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ZAPISNIK 

 

 na 8. seje Izvršnega odbora PZS ki je potekala v sredo, 20.01.2021 ob 17.00 uri online. 

    

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

Stibilj, F. Rauter, D. Šajber, A. Košak, C. Globočnik in M. Virant. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  M. Kos 

 

Predsednik B. Štrumbelj je vse prisotne pozdravil na prvi letošnji seji IO PZS. Uvodoma je 

predlagal potrditev predvidenega dnevnega reda in pozval prisotne, da morebitne posamezne 

predloge k dnevnemu redu uvrstimo pod točko razno. 

AD 1.) Sprejem dnevnega reda 

Predlaga potrditev dnevnega reda.. 

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Seznanitev s situacijo v zvezi s COVIDom 

4. Delo v mehurčkih 

5. Imenovanje direktorja plavalnih reprezentanc 

6. Načrt dela plavalnih reprezentanc v prvi polovici 2021 

7. Razno (ureditve socialnega statusa plavalcev, predlog obveznosti soorganizatorjev 

DP, predlog za nov registracijski pravilnik, predlog SS glede pogojev 

evidentiranja veteranov in določitev višine članarine). 

SKLEP 1-08/21: Člani IO so soglasno potrdili dnevni red. 

 

AD 2.) Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 

Predsednik je prisotne seznanil z zapisnikom prejšnje seje IO z dne 16.11.2020 in realizacijo 

sklepov.  

SKLEP 2-08/21: Člani IO so soglasno potrdili zapisnik 7. seje IO, z dne 16.11.2020. 

 

AD 3.) Seznanitev s situacijo v zvezi s COVIDom 

Predsednik je uvodoma poudaril, da smo  na  PZS realizirali vse sklepe IO in skupščine vezane na 

vzpostavitev treningov v času epidemije. Udeležil se je pogovora z državnim sekretarjem za šport, 

g. Dolinškom, katerega je seznanil z navodili Svetovne zdravstvene organizacije, ki govorijo o tem, 

da je plavanje v bazenih varno in da ob upoštevanju navodil do širjenja okužb ne prihaja, predstavil 

je priporočila, prizadevanja in stališče PZS, da se ne glede na situacijo kar najhitreje omogoči vsem 

registriranim športnikom, da pričnejo s treningi. Prisotnim je predstavil  Predlog načrta sproščanja 

ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije na področju izvajanja športne dejavnosti, ki bo jutri, 

dne 21.1.2021, obravnavan na seji Strokovnega sveta Vlade RS za šport. Izpostavil je, da bodo v 

oranžni fazi (št. hospitaliziranih pod 1000) lahko vadile skupine po 10 oseb, z izjemo vadbe v 

mehurčkih.  

V nadaljevanju je prisotnim predstavil pismo predsednikov ljubljanskih klubov in njihove predloge 

glede organizacije vadbenega procesa. Med drugim predlagajo, da se dovoli vadbeni proces vsem 

registriranim kadetom in mladincev, pri čemer je predsednik poudaril, da o tem ne odloča PZS. 

G. Aleš je pojasnil, da bo v Ljubljani mehurček potekal do 29.1.21. in poudaril, da tovrstna 

organizacija treningov prinaša velik strošek za starše. 

http://www.plavalna-zveza.si/
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C. Globočnik meni, da je najbolj pomembno, da se dogovorimo kako bomo delali naprej in čim prej 

vključili vse plavalce v proces treninga. Zaveda se pritiskov staršev, zavidanja med klubi, različnimi 

pogoji dela vendar poudarja, da moramo ravnati skladno z veljavnimi odloki Vlade RS. 

Predsednik je pojasnil, da je glede sproščanja ukrepov na področju športa stališče vlade zelo jasno 

in sicer, dokler šole ne bodo odprte tudi šport ne bo dovoljen v celoti. Predstavil je tudi predlog 

ljubljanskih klubov, da bi PZS financirala stroške trenerjev v mehurčkih in predlagal, da se ta 

predlog podpre.   

SKLEP 3-08/21: Člani IO PZS so soglasno potrdili, da se v tej fazi držimo reprezentančnih 

mehurčkov in se izvedbe mehurčkov ne spreminja glede na odlok vlade RS.  

SKLEP 4-08/21: PZS financira vse reprezentančne trenerje, ki opravljajo delo v mehurčkih. 

SKLEP 5-08/21: Sklepa 3-08/21 in 4-08/21 veljata 30 dni. 

 

AD 4.) Delo v mehurčkih 

Razprava je potekala v sklopu prejšnje točke.  

 

AD 5.) Imenovanje direktorja plavalnih reprezentanc 

Predsednik B. Štrumbelj je predal besedo podpredsedniku D. Manceviču, ki je prevzel izpeljavo 

razpisa za delovno mesto direktorja plavalnih reprezentanc.  

D. Mancevič je pojasnil, da smo na objavljen razpis za delovno mesto direktorja plavalnih 

reprezentanc prejeli eno vlogo, ki ni ustrezala razpisnim pogojem, zato sta s predsednikom poiskala 

ustreznega kandidata. Razgovor je bil izpeljan z g. Juretom Mastenom, ki je pripravil program 

direktorja plavalnih reprezentanc PZS. Preliminarni dogovor je, da se sklene delovno razmerje s 

polovičnim delovnim časom za obdobje 1 leta, s poizkusno dobo 3 mesecev. Kandidat je funkcijo 

pripravljen prevzeti takoj. 

B. Štrumbelj in D. Mancevič predlagata, da IO potrdi predlaganega kandidata za direktorja 

plavalnih reprezentanc, nato pa po 1 letu revidiramo njegovo delo. 

G. Primc predlaga predstavitev kandidata za direktorja. 

D. Šajber podaja vprašanje zakaj člani IO niso predhodno prejeli predstavljenega programa skupaj 

z gradivom za sejo.  

Predsednik B. Štrumbelj je pojasnil, da je bil program poslan naknadno na PZS in pripravljen po 

opravljenih razgovorih. D. Mancevič se strinja s predlaganim predstavitve kandidata v kolikor bo 

takšno tudi večinsko mnenje članov IO. 

C. Globočnik predlaga, da se predstavitev kandidata pripravi čim prej, da bo imenovanje izvedeno  

v najkrajšem možnem času. 

SKLEP 6-08/21:  Pred imenovanjem direktorja plavalnih reprezentanc PZS se članom IO 

PZS v predogled pošlje program direktorja plavalnih reprezentanc PZS. Predstavitev 

kandidata bo potekala na naslednji seji IO, v četrtek 28.01.21 ob 17.00 uri preko aplikacije 

Zoom. 

 

AD 6.) Načrt dela plavalnih reprezentanc v prvi polovici 2021 

G. Podržavnik je pojasnil, da se v trenutnih razmerah vse glede programa dela plavalnih 

reprezentanc spreminja iz dneva v dan. Zagotovo je edino, da bo speljano EP v mesecu maju in OI 

tako da se v skladu s tem reprezentanti ustrezno pripravljajo.  

Intenzivno smo delali, da smo v teh razmerah zagotovili priprave februarja na Tenerifih, konec 

marca višinske priprave v Font Romeu, nato pa v optimalnem terminu po pripravah reprezentanca 

odpotuje na EP, kjer je cilj, da bodo plavalci odplavali rezultate v skladu s svojimi pričakovanji, se 

http://www.plavalna-zveza.si/
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uvrstili na OI, ter da jih bo čim več odplavalo rezultate za mednarodni razred in se bomo tako 

ponovno vrnili v prvi državni razred. 

Poudaril je, da je zaradi trenutne situacije nekaj plavalcev obupalo iz prehoda iz mladinske v člansko 

kategorijo. Kot novost je izpostavil sodelovanje s psihologinjo Tajno Kajtna, saj je motivacija 

plavalcev v teh razmerah ključna. 

C. Globočnik je izpostavil vprašanje ali je poskrbljeno za evidentne kandidate za OI ali so vsi 

vključeni v treninge, priprave in imajo maksimalno podporo in zaupanje PZS. 

G. Podržavnik pojasnjuje, da so bili zagotovljeni vsi pogoji, tudi udeležba na tekmah v tujini kar 

bodo še nadgrajevali do EP. 

SKLEP 7-08/21: Člani IO so se seznanili z načrtom dela plavalnih reprezentanc. 

 

AD 7.) Razno 

Predsednik je vse prisotne povabil na ogled razstave ob 100 letnici PZS na Jakopičevem 

sprehajališču v Tivoliju in povzel, da je razstava lepo obiskovana in da so odzivi večinoma zelo 

pozitivni. Meni, da je bila odločitev za tovrstno obeležitev 100 letnice PZS pravilna, pripravljen 

material bomo lahko uporabili tudi za druge priložnosti. Izpostavil je tudi pomen izpopolnjevanja 

in vzdrževanja arhiva PZS. 

Kot je bilo dogovorjeno sta A. Gasser in S. Uroševič zaključila tekst za knjigo, ki bo končana do 

konca obeležitve 100 letnice PZS, aprila 2021. 

 

Predsednik je člane IO seznanil, da sta z. D. Mancevičem iskala novega opremljevalca 

reprezentance. Glede na ponudbe je bil za novega opremljevalca izbran Speedo, s katerim 

podaljšujemo pogodbo. 

D. Mancevič je izpostavil, da so pogoji sodelovanja za nov cikel 2x bolj ugodni kot v preteklih letih. 

 

V nadaljevanju je predsednik izpostavil vprašanje ureditve socialnega statusa plavalcev 

Predsednik je pojasnil, da imamo v svoji sredini plavalko s težko socialno situacijo in predstavil  

nekaj možnosti za ureditev situacije: 

- Štipendiranje - vendar ta možnost ni več mogoča ker je zaključila študij 

- PZS bi zagotovila sredstva Rdečemu križu, ki bi jih nato namenil plavalki 

- PZS bi klubu lahko nakazala določeno višino sredstev, katero bi klub v obliki hranarine 

zagotovil plavalki 

- Možnost zaposlitve za polovični delovni čas preko statusa s.p. na delovno mesto strokovne 

sodelavke OMN, ki se je sprostilo. 

Predsednik je predal besedo predsednici OMN D. Šajber. Pojasnila je, da smo po prehodu M. Virant 

iz delovnega mesta OMN na mesto sekretarke PZS na novo zaposlili Tino Luis, preko razpisa, 

razgovorov, 3 članske komisije. Po treh mesecih poizkusne dobe pogodbe nismo podaljšali. Delo 

na OMN je ostajalo neopravljeno in smo v začetku oktobra zaposlili Kajo Petrič, kateri je 14.1.21 

potekla tri mesečna poizkusna doba. Ocenila je, da je bil obseg dela prevelik in se zaradi 

preobremenitve ni odločila, da ostane zaposlena na PZS. Poudarja, da je pri novih zaposlitvah z 

uvajanjem veliko dela in si želi, da bi delavec potem to delo nadaljeval samostojno. Prisotnim je 

predstavila sistemizacijo delovnega mesta na OMN in poudarila, da je količina dela velika in 

nekatere naloge neustrezne za strokovnega sodelavca brez izkušenj. Ob novi zaposlitvi strokovni 

sodelavec ne more prevzeti dela vodje usposabljanj za strokovne delavce v športu, kar je bilo 

dodano za M. Virant, zato predlaga primerno prilagoditev sistemizacije. 

http://www.plavalna-zveza.si/
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Z zaposlitvijo T. Vozel se ne strinja saj je sistemizacija delovnega mesta zelo obsežna, prav tako je 

vrhunska plavalka, obremenjena s treningi in ni strokoven kader. 

Opozarja, da ob odsotnosti strokovne sodelavke na OMN ostajajo dela in sprašuje kdo bo to delo 

opravljal, sploh ko se bodo odprli bazeni, bo manjkala delovna sila na PZS. Ali bo M. Virant morala 

prevzeti dodatno delo in dobila dodatek za dodatno opravljeno delo? Tudi v primeru zaposlitve T. 

Vozel za polovični delovni čas, delo ne bo v celoti opravljeno. 

 

Predsednik je pojasnil, da bi T. Vozel zaposlili preko statusa s.p. in ne na sistemizirano delovno 

mesto OMN. Opravljala bi administrativno delo in bi za plačilo morala mesečno opraviti določen 

obseg dela. Poudarja, da gre za akutno situacijo in ni drugega načina kako bi ji lahko pomagali. 

Strinja se, da je pomislek D. Šajber utemeljen, predvsem ali bo T. Vozel ob treningih lahko 

pomagala sekretarki, ker je dela veliko. 

Sledila je razprava. 

C. Globočnik ob potrditvi selektorja poudarja, da je T. Vozel potencialni kandidat za OI in predlaga, 

da se situacijo uredi s sklenitvijo pogodbe za prehodno obdobje do OI. Tako bomo dosegli vzajemno 

sodelovanje in pomoč. 

D. Šajber poudarja, da je glede opravljenega dela pomisleke izpostavil tudi njen trener. Zavedati se 

moramo, da gre v tem primeru za pomoč in ne opravljeno delo. 

G. Podržavnik se strinja, da mora bit v obdobju pred OI fokus plavalke na plavanju in ne na delu. 

Meni da delo in treniranje na vrhunskem nivoju ni združljivo. 

M. Virant poudarja, da bo T. Vozel veliko odsotna zaradi priprav in tekmovanj, prav tako ji bomo 

težko določili delo ob vseh napornih treningih. 

D. Mancevič se strinja, da plavalka opravi delo v določenem obsegu. Meni, da nimamo osnove za 

drugačno dodelitev pomoči in bomo našli ustrezno obliko pogodbe. 

D. Šajber se strinja, da pomagamo, hkrati pa opozarja, da T. Vozel ni strokoven kader in tako na 

MIZŠ ne bomo uspeli upravičiti stroškov za sofinanciranje. Predlaga prerazporeditev dela OD M. 

Virant, ki ima ustrezno izobrazbo in je vpisana v razvid strokovnih delavcev na OMN. 

S. Lipošek poudarja, da bi morali imeti na PZS urejen status ureditve socialne pomoči, saj ta primer 

ni edini. Meni, da v koliko T. Vozel ne more opravljati dela na OMN, moramo najti ustrezno osebo 

za opravljanje dela in na drugačen način urediti pomoč plavalki. Poudarja, da je dela veliko in ne 

verjame, da bo M. Virant kljub dodatku k plači lahko to vse prevzela. Predlaga, da bodoči direktor 

prevzame tudi ureditev ustreznega pravilnika. 

D. Mancevič je pojasnil, da je bila na prejšnji seji imenovana delovna skupina katero vodi in se 

intenzivno dela na sistemski ureditvi področja socialnega statusa plavalcev. Poudarja pa, da se 

večina administrativnega dela lahko opravi oddaljeno. 

S. Lipošek je izpostavil izziv uvajanja na daljavo in za le nekaj mesecev. 

C. Globočnik predlaga, da se vzporedno s sklenitvijo pogodbe s T. Vozel pripravi tudi razpis za 

delovno mesto strokovnega sodelavca OMN.  

SKLEP 8-08/21: Uredi se pogodbeno razmerje s T. Vozel, kateri se na podlagi poročil o 

opravljenem delu po nalogu D. Šajber, B. Štrumblja, M. Virant zagotovi znesek 400€/neto na 

mesec za obdobje do OI v Tokiu.  

SKLEP 9-08/21: S 1.02.2021 naj se pripravi razpisni postopek za prosto delovno mesto 

strokovnega sodelavca OMN. 

SKLEP 10-08/21: Sistemizacija delovnih mest PZS se ustrezno prilagodi. 

Ureditev socialnega status plavalcev 

http://www.plavalna-zveza.si/
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D. Mancevič je pojasnil, da bodo v delovni skupini zaključili s pripravo predloga predvidoma v 

mesecu dni in predlog celovito predstavili članom IO PZS. 

 

Predlog obveznosti soorganizatorjev PZS 

M. Virant je pojasnila, da je predlog pripravljen, opredeljene so obveznosti PZS in soorganizatorjev 

ter stroškovni del. Na predlog ZPSS se bo uskladil še s predlogi sodnikov in bo predstavljen na 

naslednji seji IO. 

 

Regisracijski pravilnik 

G. Aleš ob odsotnosti M. Kosa pojasnjuje, da je pregledal nekaj preregistracijskih pravilnikov 

ostalih zvez, sicer pa predvideva da bo pravilnik prenovljen do spomladanskega prestopnega roka. 

 

Ureditev statusa veteranov 

S. Lipošek je predstavil mnenje SS PZS, da se uredi status veteranov o čemer je govoril tudi z D. 

Petričem, ki se strinja z ureditvijo statusa veteranov v PZSani. Določitev višine članarine za 

veterane je SS PZS prepustil IO PZS. Izpostavil je tudi vprašanje veteranov, ki niso člani klubov.  

Predsednik predlaga, da je višina članarine enaka kot za plavalce, 15,00€. 

V razpravi, ki je sledila so se prisotni strinjali, da morajo biti ob dejstvu, da glede na statut PZS 

nima možnosti vodenja individualnega članstva, vsi veterani, ki želijo nastopati na tekmovanjih 

PZS člani kluba/društva. 

D. Šajber je predlagala, da se višina članarine loči glede na starost, C. Globočnik, S. Lipošek in 

D.Mancevič predlagajo višjo članarino. 

SKLEP 11-08/21: Veterani se morajo včlaniti v plavalni klub/društvo, sicer ne morejo 

nastopati na uradnih tekmovanjih PZS. 

SKLEP 12-08/21: Članarina znaša 25€, članarina za veterane s statusom upokojenca znaša  

12,5 €. 

 

Četveroboj CRO-BIH-SRB-SLO 

G. Podržavnik opozarja, da obstaja dogovor po katerem bi morali v letu 2020 organizirati četveroboj 

CRO-BIH-SRB-SLO katerega zaradi COVID-a nismo izvedli. Predlaga, da se pripravi dopis s 

pojasnilom, da v Sloveniji trenutno trenirajo le določeni plavalci in bomo četveroboj organizirali, 

ko bodo vsi plavalci trenirali vsaj 16 tednov, predvidoma sredi meseca maja ali junija. 

G. Podržavnik meni, da bi bilo primerno tudi DP organizirati, ko bodo vsi plavalci lahko trenirali 

vsaj 12 do 16 tednov, saj večina že zelo dolgo časa ni bila v vodi. 

SKLEP 13-08/21: Pripravi se dopis glede organizacije četveroboja CRO-BIH-SRB-SLO s 

pojasnilom, da tekmovanja ne moremo izvesti, saj vlada RS z odloki onemogoča treninge v 

bazenih  in organizacijo tekmovanj. Četveroboj bomo organizirali predvidoma sredi maja ali 

junija, če bodo epidemiološke razmere to dovoljevale. 

 

Seja zaključena ob 19.15 uri 

 

Zapisala: Maja Virant        Pregledal 

          Predsednik PZS 

          Dr. Boro Štrumbelj l.r. 

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

