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Zapisnik 
6. seje Izvršnega odbora PZS, ki je bila v četrtek, 11.02.2010 ob 16.00 uri, v sejni sobi Hale Tivoli, Celovška 25, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: D. Petrič, D. Šalamon, B. Poje, M. Primožič C. Globočnik, J. Rebec, R. Pikec, D. Šajber, F. Čargo, S. 

Hajdinjak, J. Bednarik, N. Mankoč, M. Potočnik, B. Petrič, G. Podržavnik, S. Lipošek, M. Perme  
ODSOTNI: M. Kos  M. Sovinek, A. Šarkanj, M. Godec, Z. Stare 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
3. Analiza sezon 2008 in 2009 z oceno nastopov na SP, Rim  
4. Program priprav in nastopov reprezentanc PZS za sezono 2010  
5. Informacija o nastopu tujcev na državnih prvenstvih   
6. Obravnava pravilnika o Izvajanju programov usposabljanja za vaditelje plavanja  

 ter poročilo o delu Odbora za množičnost 
7. Razno 

 
AD1. Sprejem dnevnega reda 
Dnevni red se je razširil še z 
7. točko na predlog SS PZS: Seznanitev in obravnava Pravilnika o nagrajevanju plavalcev in trenerjev za obdobje 

2010 do 2012 
8. točko:  Zaključki Proti-dopinškega posveta, 26.1. 2010 
9. točko: Individualni budžeti plavalcev in trenerjev za II. Triado 2010  
Člani soglasno potrdili razširitev dnevnega reda. 
SKLEP 1-6/10: Člani so razširjen dnevni red z dopolnitvijo potrdili. 
 

AD2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 
SKLEP 2-6/10: Zapisniki sej IO PZS bodo v bodoče vsebovali povzetke razprav in sklepov. Vsaka seja se 

snema in se arhivira v pisarni PZS. 
SKLEP 3-6/10: Miha Potočnika se ponovno kandidira za Bloudkovo nagrado v  letu 2010 za uspešno 

trenerko delo in napredek slovenskega plavanja v zadnjih desetih letih. 
Ob ugotovitvi, da je najvišja športna nagrada (Bloudkova nagrada) najmanj 8 krat podcenjena  
proti enakovredni nagradi na področju kulture (Prešernova nagrada) je bil podan predlog, da se na 
MŠŠ pošlje pismo v katerem PZS predlaga, da MŠŠ sproži postopek za izenačitev višine nagrad na 
področju športa in kulture. 

SKLEP 4-6/10: MŠŠ se pošlje vljudnostno pismo v katerem PZS naproša ministra, da sproži postopek za 
izenačitev višine nagrad na področju športa in kulture. 

SKLEP 5-6/10: Soglasno sprejet zapisnik z dodatnimi ugotovitvami in sklepi. 
 

AD3. Analiza sezon 2008 in 2009 z oceno nastopov na SP, Rim  

SKLEP 6- 6/10: Člani IO PZS so se seznanili z analizo selektorja za sezono 2009.  
SKLEP 7-6/10: Izvršni odbor podpira predvidene izostrene kriterije selektorja za 5 plavalk, ki so naredile 

disciplinski prekršek na EČP v Carigradu. 
SKLEP 8-6/10: Disciplinski pravilnik je potrebno osvežiti in ga popraviti v duhu prekrškov, ki se dogajajo 

ter ga popravljenega dati skupščini PZS v obravnavo in potrditev. 
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AD4. Program priprav in nastopov reprezentanc PZS za sezono 2010  

SKLEP 9-6/10: Člani potrdili skrčen program reprezentanc od 1.1. do 31.8. 2010  v višini 242.000 EUR. 
PZS je letošnji organizator Dvoboja CRO:SLO v aprilu 2010, katerega naj bi organizirali v Mariboru 
ob pomoči PK Branika.Pk Branik se zaprosi za pomoč pri realizaciji Dvoboja. SS pripravi propozicije 
in se dogovori s HPS o dokončnih terminih za izvedbo dvoboja. 

 
AD5. Informacija o nastopu tujcev na državnih prvenstvih 

SKLEP 10-6/10: Člani so se seznanili s problematiko nastopanja tujcev predlagali, da se pripravi 
podrobnejše pravno mnenje, ki bo opredelil nastope tujcev v Sloveniji. 

 
AD6. Obravnava pravilnika o Izvajanju programov usposabljanja za vaditelje plavanja ter poročilo o delu Odbora za 

množičnost 
SKLEP 11-6/10: Člani so revidirani Pravilnik o izvajanju programov usposabljanja za vaditelje plavanja 

dokončno potrdili.     
V razpravi o samih izvajalci tečajev in višini kotizacije tečajev za vaditelja pa se je izoblikovalo 
mnenje, da se poskuša zadržati bivše plavalce v klubih, ki so bili plavalno aktivni najmanj 10 let 
tako, da se mu omogoči pridobitev naziva vaditelj plavanja za manjšo ceno tečaja kot velja za 
ostali udeležence. Tako naj bi bila višina kotizacije za vaditeljski tečaj 350,00 EUR ter za bivše 
aktivne plavalce pa cca 250,00 EUR ali manj. 

 
AD7. Seznanitev s predlogom Pravilnika o nagrajevanju plavalcev in trenerjev ter nadomestila trenerjev na pripravah in 

tekmovanjih. 
Zaradi pozne seznanitve članov IO z osnutkom pravilnika je bil podan predlog, da se material 
dopolni z manjkajočim predlogom ter se razpošlje članom, kateri bo obravnavan na naslednji 
seji. 

 
AD8. Anti-doping seminar o poenotenju oz. sprejetju anti-doping pravilnik MOK oz OKS z NPZ pravilniki 
SKLEP 12-6/10: Izvršni odbor podpira poenotenje uporabe pravilnika NAK tudi za potrebe PZS. Obvesti se 

Antidoping komisija PZS, da se seznani s tem pravilnikom in sprejme določen sklep, 
katerega bo IO PZS posredoval OKS do 1. maja 2010.  

 
AD9. Individualni budžeti plavalcev in trenerjev za II. Triado 2010 

Točka se prestavlja na naslednjo sejo zaradi poskusa pridobitve informaciji o dinamiki in višini 
prilivov s strani državnih organov do konca leta in bi na osnovi tega pripravili točno informacijo o 
višini budžetov. 

 
AD10. Informacija o povečanju plače sekretarju PZS 
SKLEP 13-6/10: Člani soglasno podprli povečanje plače sekretarju Matjažu Permetu za  

20 % od 01. 02. 2010.  
 
V nadaljevanju je potrebno v najkrajšem času izvesti interni razpis za direktorja reprezentanc.  
 
 
 
 
 
Seja zaključena ob 20.50 uri 
Zapisal M. Perme        Predsednik PZS 
          Darjan  Petrič  


