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ZAPISNIK 
 
7. seje Izvršnega odbora PZS, ki je potekala v sredo, 11. aprila  2012 ob 16.00 uri, v sejni sobi Hale 
Tivoli v Ljubljani, Celovška c. 25. 
PRISOTNI: M. Kos, D.Šalamon, S.Hajdinjak, J. Bednarik, C. Globočnik, M. Potočnik, G. Podržavnik, 

M. Primožič, B. Petrič, S. Lipošek, N. Mankoč, M. Godec, M. Perme, M. Virant 
ODSOTNI: A. Aberšek, R. Pikec, A Klinar, A. Šarkanj, D. Šajber, A. Leskovec 
DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
3. Obravnava in potrditev finančnega poslovanja PZS v letu 2012 
4.  Obravnava dopisov P. Mankoča, D, Manceviča in G. Podržavnika 
5. Poročilo in odločitev o kandidaturi PZS za organizacijo EČP/25m v Ljubljani  
6. Okvirna potrditev preregistracije plavalcev v mini prestopnem roku  
7. Določitev okvirnega termina za sklic skupščine PZS za leto 2012 
8. Razno 

 
 
AD1. Sprejem dnevnega reda  
Predlog o prestavitvi 4. Točke na 7, ostale se pomaknejo za mesto naprej je dal na glasovanje, 
kjer je bil sprejet: 
SKLEP 01-7/12: Člani so soglasno podprli spremembo dnevnega reda. 
 
 
AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
Pisarna PZS je preverila resničnost glasovanja pri sprejetju  sklepa 11-5/11, kjer je bilo ugotovljeno, 
da je bil sklep podan in sprejet po zaključku seje, kjer je aktivno sodelovalo samo 5 članov IO 
PZS, zato ni bil sprejet v skladu s statutom PZS. 
Na zapisnik prejšnje seje IO PZS je prišla pripomba D. Šajber o nepravilni navedbi njenega citata. 
Citat: Začetnik je bil F. Čargo, nato je vse skupaj prevzela D. Šajber ker je bila dejavnost opredeljena pod 
Odbor za množičnost, se nadomesti: .Izpostavila je, da s strani OMN iščejo vodjo plavanja za veterane. 
Poudarila je, da so veteransko plavanje na OMN prevzeli z odstopom F. Čarga. Trenutno ni nikogar, ki bi 
prevzel vodenje in koordiniranje celotnega veteranskega plavanja. Zaradi vse večje aktivnosti na tem 
področju sprašuje IO PZS za stališče, kam sodi veteransko plavanje še posebno organizacija državnih 
prvenstev oz. udeležba veteranskih plavalcev na evropskih ali svetovnih prvenstvih.  
SKLEP 2-7/12: Soglasno sprejet zapisnik 6. Seje IO PZS z dopolnitvami. 

 
AD3. Obravnava in potrditev finančnega poslovanja PZS v letu 2012 
Predsednik M. Kos je seznanil člane o realnem stanju na področju financiranja panožnih zvez s 
strani Fundacije za šport, katera je že nakazala 50% celotne višine sredstev za program PZS v letu 
2012, vendar glede na lansko leto zmanjšanj za 43%. Čeravno z MIZKŠ prihajajo bolj spodbudne 
novice pa je skupina v sestavi predsednik PZS M. Kos, selektor PZS R. Pikec, predstavnik trenerjev 
M. Poročnik in sekretar PZS M. Perme sproti usklajevala in revidirala predlagan program priprav in 
nastopov ob že znani vsoti s strani Fundacije in z najbolj črno hipotezo, da nam MIZKŠ nameni 
samo 50% lanskoletnih sredstev  
SKLEP 3-7/12: Izvršni odbor PZS potrdil predlagano višino budgetov za 2. Triado 2012 do EČP, 

Debrecen ter zmanjšano višino budgetov za 3. Triado (jun- avg 12) za vse 
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imenovane reprezentante, razen za evidentne potnike za POI London, katerim 
budgeti in dodatek za izplavano A normo ostane nespremenjen. 

SKLEP4-7/12: PZS zaprosi Fundacijo za sestanek z delegacijo PZS v sestavi predsednik PZS, M. 
Kos, B. Petrič in G. Jurak, kjer bi dobili pojasnitev izračuna višine soparticipacije 
za leto 2012 glede na ostale panožne športne zveze. 

 
Na vprašanje o povračilih terjatev do PZS s strani klubov je bilo ugotovljeno, da so plavalni klubi 
skoraj v 70% poravnali zaostale dolgove. Ob prihajajočih letnih državnih prvenstvih bi bilo 
potrebno klube seznaniti, da PZS ponovno poziva vse klube, ki imajo dolg do PZS, da poravnajo 
le te do 01. Julija 2012. V nasprotnem primeru se bo resnično spoštoval 1. Člen Propozicij PZS:  

1. člen 
Na tekmovanjih v okviru PZS imajo pravico nastopa vsi klubi PZS in tekmovalci, ki so izpolnili naslednje zahteve: 
 so registrirani za tekočo tekmovalno sezono po Pravilniku o registraciji članov klubov PZS ,      
 so izpolnili vsa določila Propozicij PZS ter poravnali vse obveznosti  do PZS. 
 
OB tem pa se je potrebno zahvaliti klubom, ki so zmogli napor in poravnali vse terjatve ob prvi 
prošnji. 
SKLEP5-7/12: PZS: Plavalna zveza Slovenije ponovno poziva vse klube, člane PZS, da v skladu s 1. 

členom Propozicij PZS za sezono 2011/12 poravnajo vse obveznosti do PZS do 1. 
julija 2012 in se izognejo prepovedi nastopa na vseh tekmovanjih v okviru PZS. 

 
 
AD4. Poročilo in odločitev o kandidaturi PZS za organizacijo EČP/25m v Ljubljani  
Predsednik PZS je člane seznanil z aktivnostmi pri organizaciji EČP/25m v Ljubljani leta 2013, kjer 
se je poskušalo organizirati sestanek z ministrom za MIZKŠ, katerega pa je nadomeščal v.d. 
direktor direktorata za šport g. Balent. Organiziran je bil tudi sestanek z županom Ljubljane g. 
Jankovičem. Kljub podpori pa država naj ne bi sofinancirala prvenstvo, kakor tudi mesto 
Ljubljana naj bi le delno krilo stroške bazena v Stožicah, medtem ko je izgradnja bazena na Iliriji 
dobila podporo, a ravno tako brez finančnih zaobljub. Ob predvidenem celotnem strošku 
organizacije v višini 1.400.000,00 EUR, kjer naj bi strošek montaže bazena stal 350.000,00 EUR, 
preostanek naj bi PZS pridobila s strani MIZKŠ (vlada 400.000 €) in sponzorskih sredstev je z 
odločitvijo vlade možnost o organizaciji praktično nemogoča. Ob dejstvu, da v pogodbi med 
LEN in PZS jasno piše, da je gostitelj (PZS), ki v kakršnem koli primeru neizpolnitve finančnih ali 
drugih obveznosti nosi stroške in kazni. Osebno je zaradi situacije v katerem se nahaja tako 
država kot tudi šport rahlo pesimističen zato meni, da bi se bilo potrebno danes dokončno 
odločiti ali odstopamo od organizacije ali ne.  
N. Mankoč: Črnogledost je objektivna in na mestu. PK Ilirija je predlagala organizacijo EČP, ker je 
mesto stalo za tem, da bo bazen zgrajen. Bistvo vsega je ali gre izgradnja bazena Ilirije v 
operativni plan ali ne. Če se gre v operativni plan bo vse kar bo manjkalo krilo mesto. Ob  
zagotovilu pridobitve evropskih finančnih sredstev se bo dalo dobiti sponzorje tudi z naslova 
izvedbe. Najbolj pomembno je ali se gre ali ne v operativni plan. Brez opredelitve o operativnem 
planu je nesmiselno načrtovati organizacijo EČP 2013. V primeru ne potrditve operativnega 
plana tudi sam odstopa od organizacije prvenstva in se z odločitvijo seznani LEN maja 2013.  
Bednarik: Predlog da se sprejme sklep: Končna odločitev se sprejme v maju mesecu, če bodo 
dana ustrezna zagotovila iz mesta in države se bo odločalo o organizaciji EČP, v nasprotnem 
primeru PZS ne kandidira. Sledilo je glasovanje o tem predlogu: ZA glasovalo 9 članov; PROTI: 2 
člana; VZDR: 1 član. 
SKLEP6-7/12: IO PZS bo sprejel dokončno odločitev v maju 2012. V primeru, če bodo dana 

ustrezna zagotovila iz mesta in države se bo odločalo o organizaciji EČP, v nasprot- 
nem primeru PZS ne bo oddala kandidaturo za organizacijo EČP/25m 2013 v 
Ljubljani. Ob zagotovilu, da PZS ne bo trpela nikakršnih finančnih obveznostih  pri 
organizaciji prvenstva.  
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AD5. Okvirna potrditev preregistracije plavalcev v mini prestopnem roku  
 Sekretar M. Perme je navzoče seznanil, da so bili postopki za preregistracijo na osnovi prejetega 
gradiva s strani prosilcev in klubov v mini  prestopnem roku 2011/12 v skladu z 8., 13. in 14. 
členom Registracijskega pravilnika PZS za  plavalce Mitjo HORVATA, Nino MALEC, Uršo RAVNIKAR 
ŠURK in Urško SLIVŠEK, medtem ko na vlogo  Tjaše Vozel  ima pravico ugovora matični klub PK 
Ilirija do 15. 4. 2012. 
SKLEP7-7/12: Preregistracija se lahko izvede za plavalce Mitjo HORVATa,  Nino MALEC,  Uršo 

RAVNIKAR ŠURK in Urško SLIVŠEK. Vloga Tjaše Vozel pa se bo obravnavala po 15. 4. 
2012. 

 
AD6. Določitev okvirnega termina za sklic skupščine PZS za leto 2012 
Predsednik je predlagal sklic skupščine v juniju 2012, kjer bi sklepali o formalnostih, ki so potrebne 
za delovanje zveze. Osebno žal ne bo v stanju pripraviti predlog novega statuta zaradi 
prezasedenosti. V razpravi, je bil podan predlog, da se skupščino PZS prestavi v jesenski termin  
po Olimpijskih igrah v Londonu na kateri bi pa že obravnavali nov predlog statuta PZS ter 
nakazali osnovne smernice za olimpijsko obdobje 2012 – 2016.  
SKLEP 8-7/12: Člani potrdili, da se skupščina PZS organizira v jesenskem terminu po poletnih 

olimpijskih igrah v Londonu. 
 
 AD7. Obravnava dopisov P. Mankoča, D, Manceviča in G. Podržavnika 
Predsednik PZS je v uvodni razpravi poudaril, da si je lahko vsak član I.O. ustvaril svoje mnenje o 
dopisih, zato meni, da bi bilo nepotrebno ponovno polemizirati stvari, ki naj bi ostale javnosti 
skrite.  
V razpravi je N. Mankoč ponovno izpostavil 

1) Nepravilno zavrnjen zahtevek za nadomestilo D. Manceviču kot osebnem trenerju P. 
Mankoča na osnovi Pravilnika o nadomestilih trenerjev PZS. Meni, da bi bil predlog SS PZS in 
sklep I.O. PZS legitimna, če bi bil Pravilnik spremenjen, tako pa še vedno vztraja, da je D. 
Mancevič upravičen do zahtevka za nadomestilo, ker je osebni trener P. Mankoča.  

V razpravi, ki je sledila so se nagibala mnenja o upravičenosti oz. neupravičenosti zavrnitve 
zahtevka. 

2) Nepravilno določitev višine nagrad za posebne dosežke ( 2. del nagrad) 
Po proučitvi Pravilnika o nagradah za posebne dosežke , je bilo ugotovljeno, da je I.O. PZS na 2. 
seji I.O. PZS, dne 12. 5. 2011 na Ptuju pravilno sprejel sklep o dodelitvi nagrad, saj jim to dovoljuje 
Pravilnik o nagradah, ki se ne nanaša na točkovni kriterij določitve višine nagrad, temveč je to 
izključno osebna odločitev članov I.O. PZS z določeno utemeljitvijo.  
 
 
AD8) Razno 
a) Poročilo s sestanka trenerjev na MIZKŠ 
Predsednik SS PZS G. Podržavnik je člane seznanil z novostmi na področju zaposlovanja trenerjev 
panožnih športnih šol in pa samimi kriteriji za zaposlovanje ter akcij MIZKŠ pri zaposlovanju 
dodatnih trenerjev ter trenerjev nosilcev prostočasnih dejavnostih na šolah.  
 
b) Rangiranje sodnikov PZS – (kdo in kako so rangirani sodniki PZS, da so delegirani s strani ZPSS:   
Člani IO PZS so pozvali predsednika ZPSS, da poda informacije o nadaljnjem delu oz. razvrščanju 
sodnikov ZPSS. 
 

c) Sporazum o športno – tehničnem sodelovanju med vojvodinsko plavalno zvezo in PZS 
I.O. PZS je pozval Strokovni svet PZS, da prouči sodelovanje ter poda priporočilo plavalnim 
klubom PZS, ki bi bili zainteresirani za izmenjavo sodelovanj z vojvodinskimi plavalnimi klubi. 
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Seja je bila zaključena ob 18.05 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala :         Pregledal :l 
M. Virant, M. Perme         Predsednik PZS 
          mag. Miran Kos l.r. 
 


