Grosuplje, 20. 2. 2017

Powerlifting zveza Slovenije
Gasilska cesta 16
1290, Grosuplje

ZAPISNIK
Seja zbora članic Powerlifting zveze Slovenije (krajše PLZS), ki je potekala 27. 2.
2017 ob 19:00 uri v Vadbenem centru Natural v Grosupljem. Udeleženi so bili predstavniki d
Društva za naravni bodybuilding, ŠD Grom, KDU Olimpija in PLK Oskar&Co.
Prisotni člani: Jure Rus, Eva Repše, Urban Mur, Luka Jelšnik, Tadej Kovačič,
Gašper Meden, Tadej Tibaut, Matjaž Belšak, Anja Kunstelj, Žiga Šuen, Katja Babič, Florijan
Cajzek, Matej Mencin, Andraž Dolinar in Vlado Schweiger.

Predlagani dnevni red:
1. Nagovor in pozdrav predsednika
2. Izvolitev organov seje (zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
3. Poročila o delovanju zveze v letu 2016 (poročilo upravnega odbora, finančno poročilo,
poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije)
4. Razprava na poročila
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Plan dela za leto 2017
7. Finančni plan za leto 2017
8. Volitve organov PLZS
9. Razno

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
Predsednik je prebral poročilo upravnega odbora zveze in poročilo predsednika zveze, ki sta
zajemala ključne naloge delovanja zveze v preteklem letu in zastavljene cilje, ki jih je PLZS
uspelo doseči. Za nami je precej uspešno leto, v katerem so se tekmovalci zveze udeležili

evropskega in svetovnega prvenstva pod okriljem IPF. PLZS je uspela organizirati 2. državno
prvenstvo in sestaviti veliko ekipo tekmovalcev, ki se pripravljajo na nastop na letošnjem
evropskem prvenstvu. Prišlo je tudi do nekaterih nesoglasji. Zveza je prekinila delno članstvo
ŠDZ Kvihtarnica, zaradi delovanja v nasprotju z interesi PLZS, iz disciplinske komisije pa je
prostovoljno odstopil Matej Šemrl. Finančno stanje je bilo konec leta zveze stabilno in
pozitivno.
Tadej Kovačič je prebral finančno poročilo zveze, Gašper Meden in Tadej Tibaut pa poročilo
nadzornega odbora. Sledilo je branje poročila disciplinske komisije, v katerem je Eva Repše
poudarila nekaj manjših prekrškov, ki so bili v škodo zvezi izvedeni s strani tekmovalcev.
Sklep 2:
Poročila predsednika zveze, upravnega, nadzornega odbora in disciplinske
komisije ter finančno poročilo so bila soglasno sprejeta in potrjena s strani ostalih
udeležencev, brez dodatnih pripomb.
Ad. 3
Predsednik zveze je prebral plan dela in finančni plan za leto 2017. Finančno stanje zveze je
stabilno in glede na lansko leto nekoliko okrepljeno. Še vedno največje stroške predstavlja
organizacija državnega prvenstva ter plačilo članarin IPF in EPF. Poleg državnega prvenstva,
ki naj bi se odvilo oktobra, bo zveza sodelovala pri organizaciji še enega tekmovanja v
sodelovanju s KDU Olimpija – Ljubljana dviga 2017. V letošnjem letu bo zveza na mednarodni
trenerski tečaj poslala vsaj dva člana, ki pa si bosta morala vse stroške kriti sama. Jeseni bo
zveza zopet organizirala sodniški tečaj, namenjen pridobivanju in / ali osvežitvi znanja
državnega sodnika. Čez leto si bo zveza prizadevala za pridobitev večjega obsega sponzorskih
sredstev, ki jih bo porabila za namene širjenja in utrjevanja powerliftinga v Sloveniji in s
katerimi bo pomagala perspektivnim tekmovalcem
Sklep 3: Plan dela in finančni plan zveze za leto 2017 je bil soglasno sprejet s strani vseh
udeležencev.
Ad. 4
Upravni odbor zveze je v sklopu finančnega plana predlagal novo višino članarine za društva,
ki naj bi se v letošnjem letu zniža na 100 €. Cilj nižje članarine je spodbujanje k ustanavljanju
novih društev in olajšana včlanitev obstoječih, ki si želela včlanitve v PLZS. Cena letne
registracije za tekmovalce ostane 10 €. Vlado Schweiger je podal predlog za možnost včlanitve
ostalih pravnih oseb, pod pogojem plačila višje letne članarine in s članstvom brez glasovalnih
pravic.
Sklep 4: Prisotni so soglasno sprejeli novo vsoto letne članarine za društva, ki bo torej
znašala 100 €. Potrdili so tudi že obstoječo ceno letne registracije za tekmovalce, ki znaša
10 €. Predlog glede možnosti učlanitve je bil tudi sprejet. Ostale pravne osebe se v zvezo
lahko včlanijo s članarino v višini 200 € zgolj za namene tekmovanja in nimajo nikakršnih

glasovalnih in podobnih pravic ali dolžnosti. Na osnovi tega sklepa bo spisana širša
obrazložitev, ki bo dodana v pravilnik zveze.
Ad. 6
Po statutu PLZS vsake 2 leti potekajo volitve organov zveze. Glede na uspešno delovanje zveze
v preteklih dveh letih je bil podan predlog, da se ohrani enaka struktura vodstva zveze.
Predsednik zveze je predlagal delno prestrukturiranje in porazdelitev nalog znotraj zveze,
predvsem zaradi neaktivnosti in odstopov nekaterih članov. V januarju je iz osebnih razlogov s
svoje pozicije odstopil član disciplinske komisije Matej Šemrl, zaradi neaktivnosti je bila
potrebna tudi zamenjava člana nadzornega odbora Martina Rotarja. Predsednik je predlagal, da
se v novem mandatu namesto omenjenih članov v upravni odbor na podlagi njegovih izkušenj
in poznanstev v tujini sprejme Jakoba Škarabota, Luki Jelšniku pa je dodeljena funkcija člana
disciplinske komisije. Za novo članico nadzornega odbora je predlagana Anja Kunstelj. Podan
je bil tudi predlog o ustanovitvi komisije za trenerje in sodnike. Za predsednico komisije za
trenerje je bila predlagana Anja Kunstelj, za predsednika komisije za sodnike pa ni bilo
primernega kandidata, zato se ustanovitev komisije prestavi za nedoločen čas.
Sklep 6: Vsi prisotni in vsi tisti, ki so bili pozvani ali premeščeni na določena funkcijska
mesta, so se soglasno strinjali s predlaganimi spremembami. Do zbora članic v letu 2019
torej zvezo vodi upravni odbor v sestavi Urban Mur (predsednik), Jure Rus
(podpredsednik), David Brunšek (generalni sekretar), Tadej Kovačič (blagajnik) in Jakob
Škarabot, nadzorni odbor v sestavi Gašper Meden (predsednik NO), Tadej Tibaut (član
NO) in Anja Kunstelj (članica NO) ter disciplinska komisija v sestavi Matjaž Belšak
(predsednik DK), Eva Rus (članica DK) in Luka Jelšnik (član DK). Anja Kunstelj postane
tudi predsednica novoustanovljene komisije za trenerje.
Seja se je končala ob 20:30
Predsednik delovnega predsedstva: Urban Mur
Zapisal: Tadej Kovačič
Overovatelj zapisnika: Gašper Meden

