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Dne 05.02.2015 je v veliki sejni sobi Hale Tivoli, na naslovu Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana,
potekala redna letna skupščina Triatlonske zveze Slovenije. O terminu skupščine so bili
skladno s statutom pravočasno obveščeni vsi člani TZS, skupaj z vabilom so bili poslani tudi
dostopi do celotnega gradiva, pripravljenega za skupščino.

Na skupščini so prisotni sledeči klubi (pooblastila za zastopanje so priloga zapisniku):
Tekaški klub Maraton, zastopa Marko Rajh, 2 glasova
TK Trisport Kamnik, zastopata Planko Tomaž in Kregar Miro, skupaj 2 glasova
TK Ajdovščina, zastopa Tine Lavrenčič, 1 glas
ŠD Team Turbo Tropovci, zastopa Melita Šinkovec, 2 glasova
TrenertT športno društvo, zastopa Klemen Laurenčak, 1 glas
TK Ljubljana Telemach, zastopa Martin Krašek, 2 glasova
TK Maribor, zastopa Matej Šerer in Jože Kojc, skupaj 2 glasova
TK Gorenjska, zastopa Urška Ganc in Matjaž Štibelj, skupaj 2 glasova
KK Encijan, zastopa Miro Mavc, 1 glas
TK Mamut, zastopa Matic Švab, 1 glas
TK Krško, zastopa Matjaž Merhar, 2 glasova
TK Ribnica, zastopata Mitja Dečman in Matej Škufca, skupaj 2 glasova
Skupno število možnih glasov glede na število sprejetih klubov in število veljavnih licenc je
36, na skupščini je prisotnih 12 glasov s skupnim številom 20 glasov, kar predstavlja 55,5%
glasov.
Glede na 20. člen veljavnega statuta Triatlonske zveze Slovenije je skupščina sklepčna.
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Dnevni red skupščine:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvolitev delovnega predsedstva skupščine (predsednik in dva člana)
Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev
Imenovanje verifikacijske komisije
Potrditev dnevnega reda
Sprejem novih članov (PK Branik, PK Fužinar, Olimpija TK, TK Utrip, TK Pokljuka,
3KM Maribor, ŠD Bakovci)
6. Sprejem poročil za obdobje maj 2013 – januar 2015
o o delu UO TZS
o nadzornega odbora TZS
o disciplinske komisije TZS
o tekmovalnega in poslovnega poročila za leto 2013 in 2014
o zaključnega računa za leto 2013
7. Pregled finančnega načrta za leto 2015
8. Dopolnitev disciplinske komisije

Sekretar Triatlonske zveze Tomaž Lučovnik pozdravi prisotne, po krajši predstaviti
povzame predlagani dnevni red in začne uradni del skupščine.
Ad1.: Izvolitev delovnega predsedstva skupščine (predsednik in dva člana)
Sekretar TZS Tomaž Lučovnik v prvi točki skupščini predlaga kandidate za delovno
predsedstvo skupščine. Za predsednik predlaga Mojmirja Ocvirka, za člana pa Miloša
Petelina in Mira Kregarja.
Predlog sklepa: Delovno predsedstvo skupščine sestavljajo predsednik Mojmir Ocvirk,
ter člana Miloš Petelin in Miro Kregar.
Glasovanje: sklep je soglasno potrjen.

Ad2.: Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev
Za zapisnikarja skupščine predsednik predlaga sekretarja TZS Tomaža Lučovnik, kot
overitelja zapisnika pa Klemena Laurenčaka in Matica Švaba.
Predlog sklepa: Zapisnikar skupščine je Tomaž Lučovnik, overitelja pa Klemen
Laurenčak in Matic Švab.
Glasovanje: sklep je soglasno potrjen.
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Ad.3: Imenovanje verifikacijske komisije
Za člana verifikacijske komisije in kontrole štetja glasov se skupščini v potrditev predlaga
Mitjo Dečmana in Matjaža Merharja.
Predlog sklepa: Člana verifikacijske komisije sta Mitja Dečman in Matjaž Merhar.
Glasovanje: sklep je soglasno potrjen.

Ad. 4: Potrditev dnevnega reda.
Predsednik TZS povzame predlagan dnevni red od točke 5. naprej. Na podlagi predloga
Matjaža Štiblja se dopolni 8. točka: Dopolnitev disciplinske komisije, saj mora skupščina v
prvem koraku sprejeti odstopno izjavo Grege Zoreta kot člana disciplinske komisije in nato
izvoliti novega člana.
Predlog sklepa: V okviru 8. točke dnevnega reda: »Dopolnitev disciplinske komisije«,
skupščina odloči najprej o odstopu Grege Zoreta in nato glasuje o novem članu
disciplinskem komisije. Ostale točke dnevnega reda se potrdi brez sprememb.
Glasovanje: sklep je soglasno potrjen.

Ad. 5: Sprejem novih članov (PK Branik, PK Fužinar, Olimpija TK, TK Utrip, TK
Pokljuka, 3KM Maribor, ŠD Bakovci)
Po prvotnem predlogu, da se nove klube sprejme v paketu Miro Kregar izpostavi vprašanja
vezana glede na stalni naslov (sedež) in s tem področje delovanja novega kluba TK Utrip.
Ugotovljeno je, da se je TK Utrip registriral v UE Domžale, kjer je najprej imel tudi sedež,
nato pa so le tega prenesli v Kamnik. Po pregledu pristopnih dokumentov je v vseh naveden
uradni naslov v Domžalah, naknadno pa so prenesli sedež v Kamnik. Člani skupščine zato
želijo, da sekretar preveri ali je bil vpis TK Utrip urejen skladno z zakonom o društvih in
statutom TZS.
Izpostavljena je tudi problematika pristopne izjave in vsebine, ki jo mora vsebovati. V 12.
členu statuta ni specifično definirano katere podatke mora vsebovati izjava, bistveno je da bo
pod enakimi pogoji kot vsi drugi člani deloval v TZS. Predlog sekretarju, da se izjavo za
naslednje nove klube formalizira.
Na podlagi sklepov predsednik skupščine predlaga, da se o sprejemu klubov ne glasuje v
paketu ampak individualno za sprejem vsakega kluba posebej.
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Predlog sklepa 5.1: PK Branik se sprejme med člane TZS.
Glasovanje: sklep 5.1. je soglasno potrjen.
Predlog sklepa 5.2: PK Fužinar se sprejme med člane TZS.
Glasovanje: sklep 5.2 je soglasno potrjen.
Predlog sklepa 5.3: Triatlon klub Olimpija se sprejme med člane TZS.
Glasovanje: sklep 5.3 je soglasno potrjen.
Predlog sklepa 5.4: TK Pokljuka se sprejme med člane TZS.
Glasovanje: sklep 5.4 je soglasno potrjen.
Predlog sklepa 5.5: 3KM Maribor se sprejme med člane TZS.
Glasovanje: sklep 5.5 je soglasno potrjen.
Predlog sklepa 5.6: ŠD Bakovci se sprejme med člane TZS.
Glasovanje: sklep 5.6 je soglasno potrjen.
Predlog sklepa 5.7: TK Utrip se sprejme med člane TZS, sekretar pa preveri pravilnost
vpisa društva v register in skladnost s statutom TZS.
Glasovanje: sklep 5.7 je soglasno potrjen
Predlog sklepa 5.8: Društvo Vidim cilj se sprejme med člane TZS, vendar pod pogojem, da
pred 1.3.2015 predložijo izpis iz registra pravnih oseb RS, kjer bo razvidno, da je
registracija društva dokončna.
Glasovanje: sklep 5.8 je soglasno potrjen.

Ad.6 : Sprejem poročil za obdobje maj 2013 – januar 2015
6.1.: Sprejem poročila o delu UO TZS
Predsednik TZS in UO, Mojmir Ocvirk na kratko povzame poročilo UO za obdobje med
majem 2013 in januarjem 2015. Med pozitivnimi stvarmi izpostavi predvsem sodelovanje z
OKS-om in drugimi inštitucijami, kar je posledično pomenilo tudi večji proračun zveze, med
glavne uspehe v tem obdobju izpostavi tudi dobro sodelovanje z ITU/ETU, ter kreiranje
AGR reprezentance. Popularnost triatlona se je dvigovala ves čas, tako s številom
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organiziranih prireditev, licenciranih tekmovalcev, objavami v medijih. Med stvarmi, ki jih
obžaluje omeni predvsem odpoved ETU Koper, ter dogodke okrog zamenjave selektorja.
Drugih komentarjev ni bilo.
Predlog sklepa 6.1: Poročilo UO za obdobje maj 2013 – januar 2015 se sprejme.
Glasovanje: sklep 6.1 je soglasno sprejet.
--------------6.2.: Sprejem poročila o delu NO TZS
Razpravo prevzame Matjaž Štibelj. Na skupščini maja 2013 je bil NO izvoljen in med drugim
sprejet sklep za pregled poslovanja zveze za leto 2012. Več kot leto na pozive ni bilo sklicane
seje NO s strani NO. Prav tako od bivšega sekretarja ni bilo odziva, ni bilo pripravljenega
gradiva in ni izpolnjeval nalog. Sekretar članom NO ni pošiljal vabil na sejo, niti zapisnikov,
niti vsebine, kar predstavlja grobe kršitve statuta. Težave so bile tudi s prisotnostjo na UO,
saj je bilo sodelovanje na sejah tudi onemogočeno.
Ena izmed ključnih ugotovitev ločenega poročila (pripravljen s strani Matjaža Štiblja in
Tomaža Planka), je da TZS včasih ne deluje v skladu z zakoni in statutom, med enega
glavnih primerov navaja primer Zore, kjer UO ni kot temelj uporabil pravilnika na podlagi
katerega mora odločati, brez upoštevanja disciplinskega pravilnika. Upa, da bo v prihodnosti
boljše upoštevanje pravilnikov in notranjih dejavnikov.
Površinski pregled finančnega poslovanja nakazuje tudi na možnost neprimerne poslovne
prakse, vendar do podrobnega pregleda ni prišlo, Matjaž Štibelj pa doda, da se je veliko
stvari na podlagi opozoril NO tudi uredilo.
Svoj pogled na pripravljeno poročilo pripravi tudi predsednik. Po pregledu dokumentov in
komunikacije z prejšnjim sekretarjem zagotovi, da so bili vsi zahtevani dokumenti
pripravljeni, bančni izpiski na voljo na vpogled v pisarni TZS. Predsednik zatrdi, da ravno
NO ni opravil svojega dela, ter pregledal dokumentacije, ki jim je dana na voljo. V primeru
Zore zatrdi, da NO ni opravil svojega dela, ker so se osredotočali na vsebinsko tematiko in ne
ali se postopek ureja skladno z zakonodajo in statutom. Mojmir poudari, da je tak način
komunikacije z NO nesprejemljiv, kar je bilo tudi pisno posredovano predsedniku NO.
Njegovo mnenje je, da TZS potrebuje NO kot nadzorni organ, vendar ne vsebinsko, z
grožnjami in na drug način onemogoča delo UO TZS.
Tudi zaradi teh razlogov predsednik Mojmir Ocvirk predlaga na glasovanje, da se ločenega
poročila NO TZS ne sprejme, kar avtomatsko pomeni tudi zaupnica predsedniku TZS,
oziroma, da sprejem poročila NO TZS skupščina
potrdi, kar pomeni nezaupnico
predsedniku in posledično razpis nove volilne skupščine in volitve novega predsednika TZS.
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Pred glasovanjem svoj odgovor na komentarje ponovno poda Matjaž Štibelj s podrobnostmi
o procesnih aktivnostih, ki jih je opravil NO v primeru Zore, finančnem pregledu poslovanja,
komunikaciji z upravnim odborom. Poudari, da člani NO nikoli niso imeli namena
sodelovati v glasovanju in odločanju UO, ampak le sodelovati v razpravi in opozarjati na
postopke. Postopek priprave in razloge za ločeno poročilo NO poda tudi Tomaž Planko, ter
potrdi navedbam Matjaža Štiblja.
S strani Mateja Škufce predlog, da se ne glasuje skupaj o obeh odločitvah, ampak ločeno o
poročilu NO in ločeno o zaupnici predsedniku TZS, saj meni, da je smiselno imeti NO, ki
dela in nadzoruje poslovanje zveze. Zato predlaga ločeno glasovanje, s katero se strinja tudi
Mojmir Ocvirk, prizna tudi da je bilo morda nesmiselno in neprimerno vezati svojo zaupnico
na poročilo UO.
Na glasovanje se tako najprej daje poročilo NO TZS.
Predlog sklepa 6.2.1: poročilo NO za obdobje maj 2013 – januar 2015 se sprejme.
Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa
Število VZDRŽANIH članov skupščine
Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa

11
3
3
7

Glasovanje: sklep 6.2.1. je sprejet.
Glede na sprejem poročila se ne daje na glasovanje zaupnice NO TZS. Na glasovanje se daje
zaupnica predsedniku TZS Mojmirju Ocvirku, ki sicer izrazi, da pričakuje in bi glede na vse
povedano raje videl, da ne dobi zaupanja skupščine.
Predlog sklepa 6.2.2.: glasuje se o zaupnici predsedniku TZS Mojmirju Ocvirku.
Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa
Število VZDRŽANIH članov skupščine
Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa

9
7
0

Glasovanje: sklep 6.2.2. je sprejet, potrjena zaupnica predsedniku TZS Mojmirju Ocvirku.

---------------
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6.3.: Sprejem poročila disciplinske komisije TZS
Poročilo je bilo članom poslano v sklopu celotnega gradiva. Komentarjev na poročilo ni bilo.
Predlog sklepa 6.3 : poročilo DK za obdobje maj 2013 – januar 2015 se sprejme.
Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa
Število VZDRŽANIH članov skupščine
Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa

18
1
0

Glasovanje: sklep 6.3 je potrjen.
--------------6.4.: Sprejem tekmovalnega in poslovnega poročila za leto 2013 in 2014.
Poročilo je bilo članom poslano v sklopu celotnega gradiva. Komentarjev na poročili ni bilo.
Predlog sklepa 6.4: tekmovalno in poslovno poročilo za leto 2013 in 2014 se sprejme.
Glasovanje: sklep 6.4 je potrjen.

8
---------------

6.5.: Sprejem finančnega poročila (zaključni račun) za leto 2013.
Finančno poročilo za leto 2013 je bilo članom poslano v sklopu celotnega gradiva.
Komentarjev na poročilo ni bilo.
Predlog sklepa 6.5.: finančno poročilo za leto 2013 se potrdi.
Glasovanje: sklep 6.5. je potrjen

Ad.7: Pregled finančnega načrta za 2015.
V okviru razprave se porodi le vprašanje o razpisu norveškega sklada. TZS se je na razpis
prijavil, vendar odgovora na razpis še nismo dobili. Veliko je še prostora tudi za
pridobivanje novih sponzorjev, kar je izpostavil Tomaž Planko in to je tudi eno izmed
področij, ki bo v fokusu delovanja TZS v letu 2015 in naprej.
Predlog sklepa: finančni načrt za leto 2015 se potrdi.
Glasovanje: Finančni načrt za leto 2015 je soglasno potrjen.
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Ad.8: Dopolnitev disciplinske komisije
V okviru 8. točke se najprej preveri želja ali se glasuje javno ali tajno, ker ni komentarjev se v
skladu s statutom TZS glasuje javno.
V prvem delu se glasuje o sprejemu odstopne izjave Grege Zoreta z mesta člana disciplinske
komisije.
Predlog sklepa 8.1: odstopna izjava Grege Zoreta se sprejme.
Glasovanje: sklep 8.1 je soglasno potrjen.

Za novega člana disciplinske komisije sta predlagana dva člana: Uroš Medvedec in Melita
Šinkovec. Glasuje se o vsakem članu ločeno, član postane tisti z večjim število prejetih glasov:
Uroš Medvedec je prejel 8 glasov.
Melita Šinkovec je prejela 9 glasov.
Predlog sklepa 8.2: za novo članico disciplinske komisije se potrdi Melito Šinkovec,
Glasovanje: sklep 8.2 je potrjen.

Ad. 9: Razno
Klemen Laurenčak prosi za zadnje informacije glede situacije s selektorjem in trenutnim
načinom dela z reprezentanco. Situacijo s selektorjem pojasni Mojmir Ocvirk in samo
odločitev, da se postavi nov sistem dela z reprezentanco na podlagi programa PSS in vodenja
koordinatorja reprezentantov.

Miloš Petelin posreduje nekaj ključnih informacij o programu, postavljenih ciljih in kriterijih
ter finančni konstrukciji, več pa bo znano ko bo program sprejet na nivoju PSS in UO. Pojasni
tudi da sta ločena dva programa (Mateja Šimic in Alen Kobilica), ki sta izločena in neodvisna
od meril in kriterijev v programu PSS. Tudi v tem letu bosta izvedena dva dneva talentov, ki
bosta sistemsko bolj dodelana.
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Sprejet je tudi komentar, da je več poudarka potrebno dati na obveščanju – osvežitvi
podatkov o klubih na internetni strani. Sekretar potrdi, da se na ureditvi komunikacije dela
aktivno, išče nove rešitve, ter da bodo podatki v kratkem urejeni, prosi pa tudi za proaktivno
sodelovanje in obveščanje o stvareh, ki člane motijo ali bi jih želeli spremeniti.

Skupščina je zaključena ob 19ih.

Zapisal:

Predsednik delovnega predsedstva skupščine
TZS:

Sekretar TZS

Mojmir Ocvirk

Tomaž Lučovnik

Overitelja:
10
Matic Švab

Klemen Laurenčak
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