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ZAPISNIK 

 

 11. seje Izvršnega odbora PZS, ki je potekala v torek, 8.06.2021 ob 17.00 uri online. 

    

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

Primc, F. Rauter in M. Virant. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  D. Mancevič, G. Podržavnik in G. Aleš. 

ODSOTNI: M. Kos 

 

 

Predsednik B. Štrumbelj je uvodoma pozdravil prisotne člane IO, preveril sklepčnost in predlagal 

potrditev dnevnega reda. 

AD 1.) Sprejem dnevnega reda 

DNEVNI RED:   

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 

3. Izbor soorganizatorjev letnih DP in potrditev Sporazuma za izvedbo DP 

4. Finančna sredstva v letu 2021 

5. Timing PZS 

6. Razno  

SKLEP 1-11/21: Člani IO so soglasno potrdili dnevni red. 

 

AD 2.) Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 

Predsednik B. Štrumbelj je povzel, da so prisotni prejeli zapisnik 10. seje IO skupaj z gradivi in 

pozval k razpravi. Izpostavil je, da od 16.11.2020 ni realiziran sklep glede priprave dopolnitve 

Registracijskega pravilnika in prosil, da se to uredi do naslednje seje IO. 

SKLEP 2-11/21: Člani IO so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje. G. Aleš in M. Kos do 
naslednje seje pripravita dopolnitev Registracijskega pravilnika PZS. 

 

AD 3.) Izbor soorganizatorjev letnih DP in potrditev Sporazuma za izvedbo DP 

B. Štrumbelj je pojasnil, da so se za soorganizatorje za letna DP odzvali PK Branik Maribor za ml. 

dečke/ml.deklice, za odprto združeno DP PK Fužinar Ravne in za dečke/deklice, konzorcij 
ljubljanskih klubov. Slednji še niso prejeli potrditve glede najema bazena s strani mesta Ljubljane. 

Za DP za dečke/deklice je predlagal, da ob neodzivnosti Ljubljane prevzame organizacijo PK 

Branik in se v tem primeru morda izvede prvenstvo združeno skupaj z ml.dečki. 
S. Lipovšku je potrdil, da Maribor lahko izvede obe DP, vendar je mnenja, da bi ob združeni 
organizaciji nastali problemi, saj je v koledarju PZS DP potrjeno kot ločeno, kar je SS upošteval 

glede na odziv v letu 2020 ko je DP za ml.dečke in dečke potekalo združeno. 
V nadaljevanju je predsednik predlagal še potrditev pripravljenega in usklajenega sporazuma o 
organizaciji DP, ki bo podlaga za dobro organizacijo DP. 

V razpravi ki je sledila je J. Stibilj izpostavila vprašanje ali bi bilo mogoče DP organizirati z 

udeležbo brez časa. S. Lipošek je pojasnil, da je tekem še dovolj in predlaga, da propozicije ostanejo 
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nespremenjene. Glede organizacije DP apeliral, da se poizkušajo urediti zaslon in prenos v živo, 
kot je bil v letu 2020. 

B. Štrumbelj je prevzel pobudo, da se po potrudil zagotoviti prenos ali vsaj reportaže združenega 
DP, ker meni da si plavanje kot bazični šport to zasluži.  
Izpostavil je vprašanje glede plačila bazena soorganizatorjem DP in predlagal pomoč klubu v višini 
300-400,00€/dan za bazen. Poudaril je, da nas čaka finančno težko leto.  
V razpravi, ki je sledila je S. Lipošek kot organizator DP poudaril, da so člani IO seznanjeni s 
cenami bazenov. Izpostavil je, da so se ravno zaradi visokih cen najema bazena pojavile tudi težave 
z organizatorji DP. Ocenjuje, da je 1.000€ na dan minimalni prispevek PZS. 
B. Štrumbelj je predlagal vmesno vrednost in je mnenja, da bodo tako klubi stimulirani, pridobi pa 

tudi PZS. 

F. Rauter je izpostavil še določitev delegatov DP. Potrjeni so bili naslednji delegati DP: 

- za ml.dečke/ml.deklice v Mariboru Silvester Lipošek, 
- za dečke/deklice v Ljubljani Gregor Primc, 
- za Ravne je predlagan Darko Može. 
 

SKLEP 3-11/21: Člani IO so potrdili soorganizatorje DP in sicer za ml.dečke/ml.deklice 

Maribor in za združeno odprto DP Ravne na Koroškem. V primeru da Ljubljana jutri, 

9.06.2021 potrdi organizacijo za dečke/deklice prevzame organizacijo DP sicer pa izvede tudi 

DP za dečke/deklice Maribor. 

4-11/21: Člani IO PZS so potrdili sporazum o organizacijo DP. 
5-11/21 V primeru, da klubi odstopijo ure LPŠ za organizacijo tekmovanja, se jim kot 
soorganizatorjem poveča soparticipacija na 1.000€ na dan prvenstva. 

 

AD 4.) Finančna sredstva v letu 2021 

Predsednik je prisotne seznanil, da smo bili na MIZŠ in FŠO razporejeni v drugo skupino in 

posledično pridobili manj javnih sredstev. Poudaril je, da smo glede na selektorjevo ovrednotenje 

program do konca leta proračun že prekoračili. Zaprosil je selektorja in direktorja plavalnih 

reprezentanc, da program ustrezno prilagodita glede na razpoložljiva sredstva, saj bo racionalizacija 

stroškov obvezna. Izpostavil je, da kljub temu, da ocenjuje EČP v Budimpešti kot uspešnega nismo 
prejeli dodatnih razredov in hkrati poudaril, da smo v sodelovanju z Gimnastično zvezo Slovenije 
sprožili revizijo kategorizacije.  

Predstavil je možnost, da po kvaliteti ločimo plavalce in uredimo podpise pogodb z najboljšimi 
plavalci. Meni, da odprt proračun zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo več mogoč in da bo potrebno 
razmišljati tudi o stimulativnem sistemu, sicer vseh programov ne bomo uspeli izvesti. Poudaril je, 

da gre le za seznanitev z možnimi spremembami, ki pa jih bo potrebno v prihodnje sprejeti in pozval 

k razpravi. 

R. Pikec je mnenja, da na tem področju posegamo v program selektorja, hkrati pa t.i. sistem 

budgetov ne omogoča združevanja, ampak je odločitev posameznika kako bo razpoložljiva sredstva 

porabil. 

C. Globošni meni, da bi morala selektor in direktor pripraviti predlog porabe sredstev na podlagi 

točnih podatkov in na podlagi le-tega bi potem razpravljali in sklepali člani IO.  
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S. Lipošek je poudaril, da že nekaj časa ugotavljamo, da je kategorizacija do gimnastike in plavanja 

zelo strogo opredeljena, se pa o spremembah odloča po OI ciklusu, tako da moramo aktivno delovati 

v tej smeri. Hkrati je poudaril, da se je treba prilagajati situaciji in da ni prav da se pred OI plavalec 

z normo ne more udeležiti pripravljalnega campa, po drugi strani pa je na EP šlo veliko trenerjev.  
                                                                  

SKLEP 6-11/21: Do konca letošnje sezone z vidikom na naslednjo sezono in finančno stanje 

PZS, selektor in direktor plavalnih reprezentanc pripravita natančno ovrednoten program, 
na podlagi katerega bomo lahko vzpostavili finančno vzdržno stanje. 
 

AD 5.) Timing PZS 

Predsednik je izpostavili, da se nekateri klubi poslužujejo Timinga Ljubljana. Meni, da je to  

razumljivo, saj se tekme tudi podvajajo, vendar pa je poudaril, da so storitve timinga PZS enako 

kvalitetne kot pri Timing Ljubljana in da se je Timing PZS izkazal kot izredno pomemben v COVID 

času, ko smo tekme zagotovili brezplačno. Meni, da mora IO sprejeti usmeritev, da tekme v 

koledarju PZS, ki se ne podvajajo in ob konkurenčni ceni pokriva timing PZS. 

J. Masten je poudaril, da timing posluje negativno in da ni smiselno vlagati v timing PZS, imamo 

zaposlenega delavca, pomagamo klubom, imamo tudi možnost najema semaforja denar pa odteka 
drugam. Želi povratne informacije klubov zakaj najemajo timing Ljubljana. Pozval je k razpravi, 

da se rešijo nesoglasja. 

C. Globočni predlaga, da G. Virant pripravi točne podatke kdo najema Timing Ljubljana ko je 

timing PZS prost. Nesprejemljivo je, da PZS plača celotno tekmovanje, timing pa plačamo drugemu 

ponudniku. Predlaga da se prijavimo na ustrezen razpis in pridemo vsaj polovico sredstev za nakup 

semaforja. 

S. Lipošek se strinja. Poudaril je, da smo se na PZS odločili, da bomo imeli timing PZS, da bom 

vzdrževali opremo in moramo to maksimalno podpreti. Meni da glede na strategijo in dobro delo 

timinga PZS ne sme biti problem izbire, SS pa lahko pomaga tako, da zagotovijo koledar kjer se 

tekmovanja ne bodo pokrivala. Želi pa da se sredstva ki so namenjena timingu tudi porabijo za 
nadgradnjo opreme.  

D. Šajber dodaja, da je potrebno pripraviti poročilo koliko tekem je prevzel timing PZS in ali je bil 

v popolnosti izkoriščen. Strinja se, da mora vse tekme v koledarju PZS prevzeti timng PZS.  

R. Pikec je poudaril, da je bila največja pomanjkljivost semafor, kar pa so za MM Kranj zagotovili 

in je bila tekma odlično izvedena. Meni da bi morali semafor imeti na PZS. Poudaril je, da v kolikor 

bo ostal le timing Ljubljana bodo postali monopolisti in dvignili cene tako da bodo večini klubov 
težko dostopne. 
Predsednik je povzel, da smo glede na padec financiranja ustavil nakup semaforja in predlaga 

najem. Ko bo finančno stanje dovoljevalo bomo kupili semafor, trenutno pa imajo programi 

prednost. Predlaga, da v propozicije dodamo, da tekme v koledarju PZS pokriva timing PZS. 

SKLEP 7-11/21: J. Masten in G. Virant pripravita analizo timinga PZS. Prijavimo se na javni 

razpis za pridobitev sredstev za nakup semaforja. 

 

AD 6.) Razno  

Predsednik je člane IO seznanil o izvajanju številnih aktivnosti in predal besedo direktorju plavalnih 

reprezentanc, J. Mastenu. 

J. Masten je izpostavil prenovo spletne strani, pridobitev sponzorja za športno prehrano, dogovor z 

A. Gasserjem za redno sodelovanje, da nadgradimo redno informiranje in obveščanje. Potekajo 

dogovori za prenos PZSane na PZS. Ocenjuje da gre za velik a izvedljiv projekt. Novost bo tudi 
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spletna trgovina z ugodnejšimi cenami za vse registrirane plavalce. Dogovori potekajo tudi za 

vzpostavitev centra v Kranju z g. Rakovcem, ki idejo podpira. 

 

Predsednik je predlagal organizacijo DP za veterani v Kopru, septembra 2021. Prijavili smo se tudi 

za pridobitev finančnih sredstev s strani FINE. 

Poziva predsednika SS, da septembra SS sprejme koledar za novo tekmovalno sezono. Izrazil je 

željo, da bi v prihodnje obudili Dneve slovenskega plavanja v Kopru, kjer bi potekala seja IO, 

veteransko prvenstvo, promocija plavanja in plavalnih dejavnosti ter druženje ob začetku nove 

sezone. 

 

D. Šajber je seznanila člane IO, da na OMN v letu 2021 izvajajo predvsem usposabljanja. 

Rekreativni programi ne potekajo oz se zelo počasi vzpostavljajo v okrnjeni izvedbi. Pomeni, da ni 

dejavnosti ki so pridobitne za PZS. Finančno stanje je slabše. Zato smo se odločili za prijavo na 

Erasmus sport+ razpis, s projektom za postcovid prebolevnike. Odločili smo se z mali projekt. So 

pa kolegi iz Srbije izrazili željo da IO PZS sprejem sklep, da se projekt odobri in da bomo sredstva 
razdelili med vse partnerje. 

Predsednik je pojasnil, da bi pri velikem projektu morali zalagati več denarja, zato smo se glede na 

finančno stanje odločili za mali projekt. 
 

Predsednik je predlagal še potrditev datuma redne skupščine PZS in sicer 29.09.2021. Prisotne je 
pozval k organizaciji skupščine v svojem kraju. Pojasnil je, da so bila poročila predsednikov 

organov/odborov že zahtevana, vendar jih bodo predsedniki ustrezno nadgradili. 

SKLEP 8-11/21: IO PZS podpira prijavo projekta na Erazmus sport+ in razdelitev 

morebitnih pridobljenih sredstev med vse vključene partnerje. 
Skupščina PZS bo potekala 29.09.2021. 
 

 

 

 

Seja zaključena ob 19.00 uri 

 

Zapisala: Maja Virant        Pregledal 

          Predsednik PZS 

          Dr. Boro Štrumbelj l.r. 
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