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ZAPISNIK 

3. seja  Izvršnega odbora PZS, ki je bila v četrtek 30.06.2011 ob 16.00 uri v sejni sobi Hale Tivoli 
v Ljubljani, Celovška 25. 
 
PRISOTNI: M. Kos, D. Šalamon, A. Šarkanj, J. Rebec, C. Globočnik, A. Leskovec, N. Mankoč, 
B. Petrič, S. Lipošek, M. Primožič, R. Pikec, A. Aberšek, M. Godec, M. Preme, M. Virant. 
ODSOTNI: D. Šajber,  J. Bednarik, S. Hajdinjak, M. Potočnik, A Klinar. 
 
DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
3. Pridobivanje sponzorskih in donatorskih sredstev  
4. Racionalizacija programov  
5. Imenovanje komisij za pripravo osnutka Statuta in disciplinskega pravilnika 
6. Razno 

a) Obravnava vlog za včlanitev v PZS: 
  * HOPLA – društvo za družinsko rekreacijo, Ptuj,  
  * BRATA MALEK rekreacijsko- ustvarjalno društvo,Ptuj, 
  * Športno rekreativni klub Celje, Celje, 
  * Veslaško plavalni klub Novo Mesto, Novo Mesto    

 
AD1. Sprejem dnevnega reda 
Dnevni red se je razširil z umestitvijo dveh predlogov pod točko Razno: 

a) Organizacija EP/25m v Ljubljani leta 2013, 
b) Organizacija MEP v Kranju. 

SKLEP 1-3/11: Člani so razširjen dnevni red z dopolnitvami potrdili. 
 
AD2.  Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
S. Hajdinjak je odstopil od funkcije delegata na Mošt. Prvenstvo Slovenije za Deč/Deklice, Nova 
Gorica, od 29.-31.07.2011, zato je bila imenovana Alenka Šarkanj za delegata prvenstva v Novi 
Gorici. 
J. Rebec je izpostavil vprašanje kdaj bodo realizirana izplačila nadomestil trenerjem.  
M. Kos je predstavil komplikacije, ki so se pojavile na MŠŠ. Sredstva s strani MŠŠ bodo v 
letošnjem letu namreč dodeljena na osnovi dokazil o realizaciji programov. Kljub prejetju delne 
soparticipacije s strani MŠŠ meni, da bomo  uspeli zagotoviti plačilo polovice nadomestil že v 
septembru, medtem ko drugo polovico do meseca decembra 2011. 
SKLEP 2-3/11: Polovica nadomestil trenerjem bo izplačana do septembra 2011, drugo 
polovico pa do decembra 2011. 
 
AD3.  Pridobivanje sponzorskih in donatorskih sredstev 
AD4. Racionalizacija programov  

M. Kos je prisotnim predstavil predvideno stroške PZS do konca leta 2011. Določeno višino 
sredstev bomo pridobili še s strani MŠŠ in FŠO, podpisali smo sponzorsko pogodbo z 
Mobitelom, dogovori potekajo še z Esotekom, Premogovnikom Velenje in Petrolom. S strani 
Zavarovalnice Triglav smo bili žal zavrnjeni Predsednik ocenjuje, da bi do konca leta 2011 lahko 
dosegli okvirno pozitivno stanje. Poudaril je, da je potrebno urediti tudi terjatve, ki so nastale do 
plavalnih klubov. Pozval je vse člane IO, da se aktivno vključijo k iskanju sponzorskih sredstev 
SKLEP 3-3/11: Obvesti se klube, da se letna članarina PZS ne plača klubskim plavalcem do 

9 leta starosti, če le ti niso nastopili na tekmovanjih, ki so obdelani v 



 2

PZSani. Poziv klubom, da posredujejo PZS podatke o otrocih, ki so 
vključeni v plavalne šole. 

SKLEP 4-3/11: B. Petrič se odpove odhodu na SMP v Limo.  
SKLEP 5-3/11: Racionalizacija septemberskih priprav plavalcev. 
SKLEP 6-3/11: Člani IO se bodo aktivno vključili v donatorstvo do plavalcev, ki bodo 

dosegli normo za OI. 
SKLEP 7-3/11: Izrecno so se k pridobivanju sredstev zavezali; M. Kos, A. Aberšek, N. 

Mankoč in D. Šalamon (poplačilo dolga kluba in nekaj nedefiniranih 
sredstev za PZS). 

SKLEP 8-3/11:Klube-dolžnike se ponovno pozove k poplačilu zapadlih obveznosti s 
priloženo ustrezno dokumentacijo. 

SKLEP 9-3/11:Klubi, ki bodo do dneva o odločanju o organizatorju DP imeli do PZS 
odprtih več kot za 1.000 EUR terjatev, ne bodo mogli kandidirat za 
organizacijo DP. Razen v primeru, da bo iz programa načina odplačevanja 
dolga kluba do PZS razvidno, da bodo klubi dolg poplačali po v naprej 
določenih časovnih okvirih. 

C. Globočnik v povezavi s povečanjem prihodkov za PZS zastavlja vprašanje ali se ustvari čisti 
dohodek s strani rekreacije. 
SKLEP 11-3/11:Predsednica OMN, D. Šajber do naslednje seje IO pripravi poročilo iz 

katerega mora biti razvideno natančno finančno stanje s področja OMN. 
 

AD 5. Imenovanje komisij za pripravo osnutka Statuta in disciplinskega pravilnika 

SKLEP 11-3/11:Vodja komisije za pripravo osnutka Statuta je M. Kos, članica komisije je 
A. Šarkanj. Vodja komisije za pripravo disciplinskega pravilnika je A. 
Kozamernik.  

SKLEP 12-3/11: IO ne nasprotuje odcepitvi daljinskega plavanja. 
 
AD 6. Razno 

a) Organizacija EP/25m v Ljubljani leta 2013 in Organizacija MEP v Kranju 2013ali 14 

N. Mankoč je prisotne seznanil o svojem pogovoru z županom mestne občine Ljubljana glede 
organizacije EP v kratkih bazenih, leta 2013 v Ljubljani. 
A. Aberšek je prisotne seznanil, da je tudi Kranj zainteresiran izvest MEP.  
SKLEP 13-3/11:IO je seznanjen s predlogoma in soglaša, da pisarna PZS pridobi 

informacije s strani LEN  o možnostih organizaciji EČP/25m v letu 2013 in 
MEP v letu 2014 ali 2015. 

Ob zaključku je predsednik M. Kos prisotne seznanil, da bo v ponedeljek, 4.07.2011 potekal 
podpis pogodbe s Speedom. V fazi pogovora pa potekajo aktivnosti o sponzorstvu med PZS in 
Bolnišnico Golnik, katera naj bi bedela nad popolno zdravstveno oskrbo vrhunskih plavalcev  
 
Zaradi časovne omejenosti sejne sobe je bila seja prekinjena in točka Obravnava vlog za včlanitev 
v PZS prestavljena na naslednjo sejo. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri 
 
Zapisala  
Maja Virant         Predsednik PZS 
Matjaž Perme        mag. Miran Kos l.r. 


