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Dne 7.03.2019 se je v prostorih podjetja A1 Slovenija, Šmartinska 134b, 1000 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 Skupščino TZS so povabljeni predstavniki klubov in športnih društev včlanjenih v TZS, člani 

Upravnega Odbora TZS, člani Nadzornega Odbora TZS, člani Disciplinske komisije TZS, člani 

Programsko strokovnega sveta TZS.  

 

Na skupščini so prisotni naslednji klubi: 

 

Društvo/Klub Št. Glasov 

TK Telemach Ljubljana 2 

TK TRISPORT KAMNIK 2 

ŠD 3ŠPORT 2 

TK Utrip 2 

TK EKLIMAS AJDOVŠČINA 2 

ŠD 3K ŠPORT 2 

OLIMPIJA TRIATLON KLUB 2 

TK GORENJSKA 2 

TK Novo mesto 2 

TK VELENJE 2 

TK Logatec 2 

ŠD TURBO M 2 

ŠK TRIATLON LAJF 2 

TK Krško 1 

Multisport klub Krško 1 

TK Zasavje 1 

 

 

Ob 18.05 prišla Miro Kregar, Tomaž Pilih (TK TRISPORT) 

Ob 18.07 prišla Klara Miklič (ŠD TURBO M) 

Ob 18.12 prišla Sandi Ivančič (ŠK TRIATLON LAJF) in Leni Fafangel (ŠD 3Šport) 

 

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 2019 je 44, za sklepčnost je v skladu z 20. členom statuta za skupščino potrebna prisotnost vsaj 

50% vseh glasov, kar predstavlja 23 glasov.  
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Prisotnost 29 članov pomeni 66% prisotnost. Skupščina je sklepčna. S skupščino začnemo ob 18.05. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Dnevni red Skupščine TZS 2018 

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 poročil za obdobje med skupščinama (marec 2018 – marec 2019) 

o Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo 2018 
o Poročilo nadzornega odbora TZS za leto 2018 
o Poročilo disciplinske komisije TZS za leto 2018 
o Poročilo o delu PSS 
o Program dela TZS 2019 s finančnim načrtom 2019 

6. Razno 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine (predsednik in dva člana) 
Predsednik TZS Mitja Tašler je predlagal naslednje člane kot delovno predsedstvo skupščine: 
predsednik skupščine Mitja Tašler, članica skupščine Ana Seliškar, član skupščine Matjaž Zupan in dal 
predlog na glasovanje.  

 
Predlog sklepa Ad.1: Predlagano delovno predsedstvo skupščine se potrdi. 

 

 

Glasovanje Ad.1: Sklep je soglasno potrjen. 

 

 
2. Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev 

Predsednik TZS Mitja Tašler je predlagal kot zapisnikarja Tamaro Vilhar, overitelja Neža Majdič in 
Tomaž Lučovnik in dal predlog na glasovanje.  

 

Predlog sklepa Ad.2: Predlagani zapisnikar in overitelji se potrdijo. 
 

 

Glasovanje Ad.2: Sklep je soglasno potrjen. 

 
 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 29 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

Število članov predstavnikov klubov in športnih društev TZS, ki glasuje proti predlogu 0 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 29 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

Število članov predstavnikov klubov in športnih društev TZS, ki glasuje proti predlogu 0 
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3. Imenovanje verifikacijske komisije 
Predsednik TZS Mitja Tašler je predlagal kot verifikacijsko komisijo Uroša Medvedca in Matjaža 
Merharja in dal predlog na glasovanje.  

 
Predlog sklepa Ad.3: Predlagana verifikacijska komisija se potrdi. 
 

 

Glasovanje Ad.3: Sklep je soglasno potrjen. 

 
 

4. Potrditev dnevnega reda 

Predsednik TZS Mitja Tašler je predstavil predlagani dnevni red in ga dal na glasovanje. Pod točno 

Razno ni bilo dodatnih tem.  

 

Predlog sklepa Ad.4: Predlagan dnevni red skupščine TZS 2018 se potrdi. 

 

 

Glasovanje Ad.4: Sklep je soglasno potrjen. 

 

 

5. Sprejem poročil za obdobje med skupščinama (marec 2018 – marec 2019) 
5.1. Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo 2018 
Tomaž Lučovnik predstavi poročilo, ki je bilo pripravljeno v sodelovanju z Milošem Petelinom in 
Tamaro Vilhar. V poročilu so zapisani vsi projekti na katerih je TZS delala v letu 2018. Izpostavi, da je 
bila sezona dobra, da je bilo veliko narejeno na področju družbenih medijev, kjer smo bolj aktivni z 
objavami. Še vedno pa je stanje na standardnih medijih nespremenjeno, pokrivanja triatlona je še 
vedno premalo. Edina izjema je september, ko je bilo zaradi tekmovanja Ironman 70.3 Slovenian 
Istria v Kopru bistveno več objav. Temu se želimo približati tudi z ostalimi dogodki in medijskimi 
aktivnostmi. Finančno stanje TZS je stabilno, beležili smo več prihodkov kot odhodkov in s tem  
uspešno poplačali nekaj odprtih dolgov (posojilo do OKS in zapirali pravne stvari iz preteklih let). 
 
Predlog sklepa Ad.5.1.: Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo 2018 se potrdi. 
 

 

Glasovanje Ad.5.1.: Sklep je soglasno potrjen. 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 29 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

Število članov predstavnikov klubov in športnih društev TZS, ki glasuje proti predlogu 0 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 29 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

Število članov predstavnikov klubov in športnih društev TZS, ki glasuje proti predlogu 0 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 29 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

Število članov predstavnikov klubov in športnih društev TZS, ki glasuje proti predlogu 0 
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5.2. Poročilo Nadzornega odbora TZS za leto 2018 
Predsednik Nadzornega odbora TZS Tomaž Pilih na kratko predstavi sodelovanje z UO TZS, ki ga 
pohvali kot korektno. Dodatnih vprašanja na pripravljeno poročilo ni bilo.  

 
Predlog sklepa Ad.5.2.: Poročilo nadzornega odbora TZS za leto 2018 se potrdi. 
 

 

Glasovanje Ad.5.2.: Sklep je soglasno potrjen. 

 

5.3. Poročilo disciplinske komisije TZS za leto 2018 
Predsednik Disciplinske komisije Igor Škrjanc pove, da so v preteklem letu obravnavali en in ga 
novembra tudi uspešno rešili, drugih posebnosti ni bilo. Tomaž Lučovnik doda, da je TZS obudila 
sodelovanje z Ano Podbrežnik z namenom, da se prečisti pravne dokumente, trenutno se dela še na 
disciplinskim pravilnikom in statutom TZS. O zaključkih tem bodo pravočasno obveščeni. 
 
 Predlog sklepa Ad.5.3.: Poročilo disciplinske komisije TZS za leto 2018 se potrdi. 
 

 

Glasovanje Ad.5.3.: Sklep je soglasno potrjen. 

 
5.4. Poročilo o delu PSS 
Neža Majdič na kratko povzame bistvene teme, na katerih je PSS TZS, ki je bil prvič razširjen na 5 
članov, delal v preteklem letu. Triatlon je zabaven, izpeljanih je bilo več tekmovanj z več udeleženci, 
kar je dober obet za naprej. V letu 2019 imajo med drugimi dva cilja, da se vključi več slovenskih regij 
in da se izvede več aktivnosti na družbenih medijih. V projektu Mladi triatlonček so stopili korak nazaj 
v netekmovalni sistem in uvedli evidenčni kartonček brez tekmovalne licence, meja ko otroci lahko 
nastopijo na tekmovanjih je vstop v šolo. Dan talentov je pred izzivom kako ga narediti zanimivega za 
širšo populacijo, mogoče bi v testiranje uvedli tudi kolesarski del. Na področju tekmovalnega športa 
je bil pripravljen in potrjen dokument Kriterij za nastop na večjih tekmovanjih, ki so ga v 2019 že 
nadgradili z izpeljanim sestankom s trenerji. Potekajo selekcijski postopki za največja tekmovanja, 
razvojni kampi, nagrade tekmovalcev. Vodenje rezultatov se je v preteklem letu premaknilo na portal 
prijavim.se, kjer zbirajo vse rezultate, tudi klubske. Ponovno je zagnana Age group reprezentanca. 
Načrtovano izobraževanje ni bilo izpeljano, so pa posodobljeni programi potrjeni s strani OKS in 
poslani na MIZŠ.   
Igor Kogoj poudari da sta sodelovanje in povezovanje med znanjem in stroko izredno pomembna. 
Zaradi marginalnosti triatlona je še pomembneje da se povezujemo in imamo skupno strategijo 
razvoja, na ta način bomo lažje nastopili naproti drugim, večjim zvezam. Poziva da se klubi povežejo 
med sabo in da že na letošnjem razpisu ljubljanski triatlonski klubi nastopijo kot konzorcij. Predsednik 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 29 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

Število članov predstavnikov klubov in športnih društev TZS, ki glasuje proti predlogu 0 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 29 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

Število članov predstavnikov klubov in športnih društev TZS, ki glasuje proti predlogu 0 
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Mitja Tašler poudari, da TZS podpira tako sodelovanje in lahko pripravi uradni dokument za prijavo 
na razpisu, ko se klubi medsebojno dogovorijo o potencialnem skupnem sodelovanju.  

 
Predlog sklepa Ad.5.4.: Poročilo o delu PSS se potrdi. 
 

 

Glasovanje Ad.5.4.: Sklep je soglasno potrjen. 

 

5.5. Program dela TZS 2019 s finančnim načrtom 2019 
Tomaž Lučovnik pojasni, da je program dela TZS podoben preteklim planom dela in finančnim 
načrtom. Program dela TZS s finančnim načrtom je sestavni del Letnega poročila, le-to pa je priloga 
vsem razpisom. Vsako leto poskušamo narediti optimistični program dela z razlogom, da na tej osnovi 
dobimo več sredstev, s katerimi dejansko lahko optimalno izpeljemo sezono. V primeru manj 
obsežnega plana, bi dobili tudi manj sredstev. 

 
Predlog sklepa Ad.5.5.: Program dela TZS 2019 s finančnim načrtom 2019 se potrdi. 
 

 

Glasovanje Ad.5.5.: Sklep je soglasno potrjen. 

 

 

6. Razno 
Pod točko razno ni dodatne teme.  
 
 
Po zaključku predsednik TZS Mitja Tašler poda informacijo iz Predsedniškega srečanja v Dublinu 
februarja 2019 glede dnevnih licenc. Pojavila se je informacija, da bodo v Avstriji poleg veljavne 
licence začeli zaračunavati tudi dnevne licence. Vprašanje je bilo na srečanju postavljeno javno, 
odgovor s strani ITU in ETU je bil, da je do sezone 2019 veljal sklenjen ustni dogovor. Z letošnjem 
letom so v Avstriji začeli uvajati dodatne dnevne licence, kljub pozivom nočejo dati uradnega 
odgovora glede vsebine dnevne licence, pogojev in podobno. Predsednik TZS Mitja Tašler je 
protestiral in zahteval od ITU uradni odgovor, ki ga do danes ni bilo. Zato bo TZS samoiniciativno 
sklepala bilateralne dogovore s sosednjimi državami. Dnevne licence se ne plačuje za otroke, youth in 
junior, pač pa od U23 dalje.  

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 29 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

Število članov predstavnikov klubov in športnih društev TZS, ki glasuje proti predlogu 0 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 29 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

Število članov predstavnikov klubov in športnih društev TZS, ki glasuje proti predlogu 0 
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Skupščina je zaključena ob 18.45. 
 
 
Zapisala:    Predsednik delovnega predsedstva skupščine TZS 
 
Sekretarka TZS                                                                       Mitja Tašler 
Tamara Vilhar 

       

 

Overitelja:  

Neža Majdič  

 

 

Tomaž Lučovnik 

 


