Ljubljana, 14.1.2016

Powerlifting zveza Slovenije
Gasilska cesta 16
1290, Grosuplje

ZAPISNIK
Seja upravnega odbora Powerlifting zveze Slovenije (krajše PLZS), ki je potekala
14.11.2015 ob 19:00 uri v kavarni Sputnik v Ljubljani.
Prisotni člani: Jure Rus (član UO), David Brunšek (član UO), Urban Mur (član UO),
Gašper Meden, Eva Repše, Matej Šemrl;

Predlagani dnevni red:
- Pregled poročil o delovanju zveze
- Finančni plan za leto 2016
- Plan dela za leto 2016

Ad. 1
Sejo je vodil predsednik zveze Urban Mur, ki je kot zapisnikarja predlagal Jure Rus-a, za
overovatelja pa Evo Repše. Predlog je bil s strani prisotnih soglasno potrjen, prav tako je bil
potrjen dnevni red seje.
Sklep 1:
potrjen.

Zapisnikar seje je Jure Rus, overovatelj Eva Repše, dnevni red seje je

Ad. 2
Prisotni so pregledali poročilo upravnega odbora, poročilo disciplinske komisije, poročilo
nadzornega odbora in finančno poročilo za leto 2015.
Sklep 2:

Poročila so sprejeta in bodo predstavljena na redni seji zbora članic.

Ad. 3
Predsednik je predlagal okvirno sestavo finančnega plana za leto 2016. Dodanih je bilo še
nekaj predlogov s strani prisotnih. Finančni plan ni dokončno dorečen in bo določen na redni
seji zbora članic.

Sklep 3: Na redni seji zbora članic bo v okviru finančnega plana predlagana uvedba
članarine za klube. Predlagana bo tudi dopolnitev pravilnika s členom o plačilu za
dovoljenje za organizacijo tekem, kar bo omogočalo ohranitev visoke ravni tekmovanj.
Ad. 4
David Brunšek je izpostavil manjkajoče vsebine za spletno stran. Prisotni so se dogovorili
kako bodo izdelali potrebne vsebine.
Sklep 4:
Matej Šemrl bo napisal reportažo z državnega prvenstva, Gašper Meden
sestavek o boju proti dopingu, Urban Mur pa kratko predstavitev powerliftinga. Vsi
sestavki bodo objavljeni na spletni strani.
Ad. 5
Športno društvo KDU Olimpija in Power-lifting klub Oskar&Co. Postojna sta vložili vlogo za
pridobitev članstva v PLZS. Obema društvoma se za preizkusno obdobje enega leta podeli
začasno članstvo.
Sklep 4: Upravni odbor je med članice sprejel društvi KDU Olimpija in Power-lifting
klub Oskar&Co. Obe članici za preizkusno dobo 1 leta prejmeta začasno članstvo.
Seja se je končala ob 21:00
Predsednik delovnega predsedstva: Urban Mur
Zapisal: Jure Rus
Overovatelj zapisnika: Eva Repše

