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V skladu s 32. členom Statuta plavalne zveze Slovenije je Zbor plavalnih sodnikov 
Slovenije na svoji skupščini, dne 23. marca 2019 sprejel naslednja: 

 

 
PRAVILA ZBORA PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Zbor plavalnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPSS) je strokovni organ v okviru 
Plavalne zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS), ki združuje vse plavalne sodnike na 
območju Republike Slovenije (v nadaljevanju RS).  
 
 

2. člen 
 
Člani ZPSS so lahko vsi državljani RS, kot tudi tujci, ki imajo dovoljenje za prebivanje 
v Republiki Sloveniji in imajo priznani izpit za plavalnega sodnika. Način opravljanja 
izpitov določa Pravilnik ZPSS o opravljanju sodniških izpitov, kategorizacij in 
napredovanju. 
 
 

3. člen 
 
S temi pravili se ureja: organizacija ZPSS, organi, njihove pristojnosti, način odločanja 
in delovanja ter druga vprašanja, pomembna za delo ZPSS, ki so v skladu s Statutom 
PZS. 
 
 
 
II. ZBOR PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE, SEDEŽ IN NALOGE 
 

4. člen 
 
ZPSS deluje pod naslednjim imenom: ZBOR PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE – 
skrajšano ime ZPSS.  
Sedež je v Ljubljani, Celovška cesta 25. 
ZNAK ZPSS je okrogle oblike, v sredini so trije zaporedni zaveslaji rok, ki so v barvah 
slovenske zastave. Na zgornjem polkrogu je napis Plavalna zveza Slovenije, na 
spodnjem pa Zbor plavalnih sodnikov Slovenije. 
PEČAT ZPSS je v premeru 2.5 cm enake oblike in vsebine kot znak. 
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5. člen 
 
Naloge ZPSS so: 

● da skrbi za aktivnosti klubskih sodniških zborov, 
● da izpolnjujejo naloge in obveznosti, ki jih ima v okviru Statuta PZS, Propozicij 

tekmovanj in ostalih splošnih aktov PZS in ZPSS, 
● da izpolnjuje vse obveznosti, tako materialne kot moralne, ki izhajajo iz določil 

pravil in pravilnikov PZS in ZPSS, 
● da razvija množičnost in kvaliteto v sodniški zborov, 
● da skrbi za šolanje in izpopolnjevanje plavalnih sodnikov po pravilih FINA, 
● sodelovanje na posvetih, seminarjih in konferencah mednarodnih sodniških 

organizacij FINA in LEN, 
● potrjuje sodnike v skladu s Pravilnikom ZPSS o opravljanju sodniških izpitov, 

kategorizacij in napredovanju. 

 
III. ORGANI ZBORA PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 
 

6. člen 
 
Organi ZPSS so: 

● skupščina ZPSS (v nadaljevanju Skupščina), 
● predsednik ZPSS, 
● strokovni svet ZPSS (v nadaljevanju SS ZPSS). 

 
 
 
SKUPŠČINA ZPSS 
 

7. člen 
 
Skupščina  je najvišji organ sodniške organizacije. 
Zasedanje skupščine je lahko redno ali izredno. 
 
 

8. člen 
 
Redna skupščina se mora sestati v skladu s statutom PZS, praviloma vsaj enkrat na 
tekmovalno sezono. Skupščino skliče predsednik ZPSS. 
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9. člen 

 
Skupščino sestavljajo: 

• en delegat iz vsakega kluba, ki je član PZS in ima najmanj 10 registriranih 

plavalcev; 

• dva delegata iz vsakega kluba, ki je član PZS in ima 11 do vključno 50 registriranih 

plavalcev; 

• trije delegati iz vsakega kluba, ki je član PZS in ima od 51 do vključno 100 

registriranih plavalcev; 

• štirje delegati iz vsakega kluba, ki je član PZS in ima 101 ali več registriranih 

plavalcev;  

• predsednik ZPSS, 

• člani strokovnega sveta ZPSS. 

 
Glasovalno pravico imajo samo delegati klubskih sodniških zborov. 
 
 

10. člen 
 
Skupščina veljavno sklepa, če je ob predvidenem začetku skupščine navzočih več kot 
polovica delegatov klubskih sodniških zborov. Prisotnost delegatov je pravno veljavna 
tudi na temelju pisnega pooblastila kluba, ki je član PZS in ima glasovalno pravico. 
 
Če ob predvidenem začetku skupščine ni navzočih zadostno število delegatov v 
skladu določilom prejšnjega odstavka tega člena, se začetek skupščine odloži za 30 
minut. Skupščina je veljavno sklepčna, če je takrat navzočih vsaj 1/3 delegatov. 
 
Skupščina veljavno sprejema sklepe z večino glasov prisotnih delegatov, pri čemer 
lahko delegat veljavno glasuje s svojim glasom in po pooblastilu sodniškega zbora 
kluba, ki ima glasovalno pravico. 
 
 

11. člen 
 
Izredna skupščina se sklicuje: 

● kadar to zahteva tretjina članov ZPSS, 
● SS ZPSS, 
● izvršni odbor PZS,. 

Predsednik mora sklicati izredno skupščino v roku 30 dni po prejetju zahteve. V 
nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino predlagatelj. 
Izredna skupščina obravnava samo vprašanja za katera je bila sklicana. 
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12. člen 

 
Skupščina s sklepom odloča o: 

● sprejemu dnevnega reda, 
● poročilu o delu predsednika ZPSS, 
● spremembah in dopolnitvah aktov ZPSS, 
● dolgoročnih in letnih programih ZPSS, 
● finančnem poročilu ZPSS, 
● odvzemu sodniške licence posameznim plavalnim sodnikom skladno s 

pravilnikom ZPSS o opravljanju sodniških izpitov in kategorizaciji plavalnih 
sodnikov, 

● podelitvi nagrad in priznanj zaslužnim plavalnim sodnikom, 
● odloča o prenehanju delovanja ZPSS. 

 
 
PREDSEDNIK ZPSS 
 

13. člen 
 
Predsednika ZPSS izvoli skupščina ZPSS na podlagi glasovanja delegatov 
posameznih klubskih sodniških zborov določen v 9. členu pravil delovanja ZPSS in 16. 
členu Statuta PZS na način skladen s poslovnikom o delu skupščine ZPSS. 
Izvoljenega predsednika ZPSS potrdi skupščina PZS z navadno večino. 
 
Kandidat za predsednika ZPSS mora na skupščini ZPSS predstaviti program dela za 
naslednje mandatno obdobje.  
 
Predsednik ZPSS za svoje delo odgovarja izvršnemu odboru PZS (v nadaljevanju IO 
PZS). Mandat predsednika, v skladu z 32. členom Statuta PZS, traja 4 leta. 
 
Naloge predsednika so: 

● predstavlja in zastopa ZPSS, 
● vodi in organizira delo ZPSS, 
● predlaga člane SS ZPSS, 
● pripravlja programe dela ZPSS, 
● skrbi za pravilno in pravočasno sprejemanje programov in sprejetih sklepov 

skupščine ZPSS ter ostalih organov ZPSS, 
● sklicuje skupščine ZPSS, 
● redno obveščanje IO PZS o delu organov ZPSS, 
● opravljati ostala dela in naloge po navodilih IO PZS ter ostalih organov PZS. 
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14. člen 

 
Predsednika ZPSS lahko predčasno razreši Skupščina PZS, na predlog Predsednika 
PZS.  
 
Če predsednik odstopi, mora do novih volitev, najdlje pa še šest mesecev, opravljati 
dolžnosti predsednika. IO PZS lahko do prve naslednje skupščine PZS na predlog SS 
ZPSS imenuje začasnega predsednika ZPSS.  
 
 
 
STROKOVNI SVET ZPSS 
 
 

15. člen 
 
Strokovni svet ZPSS je strokovni organ, ki ga sestavljajo sodniki ZPSS in obravnava 
vprašanja s področja strokovnega dela ZPSS o strokovnih vprašanjih, predvsem pa: 
 

● določa strokovne podlage za program dela in razvoj ZPSS, 
● pripravlja strokovne analize, poročila, tolmačenja s področja pravil plavalnih 

tekmovanj PZS in FINA za potrebe klubskih sodniških zborov in organov PZS, 
● spremlja spremembe pravil plavalnih tekmovanj FINA in predlaga dopolnila ali 

spremembe Pravil plavalnih tekmovanj PZS ter propozicij tekmovanj PZS, 
● delegira sodnike za državna prvenstva, 
● spremlja delo klubskih sodniških zborov in delegiranih sodnikov na 

tekmovanjih, 
● pripravlja spremembe in dopolnitve izpitnih pol za opravljanje sodniških izpitov, 
● predlaga kategorizacijo sodnikov na podlagi pravilnika o opravljanju sodniških 

izpitov in kategorizaciji plavalnih sodnikov, 
● pripravlja strokovne seminarje in posvete za sodnike, 
● imenuje kandidate v mednarodno sodniško organizacijo FINA, 
● pripravlja kandidate za sodniške izpite, člani SS pa so člani izpitnih komisij, 
● usklajuje in koordinira delo članov SS ZPSS na regijskem nivoju. 

 
 

16. člen 
 
Strokovni svet ZPSS šteje 11 članov (10 in predsednik ZPSS). Člane SS ZPSS 
imenuje predsednik ZPSS. Predsednik mora na skupščini predstaviti svojo ekipo 
Strokovnega sveta ZPSS. Vsaj 6 članov SS ZPSS (večina) mora biti izbranih iz 
aktivnih FINA list (FINA officials list). Vsaka regija mora imeti v Strokovnem svetu 
ZPSS vsaj enega predstavnika. 
 
. 
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Predsednik ZPSS je avtomatično član SS ZPSS na podlagi funkcije. Mandat članov 
SS ZPSS traja 4 leta in je vezan na mandat predsednika ZPSS. 
 
SS ZPSS lahko IO PZS oziroma predsedniku PZS predlaga razrešitev predsednika 
ZPSS in hkrati predlaga vršilca dolžnosti predsednika ZPSS. 
 
 

17. člen 
 
Strokovni svet ZPSS lahko po potrebi pritegne k sodelovanju tudi zunanje 
strokovnjake. 
 
 
 

18. člen 
 
Strokovni svet vodi predsednik strokovnega sveta, ki ga izvoli SS ZPSS izmed svojih 
članov. 
 
 
 
V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 
 
 

19. člen 
 
Za disciplinski prekršek članov ZPSS se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov 
organov ZPSS in IO PZS ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese 
in ugled ZPSS. 
 
 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 
 

20. člen 
 
Disciplinske kršitve, ki so opredeljene v Pravilniku disciplinske komisije PZS,  Ustavi 
RS ter drugi predmetni zakonodaji, obravnava disciplinska komisija PZS. 
 
O odvzemu sodniške licence odloča Skupščina ZPSS, DK PZS je v tem primeru 
drugostopenjski organ. 
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IV. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE ZPSS 
 
 

21.člen 
 
Dohodki ZPSS so: 
 

● Sredstva PZS, 
● dohodki od reklam in prireditev, 
● marketing, 
● sponzorstvo, 
● drugi dohodki (prodaja strokovne literature, organizacija seminarjev itd.). 

 
 

22. člen 
 
Finančno - materialno poslovanje poteka v skladu z načeli, ki veljajo za društva in 
drugimi veljavnimi predpisi preko tekočega računa PZS.  
 
 
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

23. člen 
 
Plavalnemu sodniku preneha članstvo v sodniški organizaciji: 
 

● s smrtjo, 
● z izpisom, 
● v skladu s disciplinskim pravilnikom PZS, 
● s sklepom skupščine ZPSS o odvzemu sodniške licence, 
● če je pravnomočno obsojen na kazen najmanj šest mesecev zapora nepogojno, 
● z neaktivnostjo v sodniški organizaciji oziroma če 2 leti ne sodeluje aktivno v 

sodniškem zboru ali se ne udeleži strokovnega izpopolnjevanja (seminar, 
predavanja itd). 

 
24.člen 

 
ZPSS preneha z delom: 
 

● s sklepom skupščine ZPSS z dvotretjinsko večino vseh delegatov, 
● s sklepom skupščine PZS. 

 
V primeru prenehanja delovanja ZPSS, preidejo vsa sredstva v last PZS. 
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25. člen 

 
Poleg teh Pravil  ima ZPSS še naslednje akte: 
 

● pravilnik ZPSS za opravljanje sodniških izpitov in kategorízacijo plavalnih 
sodnikov, 

● kodeks ZPSS, 
● poslovnik o delu skupščine. 

 
 

26. člen 
 
Administrativno - tehnična dela opravlja s strani SS ZPSS določena oseba v 
sodelovanju s pisarno PZS. 
 
 

27. člen 
 
Pravila ZPSS začnejo veljati takoj, ko jih sprejme skupščina ZPSS. 
 
 
 
 
 
Predsednik ZPSS 
Franc Rauter 
 


