S pooblastilom predsednika pošiljam sledečo korespondenco.

Predsednik sklicuje osmo korespondenčno sejo.
Dnevni red: Obravnava predlogov sprememb statuta PZS
Članica Strokovnega sveta Gordana Indihar Veličkovič ter predsednik ZPSS Franc Rauter
sta pripravila sledeči predloge sprememb.
Pripombe sodnikov na predlog statuta PZS:

Plavalni sodniki, čeprav nismo „člani“ PZS v smislu statuta, menimo, da moramo imeti
možnost opredeliti se do predlaganih sprememb, ki posegajo v naš položaj v PZS. Glede na
to, da predloga statuta sploh nismo prejeli, da je čas za pripombe oz amandmaje že tako bil
kratek in je bil v času državnih prvenstev, ko smo sodniki dodatno zaposleni (ob službah) z
delom na državnih prvenstvih, kar nam je odvzelo dodatne 7 dni, najprej predlagamo, da se
rok za vložitev amandmajev podaljša, da bomo naše predloge lahko podrobneje obrazložili
in se opredelili tudi do ostalih določb statuta (npr. nasprotje med 7. in 8. odstavkom 31.
člena, neopredeljenost kvalificirane večine na več mestih...) Zaradi sneženja ni bilo mogoče
niti, da bi se sestal strokovni svet, zato je predlog amandmajev oblikoval na dopisni seji,
čeprav menimo, da bi bila primernejša širša razprava, ne samo o določilih, ki se nanašajo
neposredno na sodnike, pač pa o celotnem predlogu statuta.
13. člen
črta se besedilo: zbor plavalnih sodnikov Slovenije
32. člen
Zbor plavalnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPSS) je samostojna strokovna
organizacija v sklopu PZS, ki združuje vse plavalne sodnike na območju RS.
Delo ZPSS je javno. Javnost se zagotavlja na način določen v 6. členu tega statuta.
ZPSS ima predsednika, ki izvolijo predstavniki vseh klubskih zborov plavalnih sodnikov na
način določen s pravili delovanja ZPSS in ga predlagajo Skupščini PZS, ki ga potrdi z
navadno večino.
Predsednik ZPSS predstavlja ZPSS v organih PZS in v odnosih z plavalnimi sodniki drugih
držav za posamezna opravila pa lahko pooblasti drugega člana ZPSS.
Za svoje delo odgovoren Skupščini PZS. Mandat Predsednika ZPSS traja štiri leta.
Predsednika ZPSS lahko predčasno razreši Skupščina PZS, na predlog Predsednika PZS.
Notranja organiziranost, preostali organi in njihova pristojnost ter način odločanja ter delovanja
in druga vprašanja v zvezi z delom ZPSS se urejajo s pravili ZPSS, ki so usklajena s Statutom
PZS. Vsi akti, ki jih sprejema ZPSS morajo biti objavljeni na spletni strani PZS.
PZS zagotavlja sredstva za delovanje ZPSS znotraj proračuna za posamezno leto na podlagi
letnega finančnega načrta ZPSS, ki ga potrdi IO PZS .
določbe o ZPSS bi bilo primerneje razvrstiti neposredno pred oddelek materialno in finančno
poslovanje

42. člen
na koncu prvega odstavka se doda besedilo:
Za podpisovanje finančnih in materialnih listin v zvezi z delovanjem ZPSS lahko prenese
pooblastilo le na predsednika ZPSS.
na koncu drugega odstavka se doda besedilo
Za zadeve v zvezi z delovanjem ZPSS, lahko pooblasti le predsednika ZPSS.
OBRAZLOŽITEV:
ZPSS ni in ne more biti organ PZS. Sodniki smo podpora tekmovalnemu delu plavanja in ne
odločamo o ničemer, samo izvajamo tekmovanja. Nimamo nobenih pristojnosti, razen pri
izvedbi tekmovanj te pa določa FINA. Da je opredelitev ZPSS kot organa neprimerno izhaja
tudi iz 14. člena predloga statuta, ki predvideva volitve članov organov. pa tudi 2. odstavek
42. člena ki omogoča pooblastitev članov organov (torej kateregakoli sodnika). Primerno bi
bilo, da ima to pooblastilo le predsednik ZPSS.
Sodniki moramo biti povsem samostojno organizirani znotraj PZS, kar smo bili že doslej.
Poskrbeti je potrebno za ustrezno financiranje, ki mora biti naprej predvideno (finančni
načrt), transparentno in zato podvrženo ustreznemu nadzoru. Takšna je tudi narava
sodniškega dela, ki mora biti neodvisno, tako od klubov, kot od zveze. Seveda pa je
potrebna koordinacija tako s SS kot z IO in predsednikom PZS. za to naj skrbi predsednik
ZPSS, katerega položaj, bistvene pristojnosti in odgovornost naj določa statut PZS. V zvezi s
tem je neprimerno tudi, da bi skupščino ZPSS, ki ni organ, ki bi ga PZS zahteval, sklical
predsednik PZS. Večina sodniških organizacij v Evropi položaj (Švica, Španija,
Portugalska...) kot je predlagan in je bil tudi do sedaj. Sodniki ne vidimo nobenega razloga,
da bi ga spreminjali..
Člane Strokovnega sveta prosim za morebitne predloge in pripombe.
Na podlagi vaših pripomb in predlogov bomo oblikovali sklep, ki bo posredovan PZS.
Vaše predloge in pripombe pričakujem čimprej, najkasneje do petka, 09.02.2018 dopoldne.

Sonja Ulrih
Tajništvo
Zveza plavalnih sodnikov Slovenije
E-mail: zpss@plavalna-zveza.si
WEB: www.plavalna-zveza.si

ZAPISNIK 7. KORESPONDENČNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZPSS
8. Korespondenčna seja je bila na pobudo Predsednika SS ZPSS sklicana po
elektronski pošti dne 07.02.2018.
Dnevni red: Pripombe sodnikov na predlog statuta PZS
Pripombe sodnikov na predlog statuta PZS so sledeče:
Plavalni sodniki, čeprav nismo „člani“ PZS v smislu statuta, menimo, da moramo imeti
možnost opredeliti se do predlaganih sprememb, ki posegajo v naš položaj v PZS. Glede na
to, da predloga statuta sploh nismo prejeli, da je čas za pripombe oz. amandmaje že tako bil
kratek in je bil v času državnih prvenstev, ko smo sodniki dodatno zaposleni (ob službah) z
delom na državnih prvenstvih, kar nam je odvzelo dodatne 7 dni, najprej predlagamo, da se
rok za vložitev amandmajev podaljša, da bomo naše predloge lahko podrobneje obrazložili
in se opredelili tudi do ostalih določb statuta (npr. nasprotje med 7. in 8. odstavkom 31.
člena, neopredeljenost kvalificirane večine na več mestih...). Zaradi neugodnih vremenskih
razmer - sneženja - ter posledično težav v prometu, kar je članom iz štajerske in primorske
regije onemogočilo prihod na sestanek, smo bili primorani odpovedati in prestaviti sestanek
strokovnega sveta, sklicanega na to temo, predlog amandmajev pa se je oblikoval na
dopisni seji. Menimo, da bi bilo namesto dopisne seje bistveno primernejša širša razprava,
ne samo o določilih, ki se nanašajo neposredno na sodnike, pač pa o celotnem predlogu
statuta.
13. člen
črta se besedilo: zbor plavalnih sodnikov Slovenije
32. člen
Zbor plavalnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPSS) je samostojna strokovna
organizacija v sklopu PZS, ki združuje vse plavalne sodnike na območju RS.
Delo ZPSS je javno. Javnost se zagotavlja na način določen v 6. členu tega statuta.
ZPSS ima predsednika, ki izvolijo predstavniki vseh klubskih zborov plavalnih sodnikov na
način določen s pravili delovanja ZPSS in ga predlagajo Skupščini PZS, ki ga potrdi z
navadno večino.
Predsednik ZPSS predstavlja ZPSS v organih PZS in v odnosih s plavalnimi sodniki drugih
držav za posamezna opravila pa lahko pooblasti drugega člana ZPSS.
Za svoje delo odgovoren Skupščini PZS. Mandat Predsednika ZPSS traja štiri leta.
Predsednika ZPSS lahko predčasno razreši Skupščina PZS, na predlog Predsednika PZS.
Notranja organiziranost, preostali organi in njihova pristojnost ter način odločanja ter delovanja
in druga vprašanja v zvezi z delom ZPSS se urejajo s pravili ZPSS, ki so usklajena s Statutom
PZS. Vsi akti, ki jih sprejema ZPSS morajo biti objavljeni na spletni strani PZS.
PZS zagotavlja sredstva za delovanje ZPSS znotraj proračuna za posamezno leto na podlagi
letnega finančnega načrta ZPSS, ki ga potrdi IO PZS .

Določbe o ZPSS bi bilo primerneje razvrstiti neposredno pred oddelek materialno in finančno
poslovanje.
42. člen
na koncu prvega odstavka se doda besedilo:
Za podpisovanje finančnih in materialnih listin v zvezi z delovanjem ZPSS lahko prenese
pooblastilo le na predsednika ZPSS.
na koncu drugega odstavka se doda besedilo
Za zadeve v zvezi z delovanjem ZPSS, lahko pooblasti le predsednika ZPSS.

OBRAZLOŽITEV:
ZPSS ni in ne more biti organ PZS. Sodniki smo podpora tekmovalnemu delu plavanja in ne
odločamo o ničemer, samo izvajamo tekmovanja. Nimamo nobenih pristojnosti, razen pri
izvedbi tekmovanj te pa določa FINA. Da je opredelitev ZPSS kot organa neprimerno izhaja
tudi iz 14. člena predloga statuta, ki predvideva volitve članov organov. pa tudi 2. odstavek
42. člena ki omogoča pooblastitev članov organov (torej kateregakoli sodnika). Primerno bi
bilo, da ima to pooblastilo le predsednik ZPSS.
Sodniki moramo biti povsem samostojno organizirani znotraj PZS, kar smo bili že doslej.
Takšna je tudi narava sodniškega dela, ki mora biti neodvisno tako od klubov, kot od Zveze.
Seveda pa je potrebna koordinacija tako s SS kot z IO in predsednikom PZS. Za to naj skrbi
predsednik ZPSS, katerega položaj, bistvene pristojnosti in odgovornost naj določa statut
PZS. Poskrbeti je potrebno za ustrezno financiranje, ki mora biti vnaprej predvideno (finančni
načrt), transparentno in zato podvrženo ustreznemu nadzoru. Neprimerno je tudi, da bi
skupščino ZPSS, ki ni organ, ki bi ga statut PZS predvideval, sklical predsednik PZS. Večina
sodniških organizacij v Evropi ima položaj (Švica, Španija, Portugalska...) kot je predlagan in
kot je do sedaj bil tudi pri nas. Sodniki ne vidimo nobenega razloga, da bi ga spreminjali.

Korespondenca je bila po elektronski pošti poslana vsem 11 članom Strokovnega
sveta dne 07.02.2018. Do 08.02.2018 je vseh 11 članov odgovorilo, oblikovalo in
soglasno potrdilo zgornje predlog.
SKLEP: Strokovni svet se soglasno strinja z zgoraj navedenimi predlogi in se strinja, da jih
kot take vrnemo PZS v obravnavo.

Sonja Ulrih
Tajništvo
Kranj, 9.2.2018

