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Zapisnik 

 
8. seje Izvršnega odbora PZS, ki je bila v četrtek, 09. 09. 2010 ob 16.00 uri  v sejni sobi Grand hotela Primus na 
Ptuju, Pot v Toplice 9.  
 
PRISOTNI: M. Kos, D. Šalamon, M. Primožič, F. Čargo, R. Pikec, M. Potočnik, B. Petrič, G.Podržavnik, S. Lipošek, 

M. Perme  
ODSOTNI:  D. Petrič, A. Šarkanj, D. Šajber, C. Globočnik, J. Rebec, N. Mankoč, M. Godec, J. Bednarik,  
 S. Hajdinjak  
DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
3. Priprava na redno letno skupščino PZS 2009 ( D.Petrič)  

 pregled letnih poročil in določitev datuma skupščine  
4. Popravek Registracijskega pravilnika PZS(19a. člen )  
5. Razno 

 
8. Seja IO PZS se je pričela z zamikom pol ure zaradi zadostitve 32.2 člena Statuta PZS, ki navaja :  
Če ob uri, ko je bil sklican sestanek izvršnega odbora, na seji ni prisotnih več kot polovica članov, 
se šteje, da je izvršni odbor sklepčen in lahko veljavno odloča ne glede na število udeležencev 
posameznega sestanka, če sestanek prične pol ure po uradno sklicanem sestanku. 
  
AD1. Sprejem dnevnega reda 
Dnevni red se je razširil še z umestitvijo 5. točke: Obravnava in potrditev koledarja PZS za sezono 
2010/2011 ter pod 6. točko Razno: 

a)  Mnenje IO PZS o pismu ŠD Delfin 
b) Ponovno opozorilo vodstvu PZS zaradi ne uskladitve Pravilnika o nagradah ter Pravilnika o 

nadomestilih trenerjev 
SKLEP1-8/10: Člani so razširjen dnevni red z dopolnitvijo potrdili. 
 
AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
Po pregledu sklepov iz prejšnje seje je bilo ugotovljeno, da Sklep 3-7/10, in 4-7/10 nista zaživela v 
praksi, ker z že potrjenim kandidatom za direktorja reprezentanc PZS g. Mathiasom Karižem ni bila 
podpisana pogodbo o sklenitvi delovnega razmerja do 15.03. 2013.  
Nerealiziran je ostal sklep7-7/10, katerega problematika je ponovno uvrščena na dnevni red seje. 
Zaradi odsotnosti J. Bednarika, predstavnika PZS v Izvršnem Odboru OKS niso člani dobili 
odgovora na sklep11-7/10, kakor tudi ne na sklep12-7/10, zaradi odsotnost predsednice OMN, 
D.Šajber.  Ostali sklepi so bili realizirani v skladu z njihovimi zahtevami. 
SKLEP2-8/10: Soglasno sprejet zapisnik z dodatnimi ugotovitvami. 
 
AD3. Priprava na redno letno skupščino PZS 2009  

Na osnovi prejetih poročil je bilo ugotovljeno, da so prispela poročila : 
 Predsednika strokovnega sveta PZS   
  Direktorja reprezentanc PZS    
 Selektorja plavalnih reprezentanc PZS   
 Selektorja daljinskega plavanja 
 Predsednice za množični šport 
 Predsednice Disciplinske komisije   
 Poročilo Anti doping komisije   
 Poročilo Nadzornega odbora + bilanca  stanja 
 
Pozove se predsednika odborov, ki še nista oddala poročila, da nemudoma oddata pisarni PZS, ki 
bo ves material skupaj z vabilom za skupščino poslala klubom. 
Ob pregledu poročil je bilo ugotovljeno, da poročila ne vsebujejo pritožb ali kakršnih koli drugih 
predlogov, zato se jih pošlje klubom v potrditev na skupščini PZS. 
Na dnevnem redu skupščine je tudi podelitev plaket za dolgoletno delo na področju plavanja. S 
strani klubov je PZS prejela samo dve kandidaturi za g. Jureta Šuštaršiča in dr. Venceslava Kapusa, 
katere so člani soglasno potrdili.  
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SKLEP3-8/10: Poročila predsednikov odborov se pošljejo klubom v obravnavo in potrditev na 
skupščini. Na skupščini PZS se podelita priznanji za dolgoletno delo in prispevek 
plavalnemu športu g. Juretu Šuštaršiču in dr. Venceslavu Kapusu. 

SKLEP4-8/10: Podpredsednik M.Kos se dogovori s predsednikom PZS D. Petričem o dokončnem 
datumu in kraju izvedbe skupščine PZS. 

 
 
AD4. Popravek Registracijskega pravilnika PZS(19a. člen ) 
SKLEP5-8/10: 19a.člen Registracijskega pravilnika ostane s pojasnitvijo, da tujec ne more biti 

slovenski državni rekorder, lahko pa nastopa na vseh tekmovanjih vključno z 
Odprtim prvenstvom Slovenije, razen na Državnih prvenstvih Slovenije-za izbor 
reprezentanc PZS v vseh kategorijah. 

 
 
AD5.Obravnava in potrditev koledarja PZS za sezono 2010/2011 
SKLEP6-8/10: Člani IO PZS so potrdili koledar PZS za sezono 2010/2011in pozivajo SS PZS, da v 

najkrajšem času pripravijo Koledar PZS za sezono 2011/2012. 
SKLEP7-8/10: PZS poziva klube – organizatorje tekmovanj, da izpolnijo obrazec, ki se nahaja v 

priponi (sw_qualification_application_form_SHANGHAI 2011) na koncu dokumenta, 
če želijo, da so njihova tekmovanja uvrščena na uradni FINA seznam kot 
kvalifikacijska tekmovanja za nastop na SP SHANGHAI 2011. 

 
AD6.Razno  

a) pismo ŠD Delfin 
Člani IO PZS so se seznanili z vsebino pisma ŠD Delfin in ugotovili, da to ni stvar IO PZS ter naj 
ukrepa v skladu z Disciplinskim pravilnikom PZS, če meni da je disciplinska komisija pristojna za 
reševanje te problematike. Soglasno sprejeli odločite, da se ŠD Delfinu sporoči sklep IO PZS: 
SKLEP09-8/10: IO PZS zavrača pismo ŠD Delfin, ker IO PZS ni pristojen za reševanje te 

problematike. Lahko pa poda prijavo na Disciplinsko komisijo, če meni da je 
disciplinska komisija pristojna za reševanje te problematike. 

 
b) b)Ponovno opozorilo vodstvu PZS zaradi ne uskladitve Pravilnika o nagradah ter 
Pravilnika o nadomestilih trenerjev 
Predsednik SS PZS je še enkrat seznanil prisotne člane o časovnem zaporedju priprave in 
predstavitve predlogov Pravilnikov, ki traja že eno leto, kljub ustanovitvi odbora za uskladitev 
in pripravo čistopisa Pravilnikov o nagradah, kateri se ni sestal.  
SKLEP10-8/10: Člani potrdili nov odbor v sestavi D.Petrič, B.Petrič, M. Potočnik ter G. 

Podržavnik, da v roku 14 dni uskladijo in naredijo čistopis Pravilnika o nagradah. 
Pravilnik o nadomestilih pa po novem prične veljati s prvo triado sezone 
2010/2011. 

 
c) Tekmovalna sezona 2010/2011 ter priprava budžetov za 1. triado 2010/2011 

S pričetkom nove tekmovalne sezone je potrebno čim prej sprejeti finančni program in sistem 
financiranja plavalcev ( določiti višino budžetov za novo sezono. Ob odsotnosti direktorja 
reprezentanc sistem pripravi selektor s pomočjo v.d. direktorja reprezentanc na enak način kot je 
bil narejen v pretekli sezoni za 1. triado, medtem ko naj bi se po januarju 2011 ponovno izdelal 
nov sistem,če se pokažejo finančni primanjkljaj ali presežek. 
SKLEP11-8/10: Na osnovi že sprejetega programa dela reprezentanc selektor pripravi sistem 

financiranja plavalcev (višino budžetov) za 1. triado po isti metodologiji kot v 
pretekli sezoni. Po 1. januarju 2011 pa se ponovno izdela nov sistem financiranja, če 
se ugotovi primanjkljaj ali presežek finančnih sredstev do naslednje seje. 

 
 
Seja zaključena ob 18.15 uri 
Zapisal M. Perme        Pregledal in odobril: 

Podpredsednik PZS 
            Miran Kos l.r.  


