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ZAPISNIK 

 

 12. seje Izvršnega odbora PZS, ki je potekala v ponedeljek, 27.09.2021 ob 17.00 uri online. 

    

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

Podržavnik, J. Masten in M. Virant. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  R. Pikec, C. Globočnik, M. Kos, F. Rauter in G. Aleš. 

 

 

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

dnevni red in predlagal potrditev. 

S. Lipošek je zaprosil za besedo pod točko Razno. 

 

AD 1.) Sprejem dnevnega reda 

DNEVNI RED:   

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 

3. Potrditev koledarja tekmovanj za sezono 2021/2022 

4. Prestopni rok, september 2021 

5. Seznanitev z realizacijo finančnega načrta do konca leta 2021 

6. Poročilo selektorja iz EP Budimpešta in OI Tokio 

7. Analiza timinga PZS 

8. Organizacija mednarodnih tekmovanj 

9. Razno  

SKLEP 1-12/21: Člani IO so soglasno potrdili dnevni red. 

 

AD 2.) Potrditev zapisnika prejšnje seje IO PZS 

M. Virant je pojasnila, da so bili vsi sklepi 11. seje IO realizirani. Nerealiziran ostaja le Sklep 11-

07/20, 7. seje IO z dne 16.11.2020, ki se glasi; Do naslednje seje IO M. Kosa in G. Aleša 

pripravita predlog za nov registracijski pravilnik, ki se ustrezno prilagodi, da bodo v prihodnje 

prestopi potekali nemoteno. 

D. Šajber je predlagala, da se v primeru nerealizacije sklepov pozove odgovorne in ustrezno 

ukrepa. 

SKLEP 2-11/21: Člani IO so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje.  

 

AD 3.) Potrditev koledarja tekmovanj za sezono 2021/2022 

Predsednik SS PZS, dr. S. Lipošek je povzel spremembe v predlogu koledarja tekmovanj za sezono 

2021/22; tekem za Veliko nagrado ne bomo več izvajali, Zimsko odprto združeno državno 

prvenstvo za kadete, mladince in člane bo potekalo v sredini meseca decembra, vendar ob pogoju, 

da se meseca marca/aprila organizira veliko tekmovanje. Utemeljitev SS PZS je bila, da bi po DP 

v decembru plavalci zaključili sezono v 25m bazenih, se vmes odpočili in pričeli s pripravami na 

nastope v 50m bazenih. Zgledovali so se po praksi v svetu. 

http://www.plavalna-zveza.si/
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Izpostavil je, da bo v primeru organizacije DP v decembru potrebna tudi uskladitev starostnih 

kategorij v propozicijah, saj bi zaradi DP v decembru ena starostna kategorija izpadla.  

 

V razpravi ki je sledila so bili podani pomisleki predvsem zaradi kratke zimske in predolge poletne 

sezone, nezmožnosti treniranja vseh klubov, ki v mesecu septembru še nimajo odprtih bazenov in 

strokovno vprašanje trojne periodizacije. Termin DP v decembru naj bi odgovarjal le večjim 

klubom z optimalnimi pogoji za treninge, ostali pa za pripravo ne bodo imeli dovolj časa. 

 

Selektor, G. Podržavnik je pojasnil, da bi organizacija DP v decembru vsem plavalcem omogočila, 

da se jih malo razbremeni v času novega leta. Meseca marca, aprila in maja sledijo tekmovanja, 

Multinational, Balkanijada in Četveroboj. Pojasnil je tudi, da ima večina klubov bazene odprte že 

meseca septembra in predlagal, da v prihodnje klubi podajo pisno mnenje na SS PZS glede izvedbe 

DP. 

 

Predlagan je bil alternativni datum za izvedbo DP od 27.-30.01.2022 

SKLEP 3-12/21: Možna datuma DP sta 16.-19.12.21 in 27.-30.01.22. Pozove se vse klube, da 

se do 1.10.2021 izjasnijo kateri datum predlagajo. Seja IO za potrditev koledarja bo potekala 

v ponedeljek 4.10.2021 ob 17.00 uri. 

 

AD 4.) Prestopni rok, september 2021 

 M. Virant je povzela, da so bili vsi postopki izpeljani v skladu z 8. in 12. členom Registracijskega 

pravilnika in poudarila, da je sklep o dopolnitvi Registracijskega pravilnika še vedno nerealiziran, 

tako da so določena neskladja še vedno prisotna. 

D. Šajber je mnenja, da ni sprejemljivo, da se nekdo obveže da bo pravilnik uskladil, nato pa ni 

realizacije.  

B. Štrumbelj se strinja in poudarja, da bomo morali to odslej bolj slediti, posamezni člani IO pa 

bodo morali sprejeti obvezo, da sklepe dosledno izvršujemo.                                                         

SKLEP 4-12/21:  Predsednik naproša M. Kosa in G. Aleša da v roku 14 dni (do 11.10.2021) 

pripravita predlog Registracijskega pravilnika za obravnavo na seji IO. 

SKLEP 5-12/21:  Člani IO so potrdili seznam preregistracij. 

 

AD 5.) Seznanitev z realizacijo finančnega načrta do konca leta 2021 

Direktor plavalnih reprezentanc, J. Masten je pojasnil, da sta s selektorjem pregledala načrtovana 

tekmovanja do konca leta 2021 in uskladila predlagan program dela glede na razpoložljivo finančno 

stanje. V programu je izvedba SP Berlin, Budimpešta, Doha in Kazan višinske priprave in EP 

Kazan/25m in SP Abu Dhabi/25. 

D. Mancevič je selektorja zaprosil za pojasnilo glede pričakovanj udeležbe reprezentantov na EP in 

SP.  

G. Podržavnik je pojasnil, da so kandidati za SP vsi plavalci z doseženimi veljavnimi FINA 

normami iz pretekle sezone (FINA A standard je postavljen na povpreček 16 mest). Za SP ima 

trenutno 6 plavalcev normo izpolnjeno, za 2 pričakuje da jo še odplavata, udeležba 8 plavalcev je 

najvišja številka in predvidevanje. Vsi z normo za SP pa se bodo morali še potrdili na EP v Kazanu. 

SKLEP 6-12/21: Norme za vsa velika tekmovanja morajo biti objavljene na spletni strani 

PZS. 

 

http://www.plavalna-zveza.si/
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AD 6.) Poročilo selektorja iz EP Budimpešta in OI Tokio 

Selektor je predstavili ekipo, ki se je udeležila EP v Budimpešti in pojasnil očitek zakaj se je EP 

udeležilo toliko trenerjev – to je stalna praksa pred odhodom na OI, da je bil vsak plavalce na EP s 

svojim trenerjem pred najpomembnejšo tekmo, OI. Kriteriji so bili standardni, norme postavljene 

na povpreček 16 mest, dodatno je na prvenstvo odpotovala le plavalka za plavanje v štafeti. 

Povzel je, da so bili doseženi rezultati v skladu s pričakovanji, štafeta na 4x200 m je le za nekaj 

stotink zgrešila finale, predvsem zaradi neprimernega odnosa med dekleti. 

Na OI so bili povabljeni za nastop v štafeti vendar nismo imeli dovolj plavalk. Obe štafeti 4x100 in 

200m bi bili lahko uvrščeni okrog 12 mesta. 

Izpostavil je, da je pripadnost reprezentantov za udeležbo pri štafetah potrebno vključit tudi v 

pravilnik in pogodbe ki se na PZS pripravljajo. 

V nadaljevanju je poudaril, da so bili kadeti predolgo brez nastopov. Na MEP v Rimu je nastopilo 

6 plavalcev, ki so plavali v skladu s pričakovanju, prav tako julija kadetska reprezentanca na 

CECJM v Beogradu.  

Na OI so nas predstavljali trije plavalci in ena daljinska plavalka.  

B. Štrumbelj je čestital selektorju, trenerjem in plavalcem za kljub vsemu dobre rezultate, si je pa 

želel, da bi se na OI plavalci bolj približali svojim najboljšim nastopom. Meni da bomo morali 

delovati v smeri dobrih pogojev in motivacije za nadaljnje delo in pripravo na nastop na OI v Parizu. 

 

AD 7.) Analiza timinga PZS 

J. Masten je pojasnil, da je analizo pripravil v sodelovanju z G. Virantom. Izpostavil je, da je namen 

timinga PZS konkurenčnost in pomoč klubom.  

Pripravil je finančni prerez in izpostavil, da amortizacija ni upoštevana. Pozval je vse klube, da se 

poslužujejo timinga PZS, ker smo ob enakovrednih storitvah cenejši od timinga Ljubljana. 

Izpostavil je, da PZS izgublja sredstva na račun izbora timinga Ljubljana in poudaril, da smo 

delovanje nadgradili z live streamom, ki je dobra priložnost za sponzorstvo. 

B. Štrumbelj predlaga, da se mora za vsa tekmovanja v koledarju PZS izbrati timing PZS. 

J. Stibilj in G. Podržavnik se ne strinjata da bi bila izbira timinga PZS obvezujoča za klube. 

D. Mancevič predlaga, da predsednik klubom pošlje stimulativen dopis z obrazložitvijo in pozivom 

k najemu timinga PZS, skupaj s kratko anketo, na podlagi katere bomo opredelili kaj lahko še 

izboljšamo. 

S. Lipošek je pozval vse prisotne k sodelovanju, meni da si skupaj lahko pomagamo. Ne razume 

zakaj bi denar odtekal drugam, saj so storitve timing PZS kvalitetne in konkurenčne, sredstva pa 

bodo namenjena programu reprezentanc PZS. 

SKLEP 7-11/21: B. Štrumbelj in J. Masten pripravita stimulativno pismo klubom. 

 

AD 8.) Organizacija mednarodnih tekmovanj 

G. Podržavnik je pojasnil da se je udeležil več sestankov za mlajše kategorije, na podlagi katerih  

smo uspeli pridobiti Multinationals Cup od 9.-10.04.2022. Vključenih je cca 18 držav.  

Meni, da PZS to lahko izkoristi kot poslovno priložnost, pokrijemo lahko stroške nastanitve naših 

plavalcev in dodatno zaslužimo. Čim prej je potrebno rezervirati hotel in bazen ter pripraviti 

propozicije. 

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


                                                      
PLAVALNA ZVEZA  SLOVENIJE                                                        SLOVENE SWIMMING ASSOCIATION 

Celovška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;Tel.: ++386 (0)1 239 66 20/21, Fax.: ++386 (0)1 2390 66 22, 

 E-mail: info@plavalna-zveza.si;  www.plavalna-zveza.si 

 

4 

 

Pojasnil je, da smo še iz leta 2020 dolžni izpeljati Četveroboj CRO-BIH-SRB-SLO. Uskladili so se 

za termin 26.-27.03.2022.  

B. Štrumbelj se strinja, da je treba takoj rezervirati bazene in poudaril, da od dobri organizacijo 

lahko pričakujemo dober zaslužek. 

G. Podržavnik predlaga, da četveroboj organiziramo v Mariboru. Stroški PZS so le bazen in 

elektronika. Preko spanja bi lahko pridobili dodatna sredstva. 

S. Lipošek bo opravil razgovor za ugodno ceno bazena v Mariboru. 

D. Mancevič predlaga, da za oba dogodka oblikujemo organizacijski odbor. Člana sta direktor in 

sekretarka ter ostali člani glede na sredine kjer bomo tekmovanja organizirali. 

B. Štrumbelj se strinja in predlaga da se v roku 14 dni uredi organizacijski odbor. 

 

SKLEP 8-11/21: Pošljemo dopis za Četveroboj s potrditvijo termina 26.-27.03.2022.  

V čim krajšem času zagotovimo rezervacijo bazenov za Multinations Cup in Četveroboj. Ob 

izboru kraja tekmovanja oblikujemo organizacijska odbora za obe tekmovanji. 

 

AD 9.) Razno 

S. Lipošek je prisotne seznanil, da bi bilo na izredni skupščini OKS obvezno potrebno podati 

predloge glede Pravil OKS. Povzel je, da naj bi olimpijski športi dobili večje št. glasov, da naj bi 

bili v IO OKS vključeni predstavniki NPŠZ, pojavljajo se pomisleki glede trajanja mandata. Vse se 

prilagaja MOK. Velik je pritisk rekreativnega športa. Večina si želi, da se pred sprejemom 

pravilnika opravi analiza obstoječega staja in kam nas je trenutno delovanje OKS pripeljalo. 

Sledila bo javna razprava na izredni skupščini OKS.  

 

B. Štrumbelj je dodal, da je na OKS dogajanje zelo pestro. Večje NPŠZ  naj bi imele več glasov. 

Pomembno je, da zavzamemo stališče, ena zveza en glas. Po odločitvah MOK-a mora biti pri 

sprejemanju odločitev prisotnih 51% olimpijskih športov. Nov organ je predsedstvo, ki naj bi bilo 

bolj operativno. Predlaga, da ostane IO tako kot je. Pomembno je, da se zaščiti interes olimpijskih 

športov. Nekaj zvez je tudi proti spremembi pravil OKS. 

 

S. Lipošek je izpostavil vprašanje glede prijav PZS na razpise LEN in FINE. Predlaga sledenje 

razpisov na različnih področjih in redne prijave.  

M. Virant je povzela, da na PZS zadnja tri leta redno kandidiramo in tudi uspešno pridobivamo 

sredstva preko omenjenih razpisov (OASP, Štipendije športnikov, Organizacija razvojnih 

dogodkov-Umetnostno plavanje, klinike in šole za plavalne sodnike). V letošnjem letu smo se prvič 

prijavili tudi na razpis FINA Aquatics Day in pridobili sredstva.  

D. Mancevič je dodal, da je formirana skupina, ki dobro dela in je učinkovita pri koriščenju sredstev 

na ravni LEN in FINE. 

 

D. Šajber predlaga, da se določi kako se oddaja poročila za skupščino, za koledarsko leto ali od 

skupščine do skupščine. 

 

S. Lipošek je pozval, da se takoj uredi rezervacija bazenov za DP in pozove možne 

soorganizatorje/klube k sodelovanju. 

 

http://www.plavalna-zveza.si/
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V imenu A. Poljaka je prisotne seznanil s težavami na področju kategorizacije. Poudaril je, da bo 

potrebno zaradi kategorizacije zapisnike DP pripravljati ločeno za vsako kategorijo. Obvezno se je 

potrebno sestati in podati tudi utemeljeno pritožbo na OKS. Obvezal se je, da bo na temo ureditve 

kategorizacije dogovoril sestanek s podpredsednikom OKS, g. T. Barado in A.Poljakom. 

 

B. Štrumbelj je povzel še dogajanje na LEN in FINI. Zahteva se izredni kongres ker je znotraj 

članstva veliko nezadovoljstva. PZS je podpisala zahtevo za izredni kongres, ki naj bi 5.02.2022 

potekal v Parizu. 

 

 

Seja zaključena ob 19.00 uri. 

 

Zapisala: Maja Virant        Pregledal 

          Predsednik PZS 

          Dr. Boro Štrumbelj l.r. 

 

 

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

