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ZAPISNIK SEJE ZBORA ČLANIC PLZS 2019 

 

Redna letna seja zbora članic Powerlifting zveze Slovenije, zveze troboja moči (krajše  PLZS), je potekala 

v petek, 25. 1. 2019 ob  21:00 uri v prostorih KDU Olimpija v Ljubljani (Poljanska cesta 99). Udeleženi 

so bili predstavniki PLZS ter zastopniki Društva za naravni bodybuilding (s 4 glasovalnimi glasovi), KDU 

Olimpije (2 glasova), društva Power lifting klub Oskar & Co. Postojna (1 glas), KDU Karantanija Kranj (1 

glas) in Športnega društva Thorium. 

Prisotni člani:  Urban Mur, Jure Rus, David Brunšek, Gašper Meden, Samo Železnik, Luka Jelšnik, Žiga 

Šuen, Anja Kunstelj, Andraž Zupančič, Nejc Rus, Katja Babič, Eva Rus, Matic Hren, Vid Leskovar, Vlado 

Schweiger, Rok Trost in Tadej Kovačič. 

Predlagan dnevni red: 

1. Nagovor in pozdrav predsednika. 

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

3. Poročila o delovanju zveze v letu 2018 (poročilo upravnega odbora, finančno poročilo, 

poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije). 

4. Razprava na poročila. 

5. Poročilo verifikacijske komisije. 

6. Sprejem novih članic 

7. Volitve organov PLZS 

8. Plan dela in finančni plan za leto 2019. 

9. Razno. 

 

Ad. 1 – Uvodni pozdrav in 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 Matica Hrena. V verifikacijsko 

komisijo seje so bili predlagani Andraž Zupančič, Nejc Rus in Katja Babič. Predlogi so bili s strani 

prisotnih soglasno potrjeni, prav tako je bil potrjen predlagan dnevni red seje. Potrjeni so bili tudi 

glasovalni glasovi posameznih društev, s tem da se KDU Karantanija Kranj že šteje 1 glas, glede na to, 

da je bilo društvu podeljeno polno članstvo znotraj točke Ad. 3 – Sprejem novih članic in izvolitev 

organov zveze. 

Sklep 1:    Zapisnikar seje je Tadej Kovačič, overovatelja zapisnika pa Gašper Meden in Matic Hren, 

verifikacijsko komisijo sestavljajo Andraž Zupančič, Nejc Rus in Katja Babič. Glasovalni glasovi 

društev in dnevni red seje sta potrjena. 
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Ad. 2 – Pregled poročil o delovanju zveze in razprava 

Predsednik je prebral poročilo upravnega odbora (UO) zveze. UO ugotavlja, da je bilo leto 2018 z 

vidika uresničevanja zastavljenih ciljev zelo uspešno. Kot pomembnejše dogodke izpostavlja več 

uspešnih nastopov naših tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih - nastop Jureta Rusa na 

tekmovanju v sklopu Arnold's Classic v Columbusu, ZDA, nastop 6-članske reprezentance na 

svetovnem prvenstvu v Kanadi, na katerem je tekmovalka Nuša Železnik dosegla 3. mesto in s tem 

postala prva tekmovalka, ki je dosegla stopničke na svetovnem prvenstvu. Reprezentanca se je 

udeležila tudi svetovnega univerzitetnega pokala na Češkem, kjer je tekmovalka Katja Babič dosegla 

odlično prvo mesto. V septembru je nekaj tekmovalcev nastopilo na tekmovanju Arnold's Classic 

Europe v Barceloni, kjer je Niko Del-Bianchi dosegel prvi svetovni rekord v PLZS, s tem ko je uspešno 

dvignil 220 kg potiska s prsi. Zelo dobro se je odrezala tudi Anja Kunstelj, ki je dosegla 2. mesto v 

skupni razvrstitvi v potisku s prsi. Reprezentanca se je konec leta odpravila na evropsko prvenstvo 

v Litvi, kjer je zopet blestela Nuša Železnik in zasedla 3. mesto po točkah med vsemi kadetinjami. 

Zveza se je mednarodno uspešno uveljavljala tudi prek drugih aktivnosti – novembra sta se 

predsednik in generalni sekretar udeležila zbora članic IPF v Halmstadu na Švedskem, dobili smo 

prvega mednarodnega sodnike 2. kategorije v IPF (Urban Mur) in izobrazili še enega trenerja z 

mednarodno licenco IPF (Rok Trost). Zveza je zelo dobro izpolnjevala tudi cilje na domačih tleh – 

junija je bila sprejeta v Olimpijske komite Slovenije (OKS) in se uvrstila med Nacionalne športne 

zveze neolimpijskih športov, s čimer je uresničila enega od glavnih ciljev, zadanih ob začetku leta. 

Predstavniki zveze so se tudi že udeleževali volilne skupščine OKS. PLZS je v letu 2018 prejela status 

društva v javnem interesu. Svoje delo je dobro nadaljevala tudi na področju organizacije tekmovanj 

– marca je izvedla 4. državno prvenstvo v klasičnem powerliftingu in potisku s prsi, septembra pa 1. 

državno prvenstvo v powerliftingu z opremo. Oktobra je pod okriljem zveze potekalo tudi prvo 

tekmovanje, katerega organizator ni bila zveza sama – Polzela open 2018. Delo PLZS je bilo zelo 

dobro tudi na področju samopromocije – v začetku leta je lansirala novo kolekcijo majic »še dalje«, 

decembra je bil organiziran skupinski trening deklet, konec leta pa je bil izdan prvi koledar zveze za 

leto 2019. Skozi celotno leto so se tekmovalci posamično in skupinsko pojavljali v različnih medijih, 

katere je o dosežkih redno obveščala tudi PR ekipa. Na državnem prvenstvu v olimpijskem dvigovanju 

uteži v Mariboru so predstavniki zveze izvajali delavnico powerliftinga in s tem dodatno skrbeli za 

širitev športa. Zveza je močno okrepila tudi svoj nastop na družbenih omrežjih. V letu 2018 sta bili 

v zvezo sprejeti dve društvi – KDU Karantanija Kranj in Športno društvo Drim Tim. Ob koncu leta sta 

ostala neuresničena dva zastavljena cilja, za katera si bo zveza prizadevala v letu 2019 – PLZS ni 

uspela organizirati ločenega tekmovanja v potisku s prsi in še ni uspela pripraviti gradiva in učnega 

načrta za izobraževanje trenerjev. 

Sklep 2/a: Poročilo upravnega odbora je bilo sprejeto s strani vseh udeleženih, brez 

posebnih pripomb ali dodatkov. 

Član upravnega odbora Tadej Kovačič je prebral finančno poročilo zveze za leto 2018. Zveza je v 

preteklem letu s finančnega vidika dobro gospodarila in leto zaključila z nekoliko boljšim stanjem na 

tekočem računu – 1.297,09 € (280,34 € več kot leto prej). Skozi leto je zveza pridobila za 9.395,10 

€ prihodkov, katere so v največji meri sestavljale članarine društev, registracije tekmovalcev, njihove 

prijave na tekmovanja in plačila protidopinških taks – skupno v višini 4.820,00 €. Večji znesek so 

predstavljala tudi sredstva, namenjena za tekmovanja v tujini (2.600,72 €). Zveza je iz naslova 

organizacije sodniškega tečaja prejela 600 €. Ostale prihodke so doprinesle manjše aktivnosti. Zveza 

je v letu 2018 ustvarila za 9.114, 76 € stroškov. Od tega jih je največ, kot leto prej, zahtevala 

organizacija tekmovanj, v skupni vrednosti 2.875,02 €. 619,95 € je zveza namenila za protidopinška 

testiranja. Večji strošek je predstavljalo tudi plačilo članarin mednarodnim zvezam (730,52 €). 

Stroški udeležb na mednarodnih tekmovanjih so predstavljali 2.600,72 €. Za promocijske namene je 

zveza namenila 637,17 €, za nakupe trenirk in reprezentančnih majic pa 729,91 €. Ostale stroške so 

zahtevale manjše aktivnosti. Po branju poročila je Vlado Schweiger predlagal, da naj se to v 

naslednjem letu pripravi tudi z dodatkom v obliki enostavne tabele pridobljenih in porabljenih 

sredstev, ki bi omogočala hitrejši pregled, s čimer so se strinjali tudi ostali. 

Sklep 2/b: Finančno poročilo zveze je bilo sprejeto s strani vseh udeleženih. V naslednjem 

letu si bo zveza prizadevala za pripravo še lažje razumljive tabele pridobljenih in 

porabljenih sredstev. 



Predsednik zveze je na hitro poročal o delu disciplinske komisije in prebral njihov zapisnik, Komisija 

v preteklem letu ni obravnavala nobenih kršitev in upa, da bo tudi v prihodnje energija tekmovalcev 

usmerjena v razvoj in aktivnosti zveze in ne v njihovo zaviranje. 

Sklep 2/c: Poročilo disciplinske komisije je sprejeto s strani vseh udeleženih. 

Predsednik nadzornega odbora (NO) PLZS Gašper Meden je prebral letno poročilo NO. Slednji 

ugotavlja, da je zveza v letu 2018 delovala v skladu s pravilnikom in zastavljenimi cilji, ki jih je tudi 

uspešno dosegala. Uspešno si je prizadevala tudi za promocijo čistega športa. Skozi leto je prikazala 

rast v smislu registriranih tekmovalcev in pridruženih društev in s tem prikazala, da uspešno dela za 

prepoznavnost in priljubljenost športa. Finančno stanje zveze je stabilno in sredstva so se uporabljala 

v skladu z njihovimi nameni. Tudi delovanje ostalih odborov je bilo ustrezno. 

Sklep 2/d: Poročilo Nadzornega odbora zveze je bilo sprejeto s strani vseh udeleženih, brez posebnih 

pripomb ali dodatkov. 

Vsa poročila hrani predsednik zveze Urban Mur v arhivu PLZS. 

 

Ad. 3 – Sprejem novih članic in izvolitev organov zveze 

Predsednik zveze je predlagal pregled delovanja društev v preteklem letu. Glede na aktivno 

sodelovanje društva KDU Karantanija Kranj pri razvoju PLZS in powerliftinga v Sloveniji ter glede na 

zagnanost in motiviranost tekmovalcev, je predsednik predlagal, da se društvu po obveznem obdobju 

delnega članstva, podeli polno članstvo v PLZS, s čimer so se strinjali tudi vsi prisotni. V preteklem 

letu je tudi Športno društvo Drim Tim na tekme poslalo kar nekaj tekmovalcev, pri ostalih aktivnostih 

pa v zvezi ni aktivno sodelovalo, zato je predsednik predlagal, da se mu začasno ohrani status 

delnega članstva, s čimer so se strinjali tudi vsi prisotni. Proti koncu leta 2018 je za članstvo v PLZS 

zaprosilo tudi Športno društvo Thorium in vsi prisotni so se strinjali, da se, glede na pravilnik, društvu 

podeli status delnega članstva.  

Sklep 3/a: Društvo KDU Karantanija Kranj prejme status polnega članstva v PLZS, 

Športnemu društvu Drim Tim se v letu 2019 ohrani status delnega članstva, Športnemu 

društvu Thorium pa se podeli status delnega članstva v zvezi. 

Podpredsednik zveze Jure Rus je prostovoljno predlagal svoj odstop s funkcije. Od vseh zbranih je 

za to funkcijo prostovoljno kandidiral Samo Železnik, ki je v preteklem letu pokazal veliko motivacijo 

in pripravljenost za delo, predvsem z organizacijo tekmovanja v lastni režiji. Vsi prisotni so se 

strinjali, da je Samo primeren kandidat za mesto podpredsednika in soglasno potrdili prenos funkcije. 

Predsednik zveze je predlagal, da se zaradi neaktivnosti v nadzornem odboru odvzame funkcija 

Tadeju Tibautu ter da ga na njegovem mestu nadomesti Jure Rus, s čimer so se strinjali vsi prisotni. 

Predsednik nadzornega odbora ostaja Gašper Meden. Tudi Matjaž Belšak je že pred sejo članic 

predsednika zveze obvestil o tem, da bi prostovoljno odstopil iz disciplinske komisije PLZS. 

Predsednik in prisotni so njegov odstop sprejeli, na njegovo mesto pa je bil predlagan Matic Hren, s 

čimer so se strinjali vsi prisotni. Predsednik zveze je za novo predsednico disciplinske komisije 

predlagal Evo Rus, s čimer so se strinjali tudi vsi prisotni. 

Sklep 3/b: Samo Železnik je nov podpredsednik PLZS, Jure Rus je član nadzornega odbora, 

s svojim delom nadomesti Tadeja Tibauta. Matjaž Belšak ni več član disciplinske komisije, 

njegove naloge prevzema Matic Hren, nova predsednica disciplinske komisije pa je Eva 

Rus. Ostale vloge ostanejo nespremenjene. 

 

Ad. 4 – Pregled plana dela in finančnega plana za leto 2019 

Predsednik zveze je prebral finančni plan in plan dela za leto 2019. Prvi pomembnejši dogodek bo 

organizacija 5. državnega prvenstva v klasičnem powerliftingu in potisku s prsi, ki bo potekalo 30. in 

(po potrebi) 31. marca 2019. V oktobru se planira organizacija odprtega tekmovanja v sodelovanju 

s Športnim društvom Thorium. Zveza bo z veseljem podprla katerega od društev, ki bi se zavzelo še 

za organizacijo ločenega tekmovanja v potisku s prsi. V letu 2019 se bo prvič poskušalo organizirati 



tudi pokalno tekmovanje društev v powerliftingu. Stroške organizacije in izvedbe tekmovanj bo zveza 

poskušala pokrivati s prijavninami, kot je to že izvajala do zdaj. Zveza bo svoje tekmovalce še naprej 

tudi pošiljala na mednarodna tekmovanja. Sezono bo otvorila Rosana Trost na veteranskem 

prvenstvu v klasičnem powerliftingu. Tekmovalci PLZS nameravajo prvič nastopiti tudi na evropskem 

prvenstvu v powerliftingu z opremo, hkrati pa se bodo predstavniki zveze udeležilo tudi zasedanja 

članic EPF. Junija bo sledilo svetovno prvenstvo v klasičnem powerliftingu na Švedskem, julija pa 

univerzitetni svetovni pokal v Estoniji. Konec leta zveza pričakuje tudi nastope na evropskem 

prvenstvu v Litvi. PLZS si bo prizadevala tudi za udeležbo na novembrskem zasedanju članic IPF v 

Dubaju. Tudi v letu 2019 bo zveza nadaljevala s PR in ostalimi aktivnostmi, organizirale bo skupinske 

treninge, seminarje in izobraževanja. Prizadevala si bo tudi za pripravo vloge za kategorizacijo 

športnih panog in uvrstitev v sistem OKS. Eden od ciljev zveze je tudi pridobivanje sredstev z 

namenom nakupa tekmovalne opreme, ki bi bila v njeni lasti, čeprav je ta projekt bolj dolgoročne 

narave. PLZS bo še naprej namenjala sredstva tudi za protidopinška testiranja in širitev čistega 

športa. Po branju poročila je Vlado Schweiger predlagal, da zveza bolj spodbuja tudi udeležbo 

tekmovalcev na manjših mednarodnih tekmovanijh. Predlog so pozitivno sprejeli tudi ostali prisotni. 

Zveza bo tako delala tudi za promocijo takšnih tekmovanj (primer je Balkansko prvenstvo). 

Sklep 4: Finančni plan in plan dela za leto 2019 je bil soglasno sprejet s strani vseh 

udeleženih. 

 

Ad. 5 – Pregled predlaganih sprememb v pravilniku in razprava 

Predsednik zveze je predlagal pregled predlaganih sprememb v pravilniku zveze. Za vsako od 

predlaganih sprememb so po razpravi vsi prisotni glasovali z da ali proti. 

Sklepi glede predlogov sprememb, v skladu s katerimi se bo pravilnik PLZS ustrezno popravilo in 

ponovno objavilo: 

- 4. člen – tekmovalci do sedaj, z izjemo leta 2015, niso prejemali članskih izkaznic, zato se 

njihova omemba iz pravilnika izbriše. Identifikacija na tekmah poteka z osebnim dokumentom.  

- 5. člen – da se tekmovalec lahko registrira v register članov, je dovolj, da odda vlogo in poravna 

znesek registracije. Upravni odbor lahko določene prijave z utemeljenimi razlogi zavrne, ni pa 

potrebno, da jih potrjuje za vsakega tekmovalca posebej. Vlado Schweiger je ob razpravi 

predlagal, da se tekmovalcem, ki se v register vpišejo v začetku leta, zaračuna nižja registracija, 

cena katere pa se pozneje dvigne. S tem bi nekoliko omejili izkoriščanje društev, v katera se 

nekateri tekmovalci vpisujejo samo z namenom izogibanja stroškom vpisa v register, ki ga v 

določenih primerih društva krijejo svojim tekmovalcem. Vsi prisotni so se s predlogom strinjali 

in ta se bo upošteval pri pripravi pravilnika. Registracija tekmovalcev in plačila članarin klubov 

po nižji ceni v prvem mesecu koledarskega leta se prične z letom 2020. 

- 8. člen – celoten člen je bil v preteklosti napisan preveč posplošeno. Bolj natančno je potrebno 

definirati vrste tekmovanj, ki jih PLZS organizira. 

- 9. člen –  doda se nov člen, v katerem se bolj jasno definira, da lahko veterani tekmujejo v 

katerikoli starostni kategoriji z zgornjo mejo višjo od njihove starosti. Kadeti lahko nastopijo v 

kategoriji mladincev. V članski kategoriji lahko nastopijo vsi tekmovalci, ne glede na starost. 

- 11. člen – člen se prestrukturira in bolj jasno zapiše. Na tekmovanjih z opremo je ta obvezna, 

z razliko podporne obleke za mrtvi dvig. Namen člena je jasno razločevanje med tekmovanji z 

in brez opreme. 

- 12. člen – doda se, da je PLZS zadolžena za prevod IPF pravilnika v slovenski jezik, kar pa je do 

zdaj tudi že redno izvajala. 

- 13. člen – tekmovalci z opremo in brez nje lahko, zaradi časovnega ali organizacijskega 

prihranka, na istem tekmovanju (v kolikor tekmovanje predvideva nastop za doseganje 

rezultatov v obeh disciplinah) nastopijo v isti skupini, če je to s pomočjo ustreznega seznama 



jasno in nedvoumno sporočeno tehničnemu kontrolorju ali glavnemu sodniku ter 

napovedovalcu, ki mora razlike jasno sporočiti tudi gledalcem in ostalim udeležencem. 

- 14. člen – doda se nov člen, v katerem se obrazloži, da največ eno tekmovanje z opremo in eno 

tekmovanje v klasičnem powerlfitingu štejeta za državni prvenstvi, vsa ostala tekmovanja pa 

so po rangu enakovredna. 

- 15. člen – doda se nov člen, ki dovoljuje nastop tekmovalcev iz tujine na vseh tekmovanjih 

PLZS, v kolikor so ti registrirani pri matičnih nacionalnih zvezah članic IPF. Tekmovalci iz tujine 

morajo pri tem nujno tekmovati v ločeni kategoriji. Našteto je zveza do tega trenutka tudi že 

izvajala. 

- 18. člen – doda se nov člen, ki zahteva, da se tudi na tekmovanjih, na katerih tekmujejo 

tekmovalci iz tujine, ohrani isti točkovni sistem za pokalna tekmovanja, v katerega pa tuji 

tekmovalci ne štejejo in se tako ne morejo potegovati za pokalne naslove, kar je zveza do zdaj 

tudi že izvajala. 

- 21. člen – glede na to, da se je taksa, ki jo mora organizator tekmovanja poravnati zvezi, v 

kombinaciji z vsemi ostalimi stroški izkazala kot zelo visoka, se bo ta odstranila. Kot taksa za 

organizacijo tekmovanj se bo štela letna članarina društev, ki jo ta poravnajo ob začetku leta. 

Protidopinška taksa, ki jo pred tekmovanjem poravnajo tekmovalci, se bo še naprej predala 

zvezi, ki bo lahko testiranja naročila za prav to tekmovanje ali jih prenesla v fond za tekmovanja 

v prihodnosti. 

- 22. člen – doda se člen, ki predvideva, da mora organizator sam zagotoviti 2 osebi za vodenje 

zapisnika. Sodnike za tekmovanje bo še vedno priskrbela zveza, za njihovo denarno povračilo 

pa mora poskrbeti sam, razen če utemelji in dokaže, da za to nima potrebnih finančnih 

sredstev. 

- 25. člen – člen, ki predvideva, da na letni ravni le eno tekmovanje z opremo in le eno brez 

opreme štejeta za državni prvenstvi, se odstrani, njegova vsebina pa bo na novo napisana v 

prej omenjenem 14. členu. 

- 28. člen – doda se del, ki predvideva, da morajo biti tako kot tekmovalci, tudi vsi sodniki na 

letni ravni redno vpisani v register sodnikov PLZS ter da morajo za to plačati registracijsko 

takso. V kolikor so sodniki hkrati tudi tekmovalci, je dovolj, da registracijsko takso poravnajo 

enkrat. Člen v veljavo stopi z začetkom leta 2020. 

- 37. člen – doda se nov člen, ki predvideva, da morajo mednarodni sodniki ob sojenju nositi tudi 

značko IPF sodnika in sodniško kravato. Nacionalni sodniki ne smejo nositi kravate ali drugih 

priponk mednarodnih zvez. V člen se doda tudi del, ki predvideva, da morajo biti vsi sodniki 

primerno označeni na način, da lahko njihovo funkcijo hitro in nedvoumno prepoznajo 

tekmovalci, prostovoljci in gledalci, kar se lahko doseže z akreditacijo ali kakšno drugo 

primerno označbo PLZS. 

- 40. člen – doda se del, ki predvideva, da na državnem prvenstvu sodijo najbolj izkušeni sodniki, 

ki so v tistem trenutku na voljo. 

- 50. člen – predlagani člen ni bil sprejet, minimalnih standardov za državne rekorde v 

kategorijah ne bo. 

- 51. člen – predlagani člen ni bil sprejet, tekmovalcem se še ne bo podeljevalo certifikatov za 

dosežene državne rekorde. Nadaljevanje razprave je potekalo pod Ad.5 – Razno. 

- 58. člen – doda se del, ki predvideva, da se v primeru, ko je več tekmovalcev iz iste kategorije 

izpolnilo normo za nastop v državni reprezentanci, prednost podeli tekmovalcu z višjim 

skupnim seštevkom dvignjene teže, tudi če je drugi tekmovalec dosegel višje število točk. 

- 59. člen – doda se del, ki predvideva, da lahko tekmovalec normo za uvrstitev v reprezentanco 

za evropska in svetovna prvenstva doseže na zadnjem državnem, evropskem in svetovnem 

prvenstvu, v času do 12 mesecev pred zaključkom prednominacij za izbrano tekmovanje. 



- 61. člen – iz trenutnega člena se umakne možnost izjemne kvalifikacije tekmovalcev v nižje 

kategorije, v kolikor so doseženi določeni pogoji. Do zdaj veljavna možnost sicer ni bila nikoli 

izkoriščena, je pa preveč kompleksna in pušča možnosti za morebitno izkoriščanje. 

 

Ad. 6 – Razno 

Predsednik zveze in glavni sekretar sta predlagala nakup tekmovalnega programskega sistema 

Goodlift, namenjenega spremljanju in dokumentiranju dvigov na tekmovanjih. Bistvene prednosti, ki 

bi jih nakup programa omogočal, so olajšano delo zapisnikarjev, nalagalcev uteži in ostalih 

prostovoljcev na tekmovanju, hkrati pa tudi izboljšana prikaz in sledenje tekmovanja za gledalce in 

tekmovalce, katerih izkušnja bi bila bolj podobna tisti na mednarodnih tekmovanjih. Program bi 

prinesel tudi izboljšave v varnostnem kopiranju podatkov in zmožnost objavljanja rezultatov v živo 

na spletu. 

Sklep 5/a: Vsi prisotni so se strinjali, da je nakup tekmovalnega sistema Goodlift smiselna 

naložba, tako da se bo v letu 2019 program priskrbel, zveza pa bo poskrbela za ustrezno 

izobrazbo zapisnikarjev, ki bodo z njim upravljali. 

Predsednik zveze je prisotne vprašal o mnenju glede smiselnosti uvedbe članskih izkaznic, ki bi, 

poleg osebnih dokumentov, omogočale identifikacijo tekmovalcev. Žiga Šuen je izpostavil dodatne 

probleme, ki so nastali s podobnim poskusom v KDU Olimpija in sprejetje predloga odsvetoval. Tudi 

ostali prisotni so izrazili zaskrbljenost glede dodatnih morebitnih težav in povečanja 

administracijskega dela, ki bi jih vpeljava izkaznic prinesla in se s predlogom niso najbolj strinjali. 

Sklep 5/b: PLZS v letu 2019 še ne bo imela članskih izkaznic. O smiselnosti njihove uvedbe 

se bo razpravljalo v prihodnjih letih. 

Vlado Schweiger je predlagal, da se reklamni material zveze poskuša bolje oglaševati. Predlagal je 

izdelavo vizualno bolj privlačnih majic ali drugih reklamnih materialov. 

Sklep 5/c: PLZS si bo prizadevala za izdelavo vizualno bolj privlačnih reklamnih materialov 

in za njihovo oglaševanje. 

Razpravo je predsednik zveze nato preusmeril na spremembe točkovanja tekmovanj na 

mednarodnem nivoju, bolj natančno na vpeljavo IPF točk in vprašal, v kolikšni meri se prisotni 

strinjajo, da se IPF točk v letu 2019 že poslužuje tudi PLZS. 

Sklep 5/d: Vsi prisotni so se strinjali, da zveza sledi smernicam IPF in EPF ter se tako tudi 

sama že v letu 2019 poslužuje novega načina točkovanja in takoj prične z uporabo IPF 

točk. 

Predsednik zveze je predlagal osvežitev spletne strani zveze, da bo ta ostala oblikovno sveža in bo 

omogočala ustrezno predstavitev zveze in njenega delovanja na spletu. Za pomoč pri tem je prosil 

Davida Brunška. 

Sklep 5/e: David Brunšek je potrdil pomoč pri prenovi spletne strani, vsi ostali so se 

strinjali, da je osvežitev potrebna in smiselna. 

Predsednik zveze je predlagal pripravo odlitkov medalj v obliki grba PLZS za članske kategorije. 

Medalje v teh kategorijah bi tako predstavljale 3D odtis grba PLZS in bi bile drugačne od ostalih. S 

tem bi dosegli, da bi imeli dosežki v članskih kategorijah višjo težo, hkrati pa bi take medalje tudi 

predstavljale lep spomin za tekmovalce, ki bi jih prejeli. Glede na to, da je njihova cena nekoliko 

višja, kot je cena ostalih odlikovanj, hkrati pa bi bila njihova vzdržljivost vprašljiva zaradi trenutnega 

dizajna grba, je Samo Železnik predlagal, da se pred odločitvijo poskuša narediti testni 3D natis 

takšnih medalj in se nato odloča na njegovi podlagi. 

Sklep 5/f: Pred državnim prvenstvom se bo pripravilo testni 3D natis medalje in po 

potrebni popravilo obstoječi dizajn. Za to se je osebno zavzel Samo Železnik. Tudi vsi ostali 

prisotni so se strinjali, da je naložba smiselna, v kolikor bo testni model dokazal, da bodo 

takšne medalje zadovoljile lepotnemu standardu in hkrati ohranile trpežnost. 



Predsednik zveze je vprašal za mnenje o smiselnosti tiskanja in pošiljanja certifikatov tekmovalcem, 

ki bi dosegli nove ali izboljšali obstoječe državne rekorde. Prisotni so pozdravili predlog, vendar po 

večini menili, da je za to še nekoliko prezgodaj. Precej državnih rekordov še ni bilo doseženih, hkrati 

pa so tudi nekateri že doseženi nekoliko nizki. Z željo po doseganju visokih standardov na vseh 

nivojih, bi bilo tako smiselno, da se izvedbi predloga še nekoliko počaka. 

Sklep 5/g: Prisotni so se soglasno strinjali, da se s pošiljanjem certifikatov počaka vsaj 

dokler ne bodo zapolnjeni čisto vsi državni rekordi v članskih kategorijah. 

 

Seja se je končala ob 23:30. 

 

Predsednik zveze: Urban  Mur 

 

Zapisal:  Tadej Kovačič 

 

Overovatelj  zapisnika:  Gašper Meden 

 

Overovatelj zapisnika: Matic Hren 


