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Zapisnik 
4.seje Izvršnega odbora PZS , ki je bila v petek, 13. 12. 2019 ob 14.30 uri v prostorih Ekonomske fakultete v 

Mariboru. 

PRISOTNI: B. Štrumbelj,  S. Lipošek,  G. Podržavnik,  A. Košak,  C. Globočnik,  G. Primc, R. Pikec, D. Šajber, M. 

Perme, M. Virant 

OPRAV. ODSOTNI:  , M. Kos, J. Stibilj, F. Rauter, D. Mancevič, G. Aleš, 

                    

DNEVNI RED:  

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Določitev organizatorje D. P. Slovenije -sezona 2019/20 ter delegate prvenstev 

4. Obravnava Razpisa za delovno mesto strokovne sodelavke OMN  (Dorka Šajber) 

5. Sprememba/popravki Pravilnika o licenciranju   ( Dorka Šajber) 

6. Obravnava Pravilnika o reprezentancah PZS 

7. Razno 

8. Problematika NPŠŠ v obdobju 2020 – 2024  

  Razpis  za izbor strokovnih delavcev v NPŠŠ ( Boro Štrumbelj) 

 

AD1. Sprejem dnevnega reda 

Predsednik PZS Boro Štrumbelj je pozdravil vse prisotne vključno z nekaterimi predsedniki klubov ter se zahvalil 

PK Braniku za omogočitev te seje pred slavnostno akademijo ob proslavi 100 letnice delovanja PK Branika ter 

podelitvijo Naj plavalke/ca in trenerja PZS v sezoni 2019.    

SKLEP1-04/19: Člani IO PZS so soglasno potrdili dnevni red.  

 

AD2.Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

Na zapisnik 3. seje IO PZS ni prispela nobena pripomba na zapisnik, zato so člani soglasno potrdili zapisnik 3. 

seje IO PZS. 

SKLEP 2-04/19: Soglasno potrjen zapisnik 3. seje IO PZS.  

 

Ad3. Določitev organizatorje D. P. Slovenije -sezona 2019/20 ter delegate prvenstev 

PO pregledu kandidatur je bilo ugotovljeno, da ni organizatorja za Zimsko prvenstvo Slovenije za 

DEČ/DEKLICE ter Letno prvenstvo Slovenije za DEČ/DEKLICE. Naknadno je oddal kandidaturo PK Fužinar, da 

je pripravljen organizirati v letni sezoni še prvenstvo Deč/deklic, vendar če PZS poravna stroške Timinga PZS. 

 V razpravi, ki  je sledila je bilo ugotovljeno, da zaradi vse večjih stroškov najema bazena bo potrebno 

spremeniti propozicije za določena prvenstva Slovenije oz. bo PZS morala prevzeti organizacijo državnih 

prvenstev.  Zaradi specifične situacije v letošnji sezoni  je bil predlagan sklep, da v letošnji sezoni za državna 

prvenstva Slovenije za deč/deklice zagotovi  Timing PZS  zveza . 

SKLEP 3-04/19: Za državni prvenstvi Slovenije za deč/deklice letos PZS zagotovi Timing brezplačno . 

 

V bodoče se bo potrebno dogovarjati z upravljalci bazenov, kjer bi bilo možno najugodneje organizirati 

državna prvenstva. V poštev pridejo bazeni v Celju, Kranju, Mariboru, Ljubljani in Kopru. Podan predlog, da 

se zadolži predsednika PZS, da vzpostavi stik s temu upravljalci bazenov in poskuša doseči najugodnejše 

pogoje za organizacijo prvenstev.   

SKLEP 4-04/19: Predsednika PZS se zadolži, da se pogaja z upravljalci bazenov po Slovenije za najugodnejšo  

ponudbo pri organizaciji državnih prvenstev.  

 

Na osnovi prispelih kandidatur so člani dodelili organizacijo prvenstev Slovenije in določili delegate teh 

prvenstev:                 ZIMA 2020: 
.23. -  26. 01. 2020 ODPRTO ZDRUŽENO ZIMSKO PRV.SLOVENIJE (ABSOL.+MLAD+KADET         Delegat:    določi ZPSS              

PK DELFIN, Ljubljana 

               30.1. - 02. 02. 2020 MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE -  DEČ/DEKL                                                    Delegat:     določi ZPSS… 
Pooblasti se predsednika PZS za pogajanje s potencialnimi organizatorji tega tekmovanja 

 

08. - 09. 02. 2020 MOŠT. DRŽ. PRV. SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL ………………………………… Delegat:     Roni PIKEC  

                                                                             PK TRIGLAV, Kranj 

22. 03. 2020  ZIMSKO DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI  …………………… Delegat:       določi ZPSS 

    ŠD RIBA; Ljubljana 

POLETJE 2020: 

22. 04. 2020         LETNO   DRŽ.  PRV  SLOVENIJE -  DALJINSKO  PLAVANJE:                    Delegat:     Ciril GLOBOČNIK 

PK Gorenjska banka, Radovljica 

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


                                                              
 PLAVALNA ZVEZA  SLOVENIJE                                                        SLOVENE SWIMMING ASSOCIATION 

Celovška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;Tel.: ++386 (0)1 239 66 20/21, Fax.: ++386 (0)1 2390 66 22, 

E-mail: info@plavalna-zveza.si;  www.plavalna-zveza.si 

 

2 
 

 

 18. - 19. 07. 2020 MOŠT.  DRŽ. PRV.SLOVENIJE - ML. DEČ/DEKL                                      Delegat:      Roni PIKEC  

PK TRIGLAV; Kranj 

24. - 26. 07. 2020 MOŠT. DRŽ.PRV. SLOVENIJE -  DEČ/DEKL……     ………………………Delegat:        določi ZPSS 
PK FUŽINAR, Ravne 

30.7. - 02. 08. 2020  ODPRTO ZDRUŽENO PRVENSTVO SLOVENIJE  (ČLAN.+MLAD+KADET)Delegat:    Gregor PRIMC 

PK FUŽINAR   

  DRŽ. PRV. SLOVENIJE – VETERANI                                                       Delegat:       določi ZPSS 

     Ponovno se razpiše kandidatura za organizacijo tega prvenstva 

SKLEP 5-04/19: IO PZS je soglasno določil organizatorje in delegate za sezono 2019/2020 v skladu s 

predhodnimi sklepi. 

 

AD4. Obravnava Razpisa za delovno mesto strokovne sodelavke OMN  (Dorka Šajber) 

Predsednica OMN pred oddajo razpisa seznanila člane o nekaterih določitvah, katere bo potrebno 

razdelati v skladu z opisom del in nalog strokovne delavke. Razpis pa naj bi bil objavljen na Zavodu za 

zaposlovanje in spletni strani PZS v drugi polovici decembra 2019.  

SKLEP 6-04/19:  Člani IO PZS so se seznanili z razpisom in se strinjajo z objavo razpisa v drugi polovici 

decembra 2019.  

 

AD5.Sprememba/popravki Pravilnika o licenciranju   ( Dorka Šajber) 

Predsednica OMN je seznanila člane o spremembah, ki so se dogajale v preteklih letih pri pripravi Pravilnika 

o licenciranju trenerjev in učiteljev plavanja, zato predlaga, da PZS kot nosilec  licenciranja strokovnih 

kadrov v plavanju zopet vzpostavi termina, da so seminarji za učitelje plavanja na vsaki dve leti in za trenerje 

plavanja na vsako leto.   

SKLEP 7-04/19: IO PZS potrdil, da licence za učitelje plavanja veljajo 2 leti in za trenerja plavanja pa 1 leto.  

 

 

AD6. Obravnava Pravilnika o reprezentanca PZS  

 Pravilnik o reprezentancah je bil v skladu s sklepi  zadnje seje IO PZS združen iz treh pravilnikov v enega , 

katerega je dal predsednik v obravnavo. Selektor je imel pripombe na 10. člen,11. člen ,13. člen, 17. člen in 

20. člen in v razpravi, ki je sledila so se nekateri členi popravili oz. ukinili.  Osvežen Pravilnik je bil dan na 

glasovanje, katerega so člani soglasno potrdili. 

SKLEP 8-04/19: Člani IO PZS so soglasno potrdili popravljen Pravilnik o reprezentanci PZS.     

 

AD7. Razno 

Sledilo je vprašanje kako potekajo priprave pri organizaciji Četveroboja BIH : CRO : SRB : SLO v Kranju. 

Potrjeno je bilo, da je bazen že rezerviran, imamo zagotovilo rezervacije  za najmanj 76 namestitev. Strokovni 

svet PZS pa mora v kratkem izdelati propozicije Četveroboja in ga poslati udeleženkam.  

 

AD8. Razpis za sofinanciranje strokovnega kadra v NPŠŠ za obdobje 2020 - 2024 

 MIZŠ bo v kratkem izdal razpis za sofinanciranje strokovnega kadra NPŠŠ za 4 letno obdobje, kjer bo tudi 

določil kvote za posamezne zveze. Zvezam pri tem razpisu nalaga dve stvari :  

• Kratkoročno in dolgoročno strategijo panožnih športnih šol  

• Pravilnik o izboru kandidatov za nacionalne panožne športne šole v okviru PZS 

Novosti v letošnjem razpisu je, da so koordinatorji, ki bodo zbrani zaposleni na zvezah (PZS) , Hkrati MIZŠ še 

zahteva, da 20% ( 802,00€) zagotovi matična zveza oz. klub za prevoz na delo, prehrano in regres na 

mesec.   

 

Kratkoročno strategijo NPŠŠ za obdobje 2020 – 2024 , kakor tudi dolgoročno strategijo za obdobje 2020 – 

2028 ima PZS že izdelano, kakor tudi Pravilnik o izboru kandidatov za NPŠŠ v okviru PZS, katerega pa je tudi 

potrdil Strokovni svet PZS. Sledilo je glasovanje , kjer je bil soglasno sprejet : 

 

SKLEP 9-04/19: IO PZS je potrdil dolgoročno in kratkoročno strategijo NPŠŠ  za obdobje 2020-2028 oz. 2020 – 

2024 ter Pravilnik o izboru kandidatov za NPŠŠ v okviru  PZS. 

 

 

 

Seja zaključena ob 16.30 uri 

Zapisal: M. Perme             Pregledal  

                 Predsednik PZS 

          dr. Boro  Štrumbelj l.r.  

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

