S pooblastilom predsednika pošiljam sledečo korespondenco.

Predsednik sklicuje deveto korespondenčno sejo.
Dnevni red: potrditev kandidatov za tekmovanje Četveroboj SLO-CRO-BIH-SRB,
Beograd, 17.-18.03.2018

Do srede, 01.marca 2018 moramo poslati prijave kandidatov za sledeče tekmovanje:
Četveroboj SLO-CRO-BIH-SRB, Beograd, 17.-18.03.2018
Prijavili so se sledeči kandidati:
1.
2.
3.
4.

Gordana Veličkovič,
Jure Rožič,
Jani Borec,
Borivoj Nežmah.

.
Pogoji za prijavo so bili ustrezno sodniško znanje in izkušnje s sojenjem na
tekmovanjih na podobnem nivoju.
Število kandidatov, ki jih lahko predlagamo, ni omejeno.
Prosim, da čimprej sporočite, ali se z nominacijo kandidatov strinjate oz. sporočite, v
kolikor koga od kandidatov ne podpirate.
Vaše odločitve pričakujem do srede, 28.02.2018 do 19.00 ure.

Hvala in lep pozdrav,
Sonja Ulrih
Tajništvo
Zveza plavalnih sodnikov Slovenije
E-mail: zpss@plavalna-zveza.si
WEB: www.plavalna-zveza.si

ZAPISNIK 9. KORESPONDENČNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZPSS
9. Korespondenčna seja je bila na pobudo Predsednika SS ZPSS sklicana po
elektronski pošti dne 27.02.2018.
Dnevni red: potrditev kandidatov za tekmovanje četveroboj SLO-CRO-BIH-SRB,

Beograd, 17.-18.03.2018
Člani Strokovnega sveta so z glasovanjem po elektronski pošti odločili:
“Kot kandidate za sojenje na omenjeno prvenstvo se potrdi sledeče kandidate:
1.
2.
3.
4.

Gordana Veličkovič,
Jure Rožič,
Jani Borec,
Borivoj Nežmah.

Vsi kandidati izpolnjujejo zahtevana pogoja, to je ustrezno sodniško znanje in
izkušnje s sojenjem na tekmovanjih na podobnem nivoju.
Zgoraj navedeni kandidati so dobil podporo 10 članov Strokovnega sveta z nobenim
glasom proti njihovi nominaciji. En kandidat zaradi zadržanosti ni utegnil glasovati.”
Korespondenca je bila po elektronski pošti poslana vsem 11 članom Strokovnega
sveta dne 27.02.2018. Do 28.02.2018 je vseh 11 članov odgovorilo in soglasno
potrdilo udeležbo zgoraj navedenih kandidatov za sodnike na omenjeno tekmovanje.
SKLEP: Strokovni svet je soglasno izrazil podporo kandidatom Gordani Veličkovič,
Juretu Rožiču, Janiju Borcu in Borivoju Nežmahu, ki jih bomo v imenu Zveze
Plavalnih Sodnikov Slovenije nominirali kot plavalne sodnike na omenjeno
tekmovanje.

Zapisnik pripravila:
Soja Ulrih
Tajnica SS ZPSS
Kranj, 27.02.2018

