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Zapisnik 

5. seje Izvršnega odbora PZS , ki je bila v  četrtek,  23. 11. 2017 ob 16.00 uri v Murnikovi  sobi na 

Fakulteti za šport, Gortanova 22 v Ljubljani. 

PRISOTNI: J. Bednarik, D. Šajber, J. Stibilj, A. Šarkanj, , B. Kus, L. Kous,  G. Podržavnik M. Primožič, F. 

Rauter, S. Lipošek, G. Aleš, Z. Martič, R. Pikec, M. Godec, I. Veličkovič, A. Uršič,  M. Koren, M. Slivšek, 

S. Salihovič, M. Perme,  

OPRAV. ODSOTNI: M. Kos, C. Globočnik, M. D. Topič 

 

DNEVNI RED:  

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Obravnava novega tekmovalnega sistema PZS 

4. Obravnava kandidatur in dodelitev organizacijo državnih prvenstev PZS v sezoni 2017/18 

5. Poročilo o realizaciji finančnega programa PZS 2017 do septembra 2017 

6. Obravnava in sprejem okvirnega Finančnega načrta PZS za 2018 

7. Informacija o plavalcu leta-prireditev 7.12. 2017 na FŠ 

8. Razno 

 

AD1. Sprejem dnevnega reda 

Predsednik PZS Jakob Bednarik je pozdravil vse prisotne ter povprašal glede dopolnitve dnevnega 

reda. Člani so predlagali naslednje podtočke: 

a) Sodelovanje PZS in Invalidske organizacije Slovenije  pri nastopu na državnih prvenstvih v 

plavanju 

b)  Seznanitev  s sestanka PZS in vodstva športnega programa na RTV SLO glede plavalnih TV 

prenosov v letu 2018 

c) organizacija reprezentančnih tekem 

d) Pregled dokumentacije s strani ZPSS z uskladitvijo Statuta PZS 

e) Udeležba trenerjev na strokovnih seminarjih v tujini glede na uspešno udeležbo sodnikov 

ZPSS 

SKLEP1-05/17: Člani so soglasno potrdili dopolnjen dnevni red. 

 

 

AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

Na zapisnik 4. seje IO PZS ni  prispela nobena pismena, pripomba oz. predlog sprememb sklepov 

zato je bil podan predlog, da se zapisnik prejšnje seje sprejme. 

SKLEP 2-05/17: Soglasno potrjen zapisnik prejšnje 4. seje I.O. PZS. 

 

 

AD3. Obravnava novega tekmovalnega sistema PZS 

Predstavnik SS PZS M. Koren je seznanil člane, da so prispele 4 pripombe oz. predlogi, vsi ostalin pa 

so izrazili strinjanje s poslanimi programi in kriteriji.  Pripombe s strani  Kopra,  Nove Gorice, Krškega 

ter Trbovelj so izražale bojazen, da bodo tradicionalni mitingi večjih klubov izpodrinili manjše 

mitinge klubov v boju za termin. SS PZS je v izogib temu sprejel sklep manjših klubov, da vsak klub 

razvrsti svoje mitinge po pomembnosti za posamezen klub.  Tako se najprej v terminski plan vnese 

mitinge 1. ranga in tako naprej. 

Predstavnici klubov sta izpostavili še problematiko zdravstvenih pregledov, vendar je predsednik 

poudaril, da se PZS ne bo zavezala preveč kot je v zakonu predvideno glede zdravstvenih 
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pregledov športnikov. Predlaga tudi , da se tak člen vrže iz Propozicij PZS , saj je to stvar zakona o 

zdravstvenem zavarovanju.  

S strani klubov je bilo postavljeno vprašanje: Ali je  nastop na državnem prvenstvu pogoj , da 

postavi rezultat ne glede na št. Tekmovanj ali je pogoj, da se udeležuje določeno število 

tekmovanj v tem sistemu. Odgovor je bil da se zaenkrat ne bo uvajal limit  udeležbe na 

tekmovanjih. 

Manjši klubi sprašujejo kje je zagotovilo, da se bo upoštevalo in bodo njihova tekmovanja 

uvrščena v koledar. Na SS PZS je bil podan predlog, da klubi razvrstijo tekmovanja, vendar se 

vstavi varovalka, da mora biti tekmovanje starejše od 10 let da lahko kandidira.  

Dogovorili so se, da se pod kriterije izbora doda, da ima prednost tisti klub, kateremu določen 

miting predstavlja organizacijo edine tekme v sezoni.  

Zaradi zamude pri postavitvi koledarja za sezono 2018,  SS PZS predlaga, da se prične izvajati novi 

tekmovalni sistem v jesenski sezoni 2018/2019.  letošnja sezona 2017/18 in koledar klubskih mitingov 

ostane po starem.  

Po razpravi je bilo izvršeno glasovanje o novem tekmovalnem sistemu PZS, kjer je za novi 

tekmovalni sistem glasovalo 13 članov, vzdržala sta se 2 člana  in 1 član je bil proti .  

SKLEP 3-05/17: Člani potrdili novi tekmovalni sistem PZS, kateri bo stopil v veljavo v sezoni 2018/19 

( jeseni 2018). 

 

 

AD4. Obravnava kandidatur in dodelitev organizacijo državnih prvenstev PZS v sezoni 2017/18 

Pisarna PZS je predhodno poslala vsem članom klubske kandidature ter  priporočila za izbiro 

državnih prvenstev.  

Na osnovi teh priporočil so določili organizatorje državnih prvenstev   

ZIMA 2018: 
. ZIMSKO DRŽ. PRV SLOVENIJE - DALJ. PLAVANJE:          

 
25. -  28. 01. 2018 ZDRUŽENO ZIMSKO) PRV. SLOVENIJE (ABSOL.+MLAD+KADET    
PK LJUBLJANA –  Člani soglasno potrdili PK LL  dodelitev ker izpolnjuje skoraj vsa priporočila še 
posebno 4. točko  (70 letnica kluba)     Delegat : M. GODEC 
 
02. - 04. 02. 2018 MOŠT. DRŽ.  PRV. SLOVENIJE - DEČ/DEKL           

PK BRANIK –Izmed kandidatov je  10 glasov dobil PK BM-  dodelitev , ker izpolnjuje skoraj vsa 
priporočila še posebno pa  5. točko (dober organizator ter prednostna uvrstitev kandidatov v 
interesu PZS)                          Delegat : S. LIPOŠEK 

 
 10. - 11. 02. 2018 MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE – ML. DEČ/DEKL  

PK NEPTUN – Izmed kandidatur je PK KR dobil 3 glasove, PK NC pa 11 glasov  
    Delegat:  S. LlPOŠEK 
17. 03. 2018  ZIMSKO DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI  

 PK RIBA – edini kandidat            Delegat: M. SLIVŠEK 
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 POLETJE 2018: 
 

 17. 06. 2018 LETNO DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI 

 PK KRANJ - – edini kandidat 

20. – 22. 04. 2018 LETNO ODPRTO ABSOLUTNO PRV. SLOVENIJE,   
PK TRIGLAV, KRANJ- določen v skladu s sklepom SS PZS  

  

. LETNO  DRŽ.  PRV. SLOVENIJE – DALJINSKO PLAVANJE   
 
14. - 15. 07. 2018 MOŠT.  DRŽ. PRV. SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL  
PK TRIGLAV  izglasovan PK TK v drugem krogu z 8 glasovi -  dodelitev  , ker izpolnjuje skoraj vsa 
priporočila   
20. - 22. 07. 2018 MOŠT. DRŽ.PRV. SLOVENIJE -  DEČ/DEKL    
PK FUŽINAR – Izglasovan je bil PK FR z 12 glasovi -dodelitev,  ker izpolnjuje skoraj vsa priporočila 
še posebno  5. točko  
26. - 29. 07. 2018  ZDRUŽENO PRVENSTVO SLOVENIJE  (ČLAN.+MLAD+KADET)  
PK KOPER – soglasno izglasovan   ker izpolnjuje skoraj vsa priporočila še posebno pa 4. točko 
( prednostna uvrstitev kandidatov ob dekadnih obletnicah  (60 obletnica kluba) 

 

AD5. Poročilo o realizaciji finančnega programa PZS 2017 do septembra 2017 

Predsednik je seznanil  člane s finančnim stanjem PZS na dan 30. 09. 2017, ki posluje zelo dobro, 

kar dokazuje tudi pozitivno finančno stanje in poročilo nadzornega odbora, kateri pa bi želel 

nekaj pojasnil :  

 Kazen FINA – pojasnjeno, da v bodoče, če bo prišlo do kazni poravna strošek teh kazni 

matični klub 

 Nastop reprezentance PZS na Open France- pojasnjeno, da je nastop bil v skladu z 

načrtovanimi kontrolnimi tekmovanji po končanih višinskih  pripravah v Font Romeu, 

  Razvoj kadrov v športu –Odbor je ugotovil, da je na plačilni listi Razvoja kadrov v športu  

Tadej Peranovič, ki je zaposlen na VZS. Sprašujejo, Kdo je T. Peranoviča predlagal, da se 

sofinancira preko PZS s strani OKS in MIZŠ, čeravno je VZS v stečaju. Po njihovem mnenju je 

ta človek neupravičeno  na plačilnem seznamu PZS  Sekretar je seznanil člane, da je bil to 

dogovor med OKS in bivšim predsednikom PZS.  

 kaj pomeni znesek Sredstva za reprezentanco – pojasnjeno je bilo, da naj bi ta sredstva  

bila namenjena za prehrano in pijačo reprezentantom na letališčih, morebitne masaže in 

najem fitnes prostorov na pripravah med prevozi To je bil  sklep  IO PZS v preteklih 

mandatih in  velja že vrsto let.   

SKLEP 4-05/17: Člani so sprejeli finančno poročilo PZS o realizaciji programa do 30.9. 17 kakor tudi 

ugotovitve Nadzornega odbora. 

 

AD6. Obravnava in sprejem okvirnega Finančnega načrta PZS za 2018 

Predlagan finančni program dela PZS, katerega so prejeli člani je samo nekakšno vodilo pri 

načrtovanju programa PZS za 2018 ter pri kandidiranju za dodatna finančna sredstva s strani MIZŠ 

in Fundacije za šport. .  

SKLEP 5-05/17: Predlog finančnega programa PZS za sezono 2018 se potrjuje z možnostjo 

korekture, ko bo dokončno znana višina finančne soparticipacije za realizacijo 

programa PZS s strani MIZŠ in FŠO.   
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AD7. Informacija o plavalcu leta-prireditev 7.12. 2017 na FŠ 

Dorka Šajber je predstavila program prireditve, ki se bo odvijala v četrtek, 07. 12. 2017 na Fakulteti 

za šport.  

 

Ad8. Razno 

a) Pregled dokumentacije s strani ZPSS z uskladitvijo Statuta PZS 

Podan predlog, da se predlogi za spremembe pravilnikov ZPSS umakne, ker pri seznanitvi s temi 

predlogi določeni členi zavajajo javnost in niso v skladu s Statutom PZS. Hkrati dobiš občutek, da 

se ZPSS hoče odcepiti od PZS.  

Odgovor je bil, da so samo spremembe  obstoječih pravilnikov.  

b) Udeležba trenerjev na strokovnih seminarjih v tujini glede na uspešno udeležbo sodnikov 

ZPSS 

Na osnovi informacije o številčni udeležbi sodnikov ZPSS na strokovnem seminarju sodnikov na 

Dunaju je bilo postavljeno vprašanje Ali PZS skrbi za izobraževanje reprezentančnih trenerjev v 

tujini tako kot to dela ZPSS. 

Odgovor je bil, da se nekateri posamezni trenerji  udeležujejo seminarjev, vendar bo treba bolj 

sistematično urediti to zadevo, kakor tudi s udeležbo sodnikov ZPSS na njihovih seminarjih   

c) Seznanitev  s sestanka PZS in vodstva športnega programa na RTV SLO glede plavalnih 

TV prenosov v letu 2018 

Sestanka z vodstvo TV SLO sta se udeležila selektor PZS G. Podržavnik in predstavnik trenerjev R. 

Pikec z namenom prenosa Absolutnega prvenstva Slovenije v letu 2018, a žal so zavrnili to 

možnost, saj že imajo izdelano shemo športnih prenosov v tem terminu, vendar so pripravljeni že 

jeseni posneti tudi tridnevno plavalno tekmovanje in enako eno tekmovanje v spomladanskem 

času. Pri tem bi se morali prilagoditi njihovim željam pri snemanju. To je priložnost za pridobitev 

sponzorjev in splošne gledanosti plavalnega športa, zato je potrebno določiti tekmovanje, ki bo 

pod patronatom PZS bila izvedena na vrhunskem nivoju (možnost izvedbe samo v Mariboru in 

Kranju).  

Druga možnost pridobitve prenosa na TV pa je organizacija mednarodnih tekmovanj na nižjem 

nivoju: Comen pokal za kadete ali mladince, CECJM, kjer bi si poleg medijske odmevnosti lahko 

tudi finančno opomogli, saj PZS lahko diktira cene hotelskih storitev. 

d) Sodelovanje PZS in Zveze za šport Invalidov-Slovenije-pri nastopu na državnih prvenstvih 

v plavanju 

Želja Paraolimpijskega komiteja je, da bi  invalidi plavalci ponovno dobili možnost nastopa na 

državnih prvenstvih Slovenije v plavanju vendar s svojim programom. Njihova želja je pozimi 

nastopiti na DP SLO za Deč/deklice in v letni sezoni na DP SLO veteranov.   

 

.  

 

 

 

Seja zaključena ob 18.20 uri 

Zapisal: M. Perme             Pregledal  

                 Predsednik PZS 

          dr. Jakob Bednarik l.r.  
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