
S pooblastilom predsednika pošiljam sledečo korespondenco. 

 

Predsednik sklicuje četrto korespondenčno sejo. 

  

Pravilnik Nadomestil  za člane organov, ki je stopil v veljavo s sprejetjem na 2. seji 

I.O PZS, dne 24.01. 2017 in velja do preklica, je potrebno dopolniti s sledečimi 

določili: 

  

1.  Delegirani državni sodnik, ki je na državnem prvenstvu nastanjen  v 

kateremkoli drugem nastanitvenem objektu in ne v nastanitvenem objektu, 

ki je bil izbran s strani organizatorja  državnega prvenstva, je ob predložitvi 

plačanega računa svoje nastanitve upravičen do povračila dejanskih 

stroškov, vendar le do višine stroška nastanitve v objektu,  izbranem s 

strani organizatorja državnega prvenstva. 

  

2.  V kolikor delegirani državni sodnik ne koristi nastanitve, ki mu 

jo zagotavlja organizator državnega prvenstva, temveč se na kraj 

državnega prvenstva dnevno vozi, pri tem pa je od kraja poteka  

državnega prvenstva oddaljen več kot 40km, je upravičen do kilometrine. 

Znesek kilometrine se izračuna skladno z zakonodajo,  vendar znesek 

izplačane kilometrine ne sme presegati stroška nastanitve, ga je je 

zagotovil organizator državnega prvenstva. 

  

 Prosim, da čimprej sporočite, ali se strinjate s predlaganimi dopolnili. 

  

Kranj, 27.09.2017 

  

Priloga: 

·         pravilnik  

 
Sonja Ulrih 

Tajništvo 

  

Zveza plavalnih sodnikov Slovenije 

E-mail: zpss@plavalna-zveza.si 

WEB: www.plavalna-zveza.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPISNIK 4.. KORESPONDENČNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZPSS 

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

elektronski pošti dne 26.09.2017 

Dnevni red: Potrditev dopolnitve pravilnika, ki ureja nadomestila za delegirane 

državne sodnike 

 

SKLEP 4. korespondenčne seje SS ZPSS , sklicane z namenom dopolnitve 

pravilnika, ki ureja nadomestila za delegirane državne sodnike se glasi: 

  

»Člani Strokovnega sveta so z glasovanjem po elektronski pošti odločili, da se 

Pravilnik Nadomestil  za člane organov, ki je stopil v veljavo s sprejetjem na 2. seji 

I.O. PZS, dne 24.01. 2017 in velja do preklica, dopolni s sledečimi določili: 

  

1.   Delegirani državni sodnik, ki je na državnem prvenstvu nastanjen  v 

kateremkoli drugem nastanitvenem objektu in ne v nastanitvenem objektu, ki 

je bil izbran s strani organizatorja  državnega prvenstva, je ob predložitvi 

plačanega računa svoje nastanitve upravičen do povračila dejanskih stroškov, 

vendar le do višine stroška nastanitve v objektu,  izbranem s strani 

organizatorja državnega prvenstva. 

  

2.   V kolikor delegirani državni sodnik ne koristi nastanitve, ki mu jo 

zagotavlja organizator državnega prvenstva, temveč se na kraj državnega 

prvenstva dnevno vozi, pri tem pa je od kraja poteka  državnega prvenstva 

oddaljen več kot 40km, je upravičen do kilometrine. Znesek kilometrine se 

izračuna skladno z zakonodajo,  vendar znesek izplačane kilometrine ne sme 

presegati stroška nastanitve, ga je je zagotovil organizator državnega 

prvenstva.« 

  

Korespondenca je bila po elektronski pošti poslana vsem 10 članom Strokovnega 

sveta dne 26.09.2017.  Do 27.09.2017  je vseh 10 članov odgovorilo in soglasno 

potrdilo predsednikov predlog. 

    

Dopolnila stopijo v veljavo takoj. 

   

Kranj, 27.09.2017 

  

 

Tajništvo ZPSS                                         Predsednik ZPSS  

  

Sonja Ulrih                                                       Franc Rauter 

  


