POWERLIFTING ZVEZA SLOVENIJE ZVEZA TROBOJA MOČI
Gasilska cesta 16,
1290 Grosuplje
E: info@powerlifting.si
T: 041 378 455 (Urban Mur, predsednik)

ZAPISNIK IZREDNE SEJE ZBORA ČLANIC PLZS
Izredna letna seja zbora članic Powerlifting zveze Slovenije, zveze troboja moči (krajše PLZS), je
potekala v sredo, 9. 10. 2019 ob 11:00 uri. Seja je potekala dopisno.
Sodelujoči člani: Urban Mur, David Brunšek (Društvo za naravni bodybuilding), Samo Železnik (PLK
Polzela), Jakob Škarabot, Tadej Kovačič (vsi člani UO), Anja Kunstelj, Gašper Meden, Jure Rus (vsi člani
NO), Žiga Šuen (KDU Olimpija), Vid Leskovar (ŠD Thorium), Vlado Schweiger (PLK Oskar&Co.), Rok Trost
(KDU Karantanija) in Aljoša Dokl (ŠD Drim Tim).
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev zapisnikarja in overovatelja zapisnika
Glasovanje o spremembi sedeža zveze
Seznanitev z rezultati
Sprememba 3. in 19. člena statuta PLZS

Ad. 1 – Poročilo verifikacijske komisije
Za zapisnikarja je predlagan Tadej Kovačič, za overovatelja zapisnika pa Gašper Meden in Anja Kunstelj.
Za verifikacijsko komisijo sta predlagana Anja Kunstelj in Jure Rus.
Sklep 1: Članice so soglasno potrdile predlog.
Ad. 2 – Poročilo verifikacijske komisije
Seja je potekala dopisno. Verifikacijska komisija je ugotovila, da so člani vseh 4 društev s polnim
članstvom sporočili svoje glasove do termina seje. Sporočenih je bilo vseh 6 glasov (100 %).
Sklep 2: Verifikacijska komisija je ugotovila, da je seja sklepčna.
Ad. 3 – Glasovanje o predlogu spremembe sedeža zveze
Predolg novega sedeža zveze je bil posredovan predstavnikom članic dne 24.9.2019. Predlagan novi
naslov je Hrušica 70b, 4276 Hrušica, kar je tudi stalni naslov predsednika zveze.
Sklep 3: Članice so z odgovori na sporočilo z vsemi 6 glasovi ZA potrdile predlagan naslov sedeža
zveze. Sprememba stopi v veljavo s sprejetjem tega sklepa. Predsednik zveze Urban Mur bo opravil
spremembo naslova sedeža na upravni enoti.
Ad. 4 – Glasovanje o predlogu spremembe 3. in 19. člena statuta PLZS
Sprememba sedeža zveze zahteva spremembo 3. člena statuta PLZS, ki se po novem glasi:
Zveza je pravna oseba zasebnega prava, ki v skladu z Zakonom o društvih deluje kot zveza v javnem
interesu. Polno ime zveze je Powerlifting zveza Slovenije - zveza troboja moči, v nadaljevanju PLZS.
Sedež zveze je na Hrušici. Zveza deluje na območju Republike Slovenije.

Zaradi nemotenega delovanja društva se v primerih, ko je potrebno hitro sprejeti odločitev, izredno
sejo zbora članic lahko izvede na dopisni seji, zato se v 19. členu doda sledeči odstavek:
Izredni zbor članic lahko v primerih, ko je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje zveze, poteka
dopisno, preko elektronske pošte. Članice morajo biti o dnevnem redu dopisnega zbora obveščene 15
dni pred datumom zbora. Članice svoje glasove posredujejo vsem ostalim članicam zveze, predsedniku
zveze, zapisnikarju in overovateljem zapisnika. Veljavni so glasovi, oddani pred datumom zbora.
Sklep 4: Članice so soglasno potrdile spremembo 3. in 19. člena statuta PLZS in sprejele prečiščeno
besedilo statuta.
Seja se je končala ob 11:30.
Predsednik zveze: Urban Mur

Zapisal: Tadej Kovačič

Overovatelj zapisnika: Gašper Meden

Overovatelj zapisnika: Anja Kunstelj

