
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

Zapisnik

5. seje Izvršnega odbora PZS, ki je bila v sredo, 02.10.2013 ob 16.00 uri, v sejni sobi Hale Tivoli, Celovška 25, 
Ljubljana.
PRISOTNI:  D. Šalamon, , M. Potočnik, G. Podržavnik, C. Globočnik, R. Pikec, S. Lipošek,B. Štrumbelj,

 M. Slivšek, I. Veličkovič, S. Hajdinjak, M.Perme, 
ODSOTNI:  M. Kos,  N. Mankoč,  D. Šajber, A. Klement, M. Dolenc A. Aberšek,  A. Klinar, I. Pohorec  B,

DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
3. Selektorjev program za sezono 2013/14 

• Osmeroboj, Slovenija
4. Obravnava predlogov Strokovnega sveta PZS

• Naj plavalka/ec in trener za sezono 2013
• Predlog Propozicij  PZS za sezono 2013/14 

5. Jesenski prestopni rok 
6. Predlog članarine PZS za sezono 2012/13 
7. Razno

AD1. Sprejem dnevnega reda
Zaradi odsotnosti predsednika zveze je sejo vodil podpredsednik Danilo Šalamon, ki je vse prisotne pozdravil 
ter pozval člane o morebitni dopolnitvi dnevnega reda. Predlagana je bila dopolnitev pod točko 7. Razno:

a)40. Strokovno-licenčni seminar PZS za trenerje plavanja
b)Pismo ŠD Riba 
c)Zaposlovanje plavalcev v javni upravi R. Slovenije
d) Informacija o povrnitvi založenih sredstev s strani klubov

SKLEP1-5/13: 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, zato je dal predsedujoči zapisnik na glasovanje.
SKLEP 2-5/13: Soglasno sprejet zapisnik prejšnje seje I.O. PZS.

AD3. Selektorjev program reprezentanc PZS za sezono 2013/14 
Selektor je člane v kratkem seznanil s programom priprav in nastopov reprezentanc, kateri pa je glede na 
prejšnje sezone  najbolj okrnjen. Ob tem je poudaril, da kljub dosedanji pomoči predvsem PK Branika ter PK 
Fužinarja, ki sta  omogočila, da se realizirajo priprave za mlajše reprezentante v bazenih, kjer izvajajo trenažni 
proces, vljudno naproša PK G.B. Radovljica, da omogoči brezplačni najem bazena za priprave reprezentanc 
mlajših kategorij v junijskem terminu 2014.
Po zagotovilu predstavnika Radovljice C. Globočnika bo radovljiški klub omogočil realizacijo priprav ne samo 
kot pomoč plavalnem športu temveč tudi kot  Olimpijski športni center Radovljica – Bled.   
SKLEP3-5/13: Člani IO PZS podpirajo program plavalnih reprezentanc po kategorijah, vendar ga ne 

morejo finančno potrditi, ker ni še finančno ovrednoten. Drugi vzrok za nepotrditev pa je, 
da se bo morala realizacija programa usklajevati s finančno stanjem zveze.

Ad4.Obravnava predlogov Strokovnega sveta PZS
a)Naj plavalka/ec in trener za sezono 2013

 V skladu s predhodnimi določili izbora za Naj plavalca/ke in trenerja PZS so bili podani predlogi v vseh 
kategorijah s poudarkom, da izbor velja izključno od 01. septembra 2012 do 31. avgusta 2013. Člani SS PZS 
so soglasno potrdili naslednje plavalce in trenerje po kategorijah in predlagajo IO PZS v dokončno potrditev:  
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Naj plavalka/lec za sezono 2012
Absolutna kategorija:

Ženske: Anja KLINAR          in trener Miha POTOČNIK
Moški : Damir DUGONJIČ    in trener Matija MEDVEŠEK
Mladinska kategorija:
Ženske: Nastja GOVEJŠEK  in trener JURE PRIMOŽIČ
Moški:  Steven Peter JOHN   in trener  Luka BERDAJS 

Kadetska kategorija :
Ženske: Neža KOCIJAN           in trener Aleš POLJAK
Moški :  Grega POPOVIČ         in trener Blaž MEDVEŠEK

Prireditev bo ta kot lani pridružena splošni akciji Naj kopališče Slovenije v Moravskih Toplicah sredi oktobra 
2013.  
SKLEP4-5/13: Člani potrdili seznam predlaganih plavalcev in trenerjev za Naj plavalce v letu 2013. 

Ravno tako podpirajo predlog, da bi se prireditev Naj plavalec PZS v letu 2013 priključila z 
odmevno prireditvijo Naj kopališče v Sloveniji za leto 2013. 

b)Predlog Propozicij  PZS za sezono 2013/14 
Člani so bili seznanjeni, da so Propozicije PZS za sezono 2013/14 praktično enake lanskoletnim razen v letni 
sezoni ni letnega združenega prvenstva Slovenije za člane, mladince in kadete, temveč je samo 
SKLEP5-5/13: Člani potrdili Propozicije PZS za sezono 2013/14. .

AD5.Obvestilo o prestopnem roku ter potrditev registracij 
Sekretar M. Perme je navzoče seznanil, da so bili postopki za preregistracijo na osnovi prejetega gradiva 
s strani prosilcev in klubov v jesenskem prestopnem roku 2013 v skladu z 8., 12., 13. in 14. členom 
Registracijskega pravilnika PZS, zato se lahko izvede preregitracija navedenih plavalcev. 
SKLEP6-5/13: Izvršni odbor je soglasno potrdil preregistracijo navedenih plavalcev v jesenskem  

prestopnem roku 2013/14.
PK Branik je naslovil prošnjo za preregistracijo plavalke iz Slovaške in Makedonije, kjer obe ne izpolnjujeta 
1. Predpogoj predhodno 6 mesecev neprekinjeno bivanje, medtem ko plavalka iz Slovaške pa ima potrdilo 
slovaške plavalne zveze, plavalka iz Makedonije pa čaka potrdilo.  
 V razpravi , ki je sledila je bil podan predlog, da se jih registrira za PK Branik  da lahko tekmujejo za klub 
na ,mitingih, medtem ko bodo dobile pravico nastopa na državnih prvenstvih po preteku 6 mesečnega 
neprekinjenega bivanja. Hkrati naj bi PZS zaprosila za mnenje OKS, MIZŠ kakšen status imajo športniki , ki 
so člani evropske unije. V primeru , da so športniki iz držav evropske unije enako tretirajo kot slovenski , se 
slovaški plavalki omogoča nastop na vseh tekmovanjih vključno z državnimi prvenstvi PZS. 
SKLEP7-5/13: I.O. PZS dovoljuje registracijo plavalk iz Slovaške in Makedonije za PK Branik, da lahko  

tekmujejo za klub na mitingih, medtem ko bodo dobile pravico nastopa na državnih 
prvenstvih po preteku 6 mesečnega neprekinjenega bivanja. 

 Hkrati naj bi PZS zaprosila za mnenje OKS, MIZŠ kakšen status imajo športniki, ki so člani evropske 
unije. V primeru, da so športniki iz držav evropske unije enako tretirajo kot slovenski , se slovaški 
plavalki omogoči takojšnji nastop na vseh tekmovanjih vključno z državnimi prvenstvi PZS. 
 

AD6. Predlog članarine PZS za sezono 2013/14 
Po pregledu predloga višine članarine PZS in pogojev za plačilo klubov za sezono je bilo ugotovljeno, da se 
višina članarine že vrsto let ni spremenila. Kljub temu pa PZS ponovno poziva klube in društva, da včlanijo v 
PZS vse klubske člane , saj so po sklepu PZS iz leta 2010 vsi registrirani klubski plavalci mlajši od 9 let in niso 
aktivno nastopili na mitingih oz. državnih prvenstvih upravičeni neplačila letne članarine PZS. S tem bi bila 
podana realna slika aktivne plavalne populacije v republiki Sloveniji. 
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SKLEP8-5/13: Člani soglasno potrdili da letna članarina PZS za aktivne plavalce v sezoni 2013/14 
znaša za kategorijo ml.deč/deklic 10,00 EUR in za starejše kategorije od deč/deklic do 
članov 15,00 EUR. Možnost plačila kot doslej v dveh obrokih :
• 1. obrok 50 % plačila registracije klubskih plavalcev do 20. decembra 2013
• 2. obrok 50 % plačila registracije klubskih plavalcev do 15. maja  2014

AD7. Razno
a) 40. Strokovno licenčni seminar PZS za učitelje in trenerje plavanja 

PZS že 40. leto zapored organizira strokovni seminar za trenerje plavanja, kar nas uvršča v sam vrh panožnih 
zvez, ki konstantno skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra. Letos bo enodnevni seminar potekal v 
soboto, 5. Oktobra 2013 na Fakulteti za šport v Ljubljani, kjer bodo predavale strokovnjakinje iz Španije.

b) Pismo ŠD Riba 
Po seznanitvi s pismom so se člani IO PZS odločili, da se je potrebno držati sprejetih sklepov, ki veljajo pri 
znižanju kotizacije.

c) Potrjevanje klubskih dolgoročnih programov na področju plavanja 
d) Člani IO PZS se strinjajo, da vse dolgoročne programe dela klubskih selekcij prouči Strokovni svet 

PZS in posreduje  svoje soglasje občinskim športnim zvezam. 
e) Ugotoviti trenutno stanje zaposlovanja plavalcev v javni upravi R. Slovenije 

Podan je bil predlog, da se ugotovi koliko plavalcev je še zaposlenih v javni upravi, njihov status ali so aktivni 
ali ne ter poskusiti izvršiti zamenjavo neaktivnih z aktivnimi plavalci, ki izpolnjujejo kriterije za zaposlitev. 
Ugotoviti je potrebno tudi kdo od plavalcev PZS je na čakalni listi in na katerih ministrstvih.  V razpravi je 
sledilo, da se pripravlja nov pravilnik, ki bo odpravil še nadaljnjo zaposlovanje neaktivnih športnikov. Letos 
naj bi zaposlovali dodatno kvoto vrhunskih športnikov v ministrstvu za carino, zato je prav, da se PZS aktivno 
vključi pri zaposlovanju športnikov.  

f) Informacija o povrnitvi založenih sredstev s strani klubov
Klubi, ki so založili finančna sredstva za  realizacijo nastopov reprezentantov na mednarodnih 
tekmovanjih želijo informacijo s strani PZS kdaj , če sploh kdaj namerava PZS povrniti ta sredstva 
klubom oz. jih seznaniti s težko finančno situacijo, ki onemogoča povrnitev založenih sredstev.

g) Olimpijski športni center Radovljica-Bled
C. Globočnik je seznanil člane IO PZS, da je bila kandidatura Radovljice in Bleda uspešna saj so dobili 
Olimpijki športni center . 

Seja zaključena ob 17.45 uri
Zapisala Perme Pregledal

 Podpredsednik PZS
 Danilo ŠALAMON l.r.


