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ZAPISNIK SEJE ZBORA ČLANIC PLZS 2021 

 

Splošno o seji: Redna letna seja zbora članic Powerlifting zveze Slovenije, zveze troboja moči 

(krajše  PLZS), je potekala v soboto, 23. 1. 2021 ob  18:00 uri prek orodja za videokonference 

Zoom. Udeleženi so bili predstavniki PLZS ter zastopniki naslednjih društev članic: Društva za 

naravni bodybuilding, KDU Olimpije, društva Power lifting klub Oskar & Co. Postojna, PLK Polzela in 

Športnega društva Thorium. Manjkali so le zastopniki društva članice KDU Karantanija Kranj. 

Prisotni so bili še člani dveh društev ne-članic: Športno društvo Grom in društvo Discovery 

Athletics. 

Prisotni člani: predsednik PLZS Urban Mur, podpredsednik Samo Železnik in generalni sekretar 

David Brunšek; Člana upravnega odbora Jakob Škarabot in Tadej Kovačič; Člani nadzornega 

odbora Gašper Meden, Jure Rus in Anja Kunstelj; Člani disciplinske komisije Eva Rus, Matic Hren in 

Luka Jelšnik; Prisotni zastopniki klubov in ostali udeleženci: Žan Breznikar, Matjaž Belšak, David 

Požar, Maja Apat, Vid Leskovar, Nejc Rus, Nuša Balen, Gregor Ilec, Vlado Schweiger, Žiga Šuen, 

Blaž Varžič; 

Predlagan dnevni red seje: 

1. Nagovor in pozdrav predsednika 

2. Izvolitev organov seje (zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija) 

3. Poročilo verifikacijske komisije 

4. Poročila o delovanju zveze v letu 2020 (poročilo upravnega odbora, finančno poročilo, 

poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije) 

5. Razprava na poročila  

6. Volitve 

7. Spremembe v statutu 

8. Spremembe v pravilniku 

9. Plan dela in finančni plan za leto 2021 

10. Sprejem novih članic 

11. Pobude in predlogi 

 

Ad. 1 & 2 – Nagovor in pozdrav predsednika ter izvolitev organov seje 

Sejo je vodil predsednik zveze Urban Mur, ki je po uvodnem nagovoru in pozdravu kot zapisnikarja 

predlagal Tadeja Kovačiča, za overovatelja pa Gašperja Medena in Anjo Kunstelj. V verifikacijsko 

komisijo so bili predlagani David Brunšek, Samo Železnik in Matic Hren. Predlogi so bili s strani 

prisotnih soglasno potrjeni, prav tako je bil potrjen predlagan dnevni red seje. 

Sklep 1: Soglasno je bil sprejet sklep, da je zapisnikar seje Tadej Kovačič, overovatelja 

zapisnika pa Gašper Meden in Anja Kunstelj. Verifikacijsko komisijo sestavljajo David 

Brunšek, Samo Železnik in Matic Hren. Predlagan dnevni red seje je sprejet. 

 

  

mailto:info@


Ad. 3 – Poročilo verifikacijske komisije 

David Brunšek je na podlagi prijavljenih tekmovalcev, prisotnih društev članic in statuta zveze 

poročal o številu glasov, ki jih ima vsako društvo. 

Glasovi posameznih društev so bili ob pričetku seje: 

 Društvo za naravni bodybuilding – 3 glasovi 

 KDU Olimpija – 2 glasova 

 Power lifting klub Oskar & Co. Postojna – 1 glas 

 PLK Polzela – 1 glas 

 Športno društvo Thorium – 3 glasovi 

 KDU Karantanija Kranj – 0 glasov, noben od zastopnikov društva ni bil prisoten, društvo bi 

v primeru prisotnosti zastopnika imelo 2 glasova 

Sklep 2: Glasovalni glasovi društev so določeni in sprejeti, skupno jih je 10, seja je s 

prisotnostjo večine društev tudi po statutu zveze sklepčna. Za sprejem predlaganih 

sprememb je potrebnih najmanj 6 glasov. 

 

Ad. 4 – Poročila o delovanju zveze v letu 2020 

Predstavniki zveze so prebrali poročila o delovanju PLZS iz leta 2020. Poročilo upravnega odbora je 

prebral predsednik zveze Urban Mur. Poročilo upravnega odbora je prebral Tadej Kovačič. Poročilo 

nadzornega odbora je prebral Gašper meden. Poročilo disciplinske komisije je prebrala Eva Rus. 

Sklep 3: Vsa poročila delovanja zveze so bila sprejeta soglasno, z 10/10 glasovi. 

 

Ad. 5 – Razprava na poročila o delovanju zveze v letu 2020 

Na poročila delovanja zveze ni bilo posebnih komentarjev s strani nobenega od prisotnih. 

 

Ad. 6 – Volitve in potrditev članov odborov in komisij 

Predsednik zveze Urban Mur je prisotne seznanil z željo Eve Rus, da bi odstopila z mesta 

predsednice disciplinske komisije in se ji hkrati zahvalil za dozdajšnje delo in prizadevanje pri 

razvoju PLZS. Upravni odbor zveze je kot njenega namestnika predlagal člana disciplinske komisije 

Matica Hrena, na prazno mesto člana disciplinske komisije pa Nušo Balen, članico društva KDU 

Olimpija. Z obema spremembama se strinjajo vsi ostali organi vodstva zveze. Ostalih izraženih 

želja po spremembah v vodstvu ni bilo. Vsi prisotni predstavniki društev so tako glasovali o treh 

odločitvah: 

1. Mesto predsednika disciplinske komisije prevzame Matic Hren. 

2. Nuša Balen postane nova članica disciplinske komisije. 

3. Preostali organi zveze ostanejo v nespremenjeni sestavi – predsednik, podpredsednik, 

generalni sekretar, upravni in nadzorni odbor. 

Sklep 4: Vse odločitve so bile soglasno sprejete z 10/10 glasovi. Nov predsednik 

disciplinske komisije je tako Matic Hren, nova članica disciplinske komisije Nuša Balen, 

sestava ostalih organov zveze pa ostaja nespremenjena. 

 

Ad. 7 – Spremembe v statutu PLZS 

Upravni odbor je predlagal, da se 8. člen II. poglavja statuta dopolni s točko, da lahko članice 

zveze postanejo tudi zamejska društva, saj je PLZS prvič prejela prošnjo za sprejem s strani 

italijanskega zamejskega društva Discovery Athletics iz Trsta. Na predlagano spremembo s strani 

prisotnih ni bilo posebnih komentarjev. 



Sklep 5: Sprememba statuta zveze v II. Poglavju, 8. člen je bila sprejeta soglasno, z 

10/10 glasovi. Hkrati je bila s tem dosežena tudi po statutu potrebna 2/3 večina glasov 

vseh društev članic. Vodstvo zveze bo izdalo in javno objavilo nov statut. 

 

Ad. 8 – Spremembe v pravilniku PLZS 

Upravni odbor je predlagal naslednje spremembe v pravilniku zveze: 

- Člen 2.5 bi se dopolnil z informacijo, da je predpogoj za vpis tekmovalcev v register zveze 

tudi izpolnjeno ustrezno protidopinško izobraževanje, ki je lahko različno glede na nivo 

tekmovalca. 

- Dodal bi se člen 2.10, v katerem bi zveza narekovala, da lahko prestopi tekmovalcev med 

klubi (društvi) potekajo v skladu s primerno dokumentacijo, ki jo bo priskrbela zveza. V tej 

dokumentaciji se morajo tekmovalci strinjati, da prestopajo prostovoljno in da imajo do 

prejšnjega društva poravnane vse finančne obveznosti. Za to tekmovalci odgovarjajo sami 

oz. v primeru nepolnoletnih oseb njihovi starši ali skrbniki. 

- Vrine se člen 10.3, ki narekuje, da je lahko norma za mednarodna tekmovanja samo enaka 

ali višja od norme preteklega leta. V primeru, da je norma za tekmovanje višjega ranga 

nižja od norme za tekmovanje nižjega ranga, se v obeh primerih upošteva višja od obeh 

norm. S sprejemom tega sklepa bi se lažje izločila določena sezonska nihanja in/ali ostala 

odstopanja, ki nastanejo zaradi različnih udeležb na mednarodnih tekmovanjih višjih 

rangov. 

Na predlagane spremembe pravilnika ni bilo posebnih pripomb ali razprav. 

Sklep 6: Vse tri predlagane spremembe pravilnika so bile sprejete soglasno, z 10/10 

glasovi. Tako se v pravilniku preuredi člen 2.5, doda člen 2.10 in preuredi člen 10.3. 

Vodstvo zveze bo izdalo in javno objavilo nov pravilnik. 

 

Ad. 9 – Plan dela in finančni plan za leto 2021 

Plan dela in finančni plan za 2021 je prebral predsednik PLZS Urban Mur. Na plan s strani prisotnih 

ni bilo komentarjev. 

Sklep 7: Plan dela in finančni plan za leto 2021 je bil soglasno sprejet z 10/10 glasovi. 

 

Ad. 10 – Sprejem novih članic 

Predsednik zveze Urban Mur je sporočil, da bi se v zvezo radi včlanili dve športni društvi: 

- Zvezi bi se rado ponovni pridružilo Športno društvo Grom, ki je bilo tudi ena od ustanovnih 

članic PLZS. Pri njegovem sprejemu upravni odbor ne vidi posebnih zadržkov. 

- Zvezi bi se rado pridružilo tudi zamejsko društvo iz Trsta - Discovery Athletics. Tudi za 

sprejem zamejskih društev v športne zveze v Republiki Sloveniji ni pravnih zadržkov, če ta 

na ozemlju Republike Slovenije ne izvajajo pridobitnih dejavnosti in organizacij dogodkov. 

Za takšna društva je predpogoj le to, da imajo svoj statut preveden tudi v slovenski jezik. 

Tudi PLZS je temu primerno prilagodila svoj statut in v prejšnji točki seje potrdila, da med 

svoje članice sprejema tudi zamejska društva. 

Sklep 8: Športno društvo Grom bo sprejeto brez glasovanja, njegovo sprejetje lahko po 

statutu potrdi upravni odbor PLZS, saj je bilo eno od ustanovnih članic zveze. Pred 

sprejetjem mora Športno društvo Grom zvezi javiti morebitne spremembe iz svojega 

statuta oz. ji poslati aktualen statut društva. Takoj ob sprejetju je društvu podeljeno 

polno članstvo. Športno društvo Discovery Athletics lahko postane članica, vendar mora 

pred tem prevesti svoj statut v slovenski jezik in ga posredovati vodstvu zveze, ki bo 

potem sprožilo postopek sprejema. Glasovanj glede sprejema članic na seji tako ni bilo. 

 



Ad. 11 – Pobude in predlogi 

Pogovor je potekal o naslednjih temah: 

- Vlado Schweiger je povprašal o tem, kje bo zveza objavila kriterije za kategorizacijo 

športnikov – ta bo objavljena na spletni strani PLZS. 

- Samo Železnik je vprašal kako je s treningi tekmovalcev v primeru, da se potrdijo datumi 

državnih prvenstev v potisku s prsi in v klasičnem troboju moči. Tekmovalci člani bodo 

načeloma lahko trenirali, če bodo imeli potrjeno tekmovalno licenco. 

- Urban Mur je zastopnike društev pozval, naj si tudi v letu 2021 prizadevajo za to, da bodo 

ob tekmovanjih in ostalih dogodkih prispevali kar čim več prostovoljcev, saj se s tem 

organizacija bistveno olajša. 

Sklep 9: Vse pobude in predlogi so bili samo poizvedovalne narave, sprejet ni bil noben 

poseben sklep. 

 

Seja se je zaključila ob 19:45. 

 

Predsednik zveze: Urban  Mur 

 

Zapisal:  Tadej Kovačič 

 

Overovatelj  zapisnika:  Gašper Meden 

 

Overovateljica zapisnika: Anja Kunstelj 


