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ZAPISNIK 

 

 13. seje Izvršnega odbora PZS, ki je potekala v ponedeljek, 4.10.2021 ob 17.00 uri online. 

    

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

Gorazd Podržavnik, J. Masten in M. Virant. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  G. Primc, D. Šajber , M. Kos, F. Rauter in G. Aleš. 

 

 

Seja IO je bila sklicana z namenom potrditev koledarja tekmovanj za sezono 2021/2022. 

 

Predsednik je uvodoma preveril sklepčnost in seznanil prisotne z namenom sklicane seje. 

 

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

M. Virant je povzela glasovanje za predlagana termina izvedbe Zimskega odprtega združenega 

državnega prvenstva za kadete, mladince in člane. Od skupaj 27 klubov je 16 klubov glasovalo za 

izvedbo DP v decembru 2021 in 10 za termin v januarju 2022. 

J. Stibilj je povzela, da je glasovanje potekalo po pričakovanjih, kdor nima bazena na razpolago že 

v septembru je glasoval za januarski termin. 

Predsednik SS PZS, dr. S. Lipovšek je poudaril, da naj se v prihodnje upošteva mnenje SS PZS in 

da ni prav, da se išče korespondenco pri klubih. Ob potrjenem koledarju je potrebno takoj začeti z 

organizacijo DP, s poudarkom na rezervaciji bazenov. 

D. Mancevič se strinja, da ne smemo dopustiti glasovanja, ampak se moramo odločati na podlagi 

SS PZS. 

SKLEP 1-13/21: Skladno s predlogom SS PZS so člani IO z enim vzdržanim glasom in enim 

glasom proti  podprli predlog koledarja, ki ga je SS PZS predlagal, to pomeni izvedbo 

Zimskega odprtega združenega državnega prvenstva za kadete, mladince in člane od 16.-

19.12.2021 ob pogoju, da se aprila organizira večje tekmovanje-Pokal Slovenije.  

 

AD 2.) Razno 

Predsednik PZS je prisotne člane IO seznanil z veljavnim Pravilniku o licenciranju in izpostavil, da 

bo letos hkrati z Licenčnim seminarjem za trenerje plavanja potekalo tudi usposabljanje za naziv 

Strokovni delavec 2-športno treniranje-plavanje ter FINA klinika za trenerje (7.-10.10.21). V 

zadnjih letih se večkrat najde opravičljiv razlog za odsotnost na licenčnem seminarju za trenerje 

plavanja, zato predlaga dopolnitev pravilnika, zgolj kot varovalko, da vodja usposabljanja lahko 

potrdi izjemo za izdajo licence. 

 

V 5. členu Pravilnika o licenciranju je dodano naslednje: 

V primeru, da se kandidat za pridobitev licence PZS iz opravičenih razlogov ne more udeležiti 

licenčnega seminarja za pridobitev licence za trenerja plavanja  Strokovni delavec 2- športno 

treniranje - plavanje,  se lahko po predhodni potrditvi vodje seminarja udeleži  licenčnega 

seminarja oziroma usposabljanja razpisanega v okviru FINE ali LEN ali kateregakoli 
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usposabljanja in dousposabljanja v okviru PZS. V tem primeru je veljavnost licence v skladu s 3. 

členom tega pravilnika veljavna 1 leto. 

SKLEP 2-13/21: Člani IO so soglasno potrdili dopolnitev Pravilnika o licenciranju. 

 

Ob zaključku seje je predsednik povzel, da se počasi vračamo v stanje pred COVID krizo in da 

bomo ponovno organizirali prireditev Plavalec leta, na kateri bomo podelili tudi priznanja za 

Razvojni pokal iz leta 2020, saj jih zaradi COVID situacije plavalci če niso prejeli.  

 

 

Seja zaključena ob 17.30 uri 

 

Zapisala: Maja Virant        Pregledal 

          Predsednik PZS 

          Dr. Boro Štrumbelj l.r. 
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