
 
 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE  

 
Zapisnik 

 
1. seje Izvršnega odbora PZS v novi sestavi, ki je bila v četrtek, 01. Decembra 2016 ob 16.00 uri v 
Murnikovi sobi na Fakulteti za šport, Gortanova 22, v Ljubljani. 
PRISOTNI: J. Bednarik, D. Šajber, J. Stibilj, A. Šarkanj, B. Kus, M. D. Topič, L. Kous,  C. Globočnik, 
              M. Primožič,  F. Rauter, A. Uršič, M. Godec, S. Lipošek, G. Podržavnik,  R. Pikec,  I. Veličkovič, G. 

Aleš, Z. Martič, A. Gasser, P. Omejec, S. Salihovič, M. Perme  
ODSOTNI:  M. Kos, S. Isakovič, M. Potočnik 
 

DNEVNI RED: 

1) Sprejem dnevnega reda  
2) Predstavitev možnosti financiranja klubov in zveze preko WEE marketinško omrežje 
3) Prikaz prihodkov in odhodkov PZS v letu 2016 
4) Finančno ovrednoten program dela PZS v sezoni 2016/2017 
5) Dolžniki PZS v letu 2016 
6) Letna članarina PZS za sezono 2016/17 

a) klubov  
b) klubov za  Dobro šolo plavanja  

 7) Določitev organizatorjev državnih prvenstev za sezono 2016/17 
 8) Kriteriji Dobre šole plavanja 
9)  Sedež pisarne in Računovodski servis PZS v bodoče 
10) Razno 

a) Pismo PK Delfin o naknadni registraciji plavalcev  
  

AD1. Sprejem dnevnega reda 
Predsednik PZS Jakob Bednarik je pozdravil vse prisotne  ter pozval člane, da se predstavijo, ker so 
prvič v novi sestavi. 
Predsednik je seznanil člane IO PZS, da umika 2. Točko: Predstavitev možnosti financiranja klubov in zveze 

preko WEE marketinško omrežje z dnevnega reda, ker meni da še niso zreli časi za obravnavo tega 

omrežja. Predlagal je , da se prednostno obravnava 7.točka: Določitev organizatorjev državnih prvenstev za 

sezono 2016/17 v povezavi s 5. Točko: Dolžniki PZS v letu 2016,  ki predstavlja enega od kriterijev pri 

kandidaturi za organizacijo prvenstev   in hkrati pozval člane o morebitni dopolnitvi dnevnega reda. 
Pri tem  je bila predlagana dopolnitev pod točko  Razno: 

b)Podpis sodelovanja s Slovensko vojsko za leto 2017 
c) Novinarsko razmišljanje A. Gasserja   

SKLEP1-01/16: Člani so soglasno potrdili dopolnjeni dnevni red. 
 
 
AD3./4. Dolžniki PZS v letu 2016 in  Določitev organizatorjev državnih prvenstev za sezono 2016/17  
Po pregledu odprtih postavk so klubi dolžni PZS 28.000,00 € in v dobro PZS so zagotovila, da bodo vse 
obveznosti poravnane v kratkem času. Zaradi teh dolgov je predsednik predlagal, da  se na tej seji 
odloča o organizatorjih  zimskih državnih prvenstev in se s tem  omogoči vsem klubom enakovredne 
pogoje pri kandidiranju za organizacijo prvenstev v letni sezoni(tudi klubom dolžnikom).    
V razpravi , ki je sledila je bilo predlagano, da se ukine dodatna štartnina za posodobitve Timinga 
PZS, vendar pa organizator plača vse stroške Timinga PZS na državnih prvenstvih. Pri tem je bilo 
poudarjeno, da vsi organizatorji državnih prvenstev morajo najeti Timing PZS za izvedbo državnih 
prvenstev. 
Kljub pomisleku nekaterih članov je  sledilo glasovanje o spremembi 15. Člena Propozicij PZS za 
2016/17 (ukinitev dodatne štartnine za posodobitev Timinga PZS)  ter plačilo najema Timinga PZS s 
strani organizatorja državnih prvenstev. ZA spremembo je glasovalo 17 članov, 1 član je bil PROTI.  
SKLEP 2-01/16: Člani so potrdili spremembo : 

 15. Člena Propozicij PZS 2016/17, ki se sedaj glasi: 
Organizatorju državnih prvenstev se priznavajo stroški organizacije v obliki ŠTARTNINE v višini 5 EUR na posamezni štart 

tekmovalca. Štafete niso vključene v startnino. 

 Organizator državnih prvenstev je dolžan plačati PZS najem Timinga PZS v skladu s 
pravilnikom o najemu Timinga PZS, 

 Vsi organizatorji državnih prvenstev so dolžni najeti  Timing PZS pri izvedbi  prvenstev.  
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Na osnovi  priporočil za organizacijo državnih prvenstev so določili organizatorje  za zimsko sezono 
2016/17   

ZIMA 2016/17: 
08.  01. 2017  ZIMSKO  DRŽ. PRV SLOVENIJE - DALJ. PLAVANJE:    Delegat: Igor Veličkovič        

PK ZVEZDA, Kranj – dodelitev kot edinemu kandidatu, kjer pa se prvenstvo izvede za vse kategorije 
in discipline v 1 dnevu  

 

26. -  29. 01. 2017 ZDRUŽENO ZIMSKO) PRV. SLOVENIJE (ABSOL.+MLAD+KADET  - delegat: Silvester Lipošek  
PK BRANIK, Maribor – dodelitev ker izpolnjuje skoraj vsa priporočila še posebno 4. točko  (izvedba  

priprav reprezentanc kadetov in mladincev v spomladanskem in jesenskem terminu v MB)  
 

03. - 05. 02. 2017    MOŠT. DRŽ.  PRV. SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL    -  delegat: Roni Pikec       
                  PK (TRIGLAV+ FUŽINAR)  -dodelitev , ker izpolnjuje skoraj vsa priporočila še posebno pa  5. točko 
(dober organizator ter prednostna uvrstitev kandidatov v interesu PZS)   
 

11. - 12. 02. 2016 MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE - DEČ/DEKL  - delegat : Franc Rauter 
PK KRANJ, Kranj - dodelitev,  ker izpolnjuje skoraj vsa priporočila še posebno pa  5. točko (dober 

organizator ter prednostna uvrstitev kandidatov ob klubskih obletnicah) 
  

11. 03. 2017  ZIMSKO DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI  - delegat: Silvester Lipošek 
PK BRANIK; Maribor  – dodelitev kot edinemu kandidatu, ki pa izpolnjuje tudi skoraj vsa priporočila 

 
 

AD5. Prikaz prihodkov in odhodkov PZS v letu 2016 
Sekretar PZS je obrazložil članom IO PZS porabo finančnih sredstev do 31. Avgusta 2016, kjer je bil 
sklep, da se realizira program priprav in nastopov kandidatom za nastop na POI, Rio  100%.  
Po tem datumu je bila izvedena rekapitulacija stroškov in so se zaradi pomanjkanja denarja črtale 
višinske priprave v Font Romeu kot tudi omejil se je nastop na SP, Windsor, kjer naj bi odpotovali samo 
reprezentanti z 100% normo. 
SKLEP3-01/16: Člani IO PZS so se seznanili s programom dela PZS in upajo, da  bo zveza zaključila 

poslovanje v letu s pozitivno bilanco 
 
 
AD6. Finančno ovrednoten programa dela PZS v sezoni 2016/2017 
Sekretar PZS je seznanil člane s predvidenim finančnim načrtom dela PZS v sezoni 2016/2017, ki pa bo 
odvisen tudi  od finančnih soparticipacij MIZŠ in Fundacije za šport. Novo vodstvo si bo prizadevalo 
za racionalizacijo stroškov tako na programu reprezentanc kot tudi na drugih področjih ter pridobitev 
dodatnih sponzorskih sredstev, kar že uspešno izvaja,  saj je PZS že podpisala generalno sponzoriranje 
reprezentanc PZS s strani skupine SIJ d.d. 
SKLEP4-01/16: Člani I.O. PZS so potrdili Letni program dela PZS za sezono 2016/17 ob dejstvu, da se bo 

morala realizacija programa usklajevati s finančnim stanjem zveze. 
 

 

Ad7. Letna članarina PZS za sezono 2016/17 
Po pregledu predloga višine članarine PZS in pogojev za plačilo klubov za sezono je bilo ugotovljeno, 
da se višina članarine že vrsto let ni spremenila, in ostaja enaka kljub povečanju števila kolajn na 
račun dodatnih štafet v programe državnih prvenstev.  
Podan je bil predlog, da se uvede članarina za sodniško organizacijo v cilju zagotovitve še drugih 
aktivnosti  ZPSS v višini 5,00 €.  
SKLEP5-01/16: Člani soglasno potrdili da letna članarina PZS za aktivne plavalce v sezoni 2016/17 

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 08. Januarja 2017 

 2. obrok 50 % plačila registracije klubskih plavalcev do 15. maja  2017 
SKLEP6-01/16:  Letna članarina ZPSS za sodnike znaša 5,00 € in 10,00 €  za udeležence v programih 

rekreacije.  
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AD8. Kriteriji Dobre šole plavanja 
Osnovna ideja pridobiti blagovno znamko , ki se imenuje Dobra šola plavanja, v kateri naj bi 
združevali vse šole plavanja v Sloveniji. PZS se je povezala z Zavodom za šport Planica, ki izvaja 
plavalno opismenjevanje v Sloveniji, vendar je bilo ugotovljeno, da imajo neaktivnega koordinatorje 
za to področje in bo PZS imenovala Tomija Martinjaka za koordinatorja za plavalno opismenjevanje. 
Ta projekt bo skupen, združili bi delfinčke in konjičke, uvedena naj bi bila enotna članarina za 
udeležence plavalnih šol v višini 1,00 €, katerega bi nakazovale šole PZS: 
 

 Člani so po mnenju vseh dobili kriterije in program dela Dobre šole plavanja malo prepozno, zato se 
predlaga, da se pošlje klubom v obravnavo in dopolnitev ter se  nato dokončno sprejme na  seji IO 
PZS ali na  naslednji skupščini PZS. 
V debati, ki je sledila je bil podan predlog o končnem nazivu te šole. Predlagan je bil naziv znamke: 
Odlične šole plavanja PZS, katera bi se ločila od vseh ostalih šol, ki jih prirejajo različni občinski zavodi 
ali samostojni podjetniki… 
Z Zavodom za šport Planica je bilo dogovorjeno, da PZS ponovno prevzame organizacijo finalnega 
prvenstva v plavanju  v okviru šolskih športnih tekmovanja.  
SKLEP7- 01/16: Plavalnim klubom PZS se pošlje Program in kriteriji Dobre šole plavanja v obravnavo  

In dopolnitev ter se  nato dokončno sprejme na  seji IO PZS ali na  naslednji skupščini PZS. 
 
 
 
AD9. Sedež pisarne in Računovodski servis PZS v bodoče 
PZS je v nameri po racionalizaciji finančnih sredstev pridobila več ponudb za računovodski servis, 
zato je predsednik predlagal ustanovitev komisije, v sestavi Mojca Doupona Topič,  Maja Virant in 
Matjaž Perme.  
 Pri prestavitvi sedeža PZS pa je prišlo do nasprotujočih mnenj za in proti selitvi, zato je bila 
ustanovljena komisija v sestavi Zvezdan Martič, Franc Rauter in Gregor Aleš, ki bodo pregledali oba 
sedeža in nato poročali na naslednji seji IO PZS.  
SKLEP8-01/16: Člani IO PZS so ustanovili komisiji za pregled ponudb za računovodski servis v sestavi 

Mojca Doupona Topič,  Maja Virant in Matjaž Perme  ter komisijo za podajo mnenj o 
ustreznosti pisarn za potrebe PZS v sestavi Zvezdan Martič, Franc Rauter in Gregor Aleš, 
kateri bosta ugotovitve posredovala članom IO PZS na seji IO PZS. 

 
 
AD10. Razno  
 

a) Pismo PK Delfin o naknadni registraciji plavalcev  
Po preučitvi pisma so člani sprejeli sklep, da ne morejo ugoditi naknadnemu prestopu plavalcev, ker 
bi kršili 8. člen Registracijskega pravilnika PZS. 
SKLEP9-01/16 Plavalcema Timu Mastenu in Galu Miklavcu se ne odobri preregistraciji, ker bi bil kršen 

8. člen Registracijskega pravilnika PZS.   
 
 
    b) Podpis aneksa o sodelovanju s Slovensko vojsko (SV)     
Pred časom je Slovenska vojska (SV) ponovno poslala pogodbo za sodelovanje v letu 2017, vendar 
ponovno pogojuje z recipročno aktivnostjo, ki naj bi jo zagotovila PZS v zameno za pomoč pri 
izvedbah mitingov (izposoja šotorov, čoln pri organizaciji maratonov na morju), žal se na to pogodbo 
ni odzval noben klub.  
Podan je bil predlog, da se jim ponudi možnost nastopa njihovih pripadnikov na veteranskih 
tekmovanjih v zameno za pomoč klubom.  
SKLEP10-01/16: Pisarna PZS obvesti generalštab SV o svoji ponudbi - možnosti sodelovanja njihovih 

pripadnikov na veteranskih tekmovanjih ob predhodni najavi.   
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c) Predstavitev svojih pogledov na slovensko plavanje s strani novinarja  
Že pred časom so bili v Sloveniji mitingi pozimi (Pokal Celja, MM Maribor) in poleti (MM Ravne, MM 
Kranj, MM Mobitel, Radovljica), katerih so se  udeleževali naši najboljši plavalci, medtem ko zadnjih 10 
let te udeležbe ni več zaslediti in tako neposredno niso mitingi medijsko zanimivi. Medtem, ko se 
govori, da naši plavalci dvigujejo raiting hrvaških mitingov s svojimi nastopi, žal pa se ne udeležujejo 
našij mitingov.  
Možnost prepoznavnosti oz. pojavljanja na raznoraznih spletnih omrežjih… je v objavi dogodkov na 
državnih prvenstvih, ki ni nujno, da govorijo o neposrednih rezultatih, vendar pritegnejo širšo javnost.  
Hkrati je pozval člane, da bi lahko na tekmovanjih uporabili rezultatski semafor kot potujočo reklamo. 
SKLEP11-01/16: PZS mora doseči, da bodo naši plavalci nastopili na največjih mitingih v Sloveniji in s 

tem pripomogli pri medijski prepoznavnosti oz. zanimanju za plavanje v medijih.   
 
 

d)Sodniške novice 
ZPSS je dobil ponudbo za sojenje na hrvaških mednarodnih mitingih, kjer potrebujejo sodnike s FINA 
licenco, ker HPS nima uradnih sodnikov s FINA licenco. 
 
 
e) S strani novinarja je prišlo pobuda, da naši tako plavalci, kot trenerji niso piarovsko izobraženi pri 
dajanju izjav medijem, saj so njihove izjave vsakdanje in v večini primerov nezanimive za javnost. 
Potrebno bi jih bilo podučiti. Najbolje na pripravah, kjer so že imeli predavanja o prehrani. 
 
    
 e) Predsednik SS PZS Silvester Lipošek je člane seznanil z razpisom za selektorja, katerega je v skladu s 
Statutom PZS podal Strokovni svet. Razpis se zaključi 8. decembra 2016. Po tem datumu komisija 
odpira prispele kandidature.  
 
 
f) Problem malih klubov je zagotovitev sodnika na državnih prvenstvih, ker je strošek sodnika največji, 
saj se je klub udeležil le z enim ali dvema plavalcema. 
Predsednik ZPSS Franc Rauter je odgovoril, da ni problem v organizatorju, da ni pripravljen priskočiti 
na pomoč malim klubom in  nadomestiti sodnika s svojim, pač pa o ne obveščanju oz. predhodnem 
dogovoru med kluboma. Poskušal bo to problematiko urediti. 
 
 
 
 
 
Seja zaključena ob 18.15 uri 
Zapisal: M. Perme             Pregledal  
                 Predsednik PZS 

          dr. Jakob Bednarik l.r.  
 
 
 


