
 
 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE  

 
 

Zapisnik 
 
7. seje Izvršnega odbora PZS, ki je bila v 24. Junija  2014 ob 16.00 uri, v Ljubljani, Parmova ulica 53 
(poslovna stavbe Lesnine). 
  
 
PRISOTNI:  M. Kos, D. Šalamon,  D. Šajber, M. Dolenc, M. Potočnik,  S. Lipošek, M. Slivšek, I. Veličkovič, 

M. Perme,  
ODSOTNI:  S. Hajdinjak, C. Globočnik, N. Mankoč, A. Klement, B. Štrumbelj, A. Aberšek,  A. Klinar, 
  I. Pohorec, G. Podržavnik, R. Pikec   
 
DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  
3. Seznanitev z udeležbo reprezentanc PZS v sezoni 2014 
4. Potrditev delegiranih sodnikov ter določitev delegatov za letna državna prvenstva PZS 2014 
5. Razno 

 
 
AD1. Sprejem dnevnega reda 
Seja IO PZS se je pričela s 30 minutnim zamikom v skladu s 32.2. členom Statuta PZS.  
 Predsednik Miran Kos je pozdravil vse prisotne  ter pozval člane o morebitni dopolnitvi dnevnega 
reda. Predlagana je bila kot  

4. Točka Koledar PZS za 2014/15  
ter dopolnitev pod točko 5. Razno še:   
a) seznanitev s financami PZS v sezoni 2014/2015 
b)Poročilo s seje OMN   

SKLEP1-7/14: 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 2-7/14: Soglasno sprejet zapisnik prejšnje seje I.O. PZS. 

 
AD3. Seznanitev z udeležbo reprezentanc PZS v sezoni 2014 
Selektor PZS je seznanil člane, da je od 1.9. 2013 do 8.6. 2014 se je 40 plavalcev v treh kategorijah 

uvrstilo v reprezentanco PZS:  
a) Kadeti se bodo udeležili Comen Cupa v Izraelu (10 plavalcev in 4 spremljevalci), katero je 

njihovo najpomembnejše tekmovanje v tej sezoni,  
b) Mladinci se bodo v začetku julija udeležili MEP v Dordrechtu (10 plavalcev +5 trenerjev), sledi 

MEP v dal. plavanju v Zagrebu (na katerega so se kvalificirali 3 plavalci + 2 spremljevalca) To 
tekmovanje je kvalifikacijska tekma za nastop na MSP v dal. plavanju v Izraelu avgusta 2014. 

V kratkem po FINA sporočila število plavalcev PZS, ki bodo lahko nastopili na MOI v Nanjingu. 
c) Absolutno:  Četveroboj v Kranju konec julija 2014,  Za EČP v Berlinu je 14 plavalcev izplavalo 

normo, odpotovalo jih bo 11+ 7 trenerjev. S tem se letna sezona 2014 konča. 
Do konca leta preostane je SP/25m v Dohi ter v januarju EČP/25m. Podana je bila strokovna odločitev, 
da zaradi kratkega termina med obema tekmovanjema se samo finalisti EČP lahko udeležijo obeh 
tekmovanj, medtem ko preostali , ki so izplavali norme za tekmovanja v 25m bazeni se lahko odločijo 
samo za eno od prvenstev. Ob tej priliki se je zahvalil PK Braniku, PK Fužinarju in OPK Gorenjski banki 
Radovljica za brezplačno nudenje bazena v času priprav reprezentanc PZS  ter jih pozval oz. 
naprosil, da se na enak način odzovejo tudi v naslednji sezoni, saj je le na ta način PZS lahko 
realizirala priprave za vse . Podana je bila pobuda, da se v bodoče poskuša realizirati vsaj dve 
močni tekmovanji , katerih bi se udeležila reprezentanca, kjer bi krepila mošten duh in pripadnost 
ekipi pred nastopom na največjih prvenstvih.  
SKLEP3-7/14: Člani IO PZS  podpirajo podan predlog kakor tudi sestavo reprezentanc.  
 



 
 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE  

 
Ad4. Obravnava predloga Koledarja PZS za sezono 2014/15 
Pri predstavitvi terminov državnih prvenstev ni bilo pripomb  za zimsko sezono ,medtem ko so se 
mnenja delila pri terminih mlajših dečkov in  dečkov ter tudi združenem prvenstvu članov, mladincev 
in kadetov. Odločitev SS PZS je bila strokovne narave, saj pri mlajših kategorijah vzpodbujamo 
trenažni proces v času psihične razbremenitve šolskih obveznosti, tako da se lahko osredotočijo na 
proces treniranja, pri starejših kategorijah pa ni možno izpeljati v kakšnem drugem terminu zaradi 
prvenstev FINA in LEN, ki sta zasegli julij in drugo polovico avgusta 2015.  
 Predlog SS PZS je bil, da se v letni sezoni organizira Absolutno odprto prvenstvo Slovenije v terminu 

06. - 07. 6. 2015 v Kranju, kjer bi ga združili z MM Kranj 2015. Tekmovanje bi bilo dvodnevno in bi 
bilo potrebno spremeniti Propozicije PZS za sezono 2014/15.  

 Pri kandidaturah za organizacijo državnih prvenstev je bil podan predlog, da se ob izpolnjevanju 
vseh teh pogojev za organizacijo prvenstev daje prednost klubu, ki je PZS v tekoči sezoni 
pomagal, doniral pri realizaciji programa PZS(neplačilo najema bazenov na pripravah, neplačilo 
štartnin za reprezentanco PZS na MM..).  

Strokovni svet PZS bo pripravil priporočila za izpolnjevanje pogojev za organizacijo prvenstev, katere 
naj bi IO proučil in na osnovi teh ter interesa PZS za realizacijo programa PZS dokončno odločal o 
organizatorjih prvenstev PZS. .  
SKLEP4-7/14: Člani potrdili predlagan Koledar PZS za sezono 2014/15. 
SKLEP5-7/14: Člani IO PZS sprejeli sklep, da SS PZS pripravi spremembe Propozicij PZS za sezono 

2014/15 ter pripravi priporočila Izvršnemu odboru za izbor organizatorjev državnih 
prvenstev.  

 
AD5. Potrditev delegiranih sodnikov ter določitev delegatov za letna državna prvenstva PZS 2014 
Predsednica ZPSS je poimenovala delegata, vrhovnega sodnika, štarterja ter sodnike tehnike za 
letna državna prvenstva. 
SKLEP6-7/14: Člani so soglasno potrdili delegirane sodnike in delegata za letna državna prvenstva. 
 
AD6. Razno   
a) Poročilo s sestanka OMN- Predsednica OMN je člane seznanila s sklepi sestanka ter izpostavila 

pismo klubov, ki nasprotujejo načinu sofinanciranja rekreativnih programov društev oz. klubov, ki 
so se včlanili v PZS zaradi ekonomskega interesa. Pri tem pa ne delujejo v skladu s statutarnimi 
določili PZS (oblikovanje starostnih plavalnih selekcij v tekmovalnem sistemu PZS.  

SKLEP7-7/14: IO PZS naroča OMN, da pripravi Pravilnik (formular) za pridobitev sofinanciranja 
rekreativnih programov tistim plavalnih klubom oz. društev, ki imajo razvite poleg rekreativnih 
programov tudi tekmovalno plavanje vseh starostnih selekcij PZS.  

 
b) Na medicinski fakulteti v Mariboru nastal nov inštitut poleg ostalih specialističnih pregledov tudi za 
opravljanje meritev specialne in osnovne plavalne motorike. Žal pa nima koncesije za opravljanje 
zdravniških pregledov kategoriziranih športnikov.  
 
c) Predsednik PZS je člane seznanil s finančnimi dotacijami s strani državnih organov (MIZŠ in 
Fundacije za šport).  
Glede na višino dotacij PZS usklajuje predvidene odhodke z  realizacijo programa priprav in 
nastopov do konca letne sezone (avgust 2014). Po tem se bo izvršila revizija stanja in glede na ta 
rezultat se bo izvedel rebalans programa PZS do ko0nca leta 2014.  
 
 
 
Seja zaključena ob 17.45 uri 
Zapisala Perme         Pregledal 
               Predsednik PZS 
              mag. Miran KOS l.r. 


