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PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU AKCIJ PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE (PZS), 

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE (SUSA) IN OLIMPIJSKEGA KOMITEJA 
SLOVENIJE (OKS) 

 
1. člen 

 
V ta pravilnik sodijo samo plavalci/plavalke (v nadaljevanju: plavalec), ki izpolnjujejo sledeče pogoje: 
 
- je v tekoči tekmovalni sezoni član PK Gorenjska banka Radovljica, 
- ima poravnano vso plavarnino, 
- ima poravnano članarino za tekočo sezono, 
- je prisoten vsaj 80% na treningih, 
- pozitiven odnos do dela, 
- je član reprezentance Slovenije (po kriterijih selektorja plavalnih reprezentanc), 
- je izpolnil predpisani pogoj za nastop na tekmovanju ali pripravah v organizaciji Plavane zveze  
  Slovenije (v nadaljevanju: PZS), ki ga je podal selektor plavalnih reprezentanc. 
 

2. člen 
 
Ta pravilnik zajema samo tekmovanja oz priprave (v nadaljevanju: akcija) ki jih v celoti organizira in 
naj bi jih finacirala PZS, SUSA, OKS: 
 
- priprave za vse kategorije (ml. dečki in ml. deklice, dečki in deklice, kadeti in   
  kadetinje, mladinci in mladinke, člani in članice), 
 
TEKMOVANJA V PLAVANJU: 
 
- TROBOJ REPREZENTANC - CRO:SLO:SRB, 
- EYOF, 
- ALPE JADRAN, 
- SREDOZEMSKE IGRE, 
-  OSMEROBOJ, 
- MLADINSKO EVROPSKO PRVENSTVO, 
- MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO, 



 

 

- UNIVERZIJADA, 
- EVROPSKO ČLANSKO PRVENSTVO 25m, 
- EVROPSKO ČLANSKO PRVENSTVO 50m, 
- SVETOVNO ČLANSKO PRVENSTVO 25m. 
- SVETOVNO ČLANSKO PRVENSTVO 50m, 
- OLIMPIJSKE IGRE. 
 
TEKMOVANJA V DALJINSKEM PLAVANJU: 
 
- EYOF, 
- ALPE JADRAN, 
- SREDOZEMSKE IGRE, 
- KADETSKO EVROPSKO PRVENSTVO V DALJINSKEM PLAVANJU, 
- KADETSKO SVETOVNO PRVENTVO V DALJINSKEM PLAVANJU, 
- MLADINSKO EVROPSKO PRVENSTVO V DALJINSKEM PLAVANJU, 
- MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO V DALJINSKEM PLAVANJU, 
- UNIVERZIJADA, 
- EVROPSKO ČLANSKO PRVESNTVO V DALJINSKEM PLAVANJU, 
- SVETOVNO ČLANSKO PRVENSTVO V DALJINSKEM PLAVANJU, 
- OLIMPIJSKE IGRE. 

3. člen 
 
Tabela sofinaciranja kluba za tekmovanja pod odkriljem PZS, SUSA, OKS: 
 
- 100% finaciranje kluba, 
    - v primeru, da plavalec izpolnjuje vse osnovne kot tudi dodatne pogoje, ki jih je podal selektor   
      plavalnih reprezentc Slovenije za nastop in se je sposoben uvrstiti med prvih 16. in hkrati v  
      prvo polovico uvrščenih v posamezni disciplini na  
      prvenstvu,  
    - priprave reprezentanc, 
    - plačilo bivanja trenerja za določeno akcijo, 
    - končno potrditev poda IO PK Gorenjska banka Radovljica. 
- 50% finaciranje kluba 
  - v primeru, da plavalec izpolnjuje osnovne pogoje ki jih je podal selektor plavalnih reprezentc   
    Slovenije za nastop, ne izpolnjuje pa dodatnih pogojev selektorja plavalnih reprezentanc   



 

 

    Slovenije. Drugo polovico zneska pa se priskrbi s pomočjo staršev oz. dodatnega sponzorja, 
  - končno potrditev poda IO PK Gorenjska banka Radovljica. 
 

PRAVILNIK O SOPARTICIPACIJI KLUBSKIH TEKMOVANJ, PRIPRAV IN KLUBSKE 
ŠTIPENDIJE 

 
V ta pravilnik sodijo samo plavalci/plavalke (v nadaljevanju: plavalec), ki izpolnjujejo sledeče pogoje: 
 
- je v tekoči tekmovalni sezoni član PK Gorenjska banka Radovljica, 
- ima poravnano vso plavarino, 
- ima poravnano članarino za tekočo sezono, 
- je prisoten vsaj 80% na treningih, 
- pozitiven odnos do dela, 
- izpolnjuje pogoje za uvrstitev v posamezne razede po kriterijih OKS. 

1.člen 
 

Soparticipacija klubskih tekmovanj in priprav 
 
- olimpijski, svetovni, mednarodni razred (po kriteriju OKS) 

- vse stroške tekmovanj in priprav nosi PK Gorenjska banka Radovljica 
 

- perspektivni razred (po kriteriju OKS) 
- 75 % vseh stroškov nosi PK Gorenjska banka Radovljica 

 
- državni in mladinski razred (po kriteriju OKS) 

        - vse stroški krijejo plavalci in plavalke oz njihovi starši ali skrbniki 
 

2.člen 
 

Klubske štipendije 
 

Do izplačila klubske štipendije so upravičeni vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo sledeča pogoja: 



 

 

- imajo po kriteriju Olimpijskega komiteja Slovenije izpolnjen pogoj, da so športniki uvrščeni 
v sledeče kategorizacijske razrede: 
 

o Športnik/športnica olimpijskega razreda, 
o Športnik/športnica svetovnega razreda, 
o Športnik/športnica mednarodnega razreda 

 
- izpolnjujejo najmanj 80 % prisotnost na treningih. V kolikor je odstotek prisotnosti nižji od 

80 %, se štipendija ne izplača. Če je odstotek udeležbe na treningih nižji od 80 % dva 
zaporedna meseca ali več, se tekmovalcu prekine izplačevanje štipendij do konca tekmovalne 
sezone. Prav tako se tekmovalcu ukinejo vse ugodnosti plačevanja tekmovanj in priprav.  
 

Višino zneska štipendij določi IO Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica. Za sezono 2018/2019 
znaša višina izplačila štipendij za: 
 

- Športnika/športnico olimpijskega razreda 500EUR mesečno, 
- Športnika/športnico svetovnega razreda 250EUR mesečno, 
- Športnika/športnico mednarodnega razreda 125EUR mesečno. 

 
Štipendija Sare Isakovič in Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica 

 
V ta pravilnik sodijo samo plavalci/plavalke (v nadaljevanju: plavalec), ki izpolnjujejo sledeče pogoje: 
 
- je v tekoči tekmovalni sezoni član/članica PK Gorenjska banka Radovljica, 
- štipendija se podeli najuspesnejšemu plavalcu v kadetski kategoriji (moški 15-16 let, ženske 13-14 let), 
- zadnji odplavan rezultat, ki se upošteva pri izboru, je 31.8. tekoče plavalne sezone, 
- rezultat se vrednoti po zadnjih veljavnih točkah FINA, 
- upošteva se rezultat, dosežen v olimpijskih disciplinah v 50-metrskem bazenu,  
- štipendija se podeli ob novoletnih praznikih in se dodeli za eno koledarsko leto. 
 
Višino zneska štipendij določi IO Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica. Za sezono 2019/2020 
znaša višina izplačila štipendij 100EUR bruto mesečno 
 
 
Pravilnik stopi v veljavo 17. 10. 2018. 


