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ZAPISNIK 

Seja zbora članic Powerlifting zveze Slovenije (krajše  PLZS), ki  je potekala 

22.1.2016 ob  19:30 uri v Vadbenem centru Natural v Grosupljem. Udeleženi so bili 

predstavniki PLZS, Društva za naravni bodybuilding, ŠD Grom in KDU Olimpije. 

 

Prisotni člani:  Jure Rus, David Brunšek in Eva Repše (Društvo za naravni 

bodybuilding),  Urban  Mur, Luka Jelšnik,  Tadej  Kovačič, Gašper  Meden, Martin Rotar, 

Tadej Tibaut, Matej Šemrl, Matjaž Belšak in Anja Kunstelj (ŠD Grom), Andrej Bohte (KDU 

Olimpija) 

 

 

Predlagani dnevni red: 

- Branje letnih poročil upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije. 

- Pregled finančnega poročila zveze. 

- Pregled načrtov delovanja zveze v prihodnjem letu. 

- Odločanje o predlogih upravnega odbora glede organizacije tekmovanj s strani 

društev. 

- Določitev datuma državnega prvenstva v letu 2016. 

- Drugo (predlogi, pripombe). 

 

 

 

Ad. 1 

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

za overovatelja pa Gašperja Medena. 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 

Tadej Kovačič je prebral poročilo upravnega odbora zveze, ki je zajemalo ključne naloge 

delovanja odbora v preteklem letu in zastavljene cilje, ki jih je zvezi uspelo doseči. Prvi 

meseci obstoja zveze so potekali brez večjih posebnosti, s pomembnejših funkcij ni odstopil 



nihče od prvotnih članov, organizacija državnega prvenstva je uspela, finančno stanje je 

stabilno. Sledilo je branje poročila nadzornega odbora, ki ga je kot predstavnik podal Gašper 

Meden. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo delovanje zveze in njenih organov korektno in v 

skladu z začrtanimi smernicami. Nazadnje je poročilo disciplinske komisije podal še Matej 

Šemrl. Tudi disciplinska komisija v preteklem letu ni obravnavala nobenih prekrškov.  

 

Sklep 2:    Poročila upravnega, nadzornega odbora in disciplinske komisije so bila 

soglasno sprejeta in potrjena s strani ostalih udeležencev, brez dodatnih pripomb.  

 

Ad. 3 

Predsednik zveze je podal finančno poročilo za leto 2015. Finančno stanje zveze je stabilno, 

vendar šibko. Edini večji strošek, ki je še ostal, je poravnanje članarine IPF v višini 400€, ki 

mora biti opravljeno do septembra 2016.  

 

Sklep 3:    Finančno poročilo zveze je bilo soglasno sprejeto s strani vseh udeležencev. 

 

Ad. 4 

Predsednik je na kratko podal cilje, za katere si bo zveza prizadevala v letu 2016. Mednje 

spada ureditev nove spletne strani, organizacija sodniškega tečaja in organizacija državnega 

prvenstva. Pri tem je povabil društva, da se zavzamejo za organizacijo kakšnega manjšega 

tekmovanja v spomladanskem ali jesenskem času. Dobro bi bilo tudi, če bi se predstavniki 

zveze udeležili seje EPF, ki bo potekala maja 2016 v Pilsenu na Češkem. 

 

Sklep 4:    Prisotni so pozdravili namene zveze in prisotni predstavniki društev so 

mnenja, da so predstavljeni cilji korektni in da se bodo za njihovo uresničitev trudili 

tudi znotraj samih društev. 

 

Ad. 6 

Predsednik zveze je predstavil dva predloga, ki sta bila predlagana na seji upravnega odbora 

dne 14. 1. 2016.  

a) Zveza se bo zavzela samo za organizacijo državnega prvenstva na letni ravni. Poleg 

tega bi bilo dobro, če bi si društva prizadevala za organizacijo dodatnih tekmovanj. V 

primeru, da bi se društvo za to odločilo, bi moralo zvezi plačati določeno vsoto (300€), 

zveza pa bi v zameno zagotovila pomoč pri organizaciji in zapisnikarje na tekmi. V 

primeru doplačila (500€) pa bi poleg tega zveza zagotovila še sodnike. 

b) Zveza bo zavestno spodbujala društva k razvijanju, s tem bi omogočili večjo 

razpršenost dejavnosti, povečevala bi se članstva in s tem sama razširjenost športa v 

Sloveniji. Z namenom zagotavljanja članstva v IPF in EPF bi bila med dolžnostmi 

društev tudi finančna podpora zveze v obliki letne članarine. 

 

Sklep 6:    Vsi prisotni so soglasno strinjali s sprejetjem prvega predloga. Predstavniki 

ŠD Grom in Društva za naravni bodybuilding se sicer strinjajo tudi z drugim 



predlogom, vendar so opozorili na finančno šibkost društev. Predstavniki KDU Olimpija 

so prav tako s predlogom soglašali, vseeno pa se morajo pred zaključki pogovoriti z 

vodstvom društva. Nazadnje so se vsi prisotni strinjali, da  se do 7.2.2016 dodatno spiše 

osnutek novega pravilnika, ki se ga potem v predogled pošlje društvom, ki ga bodo nato 

potrdila ali izrazila morebitno nestrinjanje. 

 

Ad. 7 

Eva Repše se je dotaknila teme prostovoljstva na prihajajočih tekmah in poudarila 

pomembnost prostovoljcev pri organizaciji in izpeljavi tekmovanj. Pri tem je društvom 

predlagala, da bi se ta v prihodnje zavezala k temu, da bodo pomagala pri zagotavljanju 

prostovoljcev. Predsednik je predlagal tudi organizacijo izobraževalnega seminarja v bližnji 

prihodnosti. 

 

Sklep 7:    Prisotni predstavniki društev so se z Evinim predlogom strinjali in vsi 

potrdili, da njihova društva premorejo dovolj članov, ki bi bili pripravljeni tudi aktivno 

pomagati v obliki prostovoljstva. Prav tako so pozdravili predlog za organizacijo 

izobraževalnega seminarja. 

 

 

Seja se je končala ob 21:00 

 

Predsednik delovnega predsedstva: Urban  Mur 

 

Zapisal:  Tadej Kovačič 

 

Overovatelj  zapisnika:  Gašper  Meden 


