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Dne 09.03.2017 se je v sejni sobi bazena Ilirija, na naslovu Celovška cesta 3, Ljubljana odvila 

redna letna in volilna skupščina Triatlonske zveze Slovenije. O terminu skupščine so bili 

skladno s statutom pravočasno obveščeni vsi člani TZS, skupaj z vabilom so klubi prejeli tudi 

celotno gradivo, pripravljeno za skupščino. 

 

Na skupščini so prisotni sledeči klubi: 

Ime kluba Št. Glasov 

Triatlonski klub Telemach Ljubljana 2 

TRIATLONSKI KLUB TRISPORT 2 

TK Inles Riko Ribnica 2 

TRIATLON KLUB AJDOVŠČINA 2 

ŠPORTNO DRUŠTVO 3ŠPORT 2 

TK Utrip 2 

TK Novo mesto 2 

TRIATLON KLUB GORENJSKA 2 

TRIATLON KLUB 3KM 2 

ŠK TRIATLON LAJF 2 

ŠDP 2 

TRIATLON KLUB VELENJE 2 

Olimpija triatlon klub 2 

ŠRK Celje 2 

TK Logatec 2 

Triatlon klub Krško 1 

Športno društvo TEAM TURBO TROPOVCI 1 

TRENERT ŠPORTNO DRUŠTVO 1 

Multisport klub Krško 1 

TK Maraton 1 

Tuš T.E.A.M. 1 

ŠD TRIM 1 

TK Celje 1 

Skupaj 38 

 

Pred začetkom obravnave dnevnega reda sekretar TZS Tomaž Lučovnik, še enkrat preveri 

prisotnost klubov in njihovih predstavnikov, ter sešteje skupno število glasov. 
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Skupno število možnih glasov glede na število včlanjenih klubov v TZS in število veljavnih 

licenc za leto 2017 je 43, za sklepčnost je v skladu z 20. členom statuta za volilno skupščino 

potrebna prisotnost vsaj 50% vseh glasov, kar predstavlja 22 glasov. 

Prisotnost 38 članov pomeni 88,37% prisotnost. Skupščina je sklepčna. 

 

Dnevni red skupščine: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine (predsednik in dva člana) 
2. Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev 
3. Imenovanje verifikacijske komisije 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Sprejem novih članov v TZS 
6. Sprejem poročil za obdobje med skupščinama (maj 2016– feb. 2017) 

o Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo 2016 
o Poročilo nadzornega odbora TZS 
o Poročilo disciplinske komisije TZS 
o Poročilo o delu PSS. 
o Program dela TZS 2017 s finančnim načrtom 

7. Volitve: 
o Za mesto predsednika TZS (1 mesto) 
o Za člane upravnega odbora TZS (4-8 članov) 
o Za člane disciplinske komisije TZS (3 člani) 
o Za člane nadzornega odbora TZS (3 člani) 

8. Razno 

 

 

Ad1.:  Izvolitev delovnega predsedstva skupščine (predsednik in dva člana) 

Sekretar TZS Tomaž Lučovnik v prvi točki skupščini predlaga kandidate za delovno 

predsedstvo skupščine. Za predsednika predlaga Mojmirja Ocvirk, za člana pa Miloša 

Petelina in Rada Ačimoviča.. 

Predlog sklepa: Delovno predsedstvo skupščine sestavljajo predsednik Mojmir Ocvirk, 

člana pa Miloš Petelin in Rado Ačimovič. 

Glasovanje: sklep je soglasno potrjen. 
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Ad2.:   Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev 

Za zapisnikarja skupščine predsednik skupščine predlaga sekretarja TZS Tomaža Lučovnika, 

kot overitelja zapisnika pa Domna Rant in Katjo Tuš. 

Predlog sklepa: Zapisnikar skupščine je Tomaž Lučovnik, overitelja pa Domen Rant in 

Katja Tuš. 

Glasovanje: sklep je soglasno potrjen. 

 

 

Ad.3: Imenovanje verifikacijske komisije 

Za člana verifikacijske komisije in kontrole štetja glasov se skupščini v potrditev predlaga 

Matjaža Štiblja in Martina Kraška. 

Predlog sklepa: Člana verifikacijske komisije sta Matjaž Štibelj in Martin Krašek. 

Glasovanje: sklep je soglasno potrjen. 

 

Ad. 4: Potrditev dnevnega reda. 

Sekretar predlaga dopolnitev dnevnega reda z glasovanjem o sprejetju novega kluba v TZS 

in sicer PK Ajdovščina. 

Dnevni red, dopolnjen s 5. točko je soglasno potrjen 

Glasovanje: sklep je soglasno potrjen. 

 

Ad. 5: Sprejem novih članov. PK Ajdovščina. 

Sekretar potrdi, da je prejel vse potrebne dokumente, da klub uradno deluje, da je ustreznost 

dokumentov in prošnje preveril tudi že UO. 

Uroš Medvedec predstavi svoj pogled na vključitev PK Ajdovščina v TZS, ter želje plavalnih 

in drugih klubov po vključitvi v TZS na splošno. Kljub ne konfliktnem odnosu izpostavi 

željo, da naj se triatlon ukvarja s triatlonom. TK Ajdovščina ne bo podprl predloga. 

Svoje mnenje o tem izrazita tudi Klemen Laurenčak in Mitja Mori. Nino Cokan, Sandi 

Ivančič, po krajši razpravi pa delovni predsednik Mojmir Ocvirk oblikuje predlog dveh 

sklepov: 
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Predlog sklepa: Odločanje o sprejemanju novih članov se preloži na naslednjo skupščino. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 17 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 14 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 7 

 

Glasovanje: sklep ni potrjen, saj ni dosežena večina vseh prisotnih glasov. 

Predlog sklepa: skupščina potrdi prošnjo in sprejme PK Ajdovščina med člane TZS. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 23 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 13 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 2 

 

Glasovanje: sklep je potrjen. 

 

UZ: sejo je zapustil Uroš Medvedec, tako število glasov pade na 36 (ob 19.25).  

 

Ad.6 : Sprejem poročil za obdobje maj 2016-marec 2017. 

6.1.: Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo za 2016 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini. Razprave na poziv 
predsednika ni bilo, prav tako ne vprašanj. 

Predlog sklepa 6.1:  Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo za 2016 se potrdi. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 36 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep 6.1. je soglasno sprejet. 

 

--------------- 
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6.2.: Sprejem poročila o delu NO TZS 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini. Razprave na poziv 

predsednika ni bilo, prav tako ne vprašanj. 

Predlog sklepa 6.2.: poročilo NO za obdobje maj 2016 – februar 2017 se potrdi. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 36 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep 6.2. je soglasno potrjen. 

--------------- 

6.3.: Sprejem poročila disciplinske komisije TZS 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini. Razprave na poziv 

predsednika ni bilo, prav tako ne vprašanj. 

Predlog sklepa 6.3 : poročilo DK za  

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 36 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep 6.3 je potrjen. 

--------------- 

6.4.: Poročilo o delu PSS. 

Poročilo ni pripravljeno, ker ni bilo potrebno. PSS kot uraden, svetovalni organ posreduje 

svoje mnenje UO, ki odločitve sprejema s potrjevanjem ali zavračanjem predlogov. Mitja 

Mori na kratko povzame aktivnosti PSS v letu 2016 in izzive, ki PSS v sklopu TZS še čakajo. 

Med njimi gre tudi za potrebo po določeni meri formalizacije nalog in obveznosti PSS-ja. 

--------------- 
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6.5.: Program dela TZS 2016 s finančnim načrtom 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini. Razprave na poziv 

predsednika ni bilo, prav tako ne vprašanj. Sekretar TZS na kratko predstavi glavne projekte 
leta 2017 in spremembe, ki jih je na zadnji seji potrdil UO – izbris točke z definiranimi 
strokovnimi delavci in pravico novega vodstva, da opravi rebalans finančnega načrta ko 
bodo znani viri financiranja. 

Predlog sklepa 6.5 : Program dela TZS 2017 s finančnim načrtom, z opombami se potrdi. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 35 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 1 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep 6.5. je potrjen. 

 

7. VOLITVE:  

UZ: na skupščino se vrne Uroš Medvedec, predstavnik TK Ajdovščina s pravico dveh glasov.  

Skupno število glasov je 38. Glasovanje je tajno, kot je zapisano v statutu. 

7.1. Volitve za predsednika TZS. Mojmir Ocvirk povabi oba predstavnika, da se predstavita. 

Začne Matjaž Štrus s kratko predstavitvijo svojih razlogov a volitve, sledi Mitja Tašler. Po 

predstavitvi obeh kandidatov preidemo na volitve. 

Po štetju glasov je rezultat sledeč: 

Število članov skupščine, ki glasuje za Matjaža Štrusa 10 

Število članov skupščine, ki glasuje za Mitjo Tašlerja 28 

 

Izvoljeni predsednik TZS je: Mitja Tašler. 

 

7.2.  Volitve za člane UO TZS. Mojmir Ocvirk prebere kandidate članov UO. Vsak ima kratko 

možnost za predstavitev svojih idej in razlogov za kandidaturo 

Po štetju glasov je rezultat sledeč: 

Število glasov skupščine za Uroša Medvedca 35 

Število glasov skupščine za Jaroslava Kovačiča 10 
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Število glasov skupščine za Ano Seliškar 28 

Število glasov skupščine za Urško Ganc 28 

Število glasov skupščine za Bojana Trojarja 21 

Število glasov skupščine za Leni Fafangel 18 

Število glasov skupščine za Matjaža Zupana 30 

Število glasov skupščine za Damijana Kromarja 19 

Število glasov skupščine za Matjaža Merharja 33 

Število glasov skupščine za Vrtačič Tomaža 8 

Število glasov skupščine za Mira Kregarja 22 

Število glasov skupščine za Sandija Ivančiča 24 

 

 

Izvoljeni člani UO so: Uroš Medvedec, Matjaž Merhar, Matjaž Zupan, Urška Ganc, Ana 

Seliškar, Sandi Ivančič, Miro Kregar, Bojan Trojar. 

 

7.3.  Volitve za člane NO TZS. Mojmir Ocvirk prebere kandidate članov NO. Vsak ima kratko 

možnost za predstavitev svojih idej in razlogov za kandidaturo 

Po štetju glasov je rezultat sledeč: 

Število glasov skupščine za Majo Lapuh 33 

Število glasov skupščine za Mitja Dečman 30 

Število glasov skupščine za Tomaž Pilih 25 

Število glasov skupščine za Nino Cokana 22 

 

Izvoljeni člani NO TZS so: Maja Lapuh, Mitja Dečman, Tomaž Pilih. 

 

7.4.  Volitve za člane DK TZS. Ker so kandidati samo trije, za tri mesta so kandidati: Igor 

Škrjanc, Ana Podbrežnik in Mojmir Ocvirk. 

Ker kandidatov ni več kot je prostih mest se glasuje o spremembi načina glasovanja.  

Predlog sklepa 7.4.1 : Za volitve članov DK se glasuje javno in enkrat za vse kandidate kot 

skupino.  

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 38 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 
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Glasovanje: sklep 7.4.1 je soglasno sprejet. 

 

Predlog sklepa 7.4.2. : V disciplinsko komisijo se predlaga: Mojmirja Ocvirka, Igorja 

Škrjanca in Ano Podbrežnik.  

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 38 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep 7.4.2 je soglasno sprejet. 

Izvoljeni člani DK TZS so: Igor Škrjanc, Ana Podbrežnik, Mojmir Ocvirk. 

 

Pod točko razno: Mitja Mori prosi za sodelovanje v anketi, katere namen je pridobiti 

informacije o razvoju in potenciala triatlonskih šol po Sloveniji. 

 

 

Skupščina je zaključena ob 21.50. 

 

Zapisal:  Predsednik delovnega predsedstva skupščine              

TZS Mojmir Ocvirk 

  Sekretar TZS                                                                                     

Tomaž Lučovnik         

 

      Overitelja:  

     Domen Rant                                                                                           Katja Tuš                   

 

    


