
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

Zapisnik

6. seje Izvršnega odbora PZS, ki je bila v sredo, 27. novembra  2013 ob 16.00 uri v Ljubljani, Parmova ulica 
53 (poslovna stavbe Lesnine),4. nadstropje / soba št. 431
PRISOTNI: M. Kos, D. Šalamon, D. Šajber, A. Klement, M. Dolenc A. Aberšek, M. Potočnik, G. Podržavnik, M. 

Slivšek, I. Veličkovič, S. Hajdinjak, R. Pikec, S. Lipošek,B. Štrumbelj,, M. Perme, 
ODSOTNI:  N. Mankoč,  C. Globočnik, A. Klinar, I. Pohorec  B,

DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
3. Obravnava predloga finančnega programa PZS za leto 2014
4. Določitev organizatorjev državnih prvenstev sezona 2013/14 ter delegate PZS 
5. Določitev okvirnega datuma redne skupščine PZS
6. Razno

AD1. Sprejem dnevnega reda
Po pregledu dnevnega reda je predsednik PZS  pozval člane o morebitni dopolnitvi dnevnega reda. 
Predlagana je bila dopolnitev pod točko 6. Razno:

a)Prošnja Petra Mankoča o njegovih željah po izplačilu preostalih premij oz. nagrad do 2010
b)Podpis pristopne izjave o uporabi Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS  
c) Problematika Timing PZS in spletna stran PZS
d) Kandidatura PK Ilirije za plavalni center 

SKLEP1-6/13: Člani so soglasno potrdili dopolnjeni dnevni red.

AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS
V pisarno PZS ni prispela nikakršna pismena,  pripomba oz. predlog sprememb sklepov, kakor tudi dejstva, da 
so bili vsi sprejeti sklepi realizirani: 
• tako je bilo oddano pismo na MIZŠ ter OKS  Pojasnitev registracije državljanov EU v športne 

organizacije Slovenije, kjer odgovor še čakamo,
•  pismo o informaciji o povrnitvi založenih sredstev s strani klubov je v podpisu pri predsedniku in se bo 
odposlalo po seji IO PZS,
•  Selektor PZS pa je podal  pojasnilo članom o zaposlovanju plavalcev v državnih organih: 
OKS je pozval PZS, da poda novo prednostno listo ,kjer pogoje izpolnjujeta Robi Žbogar in Tjaša Vozel ter 
med trenerji Matija Medvešek. Oktobra 2013 so spremenili pravila o zaposlovanju, ker se večina športnikov ne 
drži osnovnih kriterijev, da teoretično lahko nacionalna panožnazveza zaprosi za zamenjavo športnikov, ki so 
neaktivni. PZS ima na MNZ zaposlene 3 plavalce P. Mankoč, M. Markič in E. Tahirovič na MO Tanja Šmid, T. 
Zupan, A. Čarman, A. Klinar. D. Dugonjič  ter trener M. Potočnik.
Pri tem žal dolgoročno ( nastop na EČP, Berlin , julija 2014 ) vidi samo D. Dugonjiča, medtem ko vsi ostali 
so ali bodo prekinili svojo plavalno pot oz. je vprašljiva možnost uvrstitve v reprezentanco za nastop na EČP, 
Berlin. 
PZS bi morala izkoristi možnost zamenjave iz razloga, saj sta kandidata Žbogar in Vozel v 6. kakovo- stnem 
razredu za dodelitev službe in v naslednjih 4-5 letih ni verjetne možnosti za zaposlitev, medtem ko pa je 
potrebno analizirati in proučiti položaj plavalcem katerim v najkrajšem času poteče kategorizacija in bi tako in 
tako zaradi neudeležbe v reprezentančnih nastopih oz. neaktivnosti potekel status in bi bili ob zaposlitev na 
MO oz. MNZ ter bi s tem bila onemogočena zamenjava. 
Po proučitvi vseh razlogov za in proti zamenjavi so člani potrdili, da PZS zaprosi MNZ in MO , da  Matjaža  
Markiča in Tejo Zupan zamenjajo za R. Žbogarjem in T. Vozel. Pri tem je potrebno predhodno pridobiti 
informacije o resničnosti zagotovil o zamenjavi. V tem primeru se zaprosi za zamenjavo M. Markiča z Robijem 
Žbogarjem ter Tejo Zupan z Tjašo Vozel.
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Člani so soglasno potrdili predlog za zamenjavo, kakor tudi sprejeli zapisnik prejšnje seje z posameznimi 
obrazložitvami. 
SKLEP 2-6/13: Člani soglasno potrdili, da se zaprosi MNZ in MO za zamenjavo o zaposlitvi vrhunskih 

športnikov, če je resnično možno tako, da s strani PZS, Matjaža Markiča zamenja Robert 
Žbogar, Tejo Zupan pa Tjaša Vozel.  

SKLEP 3-6/13: Soglasno sprejet zapisnik prejšnje seje I.O. PZS

1. AD3. Obravnava predloga finančnega programa PZS za leto 2014
Pisarna PZS je predstavila predlog finančnega načrta porabe sredstev po stroškovnih mestih za leto 2014, 
vendar je bilo ugotovljeno, da PZS kljub vsem omejitvam in skrbni porabi sredstev ne bo mogla realizirati 
že tako okrnjen program priprav reprezentanc PZS brez dodatnih sponzorskih ali donatorskih sredstev. 
Ugotovljeno je bilo, da PZS nima strategije trženja, zato je bil podan predlog, da se v januarju 2014 sestane 
odbor PZS v ožji sestavi, ki bo pripravil materiale za strategijo trženja PZS, ob tem predsednik PZS poziva vse 
člane po pridobitvi dodatnih sredstev za realizacijo programov PZS.
SKLEP4-6/13: Člani I.O. PZS soglasno podprli finančni program PZS za leto 2014 ter se obvezali, da 

bodo poskušali pridobit dodatna finančna sredstva za realizacijo programa PZS.
 Ožji odbor PZS se bo sestal v januarju 2014 in pripravil strategijo trženja PZS v bodoče.  

AD4.) Določitev organizatorjev državnih prvenstev sezona 2013/14 ter delegate PZS 
Po ponovnem pregledu kandidatur je bilo podano vprašanje  ali se bodo upoštevale tudi kandidature, ki so 
prišle po roku za kandidaturo. Ugotovljeno je bilo, da je za kandidatura PK Fužinar prišla po pošti in v roku 
oddana, kandidatura PK Koper pa bi bila lahko oddana predhodna najava kandidature v roku in tako kasnejša 
uradna kandidatura. 
Po pregledu kandidatur in dodatnih ponudb so člani potrdili naslednje organizatorje : 

ZIMA 2014:
10. in 12. 01. 2014 ZIMSKO DRŽ.PRV SLOVENIJE- DALJ. PLAVANJE

PK GB RADOVLJICA – delegat PZS Miha Potočnik
23. -  26.01. 2014 ZDRUŽENO (ČLAN+MLAD+KADET) PRV.SLOVENIJE 

PK TRIGLAV – delegat PZS Igor Veličkovič  
01. - 02. 02. 2014 MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE ML. DEČ/DEKL

PK BRANIK – delegat PZS Silvester Lipošek  
07.- 09. 02. 2014 MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE  DEČ/DEKL 

KPD ZVEZDA – delegat PZS Aleš Aberšek  
08. .03. 2014 ZIMSKO DRŽ. PRV. SLOVENIJE - VETERANI

ŠD RIBA – delegat PZS Dorka Šajber 

POLETJE 2014
19.- 20. 07. 2014 MOŠT.  DRŽ. PRV.SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL 

PK CELULOZAR – delegat PZS Milen Slivšek   
25. - 27. 07. 2014 MOŠT. DRŽ.PRV. SLOVENIJE -  DEČ/DEKL

PK TRIGLAV, KPD ZVEZDA – delegata Aleš Aberšek, Igor Veličkovič 
01. - 04. 08. 2013 OPEN SLOVENIJE (ABS+ML+KAD)+ LETNO D.P. – Dal. plavanje 

PK FUŽINAR delegat PZS Miran Kos 
Člani ponovno pozivajo klube za organizacijo letnega prvenstva Slovenije za Veterane. 

SKLEP5-6/13: Člani potrdili organizatorje državnih prvenstev PZS za sezono 2013/2014 z delegiranimi 
delegati PZS. Ponovno se klubom pošlje možnost kandidature za organizacijo Letnega  
prvenstva Slovenije za veterane.

 AD5. Določitev okvirnega datuma redne skupščine PZS
Kljub zamudi pri organizaciji redne letne skupščine PZS so se člani odločili, da naj bi bil previden datum 
skupščine v terminu Zimskega združenega prvenstva Slovenije od 23. – 26. Januarja 2014 v Kranju, zaradi 
poziva predsednikom organov za oddajo letnih poročil ter nato zadostiti zakonski rok za oddajo materiala 
klubom za skupščino. 
SKLEP6-6/13:Redna letna skupščina PZS za leto 2012 bo v terminu Zimskega združenega prvenstva 
Slovenije (23.-26.01. 2013 ) v Kranju.  
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AD6. Razno
a. Podpis pristopne izjave o uporabi Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS  
Člani so bili seznanjeni s kodeksom, ki ne predstavlja nobene konkretne zaveze za PZS, zato so podprli 
podpis pristopne izjave o uporabi Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS.  
SKLEP7-6/13:Člani podprli podpis prisotne izjave o uporabi Okoljevarstvenega in naravo- 
varstvenega kodeksa OKS.  
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b.  Problematika Timing PZS in spletna stran PZS- 
Predsednica ZPSS je izpostavila problem iztrošenosti opreme Timinga PZS, ki deluje na robu regularnosti 
kljub prizadevanju upravljavcev. Nujno bo potrebno proučiti stanje opreme ter povečati ceno najema, ki bi 
bila namenjena izključno za popravilo oz. zamenjavo opreme. 
Nujno bo potrebno določiti novo ceno najema, vendar tako da je še vedno zanimiva za klubski najem. 
Predviden sestanek med delavci Timinga PZS in predsednikom PZS naj bi bil 5. 12. 2013.

c. Kandidatura PK Ilirije za plavalni center
Na vprašanje o kandidaturi PK Ilirije za olimpijski športni center, katerega naj bi podprla PZS,  zaradi 
zagotovitve sofinanciranja plavalnega centra Ilirije zaradi pridobitve finančnih sredstev iz evropskih 
skladov. 
Člani so bili seznanjeni, da je PK Ilirija s plavalno aktivnostjo kandidirala v sklopu 19 športni zvez, 
katere nosilec centra naj bi bil Javni zavod Šport Ljubljana. Javni zavod Šport Ljubljana je dobil licenco 
Olimpijskega športnega centra vendar po zadnjih informacijah o zagotovitvi finančnih sredstev iz evropskih 
skladov ni nikakršnih zagotovil. 

d. Prošnja Petra Mankoča o njegovih željah po izplačilu preostalih premij oz. nagrad do 2010
Predsednik je prisotne informiral o dosedanjem poteku pogovorov s Petrom Mankočem.
P. Mankoč je naslovil na predsednika PZS zahtevo po izplačilu nagrad do leta 2010, katere višina naj bi po 
neobstoječem pravilniku znašal 35.000,00 €. V večkratnem  pogovoru s predsednikom mu je le ta odgovoril, 
da je žal bil Pravilnik o nagrajevanju plavalnih dosežkov v veljavi do leta 2004, po tem ga pa IO PZS ni sprejel 
vse do leta 2010, zato ni pravno formalnih pogojev za izplačilo nagrad. Predsednik je poudaril, da je Petru 
večkrat povedal, da pravne osnove za izplačilo predmetnih nagrad ni. Informiral ga je, da se sam zavzema 
za možnost izplačila posebne nagrade za Petrove izjemne dolgoletne dosežke, da pa bi sklep o tem moral 
sprejeti IO. V ta namen sta s Petrom pripravila osnutek pogodbe, v kateri je bil naveden znesek 35.000,00 
EUR in določeno, da se izplača v 5ih letih.  Informiral ga je tudi o pomanjkanju finančnih sredstev. Če bi torej 
IO sprejel ustrezen sklep o takšnem posebnem izplačilu Petru, bi bilo izplačilo pogojeno s pridobitvijo ekstra 
finančnih sredstev za ta namen s strani kogarkoli.
Kljub takšnemu odgovoru Peter ni bil zadovoljen in je zagrozil s tožbo.
V razpravi se je pojavilo vprašanje kaj pa ostali plavalci, ki so tudi upravičeni do nagrad. Na eni izmed sej IO 
PZS pred leti naj bi Nestor Mankoč zagotovil, da bo poskušal zagotoviti namenski denar za vse upravičence 
nagrad do leta 2010, pa mu do sedaj zaradi ekonomske situacije ni uspelo. 
PZS zaradi ekonomskega stanja, v  kakršnem je in glede na neobstoj pravnih podlag za izplačilo nagrad za s 
strani Petra želeno obdobje, ni soglašal s Petrovim predlogom in razmišljanjem predsednika.

e) Delegirani sodniki na državnih prvenstvih s strani PZS
Zaradi vedno večjega problema zagotovitve sodniškega zbora s strani malih klubov, kakor tudi upada 
strokovnega znanja delegiranih klubskih sodnikov na državnih prvenstvih je bil podan predlog,  da Zbor 
plavalnih Sodnikov Slovenije (ZPSS) pripravi spisek 40 - 50 klubskih sodnikov, kateri bodo delegirani s strani 
PZS na posamezna prvenstva.  S sodniško članarino bi poravnali stroške prevoza delegiranim sodnikov, PZS 
naj bi poravnala dnevnico na tekmovanjih, bivanje pa naj bi poravnali klubi delegiranih sodnikov. 

Seja zaključena ob 17.45 uri
Zapisal Matjaž Perme Pregledal

 Predsednik PZS
 mag. Miran KOS l.r. 


