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ZAPISNIK VOLILNE SKUPŠČINE ZPSS 
 
 
 
ki je bila dne 23. 3. 2019 ob 10:00 uri v Sejni sobi Plavalnega kluba Branik Maribor, Koroška cesta 33, 
Maribor. 
 
Prisotni: 
- delegati zborov plavalnih klubov - seznam v prilogi 
- člani strokovnega sveta: Franc Rauter, Sonja Ulrih, Rihard Pavlin, Robert Luis, Darko Može, Robert 
Petek, Jure Rožič, Borivoj Nežmah. 
 
 
Skupščine so se osebno udeležili predstavniki sodniških zborov iz 19 plavalnih klubov od skupno 29 
klubov, ki imajo aktivne sodniške zbore.  
 
7 klubov, katerih predstavniki so se opravičili, da se skupščine ne bodo osebno udeležili, je skladno s 
pozivom do postavljenega roka poslalo po elektronski pošti kopije poverilnice. Njihove glasove so na 
skupščini z originalno poverilnico prevzeli izbrani zastopniki, ki so glasovali skladno z njihovo voljo oz. 
dogovorom.  
 
3 klubi so se opravičili, da se skupščine ne bodo udeležili, niso pa poslani poverilnice. Njihovi glasovi 
so bili šteti kot vzdržani. 
 
Na skupščini je glasovalo je 26 klubov oziroma predstavniki teh klubov, ki so skupaj imeli 79 volilnih 
glasov.  
 
Vodja sodniškega zbora PK Branik Maribor Jani Borec je v imenu gostitelja pozdravil navzoče. Izkazan 
je bil spomin na prezgodaj preminulo sodnico in prijateljico Gordano Indihar Veličkovič. 
 
Predsednik ZPSS, Franc Rauter je pozdravil navzoče in predlagal dnevni red:  
  
1. Otvoritev, 
2. Izvolitev organov skupščine, 
3. Pravilnik o delovanju ZPSS, 
4. Poslovnik o delu skupščine Plavalnih sodnikov Slovenije, Pravilnik ZPSS o opravljanju sodniških 

izpitov, kategorizaciji in napredovanju ter Kodeks ZPSS,   
5. Predstavitve kandidatov za predsednika ZPSS, 
6. Volitve predsednika ZPSS, 
7. Zimska Državna prvenstva - poročila vrhovnih sodnikov, vprašanja v zvezi s sodniškimi odločitvami, 

problemi, pripombe, predlogi,  
8. Razno. 
 
Dnevni red je bil sprejet z javnim glasovanjem z večino glasov prisotnih delegatov. 
 
 
Ad 1. Otvoritev 
 
Skupščino ZPSS je odprl vodja sodniškega zbora PK Branik Maribor, Jani Borec in nagovoril prisotne 
predstavnike sodniških zborov. 
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Ad 2. Izvolitev organov skupščine 
 
Predsednik ZPSS, Franc Rauter je predlagal delovno predsedstvo skupščine v sestavi: 
 
Predsednik delovnega predsedstva: Anka Štular 
Član: Borivoj Nežmah 
Član: Blaž Resnik. 
 
Delovno predsedstvo je izvoljeno z javnim glasovanjem z večino glasov prisotnih delegatov. 
 
Predsednica delovnega predsedstva, Anka Štular je predlagala zapisnikarja in overovatelja zapisnika 
ter verifikacijsko komisijo v sestavi: 
 
Zapisnikar: Sonja Ulrih 
Overovatelja zapisnika: Jani Borec in Darko Može. 
 
Verifikacijska komisija:  
Predsednica: Anita Berlisk 
Člana: Rant  Andreja in Blažka Josipovič. 
 
Delegati so predloga potrdili soglasno. 
 
Oba predloga sta bila potrjena z javnim glasovanjem z večino glasov prisotnih delegatov. 
 
Pred pričetkom skupščine je vodja sodniškega zbora PK Ilirija Milena Slivšek izrazila svoje mnenje, da 
skupščina ni legitimna, saj ni bila sklicana kakor navedeno v Statutu PZS. 
 
Član delovnega predsedstva g. Borivoj Nežmah je repliciral in prebral mnenje, iz katerega je razvidno, 
da za skupščino ZPSS, kot del organa PZS,  ne morejo veljati enko strogi pogoji, kot za sklic skupščine 
PZS. Iz tega sledi, da pomislek glede nepravilnosti sklica skupščine ni utemeljen. 
 
Po tej razpravi se je delo skupščine nadaljevalo. 
 
Predsednica verifikacijske komisije, Anita Berlisk je sporočila, da je na skupščini prisotnih 31 delegatov  
iz 26 plavalnih klubov od 29 plavalnih klubov, ki imajo aktivni sodniški zbor, kar pomeni, da je skupščina 
sklepčna in lahko prične z delom. 
 
 
Pred predstavitvijo dokumentov, ki sledijo, je predsednik ZPSS, Franc Rauter podal 
obrazložitev, da se glasovanje opravi po predstavitvi vseh dokumentov (Ad 3 in Ad 4) – glasuje 
se skupaj za vse navedene in predstavljene dokumente. 
 
Prisotni so z dvigom rok predlog potrdili. 
 
 
Ad 3. Pravilnik o delovanju ZPSS  
 
Predsednik ZPSS Franc Rauter, je predstavil Pravilnik o delovanju ZPSS, ki je priloga tega zapisnika. 
Predstavil je vsak člen posebej. Po opravljeni razpravi so delegati podali mnenja in pripombe na 
Pravilnik. 
 
Razprava 
 
- 7. člen 

"Skupščina ZPSS je najvišji organ sodniške organizacije." (oblikovno; Andreja Rant (GBR)) 
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- 10. člen 

"Prisotnost delegatov je pravno veljavna tudi na temelju pisnega pooblastila kluba, ki je član PZS 
in ima glasovalno pravico." 

 
Besedna zveza "tudi" v stavku (Robert Luis (PZS))  

 
Vprašanje, ali morajo vsi prisotni delegati, ki želijo glasovati, imeti poverilnice svojih klubov. 
Prevladalo je mnenje, da to ni potrebno. 
 

- 13. člen    
"Predsednika ZPSS izvoli skupščina ZPSS na podlagi glasovanja delegatov posameznih klubskih 
 sodniških zborov… " 

 
Milena Slivšek (IL) je izrazila mnenje, kako bi morali klubi voliti; da bi morali vodje sodnikov pred  
skupščino sklicati sestanke svojih sodniških zborov, jim predstaviti gradivo in se posvetovati, kako  
naj na skupščini odločajo. 

 
Predsednik ZPSS Franc Rauter je mnenje zanikal ter povedal, da so vodje sodniških zborov  
odgovorni svojim klubom ter da njihovo delo diktira  statut posameznega kluba in ne ta pravilnik.  

 
Predsedniški kandidati bodo svoje programe predstavili šele na skupščini, zato smatra, da  
predhodni sestanki v klubih niso smiselni.  

 
- 22. člen: 

Besedna zveza "žiro računa PZS" se nadomesti z besedami "tekočega računa PZS" 
 
- 23. člen:  

Slovnična korekcija besede "pravnomočno". 
 
- 16. in 17. člen: 

"Člane SS ZPSS imenuje predsednik ZPSS." 
 

Tone Vrhovnik Straka (RL); vprašanje, ali bi sestavo Strokovnega sveta morala potrditi skupščina. 
 

Predsednik Franc Rauter se je s predlogom strinjal ter predlagal dopolnitev Pravilnika v 16. členu,  
ki se glasi: "Predsednik mora na skupščini predstaviti svojo ekipo Strokovnega sveta". 

 
Darko Može (FR); predlog in dopolnitev: "V Strokovnem svetu morajo biti predstavniki iz vsake  
regije". 

 
Iz slovničnih razlogov se stavek preoblikuje: "Vsaka regija mora imeti v Strokovnem svetu vsaj  
enega predstavnika." 

 
Predlogi in dopolnitve 16. in 17. člena so bili sprejeti z javnim glasovanjem z večino glasov  
prisotnih delegatov. 

 
 
Ad 4. 
 
4.1. Poslovnik o delu skupščine Plavalnih sodnikov Slovenije 
 
Predsednik ZPSS Franc Rauter je predstavil Poslovnik o delu skupščine Plavalnih sodnikov Slovenije, 
ki je priloga tega zapisnika. Predstavil je vsak člen posebej. Delegati so imeli možnost podajanja 
pripomb na Poslovnik. 
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Razprave ni bilo. 
 
4.2. Pravilnik ZPSS o opravljanju sodniških izpitov, kategorizaciji in napredovanju 
 
Predsednik ZPSS Franc Rauter je predstavil Pravilnik ZPSS o opravljanju sodniških izpitov, 
kategorizaciji in napredovanju, ki je priloga tega zapisnika. Predstavil je vsak člen posebej. Delegati so 
imeli možnost podajanja pripomb na Pravilnik. 
 
Razprava 
 
Andreja Rant (GBR), je predlagala nekaj slovničnih popravkov (presledki, pike). 
 
Anka Štular (RL), je opozorila, da so regijska tekmovanja - kola postala bistveno daljša, kot so bila 
nekoč, trajajo tudi v popoldanske ure in je želela vedeti, ali še vedno velja, da velja kot štetje sojenja 1 
kolo = 1 tekma.  
 
Predsednikovo mnenje je bilo, da bi tako moralo ostati, saj kola ne trajajo do večernih ur. Delegati so 
se s tem mnenjem strinjali, zato pravilo sodelovanje na 1 kolu so šteje kot sodelovanje na 1 tekmovanju, 
ostaja. 
 
Marko Rihter (KK), je želel vedeti, ali se v število opravljenih sojenj štejejo tudi sojenja, opravljena v 
tujini. 
 
Predsednik ZPSS Franc Rauter je na to odgovoril, da se vsekakor priznajo vsa sojenja, opravljena v 
tujini, vendar morajo biti sojenja, opravljena v tujini obvezno vnaprej napovedana. Sodniki, ki bodo sodili 
na tekmi v tujini, so dolžni na elektronski mail ZPSS ter v vednost  svojemu regijskemu koordinatorju 
poslati obvestilo o nameravanem sojenju na tekmovanju v tujini. V kolikor o svoji nameri pred odhodom 
na tekmovanje ne bodo obvestili ZPSS, se jim sojenje ne bo priznalo v seštevku opravljenih sojenj.   
 
Edmond Avbelj (Kurent), je želel vedeti, kako je z evidencami klubov, koliko je članov. 
 
Odgovor je podal Borivoj Nežmah, član SS ZPSS, v preteklem mandatu nosilec projekta Baza plavalnih 
sodnikov. Pojasnil je stanje, to je neobstoječa baza sodnikov ob začetku delovanja tega SS, ki je bila 
posledica neizvedene primopredaje predhodne predsednice ZPSS, Milene Slivšek. Povedal je tudi, da 
smo preko elektronske pošte večkrat pozvali sodnike, da oddajo v matičnih klubih od plavalnih sodnikov 
pridobijo soglasja za uporabo podatkov v bazi plavalnih sodnikov ter vodenje evidence, skladno z 
ZVOP-1, ki so pogoj za vzpostavitev evidence. Prav tako so bili klubom posredovani podatki plavalnih 
sodnikov za ureditev le-te; popolnih odgovorov je bilo vrnjenih malo. Izrazil je željo po boljšem 
sodelovanju s klubskimi vodji sodniških zborov, vezanih na to tematiko. Namen je, da se vse sodnike 
vnese v spletno bazo PZSana. Sodniki, ki ne bodo zavedeni v PZSani, ne bodo mogli soditi na 
tekmovanjih, saj se bo statistika sojenj posameznih sodnikovih vodila izključno preko te baze.  
 
Darko Može (FR), je povedal, da vsi sodniki ("koroška regija"), ki na lastno željo želijo sodijo na 
kateremkoli tekmovanju, njega o tem obvestijo. Tako ima na koncu leta ažurne podatke, koliko sojenj 
so opravili sodniki njegovega sodniškega zbora. 
 
Renato Zorko (IL) je zanimalo, zakaj po Zimskih državnih prvenstvih v vseh izpisih Timinga ni bilo 
navedeno članov sodniškega zbora. 
 
Predsednik ZPSS Franc Rauter mu je odgovoril, da je v navadi, da Timing PZS na koncu izpiše tudi 
člane sodniškega zbora, vsekakor pa bomo v prihodnje od Timingov zahtevali, da podajo listo 
sodniškega zbora pri izpisu rezultatov tekmovanj.  
 
Igor Štih (OL) je želel vedeti, ali bo poročila o opravljenih sojenjih pošiljali na ZPSS. Predsednik ZPSS 
Franc Rauter mu je odgovoril, da je to zelo zaželno.  
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Anka Štular (RL) je izpostavila problem, kaj storiti z neodzivnimi sodniki in koliko časa take sodnike še 
voditi v klubski evidenci kot aktivne sodnike oziroma kako izbrisati neaktivne sodnike iz sodniške baze. 
 
Predsednik ZPSS Franc Rauter je pojasnil, da ima vodja sodniškega zbora pravico sporočiti izbris 
sodnika iz sodniške baze. Vodja sodniškega zbora je zadolžen tako za prijavo v sodniško bazo kot tudi 
za odjavo sodnika iz sodniške baze. Sporočilo o izbrisu pisno sporoči na elektronski naslov ZPSS in 
vodji projekta Baza sodnikov. 
 
Predsednica delovnega predsedstva, Anka Štular, je podala stanje sodnikov za vsak posamezni klub 
na dan "december" 2018. Tajništvo ZPSS je takrat po elektronski pošti vodje sodniških zborov ponovno 
pozvalo, naj pošljejo ažurno stanje svojih sodnikov. 
 
Kljub pozivom se vodje sodniških zborov dopisu niso odzvali. Opozorila pa je, so po objavi razpisa za  
skupščino nekateri klubi, ki so do sedaj bili neodzivni, naenkrat poslali zelo veliko število soglasij svojih 
sodnikov. Število teh soglasij je bistveno presegalo realno stanje. 
 
Milena Slivšek (IL), je izpostavila problem, da nekateri sodniki ne želijo podpisati soglasja. Predsednik 
ZPSS Franc Rauter  je ob tem odgovoril, da v kolikor sodnik ne bo želel podpisati soglasja, pač ne bo 
vpisan v bazo sodnikov in ne bo mogel soditi na tekmovanjih. Na izjavah je sicer napisano, da se podatki 
zbirajo izključno za evidenco ZPSS. V mandatu 2019 dalje se bo plavalne sodnike (žal) ponovno 
pozvalo k podpisu izjave o varovanju osebnih podatkov (posledica je Splošna uredba o varstvu osebnih 
podatkov - GDPR, ki bo že pridobljena soglasja opredelila skladno z akti) ter vodje klubskih sodniških 
zborov k ureditvi seznama plavalnih sodnikov – baze. 
 
Janez Novak (OL), se je strinjal, da smo posamezniki, ne glede na GDPR, na javnih prireditvah (kamor 
sodijo tudi plavalna tekmovanja) tudi javno izpostavljeni. Za to pa ni potrebno soglasje posameznika, 
saj je o tem, da bo izpostavljen mogoče zaznati že iz samega namena prireditve. 
 
4.3. Kodeks 
 
Predsednik ZPSS Franc Rauter, je predstavil  Kodeks ZPSS, ki je priloga tega zapisnika. Predstavil je 
vsak člen posebej. Delegati so imeli možnost podajanja pripomb na Kodeks. 
 
Razprava 
 
Tone Vrhovnik Straka (RL), je izrazil svoje mnenje, da bi morali upoštevati tudi FINA Code of Practice, 
kje je navedeno, da lobiranje ni dopustno. 
 
Predlagal je tudi da se preoblikuje točka 8. in črta določilo: "se ima pod nadzorom in". 
 
Točka 9. se tako glasi: "9. Sodnik spoštuje odločitve vrhovnega sodnika in vodstva tekmovanja" 
 
Predlog spremembe je bil sprejet z dvigom rok večine glasov prisotnih delegatov. 
 
Marko Rihter (KP), je izpostavil problem sponzorskih majic in predlagal, da bi se v prihodnje majice 
standardizirale v izogib nesporazumov. 
 
Renato Zorko (IL), je opozoril na 11. člen: "Sodnik javno ne izraža mnenja o sojenju, tudi ne na socialnih 
omrežjih" In vprašal, ali se to nanaša tudi na Skupino ZPSS, ki je dejavna na socialnem omrežju 
Facebook. 
 
Predsednik ZPSS Franc Rauter mu je odgovoril, da je ta stran namenjena debati in razpravi. Prav je, 

da se mnenja deli, vendar ne na žaljiv način. 

Po predstavitvi dokumentov in opravljenih razpravah je predsednica delovnega predsedstva vse tri 

predstavljene dokumente dala na glasovanje. 



 Celovška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel.: ++386 (0)1 239 66 20, Fax.: ++386 (0)1 239 66 22, e-pošta: zpss@plavalna-zveza.si, www.plavalna-zveza.si 

6 

 

 

Pred glasovanjem ni bilo pomisleka, da se glasovanje opravi tajno – glasovanje je bilo javno. Izidi 

glasovanja: 

- Proti:  0   delegatov 

- Za:   69 delegatov 

- Vzdržani:  10 delegatov 

SKLEP 1: Dokumenti, navedeni v točkah Ad3 in Ad4: 

- Pravilnik o delovanju ZPSS, 
- Poslovnik o delu skupščine Plavalnih sodnikov Slovenije, 
- Pravilnik ZPSS o opravljanju sodniških izpitov, kategorizaciji in napredovanju, 
- Kodeks ZPSS, 
 

Se s pripombami iz razprave, sprejmejo z večino glasov prisotnih delegatov. 

 
Ad 5. Predstavitev kandidatov 
 
Kot prva se je predstavila kandidatka za predsednico ZPSS, Milena Slivšek. Kandidatka se ni odločila, 
da bi predstavitev podala v pisni obliki. 
 
Drugi se je predstavil kandidat za predsednika ZPSS, Franc Rauter. Predstavitev je v prilogi zapisnika.
  
 
 
Ad 6. Volitve predsednika 
 
Predsednica delovnega predsedstva, Anka Štular, je delegate pozvala o načinu glasovanja.  
Način glasovanja – javno -  je bil sprejet z večino glasov prisotnih delegatov.  

Izidi glasovanja: 

- Milena Slivšek, je prejela:  23 glasov delegatov 

- Franc Rauter, je prejel:  56 glasov delegatov 

- Vzdržani:     6  glasov delegatov 

 
SKLEP 2:  Skupščina ZPSS je na seji 23. 3. 2019 za predsednika ZPSS z večino glasov izvolila 
Franca Rauterja. 
 
 
Ad 7. Poročila z zimskih državnih prvenstev. 
 
Zaradi časovnega okvira poteka skupščine in razprav ob sprejemanju dokumentov smo se skladno z 3. 
členom Poslovnika o delu skupščine, ki omogoča spremembo dnevnega reda, če za spremembo ali 
dopolnitev glasuje več kot polovica navzočih delegatov, zadnjo točko dnevnega reda izpustili. Poročila 
vrhovnih sodnikov so objavljena na spletni strani ZPSS.  
 
Skupščina je bila zaključena ob 13.30 uri. 
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Priloge: 
 
1. Lista prisotnih delegatov s številom glasov, 
2. Pravila zbora plavalnih sodnikov Slovenije,  
3. Poslovnik o delu skupščine Plavalnih sodnikov Slovenije,  
4. Pravilnik ZPSS o opravljanju sodniških izpitov, kategorizaciji in napredovanju, 
5. Kodeks ZPSS,  
6. Predstavitvi kandidatov za predsednika ZPSS: 

– Franc Rauter. 
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