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1. POSLOVNO POROČILO
1.1 PREDSTAVITEV PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
Plavalna zveza Slovenije je krovna športna organizacija civilne društvene športne sfere, ki v
svojem članstvu združuje 42 plavalnih klubov in društev iz celotne Slovenije in ima 2498
registriranih aktivnih športnikov.
Plavalna zveza Slovenije je prostovoljno, samostojno, nedobičkonosno združenje plavalnih
društev, ki aktivno delujejo na področjih plavanja, daljinskega plavanja, skokov v vodo,
sinhronega plavanja, ter množičnih rekreativnih vodno plavalnih aktivnostih.
Plavalna zveza Slovenije je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez –
in sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razvijanja
športnih in športno rekreativnih aktivnosti.
Plavalna zveza Slovenije je od 08.02.1992 članica organizacije FINA, ki je krovna svetovna
plavalna organizacija, od 04.04.1992 članica organizacije LEN, ki je krovna evropska plavalna
organizacija ter od leta 1998 članica organizacije COMEN, ki predstavlja združenje
sredozemskih držav na področju plavalnih športov.
1.2 OSNOVNI PODATKI PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
Naziv:
Plavalna zveza Slovenije
Sedež:
Celovška 25, 1000 Ljubljana
Kontakti:
telefon: + 386 1 239 66 20; Fax: + 386 1 239 66 22;
Elektronska pošta :
info@plavalna-zveza.si
Spletna stran PZS:
www.plavalna-zveza.si
Matična številka:
5141826
Davčna številka:
SI 28925424
Klasifikacija dejavnosti:
93.120 Druge športne dejavnosti
1.3 ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
V aprilu 2019 je bila sklicana izredna volilna skupščina PZS, kjer so delegati izglasovali novo
vodstvo za obdobje 2019 – 2023 v sestavi:
1. Predsednik PZS
dr. Boro
ŠTUMBELJ
2. Podpredsednik:
mag. Miran
KOS
3. Podpredsednik
dr. Denis
MANCEVIČ
4. Predsednik strokovnega sveta PZS
dr. Silvester
LIPOŠEK
5. Predsednik ZPSS
Franc
RAUTER
6. Predsednica OMN
dr. Dorica
ŠAJBER
7. Predstavnik trenerjev
Roni
PIKEC
8. Predstavnica plavalcev
Anemarie
KOŠAK
9. Selektor
Gorazd
PODRŽAVNIK
10. Član I.O:
Gregor
ALEŠ
11.
Ciril
GLOBOČNIK
12.
Januša
STIBILJ
13.
Gregor
PRIMC
NADZORNA ODBOR PZS:
1. Franjo ROZMAN - predsednik
2. Samo JENIČ
- član
3. Andrej CIGIT
- član
4. Mojca ZAJC
- nadomestne članica
5. Anita BERLISK
- nadomestne članica
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DISCIPLINSKA KOMISIJA PZS:
1. Barbara Pia HROVAT
2. Anita LULIČ
3. Lea KOS KAJZER
4. Katarina PRAZNIK
ANTIDOPING KOMISIJA PZS:
1. Dr. Robert MARČUN
2. Maja VIRANT
3. Domen MAJHEN

- članica
- članica
- članica
- nadomestna članica

- predsednik
- članica
- član

1.4 AKTIVNOSTI ORGANOV VODENJA IN UPRAVLJANJA PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
Izvršni odbor PZS se je od januarja 2020 sestal na treh rednih sejah ter petih dopisnih sejah na
katerih je obravnaval različno tematiko na podlagi gradiv, ki jih je pripravil Strokovni svet PZS
ter posamezni predsedniki odborov ali klubov. Tematika sej IO PZS je bila vsebinsko raznolika in
obširna, še posebej pa velja izpostaviti obravnavo naslednjih vsebin:
• Seznanitve in preučevanje varnega izvajanja športne dejavnosti v času COVID-19 ob
upoštevanju ukrepov in odlokov vlade RS
• Organizacija Državnih prvenstev (organizator PZS)
• Zagotovitev prenosa tekmovanj v živo (live stream)
• Obravnava in potrditev finančnega programa reprezentanc PZS za 2021 in
vsebinskega programa dela PZS
• Izvedba redne skupščine PZS glede na epidemiološke razmere
• Problematika ureditve socialnega statusa plavalcev
• Potrditev Koledarja tekmovanj za sezono 2020/21
• Potrditev selektorja plavalnih reprezentanc
• Obeležitev 100 letnice delovanja PZS.
1.5 NAJPOMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
Področja delovanja Plavalne zveze Sloveniji so razdeljena na posamezne aktivnosti, ki po svoji
vsebini predstavljajo zaokrožene celote, med njimi so najpomembnejše naslednje:
- zagotavljanje varnih pogojev izvajanja športne dejavnosti ob upoštevanju vseh
odlokov, ukrepov in priporoči Vlade RS za preprečevanje širjenja COVID-19
- organizacija in financiranje nastopov plavalcev na tekmovanjih pod okriljem
slovenske reprezentance;
- zagotavljanje sodelovanja plavalcev na nastopih pod okriljem Olimpijskega komiteja
Slovenije;
- organizacija in financiranje reprezentančnih priprav tekmovalcev;
- skrbi za razvoj vrhunskega športa;
- zagotavljanje usklajenega razvoja infrastrukture s pomočjo društev, ki delujejo lokalno;
- skrb za izobraževanje in uveljavljanje strokovnosti na vseh področjih dela;
- izvajanje marketinških aktivnosti z namenom trženja;
- izvajanje strogega nadzora na področju nedovoljenih sredstev in ostalih postopkov,
prepovedanih s strani FINE, OKS, MOK, ADA ter ostalih mednarodnih institucij.
- aktivnosti nadzora izvaja antidoping komisija v sodelovanju s pristojnimi institucijami v
državi;
- spodbujanje razvoja in skrb za približevanje plavanja vem starostnim in socialnim
skupinam prebivalstva na državni in tudi lokalni ravni
- izvajanje programov usposabljanja za strokovne naziv na področju plavanja
(Strokovni delavec 1-športno treniranje plavanja in Strokovni delavec 2-športno
treniranje plavanje)
- skrb za plavalno opismenjevanje
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-

opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v področje dela nacionalne športne
krovne organizacije.

1.6 GOSPODARSKO OKOLJE IN NJEGOV VPLIV NA DELOVANJEI PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
Plavalna zveza Slovenije del sredstev za financiranje svojih aktivnosti pridobiva od Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacije za šport, del sredstev pridobiva s pomočjo
sredstev, ki jih športnikom odobrijo sponzorji in donatorji, manjši del sredstev pa plavalna zveza
pridobi tudi s prodajo storitev na področju logistike, izvajanja meritev, rekreativnih vadbenih
programov in strokovnega usposabljanja.
1.7 ZDRAVSTVENO OKOLJE IN NJEGOV VPLIV NA DELOVANJEI PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
V letu 2020 smo se soočali s številnimi izzivi povezani z pandemijo COVID-19, odpovedana ali
prestavljena so bila vsa večja tekmovanja vključno z Olimpijskimi igrami v Tokiu. Na PZS smo
reprezentantom tako poskušali zagotoviti optimalne priprave v domačem okolju in s čim bolj
optimalnimi pogoji, koliko je bilo to mogoče glede na Odloke o začasnih omejitvah pri
izvajanju športnih programov.
Z racionalno porabo finančnih sredstev ter navedeno prilagoditvijo dela reprezentanc je PZS
leto zaključila s pozitivno finančno bilanco, ob tem pa so bili natopi in predvsem priprave v
celoti prilagojeni danim razmeram in zagotavljanju varnih pogojev za izvedbo vadbenega
procesa ob upoštevanju ukrepov in priporočil vlade RS.
1.8 NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V LETU 2021
V prihajajočem letu 2021 je program priprav in nastopov vrhunskega športa osredotočen na
uspešno pripravo nominiranih kandidatov za nastop na Olimpijskih igrah v Tokiu.
Reprezentanti se bodo udeležili tudi EP v Budimpešti, EP V Kazanu (25m), SP v Abu Dabhi
(25m), MEP v Rimu in MSP v Kazanu.
Poleg tega osrednjega cilja so na področju vrhunskega športa izpostavljene še naslednje
aktivnosti:
− uresničevanje in dosledne izvajanje kriterijev za kategoriziranje vrhunskih športnikov v
Republiki Sloveniji;
− zagotavljanje pogojev za uspešne nastope plavalcev na velikih mednarodnih
tekmovanjih;
− imenovanje direktorja plavalnih reprezentanc PZS,
− uresničevanje sistemskih projektov v korist vrhunskih športnikov: povečanje obsega
nadstandardnega zavarovanja športnikov z zagotavljanjem prednostne obravnave,
uvedba preventivnih zdravstvenih pregledov in projekta za razvoj kariere plavalcev.
Aktivnosti na področju delovanja Odbora za množični šport pa bodo v skladu z ukrepi in
odloki vlade RS za preprečevanje širjenja COVID-19 usmerjene predvsem v:
− skrb za organizacijo vadbe v vodi: vadbe v vodi za dojenčke in malčke, nosečnice in
seniorje;
− izvedbo različnih programov, vezanih na rekreativno dejavnost;
− izvedbo usposabljanj za pridobitev naziva Strokovni delavec 1-športno treniranjeplavanje;
− izvedbo licenčnega seminarja za strokovno usposobljen kader.
V letu 2021 smo kot je bilo načrtovano imenovali direktorja plavalnih reprezentanc s pomočjo
katerega bomo poizkušali pridobiti nove sponzorje, ki bodo omogočili realizacijo
načrtovanega programa dela PZS. Predvidoma bomo zaradi razvrstitve v drugi kakovostni
razred s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacije za šport, v primerjavi
s preteklim letom pridobili manj finančnih sredstev. Program priprav in tekmovanj se bo tako
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tudi v bodoče realiziral s pomočjo javnih sredstev, pridobitvijo sponzorjev in soparticipacijo
klubov. Fiksne stroške poslovanja Plavalne zveze pa bomo optimizirali z optimizacijo delovnih
mest.
Ljubljana, 7. 03. 2021
Računovodja:
Rok Slak

Predsednik Plavalne zveze Slovenije:
dr. Boro Štrumbelj
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