki je bila v četrtek, 01. decembra 2011 ob 16.00 uri v sejni sobi Hale Tivoli v 
Ljubljani, Celovška c. 25. 
  
PRISOTNI: D. Šalamon, S. Hajdinjak, A. Šarkanj,  A. Leskovec, N. Mankoč, S. Lipošek, M. Primožič, 

 M. Potočnik, R. Pikec, G. Podržavnik, M. Godec, M. Perme, M. Virant. 
OPRAV.ODSOTNI:  M. Kos, A. Aberšek,J. Bednarik, B. Petrič, A Klinar, D. Šajber, C. Globočnik 
 
DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
3. Selektorjev program za sezono 2011/12 

 Predlog finančnega programa plavalnih reprezentanc za leto 2011-2012 
 Spisek reprezentantov za nastop na EČP,Szczecin in Osmeroboj, Miškolc 

 
4. Obravnava predloga Finančnega programa PZS za leto 2011/2012 
5. Obravnava in potrditev predloga Propozicij PZS za sezono 2011/2012 
6. Obravnava kandidatur za organizacijo državnih prvenstev in določitev delegatov na teh tekmovanjih v 

sezoni 2011/2012 
7. Informacija o kandidaturi PZS za organizacijo EČP/25m v Ljubljani  
8. Razno 

a) 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    
 *Športno društvo AQUA 
 * Društvo NARFovih plavalcev  
 

V odsotnosti predsednika PZS Mirana Kosa je sejo vodil podpredsednik Danilo Šalamon, ki je pred pričetkom 
seje predlagal minuto molka v čast preminulega dolgoletnega člana IO PZS Jožeta Rebca. 

  
AD1. Sprejem dnevnega reda 
Podana je bila sprememba dnevnega reda od 3. točke  zaradi prisotnosti novinarja Aleksandra Gasserja v 
zvezi s točko Promocijo plavanja v sodelovanju s STA in Maximarket v Klubu Maximarketa ter predstavitev 7. 
točke na 4. točko zaradi prisotnosti Tima Farčnika, direktorja SI sport, ki naj bi pojasnil kandidaturo PZS za 
organizacijo EČP v Ljubljani leta 2013. Ostale točke naj bi sledile kot so bile predlagane. 
SKLEP 1-5/11: Člani so spremenjeni dnevni red soglasno potrdili. 
 
AD2.  Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
SKLEP2-5/11: Soglasno sprejet zapisnik 4. seje IO ter zapisnika korespodenčnih  sej IO PZS. 
 
 
AD3. Plavalno srečanje v Maximarket klubu 
Maximarket in Slovenska tiskovna agencija (STA) organizirata športna srečanja na katerega je vabljena tudi 
PZS, da bi sodelovala na Srečanju (Eventu) dne 22. Decembra 2011, kjer bi predstavila program reprezentanc 
do olimpijskih iger, predstavitev strokovnega teama PZS na področju meritev ter predstavitev nove opreme 
Speedo za naslednjo sezono. Trajanje te promocije naj bi bilo 1 uro.   
SKLEP 3-5/11: Člani so podprli projekt in ponudili pomoč pri zagotovitvi zaprošenih informacij. 
 
AD 4.Informacija o kandidaturi PZS za organizacijo EČP/25m v Ljubljani  
SKLEP 4-5/11:Člani v tej fazi podpirajo kandidaturo pod pogoji, ki so bili navedeni v razpravi, med 

drugim, da PZS ne bo finančno obremenjena pri tem projektu. Hkrati podpirajo tudi 
nastop SI –Sporta na seji LEN biroja v Szczecinu, kjer bo predstavil kandidaturo PZS za 
organizacijo prvenstva EČP 2013. 
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SKLEP 5-5/11: Pri tem PZS ustanovi telo, ki bo predstavljalo ter seznanjalo člane kakor tudi javnost o 
nadaljnjih akcijah.  

 
 
AD5. Selektorjev program za sezono 201/12 … 
SKLEP 6-5/11:Člani potrdili zmanjšanje programa priprav in nastopov reprezentanc ter zmanjšanje 

budžetov za 1. triado sezone 2011/12, s pripombo, da poskuša IO PZS zagotoviti 
dodatna sredstva pri realizaciji programa priprav in nastopov olimpijskih kandidatov.  

 
 
AD6. Obravnava predloga Finančnega programa PZS za leto 2011/2012 
SKLEP 7-5/11: Predlog finančnega programa PZS za sezono 2012 se potrjuje z možnostjo korekture,  

ko bo dokončno znana višina finančne soparticipacije za realizacijo programa PZS s 
strani MŠŠ in FŠO.   

 
 
AD7. Obravnava in potrditev predloga Propozicij PZS za sezono 2011/2012 
V osnovi so Propozicije ostale enake  razen: 

 Člena, delegiranje klubskih sodnikov na državnih prvenstvih 
SKLEP 8-5/11:  V Propozicijah ostaja člen o delegiranju klubskih sodnikov na osnovi registriranih 

plavalcev za klub.  
 22. Člen-Izpolnitev predpisanih rezultatskih norm podanih v tabeli na absolutnih drž. prvenstvih  

Na osnovi preteklih prvenstev je bil podan sklep , da se ponovno doda člen o izpolnjevanju rezultatskih norm 
podanih v tabeli za absolutna državna prvenstva.  

SKLEP 8-5/11:  Člani so potrdili, da se ponovno doda 22. In 23 člen o izpolnjevanju rezultatskih norm 
na absolutnih državnih prvenstvih. Organizatorje pozvati, da vse prisotne novinarje 
redno obveščajo oz. priskrbijo tekoče rezultate na tekmovanjih. 

 
AD8. Informacija o kandidaturi PZS za organizacijo EČP/25m v Ljubljani  
Na letošnji razpis za organizatorje državnih prvenstev je prišlo rekordno število kandidatur s strani plavalnih 
klubov PZS. Žal je ostal brez kandidature  LETNO PRVENSTVO SLOVENIJE – VETERANI   za katerega bo 
PZS ponovno izdala razpis za organizacijo tekmovanja in  ZDRUŽENO PRVENSTVO  SLOVENIJE- DALJ. 
PLAVANJE predlog o dogovoru klubov , ki imajo daljinske plavalce o določitvi tekmovanja v tujini ( Hrvaška) , 
ki bo veljalo kot nastop na državnem prvenstvu Slovenije.   
Člani so pri odločitvah zahtevali, da se seznanijo tudi z dodatnimi ponudbami oz. obrazložitvami klubov. Po 
dolgotrajnih usklajevanjih so določili naslednje organizatorje državnih prvenstev PZS za sezono 2011/2012: 
SKLEP9-5/11: Organizatorji državnih prvenstev in delegati le teh  v sezoni 2011/2012 so: 

ZIMA 2012: 
20. in 22. 01. 2012  ZDRUŽENO  DRŽ. PRV SLOVENIJE- DALJ. PLAVANJE-PK G.B. RADOVLJICA (Bazen)  

Delegat  MIHA POTOČNIK 
26. -  29.01. 2012 ZDRUŽENO (ČLAN+MLAD+KADET) PRV.SLOVENIJE: PK BRANIK  

 Delegat  SILVESTER  LIPOŠEK 

04. - 05. 02. 2012 MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE ML. DEČ/DEKL -KONZORCIJ LJUB. KLUBOV-  
Delegat  SILVO HAJDINJAK-  

10.- 12. 02. 2012 MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE   DEČ/DEKL -PK TRIGLAV   
 Delegat Aleš ABERŠEK 

03. .03. 2012 ZIMSKO DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI- ŠD RIBA, LJUBLJANA -  
POLETJE 2012: 

26. -29. 04. 2012 ABSOLUTNO ODPRTO PRV. SLOVENIJE - PK BRANIK 
Delegat  SILVESTER  LIPOŠEK 

  LETNO DRŽ. PRV. SLOVENIJE - VETERANI 
     

  * ZDRUŽENO DRŽ. PRV SLOVENIJE- DALJ. PLAVANJE 
 
14.- 15. 07. 2012 MOŠT.  DRŽ. PRV. SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL- **PK CELULOZAR – (PK KAMNIK)  

Delegat  MATJAŽ GODEC 
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20. - 22. 07. 2012 MOŠT. DRŽ.PRV. SLOVENIJE -  DEČ/DEKL- PK FUŽINAR   
 Delegat_ MIRAN  KOS 

26. - 29. 07. 2012U  DRŽAVNO PRV. SLOVENIJE (ČLAN+MLAD+KADET) - ***PK KOPER 
 Delegat  ALENKA ŠARKANJ 
* Zaradi omejenih možnosti organizacije državnega prvenstva Slovenije v daljinskem plavanju je bil 
podan predlog, da se klubi, ki imajo plavalce za daljinsko plavanje sami med seboj dogovorijo, kje v 
tujini bi se priključili na tekmovanje, katero bi štelo za državno prvenstvo Slovenije - poleti.   
 
** PK Celulozar mora do marca 2012 zagotoviti dovolj prenočišč v območju 15km od brestaniškega 
bazena . V nasprotnem primeru se organizacija DP SLO za Ml. DEČ–poleti  dodeli PK Kamniku.  
*** PK Koper se naproša, da obvesti klube o možnosti prenočišč  med Združenim DP SLO – poleti  do 
marca  
 
AD9. Razno 

a) Obravnava vlog za včlanitev v PZS  
Člani so se seznanili s prošnjami za včlanitev v PZS ter predlagali, da bi vse kandidate seznanili o prestavitvi 
včlanitve do redne skupščine PZS, PZS pripravlja spremembo Statut PZS in bi v te spremembe vtkali tudi 
določene spremembe za včlanitev športnih društev oz klubov, ki se ukvarjajo s plavalno dejavnostjo. 
SKLEP10-5/11: Člani I.O. PZS potrdili predlog o prestavitvi obravnave vlog za včlanitev v PZS. 

 
b)Povrnitev stroškov priprav za reprezentante PK IL in PK FR  

Selektor je seznanil člane, da je prišlo pri informaciji za udeležbo na skupnih pripravah mladincev in kadetov v 
Mariboru do časovnega zamika. Posledica je bila, da so vabljeni plavalci PK IL in PK FR že imeli rezervirane 
in plačane priprave v tujini. Podan je bil predlog, da se vsem tem plavalcem povrne strošek v višini stroška 
priprav udeleženca v Mariboru. 
SKLEP11-5/11:  Člani IO PZS so potrdili, da se povrne vsem vabljenim plavalcem PK IL in PK FR strošek 

v višini stroška udeleženca priprav v Mariboru.   
  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri 
 
Zapisala  
Maja Virant         Podpredsednik PZS 
Matjaž Perme         Danilo ŠALAMON l.r. 


