
 
  
 
 
 
PLAVALNA  ZVEZA  SLOVENIJE   SLOVENE SWIMMING ASSOCIATION 
 Celovška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

Tel.: ++386 (0)1 239 66 20, Fax.: ++386 (0)1 239 66 22, E-mail: info@plavalna-zveza.si, www.plavalna-zveza.si 

  

 

 
Zapisnik 

 
9. seje Izvršnega odbora PZS, ki je bila v četrtek, 18. 11. 2010 ob 16.00 uri  v sejni sobi Hale Tivoli v Ljubljani. 
Celovška 25.  
PRISOTNI: M. Kos, D. Šalamon, A. Šarkanj, D. Šajber,  J. Rebec, N. Mankoč, M. Primožič, J. Bednarik, R. Pikec, M. 

Potočnik, B. Petrič, G.Podržavnik, S. Lipošek, S. Hajdinjak , M. Perme  
ODSOTNI:  D. Petrič, , F. Cargo,  C. Globočnik, M. Godec 
  
DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS z obravnavo pisma g. Soosa 
3. Potrditev višine budžetov za 1. triado in seznanitev s spiskom reprezentantov PZS za nastop na EČP, 

Eindhoven, SP, Dubai ter Kadetski Mnogoboj, Beograd  
4. Obravnava predloga Propozicij PZS za sezono 2010/11 
5. Določitev organizatorjev državnih prvenstev v sezoni 2010/2011 
6. Predlog članarine PZS za sezono 2010/11  
7. Predstavitev finančnega programa PZS za leto 2011 
8. Pritožba na nazadovanje Teje Zupan pri zaposlitvi na Ministrstvih republike  Slovenije  
9. 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    

 
Podpredsednik PZS Miran Kos je vse člane seznanil s sporočilom predsednika PZS Darjana Petriča, da 
iz osebnih razlogov nepreklicno odstopa s funkcije predsednika PZS ter sporoča, da do izvolitve 
novega predsednika posle vodi podpredsednik PZS Miran Kos.  
 Tako bo sejo vodil podpredsednik PZS Miran Kos, s čemer so soglašali člani IO. Predlaga, da se o 
nadaljnjih korakih dela PZS, kot je skupščina oz. volitve dogovorimo v nadaljevanju. 
Sklep 1-9/10: Izvršni odbor soglasno potrdil odstop Darjan Petriča z mesta predsednika PZS.  
 
Dnevni red se je razširil še z umestitvijo 3. točke: Sklic skupščine PZS ter pod točko Razno: 

a)  Sprejetje Pravilnika o nagradah  
b) Podelitev priznanj Naj plavalec/ka PZS 
c) Razpis za izvedbo programov rekreacije pri Fundaciji za šport 
d) Skladnostno plavanje  
e) Spletna stran  
Kljub odsotnosti člana IO Cirila Globočnika mu I.O. PZS čestita ob izvolitvi za župana občine 
Radovljica.   
SKLEP1-9/10: Člani so razširjen dnevni red z dopolnitvijo potrdili. 

 
 
AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
Po pregledu sklepov  s korenspodenčnih sej ter iz prejšnje seje je bilo ugotovljeno, da sta prišli dve 
pripombi na SKLEP5-8/10: s strani PK Olimpije in PK Ilirije.  
SKLEP 5-8/10 Nastop tujcev na tekmovanjih v Sloveniji vključno z državnimi prvenstvi vseh starostnih 

kategorij je dovoljen, če tujci izpolnjujejo pogoje registracijskega pravilnika PZS in 
registracijo potrdi še Izvršni odbor PZS. 

 V smislu sklepa 5-8/10 se spremeni 19/a člen Registracijskega pravilnika. 
SKLEP2-9/10: Soglasno sprejet zapisnik korespondenčnih sej ter zapisnik 8. seje z dodatnimi 

ugotovitvami. 
 
 
AD3.Sklic skupščine PZS  
SKLEP3-9/10: Skupščina PZS se izvede v četrtek, 27. januarja 2011 ob 16. uri v Ljubljani, obravnavala 

bo poročila organov za 2009,  rezultate za  2009 ter izvedla volitve predsednika PZS. 
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AD4. Potrditev višine budžetov za 1.triado in seznanitev s spiskom reprezentantov PZS za nastop na 
EČP, Eindhoven, SP, Dubai ter Kadetski Mnogoboj, Beograd  
SKLEP4-9/10: Petru Mankoču se v sezoni 2010/11 dodeli dodatnih 9.000,00 EUR za panožni team ter 

daljinskim plavalcem omogoči poleg dodeljenih buđetov nastop še na Evropskem 
prvenstvu v daljinskem plavanju v Eliatu ter Svetovnem prvenstvu v Šanghaju.  

 
 V nadaljevanju je seznanil člane s spiski reprezentantov za nastop na Evropskem članskem 
prvenstvu v Eindhovnu, Svetovnem prvenstvu v Dubaju ter Mnogoboju v Beogradu. 
SKLEP5-9/10: Člani soglasno potrdili višino buđetov plavalcem za tekmovalno sezono 2010/11, kakor 

tudi spiske reprezentantov za nastop na Evropskem članskem prvenstvu v Eindhovnu, 
Svetovnem prvenstvu v Dubaju ter Mnogoboju v  

 
 
AD5.Obravnava predloga Propozicij PZS za sezono 2010/2011 
SKLEP6-9/10: Člani IO PZS so potrdili Propozicije PZS za sezono 2010/2011. 
 
 
AD6. Določitev organizatorjev državnih prvenstev v sezoni 2010/2011 
Na letošnji razpis za organizatorje državnih prvenstev je prišlo rekordno število kandidatur s strani 
plavalnih klubov PZS. Žal je ostal brez kandidature  27. – 28. 06. 2011: ZDRUŽENO DRŽ.PRV SLOVENIJE- DALJ. 
PLAVANJU,  za katerega bo PZS ponovno izdala razpis za organizacijo tekmovanja.  
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 201072011: 
SKLEP7-9/10: Organizatorji državnih prvenstev v sezoni 2010/2011 so: 

ZIMA 2011: 
14. in 16. 01. 2011: ZDRUŽENO  DRŽ.PRV SLOVENIJE- DALJ. PLAVANJE-PK G.B. RADOVLJICA (Bazen) 
03. -  06.02. 2011: ZDRUŽENO (ABS+MLAD+KADET) PRV.SLOVENIJE -KONZORCIJ LJUB. KLUBOV 
12. - 13. 02. 2011: MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE za ML. DEČ/DEKL  - PK NEPTUN, CELJE 
18.- 20. 02. 2011: MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE za  DEČ/DEKL – PK BRANIK; MARIBOR 
12.03. 2011:  ZIMSKO DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI - ŠD RIBA 

POLETJE 2011: 
28.05. 2011: LETNO DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI - ŠD AKTIVČEK, KRANJ 
02. -05. 06. 2011: ABSOLUTNO ODPRTO PRV. SLOVENIJE - PK TRIGLAV, KRANJ 
23.- 24. 07. 2011: MOŠT.  DRŽ. PRV.SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL  - PK FUŽINAR, RAVNE 
29. - 31. 07. 2011: MOŠT. DRŽ.PRV. SLOVENIJE -  DEČ/DEKL - PK NOVA GORICA 
04. - 07. 08. 2011: DRŽAVNO PRV.SLOVENIJE (ČLAN+MLAD+KADET) -  PK G.B. RADOVLJICA  
 
AD7.Predlog članarine PZS za sezono 2010/11  
SKLEP8-9/10Člani soglasno potrdili da letna članarina PZS za aktivne plavalce v sezoni 2010/11 znaša 

za kategorijo ml.deč/deklic 10,00 EUR in za starejše kategorije od deč/deklic do članov 
15,00 EUR. Možnost plačila kot doslej v dveh obrokih : 
 1.obrok 50 % plačila registracije klubskih plavalcev do 15. januarja 2011 
 2. obrok 50 % plačila registracije klubskih plavalcev do 25. maja    2011 

 
 

AD8.Predstavitev finančnega programa PZS za leto 2011 
SKLEP 9-9/10: Predlog finančnega programa PZS za sezono 2011 se potrjuje z možnostjo korekture, ko 

bodo dokončno znana sredstva za programe s strani MŠŠ in FŠO.   
 
 

AD9.Pritožba na nazadovanje Teje Zupan pri zaposlitvi na Ministrstvih republike  Slovenije  
SKLEP 10-9/10: IO se je seznanil s pritožbo in predlaga oddajo kandidature za Tejo Zupan kot 
kandidatinjo na prednostnem seznamu za zaposlitev v državni upravi. 
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AD6.Razno  
b) Sprejetje Pravilnika o nagradah  

Odbor v sestavi M. Kos, B. Petrič, R. Pikec, Miha Potočnik in G.Podržavnik je pripravil čistopis Pravilnika 
o nagradah, ki predstavlja nadgradnjo starega pravilnika z nekaj modifikacijami. V razpravi, ki je 
sledila so bila deljena mnenja tako o višini vračila nagrad za obdobje 2007in 2008 in o nagradah za 
2009 in 2010, kjer pa je bilo poudarjeno, da vse nagrade tako »stare« (po neveljavnem pravilniku )kot 
nove v slučaju pomanjkanja lastnih sredstev ni obvezujoče za izplačilo 
SKLEP 11-9/10:  Člani potrdili  Pravilnik o nagradah plavalcev in trenerjev. Podana pobuda za sklic 

sestanka s plavalci in trenerji, kjer bi se pogovorili o možnostih izplačila  nagrad za 
nazaj. 

b) Naj plavalec/ka in trener PZS  
Strokovni svet PZS je pripravil predloge za Naj plavalce in trenerje PZS v letu 2010 s skladu z določili SS 
PZS in predlaga IO v potrdite. Hkrati ponovno apelira na IO PZS, da se v bodoče izvede podelitev 
Naj plavalca PZS v oktobru vsakega leta, saj se podeljuje za dosežke po posamezni plavalni sezoni 
(sep-avg). 
SKLEP 12-9/10: Na volilni skupščini PZS se izvrši podelitev plaket za Naj plavalke/ca in trenerje v letu 

2010. 
c) Skladnostno plavanje  

SKLEP 13-9/10: . Člani so potrdili predlog o kandidiranju za dodatna sredstva na FŠO namenjenega 
za razvoj skladnostnega plavanja.  

 
d)Razpis za izvedbo programov rekreacije pri Fundaciji za šport 

Predsednica sporoča klubom PZS in jih seznanja, da je objavljen javni razpis na FŠO za leto 2011. 
Plavalni klubi/društva se lahko na omenjeni razpis prijavijo sami, vendar imamo glede na razpisno 
dokumentacijo več možnosti, da pridobimo sredstva, če bo iz razpisne dokumentacije razvidno 
večje število udeležencev na posameznih programih.  
 

 
e) Spletna stran PZS 

Ob vseh obljubah izvajalca, da bo spletna stran delovala že 1. januarja 2010 je do sedaj realizirano 
samo 50% obljube. Pri tem pa je ostalo nerešeno vprašanje oblikovanja oz , kdo bo imel dostop za 
oblikovanje določenih podstrani na PZS. Podan je predlog, da se v decembru 2010 skliče sestanek 
vseh vpletenih strani in se dokončno dogovori glede dela spletne strani PZS. 
 

f)  
Seja zaključena ob 19.15 uri 
Zapisal M. Perme        Pregledal in odobril: 

Podpredsednik PZS 
            Miran Kos l.r.  


