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Dne 17.04.2021 je preko platforme Zoom, zaradi izrednih razmer epidemije virusa covid-19, potekala 

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

skladno s statutom pravočasno obveščeni vsi člani TZS, prav tako je bilo poslano pripravljeno gradivo 

in navodila za izvedbo redne in volilne skupščine TZS. 

 

Na redni in volilni skupščini so bili prisotni sledeči klubi: 

Klub Število glasovalnih pravic 

TK Ljubljana 3 

TK Trisport Kamnik 3 

TK 3LIFE 3 

TK Logatec 3 

TK Novo mesto 3 

TK Eklimas Ajdovščina 3 

TK Utrip 3 

ŠK 3K Šport 3 

TK Inles Riko Ribnica 3 

ŠD 3Šport 2 

TK Velenje 2 

Trenert ŠD 2 

Triatlon klub Gorenjska 2 

Olimpija triatlon klub 2 

JK Tri team 2 

TK Krško 1 

TK Maraton 1 

ŠRK Celje 1 

Društvo Vidim cilj 1 

Triatlon klub Zasavje 1 

SKUPAJ 44 

 

Pred začetkom obravnave dnevnega reda sekretarka TZS Tamara Vilhar, še enkrat preveri prisotnost 

klubov in njihovih predstavnikov, ter sešteje skupno število glasov. Na skupščini so prisotni tudi 

Domen Denša, Zvezdan Martič, Petra Hacin Valič, Uršula Majcen, Bojan Trojar, Dejan Tepeš, ki nimajo 

volilne pravice. 

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

leto 2021 je 51, za sklepčnost je v skladu s 17. členom statuta potrebna prisotnost več kot polovica 

glasov, kar predstavlja 26 glasov. 
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Skupščina se je začela s 43 glasovi, kar pomeni 84% prisotnost. Med potekom skupščine se je 

skupščini pridružil še predstavnik Društva Vidim cilj, kar pomeni da se je število glasov dvignilo na 44, 

kar pomeni 86% prisotnost. Skupščina je sklepčna. 

Začetek redne in volilne skupščine TZS ob 18.08. 

 

Dnevni red redne in volilne 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 poročil za obdobje med skupščinama (2019 in 2020) 

- Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo 2019 in 2020 
- Poročilo upravnega odbora TZS 
- Poročilo nadzornega odbora TZS 
- Poročilo disciplinske komisije TZS 
- Poročilo o delu PSS 
- Poročilo o delu TSS 
- Poročilo o delu sodniške službe TZS 
- Program dela TZS 2021 s finančnim načrtom 2021 

6. Razrešitev funkcij  
- predsednik TZS 
- člani Upravnega odbora 
- člani Nadzornega odbora 
- člani Disciplinske komisije 

7. Odločitev o načinu glasovanja na volitvah 
8. Izvedba volitev za 

- mesto predsednika TZS (1 mesto) in člane upravnega odbora TZS (4-8 članov) 
- člane nadzornega odbora TZS (3 člani) 
- člane disciplinske komisije TZS (3 člani) 

9. Razno 

 

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

Predsednik TZS Jure Leben v prvi točki skupščini predlaga kandidate za delovno predsedstvo 

skupščine. Za predsednika predlaga Jureta Lebna, za člana pa Matjaža Štiblja in Ano Seliškar. 

Predlog sklepa Ad.1: Delovno predsedstvo skupščine sestavljajo predsednik Jure Leben, člana pa 
Matjaž Štibelj in Ana Seliškar. 
 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 43 

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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Glasovanje Ad.1: Sklep je soglasno potrjen. 

 

Ad2.:   Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev 

Za zapisnikarja skupščine predsednik skupščine predlaga sekretarko TZS Tamaro Vilhar, kot overitelja 

zapisnika pa Nežo Majdič in Mitjo Dečmana. 

Predlog sklepa Ad.2: Zapisnikar skupščine je Tamara Vilhar, overitelja pa Neža Majdič in Mitja 
Dečman. 

 

 

Glasovanje Ad.2: Sklep je soglasno potrjen. 

 

Ad.3: Imenovanje verifikacijske komisije 

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

in Matjaža Merharja. 

Predlog sklepa Ad.3: Člana verifikacijske komisije sta Maja Lapuh in Matjaž Merhar. 

 

 

Glasovanje Ad.3: Sklep je soglasno potrjen. 

 

Ad.4: Potrditev dnevnega reda 

Predsednik TZS Jure Leben predstavi predlagani dnevni red in predlog da na glasovanje. 

 
Predlog sklepa Ad.4: Predlagan dnevni red redne in volilne skupščine TZS 2020 se potrdi. 
 

 

Glasovanje Ad.4: Sklep je soglasno potrjen. 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 43 

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 43 

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 43 

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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Ad.5.: Sprejem poročil za obdobje med skupščinama 

5.1 Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo 2019 in 2020 
Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini, dodatnih vprašanj ni bilo. 
 

Predlog sklepa Ad.5.1: Tekmovalno in poslovno/finančno poročilo 2019 in 2020 se sprejme. 
 

 

Glasovanje Ad.5.1: Sklep je soglasno potrjen. 

 

5.2. Poročilo upravnega odbora TZS za leti 2019 in 2020 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini, dodatnih vprašanj ni bilo. 
 

Predlog sklepa Ad.5.2: Poročilo upravnega odbora TZS se sprejme. 
 

 

Glasovanje Ad5.2: Sklep je soglasno potrjen. 

 

5.3. Poročilo nadzornega odbora TZS za leti 2019 in 2020 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini, dodatnih vprašanj ni bilo. 
 

Predlog sklepa Ad.5.3: Poročilo nadzornega odbora TZS se sprejme. 
 

 

Glasovanje Ad5.3: Sklep je soglasno potrjen. 

 

5.4. Poročilo disciplinske komisije TZS za leti 2019 in 2020 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini, dodatnih vprašanj ni bilo. 
 

Predlog sklepa Ad.5.4: Poročilo disciplinske komisije TZS se sprejme. 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 43 

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 43 

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 43 

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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Glasovanje Ad5.4: Sklep je soglasno potrjen. 

 

5.5. Poročilo o delu PSS za leti 2019 in 2020 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini, dodatnih vprašanj ni bilo. 

 
Predlog sklepa Ad.5.5: Poročilo o delu PSS se sprejme. 

 

 

Glasovanje Ad5.5: Sklep je soglasno potrjen. 

 

5.6. Poročilo o delu TSS za leti 2019 in 2020 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini, dodatnih vprašanj ni bilo.  

 
Predlog sklepa Ad.5.6: Poročilo o delu TSS se sprejme. 

 

 

Glasovanje Ad5.6: Sklep je soglasno potrjen. 

 

5.7. Poročilo o delu sodniške službe TZS za leti 2019 in 2020 

Poročilo je bilo posredovano v celotni dokumentaciji skupščini, dodatnih vprašanj ni bilo. 
 
Predlog sklepa Ad.5.7: Poročilo o delu sodniške službe TZS se sprejme. 

 

 

Glasovanje Ad5.7: Sklep je soglasno potrjen. 

 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 43 

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 43 

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 43 

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 43 

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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5.8. Program dela TZS 2021 s finančnim načrtom 2021 

Program je bil posredovan v celotni dokumentaciji skupščini, dodatnih vprašanj ni bilo. 
 
Predlog sklepa Ad.5.8: Program dela TZS 2021 s finančnim načrtom 2021 se sprejme. 

 

 

Glasovanje Ad5.8: Sklep je soglasno potrjen. 

 

Ad.6.: Razrešitev funkcij 

S potekom mandata se razreši člane organov skupščine. 

6.1. Razrešitev fukcije predsednika TZS 
 
Predlog sklepa Ad.6.1: Razrešitev predsednika TZS se sprejme. 

 

 

Glasovanje Ad.6.1: Sklep je soglasno potrjen. 

 

6.2. Razrešitev članov Upravnega odbora 
 
Predlog sklepa Ad.6.2: Razrešitev članov Upravnega odbora se sprejme. 

 

 

Glasovanje Ad. 6.2: Sklep je soglasno potrjen. 

 

6.3. Razrešitev članov Nadzornega odbora 
 
Predlog sklepa Ad.6.3: Razrešitev članov Nadzornega odbora se sprejme. 

 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 43 

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 43 

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 43 

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 43 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 
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Glasovanje Ad. 6.3: Sklep je soglasno potrjen. 

 

6.4. Razrešitev članov Disciplinske komisije 
 
Predlog sklepa Ad.6.4: Razrešitev članov Disciplinske komisije se sprejme. 
 

 

Glasovanje Ad.6.4: Sklep je soglasno potrjen. 

 

Ad. 7. Način glasovanja na volitvah 
 
Predsednik TZS Jure Leben predlaga, da se na volitvah glasuje javno. 
 
Predlog sklepa Ad.7: Na volitvah se glasuje javno. 
 

 

Glasovanje Ad.7: Sklep je soglasno potrjen. 

 

Ad. 8. Izvedba volitev 
 
Skupščini se pridruži Grega Nahtigal, Društvo Vidim cilj, s tem se skupno število glasov dvigne na 44. 
 
 
8.1. Volitve za predsednika TZS in člane UO TZS 
 
Za predsednika je bila prejeta ena kandidatura. Kandidat Jure Leben predstavi program kandidature 
za predsednika TZS in sestavo članov UO - predlagani so Matjaž Štibelj, Maja Lapuh, Ana Seliškar, 
Domen Denša, Mitja Mori, Damijan Kromar. Po kratki predstavitvi Jure Leben ni prejel nobenih 
dodatnih vprašanj, zato preidemo na volitve. Sekretarka TZS pozove vsakega člana skupščine, da 
glasno izreče svoj glas.  
 
Ad 8.1: Kot predsednika TZS se predlaga Jureta Lebna in naslednje člane UO TZS Matjaž Štibelj, 
Maja Lapuh, Ana Seliškar, Domen Denša, Mitja Mori, Damijan Kromar. 

 

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

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 43 

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 43 

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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Glasovanje Ad.8.1: Sklep je soglasno potrjen. 

 

Izvoljeni predsednik TZS je Jure Leben (predsednik), izvoljeni člani UO so Matjaž Štibelj, Maja 

Lapuh, Ana Seliškar, Domen Denša, Mitja Mori, Damijan Kromar. 

 

8.2. Volitve za člane Nadzornega odbora TZS  
 
Za člane NO so bile prejete štiri kandidature, dve pravočasno v roku, dve po roku. Kandidaturi dveh 
kandidatov, ki sta bili prejeti pravočasno, se smatra za predlagani kot člana v NO. Za kandidaturi dveh 
kandidatov, ki sta bili prejeti po roku, se predlaga glasovanje. Tretji kandidat za člana NO bo izvoljen v 
prvem koraku, nato pa se potrjuje še celotni NO TZS.  
 
Kandidata za člana NO, za katere se glasuje sta Mitja Dečman in Tomaž Majdič, oba člana TK Inles 
Riko Ribnica. Sekretarka TZS pozove vsakega člana skupščine, da glasno izreče svoj glas. Po štetju 
glasov je rezultat sledeč: 

 

 

Tretji član predlaganega NO TZS je Mitja Dečman.  

 

Sledi glasovanje za predlagan sestav članov NO TZS - Zvezdan Martič, Petra Hacin Valič, Mitja 
Dečman. Sekretarka TZS pozove vsakega člana skupščine, da glasno izreče svoj glas. 
 
Predlog sklepa Ad.8.2: V NO TZS so predlagani Zvezdan Martič, Petra Hacin Valič, Mitja Dečman. 
 

 

Glasovanje Ad.8.2: Sklep je soglasno potrjen. 

 

Izvoljeni člani NO TZS so: Zvezdan Martič, Petra Hacin Valič, Mitja Dečman. 

 

8.3. Volitve za člane Disciplinske komisije TZS  
 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 44 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

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

Število glasov skupščine, ki glasuje za Mitjo Dečmana 24 

Število glasov skupščine, ki glasuje za Tomaža Majdiča 18 

Število glasov skupščine, ki je vzdržan 2 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 44 

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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Kandidature za člane Disciplinske komisije TZS so vse prispele v roku. Predlagani člani so Simona 
Dolinar Majdič, Mateja Maček, Uroš Medvedec. Potrjuje se celotna Disciplinska komisija.  
 
Predlog sklepa Ad.8.3: V Disciplinsko komisijo so predlagani Simona Dolinar Majdič, Mateja Maček, 
Uroš Medvedec. 

 

 

Glasovanje Ad.8.3: Sklep je soglasno potrjen. 

 

Izvoljeni člani Disciplinske komisije TZS so: Simona Dolinar Majdič, Mateja Maček, Uroš Medvedec. 
 

 

Ad. 9. Razno 

Pod točko razno ni tem.  

 

Redna in volilna skupščina TZS je zaključena ob 19.13 

 

  Predsednik delovnega predsedstva redne in volilne 

skupščine               

TZS Jure Leben  

 

Zapisala: 

Sekretarka TZS                                                                                     

Tamara Vilhar  

 

 

Overitelja:  

Neža Majdič         Mitja Dečman 

Število predstavnikov klubov in športnih društev, ki glasuje DA za predlog 44 

Število VZDRŽANIH članov predstavnikov klubov in športnih društev 0 

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


