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ZAPISNIK 

 

 na 9. seje Izvršnega odbora PZS ki je potekala v sredo, 28.01.2021 ob 17.00 uri online. 

    

PRISOTNI: B. Štrumbelj, D. Mancevič, S. Lipošek, G. Aleš, G. Primc, J. Stibilj, D. Šajber, A. 

Košak in M. Virant. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  C. Globočnik, G. Podržavnik, M. Kos 

ODSOTNI. R. Pikec, F. Rauter 

 

Predsednik B. Štrumbelj se je zahvalil prisotnim za udeležbo na seji in predlagal sprejem dnevnega 

reda, ob pozivu, da vse morebitne dodatne vsebine uvrstimo pod točko razno. 

AD 1.) Sprejem dnevnega reda 

DNEVNI RED:   

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Predstavitev kandidata za direktorja plavalnih reprezentanc, razprava in glasovanje o 

imenovanju 

4. Uskladitev sistemizacije delovnih mest PZS 

5. Razno (Predlog obveznosti soorganizatorjev DP…) 

SKLEP 1-09/21: 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 20.01.2021 in realizacijo 

sklepov.  

Na kratko je povzel aktivnosti, ki so potekale od zadnje seje IO. Izpostavil je, da je na  ga. B. Beović 

naslovil predlog glede vzpostavitve treningov za vse registrirane plavalce. Predlogu so odgovorni 

naklonjeni in naj bi ga uvrstili na sejo vlade RS v četrtek, 4.02.21.  Poudaril je, da predlog temelji 

na poročilu Svetovne zdravstvene organizacije, prav tako so Hrvati odprli bazene in je optimističen 

glede nadaljnjih ukrepov Vlade RS. 

Skupina staršev plavalcev je poslala pismo predsedniku in varuhu športnikovih pravic. Prejeli smo 

anonimno pismo starša za katerega je odredil, da ne bomo odgovarjali ker je nepodpisano. 

V nadaljevanju je prisotne seznanil, da Metka Sparavec in I. Veličkovič, želita na priprave ločeno 

od ostale reprezentance in sicer v Erzurum in Južno Afriko. Predlaga sklep, da reprezentanti do 

aprila ne odhajajo na priprave izven EU. Meni, da so razmere preveč nepredvidljive in da se meje 

lahko zaprejo iz dneva v dan, različno in nepredvidljivo se opredeljujejo tudi karantene v 

posameznih državah. 

Prisotne je seznanil, da je pripravljena pogodba za T. Vozel, usklajujejo pa še vse potrebno za 

najbolj ugodno izplačilo. 

SKLEP 2-09/21: Člani IO so soglasno potrdili zapisnik 7. seje IO, z dne 16.11.2020. 

SKLEP 3-09/21: IO PZS je sprejel sklep, da se reprezentančne priprave lahko do preklica 

odvijajo le znotraj EU.  

 

AD 3.) Predstavitev kandidata za direktorja plavalnih reprezentanc, razprava in glasovanje o 

imenovanju 

http://www.plavalna-zveza.si/
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Predsednik PZS je uvodoma poudaril, da skladno s statutom direktorja plavalnih reprezentanc  

imenuje IO na predlog predsednika PZS. 

Besedo je predal podpredsedniku, D. Manceviču, ki je področje usklajeval. 

D. Mancevič se je prisotnim ponovno opravičil, da na zadnji seji niso prejeli gradiva, ja pa poudaril 

da ga je kandidat pravočasno pripravil in predstavil. Napaka je bila na strani sklicateljev seje. 

Sledila je predstavitev programa kandidata za direktorja plavalnih reprezentanc, g. Jure Mastena. 

Kandidat je pojasnil, da je predstavitev pripravil na podlagi skupno določenih ciljev usklajenih s 

predsednikom B. Štrumbljem in podpredsednikom D. Mancevičem. 

Program je razdelil na 3 področja: 

1. Trženjske aktivnosti - pridobivanje sponzorskih sredstev. 

2. Prerez pisarne PZS. Predlaga, da se oceni trenutno stanje in se določi kaj je še potrebno 

urediti za optimalno delovanje glede na prioritete PZS. 

3. Internetna stran in digitalno trženje. 

Člane IO je pozval k morebitnim vprašanjem, glede na to, da so predstavljen program predhodno 

prejeli v seznanitev. 

D. Mancevič je izpostavil, da kot nakazuje program katerega sta s kandidatom skupaj pripravila, 

meni, da moramo biti glede pričakovanj v času epidemije COVID-19 realni, je pa vse izvedljivo. 

Poudaril je, da o trženju ne moremo govoriti v kolikor nimamo urejenih organizacijskih temeljev. 

Trenutno velik del direktorskih del prevzema selektor. Kot najpomembnejše naloge je izpostavil 

krepitev organizacijskih aktivnosti in nato nadaljevanje s trženjskimi aktivnostmi (za PZS in 

individualne pogodbe). Spomnil je, da PZS nima generalnega sponzorja in poudaril, da bo 

pridobivanje sponzorskih sredstev v trenutnih razmerah težko. Od relativno  nizkem izhodišču vidi 

zahtevno delo. Kljub temu imamo nekaj osnov, pisarna je dobro vzpostavila prenose DP, ogledi so 

bili spodbudni in je potrebno to ustrezno tržiti. Pripravljen je pomagati z vzpostavljanjem stikov in 

digitalnimi storitvami. 

Predsednik PZS je ponovno pojasnil, da je na razpis prispela le ena neustrezna prijava, zato sta s 

podpredsednikom D. Mancevičem poiskala ustreznega kandidata.  

S. Lipošek je povzel, da kandidat prihaja iz vrst plavalcev in je edini kandidat, bi pa pričakoval 

vsebinsko močnejši program, v katerem bi moralo biti prikazano tudi kako bodo cilji doseženi. 

Prosil je za pojasnilo glede načrtovane večje profesionalizacije in optimizacije črpanja sredstev s 

strani države. 

J. Masten je pojasnil, da je seznanjen le s stanjem bilance in bi želel preveriti ali lahko PZS pridobi 

več sredstev s strani države z uporabo poznanstev in lobiranja. Meni, da se to še lahko izboljša in 

je potrebno temu delu nameniti pozornost. Glede večje profesionalizacije je želel izpostaviti 

optimizacijo dela v pisarni in prenovo internetne strani, saj meni, da je treba pristopit bolj resno in 

profesionalno.  

G. Primc je izpostavil vprašanje glede konkretizacije programa. Kje naj bi se program najbolj 

odražal na reprezentanci in kakšna izboljšanja prinaša za plavalce? 

J. Masten je pojasnil, da bi se izboljšali tako pogoji kot odnosi v reprezentanci. Meni, da je potrebno 

pripraviti pravilnike in poudaril, da so sponzorji danes zelo zahtevni, zato je treba upoštevati 

določena pravila. Dodal je, da bomo ob tem lažje pridobili sponzorska sredstva in se bo to odražalo 

na plavalcih. Poudaril je, da moramo iskati lokalne sponzorje za plavalce v njihovih krajih. 

Pozornost je potrebno posvečati tudi ohranjanju pridobljenih sponzorjev in skupaj graditi naprej. 

D. Šajber je zaprosila kandidata, kot tudi predsednika in podpredsednika D. Manceviča za mnenje 

glede povezovanja vrhunskega športa in rekreacije, ki predstavlja velik del aktivnosti PZS. 

http://www.plavalna-zveza.si/
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D. Mancevič je pojasnil,  da je v trenutni situaciji absolutno smiselno povezovat vse kar se 

povezovati da, bo pa večji del trženjskih aktivnosti usmerjen v vrhunski šport. 

Predsednik je poudaril, da gre za eno zgodbo, katere cilj je, da  PZS postane čim bolj enotna 

organizacija. Iskati moramo svoje priložnosti, naloga direktorja pa je, da vse poveže in zaključi 

zgodbo. Možnosti se odpirajo moramo po narediti skupaj vse da nam uspe. 

D. Mancevič je izpostavil zelo pomemben vidik in sicer aktivno vlogo direktorja pri iskanju pomoči 

klubom. Meni, da se bo več priložnosti pojavljajo z lokalnimi zgodbami, posameznimi 

reprezentanti. Pričakuje vsebinsko in organizacijsko strokovno pomoč posameznim reprezentantom 

v njihovih okoljih. 

B. Štrumbelj pojasnjuje, da se moramo za pridobitev sponzorjev pojavljati v medijih, ustvarjati 

zgodbe. Poudarja da je izziv velik, čaka nas veliko dela in glede na izhodišče potrebujemo pomoč. 

D. Šajber pritrjuje, da potrebujemo človeka, ki je pripravljen delati saj smo zelo podhranjeni na 

področju marketinga. Apelira, da se vključi celotno zgodbo PZS in ne le plavalno reprezentanco.  

 

Pred glasovanjem je predsednik prisotne seznanil, da skladno s statutom IO sklepa z večino 

navzočih članov, pri neodločenem glasovanju pa odloča predsednik PZS. 

Skladno s statutom PZS so člani IO PZS potrdili novega direktorja PZS, s 5 glasovi za, dva člana  

sta se pri glasovanju vzdržala. 

SKLEP 4-09/21: Člani IO so skladno s statutom PZS potrdili Jureta Mastena za direktorja 

plavalnih reprezentanc. 

J. Masten se je zahvalil za zaupanje. 

 

AD 4.) Uskladitev sistemizacije delovnih mest PZS 

Predsednik je prisotne seznanil, da v predlogu, ki je bil podan v gradivu ni vključenih zaposlenih 

preko NPŠŠ, zato bo potrebna dopolnitve sistemizacije delovnih mest PZS.  

D. Šajber je predstavila del sistemizacije za OMN (Strokovni sodelavce OMN in vodja 

usposabljanj). Izpostavila je, da je trenutno veljavna sistemizacija iz leta 2019, ki je bila pripravljena 

za M. Virant, dodano je bilo delo vodje usposabljanj. Meni, da novo zaposleni brez izkušenj tega 

med deli in nalogami ne bo opravljal, zato predlaga, da bi odvzeli naziv vodja usposabljanja, pustili 

pa bi vsa dela in naloge vezane na usposabljanja in dodali urejanje FB in Instagram profila. 

Predlaga, da se doda tudi ustrezna izobrazba ali usposobljenost športne smeri. 

B. Štrumbelj je predlagal, da se skupaj z njim sestaneta direktor J. Masten in D. Šajber. Dodati je 

potrebno NPŠŠ. Poudarja, da moramo sistemizacijo ustrezno uskladiti in predstaviti na naslednji 

seji IO. 

D. Šajber je opozorila, da je glede na sklep 8. seje IO potrebno sistemizacijo čim prej urediti, da 

bomo lahko pripravili razpis za strokovnega sodelavca za OMN. 

SKLEP 5-09/21: B. Štrumbelj, D. Šajber in J. Masten pripravijo usklajeno sistemizacijo 

delovnih mest PZS. 

 

AD 5 Razno 

Predlog obveznosti soorganizatorjev DP 

M. Virant je na kratko predstavila predlog obveznosti soorganizatorjev DP, katerega so člani IO 

prejeli kot gradivo. Pojasnila je, da je predlog pripravljen na podlagi izvedbe DP v mesecu oktobru 

2020. Po zaključenem prvenstvu smo povzeli ključne obveznosti organizatorja in soorganizatorja, 

da bi v prihodnje delo potekalo še bolj usklajeno.  

http://www.plavalna-zveza.si/
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B. Štrumbelj se strinja, da bomo morali tudi to sodelovanje vzpostaviti in predlaga, da predlog 

nadgradimo v pravilnik. 

V razpravi ki je sledila je J. Stibilj izpostavila  mnenje, da se na predlagan način dela soorganizatorja 

ne da ovrednotiti. Nikakor se ne strinja s predlogom, izpostavila je tudi veliko odprtih vprašanj od 

načina izbora soorganizatorja, možnosti zavrnitve kluba kot soorganizatorja DP, nezmožnosti 

zagotavljanja vseh pogoje s strani kluba, motivacije staršev kot prostovoljcev do različne višine 

stroškov pri organizaciji v posameznih krajih… Meni, da PZS s plačilom prenese breme na 

soorganizatorja. Poudarila je, da klubi niso več kandidirali za izvedbo DP zaradi uvedbe norm in 

plačila timinga. G. Aleš se strinja.  

B. Štrumbelj meni, da je predlog dobro zasnovan, razume tudi stališče J. Stibilj in poziva k predlogu 

in rešitvam. 

M. Virant je poudarila, da je PZS prevzela organizacijo DP, ker klubi niso bili več pripravljeni 

kandidirati. Na podlagi dobro organiziranih DP, ki so prvič potekali v organizaciji PZS smo že 

vzpostavili sistem, katerega bi radi le še nadgradili. Pojasnila je, da PZS ni prenesla bremena na 

soorganizatorje, ampak je sodelovala s soorganizatorjem in prevzela polno odgovornost, kar je bilo 

v času COVID-a še posebej tvegano in zahtevno. Soorganizatorji so za svoje delo prejeli plačilo 

skladno s sklepom IO PZS. 

S. Lipovšek je poudaril, da so se klubi prenehali prijavljati za soorganizatorje tudi zaradi vedno 

višjih cen najema bazenov in visokih stroškov organizacije.  

B. Štrumbelj poudarja, da PZS za izvedbo DP nima na razpolago namenskih sredstev, zato je tudi 

optimizacija stroškov zelo pomembna. 

D. Mancevič je predlagal, da se glede na to, da imajo klubi več izkušenj pri organizaciji tekmovanj  

oblikuje skupina s predstavniki klubov. Pripravijo se standardi za posamezna tekmovanja in  

opredelijo se obveznosti. Pripravi se preglednica v kateri se popišejo vse aktivnosti ki jih mora 

organizator, soorganizator zagotoviti in najvišji sprejemljivi strošek aktivnosti. 

SKLEP 6-09/21: Ustanovi se delovna skupina za pripravo pravilnika obveznosti PZS in 

soorganizatorja za organizacijo DP v sestavi G. Aleš, R. Pikec, J. Stibilj in M. Virant. 

 

D. Šajber poziva, naj se člani IO pripravijo na podlagi prejetih gradiv, da bodo razprave bolj 

konstruktivne, saj posamezne razprave na sejah predolgo trajajo.  

J. Masten predlaga, da se ob nesoglasjih vedno predstavijo tudi rešitve. 

B. Štrumbelj je sejo sklenil z mnenjem da je dobro da si vzamemo malo več čas, se pogovarjamo 

in iščemo rešitve. 

 

 

Seja zaključena ob 19.15 uri 

 

Zapisala: Maja Virant        Pregledal 

          Predsednik PZS 

          Dr. Boro Štrumbelj l.r. 

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

