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ZAPISNIK 

 

 14. seje Izvršnega odbora PZS, ki je potekala v ponedeljek, 22.11.2021 ob 19.00 uri online. 

    

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

Mancevič, C. Globočnik, G. Podržavnik, F. Rauter, J. Masten in M. Virant. 

 

ODSOTNI: M. Kos, in G. Aleš. 
 

Predsednik B. Štrumbelj je ob pričetku seje preveril sklepčnost in predlagal potrditev dnevnega 
reda. 

 

AD 1.) Sprejem dnevnega reda 

DNEVNI RED:   

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika 12. in 13. seje IO PZS 

3. Ekonomski in socialni status plavalcev 

4. Sprejem Finančnega načrta za leto 2022  
5. Predlog članarine za sezono 2021/22 

6. Timing PZS 

7. PZSana 

8. Izredni prestopi 

9. Razno  

SKLEP 1-14/21: Člani IO so soglasno potrdili dnevni red. 
 

AD 2.) Potrditev zapisnika 12. in 13. seje IO PZS 

M. Virant je pojasnila, da so bili realizirani vsi sklepi z izjemo sklepa 11-07/20, 7. seje IO, z 

dne 16.11.2020. Gre za sklep glede priprave predloga novega registracijskega pravilnika za 

katerega sta bila zadolžena M. Kos in G Aleš. 

Predsednik B. Štrumbelj je dodal, da je G. Aleša tudi osebno pozval k izpolnitvi sklepa, vendar 

se ni odzval. Predlaga da sami pristopimo k realizaciji sklepa. 

SKLEP 2-14/21: Člani IO so soglasno potrdili oba zapisnika prejšnje seje.  
 

AD 3.) Ekonomski in socialni status plavalcev  

Predsednik je predstavil vsebino pisma plavalcev in pojasnil, da je govoril s prvim podpisnikom 

predloga P.J. Stevensom. Pozanimal se je tudi pri drugih panožnih zvezah in povzel, da bodo s 

pravilniki uredili sofinanciranje na simbolni ravni, večina panožnih zvez pa ne skrbi za finančni 
status športnikov, saj za to področje ni mogoče pridobiti sistemskih sredstev. Predlaga, da bi 

opredelili višino lastnih sredstev s pomočjo katerih bi uredili finančni sklad, namenjen 
najboljšim plavalcem. V sodelovanju s selektorjem bi točkovno ovrednotili posamezne 

rezultate in določili višino nagrade. Hkrati bi v sodelovanju z direktorjem poiskali tudi osebne 

sponzorje. 

G. Podržavnik je pojasnil, da vse težave izvirajo iz kategorizacije, ki je pri plavalcih zelo 

zaostrena v primerjavi z ostalimi športniki. Če bi bili pogoji usklajeni kot nekoč bi se plavalci 

lažje zaposlovali v javni upravi. Predstavil je glavne težave in povzel, da plavalci želijo, da bi 

vodstvo PZS pomagalo pridobiti sponzorje v lokalnem okolju. Plavalci ne želijo posegati v 

sredstva, ki so namenjena programu reprezentanc. Selektor se s predlogom popolnoma ne 
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strinja, meni pa, da je ideja dobra in poštena. Nujno pa je potrebno zagotoviti pomoč, saj bomo 
v nasprotnem primeru ostali brez perspektivnih plavalcev. Predlaga, da se pogovorimo s 

plavalci in povežemo s plavalnimi klubi pri iskanji sponzorjev. 
D. Mancevič se strinja s selektorjem in je kot dober primer navedel K. Fain, ki v lokalni sredini 

pridobiva osebna sponzorska sredstva. Meni, da se ob izvolitvi novega predsednika OKS 

predstavi tudi pripravljen predlog kategorizacije. Paralelno mora slediti pravilnik o pravicah in 

obveznostih reprezentantov PZS, priprava tripartitne pogodbe in v skladu s tem se PZS zaveže 
za zagotovitev določenih finančnih sredstev (kombinacija lokalnih, osebnih, klubskih 
sponzorjev).  

C. Globočnik predlaga, da se sponzorska sredstva v celoti namenijo za plavalce. Sofinanciranje 

se pripravi glede na določen ključ. 
S. Lipošek predlaga situacijsko analizo. Strinja se, da se pripravi pravilnik. Meni, da je za 

pozitiven odziv pri plavalcih pomembno da gremo s kakršno koli idejo naprej. Glede problema 

kategorizacije je seznanil odgovorne na OKS. 

R. Pikec dodaja, da bi bilo dolgoročno vse povezano tudi s sistemskim financiranjem. Do 

ureditve tega statusa pa se plavalcem pomaga s strani PZS. 

B. Štrumbelj je povzel informacije glede trenutnega stanja zaposlitve v javni upravi in 

finančnega stanja PZS v letošnjem letu. Strinja se, da bo potrebno odpreti problem 

kategorizacije, ključno pa bo tudi povezovanje z ostalimi panožnimi zvezami. Meni, da trenutno 

finančno stanje PZS omogoča, da kot prvi korak formiramo sklad in glede na pravilnik ta 

sredstva razdelimo med plavalce ter tako rešujemo situacijo. Predlaganih mesečnih izplačil 
štipendij ne moremo zagotoviti, saj sistemskih sredstev za to področje ni. Poudaril je, da smo 

naredili korak naprej glede pojavnosti in promocije, potrebujemo še jasno strategijo in verjame 

da bomo uspešni tudi pri pridobivanju sponzorskih sredstev. 
SKLEP 3-14/21:  

1. Vodstvo PZS se zaveže, da v sklopu volitev na OKS stori največ na področju 
kategorizacije. Odgovoren je B. Štrumbelj. 

2. Pripravi se pravilnik o financiranju plavalnih reprezentanc PZS. Opredelijo se 

pravice in obveznosti, sklenejo se s tripartitno pogodbo. Rok je 31.12.2021. S 

pravilnikom se seznani IO PZS. Nosilca; D. Mancevič in J. Masten. 
3. Predsednik pripravi odgovor plavalcem na njihovo pismo v katerem se jih seznani z 

načrtovanimi sistemskimi rešitvami. 
4. Zagotovimo sredstva v višini 10.000 EUR za vzpostavitev sklada. 

 

AD 4.) Sprejem Finančnega načrta za leto 2022 

Predsednik je prisotne seznanil s predlaganim finančnim načrtom za leto 2022 in odprl 

razpravo. 

V razpravi ki je sledila so se člani IO strinjali s pripravljenim finančnim načrtom, izrazili tudi 

nekaj pomislekov glede posameznih področji delovanja in se uskladili, da se v začetku leta 2022 
pripravi revidiran program za prvo triado leta 2022.   

SKLEP 4-14/21: Finančni načrt je bil soglasno sprejet. Direktor skupaj s selektorjem v 

začetku leta 2022 pripravi še podroben finančni načrt za prvo triado, ki bo sledil realni 

sliki. 

 

AD 5.) Predlog članarine za sezono 2021/22 

M. Virant je predstavila predlog članarine za sezono 2021/22. 

Višina članarine PZS za leto 2021/22: 
o od letnika 2011 do 2009 znaša članarina PZS ………….. 2,00 €  
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o od letnika 2008 in starejši pa znaša članarina PZS……....15,00 € 

o za člane klubov mlajših od letnika 2012 članarine ni, so pa vodeni kot člani PZS 

o članarina za veterane znaša 25€, za veterane s statusom upokojenca pa 12,5 € (Sklep 8. 
Seje IO PZS, dne 20.01.2021) 

SKLEP 5-14/21: Potrdi se višina predlagane članarine za sezono 2021/22. 
 

AD 6.) Timing PZS 

J. Masten je predstavil finančno stanje timinga v zadnjih nekaj letih, v katerem pa niso všteti 
stroški spravila opreme in zavarovanja. Poudaril je, da timing po njegovih informacijah ni 
zanesljiv zaradi slabe opreme, saj se zadnje leta ni vlagalo in je tveganje preveliko. Povzel je 

razloge za nenajemanje timinga PZS s strani nekaterih klubov; preveč ročno izmerjenih 

rezultatov (slaba oprema), pomoč trenerjev pri postavitvi, nezanesljivost in nekorektnost 

strokovnega sodelavca Meni, da se je potrebno odločiti ali bomo v timing vlagali ali se 

dogovorimo s timingom Ljubljana za sodelovanje ter tako združimo naše znanje in njihovo 

oprema. Sam predlaga združitev s Timingom Ljubljana saj bi tako znižali stroške in dvignili 
kvaliteto storitve. 

V nadaljnji razpravi se je D. Mancevič strinjal, da se odloči ali timing v bodoče ostane integriran 
v PZS, kar pomeni da tudi klube zavežemo k najemanju timinga PZS, ali pa se direktor pogovori 

s Timingom Ljubljana o sodelovanju za določen čas.  

C. Globočnik je poudaril, da PZS mora imeti svojo elektroniko, v nasprotnem primeru bo imel 

Timing Ljubljana monopol in bodo povišali ceno. Predlaga, da se redno kandidira na razpise, 

pridobiva sredstva in obnovi opremo. Direktor naj se pogovori z vodjo timinga G. Virantom, 

odpravijo se napake in storitev se izboljša. 
S. Lipošek je dodal, da se je IO že pred leti opredelil, da bomo denar vlagali v elektroniko, 

potem pa se je sredstva vedno vlagalo v program. Strinja se, da imamo svojo elektroniko, v 

katero se redno vlaga. Predlaga analizo stanja in poziva, da ne spregledamo projektov na katerih 

bi lahko pridobili sredstva.  

B. Štrumbelj je povzel, da se je o sodelovanju s timingom Ljubljana v preteklosti že poizkušalo 
dogovoriti, vendar niso bili pripravljeni za sodelovanje. Pridobili smo sredstva LEN in 

organizacijo tekmovanja Multinations kar je lepa priložnost za dodatna sredstva. Za obnovitev 

opreme bomo namenili tudi del sredstev projekta FINA OASP 2022. Odredil je že nakup 10 
tabel. Glede finančnega stanja je poudaril, da organiziramo tudi DP in teh sredstev ne prikažemo 

kot prihodke timinga, tako da je poslovanje vzdržno. 

J. Stibilj in G. Podržavnik menita, da v kolikor apeliramo na klube, da izberejo timing PZS, 

mora tudi timing zagotoviti kvalitetno storitev v skladu z željami naročnika. Odnos strokovnega 

sodelavca ni vedno profesionalen in korekten, kar ni sprejemljivo. 

SKLEP 6-14/21: Opredeli se kaj storitev timinga vključuje. 
 

AD 7.) Izredni prestopi 

Predsednik je prisotne seznanil s situacijo izrednega prestopa. PK Kamnik je J. Vargi izdal 

izpisnico in glede na poravnavo ni več izključen iz kluba. Na podlagi pogovora z inšpektorico 
nimamo pravne podlage, da plavalca ne registriramo. Pozval je k razpravi ali plavalcu na 

podlagi poravnave s PK Kamnik in izpisnice iz kluba potrdimo prestop v PK Ljubljana. 

F. Rauter je poudaril, da je relevantna poravnava med klubom in plavalcem. 

M. Virant je pojasnila, da je tudi plavalka Maša Možina poslala prošnjo za izredni prestop, ker 
je PK Kranj sprejel odločitev, da prenehajo s tekmovalnim plavanjem. Odločitev so sprejeli po 
zaključenem jesenskem prestopnem roku. PK Kranj ja izpisnico podal in nimajo zadržkov. 
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SKLEP 7-14/21:  Člani IO so z enim vzdržanim glasom potrdili izredni prestop Jake 

Varge v PK Ljubljana in plavalke Maše Možina v PK Triglav Kranj. 
 

AD 8.) PZSana 

Direktor J. Masten je člane IO seznanil, da smo pridobili sredstva v višini 60.000 eur 

nepovratnih sredstev za projekt digitalizacije-PZSane, ki ga bomo speljali skupaj z ZŠIS, 

vključil pa bomo tudi veterane. Namen je da se vključi čim več uporabnikov. Aplikacija bo 
razdeljena na javni dostop (obiskovalci, starši), PZS pisarno, PZS timing in na stroko (plavalec, 

trener, sodnik).  Projekt bo trajal 15 mesecev. Predstavil je aplikacijo in bistvene pridobitve ter 

nadgradnje. Poudaril je tudi, da projekt poteka v sodelovanju z D. Petričem, avtorjem in 
skrbnikom PZSane. 

D. Mancevič je poudaril, da gre za primer dobre prakse, ki omogoča da gremo v korak s časom. 

Meni da bi na podoben način morali pristopiti tudi k timingu PZS. 

 

AD 8.) Razno 

C. Globočnik je prisotne seznanil o poteku gradnje bazena v Ribnici in Radovljici. Izpostavil 

je blagovno znamko Olimpijski center Bled-Radovljica. Na OKS je opozoril, da v zadnjih letih 

ni bilo doseženo kar je bilo načrtovano. Meni, da bo skozi te centre potrebno zagotoviti 

sistemska sredstva in pred volitvami na OKS je potrebno delovati v tej smeri. Pripravljen je 

voditi aktivnosti na tem področju v sodelovanju s PZS. 
Predsednik podpira predlog in poudarja, da LPŠ ne predvideva financiranja olimpijskih centrov 
kar je anomalija na tem področju.  
 

 

Seja zaključena ob 21.00 uri 

 

Zapisala: Maja Virant        Pregledal 

            Predsednik PZS 

            Dr. Boro Štrumbelj l.r. 


