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ZAPISNIK IZREDNE SEJE ZBORA ČLANIC PLZS 

Izredna seja zbora članic Powerlifting zveze Slovenije - zveze troboja moči (krajše PLZS), je potekala v 
petek, 29. 3. 2019 ob 10:00 uri. Seja je potekala dopisno.  

Sodelujoči člani:  Urban Mur, David Brunšek, Samo Železnik, Jakob Škarabot, Tadej Kovačič (vsi upravni 
odbor PLZS), Jure Rus (Društvo za naravni bodybuilding), Žiga Šuen (KDU Olimpija), Vid Leskovar (ŠD 
Thorium), Vlado Schweiger (PLK Oskar), Rok Trost (KDU Karantanija) in David Vnuk (ŠD Drim Team). 

Predlagan dnevni red: 

1. Glasovanje o predlogu spremembe 67. člena Pravilnika PLZS 
2. Seznanitev z rezultati 

 

Ad. 1 –  Glasovanje o predlogu spremembe 67. člena Pravilnika PLZS 

Seja je potekala dopisno. Predolg spremembe je bil vsem članicam posredovan dne 14. 3. 2019, skupaj 
s številom glasov, ki polnopravnim članicam pripadajo po 8. in 18. členu statuta PLZS. Društvo za 
naravni bodybuilding ima 2 glasova, KDU Karantanija 2 glasova, KDU Olimpija 1 glas in PLK Oskar 1 glas. 

Predlagan spremenjen člen se glasi (spremembe v rdečem): 

67. člen 

V primeru pozitvnega rezultata ali kakršne koli druge kršitve pravil na protidopinškem testiranju je 
tekmovalec v roku 30 dni od dneva seznanitve ali javne objave dolžan poravnati denarno kazen, ki mu 
je izrečena s strani Mednarodne powerlifting zveze IPF, Evropske powerlifting zveze EPF ali Powerlifting 
zveze Slovenije - zveze troboja moči (PLZS). Tekmovalec je dolžan poravnati tudi denarno kazen, ki je 
izrečena PLZS in vse ostale stroške, ki bodo nastali v povezavi s pozitivnim rezultatom doping kontrole 
ali kot posledica izvrševanja tega člena, vključno s stroški kontrole, obrestmi, pravnimi stroški in stroški 
izterjave. 

Sklep 1:    Članice so z odgovori na sporočilo z vsemi 6 glasovi ZA potrdile predlagane spremembe v 
pravilniku. Spremembe stopijo v veljavo s sprejetjem tega sklepa. 

Seja se je končala ob 10:30. 

 

Predsednik zveze: Urban  Mur 
 
 
Zapisal:  David Brunšek 

Overovatelj  zapisnika:  Samo Železnik 
 
 
Overovatelj zapisnika: Jure Rus 

 


