POWERLIFTING ZVEZA SLOVENIJE ZVEZA TROBOJA MOČI
Hrušica 70 b,
4276 Hrušica
E: info@powerlifting.si
T: 041 378 455 (Urban Mur, predsednik)

ZAPISNIK SEJE ZBORA ČLANIC PLZS 2020
Splošno o seji: Redna letna seja zbora članic Powerlifting zveze Slovenije, zveze troboja moči
(krajše PLZS), je potekala v soboto, 11. 1. 2020 ob 12:00 uri v prostorih izobraževalnega centra
OKS v Ljubljani (Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana). Udeleženi so bili predstavniki PLZS ter
zastopniki vseh društev članic in delnih članic: Društva za naravni bodybuilding, KDU Olimpije,
društva Power lifting klub Oskar & Co. Postojna, KDU Karantanija Kranj, PLK Polzela in Športnega
društva Thorium.
Prisotni člani: Urban Mur, Samo Železnik, David Brunšek, Tadej Kovačič, Anja Kunstelj, Gašper
Meden, Luka Jelšnik, Jure Rus, Eva Rus, Nejc Rus, Nuša Železnik, Katja Babič, Vlado Schweiger,
Tim Drenovec, Nejc Krč, Matic Hren, Blaž Varžič, Vid Leskovar, Rok Kar, Andraž Zupančič, Gregor
Ilec in Žiga Šuen.
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nagovor in pozdrav predsednika
Izvolitev organov seje (zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
Poročilo verifikacijske komisije
Poročila o delovanju zveze v letu 2019 (poročilo upravnega odbora, finančno poročilo,
poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije)
Razprava na poročila
Sprejem novih članic zveze
Plan dela in finančni plan za delo 2020
Spremembe v pravilniku PLZS
Pobude in predlogi

Ad. 1 & 2 – Nagovor in pozdrav predsednika ter 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 Anjo Kunstelj. V verifikacijsko
komisijo seje sta bila predlagana David Brunšek in Žiga Šuen. Predlogi so bili s strani prisotnih
soglasno potrjeni, prav tako je bil potrjen predlagan dnevni red seje.
Sklep 1:

Zapisnikar seje je Tadej Kovačič, overovatelja zapisnika pa Gašper Meden in Anja
Kunstelj, verifikacijsko komisijo sestavljata David Brunšek in Žiga Šuen. Predlagan dnevni red seje
je sprejet.

Ad. 3 – Poročilo verifikacijske komisije
David Brunšek je na podlagi prijavljenih tekmovalcev in statua zveze poročal o številu glasov, ki jih
ima vsako društvo.
Glasovi posameznih društev so bili ob pričetku seje:

-

Društvo za naravni bodybuilding – 3 glasovi
KDU Olimpija – 2 glasova
KDU Karantanija Kranj – 2 glasova
Power lifting klub Oskar & Co. Postojna – 1 glas
PLK Polzela – z delnim članstvom ob pričetku seje še brez glasov
Športno društvo Thorium - z delnim članstvom ob pričetku seje še brez glasov

S tem imajo članice skupaj 8 glasov, za sklepčnost pa jih je potrebna vsaj polovica. S prisotnostjo
predstavnikov vseh društev na seji, je ta tudi sklepčna.
Sklep 2: Glasovalni glasovi društev so določeni in sprejeti, skupno jih je 8, seja je s
prisotnostjo vseh društev sklepčna.

Ad. 4 – Poročila o delovanju zveze v letu 2019
Predstavniki zveze so prebrali poročila o delovanju PLZS iz leta 2019. Poročilo upravnega odbora in
finančno poročilo je prebral predsednik zveze Urban Mur. Poročilo nadzornega odbora je prebral
Gašper meden. Poročilo disciplinske komisije je prebrala Eva Rus.
Sklep 3: Vsa poročila delovanja zveze so bila sprejeta z 8/8 glasovi.

Ad. 5 – Razprava na poročila o delovanju zveze v letu 2019
Vlado Schweiger je predlagal, da se finančnemu poročilu naslednjič doda priloga v obliki
primerjalne tabele, iz katere bi bile hitro vidne razlike in podobnosti finančnega poslovanja dveh let
in s tem priložnosti, ki bi jih zveza lahko bolje izkoristila. Ostalih pomembnejših komentarjev na
poročila zveze ni bilo.
Sklep 4: Naslednje leto se ob pripravi finančnega poročila zveze pripravi tudi primerjalna
tabela, kar je bilo sprejeto z 8/8 glasovi.

Ad. 6 – Sprejem novih članic zveze
Upravni odbor PLZS je na podlagi statua predlagal, da se društvoma PLK Polzela in ŠD Thorium
podeli polno članstvo, saj sta se v letu 2019 obe izkazali in naredili veliko za razvoj zveze in
powerliftinga v Sloveniji, s sodelovanjem pri državnih prvenstvih in organizaciji tekmovanj v lastni
režiji. Društvi bi tako za nadaljevanje sestanka prejeli tudi glasovalne glasove in sicer:
-

ŠD Thorium – 2 glasova
PLK Polzela – 1 glas

S predlaganim so se strinjali vsi prisotni.
Sklep 5: ŠD Thorium in PLK Polzela z letom 2020 prejmeta polno članstvo PLZS in
dodelijo se jima glasovalni glasovi, ki pričnejo veljati že z nadaljevanjem seje, kar je bilo
potrjeno z 8/8 glasovi. Skupno je tako v nadaljevanju seje 11 glasov, za sklepčnost pa je
potrebnih 6. Sklepčnost zveze se ne spremeni, saj so prisotna vsa društva.

Ad. 7 – Plan dela in finančni plan za leto 2020
Plan dela in finančni plan za 2020 je prebral predsednik PLZS Urban Mur.
Sklep 6: Plan dela in finančni plan za leto 2020 sta bila soglasno sprejeta z 11/11
glasovi.

Ad. 8 – Spremembe v pravilniku PLZS

Ker je bilo sprememb v pravilniku veliko, je predsednik zveze Urban Mur predlagal, da vsak
predlagatelj posebej obrazloži predloge za spremembe, sledi pogovor o spremembi in glasovanje.
Zaradi obsega sprememb se te ne bodo zabeležile v tem zapisniku, vendar v novi verziji pravilnika,
ki bo tudi javno objavljen na spletni strani PLZS.
Sklep 7: Zaradi obsežnosti predlaganih sprememb, bodo te vse jasno označene znotraj
nove verzije pravilnika, ki bo objavljen na spletni strani PLZS. Predlog je bil sprejet z
11/11 glasovi.

Ad. 9 – Pobude in predlogi
Zaradi obsežnosti razprav o spremembah pravilnika ob koncu seje ni preostalo ostalih posebnih
predlogov in pobud.

Seja se je zaključila ob 15:15.

Predsednik zveze: Urban Mur

Zapisal: Tadej Kovačič

Overovatelj zapisnika: Gašper Meden

Overovateljica zapisnika: Anja Kunstelj

