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ZAPISNIK  2. seje SS ZPSS 
 

ki je potekala   03.03.2017 ob 17.30 v sejni sobi Pokritega olimpijskega bazena Kranj. 

 

Prisotni: Franc Rauter, Gordana Veličkovič, Sonja Ulrih, Rihard Pavlin, Boštjan Pavlič, Tone 

Leskovec, Robert Luis, Darko Može, Robert Petek, Jure Rožič, Borivoj Nežmah. 

Opravičeno odsotni: Rihard Pavlin  

 

Predsednik je pozdravil vse navzoče in predlagal sledeči dnevni red: 

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje ZPSS z dne 29.11.2016. 

2. Baza plavalnih sodnikov - naslednji koraki 

3. Pravilniki in poslovniki 

4. Spremljanje finančnega stanja na kontu plavalni sodniki 

5. Tečaji za nove sodnike in licenčni seminarji 

6. Seminarji in sojenja v tujini 

7. Razno 

 

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje ZPSS z dne 29.11.2016 

 

Pregledali smo zapisnik 1. seje in ugotovili sledeče:  

 

Ad sklep 1: sprejeto, se izvršuje 

Ad sklep 2: kljub številnim pozivom do primopredaje gradiva ni prišlo, prav tako ni 

prišlo do primopredaje finančnih podatkov. Je pa ga. Slivšek predala 

bianco sodniške izkaznice, baze sodnikov po njenih besedah ne bo 

predala, ker gre za osebne podatke 

Ad sklep 3:  Oba dopisa pripravljena, odposlana, pridobili soglasja vseh vodij sodniških 

zborov in podatke objavili na novi spletni strani ZPSS. 

Ad sklep 4: Baza vzpostavljena,  bomo poročali kasneje pod točko 2. 

Ad sklep 5: Prenovljeno, bomo poročali pod točko 3. 

Ad sklep 6: Na to temo nismo naredili veliko, ker so bila prioriteta DP. 

Ad sklep 7: Sprejeto, se izvršuje. 

Ad sklep 8: Delegiranje je bilo opravljeno skladno z predlogi klubov. Delegirane  

sodnike je potrdil SS na korespondenčni seji sklicani 3.1.2017 in potrjeni 

4.1.2017. 
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2. Baza plavalnih sodnikov - naslednji koraki 

 

Poročal je B. Nežmah. Baza sodnikov bo v kratkem pripravljena. Kot osnova je vzeta 

baza sodnikov izpred 4 let + podatki PZS, ker predhodna predsednica svojih podatkov 

ni predala. Koordinatorji projekta Baza sodnikov (Nežmah, Može) bosta regijskim 

koordinatorjem poslala splošni dopis, baze klubov v njihovi regiji, navodilo za 

ažuriranje baz ter soglasje o uporabi osebnih podatkov. Regijski koordinatorji bodo 

baze preposlali posameznim klubom v njihovi regiji in jih prosili, naj obstoječe baze 

ažurirajo in  jih ažurirane vrnejo regijskim koordinatorjem, hkrati pa poskrbijo, da vsak 

posamezni sodnik podpiše soglasje o uporabi osebnih podatkov. Zbrane ažurirane 

baze vrnejo koordinatorjema projekta Baze podatkov. Soglasja plavalnih sodnikov o 

uporabi osebnih podatkov za potrebe PZS se v posredujejo v tajništvo PZS.  

Novi sodniki bodo soglasje o uporabi osebnih podatkov podpisali ob opravljanju 

teoretičnega izpita (sestavni del izpitne pole). 

Rok izvedbe oz. vrnitev ažuriranih baz  koordinatorjem projekta Baze podatkov: 

21.4.2017.  

3. Pravilniki in poslovniki 

Poročala je ga. Veličkovič.  Predloge Prenovljenih pravilnikov je posredovala članom  

Strokovnega sveta dan pred sestankom, zato je bilo zelo malo časa, da bi člani dobro 

preučili prenovljene pravilnike.  Zaradi kratkega časa bomo pripombe na Pravilnik 

zbirali do naslednjega sestanka.  Pripombe pošljemo G. Veličkovič in v vednost vsem 

članom v cc do 24.3.2017. 

V predstavitvi sprememb je ga. Veličkovič  izpostavila, da se pojem  »odbor« zamenja 

z izrazom »regijski odbor« ki jih vodijo predstavniki, ki so člani Strokovnega sveta. Na 

njeno razmišljanje glede sestave Strokovnega sveta le iz sodnikov, ki so na FINA listi 

pa je predsednik pa je enako kot pri svoji kandidaturi zagovarjal sestavo strokovnega 

sveta, ki zagotavlja regijsko pokritost Slovenije, s čemer so se strinjali tudi ostali člani. 
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Razpredelnica regij in regijskih koordinatorjev je sledeča:    

Može, Petek Luis, Ulrih Rožič, Pavlin Nežmah, Pavlič Leskovec 

Štajerska 
regija 

Primorska 
regija 

Ljubljanska in 
osrednja regija 

Gorenjska 
regija 

Zasavska in 
štajerska 
regija 

PK Fužinar PK Koper PK Olimpija PK Triglav PK Celulozar 

PK Velenje PK Biser PK Ljubljana PK Gorenjska 
Banka 
Radovljica 

PK Lafarge 
Trbovlje 

PK Branik PK Gorica PK Ilirija PK Kamnik ŠD Plavalček 

PD Maribor PK Cerkno PK Ribnica KPD Zvezda Veslaško 
plavalni klub 

PK Terme 
Ptuj 

PK Ajdovščina ŠD Riba PK Kranj PK Neptun 

PK 
Zdravilišče 
Radenci 

ŠD GRC ŠD Delfin ŠD Aktivček PD Celje 

PA Kurent 
Ptuj 

ŠD Ocean ŠD Aqua PK Železniki DVŠ Posejdon 

PK Ruše ŠD 
Reakraeativček 

PK Torpedo Šmid šport  

   PK Jesenice  

   PK Ratitovec  
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Ostale alineje in točke, ki jih je izpostavila G. Veličkovič: 

● Skupščina ZPSS je sklepčna, če je prisotnih 25 aktivnih plavalnih sodnikov. 

 

● Predlogi za napredovanja : 

 

Predloge za napredovanja in rangiranje  lahko podajo regijski odbori oziroma 

regijski koordinatorji  ali pa posamezni klubi sporočijo svoje predloge svojim 

regijskim koordinatorje, ti pa le te posredujejo SS ZPSS.  

 

Potrebno bo določiti, kako pogosto se dela kategorizacija. Predlog: v februarju 

po zimskih DP ter septembra. Sprejet je bil 

 

SKLEP 1:  

 

Na temo kategorizacije se bo v bližnji prihodnosti sestal ožji svet v sestavi 

Leskovec A. Pavlič  B. Veličkovič G. Rauter F.  Može D.  

 

● Licenčni seminarji: 

 

Licenčni seminar ni obvezen.  

 

Licenčni seminarji  kot pogoj za sojenje po predsednikovem mnenju ni potreben 

za sodnike, ki redno sodijo in na leto opravijo kar nekaj sojenj na državnih 

prvenstvih in mednarodnih tekmovanjih. Licenčni – obnovitveni seminar je 

potreben plavalnemu sodniku, ki več kot 2 leti ni sodil, z namenom da obnovi 

plavalna pravila in znanje sojenja. 

 

 

● Strokovni seminarji - strokovna srečanja:  

 

Strokovni seminarji so po mnenju članov SS obvezni in koristni. Strokovni 

seminar bi moral biti opredeljen drugače. To bi moralo biti srečanje, kjer bi 

sodniki po strokovni razpravi morali poenotiti mnenja  in na osnovi tega enotno 

delovali na vseh tekmovanjih pod okriljem PZS.  Na strokovnih srečanjih bi 

izkušeni sodniki predstavili svoje izkušnje, obravnavali bi napake na DP, 

različne poglede na določena pravila  in podobno.  

 

Strokovni seminarji/srečanja bi morali potekati vsaj 1x na leto. Takšni seminarji 

se lahko organizirajo tudi na regijskem nivoju. 
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4. Spremljanje finančnega stanja na kontu plavalni sodniki 

 

Sedanje vodenje finančnega stanja se novemu Strokovnemu svetu  ne zdi dovolj 

transparentno zato je soglasno bil sprejet  

 

SKLEP 2:  

 

V zvezi s finančnim poslovanjem na kontu, namenjenemu ZPSS,  veljajo naslednja 

določila in spremembe:  

 

1.   KROGOTOK FINANČNEGA POSLOVANJA 

 

Za kontakt z računovodskim servisom je zadolženo Tajništvo ZPSS  oz. tajnica ga. 

Sonja Ulrih. 

 

Iz konta ZPSS se brez odobritve Predsednika ZPSS oz. pooblaščene osebe ne sme 

izvršiti  nobeno izplačilo. 

 

Vse stroške – račune in naloge za izplačilo – je potrebno v skenirani obliki po mailu 

poslati na mail ZPSS@plavalna-zveza.si. Tajništvo prejeti mail posreduje predsedniku, 

ta pa vrne dopis s pripisom »Izplačilo odobreno«. Odobritev tajništvo po elektronski 

pošti posreduje računovodji Roku Slaku, MAHNE d.o.o., ki izvrši plačila in kopijo 

odobritve posreduje tajništvu PZS (M. Perme). 

 

Računovodstvo 7 dni po prejeti odobritvi izplačila/izvršenem izplačilu tajništvu po 

elektronski pošti posreduje izpis finančnih transakcij na kartici ZPSS. Tajništvo preveri, 

da so vse odobrene transakcije pravilno izplačane in je stanje na kontni kartici pravilno. 

Računovodstvo je dolžno vsak mesec oz. po potrebi na poziv tajništva po elektronski 

pošti na elektronski naslov ZPSS@plavalna-zveza.si  poslati stanje in izpis finančnih 

transakcij na kartici ZPSS na dan 5. v tekočem mesecu. 

 

Po potrebi se za nasvete pravilnosti finančnega poslovanja kontaktira g. Janez Rugelj.  

 

 

2.  STROŠKI DELEGATA PZS 

 

Delegat PZS je imenovan s strani plavalne zveze in na tekmovanju predstavlja PZS, 

zato stroški delegata ne smejo iti v breme ZPSS, temveč je za povračilo stroškov 
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delegata zadolžena PZS iz svojega proračuna. 

 

3.    PLAVALNE TEKME, KI SO UVRŠČENE NA FINA KOLEDAR: 

 

ZPSS je na tekme, ki so uvrščene na FINA koledar, dolžna zagotoviti vrhovnega 

sodnika in štarterja, ki sta na seznamu FINA liste, vendar vsi stroški v zvezi s FINA 

sodnikoma (stroški namestitve s poznim odhodom iz namestitve, potni stroški ter 

prehrana) bremenijo organizatorja, ki je stroške FINA sodnikoma dolžan poravnati. 

 

 

4.  DRŽAVNA PRVENSTVA: 

 

ZPSS sodnikom delegiranim na Državna Prvenstva (ml. dečki/ml. deklice, 

dečki/deklice, absolutno DP ter odprto prvenstvo Slovenije) zagotovi povračilo stroškov 

za vrhovnega sodnika, štarterja, in 4 sodnike tehnike. Delegirani sodniki so upravičeni 

do dnevnice ter povračila potnih stroškov. Višina povračila – kilometrina   je določena 

skladno z veljavnimi predpisi. 

Delegiranemu sodniku, ki se dnevno vozi na sojenje tekmovanja Državnega prvenstva, 

pripada na dan sojenja kilometrina za pot od doma do kraja tekmovanja ter nazaj do 

doma.  Za poti, opravljene v odmoru med jutranjim in popoldanskim delom tekmovanja 

se sodniku kilometrina ne prizna. 

 

V kolikor je bivališče delegiranega sodnika od bazena, kjer se odvija Državno 

prvenstvo,  oddaljeno manj kot 20 km, se povračilo potnih stroškov ne izplača. 

 

V primeru, da je delegirani sodnik iz drugega kraja, kot je kraj Državnega prvenstva, 

ZPSS pokrije stroške namestitve - prenočitev s poznim odhod iz prenočišča ter 

prehrano - za vse dni trajanja tekmovanja. V kolikor ima sodnik zagotovljeno 

namestitev in prehrano je po zakonu upravičen do zmanjšane dnevnice. 

Sklep je Predsednik predstavil na sestanku IO PZS, ki je potekal 30.03.2017 v 

Ljubljani. Sklep je bil sprejet in potrjen.  

Finančni plan bo pripravljen, ko bomo iz računovodstva dobili podatke o finančnih 

transakcijah v predhodnem letu. Pripravljen bo do naslednjega sestanka. 
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5. Tečaji za nove sodnike in licenčni seminarji 

 

Poročal je F. Rauter. Gradiva je za seminarje je ogromno.  Gradivo – PPT prezentacijo 

ima F. Rauter  pripravljeno, prav tako je pripravljen DVD s posnetki plavalnih tehnik.  

Izpostavil je problem starih izpitnih pol, ki jih je potrebno prenoviti. Izpitna pola ima 40 

vprašanj. Vprašanja morajo biti jasna, logična in nedvoumna.   

Z prenovo gradiva in izpitnih pol  bomo nadaljevali; predsednik se bo sredi marca 

udeležil FINA seminarja na Portugalskem, konec maja bo FINA tečaj na Dunaju, 

predvidena udeležba vsaj 4 sodnikov. Po tečajih bomo dopolnili in ažurirali izpitne pole 

z informacijami pridobljenimi na tečajih in posredovali vodjem sodniških zborov na 

strokovnem srečanju oz. skupščini. 

Povpraševanje po tečajih je trenutno ogromno. Povpraševanje po tečajih so izrazili v 

klubih PK Fužinar,  PDM + ŠD Kurent, PD Velenje, PK Ljubljana, ŠD Riba…. 

Vprašanje je, kdo bo po regijah organiziral in vodil tečaje. Člani Strokovnega sveta in 

regijski vodje se bodo medsebojno uskladili glede izvedbe le teh. 

Vsi datumi izobraževanj naj se posredujejo tajništvu in predsedniku, ki bodo poskrbeli, 

da bodo vsi termini izobraževanj objavljeni na koledarju PZS. 

 

6. Seminarji in sojenja v tujini 

 

Glede sojenj v tujini po vabilu: povabljeni sodniki, ki so člani ZPSS, s predhodnim 

posredovanjem povabila kluba iz tujine  v tajništvo ZPSS  lahko odidejo na sojenje v 

tujino. Stroške nosijo sami (oz. klub, ki jih je povabil. Za vse dogovore  glede sojenj v 

tujini je za svoje člane pristojen SS ZPSS. 

FINA seminarji za sodnike:  Fina school je odprt za vse. Predavajo člani tehnične 

komisije. Program je  namenjene FINA in  tudi »neFINA«. Za izvedbo seminarja  se 

lahko prijavi katerakoli država. Ideja je, da bi tudi ZPSS  organizirala takšen dogodek. 

Predsednik se bo 17 – 18.3.2017 udeležil FINA seminarja v Coimbri, Portugalska. 

Meseca maja bo FINA seminar na Dunaju, trenutno je prijavljenih 5 kandidatov.  
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7. Razno 

 

● Poročila vrhovnih sodnikov o poteku zimskih državnih prvenstev: 

 

 Poročilo DP Absolutno; poročilo oddal vrhovni sodnik tekmovanja D. 

Može;  brez posebnosti, brez pritožb. Diskvalifikacije 34+2 finali. Največ 

diskvalifikacij predstavljajo prehitri štart, napake pri hrbtnem stilu. Zanimiva 

diskvalifikacija – plavalec pri hrbtnem je skočil v vodo pred znakom; napaka 

10.9 . Odplavanih je bilo 10 državnih rekordov. 

 

 

 Poročilo DP Dečki deklice; poročilo predstavil vrhovni sodnik B. Nežmah; 

brez posebnosti, brez pritožb. 1 sodniška napaka,  ker je sodnik na 1500m 

piskal 50m prehitro.  Zato je bil sprejet  

 

SKLEP 3:  

 

V izogib takim napakam v prihodnosti na DP se na daljših disciplinah 

obvezo piše čase vmesne čase. 

 

 Poročilo DP Mlajši dečki/mlajše deklice: Poročilo predstavil vrhovni 

sodnik T. Leskovec; brez posebnosti, sodnikov kljub bojazni o nezadostnem 

številu dovolj. Sodniki so še sveži, kar se je poznalo na kvaliteti sojenja. 

Diskvalifikacij  glede na nivo plavalnega znanja sicer veliko a pričakovano 

starostni skupini. Uradnih pritožb ni bilo. 

 

Ker so vsi  trije državni sodniki predstavili svoja poročila v različnih oblikah 

in poročali o različnih stvareh, smo sprejeli  

SKLEP 4: 

Od prihodnjih državnih prvenstev dalje bomo poenotili obliko Poročila 

vrhovnega sodnika o poteku državnega prvenstva, da bodo vsi vrhovni 

sodniki poročali na isti  način in o podobni vsebini. 
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● Nova spletna stran: Je dejavna, idej, kaj vse lahko naložimo na novo spletno stran 

je veliko. Še vedno čakamo, da bo Gorazd Virant vzpostavil spletni koledar, da 

bomo lahko objavili vse tečaje za plavalne sodnike,  seminarji in tekme, da se bodo 

lahko vsi sodniki prijavili na tekmo.  

 

● Poletna državna prvenstva;  Kje se bodo odvijala, bo znano po sestanku IO ZPS, 

ki bo konec marca. Ko bodo znani organizatorji DP, bomo poslali klubom obrazce 

za predloge delegiranih državnih prvenstev, tako kot smo to storili pozimi. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri 

 

Zapisala: 

Sonja Ulrih 
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