
 
  
 
 
 
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 

 
2. seje Izvršnega odbora PZS, ki je bila v četrtek, 12. 05. 2011 ob 17.00 uri  v sejni sobi Hotela Primus na 
Ptuju,  Pot v toplice 13.  
PRISOTNI: M. Kos, D. Šalamon, S. Hajdinjak , A. Klinar, M. Primožič, G. Podržavnik, R. Pikec, M. Potočnik, 

M. Perme  
ODSOTNI:  A. Šarkanj, D. Šajber, C. Globočnik, M. Godec, S. Lipošek, A. Leskovec, A. Aberšek,   

B. Petrič, J. Rebec, N. Mankoč, J. Bednarik, 
  
DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
3. Priprava na redno letno skupščino PZS 2010  

 pregled letnih poročil in določitev datuma skupščine 
 določitev prejemnikov plaket PZS 

4. Predstavitev normativov za izplačevanje nadomestil trenerjem    
5. Določitev delegatov PZS na letnih državnih prvenstvih 
6. 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    

 
Ob napovedani uri po 32. členu Statuta PZS Izvršni odbor PZS ni bil sklepčen, zato je predsednik PZS 
predlagal, da se v skladu s 32.1. členom  Statuta PZS seja prestavi za pol ure in nato nadaljuje s sejo. 
 
AD1. Sprejem dnevnega reda  
Po pol urni prekinitvi je predsednik PZS M. Kos pozdravil prisotne in pozval člane o morebitnem 
dopolnilu dnevnega reda ter predlagal, da se točka 6 a Obravnava vlog za včlanitev  prestavi na 
naslednjo sejo  zaradi premajhnega števila članov IO PZS, ki bi odločali o članstvu.  
Dnevni red se je razširil pod točko Razno – Imenovanje kandidata s strani PZS za  člana Sveta 
Fundacije za financiranje športnih organizacij v R. Sloveniji, zatem še z razširitvijo 4. točke o izplačilu 2. 
dela nagrad za sezono 2009/2010 in dela nadomestil za trenerje ter pri točki 5 – se doda obravnava  
kandidature za organizatorja Letnega državnega prvenstva v daljinskem plavanju. 
SKLEP 01-2/11: Člani so potrdili dopolnjen dnevni red. 
 
AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
SKLEP 02-2/11: Soglasno sprejet zapisnik 1.  seje I.O. PZS v letu 2011. 
 

AD3. Priprava na redno letno skupščino PZS 2010  
a) pregled letnih poročil in določitev datuma skupščine 

Pri pregledu poročil so člani ugotovili, da bo potrebno okrepiti delo anti-doping komisije zaradi poziva 
tako WADe kot NAK pri OKS. Izvesti pogovor z dr. Marčunom o morebitnem vodenju komisije pri PZS. 
Člani so se seznanili s pismeno pripombo N. Mankoča o poročilih organov za leto 2010 ter ustno 
pripombo Godca o poenotenju poročil. 
Izvršni odbor bo podal vsem predsednikom odborov priporočilo o izdelavi poročil v bodoče, katera 
naj vsebujejo največ tri do štiri strani. Pri poročilu Nadzornega odbora je bil podan predlog, da vse 
finančne obveznosti (nagrade od 2007 – 2009, nagrade za 2010, nadomestila 2010), ki so nastale  v 
zadnjih treh letih  uvrstijo v bilanco že danes oz. za pretekla leta.  
SKLEP 03-2/11: Člani so se seznanili s poročili ter jih predajajo v dokončno potrditev klubskim 

delegatom na redni skupščini PZS, ki bo v četrtek, 02. Junija 2011 ob 14.00 uri v sejni 
sobi MO Kranj. 

 b) določitev prejemnikov plaket PZS 
Po pregledu prejetih kandidatur so člani ugotovili, da ustrezata kriterijem za dodelitev plaket  Henrik 
Medvešek in Vedran Žagar, medtem ko Sašo Weixl ne izpolnjuje kriterije za pridobitev plakete. 
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SKLEP 04-2/11: Na skupščini PZS bo za dolgoletno in uspešno delo na trenerskem področju plaketo 
prejel g. Henrik MEDVEŠEK, za  dolgoletni delo in prispevek k razvoju plavanja na 
obali pa g. Vedran ŽAGAR. 

 
Ad4. Predstavitev normativov za izplačevanje nadomestil trenerjem    
Predsednik SS PZS je navedel, da je nemogoče sprejemati normative, kateri so bili že sprejeti na 7. seji 
IO PZS, dne 16.6. 2010, lahko pa govorijo in sklepajo samo o obliki izplačila nadomestil.  
SKLEP 05-2/11: Pravilnik o nadomestilih se dopolni z zneski, ki so predlagani za posamezne razrede 

maksimalno možni zneski izplačil, ne glede na dejansko realizacijo. Če realizacija 
presega te zneske bo izplačilo maksimalno do določenih zneskov. V vsakem primeru bo  
moral obstajati temelj oz. dejanski strošek za vsakršno izplačilo (potni nalogi, računi…). 
Vse to so dolžni trenerji posredovati pisarni PZS. 

SKLEP 06-2/11: PZS naj bi v najkrajšem možnem času izplačala plavalcem in trenerjem nagrade za 
izjemne dosežke v letu 2010 ter trenerjem polovico nadomestil za odsotnost v letu 2010. 
Izplačila nadomestil za trenerje je odvisna od individualne obravnave posameznega 
trenerja v določenem klubu. 

SKLEP 07-2/11: Izvršni odbor  poziva selektorja kot koordinatorja aktivnosti za dodatno finančno 
realizacijo programov s poudarjenim pričetkom 1. triade 2011/2012 (s 1.9. 2011) in s 
proučitvijo možnih racionalizacij v predhodnem obdobju do 20. Junija 2011. 

SKLEP 08 – 2/11: Predsednik PZS se najkasneje do 31.5. 2011 sestane s skupino članov IO PZS po 
lastnem izboru za maksimizacijo aktivnosti pridobivanja sponzorskih sredstev. 

 
Ad 5. Določitev delegatov PZS na letnih državnih prvenstvih 
28.05. 2011  LETNO DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI, KRANJ 

Delegat PZS Dorica ŠAJBER  
  Na ponoven razpis za organizatorja se je javil samo  RD Celea iz Celja, vendar z zahtevkom po 

soparticipaciji stroškov. Člani IO PZS so na osnovi preteklih spoznanj o številu udeležencev ter na 
osnovi časovnih terminov prijav na največja tekmovanja izglasovali nov termin za :   

01. 06. 2011 ZDRUŽENO DRŽ.PRV SLOVENIJE- DALJ. PLAVANJE; ŠMARTINSKO JEZERO 
Delegat PZS …Marko PRIMOŽIČ  
*udeležba je obvezna za kandidate oz. potnike na EMP, SP in EČP v daljinskem plavanju 
02. -05. 06. 2011 ABSOLUTNO ODPRTO PRV. SLOVENIJE, KRANJ 

Delegat PZS …Matjaž GODEC.  
23.- 24. 07. 2011 MOŠT.  DRŽ. PRV.SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL,RAVNE 

Delegat PZS …Miran KOS………………………………………………………………….  
29. - 31. 07. 2011 MOŠT. DRŽ.PRV. SLOVENIJE -  DEČ/DEKL, NOVA GORICA 

Delegat PZS …Silvo HAJDINJAK 
04. - 07. 08. 2011 DRŽAVNO PRV.SLOVENIJE (ČLAN+MLAD+KADET), RADOVLJICA  

Delegat PZS …Jože REBEC  
SKLEP9-2/10: Člani soglasno potrdili organizatorja RD Celejo in nov termin izvedbe D.P. Slovenije v 

daljinskem plavanju na Šmartinskem jezeru ter delegate za državna prvenstva Slovenije 
v letni sezoni 2010/2011.   

 
Ad Razno  
a)Predlog za člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS 
Člani so se seznanili z dopisom OKS o možnosti posredovanja predloga s strani PZS za člana Sveta 
fundacije: V razpravi so se dogovorili, da naj bi bil kandidat oseba, ki naj bi predstavljal interese PZS, 
saj to članstvo predstavlja pomemben člen pri delitvi finančnih sredstev za programe športnih 
organizacij.  
Ob predlaganih kandidatih so se dogovorili, da bi bil primeren kandidat s strani PZS Aleš Aberšek, 
katerega se obvesti in v primeru sprejetja kandidature z njegovim življenjepisom posreduje skupščini 
OKS v odločanje in potrditev. 
 
Seja zaključena ob 18.45 uri 
Zapisal M. Perme        Pregledal in odobril: 
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Predsednik PZS   
  Miran Kos l.r.  


