
Grosuplje,  13.11.2015 

 Powerlifting  zveza Slovenije 

Gasilska  cesta 16 

1290, Grosuplje  

 

 

 

 

ZAPISNIK 

Seja upravnega odbora Powerlifting zveze Slovenije (krajše  PLZS), ki  je potekala 

13.11.2015 ob  19:30 uri v fitnes centru Natural v Grosupljem. 

 

Prisotni člani:  Jure Rus, David Brunšek,  Urban  Mur, Luka Jelšnik,  Tadej  Kovačič, 

Gašper  Meden, Martin Rotar, Tadej Tibaut; 

 

 

Predlagani dnevni red: 

- Sprejetje pravilnika PLZS 

- Odločanje o končni podobi izkaznic tekmovalcev v zvezi 

- Odločitve, potrebne v zvezi z organizacijo izobraževalnega seminarja PLZS 

- Pregled predlaganih sprememb v zvezi z včlanitvijo novih društev 

- Organizacija državnega prvenstva PLZS 

 

 

 

Ad. 1 

Sejo je vodil predsednik zveze Urban Mur, ki je kot zapisnikarja predlagal Tadeja Kovačič, za 

overovatelja pa Gašperja Meden. Predlog je bil s strani prisotnih soglasno potrjen, prav tako 

je bil potrjen dnevni red seje.  

 

Sklep 1:    Zapisnikar seje je Tadej Kovačič, overovatelj Gašper Meden, dnevni red seje 

je potrjen. 

 

Ad. 2 

Predsednike zveze Urban Mur predstavi končno verzijo pravilnika tekmovanj PLZS, ki je bil 

že pred sejo poslan vsem sodelujočim. Udeležene povpraša po morebitnih nejasnostih ali 

nujnih popravkih.  Vsi prisotni soglašajo, da je pravilnik korektno napisan in posledično lahko 

služi kot uradni pravilnik PLZS. 

 

Sklep 2:    Pravilnik PLZS je sprejet.  

 

  



Ad. 3 

Izkaznice so bile že vnaprej poslane udeležencem seje. Odločalo se je o trajanju veljavnosti 

izkaznice in o njeni podobi. Predlog je bil, da bi bile prve izkaznice veljavne do konca leta 

2016. 

 

Sklep 3:    Sprejeta je bil končna podoba izkaznic tekmovalcev, ki bodo tekmovali na 

tekmovanjih PLZS. Prva izkaznica bo veljavna do konca leta 2016. Izpolnjena mora biti 

z vzemi zahtevanimi podatki ter potrjena z žigom zveze.  Tekmovalci jih prejmejo na 

dan prve tekme in so jo dolžni, skupaj z veljavnim dokumentom, pokazati na vsakem 

tekmovanju, organiziranem s strani PLZS. 

 

Ad. 4 

Tadej Kovačič in Gašper Meden sta podala predlog za organizacijo krajšega seminarja, na 

katerem bi se pojasnila tekmovalna pravila, posebnosti in zanimivosti, ki jih v slovenski 

tekmovalni prostor prinašamo kot nova zveza, ki deluje pod okriljem IPF. Seminar bi 

zaključili s kratkim treningom in druženjem. 

 

Sklep 4:    Seminar je bil odobren in potrjen s strani vseh udeleženih. Potekal bo 

21.11.2015 na sedežu zveze v Grosupljem, z začetkom ob 11:00. Cena seminarja bo 10€, 

z možnostjo prostovoljnih prispevkov. Na seminarju bo možna priključitev novih članov 

v zastopana društva, ki so v zvezo že včlanjena. 

 

Ad. 5 

Kot zveza smo prejeli predlog, da bi bil mogoče dobro, če bi se postopek priključitve novih 

društev v zvezo nekoliko bolj poenostavil. S tem bi se zveza lahko hitreje širila. 

 

Sklep 5:    Predlog za spremembo postopka priključitve novih društev ni bil sprejet, 

zavrnitev je bila utemeljena s pojasnilom, da pristop k zvezi ni pretirano zapleten, 

hkrati pa nam omogoča, da se v zvezo prijavijo le društva z resnim namenom 

sodelovanja. 

 

Ad. 6 

Dogovarjanje je potekalo tudi v zvezi z organizacijo državnega prvenstva PLZS v classic 

powerliftingu (triatlonu moči) in potisku s prsi.  

 

Sklep 6:    S strani vseh udeleženih je bilo sprejetih prevej sklepov Cena prijave na 

tekmovanje bo znašala 20€, ne glede na disciplino. Prijavo je potrebno opraviti do 22. 

novembra, nato se cena dvigne na 25€. Če tekmovalec stroškov tekmovanja ne poravna 

v roku, se mu najprej pošlje opozorilo. V primeru odsotnosti tekmovalca se denar vrne 

le s prikazanim zdravniškim opravičilom. Tekmovalci bodo v skladu z dosežki prejeli 

diplome in/ali medalje. Plakate oblikujeta Luka Jelšnik in Tadej Kovačič.  

 



Seja se je končala ob 22:00 

 

Predsednik delovnega predsedstva: Urban  Mur 

 

Zapisal:  Tadej Kovačič 

 

Overovatelj  zapisnika:  Gašper  Meden 


