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ZAPISNIK 

 

 10. seje Izvršnega odbora PZS, ki je potekala v četrtek, 25.03.2021 ob 17.00 uri online. 

    

PRISOTNI: B. Štrumbelj, D. Mancevič, S. Lipošek, J. Stibilj, D. Šajber, A. Košak, C. Globočnik, 

G. Podržavnik, R. Pikec, G. Primc in M. Virant. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  G. Aleš in M. Kos.  

ODSOTNI: F. Rauter 

 

 

Predsednik B. Štrumbelj je na predlog D. Šajber predlagal spremembo dnevnega reda, tako da 

bodo točke, ki so ključnega pomena prednostno obravnavane. 

AD 1.) Sprejem dnevnega reda 

DNEVNI RED:   

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS  

3. Predstavitev predloga novega logotipa in celostne grafične podobe PZS 

4. Potrditev propozicij PZS za sezono 2020/21 

5. Predlog sistemizacije delovnih mest PZS 

6. Prednostna razvrstitev programov s področja gradnje športnih objektov (Fundacija za 

šport) 

7. Predstavitev projekta Razvoj kariere plavalcev 

8. Razno 

SKLEP 1-10/21: Člani IO so soglasno potrdili dnevni red, s predlaganimi spremembami. 

 

AD 2.) Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 

Predsednik B. Štrumbelj je izpostavil, da so prisotni prejeli zapisnik 9. seje IO z gradivi in pozval 

k razpravi. 

SKLEP 2-10/21: Člani IO so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje. 

 

AD 3.) Predstavitev predloga novega logotipa in celostne grafične podobe (CGP) PZS 

B. Štrumbelj je besedno predal A. Štular, ki je uvodoma predstavila razmišljanje glede prenove 

logotipa PZS. Ob pregledu logotipov ostalih panožnih zvez je ugotavila, da je bil logo odličen za 

svoje čase, sedaj pa je po njenem mnenju potreben prenove. Predstavila je kreativno in oblikovno 

zasnovo logotipa. Poudarila je, da je pri pripravi logotipa izhajala iz starega loga in tudi iz krovnega 

loga OKS, tako da se nadaljuje barvna shema tudi na PZS, vključene so nacionalne barve. Idejna 

zasnova izhaja iz giba plavalca in geografski značilnosti Slovenije (Triglava). Žig bi bil črne barve, 

brez naziva organizacije in naslova. Predstavila je promocijski film in nato še ostale predloge za 

CGP.Prisotne je seznanila, da je prve osnutke pregledal priznani oblikovalec Arnold Vuga, ki je 

podprl zasnovno idejo novega krovnega logotipa PZS.  

 

Sledila je razprava: 

B. Štrumbelj je prisotne seznanil, da aktivno pripravljamo tudi novo spletno stran in je s tega 

vidika zelo pomembno, da sprejmemo odločitev. Poudaril je, da se osebno strinja glede spektra 

barv in pozval k razpravi. 

http://www.plavalna-zveza.si/
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J. Stibilj je izpostavila, da bo v primeru spremembe logotipa potrebno spremeniti tudi statut PZS, 

kjer je določen tudi znak in žig PZS. 

C. Globočnik je pojasnil, da je spremljal tudi preobrazbo logotipa OKS. Načeloma se strinja z idejno 

zasnovo, meni pa, da bi moral biti logotip bolj intenzivnih barv, da bo dobro viden na oblačilih. 

Strinja se, da gre za modern dizajn, navezavo na OKS in izpeljanko od vode, plavalca do Triglava. 

D. Šajber je podala vprašanje glede loga drugih zvez in OKS. Koliko se v tem primeru razhajamo 

in približujemo ostalim, da ne bi prihajalo do zamenjave. Meni, da žig brez naziva in naslova 

organizacije ni primeren za poslovanje. Mnenju sta se pridružila tudi B. Štrumbelj in C. Globočnik. 

A.Štular je pojasnila, da se žig vedno manj uporablja pri poslovanju, lahko pa se naziv in naslov 

tudi dodata. 

S. Lipošek je poudaril, da je logo žal videl prvič in se je težko odločiti, ga pa pritegne na prvi pogled. 

Predlagal je, da se naredi poskusni tisk, da ocenimo kako bo izpadlo v živo. S predlogom se je 

strinjal tudi C. Globočnik. 

A. Košak, kot predstavnica plavalcev in mlajše generacije je izrazila pozitivno mnenje 

predlaganemu logotipu.  

D. Mancevič je podrl predlagano rešitev logotipa. Meni, da je pomemben korak v smeri poenotenja 

in osvežitve ter nove CGP. Poudaril je, da se bo logo začel uveljavljati, ko ga potrdi tudi skupščina 

PZS. 

B. Štrumbelj je povzel, da predlog novega loga in CGP PZS umestimo na naslednjo skupščino PZS, 

ob potrditvi logotipa pa se bo pričelo tudi z ostalimi koraki v smeri nove CGP PZS. 

SKLEP 3-10/21: Člani IO so se seznanili in potrdili zasnovo predloga logotipa in CGP PZS.  

Le-ta naj se uporabi pri novi športni opremi in naj se čim prej skliče skupščina PZS in potrdi 

zasnovna predloga tudi za nadaljnje aktivnosti. 

 

AD 4.) Potrditev propozicij PZS za sezono 2020/21 

S. Lipošek je pojasnil, da so propozicije prilagodili glede starostnih kategorij. V obstoječih 

propozicijah so izvzeli člen, kjer so bile navedene določene starostne kategorije in na ta način 

sprostili njihovo možnost nastopanja. V predlogu propozicij tako niso opredeljene točne kategorije, 

ampak le starost udeležencev posameznega DP. Spremembe je pripravil Luka Berdajs in so 

usklajene s propozicijami FINE in LEN. 

G. Podržavnik je pojasnil, da je bil tudi sam pobudnik predlaganih sprememb propozicij in poudaril, 

da v kolikor bi imeli že prej tako zastavljene propozicije, bi v času omejitev zaradi COVID-19 lahko 

plavali večinoma vsi plavalci.                                                                       

SKLEP 4-10/21: Predlog propozicij za sezono 2020/21 je bil soglasno sprejet. 

 

AD 5.) Predlog sistemizacije delovnih mest PZS 

B. Štrumbelj je prisotne seznanil, da so upoštevane in dodane minimalne spremembe glede delovnih 

mest. Dodano je področje za NPŠŠ. Povečalo se je števil zaposlenih in zato moramo imeti tudi 

uradno potrjeno sistemizacijo delovnih mest. 

D. Šajber je izpostavila vprašanje stopnje izobrazbe na področju OMN in predlagala, da v 

sistemizacijo pod OMN dodamo tudi  stopnjo izobrazbe in sicer, visoka VII. stopnja športne smeri 

ali VI. stopnja s čim več usposobljenostmi, ki jih izvaja PZS. 

SKLEP 5-10/21: Akt o sistemizaciji z dodatkom glede stopnje izobrazbe in dodatnih 

usposobljenosti za delovno mesto OMN PZS je bil soglasno potrjen. 
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AD 6.) Prednostna razvrstitev programov s področja gradnje športnih objektov (Fundacija za 

šport) 

M. Virant je pojasnila, da smo s strani FŠO prejeli poziv za prednostno razvrstitev le dveh 

športnih objektov in sicer za sanacijo malega bazena na Fakulteti za šport in za mestni kopališki 

kompleks v Novi Gorici. 

J. Stibilj je prisotne seznanila, da je prejela informacijo, da v Novi Gorici nimajo sredstev za 

prenovo objekta. 

D. Šajber je pojasnila, da je mali bazen na FŠ zelo pomemben za izvajanje različnih rekreativnih 

dejavnosti ki jih izvaja PZS. 

B. Štrumbelj podpira predlog malega bazena FŠ kot prioriteto, saj ti rekreativni programi 

prinašajo PZS pomemben del sredstev. 

SKLEP 6-10/21: Člani IO so soglasno potrdili kot prioriteto mali bazen na Fakulteti za šport 

in na drugo mesto razvrstili Mestni kopališki kompleks v Novi Gorici. 

 

AD 7.) Predstavitev projekta Razvoj kariere plavalcev 

Projekt je predstavil D. Mancevič in uvodoma izpostavil, da gre za delo ožje skupine v sestavi; T. 

Kajtna, G. Podržavnik, D. Mancevič, M. Virant. Izhodišče je predstavljal izziv načrtnega 

reševanja prehoda reprezentantov in mladinske v člansko reprezentanco in do konca aktivne 

kariere. Pojasnil je, da je trenutno status neurejen. Celostno zato prihaja do iskanja rešitev v 

študiju v tujini, slabo delujoč je tudi sistema osveščanja plavalcev o možnostih izobraževanja 

(usklajevanja študija in treningov v Sloveniji) 

Projekt je razdeljen na 3 temeljne stebre, ki so vsi izjemnega pomena in del celote: 

1. Socialno-materialni status  

2. Organizacijsko-tekmovalni pogoji  

3.  Razvojno karierni vidik 

Meni da je osnova za idealno stanje, da ima čim večji del članov zaposlitev v javni upravi. Trenutno 

je zelo malo članov del tega. Vzrokov je več, med drugimi tudi sistem kategorizacije na OKS, zato 

je potrebno v tej smeri delovati aktivno. 

Nadgradnja so individualne pogodbe in sponzorstva kar je naloga direktorja plavalnih reprezentanc 

PZS. 

Pojasnil je, da je predlog da se vzpostavi plavalni center v Kranju in se vključi člane ter kasneje tudi 

mladince. Možnosti so še Ljubljana, Maribor, Koper. Vodja plavalnega centra bo selektor PZS. 

Pogoji za vzpostavitev so, da bi se v center vključilo vsaj 50% članskih reprezentantov.  

 

Nadaljnji koraki so v širši diskusiji in podpori koncepta. Poudaril je, da je pomemben interes in 

sodelovanje ključnih klubov, ki trenutno generirajo reprezentante. 

 

G. Podržavnik je pojasnil, da so že več let v kadetski in mladinski kategoriji povsem konkurenčni 

v Evropi in svetu, nato pa reprezentanti trenirajo individualno in rezultati padajo. Vsi, ki se vrnejo 

iz študija v ZDA praviloma zaključijo tekmovalno pot. Meni, da je ta pot le še stvar nekaj uspešnih 

posameznikov. To so bila osnovna izhodišča. 

Poziva, da je potrebno reševati vse navedene probleme. Zaveda se, da vseh reprezentantov v center 

ne bomo zajeli, meni pa, da bomo več kot polovico članov kljub vsemu uspeli vključiti v center. 

Meni, da v kolikor tega projekta ne bomo uspeli speljati bo to pomenilo počasen zaton vrhunskih 

rezultatov. Hkrati je poudaril, da bi bila vzpostavitev centra zelo pomembna za vse mlade plavalce 

ki prihajajo.  

http://www.plavalna-zveza.si/
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Izpostavil je tudi neurejen organizacijski del, podpisane pogodbe ki bi reprezentante zavezovale da 

zaključijo sezono. 

 

V razpravi, ki je sledila je B. Štrumbelj pohvalil ekipo za opravljeno delo. Njegov edini pomislek 

je ali bi v projekt že v začetni fazi vključili tudi mladince.  

Meni, da lahko vzpostavimo sistem s pogodbami kjer bi opredelili budget posameznemu plavalcu, 

vendar poudarja, da trenutno vzpostavljen sistem ni slab. Leto smo finančno zaključili pozitivno. 

Meni da je zasnova projekta odlična, roki izvedbe pa so kratki. 

S. Lipošek podpira idejo projekta, ima pa pomisleke ali so trenerji zreli za tak korak. Predvideva, 

da bo težko izvedljiv prehod plavalca na glavnega trenerja plavalnega centra. V kolikor se je 

miselnost trenerjev spremenila podpira idejo. Izpostavil je tudi vprašanje šolanja in predlaga 

pripravo simulacije pred izvedbo prvega koraka in sicer anketo med kandidati za center. Podpira 

idejo, poudarja pa da bo izziv velik. 

G. Podržavnik poudarja, da se zaveda, da bo težko pridobiti plavalce in uskladiti izobraževanje. 

Predvsem pa je namen omogočiti posameznikom optimalne pogoje za delo. En vidik predstavljajo 

plavalci, ki se vrnejo s tujine, drugi vidik pa plavalci ki prihajajo.  

B. Štrumbelj podpira usmeritve.  

C. Globočnik poudarja, da smo v preteklosti imeli res veliko število eminentnih plavalcev, ki so še 

danes prepoznavni. Trenutno je situacija veliko slabša. Poudarja, da je socialni status ključnega 

pomena, da so plavalci stimulirani. Izpostavlja vprašanje koliko plavalcev bi bilo vključenih v 

center. Podpira zasnovo, meni pa, da bo celotna izvedba potrebovala več časa da zaživi. Kje je 

center ni primarnega pomena. Glede trenerjev meni, da bi moral glavni trener sodelovati z 

domicilnim trenerjem, da bodo tudi le-ti motivirani. Pomembno je, da se vsi vključeni zavedajo, da 

je za vrhunski rezultat pomembo delo in sodelovanje celotne ekipe. 

SKLEP 7-10/21: IO se je seznanil s projektom, ga podpira in potrjuje pooblastila vodstvu, 

da se začnejo izvajati aktivnosti na projektu. 

 

AD 8.) Razno 

S. Lipošek je izpostavil vprašanje glede razpleta primera registracije Jake Varga. 

B. Štrumbelj je pojasnil trenutno stanje, kjer v sodelovanju z varuhom športnikovih pravic poteka 

usklajevanje in dogovarjanje. 

 

 

 

Seja zaključena ob 19.15 uri 

 

Zapisala: Maja Virant        Pregledal 

          Predsednik PZS 

          Dr. Boro Štrumbelj l.r. 
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