
S pooblastilom predsednika pošiljam sledečo korespondenco. 

  

  

Predsednik sklicuje peto korespondenčno sejo. 

  

Dnevni red: potrditev kandidatov za tekmovanje 3. Youth Olympic Games 2018, 

Buenos Aires (ARG) – 6 – 18 October 2018  

  

Do srede, 22. novembra 2017 moramo poslati prijave kandidatov za sledeče 

tekmovanje: 

  

3. Youth Olympic Games 2018, Buenos Aires (ARG) – 6 – 18 October 2018 (exact 

dates for swimming still not confirmed) 

  

Do danes sta se prijavila 2 kandidata: 

  

·         Rihard Pavlin 

·         Jure Rožič. 

  

Pogoji za prijavo so bili kandidati s FINA Swimming Officials Lists No. 18 or No. 19. 

ter letnica rojstva 1973 ali manj. 

  

Število kandidatov, ki jih lahko predlagamo, ni omejeno. 

  

Prosim, da čimprej sporočite, ali se z nominacijo kandidatov strinjate oz. sporočite, v  

kolikor koga od obeh kandidatov ne podpirate. 

  

 Vaše odločitve pričakujem do torka, 28.11.2017 in sicer do 19.00 ure.  

  

Oba prijavljena kandidata pa prosim, da skladno z razpisnimi pogoji v angleščini 

napišeta prijavo, v kateri: 

·         navedete osebne podatke (ime, datum rojstva); 

·         navedete nekaj tekmovanj, kjer ste sodelovali ter kakšna je bila vaša vloga; 

·         napišete izjavo, da boste v omenjenem času na razpolago, v kolikor boste 

izbrani kot sodniki na to tekmo: 

·         potrdite, da obvladate komunikacijo v angleščini. 

  
Sonja Ulrih 

Tajništvo 

  

Zveza plavalnih sodnikov Slovenije 

E-mail: zpss@plavalna-zveza.si 

WEB: www.plavalna-zveza.si 

 

 



ZAPISNIK 5. KORESPONDENČNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZPSS 

5. Korespondenčna seja je bila na pobudo Predsednika SS ZPSS sklicana po 

elektronski pošti dne 20.11.2017. 

Dnevni red: potrditev kandidatov za tekmovanje 3. Youth Olympic Games 2018, 

Buenos Aires (ARG) – 6 – 18 October 2018  

 

Člani Strokovnega sveta so z glasovanjem po elektronski pošti odločili: 

  

“Kot kandidata za sodnika na omenjeno prvenstvo se po elektronski pošti pošlje 

prijava za Jureta Rožiča, ki je dobil podporo 9 članov Strokovnega sveta z nobenim 

glasom proti njegovi  nominaciji.  En kandidat zaradi službene zadržanosti ni utegnil 

glasovati. 

  

Drugi kandidat, ki je bil prvotno prijavljen, je so odstopili od nominacije.” 

 

Korespondenca je bila po elektronski pošti poslana vsem 10 članom Strokovnega 

sveta dne 20.11.2017.  Do 20.11.2017  je vseh 10 članov odgovorilo in soglasno 

potrdilo nominacijo Jureta Rožiča kot kandidata za sodnika na omenjeno 

tekmovanje. 

  

SKLEP: Strokovni svet je soglasno izrazil podporo Juretu Rožiču, ki ga bomo v 

imenu Zveze Plavalnih Sodnikov Slovenije nominirali kot kandidata na omenjeno 

tekmovanje. 

  

 

Zapisnik pripravila: 

 

Soja Ulrih 

 

Tajnica SS ZPSS 

 

Kranj,  20.11.2017 

 


