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ZAPISNIK 

 

 na 7. seje Izvršnega odbora PZS ki je potekala v ponedeljek, 16.11. 2020 ob 16.00 uri online. 

    

PRISOTNI: B. Štrumbelj, D. Mancevič, S. Lipošek, G. Podržavnik, R. Pikec, G. Aleš, G. Primc, 

J. Stibilj, F. Rauter, M. Kos in M. Virant. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: D. Šajber in A. Košak. 

ODSOTNI: C. Globočnik. 

 

 

7. sejo IO PZS je vodil predsednik PZS, dr. Boro Štrumbelj. Uvodoma je pozdravil vse prisotne in 

ugotovil sklepčnost, prisotne je seznanil, da se bo seja snemala zaradi zapisnika. Predlagal je 

glasovanje z dvigom roke. V potrditev je predlagal dnevni red, ki so ga prisotni prejeli z vabilom 

na sejo. 

 

AD 1.) Sprejem dnevnega reda 

Prisotne je seznanil, da so vsi člani prejeli vabilo z dnevnim redom in pozval prisotne ali bi želeli 

dnevni red dopolniti pod točko razno. 

SKLEP 1-07/20: Člani IO so potrdili naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Potrditev Koledarja tekmovanj za sezono 2020/21 in propozicij za sezono 2020/21 

4. Predlog članarin za sezono 2020/21 

5. Poraba javnih sredstev v leti 2020 za kategorijo članov (predlog SS z dne 28.05.2020) 

6. Finančni plan PZS za leto 2021 

7. Potrditev selektorja plavalnih reprezentanc 

8. Sistem izbora soorganizatorjev DP in dopolnitev sklepa za soorganizatorje DP  

9. Terjatve klubov 

10. Razno (Pritožba PK Ljubljana, 100 letnica PZS, razpis za direktorja, prošnji za izredni 

prestop…). 

 

AD 2.) Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 

Predsednik je prisotne pozval k razpravi na zapisnik prejšnje seje IO z dne 9.09.2020. Izpostavil je, 

da so prejeli tudi realizacijo sklepov. Poudaril je, da smo izpolnili vse sklepe, razen potrditve 

koledarja tekmovanja, kar pa je na današnjem dnevnem redu. 

SKLEP 2-07/20: Člani IO so soglasno potrdili zapisnik 6. seje IO, z dne 9.09.2020. 

 

AD 3.) Potrditev Koledarja tekmovanj za sezono 2020/21 in propozicij za sezono 2020/21 

Predsednik je besedo predal predsedniku SS, S. Lipošku. 

S. Lipošek je prisotne seznanil, da so predhodno s strani klubov prejeli predloge, zaradi COVID-a 

pa prihaja do prilagajanja koledarja. Odpovedan je bil Božičev memorial v Mariboru, odločajo se 

ali bodo izvedli MM Maribor v decembru. Poudaril je, da bo koledar verjetno spremenjen v smeri 

poteka COVID-a. 

Propozicije za sezono 2020/21 je podal v razpravo vsem članom SS in ni prejel pripomb, zato 

sklepa, da člani SS s propozicijami soglašajo. 

http://www.plavalna-zveza.si/
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Prejel pa je sugestijo A. Poljaka, da bi združeno DP preimenovali v absolutno DP. Razlog je v 

propozicijah, kjer so opredeljene le kategorije, ne pa tudi absolutno, zato bi dodali člen z 

obrazložitvijo kaj pomeni kategorija absolutno in bi bilo to poenoteno s FINA pravili. Prisotne je 

pozval k razpravi.  

G. Podržavnik je pojasnil, da smo že sedaj podeljevali odličja tudi za absolutno kategorijo. 

Nastopali so lahko plavalci od kategorije kadetov navzgor. To bi dodali v propozicije saj se je to 

izkazalo kot pomanjkljivost glede na razmere, ko se opredeljuje kdo lahko trenira in kdo ne. Strinja 

se, da bi v propozicije dodali še ta člen. 

 

V nadaljevanju je B. Štrumbelj prisotne seznanil, da je prejel poziv, da bi se vodstvo PZS, IO in 

predsednik PZS morali še bolj aktivno vključevat pri ščitenju plavalcev v danih razmerah. Prisotnim 

je predstavil vse opravljene aktivnosti. 

V razpravi, ki je sledila so sodelovali S. Lipošek, G. Podržavnik, B. Štrumbelj, J. Stibilj, R. Pikec, 

F. Rautar, M. Kos in G. Primc. 

SKLEP 3-07/20: Člani IO PZS so potrdili koledar tekmovanja in propozicije za sezono 

2020/21 s potrebnimi dopolnitvami glede na COVID-19 razmere.  

Pismo, ki ga je pripravil konzorcij ljubljanskih klubov v imenu PZS pošljemo na MIZŠ s 

prošnjo po obrazložitvi odloka.  

 

AD 4.) Predlog članarin za sezono 2020/21 

Na 3. seje IO, dne 7.11.2029 je bil sprejet naslednji sklep: 

PZS SKLEP6-03/19:  Člani IO PZS so soglasno potrdili članarino PZS za sezono 2019/20 in sicer 

- od letnika 2009 do 2007 znaša članarina PZS ……………………………. 2,00 €   

- od letnika 2006 in starejši znaša članarina PZS …………………………..15,00 € 

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

Plačilo članarine bo urejeno v dveh obrokih. 

Predlagamo, da se sklep podaljša tudi za sezono 2020/21. 

B. Štrumbelj pojasnjuje, da klubi pozivajo k oprostitvi plačila članarine in štartnine. Predlog po 

znižanju članarine da v razpravo. 

Prisotni se z znižanjem članarine ne strinjajo.  

SKLEP 4-07/20: Višina članarine PZS za sezono 2020/21: 

- Od letnika 2010 do 2008 znaša članarina PZS ………….. 2,00 €  

- Od letnika 2007 in starejši pa znaša članarina PZS…….15,00 € 

- za člane klubov mlajših od letnika 2010 članarine ni, so pa vodeni kot člani PZS 

Plačilo članarine bo urejeno v dveh obrokih. Račune za članarino se pošlje v ustreznem času 

pred izvedbo zimskih DP. 

 

AD 5.) Poraba javnih sredstev v leti 2020 za kategorijo članov (predlog SS z dne 28.05.2020) 

G. Podržavnik pojasnjuje, da je SS PZS sprejel sklep, da se glede na razmere reprezentantom odobri 

soparticipacija za priprave v domačem okolju (najem prog, strokovnega kadra, priprav, bivanja, 

prevoza, štartnin) od 7.5.2020 naprej.  

B. Štrumbelj poudarja,  da so sredstva strogo namenska. Klubi bodo morali za priprave in nastope 

PZS izdat račune, na podlagi katerih bomo lahko izstavili zahtevek MIZŠ. S tem bomo pomagali 

klubom. Pojasnil je, da je trenutno to edini način, da sredstva pridobimo. Opozoril je na problem 

morebitnega dvojnega financiranja in pozval klube k upoštevanju le tega. 

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 

 

3 

 

M. Kos podpira predlog in poudarja naj se to nanaša na super pripravo reprezentantov. Meni, da 

morajo klubi zagotoviti pokritje računov, ki jih bodo v zahtevkih uveljavljali. 

G. Podržavnk pojasnjuje, da je SS PZS potrdil kandidate, ki so dejansko trenirali v Sloveniji. 

M. Virant je prisotne seznanila, da imamo sredstva s strani MIZŠ na razpolago tudi še za program 

mladincev. 

G. Podržavnik predlaga priprave 14.12. do 24.12.2020, saj so načrtovane priprave v letu 2020 že 

dvakrat odpadle in jih nameravajo izpeljat v decembru.  

 

Glede sredstev Fundacije za šport je M. Virant pojasnila, da je bil s FŠO podpisan aneks o 

podaljšanju koriščenja sredstev do 30.06.2021 zaradi pandemije COVID-a. Predlagala je 

rezervacijo celotnih sredstev v leto 2021, ko bo program članske in mladinske reprezentance zelo 

obsežen in tudi finančno zahteven. 

SKLEP 5-07/20:  IO PZS potrjuje predlog SS z dne 28.05.2020 glede porabe javnih sredstev 

za kategorijo članov. Na podlag potrditve pooblaščamo generalno sekretarko, da pridobi 

zahtevke klubov reprezentantov. Zahtevek mora biti skladen s pravili LPŠ, da ne pride do 

dvojnega financiranja.  

Za sredstva pridobljena s strani FŠO, se na podlagi aneksa z dne, 11.09.2020 potrdi 

rezervacija sredstev v leto 2021.  

Izvedejo se priprave za mladince takoj ko bo to omogočeno. 

 

AD 6.) Finančni plan  PZS za leto 2021 

B. Štrumbelj je pojasnil, da bo finančni plan odvisen tudi od razmer in sofinanciranja s strani FŠO 

in MIZŠ. PZS bo razvrščena v drugi razred, zato morda pričakujemo manj sredstev, je pa po drugi 

strani za leto 2021 razpisanih več sredstev na FŠO.  

SKLEP 6-07/20: IO PZS potrjuje finančni plan PZS za leto 2021. 

 

AD 7.) Potrditev selektorja plavalnih reprezentanc 

B. Štrumbelj pojasnjuje, da smo objavili razpis za selektorja plavalnih reprezentanc. 

M. Virant je pojasnila, da je bila poslana ena vloga na razpis in sicer  G. Podržavnika. Vloga je bila 

pregledana s strani komisije v sestavi A. Poljak, M. Koren in M. Virant, ki je soglasno ugotovila, 

da je bila vloga v skladu z razpisnimi pogoji.  

S. Lipošek je prisotne seznanil, da je SS podal pozitivno mnenje na kandidaturo za delovno mesto 

selektorja plavalnih reprezentanc za G. Podržavnika. 

G. Podržavnik je na kratko predstavil svoj program. Zagotovil je, da bo delo potekalo nemoteno 

naprej. Pripomb na dosedanje delo ni bilo, morda le glede opreme za prosti čas. Poudaril je, da so 

se do sedaj trudili, da so imeli plavalci dobre pogoje. Potrebna bo pa zagotovitev socialnega statusa 

plavalcev v kolikor bomo želeli graditi na bazi in vztrajanju reprezentantov. Meni, da dokler plavajo 

za vrstitev na velika tekmovanja je motivacije dovolj, ko pa ta cilj dosežejo pa motivacija pada, ker 

se morajo ukvarjati z eksistenčnimi vprašanji. Meni, da bi to morala biti tema na naslednji seji IO.  

B. Štrumbelj se strinja, da temo socialnega statusa plavalcev uvrstimo na eno od naslednjih sej IO. 

Selektorja poziva naj pripravi pomembna vprašanja. Morda se nam bo pridružil že tudi direktor 

PZS, ki je nujno potreben za delovanje v tej smeri. Pojasnil je, da je bil razpis za direktorja plavalnih 

reprezentanc zaključen v petek 13.11.2020. Prejeli smo eno prijavo. Ni pa obvezujoče, da bomo 

tega kandidata tudi izbrali. 

Prisotne je seznanil, da bo objavljena na RTV reportaža z DP v Kranju in  pohvalil delo G. Viranta 

za on line prenos DP. Poudaril je, da je bil kljub začetnim težavam odziv zelo pozitiven. 

http://www.plavalna-zveza.si/
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D. Mancevič predlaga, da pošljemo novico, da je IO PZS potrdil selektorja plavalnih reprezentanc 

na STA. Predlaga tudi, da se oblikuje delovno skupino, ki bi na IO prišla že z nekim strukturiranim 

razmišljanjem glede ureditve socialnega statusa plavalcev. 

M. Kos se strinja z D. Mancevičem.  

SKLEP 7-07/20: Člani IO so na predlog SS PZS soglasno potrdili Gorazda Podržavnika za 

selektorja plavalnih reprezentanc PZS za obdobje 1.01.2021-2024. 

SKLEP 8-07/20: Problematiko ureditve socialnega statusa plavalcev, vidnosti in 

managemerskega delovanja se doda na eno od naslednjih sej IO. Imenuje se delovno skupino 

v sestavi: g. Podržavnik, D. Mancevič, T. Kajtna in M. Virant, ki pripravi izhodišča za sejo 

IO. V skupino se doda tudi direktorja PZS v kolikor ga bomo izbrali. 

 

AD 8.) Sistem izbor soorganizatorjev DP in dopolnitev sklepa za soorganizatorje DP  

B. Štrumbelj je pojasnil da, je točka dodana na predlog M. Virant. Poudaril je, da smo obe DP 

zgledno izvedli, imeli smo inšpekcijske kontrole in bili pohvaljeni. Imeli smo tudi primer okužbe, 

kar smo uspešno zamejili z upoštevanjem vseh ukrepov. Zahvalil se je za opravljeno delo. 

M. Virant je izpostavila kje so se pojavila nesoglasja zaradi sofinanciranja klubom, 

soorganizatorjem in predlagala, da se natančno določi opravičene stroške pri izvedbi DP in 

obveznosti soorganizatorjev. 

B. Štrumbelj zaprosi M. Virant, da do naslednje seje pripravi nabor opravičenih stroškov za izvedbo 

DP. SS je za sezono 2020/21 tudi ločil DP za ml. dečke/ml. deklice in dečke/deklice, tako da bodo 

stroški izvedbe zagotovo višji in bomo to morali upoštevali pri izvedbi in stroških. 

SKLEP 9-07/20: M. Virant do naslednje seje pripravi predlog obveznosti soorganizatorjev 

DP in dopolnitev sklepa glede financiranja na podlagi upravičenih stroškov. 

 

AD 9.) Terjatve klubov 

M . Virant pojasnjuje, da so nekatere terjatve odprte že iz leta 2018 in klubi ne delujejo v smeri, da 

bi poizkusili odprte terjatve poplačati.  

F. Rautar meni, da moramo ločit tekmovalne in netekmovalne klube. Meni, da moramo pomagati 

tistim, ki se trudijo v smeri poravnave dolga. V primeru PK Kranj, ki je prenehal s tekmovalnim 

plavanjem zaključimo in izdamo terjatev. 

S. Lipošek pojasnjuje, da je tudi PK Branik med dolžniki. Zagotovil je, da se trudijo na različne 

načine, vendar je bilo letos vse prekinjeno zaradi COVID-a. Poudaril je, da se zavedajo, da so 

dolžniki in se strinjajo, da se dolgovi zapirajo s kompenzacijo. 

G. Podržavnik se strinja, da morajo klubi poravnat obveznosti. 

G. Aleš se strinja, da moramo pri klubih ki ne vodijo tekmovalnega plavanja zaključiti odprte 

postavke in jih urediti z izterjavo.  

Prisotni so se seznanili s situacijo in se strinjajo, da bomo uredili terjatve klubov ki imajo dolgove. 

SKLEP 10-07/20: PK Kranj se izda terjatev za neporavnane dolgove. 

 

AD 10.) Razno (Pritožba PK Ljubljana, 100 letnica PZS, razpis za direktorja, prošnji za izredni 

prestop…) 

 

Pritožba PK Ljubljana 

http://www.plavalna-zveza.si/
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G. Aleš je pojasnil pritožbo, ki je bila članom IO predhodno posredovana. Meni da njihova pritožba 

drži in se bodo borili do konca. Če plavalec ne bo registriran na PZS se bodo obrnili na zaščitnika 

športnikovih pravic. 

B. Štrumbelj pojasnjuje, da v kolikor bo šla pritožba naprej, poudarja, da so se člani PZS sklicevali 

tudi na pravilnike FINE. Klub ima vse pravice do pritožbe in v kolikor bo zadeva prišla do sodišča 

se bomo odzvali. Za zaščito PZS vztraja na glasovanju IO v primeru preregistracije. Predlaga, da o 

tem ne razpravljamo, klub ima pa vso pravico da te postopke sproži. 

G. Aleš meni, da so bili člani IO na seji IO zavedeni, saj je bilo navedeno, da se plavalec in njegov 

skrbnik/pooblaščen zastopnik nista odzvala na vabilo DK, v bistvo ju je pa DK zavrnila oziroma 

jima ni omogočila zamenjave termina zaslišanja. 

G. Podržavnik se strina, da o tem odloča sodišče. 

D. Mancevič je opozoril, da je ta postopek predsednica DK speljala mimo pravilnika. Meni da ne 

sprejmemo sklepa in da PZS spremlja nadaljnje pravne postopke. 

B. Štrumbelj se strinja. 

G. Aleš meni, da gre za napako in da so plavalci, ki so pričali pred DK PZS na sodišču v civilni 

tožbi že spremenili svojo zgodbo. Predlaga posodobitev registracijskega pravilnika. 

B. Štrumbelj meni naj o tem odloča sodišče. Predlaga M. Kosa in G. Aleša da se pripravi predlog 

za nov registracijski pravilnik, ki se ustrezno prilagodi, tako da bodo v prihodnje prestopi potekali 

nemoteno. 

 

Prošnja za izredni prestop 

Člani IO so potrdili prošnji za izredni prestop. 

SKLEP 11-07/20: Do naslednje seje IO M. Kosa in G. Aleša pripravita predlog za nov 

registracijski pravilnik, ki se ustrezno prilagodi, da bodo v prihodnje prestopi potekali 

nemoteno. 

SKLEP 12-07/20: IO PZS potrjuje prošnji za izredne prestope v PK Ratitovec Železniki in v 

PK Triglav Kranj. 

 

Včlanitev veteranov v PZS: 

G. Aleš je  prisotne seznanil s predlogom za včlanitev veteranov v PZS. 

Na predlog G. Podržavnika se prisotni strinjajo, naj se veteranom omogoči včlanitev v PZS ob 

enakih pogojih, kot so bilo prvotno opredeljeni. 

G. Primc predlaga, da se članarina za veterane izenači s članarino kot je za kadete, mladince in 

člane. 

S. Lipošek in G. Podržavnik se strinjata s predlogom.  

D. Mancevič predlaga, da SS dodela predlog, kakšen status bodo imeli veterani v PZSani, da se 

definira kdo je veteran in pod kakšnimi pogoji to postane, koliko naj znaša članarina in kaj jim to 

zagotavlja. 

Člani IO podpirajo idejo. 

SKLEP 13-07/20: Pred končnim odločanjem glede statusa veteranov, SS predlaga pogoje 

kako se bo evidenca veteranov vodila in določi višino članarine.  

 

Seja zaključena ob 19.00 uri 

 

Zapisala: Maja Virant 

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

