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Dne 31.03.2018 se je v prostorih Fakultete za šport, na naslovu Gortanova 22, Ljubljana 

odvila redna 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: 

Društvo/Klub Št. Glasov 

Triatlonski klub Telemach Ljubljana 2 

TK TRISPORT EXOTERM 2 

TK Inles Riko Ribnica 2 

TK Utrip 2 

TRIATLON KLUB EKLIMAS AJDOVŠČINA 2 

TK Novo mesto 2 

TRIATLON KLUB VELENJE 2 

TK Logatec 2 

ŠD TURBO M 2 

ŠK TRIATLON LAJF 2 

TRENERT ŠPORTNO DRUŠTVO 2 

KOLESARSKI KLUB TROPOVCI 1 

Triatlon klub Krško 1 

Multisport klub Krško 1 

ŠD Trim 1 

 

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

prisotnost klubov in njihovih predstavnikov, ter sešteje skupno število glasov. 

Skupno število možnih glasov glede na število včlanjenih klubov v TZS in število veljavnih 

licenc za leto 2018 je 49, za sklepčnost je v skladu z 20. členom statuta za skupščino potrebna 

prisotnost vsaj 50% vseh glasov, kar predstavlja 25 glasov. 

Prisotnost 26 članov pomeni 53% prisotnost. Skupščina je sklepčna. S skupščino začnemo ob 

12.35. 

 

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 
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5. Glasovanje o prošnji za vstop v TZS kluba TK Zasavje 
6. Sprejem poročil za obdobje med skupščinama (feb 2017– mar. 2018) 

o Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo 2017 
o Poročilo nadzornega odbora TZS 
o Poročilo disciplinske komisije TZS 
o Poročilo o delu PSS. 
o Program dela TZS 2018 s finančnim načrtom 2018 

7. 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 Mitjo Tašlerja, za člana pa Matjaža Zupana, 

in Uroša Medvedca. 

Predlog sklepa: Delovno predsedstvo skupščine sestavljajo predsednik Mitja Tašler, ter 

člana Matjaž Zupan in Uroš Medvedec. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 26 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep je soglasno potrjen. 

 

 

Ad2.:   Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev 

Za zapisnikarja skupščine predsednik skupščine predlaga sekretarja TZS Tomaža Lučovnika, 

kot overitelja zapisnika pa Ano Seliškar in Bojana Trojarja. 

Predlog sklepa: Zapisnikar skupščine je Tomaž Lučovnik, overitelja pa Ana Seliškar in 

Bojan Trojar. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 26 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

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 

Matjaža Merharja in Mira Kregarja 

Predlog sklepa: Člana verifikacijske komisije sta Matjaž Merhar in Miro Kregar 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 26 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep je soglasno potrjen. 

 

Ad. 4: Potrditev dnevnega reda. 

Sekretar predlaga glasovanje o potrditvi dnevnega reda, saj ni nobenega predloga za 

spremembo. 

Predlog sklepa: Predlagan dnevni red se potrdi. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 26 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep je soglasno potrjen. 

 

Ad. 5: Sprejem novih članov. TK Zasavje 

Sekretar potrdi, da je prejel vse potrebne dokument in prošnjo za vstop TK Zasavje. Pove, da 

klub uradno deluje, da je ustreznost dokumentov in prošnje preveril tudi že UO. 

Predlog sklepa: skupščina potrdi prošnjo in sprejme TK Zasavje med člane TZS. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 26 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep je potrjen. 
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Ad.6 : Sprejem poročil za obdobje feb 2017-marec 2018. 

6.1.: Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo za 2017 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji vsem članom skupščine TZS, skupaj s 
potrebnimi prilogami. Sekretar zbrane pozove k diskusiji oziroma k morebitnim dodatnim 
vprašanjem, pojasnilom itd.. Prisotni dodatnih komentarjev nimajo, zato se preide k 
glasovanju.  

Predlog sklepa 6.1:  Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo za 2017 se potrdi. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 26 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep 6.1. je soglasno sprejet. 

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

6.2.: Sprejem poročila o delu NO TZS 

Poročilo je bilo posredovano članom skupščine, predsednik NO Tomaž Pilih prisotne pozove 
k morebitnim vprašanjem ali komentarjem. Prisotni predstavniki komentarjev ali vprašanj ne 
postavijo, zato se preide k glasovanju. 

Predlog sklepa 6.2.: poročilo NO za obdobje feb.2017 – marec 2018 se potrdi. 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 26 

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, sekretar povzame kratko 
poročilo saj predstavnika disciplinske komisije na skupščini ni prisotnega, se pa DK v 
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preteklem letu ni sestala niti enkrat, prisotni komentarjev na poročilo nimajo. Sledi 
glasovanje o poročilu DK. 

Predlog sklepa 6.3 : poročilo DK za leto 2017 se potrdi 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 26 

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. 

Povzetek dela PSS v letu 2017 povzame predsednik PSS Mitja Mori s pomočjo krajše 

prezentacije. Predstavi projekte PSS in vključenost le tega v delo UO, načrte in ideje za delo v 

letu 2018.  

O delu PSS skupščina ne glasuje, saj PSS s svojim delom dopolnjuje in pomaga UO TZS. 

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

 

6.5.: Program dela TZS 2018 s finančnim načrtom 

Program dela s finančnim načrtom za leto 2018 je bilo članom skupščine TZS posredovano 
skupaj z ostalimi gradivi. Razprave ali vprašanj na poziv sekretarja ni bilo, zato se tudi pri tej 
točki hitro preide na glasovanje. 

Predlog sklepa 6.5 : Program dela TZS 2018 s finančnim načrtom se potrdi 

Število članov skupščine, ki glasuje DA za predlog sklepa 26 

Število VZDRŽANIH članov skupščine 0 

Število članov skupščine, ki glasuje PROTI predlogu sklepa 0 

 

Glasovanje: sklep 6.5. je potrjen. 
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Ad.7.: Razno  

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Skupščina je zaključena ob 13.25 

 

Zapisal:  Predsednik delovnega predsedstva skupščine  

                                                                           TZS Mitja Tašler 

  Sekretar TZS                                                                                     

Tomaž Lučovnik  

        

 

      Overitelja:  

 

     Ana Seliškar 

 

 

     Bojan Trojar 

 

    


