POWERLIFTING ZVEZA SLOVENIJE ZVEZA TRIATLONA MOČI
Gasilska cesta 16,
1290 Grosuplje
E: info@powerlifting.si
T: 041 378 455 (Urban Mur, predsednik)
031 872 571 (Jure Rus, podpredsednik)

ZAPISNIK SEJE ZBORA ČLANIC PLZS 2018

Seja zbora članic Powerlifting zveze Slovenije, zveze troboja moči (krajše PLZS), ki je potekala v četrtek,
8. 2. 2018 ob 19:00 uri v Vadbenem centru Natural v Grosupljem. Udeleženi so bili predstavniki PLZS
ter zastopniki Društva za naravni bodybuilding, KDU Olimpije ter društva Power lifting klub Oskar & Co.
Postojna.
Prisotni člani: Urban Mur, Jure Rus, Eva Rus, David Brunšek, Žiga Šuen, Samo Železnik, Florijan Cajzek,
Vlado Schweiger, Nejc Rus, Aljaž Zupančič, Andraž Zupančič, Matej Fortuna in Tadej Kovačič
Predlagan dnevni red:
1. Nagovor in pozdrav predsednika
2. Izvolitev organov seje (zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
3. Poročila o delovanju zveze v letu 2017 (poročilo upravnega odbora, finančno poročilo, poročilo
nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije)
4. Razprava na poročila
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Plan dela za leto 2018
7. Finančni plan za leto 2018
8. Razno
Ad. 1
Sejo je vodil predsednik zveze Urban Mur, ki je po uvodnem pozdravu kot zapisnikarja predlagal Tadeja
Kovačiča, za overovatelja pa Andraža Zupančiča. Predlog je bil s strani prisotnih soglasno potrjen, prav
tako je bil potrjen predlagan dnevni red seje.
Sklep 1: Zapisnikar seje je Tadej Kovačič, overovatelj zapisnika pa Andraž Zupančič, dnevni red seje
je potrjen.

Ad. 2
Predsednik Urban Mur je predlagal, da se seja prične z branjem poročil različnih odborov za leto 2017.
Prebrana so bila naslednja letna poročila:

Poročilo predsednika upravnega odbora za leto 2017 je prebral Urban Mur:
Zveza je v letu 2017 dobro zastopala mednarodna tekmovanja. Reprezentanca se je marca udeležila
evropskega prvenstva na Danskem in junija svetovnega prvenstva v Belorusiji. Za svoje nastope je bila
deležna pohval s strani mednarodnih zvez. Prepoznavnost PLZS se je povečevala tudi na račun
aktivnega delovanja na socialnih omrežjih in večjega števila objav v medijih. Pridobili smo 2 trenerja z
mednarodno licenco in 3 nove sodnike. V maju je bilo organizirano tekmovanje Ljubljana dviga in v
oktobru 3. Odprto državno prvenstvo. Organiziran je bil tudi seminar o vodenju tekmovalcev na
tekmovanju, v jeseni pa več zaporednih skupinskih treningov v različnih krajih po Sloveniji, pod imenom
Trening turneja. V novembru je zveza na zasedanju na Češkem postala polnopravna članica IPF.
Decembra je PLZS pridobila status društva v javnem interesu in oddani sta bili prošnji za članstvo v
Olimpijskem komiteju Slovenije in za pridobitev statusa nacionalne panožne športne zveze. V letu 2017
je PLZS opravila 6 doping testiranj tekmovalcev, vsa so bila negativna. Cilji, ki jih zveza še ni dosegla,
so: organizacija ločenega tekmovanja v potisku s prsi, izobrazba enega ali več mednarodnih sodnikov,
ustanovitev večjega števila klubov po regijah in priprava gradiva ter učnega načrta za trenerje.
Finančno poročilo za leto 2017 je prebral Tadej Kovačič.
Zveza je v letu 2017 ustvarila 8.263,08 € prihodkov in za 9.108,20 € odhodkov. Finančno stanje je
stabilno in zveza nima nobenih neporavnanih dolgov. Ob koncu leta je bilo na tekočem računu 1.016,75
€ sredstev. Največji strošek so čez leto, tako kot v prejšnjem letu, predstavljali stroški organizacij
tekem. Prav tako je bilo največ prihodkov ustvarjenih prav s strani prijav tekmovalcev.
Poročilo nadzornega odbora za leto 2017 je zaradi odsotnosti Gašperja Medena prebral Urban Mur:
Nadzorni odbor v letu 2017 ni opazil nobenih nepravilnosti v delovanju zveze. Pozdravil je opazen
napredek z vidika organizacije in prepoznavnosti športa in zveze. Odbor je tudi pohvali uspešno
prestana doping testiranja in rezultate, ki so bili doseženi na mednarodni ravni.
Poročilo disciplinske komisije za leto 2017 je podala Eva Rus:
Disciplinska komisija je v letu 2017 zasedala enkrat. Na seji so bile določene kazni za neprimerno
vedenje in blatenje zveze in/ali njenih članov na socialnih omrežjih. Določene so bile različno stroge
kazni, ki se bodo podale glede na težo kršitve. Komisija je na istem zasedanju kazni pripisala 3
tekmovalcem, kot predpogoj za pristop k 3. državnemu prvenstvu. Noben od teh tekmovalcev se ni
odločil za poravnavo kazni.
Sklep 2: Na prebrana poročila prisotni na seji niso podali komentarjev ali želja po bolj podrobnih
razlagah. Poročila hrani predsednik Urban Mur v arhivu zveze.

Ad. 3
a) Plan dela za leto 2018
Državno prvenstvo bo v letu 2018 že marca in trenutno je večina aktivnosti v zvezi usmerjena k temu.
Eden od ciljev v tem letu je pridobitev vsaj 2 večjih in čim več manjših celoletnih partnerskih pogodb,
po možnosti še pred državnim prvenstvom. Pred tekmovanjem je cilj tudi izdelava boljših tekmovalnih
platform. Zveza načrtuje nadaljnje sodelovanje s SLOADO in izvajanje čim večjega števila doping
testiranj.
V začetku poletja lahko upamo na organizacijo tekmovanja v potisku s prsi, v jeseni pa prvo državno
prvenstvo v powerliftingu z opremo in morebitno dodatno tekmovanje – Ljubljana dviga ali kaj

podobnega. V marcu bo tekmovalec Jure Rus nastopil na tekmovanju Arnold Classic v ZDA in se
potegoval za enega bolj prestižnih naslovov v IPF powerliftingu. V planu je tudi pošiljanje
reprezentance na evropsko in svetovno prvenstvo v klasičnem powerliftingu in potisku s prsi ter na
tekmovanje Arnold Classic v Španiji.
V planu so dodatna izobraževanja in seminarji ter skupni treningi, po možnosti ponovitev Trening
turneje. V načrtu je pridobitev večjega števila nacionalnih sodnikov in priprava učnih materialov za
izobraževanje nacionalnih trenerjev. Trenersko izobraževanje bomo lahko pričeli izvajati šele po
odobritvi članstva v Olimpijskem komiteju Slovenije.
Zveza bo spodbujala ustanavljanje novih društev v Kranju in Mariboru. Dolgoročni načrt je organizacija
sistema prijav na tekme prek društev in vzpostavitev medklubskih tekmovanj. S pomočjo takšnega
delovanja bi se lahko potegovali za več občinskih sredstev in s tem zagotovili višjo kvaliteto delovanja
zveze.
Glavno poslanstvo zveze ostaja širjenje prepoznavnosti športa in strmenje k dvigu powerliftinga na nivo
ostalih vrhunskih športov v Sloveniji.
Sklep 3/a: Plan dela je bil sprejet s strani vseh prisotnih, ki so pozdravili ambiciozne cilje in željo po
dvigu prepoznavnosti športa in kvaliteti tekmovanj.
b) Organizacija dodatnega tekmovanja v jeseni 2018
Predsednik Urban Mur je Žigo Šuena, kot predstavnika društva KDU Olimpija, vprašal o pripravljenosti
za organizacijo tekmovanja v jeseni 2018, ker se je tekmovanje Ljubljana dviga 2017 izkazalo kot dobro
obiskano in izpeljano.
Sklep 3/b: Žiga Šuen je potrdil, da je društvo pripravljeno na organizacijo enega tekmovanja. O tem
bo govoril z ostalimi člani društva, hkrati pa poskušal predlagati datume, ki se ne bodo prekrivali s
tekmovanji v olimpijskem dvigovanju uteži.

Ad 4, Razno
a) Spremembe v pravilniku zveze:
Predsednik Urban Mur je predlagal nekaj sprememb v pravilniku zveze. Težnje k tem spremembam so
se pokazale skozi delovanje zveze v praksi in bi pomenile olajšanje organizacije tekem. Spremembe so
naslednje:
-

-

-

V standardih, ki jih zveza postavlja pri organizaciji tekem, bi se olajšalo zahtevo po 500 kg
skupne teže uteži v ogrevalnem prostoru na 300 kg uteži za tekme potiska s prsi, s čimer bi se
olajšala njihova organizacija.
Spremenili bi se prijavni obrazci tekmovalcev na tekmah, ker so se prvotno načrtovani izkazali
za manj primerne.
Fiksen znesek v višini 500 €, ki ga organizator zvezi plača za organizacijo tekme, bi se spremenil
variabilnega, ki bi znašal 10 € na prijavljenega tekmovalca. Tudi če bi bilo prijavljenih manj,
ostaja minimalni znesek v višini 250 €.
Fiksna nagrada za sojenje na tekmovanjih je trenutno 60 €. Zaradi značaja tekmovanj bi se
dodala nagrada za poldnevno sojenje v višini 30 €, oz. po presoji, glede na čas sojenja
posameznega sodnika.

Sklep 4/a: Vse predlagane spremembe v pravilniku zveze so bile soglasno sprejete s strani vseh
prisotnih na seji. Predsednik Urban Mur bo pripravil ustrezna besedila in dopolnil pravilnik zveze.
b) Organizacija tekmovanja v potisku s prsi:
Predsednik Urban Mur je sporočil, da sta se Anja Kunstelj in Matjaž Belšak, člana športnega društva
Grom, ponudila, da spomladi organizirata tekmovanje v potisku s prsi, ki bi mogoče lahko celo nosilo
naslov državnega prvenstva v tej disciplini.
Sklep 4/b: Vsi prisotni člani na seji so pozdravili predlog in izrazili pripravljenost za sodelovanju v
primeru, da do organizacije res pride.
c) Označevanje sodnikov na tekmovanjih:
Vlado Schweiger je opozoril na slabše razločevanje med sodniki in ostalimi udeleženci na tekmi.
Predlagal je izdelavo posebnih, bolj vidnih akreditacij, ki bi pomagale pri boljši prepoznavi sodnikov.
Sklep 4/c: Tadej Kovačič je potrdil, da se posebne akreditacije lahko naredijo in da bodo pripravljene
za naslednje državno prvenstvo. Preverila se bo tudi možnost dodatnega razločevanja s pomočjo
našitkov ali kravat za sodnike.
d) Izdelava boljših ogrevalnih in tekmovalnih platform:
Vlado Schweiger je predlagal izdelavo boljšega tekmovalnega odra, ki je zaradi neprimerne podlage
med zadnjim državnim prvenstvom hitro začel kazati znake obrabe. Predlagal je, da se zveza za izposojo
ogrevalnih platform obrne na podjetji KingsBox ali Olimpus, ki bi bili mogoče pripravljeni posoditi
določene elemente opreme v zameno za marketinško izpostavitev na samem dogodku in na socialnih
omrežjih zveze. Žiga Šuen je dodal, da se za platforme v skrajnem primeru lahko prosi tudi Zvezo
Olimpijskega dvigovanja uteži Slovenije in omenil, da bi bilo smiselno poslati tudi prošnjo za sponzorsko
pomoč na katero od večjih podjetij, kot je npr. Eleiko.
Sklep 4/e: Predsednik Urban Mur je potrdil, da bo v letu 2018 več sponzorskih sredstev namenjenih
izdelavi boljših tekmovalnih (ogrevalnih in glavne) platform. Ker je bil nakup materiala in izdelava
lastnih platform zveze v načrtu že pred sejo članic, se bo o končnih odločitvah odločalo po nekoliko
bolj tehtnem premisleku o možnostih, ki so najbolj verjetne za realizacijo do državnega prvenstva.
e) Testiranje tekmovalcev v pripravljalnem obdobju:
Vlado Schweiger je predlagal doping teste v obdobju med tekmami. S takšnim načinom testiranja bi
morebitnim uporabnikom prepovedanih substanc še bolj otežili njihovo uporabo in jih pri dejanjih prej
zasačili. Predsednik zveze Urban Mur in David Brunšek sta opozorila na to, da je razvijanje takšnega
sistema dolgotrajen in drag proces, za katerega zveza trenutne ne razpolaga z dovolj resursi. Za takšne
projekte bi potrebovali večje število klubov, ki bi bili tudi primerno organizirani in angažirani. Tako bi
se zveza lahko ukvarjali z vprašanji na višjem nivoju, operativa pa bi bila prepuščena društvom. David
Brunšek je predlagal, da se o tem pričnemo bolj resno pogovarjati po včlanitvi v Olimpijski komite
Slovenije. Do takrat je bolj smiselno, da ohranimo doping testiranje na tekmovanjih in se trudimo pri
izpostavljanju in promoviranju čistega športa.
Sklep 4/f: Tudi drugi prisotni člani so se strinjali, da zveza ne razpolaga z dovolj sredstvi in človeškimi
viri za izpeljavo tovrstnih testiranj, tako da se bo v letu 2018 še naprej posvečala testiranju
športnikov na tekmovanjih.

Seja se je končala ob 20:30.

Predsednik zveze: Urban Mur

Zapisal: Tadej Kovačič

Overovatelj zapisnika: Andraž Zupančič

