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ZAPISNIK
ZBORA PLAVALNIH SODNIKOV (ZPSS) PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE (PZS) z dne 30.09.2017
Prisotni:
Prisotnih je bilo 28 plavalnih sodnikov iz 18 plavalnih klubov oziroma društev: Jani Borec, Gorazd
Cerkovnik, Anita Nova Valant, Igor Štih, Andreja Burja Suban, Janez Rugelj, Jure Rožič, Milena Slivšek,
Anka Štular, Rihard Pavlin, Andreja Rakuša, Anita Berlisk, Borivoj Nežmah, Damijan Pogačar, Aleš Škulj,
Franc Rauter, Zdravko Mohorič, Željko Urgl, Gordana Veličkovič, Samo Salihovič, Roman Rant, Suzana
Batagelj, Rok Kužel, Dušan Resnik, Sebastjan Bizjak, Blažka Josipovč, Karmen Grmut
(glej listo prisotnosti – priloga 1).

Gostitelj, g. Rihard Pavlin je pozdravil vse udeležence. Prisotni so se z minuto molka poklonili
spominu g. Dimitija Mnceviča in Boštjana Pavliča. Udeležencem je zaželel uspešno delo, ob koncu pa
povabil na ogled Škrabčeve domačije ob prijetnem druženju.
Predsednik ZPSS PZS, g. Franc Rauter je pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red.
Dnevni red:
1.
Predstavitev sprememb v delovanju ZPSS,
2.
Prenovljeni pravilniki in poslovniki,
3.
Kratka informacija o finančnem stanju,
4.
Baza plavalnih sodnikov,
5.
Izobraževanja v prihodnje,
6.
Razno,
7.
Srečanje in neformalno druženje.
Pred pričetkom je ga. Slivšek povedala, da zbor plavalnih sodnikov nima pravne podlage za izvedbo.
Odgovor na povedano je podala ga. Gordana Veličkovič.
Ad 1.
Predsednik ZPSS g. Rauter je predstavil organe ZPSS:
•
•
•
•
•

skupščina ZPSS,
predsednik ZPSS,
regijski odbori ZPSS,
strokovni svet ZPSS (SS ZPSS),
disciplinska komisija ZPSS.

Predlagana novost so regijski odbori, ki bi jih vodili odgovorni predstavniki sodnikov za posamezne
regije. Skrbeli bi za ustrezno izobraževanje sodnikov, za izmenjavo sodnikov in pomoč med klubi pri
organizaciji tekmovanj. Na ta način se želi dvigniti kvaliteto sojenja.
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Udeleženci smo imeli možnost podati pripombe na predlagano razporeditev klubov po regijah in na
predstavnike posameznih regij (glej prilogo 2). Pripomb ni bilo.
Strokovni svet ZPSS ima trenutno 10 članov; v kratkem bodo povabili k sodelovanju še enega od
sodnikov.

Ad 2.
Ga. Veličkovič je predstavila spremembe oz. dopolnitve pravil zbora plavalnih sodnikov in poslovnika.
Pravila ostajajo kot so bila sprejeta, spremembe so samo tam, kjer so bile možne različne interpretacije.
Kodeks zbora plavalnih sodnikov – dodano je pravilo, da sodniki ne smejo uporabljati
telekomunikacijskih sredstev.
Novost je disciplinski pravilnik, ki definira postopke, kršitve, sankcije in zastaranje.
Predlaga se prenovljen pravilnik o napredovanju sodnikov, ki definira, kaj in kako mora soditi sodnik,
da se mu odobri napredovanje v višjo kategorijo. Dodan je naziv mednarodnega sodnika.
Vse dopolnitve in spremembe bodo poslane vodjem sodniških zborov po klubih v pregled za morebitne
dopolnitve in predloge. Sprejetje pravilnikov je predvideno na enem od zimskih DP v plavanju. Vse
spremembe morajo biti v skladu s statutom Plavalne zveze, ki bo prav tako v kratkem prenovljen
pripravljen za obravnavo pred skupščino PZS, ki bo predvidoma še letos.
Glede na omenjeno in podano začetno mnenje ga. Slivškove zbor plavalnih sodnikov v tej zasedbi ni
bil operativen – podane so bile zgolj informacije o delu ZPSS in o novostih, ki bodo usklajene in
realizirane v prihodnje (oziroma so že).

Ad 3.
Finančno poročilo ZPSS je v odsotnosti tajnice SS ZPSS, ga. Sonje Ulrih, podal predsednik ZPSS, g. Franc
Rauter.
ZPSS ima pri PZS ločen konto račun za delo plavalnih sodnikov. ZPSS je v letu 2017 imel odobren
proračun v višini cca. 9.000,00 EUR, do oktobra 2017 je bilo porabljenih 5.922,53 EUR (za državna
prvenstva in izobraževanja sodnikov). Preostanek denarja se bo predvidoma porabil za izobraževanje.
Predsednik ZPSS pove, da so bila sredstva za plavalne sodnike odobrena s strani predsednika PZS.
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Ad 4.
G. Nežmah je predstavil kako poteka postavljanje baze plavalnih sodnikov. Nadgrajuje se baza, ki so jo
predali prejšnji vodje ZPSS. Podatki so nepopolni – zadnja primopredaja vodje ZPSS ga. Slivšek –
sedanjemu vodji ZPSS g. Rautarju ni bila izvedena. Vsi klubi so bili preko regionalnih predstavnikov
pozvani, da pošljejo svoje sezname (aktivnih in neaktivnih) sodnikov s podpisanim soglasjem, da se
sodnik strinja z uporabo njegovih podatkov za potrebe sodniške zveze. Od 28 klubov je SS ZPSS dobil
samo 11 odgovorov, zato se klubske vodje sodniških zborov ponovno poziva, da se potrebni podatki
čimprej posredujejo, da se baza dokončno uredi (tudi na PZSana). Vodje klubskih sodniških zborov
posameznih tekem bodo, ko bo baza urejena, imeli preko PZSane dostop do seznama svojih sodnikov
in jih bodo preko PZSane tudi prijavljali in delegirali na prvenstva v organizaciji PZS.
V bazo se nov sodnik vpiše takrat, ko opravi pisni izpit, podpiše soglasje o uporabi osebnih podatkov
in opravi še praktični del izpita. Naloga člana SS ZPSS, ki opravi teoretični del izobraževanja in
naknadno, ko pridobi še podatke o uspešno opravljenem praktičnem delu je, da odda poročilo o
izobraževanju (kdaj, pri komu in kdo se je izobraževal) – to pa je tudi podlaga za izdajo sodniške
izkaznice.
V razpravo se je vključil tudi g. Salihovič s predlogom, da se v prihodnosti namensko odvede tuči
članarina za plavalne sodnike.

Ad 5.
G. Rauter je predstavil predlog izobraževanj v prihodnjem obdobju. Pisni izpiti za nove sodnike bi se
opravljali pri enem od članov strokovnega sveta sodniške zveze. Ob opravljanju izpita se kandidatu za
sodnika da v podpis tudi soglasje, da se ga lahko vpiše v bazo sodnikov.
Za neaktivnega se šteje sodnik, ki ni sodil več kot 2 leti – za ponovno aktivacijo potrebuje obnovitveni
seminar, kjer se predstavijo spremembe iz zadnjih nekaj let in obnovi pravila, ki veljajo.
Kategorizacija sodnikov se opravi na predlog vodje sodnikov posameznega kluba, ki ga pošlje
strokovnemu svetu ZPSS.
Vodje klubski sodniških zborov pošljejo predlog kategorizacije SS ZPSS.
Klubi, ki potrebujejo tečaj za nove sodnike se pisno obrnejo na zpss@plavalna-zveza.si, ki določi
izvajalca seminarja. Pozivi oz. izvedbe se objavijo na spletni strani PZS – SODNIKI – seminarji (povezava:
https://www.plavalna-zveza.si/category/sodniki/seminarji/)
Predlog je, da se v Sloveniji organizira FINA Swimming Schools for Officials in 2019. Vse stroške
predavateljev plača FINA, strošek ZPSS so samo spremljajoče aktivnosti in da se izkažemo kot dobri
gostitelji. Število udeležencev je omejeno na 30 – 35 oseb. Takega seminarja se je letos na Dunaju
udeležilo 5 slovenskih sodnikov.
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Ad 6.
Tekme naj bi se v prihajajoči sezoni rangirale od A (najvišji rang) do C. Novemu sistemu se bomo morali
prilagoditi tudi sodniki. Pozvani smo, da predlagamo, kako bomo sodelovali. Današnji predlog je bil, da
na tekmah ranga A vrhovni sodnik odda poročilo o delu vsakega sodnika, ki je podlaga za napredovanje
sodnikov.
Pregledali smo spremembe pravil FINA, ki veljajo od 21.09.2017, ki jih dobimo na elektronski naslov v
prihodnjem tednu.
V pripravi so novi kartončki FINA, ki sodnikom služijo kot pripomoček pri sojenju in ne predstavljajo
celovitega poznavanja FINA pravil. Kartončki bodo poslani klubom.

Ribnica, 4. 10. 2017

Priloge:
1 – lista prisotnih
2 – regijski koordinatorji
3 – Disciplinski pravilnik ZPSS
4 – Pravilnik o opravljanju sodniških izpitov
5 – Kodeks ZPSS

Zapisnikar: Anita Novak Valant
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PRILOGA 1 – lista prisotnih
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PRILOGA 2 - regijski koordinatorji SS ZPSS
Može, Petek

Luis, Ulrih

Rožič, Pavlin

Nežmah

Leskovec

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

PD Hopla

ŠD Ocean

ŠD Aqua

PK Železniki

DVŠ Posejdon

RUD Eleja

ŠD Reakraeativček

PK Torpedo

Šmid šport

PK Ruše

PK Jesenice
PK Ratitovec

Ažuren seznam regijskih koordinatorjev je objavljen na spletni strani PZS

(povezava:https://www.plavalna-zveza.si/sodniki/vodje-sodniskih-zborov/koordinatroji-ss-zpss/).

