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ZAPISNIK 1. seje SS ZSSS

ki je potekala 29.11.2016 ob 18..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: nihče

Predsednik je pozdravil vse navzoče in predlagal sledeči dnevni red:
1. Formalna ustanovitev SS ZPSS,
2. Pregled sklepov neformalnega sestanka SS, ki je bil dne 15.11.2016 ob 17. uri ,
3. Razdelitev področij dela med člane novega SS,
3.1. Baza plavalnih sodnikov,
3.2. Pravilniki in poslovniki – prenova,
3.3. Gradivo za izobraževanje - enotno za vse klube.

1. Formalna ustanovitev SS ZPSS PZS
1.1. Izvolitev vodja SS ZPSS – Franc Rauter
Predsednik je pozval k imenovanju vodje Strokovnega Sveta. Strokovni svet je kot vodjo
predlagal Franca Rauterja.

1.2. Tajništvo – Sonja Ulrih
Predsednik je pozval k imenovanju tajnice Strokovnega Sveta in za tajnico predlagal Sonjo
Ulrih.
Sledilo je glasovanje.
SKLEP 1: Predloga sta bila soglasno sprejeta.
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2. Pregled sklepov neformalnega sestanka SS, ki je bil dne 15.11.2016 ob 17. uri
HOTEL NOX LJUBLJANA


Povabila (telefonska) novim kandidatom za člane SS ZPSS

Predsednik je vse osebe, ki so bile predlagane v strokovni svet, kontaktiral po telefonu.
Vsi so se odzvali povabilu in sprejeli sodelovanje v novem Strokovnem Svetu.


Zahteva za primopredajo Slivšek – Rauter preko pisarne PZS

Predsednik je preko pisarne PZS pozval bivšo predsednico ZPSS, da se izvrši
primopredaja. Dobil odgovor, da je ga. Slivšek odsotna. Ga. Slivšek je bila v času, ko
naj bi bila odsotna, prisotna v Sloveniji, kar napeljuje k izogibanju primopredaje. Le ta
je za nadaljnje delo Strokovnega Sveta in vodenje Zveze plavalnih sodnikov nujna.
SKLEP 2: Predsednik bo ponovno urgiral in ga. Slivšek preko pisarne PZS pozval
k primopredaji ter o nastali situaciji poročal tudi na sestanku Plavalne Zveze.

3. Razdelitev področij dela med člane novega Strokovnega sveta

3.1. Baza plavalnih sodnikov - kje in kako zaščitena; PZS spletna stran; varnost podatkov,
soglasje









Kontaktiranje klubov, da pridemo do vodij sodniških zborov,
pridobitev ažurirane baze po posameznih klubih (tudi rang),
izobraževanje sodnikov – potrditev + soglasje,
pridobitev ažurirane baze po posameznih klubih (tudi rang), definicija ranga, kdo
ga določi,
baza opravljenih sojenj,
kdo so klubski kandidati za posamezne sojenje na DP (obvezno z referencami
na pozicijah na katere so predlagani),
priprava liste sodnikov – “Državna lista”,
svoj prostor na web strani PZS, koledar sojenj,
uradni mail zpss@plavalna-zveza.si.
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Prelogi in razprava:
Najprej je g. Nežmah opozoril na varstvo osebnih podatkov, ki ga bomo morali v
prihodnje spoštovati. Predlagane so bile različne oblike pridobivanja soglasja
povezane s shranjevanjem osebnih podatkov.
Tajništvo bo najprej pripravilo splošni dopis, ki bo poslan vsem klubom, z obvestilom
o novem vodstvu ZPSS in pozivom, naj sporočijo ime vodje sodniškega zbora
posameznega kluba skupaj z izjavo, da se strinjajo z objavo podatkov na sodniški
spletni strani.
V naslednjem koraku tajništvo pripravilo dopis, v katerih bo klube obvestil o novem
načinu delovanja in jih seznanil z njihovim regijskim vodjo ter klubom naročil, naj
podajo svoje predloge delegiranih in ostalih perspektivnih sodnikov, ki bodo sodili na
zimskih državnih prvenstvih. Cilj je oblikovati skupino sposobnih perspektivnih
sodnikov, ki bodo lahko sodili na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
Podan je bil predlog, da bi na spletni strani ZPSS, ko bo vzpostavljena, imeli podoben
koledar, kot je koledar tekmovanj, kjer bi se lahko sodniki iz drugih klubov prijavili na
sojenje na katerikoli tekmo v Sloveniji. Cilj je v vzpodbujanje sodnikov k sojenju ne le
na domačih tekmah, nabiranje izkušenj in aktiviranje sodnikov, ki bi sicer bili le gledalci
na tribunah. F. Rauter bo stopil v kontakt z PZS glede vzpostavitve strani in maila.

SKLEP 3: Tajništvo pripravi oba dopisa.
SKLEP 4: Za bazo podatkov – vzpostavitev in ažuriranje – bosta zadolžena B.
Nežmah ter D. Može. V sodelovanju z G. Virantom ter D. Petričem.

3.2. Pravilniki in poslovniki – prenova







Pravila zbora plavalnih sodnikov Slovenije,
Pravilnik zbora plavalnih sodnikov Slovenije za opravljanje sodniških izpitov in
kategorizacijo,
Poslovnik o načinu dela odbora in zbora plavalnih sodnikov Slovenije,
Poslovnik o delu skupščine zbora plavalnih sodnikov Slovenije,
Kodeks zbora plavalnih sodnikov Slovenije,
Disciplinski pravilnik.
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Predlogi in razprava:
G. Veličkovič pregleda vse pravila, formira se ožji odbor v sestavi G. Veličkovič, N.
Prosen, B. Pavlič, pripravi se čistopis in povzetek, na prihodnjem sestanku se seznani
člane Strokovnega Sveta z rezultati prenove
Rok dokončanja prenove: 10.1.2017

SKLEP 5: Koordinacijo prenove vodi G. Veličkovič, ki do prihodnjega sestanka
dne 10.1.2017 pripravi čistopise pravilnikov in o tem poroča na sestanku.

3.3. Gradivo za izobraževanje - enotno za vse klube




Priprava enotnega gradiva, ki bo razposlano na posamezne klube.
Določiti kdo lahko vodi sodniške tečaje za nove sodnike
Priprava enotne izpitne pole

Predlogi in razprava:
Najprej bi bilo potrebno zbrati vse gradivo, nato prečistit in poenoti. Formira se Odbor
v sestavi F. Rauter, T. Leskovec, B. Nežmah in R. Pavlin, ki se med sabo skoordinirajo
in iz različnih gradiv pripravijo enotno gradivo. Odbor pripravi tudi enotno izpitno polo.
Določiti je potrebno, kdo lahko vodi sodniške tečaje za nove sodnike; o tem odloča
Strokovni svet in Odbor.
Določiti je potrebno smernice in kriterije za napredovanje sodnikov od stila naprej;
zadolžen Odbor, T. Leskovec. To poglavje se vključi v prenovljene pravilnike v
sodelovanju z G Veličkovič.
Informacije o tem, kje in kdaj bodo potekali seminarji ter kdo bo vodil objavljati na
bodoči strani ZPSS.
SKLEP 6: Koordinacijo vodi Rauter, ki je zadolžen za delo in koordinacijo tega
odbora.
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3.4. Regijska koordinacija
Može, Petek

Luis, Ulrih

Rožič, Pavlin

Nežmah, Pavlič

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

Predlogi in razprava:
Predsednik je predstavil svojo vizijo regijskega vodenja. Vsaka regija bo imela skrbnike, ki
bodo zadolženi za sodelovanje s klubi v regiji. Skrbniki bodo vodjem sodniških klubov
posredoval relevantne informacije, obveščali o izobraževanjih in bili na voljo za vprašanja in v
pomoč pri reševanju morebitnih težav.

SKLEP 7: Strokovni svet se je strinjal z regijsko razdelitvijo klubov in njihovih
skrbnikov.
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4. Zimska državna prvenstva – delegiranje


Počakamo na IO PZS (1.12.2016) kje bodo DP.

26.1.-29.1.2017

ZDRUŽ. PRV. SLOVENIJE,

ABS,MLAD,KADET

3.2.-5.2.2017

MOŠTV. PRV. SLOVENIJE,

DEČKI/DEKLICE

11.2.-12.2.2017

MOŠTV. PRV. SLOVENIJE,

Ml. DEČKI/DEKLICE

Predlogi in razprava:
Predsednikov predlog je bil, da se počaka do IO PZS (1.12.2016), kjer so bo odločilo, kje
bodo DP. Ko dobo znane lokacije PD bomo izvedli dopisno sejo in odločilo o delegiranih
sodnikih.
SKLEP 8: Strokovni svet se je z navedenim predlogom strinjal.

5. Razno
Predlogi in razprava:


Obvestiti A. Popovič in M. Kocijana o zapletih na Fina listi;
Oba sodnika je po mailu potrebno obvestiti o umiku njune kandidature s Fina liste
in navesti razloge za umik. Koordinacija F. Rauter.



Sodelovanje PZS Timing – ZPSS;
Razmisliti o možnosti sofinanciranje ZPSS s strani Timinga.



Nabava (prodaja) materialov za sodnike;
R. Pavlin je sporočil, da bo Aquamania še naprej sponzor sodniške zveze.
Januarja bo zagotovila 100 majic za sodnike. V primeru da bi se našel
potencialni sponzor bi R. Pavlin v sodelovanju z Aquamanio nabavil enotne
vetrovke za sodnike. Možno bi bilo sodelovanje z Aquamanio v smislu da bi
Aquamania zagotavljala sodniške majice, ki bi jih vsi sodniki lahko kupovali v
Aquamanii.



Organizacija srečanj Strokovnega sveta;
Naslednji sestanke Strokovnega Sveta bo v Ljubljani, lokacija sejna soba Ilirija,
17.1.2017. Sejno sobo bo zagotovil R. Pavlin.
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Kompenzacija stroškov;
Vir financiranja članarina sodnikov.



Predlog kraj in lokacija skupščine ZPSS;
2.4.2017, Ribnica.



Kontaktirati Pisarno PZS naj pošlje seznam delegiranih sodnikov na FINA
mitinge;
Zadolžen F. Rauter.



Predlog kontaktiranja Hrvaške plavalne zveze, ker bodo ostali brez kandidatov na
FINA listi;
Zadolžen F. Rauter.



Sledenje razpisanim LEN in FINA seminarjem;
Zadolžen F. Rauter.

Sestanek je bil zaključen ob 21:50

Zapisnik sestavila:
Sonja Ulrih
Tajništvo ZPSS

