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ZAPISNIK
1. redne seje Strokovnega odbora ženske športne gimnastike,
ki je bila v petek, 5.1. 2018, ob 10. uri,
v sejni sobi Gimnastične zveze Slovenije, Koprska 29, Ljubljana

Prisotni člani SO ŽŠG: Andrej Mavrič, Ričard Crnjac, mag. Klemen Bedenik, Bernarda
Mavrič in Urban Sever.
Prisotni vabljeni sodelavci SO ŽŠG: Ljudmila Korolenko, Vesna Stare Crnjac, Katarina
Bogataj, Vesna Stavrev in Mitija Samardžija Pavletič.
Dnevni red:
1. Konstituiranje SO ŽŠG GZS
2. Programske smernice delovanja SO ŽŠG v mandatnem obdobju 2018 - 2021
3. Razno
Sejo je pričel novoizvoljeni predsednik SO ŽŠG GZS, Andrej Mavrič, ki je pozdravil vse
prisotne. Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb ali predlogov.
AD 1

Konstituiranje SO ŽŠG GZS

Predsednik SO ŽŠG je predstavil z vabilom predlagano sestavo strokovnega odbora,
razširjenega s strokovnimi sodelavci ter podrobno obrazložil naloge, pristojnosti in
odgovornosti posamičnih mest.
Vsi prisotni so se strinjali s predlaganimi zadolžitvami in funkcijami, člani SO ŽŠG so
nato sprejeli
Sklep št. 1:
SO ŽŠG GZS z zadolžitvami posamičnih članov se konstituira v sestavi:
 Andrej Mavrič, predsednik in vodja članske reprezentance,
 Ričard Crnjac, podpredsednik in vodja testiranj,
 mag. Klemen Bedenik, član in vodja tekmovalnega sistema po starostnih
kategorijah,
 Bernarda Mavrič, članica in
 Urban Sever, član in zadolžen za izvedbo tekmovanj ŽŠG GZS.
Sodelavci SO ŽŠG GZS in njihove zadolžitve so:
 Ljudmila Korolenko, vodja reprezentance mladinske in mlajših kategorij,
 Vesna Stare Crnjac, vodja sodniške komisije,
 Katarina Bogataj, vodja stopenjskega tekmovalnega sistema,

 Vesna Stavrev, zadolžena za pripravo lestvice športnika leta in
 Mitja Samardžija Pavletič, zadolžen za dodatna izpopolnjevanja.
Ob zaključku točke so se prisotni dogovorili, da prejšnji predsednik SO ŽŠG GZS vsem
prisotnim posreduje preglednico sklepov zadnjega mandata in vse dokumente GZS,
vezane na ŽŠG.
AD 2

Programske smernice delovanja SO ŽŠG v mandatnem obdobju 2018 - 2021

Andrej Mavrič je predstavil z vabilom posredovano gradivo, ki je bilo del kandidature
na volitvah GZS za mandatno obdobje 2018 – 2021. Pri posamičnih točkah, vezanih
tudi na delovanje članov in strokovnih sodelavcev SO ŽŠG, se je razvila širša in
poglobljena razprava.
Z željo po čim večji uspešnosti in učinkovitosti pri delu so se prisotni dogovorili, da
bodo odprta vprašanja s predlogi rešitev sproti naslavljali neposredno na osebe, ki so
zadolžene za določeno področje. To bo vsem omogočilo, da za prihodnje seje pripravijo
kakovostno gradivo, ki bo primerno za obravnavo in sprejem potrebnih sklepov za
uresničevanje zastavljenih ciljev.
AD 3

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 12.15.

Andrej Mavrič
predsednik
strokovnega odbora ŽŠG

