POWERLIFTING ZVEZA SLOVENIJE ZVEZA TRIATLONA MOČI
Hrušica 70b,
4276 Hrušica

Poročilo nadzornega odbora zveze za leto 2020
Člani nadzornega odbora: Gašper Meden, predsednik, člana: Anja Kunstelj in Jure Rus
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je v skladu s pravili zveze in pooblastili, zaupanih mu
na ustanovnem zboru članic v Grosupljem, 31. avgusta 2015, redno spremljal delovanje
Powerlifting Zveze Slovenije (v nadaljnje PLZS) in njenih organov ter se redno udeleževal
sej upravnega odbora.
Zveza je tudi v šestem letu delovanja uspešno izpolnjevala svoje naloge v skladu z zadanim
programom, ustanovnim statutom in pravili zveze. Delo zveze je v večini leta 2020 žal
otežila oziroma onemogočila pandemija koronavirusa.
Izvedena je bila le ena domača tekma – Državno prvenstvo v potisku s prsi v Kranju – ki
je pozitivno presenetila z odzivom in udeležbo, predvsem gledalcev. Organizacijsko je
potekala brezhibno. V prvem terminu državnega prvenstva v klasičnem troboju (14.
marca) bi nastopilo rekordno število tekmovalcev (kar 59). Zaradi varnostnih ukrepov s
strani države je bila PLZS le nekaj dni pred tekmovanjem – v skladu s takratnimi določili
- primorana prestaviti tekmovanje na jesen. Tudi pri novem terminu (10. in 11. oktober)
ni bilo sreče. Epidemiološke razmere so se začele zaostrovati, predpisi in navodili s strani
države pa temu primerno zapletati. Pri odločitvi o dokončni odpovedi DP v 2020 smo
sodelovali tudi člani NO. Verjamemo, da je bila v dobro vseh. Pozdravljamo nadomestno
tekmovanje preko spleta, tako kot tudi aktivnosti ob praznovanju 5. letnice.
Pri spremljanju finančnega poslovanja NO ni ugotovil nobenih nepravilnosti ali spornih
dejanj, finančno stanje je stabilno. Sredstva se uporabljajo v skladu z namenom. NO
ugotavlja, da je bilo v letu 2020 delovanje in poslovanje PLZS skladno z normativnimi akti
zveze in ni bilo opaženih posebnosti, odstopanj ali nepravilnosti.
Čeprav PLZS v 2020 ni uspelo uresničiti marsikaterega tekmovalnega cilja pa NO
pozdravlja napredek pri uresničitvi nekaterih drugih pomembnih dolgoročnih ciljev. Kot
je v poročilu napisal že UO, na delu je bila višja sila in prav je, da jo je PLZS tako tudi
obravnavala.
predsednik NO,
Gašper Meden

