S pooblastilom predsednika pošiljam sledečo korespondenco.

Predsednik sklicuje tretjo korespondenčno sejo.
Dnevni red: Nominacije za European Short Course Championship 2017 Copenhagen" - (December)

Pri prijavah za "Short Course 2017 - Copenhagen" - (December) se je ponovno
sprostilo mesto, zato sedaj iz prvotne liste prijav ostajata se dva kandidata in sicer:
· Gordana Veličkovič, ki je nominacijo prijave potrdila s pripisom, da je
seznanjena, da na tekmovanje odhaja na svoje stroške,
· ter Milena Slivšek, ki je najavila, da bo njene stroške pokril sponzor.
Nominacija Gordane Veličkovič je bila potrjena s strani Strokovnega sveta.
Predsednik prosi, da se izjasnite, ali se s nominacijo ga. Slivšek strinjate.
Svoje prosim sporočite do jutri, 26.07.2017 in sicer do 19.00 ure.

Sonja Ulrih
Tajništvo
Zveza plavalnih sodnikov Slovenije
E-mail: zpss@plavalna-zveza.si
WEB: www.plavalna-zveza.si

ZAPISNIK 3. KORESPONDENČNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZPSS
3. Korespondenčna seja je bila na pobudo Predsednika SS ZPSS sklicana po
elektronski pošti dne 25.07.2017
Dnevni red: Nominacije za European Short Course Championship 2017 Copenhagen" - (December)
Člani Strokovnega sveta so z glasovanjem po elektronski pošti odločili:
“Na LEN se pošlje prijava za Gordano Veličkovič, ki je dobila podporo 9 članov
Strokovnega sveta z nobenim glasom proti njeni nominaciji.
Kandidatka Milena Slivšek ni dobila zadostne podpore za nominacijo. Nominacijo
Slivškove so potrdili 4 člani Strokovnega sveta, 4 člani so bili proti nominaciji, 1 član
se je vzdržal. 1 član zaradi drugih obveznosti opravičeno ni mogel glasovati.
Kandidatko se ne nominira na omenjeno tekmovanje.
Ostali trije kandidati so odstopili od nominacije.”
Ob tem bi rada poudarila, da se tekst na prijavnici glasi, da je Nacionalna Zveza
upravičena do nominacije največ 2 kandidatov, kar pa pomeni, da lahko nominiramo
enega, dva ali nobenega kandidata.
Korespondenca je bila po elektronski pošti poslana vsem 11 članom Strokovnega
sveta dne 25.07.2017. Do 26.07.2017 je vseh 10 članov odgovorilo in soglasno
potrdilo predsednikov predlog.
SKLEP: Strokovni svet je soglasno izrazil podporo Gordani Veličkovič, ki jo bomo v
imenu Zveze Plavalnih Sodnikov Slovenije nominirali kot kandidata na omenjeno
tekmovanje.
Zapisnik pripravila:
Soja Ulrih
Tajnica SS ZPSS
Kranj, 26.07.2017

