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PLAVALNA  ZVEZA  SLOVENIJE                                          SLOVENE SWIMMING ASSOCIATION 
 

ZAPISNIK 
 
4. seja Izvršnega odbora PZS, ki je bila v četrtek, 29.. september 2011 ob 16.00 uri v sejni sobi Hale Tivoli v 
Ljubljani, Celovška c. 25. 
  
PRISOTNI: D. Šalamon, S. Hajdinjak, A. Šarkanj,  D. Šajber,   J. Rebec, C. Globočnik, A. Leskovec, N. 
Mankoč, B. Petrič, S. Lipošek, M. Primožič, M. Potočnik, A Klinar. 
R. Pikec, M. Godec, M. Preme, M. Virant. 
OPRAV.ODSOTNI:  M. Kos, A. Aberšek,J. Bednarik, B.Petrič  
DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
3. Selektorjev program za sezono 2011/12 

 Predlog finančnega programa plavalnih reprezentanc za leto 2011-2012 
 Spisek reprezentantov za nastop na EČP,Szczecin in Osmeroboj, Miškolc 

4. Obravnava predloga Finančnega programa PZS za leto 2011/2012 
5. Obravnava in potrditev predloga Propozicij PZS za sezono 2011/2012 
6. Obravnava kandidatur za organizacijo državnih prvenstev in določitev delegatov na teh tekmovanjih v 

sezoni 2011/2012 
7. Informacija o kandidaturi PZS za organizacijo EČP/25m v Ljubljani  
8. 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    
 *Športno društvo AQUA 
 * Društvo NARFovih plavalcev  
D1. Sprejem dnevnega reda  
 
  

AD1. Sprejem dnevnega reda 
Dnevni red se je razširil z umestitvijo pisma dr. D. Manceviča v pod točko Razno ter predlog zdruţitve 3. In 4. 
točke, ki se navezujeta ena na drugo.  
SKLEP 1-4/11: Člani so dnevni red z dopolnitvami potrdili.  
 
AD2.  Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
SKLEP2-4/11: Soglasno sprejet zapisnik prejšnje seje z dodatno analizo poročila o delu OMN v  

razdobju od 2005 do jun 2011.  
 
AD3. Selektorjev program za sezono 201/12 in finančni pregled poslovanja v novi sezoni 
SKLEP 3-4/11:Člani potrdili zmanjšanje budžetov na 50.000 € za 1. triado, da se priprave mladincev in 

kadetov zmanjšajo za polovico sredstev,ter da se nagrade za sezono 2010/11 za 1. 
del izplačajo v višini polovice vrednosti nagrad.  

SKLEP 4-4/11: V roku enega tedna naj bi selektor in predsednik SS PZS pripravila nov plan na 
dogovorjeno maksimalno višino sredstev za vrhunski šport, hkrati pa naj bi selektor 
podal še analizo pretekle sezone ter cilje za prihajajočo tekmovalno sezono. 

SKLEP 5-4/11: V najkrajšem času PZS razpiše prosto delovno mesto direktorja plavalnih reprezentanc 
PZS. 

SKLEP 6-4/11:Člani niso sprejeli pravilnikov za bazensko kot daljinsko plavanje zaradi spremembe 
programa v 1. triadi 2011/12, vendar pa potrjujejo koledar reprezentančnih akcij za 
sezono 2011/12. 
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AD5. Obravnava predlogov Strokovnega sveta PZS 
a) Naj plavalka/lec za sezono 2011 

Predsednik SS PZS je predstavil predloge za naj plavalke in plavalce ter njihove trenerje:  
Absolutna kategorija: 

Ženske: Anja KLINAR in trener Miha POTOČNIK 
Moški : Peter MANKOČ in trener Dimitrij MANCEVIČ 

Mladinska kategorija: 
Ženske: Mojca SAGMEISTER in trener Gorazd PODRŽAVNIK 
Moški:  Anže TAVČAR   in trener Matic LIPOVŽ 

Kadetska kategorija : 
Ženske: Tjaša PINTAR  in trener Urša POTOČNIK   
Moški : Steven Peter JOHN  in trener  Luka BERDAJS  

Ob tem je podal pobudo za organizacijo podelitve Naj plavalke/ca v terminu pred zimskim evropskim 
prvenstvom na ustreznem nivoju ter da bo dostojno medijsko podprta prireditev. Dogovorili so se, da bo 
podelitev v sredo, 23. Novembra 2011 v Ljubljani. 

 
b) Nadomestila za odsotnost trenerjev v sezoni 2011/12  

SKLEP 7-4/11: Izvršni odbor PZS je potrdil sklep SS PZS v katerem D. Mancevič ni upravičen do 
nadomestil za odsotnost, ker je odklonil sodelovanje v reprezentanci PZS.  

 
AD6. Jesenski prestopni rok  
Sekretar seznanil, da so bili postopki za preregistracijo na osnovi prejetega gradiva s strani prosilcev in klubov 
v jesenskem prestopnem roku 2011/12 v skladu z 8., 13. in 14. členom Registracijskega pravilnika PZS, zato 
se lahko izvede preregitracija navedenih plavalcev, razen: 

1) V primeru Gašperja ŽURMANa - neplačilo klubske članarine v letu 2011; 
SKLEP 8-4/11: IO PZS dovoljuje naknadno preregistracijo Gašperju Žurmanu, ko bo poravnal 

obveznosti do PK NC iz Celja. 
2) V primeru Tjaše VOZEL, zaradi kršitve 7. člena Pravilnika o registraciji plavalcev PZS (podpisana 

pogodba, kjer niso izpolnjeni pogoji navedeni v pogodbi) 
SKLEP 9-4/11: Izvršni odbor predlaga organizacijo sestanka med Tjašo in starši ter PK IL, kjer se naj bi 

skušali dogovoriti okoli prestopa do 8. 10. 2011. 
V primeru ne uskladitve dogovora bo izvedena korespodenčna seja IO PZS o pre- 
registraciji Tjaše Vozel. 

SKLEP 10-4/11:Do aprilskega mini prestopnega roka pripravi SS PZS predlog o višini odškodnin za 
prestop plavalcev.  

 
AD7. Predlog članarine PZS za sezono 2011/12  
SKLEP11-4/11Člani soglasno potrdili da letna članarina PZS za aktivne plavalce v sezoni 2011/12 

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 20. novembra 2011 
 2. obrok 50 % plačila registracije klubskih plavalcev do 15. aprila  2012 

 
Ponovno se zaradi časovne stiske prestavlja točka Obravnava vlog za včlanitev v PZS na naslednjo sejo. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri 
 
Zapisala  
Maja Virant         Predsednik PZS 
Matjaž Perme        mag. Miran Kos l.r. 
 
 


