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ZAPISNIK 
5. seje Izvršnega odbora PZS, ki je bila v četrtek, 21.01.2010 ob 16.00 uri, v sejni sobi Hale Tivoli, Celovška 25, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: D. Petrič, M. Kos, D. Šalamon, C. Globočnik, J. Rebec, R. Pikec, D. Šajber, F. Čargo, M. Godec, S. Hajdinjak, 

B. Poje, M. Primožič, J. Bednarik, N. Mankoč, M. Potočnik, G. Podržavnik,  
 S. Lipošek, A. Šarkanj, M. Perme  
ODSOTNI: M. Sovinek, B. Petrič, Z. Stare 
 
DNEVNI RED: 

 
1.  Sprejem dnevnega reda  
2.  Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS (M. Perme ) 
3.  Revizijsko poročilo (D. Petrič) 
4.  Obravnava predloga Finančnega programa dela PZS za 2010 (B. Poje) 
5.  Informacija o trenutnem finančnem stanju PZS (B. Poje) 
6.  Obravnava predloga Propozicij PZS za sezono 2010 (G. Podržavnik) 
7.  Izvajanje programov usposabljanja za vaditelje plavanja (D.Šajber) 
8.  Kandidatura za organizacijo veteranskega SP 2012 (D.Petrič) 
9.  Razno 
 

AD1. Sprejem dnevnega reda 
Selektor je podal prošnjo o uvrstitvi samostojne točke Program reprezentanc PZS za 2010 na naslednjo sejo, katera 
bo vsebovala še analizo sezon 2008, 2009, kakor tudi analizo nastopov na SP'09. Zaradi pomembnosti točke so 
določili datum 6. seje IO PZS, ki bo v četrtek, 11. februarja 2010 ob 16.00 uri, na kateri bo podano še poročilo dela 
Odbora za množičnost za leto 2009 in načrt dela OMN za leto 2010. 
SKLEP 1-5/10: Člani so dnevni red z dopolnitvijo potrdili. 
 
AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
SKLEP 2-5/10: V primeru glasovanja ob izvedbi korespondenčnih sej, se poimensko navede rezultat  

glasovanja člana lahko le na izrecno zahtevo imenovanega člana.  
SKLEP 3-5/10: Zapisnik prejšnje seje soglasno sprejet. Vsi sklepi se objavijo na spletni strani PZS. 
 
AD3. Revizijsko poročilo PZS 
SKLEP 4-5/10: Sklic sestanka med selektorjem, predsednikom SS, predstavnikom trenerjem ter s 

predsednikom PZS in podpredsednikoma PZS v soboto, 30.01. 2010 med Združenim  
zimskim prvenstvom PZS v Celju, kjer bodo predstavljeni predlogi in stališča za morebitno 
usklajevanje programa priprav in nastopov pred 6. sejo IO PZS 

Predlog o sestanku revizorja, C. Globočnika, računovodkinje, sekretarja ter J. Prosen, kjer bi odgovorili na ali ovrgli 
navedene trditve v revizij je bil dan na glasovanje.  
ZA glasovalo 18 članov 
SKLEP 5-5/10: Na razgovor se pozove revizor, C. Globočnik, računovodkinja OKS, Jure Prosen in  sekretar 

PZS, da bi na določene zadeve slišali proti argumente oz. ugotovitve, katere se lahko v 
končnem poročilu zbrišejo. Razgovor naj bi bil sklican v kratkem, da se do konca februarja 
izdela dokončno revizijsko poročilo.  

SKLEP 6-5/10:  Člani so to poročilo vzeli le na znanje. 
 
AD4. Obravnava predloga Finančnega programa dela PZS za 2010 (B. Poje) 
SKLEP 7-5/10: Finančni program PZS za sezono 2010 se potrjuje z možnostjo korekture, ko bodo dokončno 

finančno izoblikovani programi plavalnih reprezentanc in znani soparticipaciji sredstev za 
programe s strani MŠŠ in FŠO.   
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AD5. Informacija o trenutnem finančnem stanju PZS 
SKLEP 8-5/10: IO se je seznanil s trenutnim finančnim stanjem. Pred sejo IO PZS, 11.02. 2010 se sestanejo 

selektor, predstavnik trenerjev, predsednik SS, direktor, predsednik, oba podpredsednika, 
in se dogovorijo o predlogih stališčih oz. usklajevanju zadev, katere zavirajo delo PZS.  

 
AD6. Obravnava predloga Propozicij PZS za sezono 2010 
SKLEP 9 -5/10: Propozicije za sezono 2010 se sprejmejo z dodanimi in popravljenimi členi: 
  

5. člen 
V primeru neposrednega TV prenosa se čas in izvedba finalnih nastopov na državnih prvenstvih Slovenije 
prilagodijo zahtevam TV brez spremembe vrstnega reda disciplin. 
 

7.člen: 
Na SESTANKU DELEGATOV se z 2/3 večino glasov prisotnih delegatov sprejme predlog oz.odločitev.  
   

13. člen 
UVEDBA KONTROLE KOPALK Pozivni prostor – javljanje plavalcev): na državnih prvenstvih Slovenije in 
mitingih  se plavalci morajo javiti na pozivnem prostoru najkasneje 3 skupine pred svojim štartom, izjema 
so 400/800/1500m discipline, kjer velja obveza javljanja 1 skupino pred svojim štartom 
 
Pri glasovanju o ukinitvi stavka v 27. členu je glasovalo  ZA 10 članov , PROTI: 3 člani  in VZR: 2 člana 
 
SKLEP 10-5/10: 27. člen se glasi: 

  
Klub, ki NE bo zagotovil sodnika za sojenje na državnem prvenstvu, plača kazen za posameznega sodnika 65 
EUR na dan. Organizator je dolžan zagotoviti manjkajoče sodnike Kazen mora klub plačati organizatorju 
prvenstva pred pričetkom tekmovanja, v nasprotnem primeru klub nima pravice nastopa na DP . 
 
SKLEP 11-5/10: Klubom poslati dopis o možnosti uporabe kopalk, ki po materialu in obliki zadovoljujejo 

pravilom FINAe ne glede na znamko proizvajalca na tekmovanjih v Sloveniji  
SKLEP 12-5/10: Timing PZS bo v bodoče deloval samo z eno ekipo. V primeru podvajanja se zaprosi Timing 

Ljubljana za sodelovanja. 
SKLEP 13-5/10:  IO PZS je potrdil rekord ženske štafete PK ŽGR  4 x 200m PR. 

 
AD7. Izvajanje programov usposabljanja za vaditelje plavanja 
SKLEP 14-5/10:  OMN korigira pravilnik, katerega se ponovno obravnava in sprejme na naslednji seji IO PZS.  
 
AD8. Kandidatura za organizacijo veteranskega SP 2012 
Na EČP, Carigrad je bila podana prošnjo PZSu o kandidaturi za organizacijo veteranskega SP 2012, kasneje je prišlo 
do preglasovanja in je organizacijo dobila plavalna zveza Italije. Pred tem je bila podpisana predpogodba z SI 
Sportom, ki bi prevzel organizacijo PZS pa plačal 25.000 EUR kompenzacije in po zaključnem računu še v vrednosti 
do 15% razlike med prihodki in odhodki.  
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AD9. Razno 
a) FINA kandidatov športnik desetletja in LEN Awards 2010 

FINA je poslala že izdelano listo kandidatov za glasovanje športnika desetletja po plavalnih disciplinah. 
Podan predlog, da SS PZS obravnava seznam športnikov s strani FINAe ter pripravi predlog za koga naj bi PZS 
glasovala.  

SKLEP 15-5/10:  Strokovni svet PZS obravnava seznam športnikov s strani FINAe ter pripravi predlog za koga 
naj bi PZS glasovala.  

LEN pa je istočasno poslal kandidaturo za LEN AWARDS 2010, kjer nas poziva, da kandidiramo s posamezniki, ki so v 
veliki meri prispevali pri razvoju plavalnega športa v Evropi. Kljub pravilniku, ki je bolj usmerjeno na nagrajevanje 
funkcionarjev in sodnikov je podan predlog, da za LEN nagrado PZS kandidira Petra Mankoča, kot 9-kratnega 
zaporednega evropskega zmagovalca v disciplini 100m Mešano.    
SKLEP 16-5/10:  PZS bo s Petrom MANKOČEM kandidirala za LEN Awards 2010.  
 
b)  Nadomestila za trenerje na EČP, Carigrad 
 Po seznanitvi z zakonodajo o možnosti plačila dnevnice kljub plačilu polnega penziona je bil sprejet sklep, da 

bodo udeleženci dobili povrnjene dnevnice v višini 20 % od polne dnevnice, ki veljajo za Turčijo. 
 
c)  Obvestilo o finančni situaciji na PZS 

Članom je bilo pojasnjena problematika pri »znižanju« plač v pisarni PZS, kjer v skladu s pravilniki ni šlo za 
znižanje, temveč samo uskladitev na prvotno stanje zaradi nezakonitega dviga plač v letu 2008. V obširni 
razpravi v kateri so se navajali argumenti za in proti je bilo ugotovljeno, da na sejah IO vlada depresivno ozračje, 
ki ne prispeva k skupni kreativnosti dela izvršnega odbora. 

 
d)  Odstop direktorja plavalnih reprezentanc PZS 

Borut Poje je odstopil z mesta direktorja plavalnih reprezentanc PZS iz osebnih razlogov. 
 
e)  Prijava disciplinski komisiji D. Manceviča zaradi incidenta nad B. Pojetom na EČP, Carigrad 
 
 
 
 
 
Seja zaključena ob 20.25 uri Predsednik PZS 
Zapisal M. Perme Darjan  PETRIČ  


