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Zapisnik 
3.seje Izvršnega odbora PZS , ki je bila v četrtek, 07. 11. 2019 ob 17.00 uri v prostorih Fakultete za šport, 

Gortanova 22 v Ljubljani. 

PRISOTNI: B. Štrumbelj,  J. Stibilj,  S. Lipošek,  F. Rauter, D. Mancevič, C. Globočnik,  G. Primc, G. Aleš, R. Pikec, 

D. Šajber, M. Perme,  

OPRAV. ODSOTNI:  G. Podržavnik,  A. Košak, M. Kos, 

                    

DNEVNI RED:  

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Obravnava podrobnega Finančnega programa priprav in  nastopov kandidatov 

za nastop na POI, Tokio 2020 

4. Terjatve klubov do PZS 

5. Obravnava Koledarja in Propozicij PZS za sezono 2020 

6. Razprava o spremembah in sprejetju Pravilnika o članarini plavalcev  

7. Predlog Pravilnika o izboru kandidatov za NPŠŠ v obdobju 2020 - 2024 

8. Sprejetje Poslovnika o delu IO PZS  

9. Razno  

 

AD1. Sprejem dnevnega reda 

Predsednik PZS Boro Štrumbelj je pozdravil vse prisotne ter jih seznanil, da bo pod točko razno predstavil vse 

pravilnike, ki niso na dnevnem redu ter jih povprašal ali ima kdo še kakšno dodatno točko.  

SKLEP1-03/19: Člani IO PZS so soglasno potrdili dnevni red s pripombo, da bodo pravilnike, ki niso na 

dnevnem redu obravnavali pod točko razno.  

 

AD2.Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

Na zapisnik 2. seje IO PZS je prispelo vprašanje s strani članice IO PZS o razjasnitvi razlage primernih oz. 

neprimernih tekmovanj pod točko 3., katero razlago bo pod točko 5 podal predsednik SS PZS; 

• PK Ljubljano se zaprosi za odgovor o možnosti organizacije Absolutnega prvenstva Slovenije v okviru 

Pokala mesta Ljubljane 

• realiziran ni bil sklep10 , kjer naj bi M. Koren  pripravil evalvacijo obeh tekmovanj, vendar  zaradi 

prezasedenosti ni uspel. M. Korena se pozove, da evalvacijo pripravi do naslednje seje IO PZS. 

• Glede na odhod generalnega sekretarja v pokoj v začetku januarja 2020  je bil le ta naprošen, da 

podaljša delovno razmerje do marca 2020 zaradi uvajanja Maje Virant na mesto generalne 

sekretarke PZS. Na njeno delovno mesto strokovne sodelavke na področju Odbora za množičnost 

              (OMN) pa predsednica OMN pripravi pogoje za zaposlitev in pisarna PZS v najkrajšem času objavi         

              razpis za delovno mesto strokovne sodelavke PZS na področju OMN. 

SKLEP 2-03/19: Soglasno potrjen zapisnik z zgoraj navedenimi popravki oz. ugotovitvami.  

 

Ad3. Obravnava podrobnega Finančnega programa priprav in  nastopov kandidatov 

za nastop na POI, Tokio 2020 

Generalni sekretar PZS je prenesel naslednje sporočilo selektorja PZS po prejetju sklepa IO o pripravi 

podrobnejšega programa priprav in nastopov kandidatov za nastop na POI Tokio : 

- Selektor PZS G. Podržavnik  je pozval vse trenerje kandidatov  za nastop na OI 2020, da podajo 

podrobnejše programe, kateri pa so mu odgovorili, da se njihov program povsem sklada z njegovim 

finančno ovrednotenim programov priprav in nastopov članske reprezentance, ki ga je posredoval  IO 

PZS v potrditev z manjšimi odstopanji pri pripravah nekaterih kandidatov, katerim ne ustrezajo višinske 

priprave  ampak bodo le te opravili na nižini. Ostali program tekmovanj pa se popolnoma ujema z 

njihovimi potrebami.  

SKLEP 3-03/19: IO PZS je sprejel na znanje odločitev trenerjev olimpijskih kandidatov in selektorja, da jim 

zadostuje program priprav in nastopov v okvirju prvotno podanega programa priprav in 

nastopov z minimalnim odstopom  brez dodatnih finančnih vložkov .   

 
 

AD4. Terjatve klubov do PZS     

Po pregledu klubov dolžnikov  je bilo ugotovljeno, da imajo nekateri klubi večji dolg kot 2.000 € , med te sodi 

tudi PK Triglav, kateri predstavnik je dejal, da vsota 1.430,00 € izvira še iz leta 2017, kjer je bil dogovor med 

predsednikom PK Triglav in bivšim predsednikom  PZS Jakom Bednarikom, katerega se zaprosi za pojasnilo, 

da se to uredi.  

http://www.plavalna-zveza.si/
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 Največji dolžnik je bivši generalni sponzor SIJ D.D. , ki je dolžen še zadnji obrok v višini 12.000,00 € , kateri pa je 

bil seznanjen z dolgom in jim je bil dostavljen račun. PZS čaka njihov odgovor. Če v doglednem času in 

ponovni prošnji za poravnavo tega obroka ne bodo poravnali bo PZS morala iti v izterjatev tega dolga.  

Vsi ostali dolžniki so klubi, ki naj ne bi poravnali članarine za preteklo sezono. Podan je bil predlog, da se je IO 

PZS seznanil s terjatvami  ter sprejel sklep, da se opozori vse klube na neporavnane obveznosti in da se jih 

zaprosi, da te obveznosti čim prej poravnajo do PZS.  

SKLEP 4-03/19: IO PZS se je seznanil s terjatvami klubov, katere opozarja na neporavnane obveznosti in jih 

naproša, da te obveznosti čim prej poravnajo do PZS.  

 

 

D5. Obravnava Koledarja in Propozicij PZS za sezono 2020 

a) KOLEDAR PZS 2019/2020 

 Predsednik SS PZS je seznanil člane IO PZS, da je dokončno izdelan koledar PZS za sezono 2019/290, manjka 

samo jesen 2020, ker se čaka termin za Svetovno prvenstvo v 25m bazenih v decembru 2020. 

Odgovoril je na vprašanje o razjasnitvi primernih in neprimernih tekmovanj: 

• Pred dvema letoma  je SS PZS sprejel sistem tekmovanja, kjer naj ne bi prihajalo so preutrujenosti 

plavalcev in nezadovoljstva staršev ter omogočiti čim krajša tekmovanja. Določili so pravila z 

uvedbo Velike nagrade Slovenije in  Razvojnega pokala Slovenije. Podan je bil prehodni rok 

prilagoditve na koledar v roku enega leta.  Žal nekateri klubi tega sistema v drugem letu niso  

sprejeli. Tako je nastal problem kaj narediti s temi klubi. Podan je bil predlog, da se jih ne uvrsti v 

koledar PZS. SS PZS je ponovno proučil to zadevo in sprejel odločitev, da jih vseeno uvrstijo v koledar, 

vendar naproša IO PZS, da se opredeli o propozicijah tega sistema in morebitnih ukrepih zoper 

klube, ki ne upoštevajo propozicije teh tekmovanj v bodoče.  

Obrazložil je , da so primerna tekmovanja – tekmovanja, ki so realizirana v skladu s propozicijami Velike 

nagrade Slovenije in Razvojnega pokala v skladu s sklepom IO PZS. Kljub nekaterih tekmovanj, ki  so odstopili 

od propozicij zavestno se je v obravnavi porajal dvom kako zagotoviti rezultate manjšim klubom, če nimajo 

kol in otrok lahko zboli ali manjka na pokalih.  Večina članov se je nagibalo, da vsa klubska tekmovanja, ki 

izpolnjujejo kriterije za organizacijo tekmovanj ter  predpisom LEN ali FINA  morajo biti vneseni v koledar. 

 Predlog je bil, da se naj  IO PZS posvetuje še s sosvetom trenerjev in dokončno določi o tej zadevi. V 

letošnjem letu pa vse ostaja po starem, da so vsa tekmovanja vnešena v koledar PZS.    

b) PROPOZICIJE PZS 2019/2020 

Predsednik SS je obrazložil, da je SS na svoji seji obravnaval priporočila  sprememb določenih členov 

propozicij s strani Zbora plavalnih sodnikov Slovenije in obrazložil , da se ne strinjajo s spremembo členov 18. , 

21. in 22., 32., , medtem ko so  upoštevali pripombe pri členih: 8., 30. in 36. Pri 36.členu naloge delegata pa 

IO naproša ZPSS, da pripravi natančna navodila opis del in nalog, ki jih mora opravljati delegat na državnih 

prvenstvih. 

Podan je bil predlog, da bi se na sestanku delegatov klubov le ti evidentirali   delegatu PZS glede na prijavo 

v PZSani. V primeru, da določen klubski delegat zboli,  pa se njegova zamenjava evidentira s poverilnico s 

katero izkazujejo njegovo vlogo delegata kluba, ki ima pravico predstavljati klub na tekmovanju. Pri tem sta 

lahko delegat in trener ena in ista oseba. To se da v propozicije PZS. 

SKLEP5-03/19:  Člani so soglasno potrdili Koledar  PZS in Propozicije PZS s priporočili ZPSSS ter dodanem členu 

o evidentiranju klubskih delegatov na sestanku delegatov kluba z delegatom prvenstva.  

 

 
AD6. Razprava o spremembah in sprejetju Pravilnika o članarini plavalcev 

Predsednik PZS je pripravil predlog Pravilnika  o članarini, ki zajema športnike - plavalce od 10. do 12. leta 

dalje, saj je tako opredeljeno v Zakonu o športu, da se lahko registrira samo športnike od 12. leta dalje.  

Tako predlaga za sezono 2019/2020 , da je članarina : 

 Od letnika 2009 do 2007 znaša članarina PZS  2,00 €, od letnika 2006 in starejši pa znaša članarina PZS 15,00 

€,  za člane klubov mlajših od letnika 2009 članarine ni, so pa vodeni kot člani PZS 

SKLEP6-03/19:  Člani IO PZS so soglasno potrdili članarino PZS za sezono 2019/20 , ki znaša  

o Od letnika 2009 do 2007 znaša članarina PZS ……………………………….. 2,00 €  

o Od letnika 2006 in starejši pa znaša članarina PZS ………………………….15,00 € 

o za člane klubov mlajših od letnika 2009 članarine ni, so pa vodeni kot člani PZS 

 

 

 

http://www.plavalna-zveza.si/
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AD7. Predlog Pravilnika o izboru kandidatov za NPŠŠ v obdobju 2020 - 2024 

Predsednik PZS je pripravil Predlog Pravilnika o izboru kandidatov za NPŠŠ v okviru PZS , saj po navedbah MIZŠ 

ima PZS možnost zaposlitve  7 - 8 strokovnih delavcev, katere bo sofinancirala PZS z možnostjo veriženja 

navzdol preko klubov v višini 20% soparticipacije OD. 

Zaradi velikega števila delovnih mest, ki naj bi bili na razpolago se je predsednik PZS odločil pripraviti Pravilnik  

o izboru kandidatov za NPŠŠ,  kateri  bo služil pri  zaposlitvi  strokovnih delavcev v NPŠŠ.  

Pravilnik vsebuje  4 merila: 1)Merilo dosedanje vključenosti v NPŠŠ; 2) Merilo opravljanja strokovnega dela v 

klubih- članicah PZS; 3) Merilo rezultatske uspešnosti plavalcev  strokovnega delavcev klubih članicah PZS; 4) 

Merilo števila zaposlenih trenerjev v okviru NPŠŠ v posameznih klubih članih PZS.  

SKLEP 7-03/19: Člani I.O. PZS so potrdili osnutek Pravilnika o izboru kandidatov za NPŠŠ v okviru PZS in ga 

bodo posredovali Strokovnemu svetu PZS v obravnavo, kjer je rok za morebitno dopolnitev 14 dni. 

 

 

AD8. Sprejetje Poslovnika o delu IO PZS  

Člani so v razpravi obravnavali prejeti osnutek Poslovnika  o delu IO PZS  ter z nekaj redakcijskimi popravki 

soglasno prejeli Pravilnik.   

SKLEP 8-03/19: IO PZS soglasno sprejel Poslovnik o delu IO PZS . 

 

AD9. Razno 

a) Dopolnitev že veljavnih pravilnikov PZS-  

Predsednik  PZS je delno osvežil pravilnike in jih poslal v predhodno obravnavo članom IO . V razpravi, ki 

sledila je bil podan predlog, da se vsi ti pravilniki združijo v enega, kar bo zagotovilo boljšo preglednost. Sledili 

so redakcijski popravki posameznih členov v pravilnikih. Člani so soglasno potrdili popravke in pa predlog, da 

so vsi ti pravilniki združeni v enovit pravilnik, ki se ga bo dalo tudi na spletno stran PZS..  

SKLEP9-03/19: Člani potrdili popravke posameznih členov v pravilnikih, kise nanašajo na reprezentanco in 

opremo, katere pa se združi v enovit pravilnik.  

 

b) Posodobitev opreme Timing PZS 

Zaradi vse večjega negodovanja glede zastarelosti  opreme Timinga PZS (elektron. table in opremo za 

hrbtno) se je IO PZS odločil, da bo PZS kandidirala  na Fundaciji kot tudi na FINA OASP za finančna 

sredstva pri nabavi elektronskih tabel ter opreme pri hrbtnem štartu).V kolikor bo PZS uspešna pri 

kandidaturi se gre v nakup manjkajoče opreme . 

 

c) Majice za ZPSS    

V razpravi, ki je sledila so bili izpostavljeni klubski sodniki ter delegirani sodniki PZS , da ni enovite opreme, 

zato se je IO PZS odločil za nabavo cca 200 majic ter še posebej za delegirane sodnike z FINA licenco , ki 

bi bili prepoznavni  na naših največjih tekmovanjih. 

 

 

 

 

 

Seja zaključena ob 20.00 uri 

Zapisal: M. Perme             Pregledal  

                 Predsednik PZS 

          dr. Boro  Štrumbelj l.r.  

http://www.plavalna-zveza.si/

