
Grosuplje,  21.7.2016 

 Powerlifting  zveza Slovenije 

Gasilska  cesta 16 

1290, Grosuplje  

 

 

 

 

ZAPISNIK 

Seja upravnega odbora Powerlifting zveze Slovenije (krajše  PLZS), ki  je potekala 

21.7.2016 ob  21:00 uri v lokalu Lars&Sven, Ljubljana. 

 

Prisotni člani:  Urban Mur, Jure Rus, David Brunšek, Gašper Meden, Tadej Tibaut, 

Tadej Kovačič, Eva Repše, Luka Jelšnik, Jakob Škarabot 

 

 

Predlagani dnevni red: 

- Pregled odločbe s strani davčne uprave (obračun akontacije za leto 2016) 

- Pregled dela, povezanega z izdelavo spletne strani PLZS 

- Dokončna opredelitev o možnostih priključitev društev k zvezi 

- Oblikovanje sodniškega tečaja 

- Pričetki priprav na državno prvenstvo 2016 

- Zbiranje sponzorskih sredstev za državno prvenstvo 2016 

- Sprejem popravkov v pravilnik PLZS 

 

Ad. 1 

Sejo je vodil predsednik zveze Urban Mur, ki je kot zapisnikarja predlagal Tadeja Kovačič, za 

overovatelja pa Gašperja Meden. Predlog je bil s strani prisotnih soglasno potrjen, prav tako 

je bil potrjen dnevni red seje.  

 

Sklep 1:    Zapisnikar seje je Tadej Kovačič, overovatelj Gašper Meden, dnevni red seje 

je potrjen. 

 

Ad. 2 

Tadej Kovačič, ki opravlja delo računovodje v PLZS je pojasnil odločbo s strani davčne 

uprave RS, ki je zvezi, po poslani prošnji, odobrila znižanje akontacije druge polovice leta 

2016. V prvem delu leta je bil davek obračunan po stari odločbi, kar se bo nekoliko poznalo 

na končnem stanju računa zveze. 

 

Sklep 2:    Člani upravnega odbora so seznanjeni s spremembo višine akontacije. 



Ad. 3 

Predsednik zveze je izrazil željo, da bi se spletna stran čim prej dokončala, predvsem zaradi 

povečanega števila raznih vprašanj s strani tekmovalcev, ki povprašujejo po rekordih zveze 

ipd. David Brunšek, zadolžen za postavitev spletne strani PLZS, je pojasnil, da je stran v 

veliki meri že dokončana. Pri tem je sam okvir strani že dokončan, pomanjkljiva je vsebina, ki 

pa je zaradi stiske s časom še ni uspel dokončati. Prosil je, če bi se še kateri od ostalih članov 

društva javil za pomoč pri dokončanju strani. 

 

Sklep 3:    Spletno stran bosta v čim krajšem času s skupnimi močmi dokončala David 

Brunšek in Urban Mur, ki se je javil, da mu bo pomagal pri vsebinskem delu. 

 

Ad. 4 

Predsednik zveze je opozoril na še vedno odprto vprašanje glede včlanjevanja novih društev. 

Dilema je med ohranjanjem bolj strogih pridružitvenih zahtev ali popuščanje z namenom 

povečevanja števila včlanjenih društev. Jakob Škarabot je pri tem predlagal oblikovanje 

različnih statusov društev (polno članstvo, delno članstvo, društvo, ki le prispeva tekmovalce). 

Jure Rus in David Brunšek sta poudarila pomembnost, da pravila ostanejo stroga, tako se bo 

bolj delalo na ohranjanju kvalitete delovanja zveze. Tekmovalci naj se pri tem včlanijo v že 

obstoječa društva ali naj sami spodbudijo domače društvo k včlanitvi, v primeru da to 

prispeva več tekmovalcev. 

 

Sklep 4:    Člani odbora so soglasno sprejeli odločitev, da se stroge pridružitvene zahteve 

ohranijo, tudi na račun manjšega števila priključenih društev. Posamezni tekmovalci 

naj se tako raje priključijo že včlanjenim društvom. V primeru, da ima društvo večje 

število tekmovalcev, pa se ga spodbuja k priključitvi. Letna članarina društev v zvezi bo 

znašala 200 €. 

 

Ad. 5 

Predsednik zveze je predstavil predloge glede oblikovanja prvega sodniškega tečaja. 

Izpostavil je več različnih možnih datumov dogodka in pojasnil sam potek tečaja. Ta bi bil 

sestavljen iz krajšega srečanja s predavanjem, na katerem bi bilo možno diskutirati pravila, ki 

bi jih prijavljeni za izobraževanje že v naprej dobili na dom. Sledil bi test, ki bi bil sestavljen 

iz dveh krajših esejskih vprašanj, nekaj vprašanj v stilu drži/ne drži in slikami uteži, 

namenjenimi pravilnemu prepoznavanju naloženih tež na tekmovanjih. Sledil bi praktični del, 

pri katerem bi prisotni ocenjevali pravilnost izvedenih dvigov na različnih posnetkih s tekem, 

dvige pa bi tudi v živo demonstriral tekmovalec. Kandidati, ki bi izpit opravili, bi kot potrdilo 

dobili našitek in certifikat. Sodniški status bi ohranjali preko rednega sojenja na letni ravni ali 

obiska letnega obnovitvenega tečaja. Cena sodniškega tečaja bi znašala med 100 in 120 €. 

Izrazil je tudi problematiko opravljanja izpita tistih, ki bi ga pravzaprav tudi vodili, pri tem je 

predlagal, da bi del izpita sestavljal tudi test, ki bi ga prejeli iz tujine, tako da ga v naprej 

nihče ne bi videl. Tudi videoposnetki so lahko pripravljeni s strani vseh prijavljenih. Ostaja še 



odprto vprašanje glede lokacije izpita. Predsednik je tudi izpostavil problematiko odprtih 

prijav in posledično predlagal vzpostavitev osnovnih zahtev za prijavo. 

 

Sklep 5:    Celotni odbor je sprejel vabilo Jureta Rusa, ki je predlagal, da se tečaj 

organizira v Vadbenem centru Natural. Odbor je soglasno potrdil datum izvedbe tečaja 

za 17. 9. 2016. Potrdil je tudi njegovo ceno v višini 120 €. Kandidatom se bo v naprej 

poslalo natisnjena in vezana pravila. Tadej Kovačič in Luka Jelšnik bosta poskrbela za 

grafično oblikovanje našitka in certifikata. Potem tečaja je bil sprejet tak, kot ga je 

predlagal predsednik zveze – esejska vprašanja, vprašanja tipa drži/ne drži, ocenjevanje 

ustreznosti dvigov na podlagi posnetkov in demonstracije tekmovalca. Del izpita bi bil 

sestavljen iz vprašanj ki jih bomo pridobili od zvez iz tujine. Odbor je soglasno sprejel 

zahtevo, da se lahko za sodniški tečaj prijavijo kandidati, ki so že vsaj enkrat tekmovali 

ali sodili na powerliting ali so vsaj eno leto sodelovali kot organizatorji tekem triatlona 

moči. O primernosti prijavljenih kandidatov bo dodatno odločal upravni odbor PLZS. 

Datum zaključka prijav je 10. 9. 2016. 

 

Ad. 6 

Dogovarjanje je potekalo tudi v zvezi z organizacijo državnega prvenstva PLZS v classic 

powerliftingu (triatlonu moči) in potisku s prsi 2016.  

 

Sklep 6:    Soglasno s strani vseh udeleženih je bilo sprejetih več sklepov. Državno 

prvenstvo bo potekalo 10. 12. 2016 v prostorih Vadbenega centa Natural. V primeru 

večjega števila prijavljenih bo tekma razdeljena na dva dni (sobota in nedelja). Prijave 

bodo odprte od 10. 9. 2016 do 13. 11. 2016. Plačilo je nujno do 18. 11. 2016. Cena prijave 

na tekmovanje bo znašala 30€, ne glede na disciplino. V primeru, da tekmovalec 

tekmuje v triatlonu in potisku hkrati, pa 40 €. Zadnji teden do zaključka plačil se 

plačajo zamudne obresti v višini 10 €. Letna registracija tekmovalca pri zvezi ostane 10 

€. Če tekmovalec stroškov tekmovanja ne poravna v roku, se mu najprej pošlje 

opozorilo. V primeru odsotnosti tekmovalca se denar vrne le s prikazanim zdravniškim 

opravičilom. Jakob Škarabot bo poskušal oblikovati dodatne norme v obliki višine 

Wilks točk za sprejetje v reprezentanco.  

 

Ad. 7 

Predsednik zveze se je dotaknil zbiranja sponzorskih sredstev za državno prvenstvo in 

delovanje zveze. Dobro bi bilo, če bi se poskušalo zbrati večje število tudi manjših 

sponzorjev. Pri tem sta Tadej Kovačič in Jakob Škarabot predlagala opredelitev več različnih 

razredov sponzorjev.  

 

Sklep 7:    Za pridobivanje novih sponzorskih sredstev si bo prizadeval celoten upravni 

odbor zveze. Pri tem bomo sponzorjem omogočili možnost različnih stopenj 

sponzoriranja zveze, za kar bodo dobili tudi ustrezno povračilo v obliki oglaševanja. 

 



Ad. 8 

Predsednik je predlagal, da se sklepe glede sodniškega tečaja, izbranih kriterijev za uvrstitev v 

državno reprezentanco po Wilks točkah in dodatne pojasnitve s področja državnih rekordov 

doda v uradni pravilnik PLZS. 

 

Sklep 8:    Prisotni so soglasno potrdili omenjene popravke, ki se bodo vnesli v uradni 

pravilnik zveze. 

 

 

Seja se je končala ob 23:00 

 

Predsednik delovnega predsedstva: Urban  Mur 

 

Zapisal:  Tadej Kovačič 

 

Overovatelj  zapisnika:  Gašper  Meden 


