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Zapisnik 
3. seje Izvršnega odbora PZS v novi sestavi, ki je bila v v četrtek, 30. 03. 2017 ob 16.00 uri v Murnikovi  

sobi na Fakulteti za šport, Gortanova 22 v Ljubljani. 

PRISOTNI: J. Bednarik, D. Šajber, J. Stibilj, B. Kus, M. Kos, C. Globočnik, M. Primožič, F. Rauter, S. Lipošek, 

G. Podržavnik, G. Aleš, Z. Martič, R. Pikec Veličkovič, Milena Slivšek, Samo Salihovič, M. 
Perme, Petra Robnik, Katarina Praznik  

OPRAV. ODSOTNI: L. Kous, A. Uršič, M. Godec, 
ODSOTNI:  M. D. Topič, A. Šarkanj, 
 

DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Bilanca PZS 2016 

4. Osnutek Pravilnika o nagradah za plavalce in trenerje PZS   

5. Problematika in vizija Veteranskega plavanja – (Zvezdan Martič) 

6. Določitev organizatorje letnih državnih prvenstev 

7. Določitev datuma skupščine PZS  

8. Razno 

 
AD1. Sprejem dnevnega reda 
Predsednik PZS Jakob Bednarik je pozdravil vse prisotne ter predlagal , da se na dnevni red uvrsti 
seznanitev in prošnjo Zveze za šport invalidov Slovenije – para-olimpijskega komiteja o možnosti 
sodelovanja na plavalnem področju, katero bi predstavila Katarina Praznik, ter seznanitev s 
projektom Dvojna kariera športnikov in družbena odgovornost pomagati športniku po končani športni 
karieri, katerega bo predstavila Petra Robnik, zunanja sodelavka FOV in članica Slovenske 
akademije  OKS. 
Pri točki 3 pa bi podal predsednik ZPSS sklep, o finančnem poslovanju na kontu ZPSS. 
SKLEP1-03/17: Člani so soglasno potrdili dopolnjen dnevni red. 

 

AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
Na zapisnik sta prispeli dve pripombi s strani Zvezdana Martiča, da bi bilo v bodoče dobro označiti 
kdo od članov se je opravičil in kdo ne ter da se v zapisniku pod Spletno stran navede zahvala 
avtorju in ne soustvarjalcu spletne strani.  
SKLEP2-03/17: Člani so soglasno potrdili popravljen zapisnik 2. seje IO PZS. 
 
AD3. Bilanca PZS 2016 
Pisarna PZS je  seznanila člane, da PZS zaključuje finančno poslovanje v letu 2016 s minimalno pozitivni 
bilanco, kar je hvale vredno, saj je po sklepu IO PZS 100% financirala program priprav in nastopov 
olimpijskih kandidatov za POI, Rio. Pri bilanci OMN je predsednica dala pripombo, da je 23.000 € 
neupravičeno manj na kontu rekreacije. Tja so bili zapisani stroški, ki ne sodijo na ta konto in stroški iz 
leta 2012 itd.. Podrobnejšo analizo pa bo podal Nadzorni odbor po pregledu bilance PZS na skupščini 
PZS. Predsednik se je zahvalil prejšnjemu vodstvu in prejšnjemu predsedniku Kosu za pozitivno 
poslovanje v letu 2016, ki je bilo z vidika financ zelo zahtevno, saj je bilo olimpijsko.  
 

Selektor PZS je seznanil člane, da je program priprav in nastopov reprezentanc v letu 2017 uskladil z 
minimalnimi popravki na predlog trenerjev ter ga finančno ovrednotil. Sam program naj bi znašal  od 
01. 01. 2017 do 31. 08. 2017 cca 280.00,00 € brez masaž, prehrane, opreme, nadstandardnega 
zavarovanja, od 01. 09. do 31.12. 2017 pa bi bilo potrebno zagotoviti še dodatnih 90.000,00 € za 
realizacijo 100% načrtovanega programa.  
Predsednik je na kratko povzel rekapitulacijo stroškov v letu 2017, kjer je za vrhunski šport namenjeno 
380.00,00 €  in upa, da bo s sponzorskimi sredstvi omogočil realizacijo programa PZS. 
V tej točki je predsednik ZPSS seznanil člane, da je Strokovni svet PSS sprejel določila oz sklep kako bo 
posloval s financami  na kontu ZPSS. 



 
 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE  

 

2 

 

SKLEP3-03/17: Člani so se seznanili in soglašajo s popravljenim programom priprav in nastopov vseh 
reprezentanc PZS in finančno ovrednotenim okvirnim programom dela PZS v letu 2017. 

 
 AD4. Osnutek Pravilnika o nagradah za plavalce in trenerje PZS   

Po preklicu prejšnjega pravilnika je v obravnavi nov predlog , kjer pa je potrebno v 1. členu dodati še  
Vsa največja svetovna in evropska prvenstva v daljinskem plavanju 
V razpravi so se mnenja razlikovala glede same višine točk in za posamezne dosežke, zato je bil 
sprejet sklep, da se 2. člen Pravilnika glasi: 

Letni sklad  in vrednost nagrade za izjemne dosežke določi I.O. PZS konec tekočega leta.  
Število točk za posamezno mesto oz. rezultat, ki so osnova za izračun nagrade, določi I.O. PZS na predlog SS 
PZS. 
Neporabljena sredstva sklada se prenesejo v programe vrhunskega športa. 
Sledilo glasovanje, kjer os vsi člani soglasno potrdili popravljen Pravilnik o nagrajevanju plavalcev in 
trenerjev PZS 
 SKLEP4-03/17: Člani I.O. PZS so soglasno potrdili Pravil nik o nagrajevanju plavalcev in trenerjev PZS in 

stopi v veljavo z dnem 31. marcem 2017. 
 
AD5. Problematika in vizija Veteranskega plavanja – 
Predstavnik Veteranskega plavanja Z. Martič je v kratkem povzetku seznanil člane o vedno večji 
aktivnosti zveze saj so lansko leto organizirali 5 veteranskih tekem , medtem ko imajo v letošnjem ltu 
načrtovanih 6 tekem. Povečalo se je tudi število udeležencev. Hkrati opažajo vse večjo udeležbo 
bivših plavalcev, kar je dvignilo nivo rezultatskih dosežkov, kateri bi se z več kot 40 letno starostno 
razliko še uspešno kosali z aktivnimi plavalci.  
V ta namen je pozval trenersko stroko, da poskuša vzpodbuditi klubske sredine, da bi organizirali 
namensko vadbo veteranov z vsem suportom (seminarji o prehrana, trenažni proces prilagojen 
veteranski plavalcem, taktična vadba…) Pričeli so urejevati bazo plavalcev in upa, da bodo dosegli 
še večjo odzivnost v javnosti.   
 
AD6  Določitev organizatorje letnih državnih prvenstev 

Pred odločanjem o organizatorju DP SLO je bila podana prošnja, da bi se bodoči organizatorji 
državnih prvenstev v veteranskem plavanju zavezali, da bodo ponovno podeljevali diplome prvim 
trem v posameznih disciplinah po starostnih kategorijah, medalje pa bi ostale za najboljše rezultate v 
posameznih disciplinah. Podan predlog, da naj veteranska organizacija pripravi Propozicije za 
državnih prvenstvih za veterane, kjer bo obveza organizatorja podeljevati tudi diplome za 
posamezno starostno kategorijo v posamezni disciplini.: 
Sledilo je določitev organizatorjev D.P. SLO za letno sezono 2017 
Zaradi boljše preglednosti so določili organizatorje po kategorijah od najstarejše do najmlajše: 

03. - 06. 08. 2017  ZDRUŽENO PRVENSTVO SLOVENIJE (ČLAN.+MLAD+KADET)  

PK TRIGLAV (70 letnica kluba)  dodelitev,  ker izpolnjuje skoraj vsa priporočila še posebno pa 3. točko 
(dober organizator ter prednostna uvrstitev kandidatov ob dekadnih obletnicah ) .  
 

PROŠNJA: IO PZS   zopet naproša klube, da pri DEKADNIH  obletnicah že leto poprej obvestijo I.O. PZS 
o obletnici in navedejo svojo željo po organizaciji državnega prvenstva , da lahko IO PZS prej dodeli 
organizacijo takšnemu klubu pred razpisom.  
 

21. - 23. 07. 2017 MOŠT. DRŽ.PRV. SLOVENIJE -  DEČ/DEKL    

PK FUŽINAR – soglasna dodelitev ker izpolnjuje skoraj vsa priporočila še posebno 4. točko  (omogočitev  
priprav reprezentanc kadetov in mladincev v spomladanskem terminu ter sofinanciranje prevozov na MM  

 
15. - 16. 07. 2017 MOŠT.  DRŽ. PRV.SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL  

PK BRANIK – dodelitev ker izpolnjuje skoraj vsa priporočila še posebno 4. točko  (omogočitev  priprav 
reprezentanc kadetov in mladincev v spomladanskem in jesenskem terminu v MB 

Zaradi velikega zanimanja in dodatnih  ponudb s strani PK Kranj  in KPD Zvezda je predsednik podal 
posamezne kandidate na glasovanje. Glasovalo je 14 prisotnih članov IO PZS: 
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 PK Celulozar –  0 glasov  

 Pk Ilirija    4 glasovi 

 Pk Kranj  0 glasov 

 KPD Zvezda 3 glasovi 

 Pk Branik  6 glasov 
                VZDRŽAV 1 glas

Zaradi odpadlega termina Zimskega prvenstva Slovenije v daljinskem plavanju je predstavnik PK GB 
Radovljice zagotovil organizacijo, katero bi izpeljali v nedeljo, 09. aprila 2017.   
 
 

AD7. Določitev datuma skupščine PZS  

Po uskladitvi terminov so člani določili datum skupščine PZS, ki naj bi bila realizirana v sredo, 10. 05. 
2017.  Za točen kraj se določil po poizvedbi in prošnji klubov po možnosti organizacije skupščine v 
njihovem kraju. S tem, da predsedniki odborov oz. komisij pripravijo kratko poročilo o delu organov 
od volitev konec oktobra do sedaj. 
SKLEP5-03/17: Predviden datum izvedbe redne skupščine PZS bo 10. mja 2017: Kraj bo javljen 

naknadno. 
 
AD8. Razno 
a) Dvojna kariera športnika- to je nabor sistemskih ukrepov, ki jih omogoča država in OKS, da 

športniki pridobijo informacije priložnosti oz. možnosti se izobraževat oz. zaposliti po končani 
športni karieri. Pomembna naloga Nacionalnih panožnih zvez je,  

 da športnike seznani z možnostjo sočasnega izobraževanja in ga podpirati pri realizacije 
njegove odločitve 

 mu nuditi podatke , kdo in kje lahko dobi potrebne informacije ( spletna stran OKS – info 
točka :Zavihek Dvojna kariera športnikov 

 V tej začetni fazi merila še niso podrobno definirana, zato se lahko prijavijo vsi športniki, ki 
imajo status kategoriziranega  športnika.  

 Imajo pa tudi program vključitve in svetovanja vrhunskim, mladim športnikom, ki obiskujejo 
srednje šole, da jim svetujejo in jih morebiti usmerjajo za njih primerne nadaljnje šolanje 

Za vsa morebitna vprašanja se lahko klubi ali plavalci obrnejo na Petro Robnik: petra.robnik@ 
olympic.si,  T: 051 386 441. 
 
b) Invalidsko plavanje .v odsotnosti Jane Cander, selektorke paraplavalne reprezentance Slovenije  

je aktivnosti invalidskega plavanja. predstavila Katarina Praznik. 
Invalidsko plavanje je v zadnjih 12 letih napredovalo, zato si želijo večje povezave s plavalnimi 
klubi PZS in možnost nastopa na njihovih mitingih. Še posebno pa si želijo: 

 da bi dobili zavihek na spletni strani PZS kot Para-plavanje     

 vodenje rezultatov in njihovih rekordov v sklopu PZSane – za invalide 

 na spletu PZS objavljanje vesti oz uspešnih nastopih invalidov plavalcev na 
mednarodnih tekmovanjih 

V razpravi je bil podan predlog, da se v letu 2018 skupaj z veterani dopolnijo Propozicije PZS o 
tekmovanjih namenjenih za udeležbo tako veteranov kot invalidov plavalcev. Pri umestitvi invalidov 
na spletno stran se dogovori z upravljalci spletne in PZSane. 
 
Dotaknili so se tudi daljinskega plavanja, kjer je bilo posredovano s strani selektorja, da so kriteriji za 
določitev reprezentantov v vseh kategorijah že pripravljena in bo v kratkem posredovana SS PZS; ki 
bo dokončno potrdil norme za nastop na največjih tekmovanjih v daljinskem plavanju.  
 
c) Rangiranje športnih objektov- S. Lipošek je izpostavil pomembnost glasovanja pri financiranju 

določenih projektov zato predlaga, da e v bodoče o tem odloča na izrednih sejah, kjer se 
bodo člani sooči z vsemi vidiki in ne da se odloča na korespondenčnih sejah.   

SKLEP5-03/17: Člani I.O.  PZS so soglašali, da se pri rangiranju športnih objektov za FŠ sklicuje izredna 
seja mimo pravil IO PZS. 

 
Seja zaključena ob 18.00 uri 
Zapisal: M. Perme             Pregledal  
                 Predsednik PZS 

          dr. Jakob Bednarik l.r.  


