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ZAPISNIK 
 
6. seje Izvršnega odbora PZS, ki je potekal v torek, 14. februarja  2012 ob 16.00 uri, v sejni sobi 
Hale Tivoli v Ljubljani, Celovška c. 25. 
PRISOTNI: M. Kos, N. Mankoč, M. Godec, R. Pikec, M. Potočnik, D. Šajber, S. Lipošek, A. 

Leskovec, M. Perme, M. Virant 
ODSOTNI: D. Šalamon, S. Hajdinjak, A. Aberšek, J. Bednarik, C. Globočnik, A Klinar, A. Šarkanj, 

M. Primožič, B. Petrič 
 
DNEVNI RED: 

1.  Sprejem dnevnega reda  
2.  Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
3.  Obravnava in potrditev programa financiranja vrhunskega  športa za 2. In 3. Triado 12  
4.  Poročilo s seje SS PZS  
5.  Poročilo in odločitev o kandidaturi PZS za organizacijo EČP/25m v Ljubljani  
6.  Razno 

 
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. D. Šajber je zaprosila, za vključitev točke Veteranov v predvideni 
dnevni red. Tako, da je pod točko 6 umeščena točka veteransko plavanje, točka Razno se 
prestavi na točko 7. 
SKLEP 01-6/12: Člani so razširjen dnevni red z dopolnitvijo predlogov o pošiljanju predloga 

dnevnega reda članom v uvid in morebitno dopolnitev; uvrstitev dopisov P, 
Mankoča, D, Manceviča in G. Podržavnika na naslednjo sejo, ter organizacija 
sestanka s vodstvom Timinga o problematiki le tega na državnih prvenstvih. . 

 
AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
M. Potočnik je izpostavil težavo glede povračila sredstev za priprave mladincev in kadetov. Ne 
strinja se, da zveza plačuje klubske priprave in meni, da je bil sklep izsiljen po že zaključeni seji.  
Predsednik M. Kos predlaga, da se sklep11-5/11 ne sprejme ampak pisarna PZS preveri preko 
snemalnika resničnost glasovanja oz. sprejetja sklepa in na naslednji seji se dokončno sklepa o 
povračilu sredstev za priprave mladincev in kadetov. 
SKLEP 2-6/12: Soglasno sprejet zapisnik 5. Seje IO PZS z dopolnitvami. 

 
AD3. Obravnava in potrditev programa financiranja vrhunskega  športa za 2. in 3. triado 2012  
R. Pikec se je uvodoma zahvalil PK Braniku za organizacijo priprav z nizkimi stroški. Prav tako 
bodo mladinci in kadeti priprave opravili na Ptuju po enako ugodni ceni. 
SKLEP 3-6/12: IO sprejme program predlaganih tekmovanj in priprav za mladince in kadete z 

izjemo Svetovnega mladinskega in kadetskega daljinskega svetovnega 
prvenstva v Niagari ter sprejmejo program tekmovanj za člane (EČP, EČP D. 
plavanja) . 

 SKLEP4-6/12: Predlog selektorja R.Pikca, glede višine budžetov v letu 2012 ni bil potrjen zaradi 
neznane višine sredstev, ki jih pričakujemo od MŠŠ in FŠO in zaradi neznanih 
ostalih stroškov PZS v letu 2012. Tako ostane višina budgetov za  2. in 3. triado  

 



na ravni 1. triade, dokler ne prejmemo informacije o sredstvih FŠO in MŠŠ, ko 
bomo budgete spremenili.  

SKLEP5-6/12: M. Perme pripravi do konca februarja 2012 zelo natančen prikaz vseh finančnih 
izdatkov zveze do 31. 12. 2012. 

 
AD4. Poročilo s seje Strokovnega sveta  PZS  
V odsotnosti predsednika strokovnega sveta G. Podržavnika je poročilo predstavil M. Perme. 
Izpostavil je sprejet sklep T. Torkarja (analitika) in D. Petkoviča (odgovornega za kategorizacijo). 
S strani SS je bil podan predlog, da se obema koordinatorjema izplača  dodatnih 300,00 EUR na 
triado za opravljeno dodatno delo. 
Prisotne je seznanil tudi s sklepom o umestitvi DP Invalidov med dopoldanskim in popoldanskim 
delom izvedbe DP v Mariboru. Zveza za šport invalidov Slovenije se je obvezala, da bi 
poplačala stroške sodnikov, ki bi dodatno opravili še DP Invalidov in pa stroške najema bazena 
v višini 500,00 EUR. 
SKLEP 6-6/12: Pregled pogodb in poziv vsem koordinatorjem, da podajo poročila o  delu, 

katerega  30 % naj bi bil predviden za potrebe PZS. 
Sledilo je glasovanje o dodatnem plačilu  za D. Petkoviča v višini 300,00€ na triado ter za  T. 
Torkarja v višini 300,00 € na triado ob udeležbi na tekmovanjih. Plačilo naj temelji na realno 
opravljenem delu izhajajoč iz poročila o delu. Glasovanje:  ZA: 7 članov,  PROTI:0, VZDR:1 član  
SKLEP 7-6/12:Člani potrdili , da se D. Petkoviču in T. Torkarju izplača dodatni honorar 300,00EUR 

na triado. Plačilo temelji na realno opravljenem delu 
 

AD5. Poročilo in odločitev o kandidaturi PZS za organizacijo EČP/25m v Ljubljani  
N. Mankoč je poudaril da gre za izjemno priložnost organizacije EČP v Ljubljani, pri čemer meni, 
da si ta projekt lahko privoščimo. Mesto Ljubljana je podpisala pismo o nameri, tako da je 
potrebno preveriti finančno strukturo. Do 20. 03. 2012 je potrebno oddati dokončno 
kandidaturo. 22.03.2012 je končni sestanek LEN. 
M. Kos se navdušuje nad idejo izvedbe projekta, vendar poudarja, da absolutno ne pride v 
poštev, da bi PZS bila finančno kakor koli obremenjena. 
SKLEP8-6/12: Člani bili seznanjeni z aktivnostjo organizacije EČP/25 v Ljubljani 2013 ob 

ponovnem zagotovilu, da v nobeni zadevi PZS ni  finančno vezana na realizacijo 
EČP/25m 2013.  

 
AD6. Veteransko plavanje  
D. Šajber je prisotne seznanila z razvojem veteranskega plavanja v zadnjih letih.  
SKLEP 9-6/12: PZS podpira veteransko plavanje in njihovo aktivnost v slovenskem prostoru, 

vendar so vse njihove aktivnosti vključno z organizacijo in realizacijo državnih 
prvenstev, nastopov na mednarodnih tekmovanjih ali prvenstvih v njihovi 
domeni oz. režiji.  

SKLEP10-6/12: Za zimsko veteransko prvenstvo Slovenije 2012 bo PZS pokrila stroške medalj, 
Timing PZS se bo kril iz lanskoletne kvote FŠO, medtem ko so delegirani sodniki 
strošek organizatorjev.  

 
AD7. Razno 

a) Predlog povišanja OD Maji Virant  
Ob odhodu K. Zibelnik je njene delovne naloge prevzela Maja , zato predsednik predlaga 
povečanja njenega OD za 400,00 € bruto. Glasovanje : ZA 7 članov, VZDR: 1 član  
SKLEP 11-6/12: Člani potrdili povišanje OD za Majo VIRANT v višini 400,00 EUR bruto na mesec 

od februarja 2012 dalje.. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 
Zapisala :         Pregledal :l 
M. Virant, M. Perme         Predsednik PZS 
          mag. Miran Kos l.r. 


