Powerlifting zveza Slovenije - zveza triatlona moèi
Grosuplje, 18.1.2017

Gasilska cesta 16
1290, Grosuplje

ZAPISNIK
izredne seje upravnega odbora Powerlifting zveze Slovenije - zveze triatlona moèi
(kraj¹e PLZS), ki je potekala 17.1.2017 ob 21.00 uri preko spletne konference.

Prisotni èlani:

Urban Mur, Jure Rus, David Brun¹ek, Tadej Kovaèiè (vsi èlani UO PLZS),

Eva Rus (èlanica disciplinske komisije). Odsoten je bil èlan UO Luka Jel¹nik, ki je zastopal
interese ©ZD Kvihtarnica.

Predlagani dnevni red:
1. Seznanitev s kr¹itvami statuta PLZS s strani èlanice ©ZD Kvihtarnica.
2. Razprava.

Ad. 1
Predsednik zveze Urban Mur je predlagal da sam prevzame vodenje zbora, za zapisnikarja
je predlagan Tadej Kovaèiè, 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
Kovaèiè, za overovatelja zapisnika pa Jure Rus. Potrjen je dnevni red
seje.
Ad. 2
Novembra 2016 je bilo javno objavljeno obvestilo o organizaciji tekmovanja v powerliftingu po
pravilih GPC s strani delne èlanice PLZS ©ZD Kvihtarnica in njenega predsednika. Ugotovljena
je bila kr¹itev 2., 8. in 13. èlena statuta PLZS. Predsednik ©ZD Kvihtarnica je bil dne 6.11.2016
obve¹èen o kr¹itvi.

Dru¹tvu ©ZD Kvihtarnica je bilo predlagano iskanje kompromisa, a je

dru¹tvo kmalu po prejetem obvestilu kot edino mo¾no re¹itev predstavilo zahtevo o dodelitvi
polnega èlanstva, ki mu sicer ne pripada, v skladu z 8.

èlenom statuta PLZS. V èasu od

prejetja obvestila do dne izredne seje so se vr¹ila izsiljevanja in gro¾nje o javnem blatenju zveze
in pravnih postopkih ter nagovarjanje tekmovalcev PLZS proti upravnemu odboru zveze.

Sklep 2: Prisotni se strinjajo, da je ©ZD Kvihtarnica z napovedano organizacijo
tekme po pravilih GPC kr¹ila 2., 8. in 13. èlen statuta PLZS. Poleg tega
so bile ugotovljene tudi kr¹itve 7. toèke etiènega kodeksa mednarodne
zveze IPF (ang. "IPF code of etics"), katere èlanica je PLZS.
Ad. 3
Sledila je razprava o mo¾nostih re¹itve spora. Prisotni so ugotovili, da ne morejo ugoditi zahtevi
©ZD Kvihtarnica o dodelitvi polnega èlanstva, saj to ni v skladu z 8. èlenom statuta PLZS,
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in da zaradi neprimernega odnosa ©ZD Kvihtarnica do vodstva zveze in tekmovalcev PLZS
sodelovanje ni veè mogoèe.

Sklep 3: Vsi prisotni se enoglasno strinjajo, da se ©ZD Kvihtarnica glede na 8.
èlen statuta PLZS polnega èlanstva ne more dodeliti. Strinjajo se tudi,
da glede na omenjene kr¹itve in odnos do vodstva zveze in tekmovalcev sodelovanje ni veè mogoèe in da se ©ZD Kvihtarnica prekine delno
èlanstvo. Prisotni se strinjajo, da bosta odloèitev in njena obrazlo¾itev
javno objavljeni. O odloèitvi je bil obve¹èen tudi predsednik disciplinske
komisije Matja¾ Bel¹ak in se je z njo strinjal ter podprl postopek.
Izredna seja se je konèala ob 00.30.
Predsednik delovnega predsedstva: Urban Mur

Zapisal: Tadej Kovaèiè

Overovatelj zapisnika: Jure Rus
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