Št. dok.: 110/2018
Datum: 29.3.2018

ZAPISNIK
2. redne seje Strokovnega odbora ženske športne gimnastike,
ki je bila v sredo, 7. marca 2018, ob 930 uri
v sejni sobi Gimnastične zveze Slovenije, Koprska 29, Ljubljana
Prisotni člani SO ŽŠG: Mavrič Andrej, mag. Klemen Bedenik, Urban Sever in Bernarda
Mavrič.
Opravičeno odsoten: Ričard Crnjac
Prisotni vabljeni sodelavci SO ŽŠG: Ljudmila Korolenko, Vesna Stare Crnjac, Katarina
Bogataj, Vesna Stavrev in Mitija Samardžija Pavletič.
Seja SO ŽŠG je bila sklepčna.

Dnevni red :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Potrditev zapisnika 1. redne seje SO ŽŠG.
Predstavitev smernic sofinanciranja ŽŠG.
Plan dela članske reprezentance ŽŠG.
Plan dela mlajših kategorij ŽŠG.
Predlog tekmovanja koledarja tekmovanj ŽŠG za leto.
Testiranje v jesenskem tekmovalnem obdobju 2018.
Razpored mednarodnih sodnic za spomladansko tekmovalno sezono 2018.
Predlog komisije STS za spremembo pravilnika.
Razno:
 Projekt tekmovalnega programa ŽŠG.

Sejo je pričel predsednik SOŽŠG Andrej Mavrič, ki je pozdravil vse prisotne. Na
predlagani dnevni red ni bilo pripomb ali predlogov.

AD 1. Potrditev zapisnika 1. redne seje SO ŽŠG
Mag. Klemen Bedenik je podal predlog, da se zapisnik seje članom SO ŽŠG GZS pošlje
po elektronski pošti. Člani morajo morebitne pripombe na zapisnik posredovati v
sedmih dneh, v nasprotnem primeru se zapisnik smatra kot potrjen.
SKLEP 1 : Zapisnik 1. redne seje SOŽŠG se sprejme. V nadalje se zapisnik pošlje vsem
članom SO ŽŠG po elektronski pošti in če v sedmih dneh ni pripomb, so s tem
zapisnik in vsi sklepi potrjeni.

AD 2. Predstavitev smernic sofinanciranja ŽŠG
Mag. Klemen Bedenik je predstavil predlog, ki sta ga pripravila z mag. Carmen Horvat
in ki je bil posredovan z gradivi za sejo. Po obširni razpravi je predsednik SO predlagal,
da vsi prisotni predlagatelju posredujejo svoje pripombe oziroma mnenja o
predstavljenem predlogu.

AD 3. Plan dela članske reprezentance ŽŠG 2018
Andrej Mavrič je predstavil svoj predlog.
SKLEP 2: Plan dela članske reprezentance za 2018 se sprejme z uskladitvijo datumov
preglednih tekmovanj.

AD 4. Plan dela mlajših kategorij ŽŠG 2018
Razvila se je razprava o tem, koliko trenerjev in tekmovalk se naj pošlje na trening UEG
v Tirrenijo. Na trening UEG v Tirrenijo se pošlje tri trenerje iz različnih društev.
SKLEP 3: Plan dela mlajših kategorij se sprejme z dogovorjenimi spremembami.

AD 5: Predlog tekmovanja koledarja tekmovanj ŽŠG za leto 2018
Urban Sever je predstavil datume tekmovanj. Ugotovili smo, da datum 24. 4.2018 ni
primeren in da ga je treba prestaviti na 20.4.2018.
SKLEP 4 : Koledar za leto 2018 se s sprejme s popravki. Urban Sever mora poiskati
izvajalce za posamezno tekmovanje.

AD 6. Testiranje v jesenskem tekmovalnem obdobju 2018
Ričard Crnjac, ki je bil zaradi bolezni odsoten, je podal svoj predlog po elektronski
pošti.
SKLEP 5: Predlagani program testiranja se sprejme

AD 7. Razpored mednarodnih sodnic za spomladansko tekmovalno sezono 2018
Predlog je podala Vesna Stare Crnjac.

SKLEP 6: Predlagani razpored mednarodnih sodnic za spomladansko tekmovalno
obdobje se sprejme.

AD 8. Predlog komisije STS za spremembo pravilnika
Predlog komisije STS za spremembo kotizacije je brez predhodne simulacije zato ni
trenutno ni sprejemljiv.
Pisarno GZS se zaprosi , da s spletne strani GZS odstrani vse stare pravilnike ŽŠG.
SKLEP 7: Državno prvenstvo in pokal Slovenije za ŽŠG se izvede v dveh dneh.

AD 9. Razno

Projekt tekmovalnega programa ŽŠG
Mag. Klemen Bedenik je predlagal, da bi vse pravilnike ŽŠG združili v enoten
dokument. Predlog je posredoval pisni v obliki idejne zasnove projekta, po razpravi so
se vsi prisotni strinjali, da svoja mnenja in predloge o ideji predlagatelju posredujejo do
konca marca.

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri.

Andrej Mavrič
Predsednik
SO ženske športne gimnastike

