
Grosuplje, 28.9.2015
Powerlifting zveza Slovenije

Gasilska cesta 16
1290, Grosuplje

ZAPISNIK
izredne seje zbora članic Powerlifting zveze Slovenije (krajše PLZS), ki je

potekala 28.9.2015 ob 10.00 uri v fitnes centru Natural v Grosupljem.

Prisotni člani: Jure Rus (Društvo za naravni bodybuilding), Matjaž Belšak (Športno društvo
Grom), Urban Mur, Tadej Kovačič, Gašper Meden, Eva Repše, Luka Baloh, David Brunšek

Predlagani dnevni red:
1. Seznanitev z dopisom Upravne enote Grosuplje št. 215-128/2015-2(10), prejetega dne
9.9.2015

2. Uskladitev statuta društva z dopisom in priprava manjkajočih dokumentov
3. Potrditev osebnih podatkov zastopnika zveze in načina ter omejitev zastopanja

Ad. 1
Predsednik zveze Urban Mur je predlagal da sam prevzame vodenje zbora, za zapisnikarja
je predlagan Tadej Kovačič, za overovatelja pa Jure Rus. Prisotni predlog soglasno potrdijo.
Soglasno je bil potrjen tudi dnevni red seje.

Sklep 1: Za delovnega predsednika je potrjen Urban Mur, za zapisnikarja Tadej
Kovačič, za overovatelja zapisnika pa Jure Rus. Potrjen je dnevni red
seje.

Ad. 2
Predsednik zveze Urban Mur vse prisotne seznani z dopisom Upravne enote Grosuplje. Prisotni
se soglasno strinjajo o dopolnitvi vloge.

Sklep 2: Statut in vloga za registracijo zveze bosta ustrezno dopolnjena.

Ad. 3
Popravek statuta je bil prisotnim dan v vpogled že pred sejo. Na seji so prisotni še enkrat
pregledali dopolnitve v statutu in sicer popravek navedbe zakona v glavi statuta, določitev
zastopanja zveze in določitev pridobitnih dejavnosti zveze. Vsi prisotni se strinjajo o dodelitvi
neomejenga in samostojnega zastopanja predsedniku zveze. Prav tako se vsi soglasno strinjajo
o izboru pridobitinih dejavnosti zveze. Podpredsednik Jure Rus je pridobil soglasje lastnika
objekta, v katerem bo zveza imela sedež. Soglasje bo priloženo k vlogi.
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Sklep 3: Soglasno so sprejeti vsi popravki statuta PLZS, vlogi o ustanovitvi zveze
bo priloženo soglasje lastnika objekta na naslovu Gasilska cesta 16, Gro-
suplje.

Ad. 4
Za predsednika in s tem tudi zastopnika zveze je bil že na ustanovni seji izvoljen Urban Mur.
Prisotni soglasno potrdijo zastopnika zveze.

Sklep 4: Urban Mur, EMŠO 0107993500010, stanujoč na naslovu Hrušica 70b,
4276 Hrušica, državljan republike Slovenije, je soglasno potrjen za pred-
sednika in zastopnika zveze z neomejenim in samostojnim zastopanjem.

Izredna seja se je končala ob 10.45.

Predsednik delovnega predsedstva: Urban Mur

Zapisal: Tadej Kovačič

Overovatelj zapisnika: Jure Rus
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