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ZAPISNIK 

 

6. seje Izvršnega odbora PZS ki je potekala v sredo, 9. 09.2020 ob 16.00 uri v bazenski predavalnici na 

Fakulteti za šport, Gortanova 22 v Ljubljani. 

   

PRISOTNI: B. Štrumbelj, D. Mancevič, S. Lipošek, G. Podržavnik, D. Šajber, R. Pikec, A. Košak, G. 

Aleš, C. Globočnik in M. Virant. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: G. Primc, J. Stibilj, F. Rauter in M. Kos. 

 

Sejo je vodil predsednik PZS, dr. Boro Štrumbelj, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil 

sklepčnost, zato je v potrditev predlagal dnevni red, ki so ga prisotni prejeli z vabilom na sejo. 

 

AD 1.) Sprejem dnevnega reda  

S. Lipošek je predlagal obravnavanje pobude staršev pod točko razno. Člani IO so soglasno sprejeli 

naslednji sklep: 

 

SKLEP 1-06/20: Člani IO potrjujejo naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Poročila predsednikov organov/odborov PZS 

4. Bilanca stanja PZS 2019 

5. Določitev datuma in dnevnega reda skupščine PZS 

6. Letni plan dela PZS za leto 2021 

7. Organizacija DP (predlog sofinanciranja soorganizatorjem) 

8. Poraba javnih sredstev v letu 2020 

9. Terjatve klubov 

10. Razno  

 

AD 2.) Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

Predsednik je odprl razpravo na zapisnik prejšnje seje IO in prisotne opomnil, da so prejeli tudi pisno 

realizacijo sklepov. Prisotni so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje. 

SKLEP 2-06/20: Člani IO so soglasno potrdili zapisnik 5. seje IO. 

 

AD 3.) Poročila predsednikov organov/odborov PZS 

B. Štrumbelj je prisotne seznanil, da so poročila prejeli v pregled z ostalim gradivom. Poslano ni bilo 

poročilo DK, ker je to označeno kot »zaupno« in so ga prisotni prejeli osebno na seji,  obravnavano bo pod 

točko razno. Vsi prisotni so bili pozvani k podpisu Izjave o varovanju zaupnih podatkov. 

 

Poročilo Antidoping komisije 

Predsednik je pohvalil delo antidoping komisije in pozval k razpravi. 

Prisotni so soglasno sprejeli poročilo. 

 

Poročilo Nadzornega odbora PZS 

B. Štrumbelj je prisotne seznanil s poročilom NO. Izpostavil je, da je pod 5. točko v poročilu priporočilo 

Izvršnemu odboru PZS, naj v največji meri previdno razpolaga s finančnimi sredstvi, da ob koncu leta 2020 

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 

 

ne bo prikazane izgube. Predsednik je pojasnil, da smo ves čas pozorni na finančno stanje in se tega vselej 

držimo. Prisotne je seznanil s sredstvi FINE (25.000 USD) in LEN (15.000 €), ki smo jih v letu 2020 

pridobili. Izpostavil je, da imamo na PZS v letu 2020 izziv, da sredstva namensko porabimo, se pa s tem se 

soočajo vse zveze zaradi situacije COVID-a. 

Prisotni so soglasno potrdili poročilo NO. 

 

Poročilo o delu Strokovnega sveta 

Poročilo SS je predstavil predsednik SS, S. Lipošek. Izpostavil je, da so na SS določili sistem dela vezano 

na Razvojni pokal in Veliko nagrado Slovenije ter tekmovanja. Pripravili so koledar tekmovanj za sezono 

2019/20, ki je bil skladen in dogovorjen s programom selektorja plavalnih reprezentanc. Opravili so nekaj 

korespondenčnih sej in video konferenc, predvsem vezano na termine letnih DP, katere so določili v mesecu 

oktobru tako za Letno združeno DP in kot za Združeno DP za dečke/deklice in ml. dečke/ml. deklice. Potrdili 

so tekme ki bodo veljale za kvalifikacijske tekme za največja tekmovanja. Določili pravila tekmovanj, ki 

bodo veljala za same organizatorje tekmovanj. Določil so tudi že dokončen koledar do konca leta 2020. Za 

koledar za sezono 2020/21 so bili klubi pozvani, da oddajo kandidature za organizacijo svojih tekmovanj in 

SS še čaka v roku 14 dni na prijave klubov in uskladitev koledarja. Izpostavil je, da je to poročilo pripravljeno 

od novega mandata SS pod predsedstvom  B. Štrumblja in je SS ostal skoraj identičen. 

 

Predsednik B. Štrumbelj je pohvalil delo SS. 

Prisotne je seznanil, da je zaprosil za uvedbo Pokala Slovenje. Gre za novost, in sicer za tekmovanja ki bodo 

morda potekala celo brez štopanja, razen final, kjer bi se klubi združevali. Poudaril je da gre za začetno 

razpravo so pa vsi člani SS konstruktivno sodelovali. 

V nadaljevanju je poudaril, da je glede potrditve datumov za DP predlagal, da se sestanejo vsi klubi, vendar 

je potem na predlog predsednika SS to delo prevzel SS, saj so se mnenja med klubi zelo razlikovala. 

Prisotni so soglasno potrdili poročilo SS. 

 

Poročilo Zbora plavalnih sodnikov Slovenije 

B. Štrumbelj je povzel, da je bila FINA klinika za sodnike odpovedana. Sicer pa je vse predstavljeno v 

poročilu. 

Prisotni so soglasno potrdili poročilo ZPSS. 

 

Poročilo Odbora za množičnost 

Poročilo je predstavila predsednica OMN D. Šajber. Prisotne je seznanila z rekreativnimi programi, ki so 

pod okriljem OMN potekali v letu 2019 v sodelovanju z 23 plavalnimi klubi. Poudarila je, da delo lepo 

poteka, uspešno kandidirjo tudi za javna sredstva, največ dela pa je bilo na področju usposabljanj. Veliko se 

je delalo na prehodu iz naziva Vaditelj plavanja v Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje in na 

celotnih usposabljanj za pridobitev strokovnega naziva Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje. 

Veliko je bilo sodelovanja in usklajevanja s predavatelji in MIZŠ. Tudi v času COVID-a so usposabljanja za 

naziv Strokovni delavec 1 potekala v kombinaciji online predavanj in praktičnih vaj kot so to dopuščale 

razmere. D. Šajber je pozvala, naj se strokovni delavci vpišejo v razvid strokovnih delavcev na MIZŠ.  

B. Štrumbelj dodaja, da je vpis v razvid pogoj za javno sofinanciranje. V kolikor je vloga oddana se s strni 

MIZŠ smatra da je vpis v razvid urejen. 

D. Šajber je izpostavila, da po volilni skupščini še ni bila imenovana kot predsednica OMN in da prosi, da 

to uradno uredimo. 

M. Virant je pojasnila, da je bil na 1. sej IO sprejet naslednji sklep: Člani IO PZS  so soglasno potrdili  dr. 

Dorko Šajber kot v.d. predsednico  Odbora za množičnost pri PZS do skupščine PZS. 

http://www.plavalna-zveza.si/
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Glede na 33. člen statuta PZS predsednika OMN izvoli IO PZS na predlog predsednika PZS in se izvoli s 

kvalificirano večino.  

 

Poročilo selektorja plavalnih reprezentanc 

G. Podržavnik je poudaril, da so bili plavalci dobro pripravljeni pred EP v maju. Zaradi odpovedi večjih 

tekmovanj pa so nekateri postali depresivni in nemotivirani, saj so vsa večja tekmovanja še vedno 

nedorečena. Meni, da je problem predvsem za starejše plavalce in poziva PZS, da aktivno deluje na tem 

področju. Ni problem za plavalce, ki prihajajo, ampak za plavalce, ki so zaključili študij in potem prekinejo 

s plavanjem. Veliko je perspektivnih plavalcev, ki bi verjetno nadaljevali s plavanjem, če bi imeli urejen 

socialen vidik. Boji se da bomo ostali brez veliko perspektivnih plavalcev. Glede izpostavljenega problema 

predlaga točko na naslednji seji.   

Ravno zaradi vzdušja ki velja med plavalci in trenerji pa so se odločili, da bodo plavalce držali skupaj in 

imajo veliko načrtov v tej smeri. Do novega leta je načrtovanih več priprav, če pa zaradi COVID razmer 

priprav ne bodo uspeli izpeljati pa je pripravil reprezentanco A in B, tako da bi sredstva lahko razdelili po 

klubih glede na število reprezentantov. Poudaril je, da si želi, da do tega ni bo prišlo, je pa pripravljen načrt.  

B. Štrumbelj je pojasnil, da bi v tem primeru plačevali proge in trenerje reprezentantom in bi tako pomagali 

tudi klubom. 

Selektor je v nadaljevanju poudaril, da je na pripravah na Ravnah prijetno vzdušje, prav tako je bilo na 

testiranjih. Strokovno delo poteka po načrtih in meni, da je naslednje EP lahko zelo uspešno.  

Prisotni so soglasno sprejeli poročilo selektorja. 

 

SKLEP 3-06/20: Člani IO so potrdili poročila Antidoping komisije, Nadzornega odbora, 

Strokovnega sveta, Zbora plavalnih sodnikov Slovenije, Odbora za Množičnost in selektorja 

plavalnih reprezentanc. 

 

AD 4.) Bilanca stanja PZS 2019 

Predsednik je prisotne seznanil da je bilanco pregledal NO PZS. Presežki prihodkov nad odhodki so bili 

pozitivni in so znašali 21.641,71 €. 

C. Globočnik je izpostavil vprašanje koliko je bilo skupno prihodkov v letu 2019. Predsednik je pojasnil, 

da so skupni prihodki v letu 2019 znašali  832.249,31 €. 

Prisotni so soglasno sprejeli bilanco PZS za leto 2019. 

 

SKLEP 4-06/20: Člani IO so potrdili bilanco stanja PZS za leto 2019. 

 

AD 5.) Določitev datuma in dnevnega reda skupščine PZS 

B. Štrumbelj je prisotne seznanil, da je skladno s statutom potrebno skupščino razpisat 15 delovnih dni 

pred zasedanjem skupščine. 

Predlaga Ljubljano, Fakulteto za šport in sicer v četrtek, 22.10.220 ob 17.00h. Poziva pa tudi klube v 

koliko bi želeli gostiti skupščino, da se odzovejo. 

D. Mancevič je izpostavil vprašanje ali lahko izvedemo skupščino online. Pradlaga, da zaprosimo 

podpredsednika PZS M. Kosa za pravno mnenje ali je to izvedljivo. 

 

Predlagan naslednji dnevni red skupščine:  

http://www.plavalna-zveza.si/
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1. Izvolitev organa za vodenje seje skupščine 

   - predlog dnevnega reda skupščine 

2. Poročilo komisije za ugotavljanje sklepčnosti (poverilnice) 

3. Poročilo organov PZS za obdobje 2019 in zaključni račun za leto 2019 

4. Letni program dela PZS za 2020 in finančni načrt v sezoni 2020 

5. Razno 

Člani IO so soglasno potrdili datum in dnevni red skupščine. 

 

SKLEP 5-06/20: IO PZS sklicuje skupščino PZS v Ljubljani,  v četrtek, 22.10.2020 ob 17.00 uri v 

veliki dvorani Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana. 

SKLEP 6-06/20: V primeru zaostritve epidemiološke slike prosimo podpredsednika M. Kosa da 

pripravi pravno mnenje ali se skupščina lahko izvede tudi online v primeru, da okoliščine ne bi 

dovoljevale skupščine v živo. 

 

AD 6.) Letni program dela PZS za leto 2021 

B. Štrumbelj je pojasnil, da je Letni program dela PZS za leto 2021 pripravljen zelo splošno, glede na 

razmere. 

 

SKLEP 7-06/20: Člani IO so soglasno potrdili Letni program dela PZS za leto 2021.  

 

AD 7.) Organizacija DP (predlog sofinanciranja soorganizatorjem) 

Predsednik je pojasnil, da je naletel na pozitiven odziv s strani županov glede najema bazena za organizacijo 

DP, ki bodo potekala v organizaciji PZS. V Kranju se je uspel dogovoriti za brezplačen najem bazena, v 

Kopru pa za ugodno ceno najema. V nadaljevanju je predlagal, da se klubom soorganizatorjem DP nameni 

1.500 € za zagotovitev ekipe, organizacijo dela, za celotna pripravo in izvedba tekmovanja (zagotovitev 

pisarne, priprava bazena…). 

G. Podržavnik meni, da bi bilo treba opredeliti znesek sofinanciranja glede na število dni tekmovanja. 

Pozimi lahko izvedemo DP združeno za ml. dečke/dečke. Poleti to ni mogoče zaradi organizacije. 

Predlog: 500,0€/dan za soorganizacijo. 

Predsednik poudarja, da bo potrebno biti previden pri soorganizaciji več klubov (npr.v Ljubljani).  V tem 

primeru bodo klubi sodelovali kot soorganizatoji na DP kot konzorcij. 

G. Aleš predlaga, da bi koledar DP pripravili za 2 leti naprej in bi potem tudi klubi lahko kandidirali za 

sredstva v mestnih občinah. 

C. Globočnik dodaja, da je to zelo pomembno, ker ima vsaka občina proračune in je koledar tekmovanj nujno 

potrebno sprejeti v septembru vsaj za eno leto naprej.  

 

SKLEP 8-06/20: Po sprejetem koledarju tekmovanj in mestih se klube pozove, da se prijavijo za 

pomoč pri soorganizaciji DP. Klubom ki so sprejeti kot soorganizatorji DP nameni PZS sofinanciranje 

v višini 500,00 €/dan. 

 

AD 8.) Poraba javnih sredstev v letu 2020 

Predsednik je seznanili prisotne, da trenutni budget PZS znaša 212.000,00€. 

C. Globočnik predlaga, da se v letošnjem letu organizirajo tudi akcije ki niso bile prioritetne, predvsem 

priprave v manjših skupinah, da bomo sredstva namensko porabili. Časa je še dovolj. 

http://www.plavalna-zveza.si/
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B. Štrumbelj pojasnjuje, da je selektor že prejel usmeritve glede prilagoditve programa. 

C. Globočnik meni, da bi morali na FŠO in MIZŠ omogočiti prenos sredstev v leto 2021 glede na to, da so 

OI prestavljene na poletje 2021. Predlaga pozitivno naravnane pogovore z OKS, ki bi nato to prenesli na 

MIZŠ.  

B. Štrumbelj pojasnjuje, da so sredstva na MIZŠ strogo vezana na proračunsko obdobje, bomo pa pripravili 

optimalen načrt črpanja sredstev. 

D. Mancevič se strinja s predlogom C. Globočnika. 

 

 

AD 9.) Terjatve klubov 

 

 

AD 10). Razno  

 

C. Globočnik je izpostavil vprašanja koliko imamo olimpijskih kandidatov. G. Podržavnik je pojasnil, da 

imamo trenutno 10 olimpijskih kandidatov. 

C. Globočnik je mnenja, da je potrebno program dela prilagoditi OI. 

G. Podržavnik je seznanil prisotne, da mu delo selektorja plavalnih reprezentanc izteče 31.12.2020, ker je 

vezan na 4 letno obdobje. 

 

D. Mancevič predlaga da IO sprejme sklep, da se selektorju podaljša pogodba za 1 leto. 

B. Štrumbelj pojasnjuje, da je pogodba selektorja vezana na »opravljanje« dela. 

B. Štrumbelj in M. Virant pregledata prejšnji razpis. V kolikor v razpisu ni navedeno da je funkcija veljavna 

4 leta, se selektorju pogodba podaljša.  

D. Mancevič predlaga, da IO pooblasti predsednika PZS, da poišče možnost za podaljšanje pogodbe s 

selektorjem zaradi prestavljenih OI v Tokiu 2020. Prisotni se strinjajo, da je potrebno poiskati enostavno 

rešitev. 

 

D. Mancevič je poudaril, da podpira tudi idejo selektorja glede iskanja direktorja plavalnih reprezentanc, ki 

bi razbremenil selektorja in sodeloval tudi pri trženjskih dejavnostih. Predlaga, da IO začne postopek za 

izbor direktorja. Pripravljen je aktivno sodelovat pri pripravi razpisa. Meni da bomo sicer težko rešili status 

plavalcev. 

 

SKLEP 9-06/20: Predsednik B. Štrumbelj poizve ali se selektorju plavalnih reprezentanc mandat 

lahko avtomatično podaljša do konca olimpijskega ciklusa ne glede na določbe statuta in glede na 

situacijo. 

 

Predsednik je prisotne seznanil z obuditvijo ideje organizacije Dnevov slovenskega plavanja, ki naj bi 

tradicionalno ponovno potekali v Kopru v začetku meseca septembra, kjer bi se sestal IO, SS, določili bi 

koledar tekmovanj PZS, pripravili predstavitve različnih programov, organizirali veteransko prvenstvo. 

 

SKLEP 10-06/20: Z letom 2021 se v začetku meseca septembra organizira prireditev Dnevi 

slovenskega plavanja v Kopru, kjer se že sprejme koledar za naslednjo sezono.  

SKLEP 11-06/20: Pregleda se FINA razpis za FINA Aquatics day. PZS vsako leto kandidira na ta 

razpis glede na pogoje razpisa. 

 

http://www.plavalna-zveza.si/
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V nadaljevanju je S. Lipošek predstavil pobudo staršev, da se v času COVID-a na DP zagotovi enkran pred 

bazenom, kjer bi starši lahko spremljali tekmovanje. 

C. Globočnik se strinja s pobudo, vendar predlaga zagotovitev kvalitetne kamere in internetnega prenosa 

DP. Predlaga, da timing PZS postavi kamero na vidno mesto in zagotovi internetni prenos. 

B. Štrumbelj se strinja s pobudo.  

 

 

Seja je bila prekinjena zaradi nesklepčnosti. 

 

 

 

 

Seja zaključena ob 18.40 uri 

 

 

Zapisala: 

Maja Virant 

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

