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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
(pravni status) 

Triatlonska zveza Slovenije (v nadaljevanju TZS) je prostovoljna zveza društev in organizacij, 
katerih osnovna dejavnost je delovanje na področju triatlona in vseh njegovih izpeljank (v 
nadaljevanju športnih panog TZS). 

 
TZS je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami Zakona o društvih kot zveza 
društev vpisana v register društev. 
 
TZS je nacionalna panožna športna zveza. 

 

2. člen 
(osnovni podatki) 

Uradno ime zveze je: TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE. 
 
Kratica zveze je: TZS. 
 
Mednarodno ime zveze je: SLOVENIAN TRIATHLON FEDERATION. 
 
Sedež zveze je v Ljubljani. O spremembi naslova sedeža odloča upravni odbor TZS. 
 
TZS deluje na območju Republike Slovenije. 

 

3. člen 
(znak, zastava, žig) 

TZS ima svoj znak, pečat in zastavo ter druge elemente celostne grafične podobe. 
 
Znak je kvadratne oblike z napisom TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE in s simbolom treh črt s 
podpisom Triatlon Slovenije.  
 
Znak TZS je zaščiten in se lahko uporablja samo z dovoljenjem TZS. 
 
V pečatu TZS je zapisano ime TZS v velikosti 2,8 x 2,8 cm.  
 
Zastava TZS vsebuje znak TZS in napis Triatlon Slovenije. 
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4. člen 
(ustanovitev in članstvo v organizacijah) 

TZS je bila ustanovljena 24. 8. 1990. 
 
TZS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS) ter članica 
Europe Triathlon (ET) in World Triathlon (WT). 
 
TZS se lahko včlani tudi v druge domače in mednarodne organizacije. 

 

5. člen 
(zastopanje) 

TZS predstavlja in zastopa predsednik TZS. 
 
TZS po pooblastilu predsednika lahko predstavlja in zastopa tudi podpredsednik TZS ali 
generalni sekretar TZS. 
 

6. člen 
(načelo javnosti) 

Delovanje TZS je javno. 
 
TZS o svojem delu obvešča javnost in svoje člane: 
- s pravico vpogleda v zapisnike sej, 
- preko spletne strani TZS, 
- preko sredstev javnega obveščanja, 
- na druge načine. 
 
Javnost dela in verodostojnost informacij o delu TZS zagotavljata predsednik TZS in generalni 
sekretar TZS. 
 
 

II. DEJAVNOSTI IN NALOGE TZS 
 

7. člen 
(namen in cilj) 

Namen TZS je združevanje društev in organizacij, ki delujejo na področju športnih panog TZS 
in se združujejo z namenom, da bi skupno izvajali naloge pomembne za razvoj triatlonskega 
športa na splošno in v okviru slovenskih triatlonskih reprezentanc. 
 
Cilj TZS je množičen in kakovosten razvoj športnih panog TZS, spodbujanje združevanja 
športnih organizacij v TZS po načelih svobodnega združevanja in enakopravnosti vseh članov 
ter s tem prispevanje k razvoju športa v Republiki Sloveniji. 
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8. člen 
(dejavnosti in naloge) 

Dejavnosti športnih panog TZS vključujejo aktivnosti na področju organiziranja, financiranja, 
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja kadrov, vzgoje tekmovalcev, gradnje in 
vzdrževanja športnih objektov, prirejanja tekmovanj ter promocijske in publicistične 
dejavnosti. 
 
Naloge TZS, s katerimi TZS uresničuje namen in cilje iz prejšnjega odstavka so: 
 
- posredovanje strokovne, organizacijske, tehnične in druge pomoči članom, 
- usklajevanje dela in obravnava vprašanj, ki so skupnega pomena za člane, 
- priprava letnih in večletnih načrtov dela na področju dejavnosti športnih panog TZS, 
- organiziranje in vodenje državnih prvenstev, pokalnih tekmovanj in drugih tekmovanj s 
pripadajočimi prirediteljskimi pravicami, 
- podeljevanje pridobljenih pravic drugim subjektom, 
- prirejanje tekmovanj, 
- organiziranje in vodenje aktivnosti državnih reprezentanc in selekcij s katerimi se TZS 
vključuje v mednarodni program tekmovanj WT ter olimpijskih iger, 
- oblikovanje meril in kriterijev športnih panog TZS ter skrb za njihovo uresničevanje, 
- razvoj, organizacija, izvajanje in nadzor šolanja ter izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
športnih panog TZS, 
- sodelovanje preko svojih predstavnikov z državnimi in mednarodnimi organizacijami in 
institucijami, ki rešujejo vprašanja s področja dejavnosti TZS, 
- kandidiranje z lastnimi programi za proračunska sredstva države in sredstva krovnih zvez v 
mednarodnem okolju, 
- gradnja in vzdrževanje športnih objektov, 
- pospeševanje razvoja vrhunskega in kakovostnega športa ter skrb za njegovo promocijo, 
- skrb za izvajanje zdravstvenega varstva v športu in promocija varnega izvajanja športnih 
panog TZS, 
- spodbujanje množičnosti v športu in vključevanje v dejavnosti vseh starostnih in socialnih 
skupin s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, 
- organizacija, usmerjanje in usklajevanje propagandne in založniške dejavnosti, 
- promocija pozitivnih vrednost športa, ferpleja in boja proti nedovoljenim sredstvom, 
metodam in dejanjem v športu, 
- podeljevanje nagrad, daril in priznanj ter izreki pohval zaslužnim športnikom, športnim 
delavcem in športnim organizacijam. 
 

III. ČLANI TZS 
 

9. člen 
(včlanitev in člani) 

Članstvo v TZS je prostovoljno. 
 
Člani TZS so društva, registrirana po zakonu o društvih.  
  



5 
Statut Triatlonske zveze Slovenije 

 
Društvo mora za članstvo v TZS: 
- predložiti pisno izjavo o sprejemu in spoštovanju statuta in drugih aktov in predpisov TZS, 
- predložiti odločbo o registraciji društva v register društev pri pristojni upravni enoti, 
- imeti veljaven statut društva, ki je skladen s statutom in drugimi akti TZS, 
- imeti zagotovljene pogoje za izvajanje dejavnosti TZS, 
- izvajati vsaj eno izmed dejavnosti športnih panog TZS. 
 
Izpolnjevanje pogojev za sprejem v članstvo preverja upravni odbor in s sklepom potrdi 
sprejem. 
 
Vsi člani morajo nove podatke glede pristopnih pogojev sporočiti sekretariatu TZS v roku 
trideset (30) dni po spremembi. 
 
Z vstopom v članstvo TZS, člani sprejmejo vse pravice, dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz 
tega Statuta in drugih aktov TZS. 
 

10. člen 
(pravice in dolžnosti) 

Člani imajo naslednje pravice: 
- v okviru ciljev TZS enakopravno uresničujejo svoje interese, 
- sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju strateških in programskih usmeritev TZS, 
- so obveščeni o delovanju TZS, 
- volijo in so voljeni v organe TZS, 
- prejmejo strokovno, organizacijsko in finančno podporo TZS skladno s sprejetim 
programom, 
- so seznanjeni s finančno materialnim poslovanjem TZS, 
- predlagajo akte TZS oz. njihove spremembe ali dopolnitve. 
 
Člani imajo naslednje dolžnosti: 
- da delujejo skladno s cilji TZS, 
- upoštevajo in ravnajo skladno z vsemi veljavnimi akti in sklepi organov TZS, 
- spoštujejo enakost in suverenost vseh članov TZS ob upoštevanju enakega varovanja pravic 
ostalih članov, 
- skrbijo za ugled TZS, 
- redno plačujejo članarino in morebitne druge prispevke po sklepih upravnega odbora TZS. 
 

11. člen 
(prenehanje članstva) 

Člani TZS in njihovi člani se glede zadev o članstvu v TZS odločajo prostovoljno in neodvisno. 
 
Članstvo preneha: 
- z izstopom, 
- z izključitvijo, 
- s prenehanjem obstoja člana (društva). 
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S prenehanjem članstva ne prenehajo pretekle finančne obveznosti člana do TZS. Član je 
dolžan najpozneje 15 dni po izstopu poravnati vse obveznosti iz naslova članarin in drugih 
finančnih obveznosti. 
 
Član lahko izstopi iz zveze prostovoljno, tako da poda zvezi pisno izjavo o izstopu. Upravni 
odbor zveze je dolžan na svoji prvi seji po prejemu izstopne izjave sprejeti sklep, s katerim se 
seznani o izstopu članice. 
 
Član je lahko izključen iz TZS, če huje krši določbe statuta, drugih aktov TZS ali če dve leti (2) 
zapored ne plača članarine. O izključitvi odloča upravni odbor in s sklepom o prenehanju 
članstva obvesti člana. Pred sprejemom odločitve mora biti članu, ki mu grozi izključitev, 
dana možnost, da se o kršitvi izjavi. Zoper sklep o prenehanju članstva se lahko član pisno 
pritoži na skupščino, in sicer v tridesetih (30) dneh po prejemu obvestila o ugotovitvenem 
sklepu upravnega odbora. Odločitev skupščine je dokončna.  
 
Učinki izključitve nastopijo z dnem sprejetja sklepa o prenehanju članstva, ki določa tudi 
poravnavo obstoječih medsebojnih finančnih obveznosti. 
 

12. člen 
(častni člani) 

Naziv častnega člana lahko pridobi član TZS, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno 
delo na področju delovanja TZS. Naziv častnega člana lahko TZS podeli tudi nečlanu, ki ima 
posebne zasluge na področju športnih panog TZS.  
 
Častni člani, ki niso člani TZS, imajo enake pravice in dolžnosti kot ostali člani, razen aktivne 
in pasivne volilne pravice ter pravice odločanja. 
 
Častno članstvo se pridobi s sklepom upravnega odbora. 
 
Častni člani so oproščeni plačila članarine. 
 
Častnemu članu se lahko naziv častnega člana odvzame, če huje krši določbe statuta ali 
drugih aktov TZS. Za postopek izključitve se smiselno uporabljajo določbe 11. člena tega 
statuta, ki določajo postopek izključitve za člana TZS. 
 
 

IV. ORGANI TZS 
13. člen 
(organi TZS) 

Organi TZS so: 
- skupščina, 
- upravni odbor, 
- predsednik, 
- generalni sekretar, 
- nadzorni odbor, 
- disciplinska komisija. 
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Glede na potrebe se lahko ustanovijo tudi drugi organi ali začasna delovna telesa organov 
TZS. Organe ustanovi skupščina, delovna telesa pa upravni odbor. 
 
Mandat vseh organov traja štiri (4) leta in se lahko podaljša v primeru, ko ob prenehanju 
mandata niso izvoljeni novi organi in sicer za prehodno obdobje največ šestih (6) mesecev. 
 
Člani organov so lahko ponovno izvoljeni. 
 
Člani kolegijskih organov so se dolžni udeleževati sej organov, katerih člani so. Če se član 
kolegijskega organa iz neopravičljivih razlogov ne udeleži seje organa več kot trikrat v 
tekočem letu, lahko upravni odbor skupščini predlaga njegovo razrešitev. Upravni odbor 
mora predlog pisno obrazložiti.  
 
Kolegijski organ lahko sprejme poslovnik, s katerim določi natančnejša pravila za svoje 
delovanje. Poslovnik o delovanju kolektivnega organa potrjuje skupščina. 
 

14. člen 
(prenehanje mandata voljenih organov TZS) 

Mandat v vseh voljenih organih preneha: 
- s potekom mandata, 
- z odstopom, 
- z razrešitvijo, 
- s smrtjo.  
 
 

a) SKUPŠČINA TZS 
15. člen 

(skupščina) 

Skupščina je najvišji organ TZS.  
 
Sestavljajo jo delegati članov TZS. 
 
Vsak član ima pravico do enega (1) delegata. Člani z deset (10) do devetindvajset (29) 
tekmovalci z veljavnimi licencami TZS imajo pravico do dveh (2) delegatov. Člani s trideset 
(30) ali več tekmovalci z veljavnimi licencami TZS imajo pravico do treh (3) delegatov. 
 
Posamezni delegat lahko na skupščini zastopa samo enega člana. 
 
Na skupščini lahko sodelujejo tudi člani drugih organov TZS, vendar ne morejo glasovati in 
odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina. 
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16. člen 
(sklic in zasedanje skupščine) 

Zasedanje skupščine je lahko redno ali izredno. 
 
Redno zasedanje skupščine se skliče vsako leto ob koncu tekmovalne sezone. Skliče ga 
predsednik ali upravni odbor. 
 
Izredno zasedanje skupščine se skliče po potrebi. Skliče ga predsednik TZS na: 
- lastno pobudo, 
- zahtevo upravnega odbora, če to zahteva najmanj dve tretjini (2/3) njegovih članov, 
- zahtevo članov TZS, če to zahteva najmanj dvajset (20) članov, 
- zahtevo nadzornega odbora. 
 
Vabilo z dnevnim redom mora biti poslano najmanj štirinajst (14) dni pred zasedanjem, 
gradivo za sejo pa najkasneje sedem (7) dni pred zasedanjem. 
 
Izredna skupščina lahko odloča samo o zadevah zaradi katerih je bila sklicana. 
 
Izredno skupščino mora sklicati predsednik TZS v roku trideset (30) dni po prejemu zahteve 
za sklic, v nasprotnem primeru jo lahko skliče predlagatelj. 
 
V primeru posebnih okoliščin se lahko zasedanje skupščine izvede dopisno ali neposredno z 
uporabo informacijske tehnologije (videokonference). Za sklic in izvedbo korespondenčne 
seje se smiselno uporabljajo določbe tega statuta. 
 

17. člen 
(odločanje na skupščini) 

Skupščina veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica (1/2) delegatov. 
 
Če na skupščini ob začetku zasedanja ni navzoča več kot polovica (1/2) delegatov, se lahko 
začetek odloži za trideset (30) minut. Po tem času lahko skupščina veljavno odloča, če je 
navzoča vsaj tretjina (1/3) delegatov, razen v primeru volilne skupščine. Če ta pogoj ni 
izpolnjen se skupščina v roku trideset (30) dni ponovno skliče.  
 
Skupščino odpre in do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik TZS. Če se 
predsednik skupščine ne more udeležiti, lahko za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, 
pooblasti podpredsednika ali generalnega sekretarja. 
 
Skupščina na predlog predsednika TZS imenuje delovno predsedstvo, zapisnikarja, dva (2) 
overitelja zapisnika in verifikacijsko komisijo, po potrebi pa tudi volilno komisijo, 
kandidacijsko komisijo in druge delovne organe. 
 
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih delegatov. Če se odloča o spremembah 
ali dopolnitvah statuta, je za takšno odločitev potrebnih več kot polovica (1/2) glasov vseh 
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delegatov. Če se odloča o prenehanju delovanja TZS, je za takšno odločitev potrebnih dve 
tretjini (2/3) glasov vseh delegatov.  
 
Glasovanje je javno, če skupščina ne odloči drugače. 
 
Sklepe sprejema z večino vseh navzočih delegatov. Sklepi skupščine so zavezujoči za vse 
člane in organe TZS. 
 
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva (2) 
overitelja zapisnika.  
 

18. člen 
(pristojnosti in naloge skupščine) 

a ) Skupščina sprejema: 
- statut TZS in njegove spremembe ter dopolnitve, 
- druge akte, ki urejajo delo organov TZS, 
- letne in večletne načrte dela, 
- poročila o delovanju organov TZS med dvema skupščinama, 
- finančni načrt, program dela in zaključni račun. 
 
b ) Skupščina imenuje in razrešuje naslednje člane organov TZS za dobo štirih (4) let: 
- predsednika, 
- člane upravnega odbora, 
- člane nadzornega odbora in 
- člane disciplinske komisije. 
 
c ) Skupščina odloča o: 
- pridobitvi in odtujitvi nepremičnin TZS, 
- prenehanju delovanja TZS in njenem premoženju, 
- pritožbah zoper odločitve upravnega odbora, 
- včlanitvi v slovenske in mednarodne (športne) organizacije in zveze. 
 
d ) Sklepa o vseh vprašanjih, ki so pomembna za razvoj športnih panog TZS. 
 
e ) Opravlja druge zadeve v skladu s statutom in drugimi pravnimi akti TZS. 
 
 

b) UPRAVNI ODBOR TZS 

19. člen 
(upravni odbor) 

 
Upravni odbor je izvršilni organ TZS.  
 
Upravni odbor med zasedanji skupščine operativno vodi delo TZS in samostojno odloča o 
sprotnih zadevah v skladu s sprejetimi načrti dela in statutom TZS.  
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Upravni odbor se sestaja najmanj štirikrat letno v časovnih razmikih, ki niso daljši od treh (3) 
mesecev.  
 
Predsednik in podpredsednik TZS sta hkrati predsednik in podpredsednik upravnega odbora 
TZS. 
 
Upravni odbor šteje od štiri (4) do osem (8) članov, sestavljajo ga: 
- predsednik, 
- podpredsednik, 
- predstavnik ET, 
- do pet (5) članov. 
 
Člane upravnega odbora na predlog predsednika imenuje skupščina. 
 
Podpredsednika na predlog predsednika izmed svojih članov imenuje upravni odbor. 
 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. 
 
V primeru, da se v času trajanja mandata število članov upravnega odbora zmanjša pod 
osem (8) članov, se izvedejo nadomestne volitve za manjkajoče člane upravnega odbora. 
 

20. člen 
(odločanje upravnega odbora) 

Upravni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica (1/2) članov organa. Če 
ta pogoj ni izpolnjen se upravni odbor v roku štirinajst (14) dni ponovno skliče. 
 
Upravni odbor odloča na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. 
 
Korespondenčna seja se skliče v primerih, ko z izvedbo korespondenčne seje soglaša večina 
vseh članov upravnega odbora. Podrobnejša pravila o izvedbi korespondenčne seje 
opredeljuje pravilnik o izvedbi korespondenčnih sej. 
 
Seje sklicuje predsednik upravnega odbora na lastno pobudo ali na zahtevo: 
- tretjine (1/3) članov upravnega odbora, 
- nadzornega odbora. 
 
V primeru odsotnosti predsednika s pooblastilom sejo skliče podpredsednik ali generalni 
sekretar.  
 
Člani upravnega odbora morajo biti o datumu seje in o dnevnem redu pisno obveščeni vsaj 
sedem (7) dni pred zasedanjem, ko prejmejo tudi gradivo k posameznim točkam dnevnega 
reda. 
 
Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov. 
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21. člen 
(pristojnosti in naloge upravnega odbora) 

a ) Upravni odbor sprejema: 
- splošne akte TZS, ki niso v pristojnosti skupščine, 
- letne in večletne načrte dela TZS, 
- tekmovalni koledar (na predlog strokovnih organov), 
- sestavo in programe nastopov ter priprav državnih reprezentanc (na predlog strokovnih 
organov),  
- načrte in poročila stalnih in občasnih delovnih teles upravnega odbora. 
 
b) Upravni odbor imenuje in razrešuje za dobo štirih (4) let: 
- enega (1) podpredsednika (na predlog predsednika TZS), 
- predsednika in člane stalnih in začasnih delovnih teles upravnega odbora, 
- generalnega sekretarja. 
 
c) Upravni odbor odloča o: 
- sprejemu novih članov ali prenehanju članstva v TZS, 
- višini članarine za prihodnje leto in morebitnih drugih prispevkih po sklepu upravnega 
odbora TZS, 
- kandidacijskih postopkih za volitve organov TZS, 
- kandidatih in predstavnikih TZS v državnih, mednarodnih športnih in drugih organizacijah, 
- podeljevanju priznanj, nagrad in pohval zaslužnim športnikom, športnim delavcem in 
športnim organizacijam,  
- pritožbah v disciplinskem postopku. 
 
d) Uresničuje sklepe skupščine TZS in ji poroča o svojem delu. 
 
e) Opravlja druge zadeve v skladu s statutom in drugimi pravnimi akti TZS. 
 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. 
 

22. člen 
(delovna telesa upravnega odbora) 

Upravni odbor lahko ustanavlja stalna in občasna delovna telesa, določa njihove naloge in 
imenuje njihove člane.  
 
Stalna delovna telesa upravnega odbora so: 
- strokovni svet, 
- sodniška služba. 
 
Delovna telesa obravnavajo problematiko na svojem področju, predlagajo upravnemu 
odboru gradiva in programe za svoje področje dejavnosti, oblikujejo strokovne podlage za 
sprejemanje odločitev upravnega odbora in opravljajo druge naloge v skladu z danimi 
pooblastili upravnega odbora.  
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23. člen 
(strokovni svet) 

Strokovni svet usmerja in koordinira strokovno delo in delo trenerstva na področju športnih 
panog TZS z usmeritvami upravnega odbora ter letnim načrtom dela TZS. Pristojnosti in 
naloge strokovnega sveta so: 

- skrb za razvoj športnih panog TZS in njihovo promocijo,  

- priprava strokovnih podlag za odločanje na upravnem odboru,  

- skrb za izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delujejo na področju športnih panog 

TZS,  

- zagotavljanje pogojev za delo triatloncev,  

- skrb za selekcijo in razvoj talentov,  

- določitev kriterijev za tekmovanja in za selekcije v okviru TZS,  

- sestava reprezentance za udeležbo na tekmovanjih,  

- usmerjanje, usklajevanje in nadziranje dela reprezentance,  

- predlog upravnemu odboru za izbor selektorja reprezentance,  

- skrb za organizacijo priprav in treningov,  

- usmerjanje, usklajevanje in nadziranje prijav in sodelovanja v mednarodnem 

tekmovalnem sistemu,  

- vodenje pregleda nad podatki o kategorizaciji triatloncev in upravljanje z aplikacijo e-

šport,  

- skrb za preventivno zdravstveno dejavnost, kamor sodi tudi boj proti dopingu in 

sodelovanje s SLOADO in WADA,  

- priprava predlogov za priznanja in nagrade,  

- sodelovanje pri vsebinskem delu priprav razpisov,  

- izvajanje in spremljanje vseh ostalih ukrepov in nalog na strokovnem področju 

delovanja TZS.  

 
Programsko-strokovni svet za svoje delo odgovarja upravnemu odboru. 

 
 

24. člen 
(sodniška služba) 

Sodniška služba usmerja in koordinira strokovno delo vezano na potek tekmovanj in skrbi, 
da se le ta izvajajo tako, kot to določajo tekmovalni predpisi World Triathlon in Europe 
Triathlon za vse panoge pod okriljem TZS.  
 
Pristojnosti in naloge sodniške službe so: 
- izdelava, preveritev in potrditev rezultatov na tekmovanjih, 
- delegiranje triatlonskih sodnikov z veljavnimi licencami za posamezne tekme, 
- skrb za izobraževanje in zadostno število sodnikov, 
- preverjanje izpolnjevanja zahtev glede varnosti in zaščite tekmovalcev in ostalih 
udeležencev na tekmah, 
- priprava predlogov sprememb pravil s področja organizacije tekmovanj, 
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- zagotavljanje visokih standardov in kvalitete izvedbe tekmovanj, ki se izvajajo pod okriljem 
TZS. 
 
Sodniška služba je pri odločanju na področju dela, za katerega je pristojna, neodvisna. 
 
Sodniška služba za svoje delo odgovarja upravnemu odboru. 
 
 

c) PREDSEDNIK TZS 
25. člen 

(predsednik in podpredsednik) 

Predsednik je hkrati predsednik upravnega odbora.  
 
Predsednika imenuje skupščina za dobo štirih (4) let z možnostjo ponovnega imenovanja.  
 
Kandidate za predsednika lahko predlaga vsak član, v roku enega meseca pred volilno 
skupščino. Kandidati za predsednika morajo skupščini predložiti pisni program. V gradivu za 
volilno skupščino morajo biti predstavljeni vsi predlogi in programi kandidatov. 
 
Upravni odbor izmed svojih članov na predlog predsednika imenuje enega (1) 
podpredsednika. 
 
Predsednik opravlja naslednje naloge: 
- predstavlja in zastopa ter uveljavlja interese TZS, 
- sklicuje in vodi seje skupščine in upravnega odbora, 
- skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in upravnega odbora, 
- vzpostavlja in vzdržuje stike TZS z drugimi organi in organizacijami s Sloveniji in v tujini ter z 
mediji, 
- zagotavlja finančne in druge pogoje za delovanje TZS, 
- sklepa vse pogodbe, ki so v njegovi pristojnosti in nadzoruje njihovo izvajanje. 
 
Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik ali generalni sekretar.  
 
V primeru, da je predsednik nezmožen opravljati svojo funkcijo zaradi bolezni ali drugega 
razloga, ali če odstopi, opravlja njegove naloge podpredsednik. 
 
Predsednik in podpredsednik sta za svoje delo odgovorna skupščini. 

 
 
 

d) GENERALNI SEKRETAR TZS 
26. člen 

(generalni sekretar) 

Generalni sekretar je poslovodni organ in sodeluje na sejah organov TZS brez glasovalne 
pravice.  



14 
Statut Triatlonske zveze Slovenije 

 
Generalnega sekretarja imenuje upravni odbor za dobo štirih (4) let z možnostjo ponovnega 
imenovanja.  
 
Funkcija generalnega sekretarja je lahko profesionalna. 
 
 

27. člen 
(naloge in pristojnosti generalnega sekretarja) 

 
Generalni sekretar ima naslednje naloge in pristojnosti: 
- organizira in vodi delo strokovnih služb TZS, 
- vodi posle in zastopa TZS v skladu s pooblastilom predsednika TZS, 
- odgovarja za zakonito in pravilno delovanje TZS, 
- zastopa interese TZS doma in v tujini, 
- podpisuje in je odredbodajalec za izvrševanje finančnega poslovanja TZS, 
- skrbi za delovanje organov TZS, 
- skrbi za uresničevanje sklepov skupščine in upravnega odbora in je skupaj s predsedniki 
delovnih teles upravnega odbora odgovoren za izvrševanje nalog teh organov, 
- skupaj s predsednikom TZS pripravlja sestanke upravnega odbora in skupščine, 
- opravlja druge naloge, ki mu jih določita skupščina in upravni odbor, 
- skrbi za promocijo triatlona, 
- skrbi za javnost dela TZS, 
- opravlja druge pristojnosti in naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti TZS. 
 
Če je generalni sekretar odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik generalnega 
sekretarja, ki ga na predlog generalnega sekretarja imenuje upravni odbor. 
 
Generalni sekretar za svoje delo odgovarja upravnemu odboru. 
 
 

e) NADZORNI ODBOR TZS 

28. člen 
(nadzorni odbor) 

Nadzorni odbor ima predsednika in dva (2) člana. 
 
Člane nadzornega odbora imenuje skupščina za dobo štirih (4) let z možnostjo novega 
imenovanja. 
 
Člani nadzornega odbora izmed svojih članov imenujejo predsednika. 
 
Članstvo v nadzornem odboru je nezdružljivo s funkcijami v drugih organih TZS. 
 

29. člen 
(pristojnosti nadzornega odbora) 
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Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora med dvema sklicema skupščine in nadzira 
finančno poslovanje TZS. 
 
Nadzorni odbor ima naslednje naloge in pristojnosti: 
- spremlja zakonitost dela TZS in njenih organov, 
- pred sprejemom zaključnega računa pregleda poslovanje TZS, 
- nadzoruje finančno in materialno poslovanje TZS, 
- poroča skupščini o svojih ugotovitvah. 
 
Nadzorni odbor sklepe sprejema z večino vseh članov. 
 
Upravni odbor in vsi drugi organi in komisije TZS morajo nadzornemu odboru omogočiti 
vpogled v svoje delo in gradiva. 
 
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini, ki ji mora podati pisno poročilo. 
 
 

f) DISCIPLINSKA KOMISIJA TZS 

30. člen 
(disciplinska komisija) 

 
Disciplinska komisija je organ skupščine, ki na prvi stopnji odloča o disciplinskih kršitvah. 
 
Disciplinska komisija ima predsednika in dva (2) člana. 
 
Člane disciplinske komisije imenuje skupščina za dobo štirih (4) let z možnostjo novega 
imenovanja. 
 
Člani disciplinske komisije izmed svojih članov imenujejo predsednika. 
 
Disciplinski komisiji pri delu pomagajo strokovni sodelavci, ki se jih lahko pooblasti za rešitev 
posameznih zadev v postopku, če je to potrebno. 
 
Disciplinska komisija je pristojna za reševanje disciplinskih kršitev, sporov in nedopustnih 
ravnanj, ki jih opredeljuje statut TZS, pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti 
članov TZS in drugi akti in predpisi TZS . 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih v skladu s pravilnikom o disciplinski in materialni odgovornosti 
izreče članom disciplinska komisija TZS so: opomin, javni opomin, suspenz delovanja, 
tekmovanja in treniranja v okviru TZS, denarna kazen in izključitev iz članstva. 
 
Zoper odločitve disciplinske komisije je v roku osmih (8) delovnih dni od izdaje sklepa možna 
pritožba na upravni odbor. Sklep upravnega odbora je dokončen. 
 
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini. 
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V. REPREZENTANCA TZS 

31. člen 
(reprezentanca) 

 
Triatlonske reprezentance Republike Slovenije predstavljajo slovenski triatlon doma in v 
tujini. 
 
TZS je dolžna v skladu z letnimi načrti dela skrbeti za državne reprezentance in jim v okviru 
svojih možnosti zagotavljati pogoje za doseganje čim boljših tekmovalnih uspehov. 
 
Udeležba in nastop za državno reprezentanco je dolžnost in čast vsakega izbranega 
tekmovalca. Nihče ne more brez tehtnega razloga odkloniti sodelovanja v reprezentanci.  
 
Naloga vseh članov reprezentanc je, da storijo vse v okviru svojih sposobnosti in možnosti, 
za čim boljši uspeh. Medsebojne dolžnosti in pravice med tekmovalci in TZS se urejajo z 
individualnimi pogodbami. 
 
 

VI. FINANČNO POSLOVANJE TZS 
 

32. člen 
(financiranje) 

 
TZS posluje po obstoječih predpisih finančnega poslovanja. 
 
TZS se financira iz: 
- članarin, 
- proračunskih sredstev, 
- tekmovalnih licenc, 
- sponzorskih ali donatorskih prispevkov fizičnih in pravnih oseb, 
- prihodkov iz naslova materialnih pravic in dejavnosti TZS, 
- drugih virov. 
TZS lahko opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost za uresničevanje svojega programa 
dela in razvoja v okviru splošnih in posebnih zakonov, ki urejajo področje izvajanja 
dejavnosti TZS. 
 
TZS v skladu s predpisi opravlja naslednjo pridobitno dejavnost: 
 
G46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov (pod to šifro 
spada posredništvo pri prodaji koles, športne opreme) 
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov. 
G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo. 
G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili. 
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom. 
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu. 
G47.990 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic. 
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati. 
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I56.104 Začasni gostinski obrati. 
J58.110 Izdajanje knjig. 
J 58.190 Drugo založništvo. 
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin. 
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij. 
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora. 
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja. 
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup. 
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športna in rekreacije. 
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje. 
R93.110 Obratovanje športnih objektov. 
R93.120 Dejavnosti športnih klubov. 
R93.190 Druge športne dejavnosti. 
R93.130 Obratovanje fitnes objektov. 
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 
 
TZS lahko opravlja pridobitno dejavnost, povezano z namenom in nalogami TZS, kot 
dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje 
namena in ciljev zveze.  
 

33. člen 
(finančno poslovanje) 

Finančno poslovanje vodi generalni sekretar v skladu s predpisi in sklepi upravnega odbora. 
 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in generalni sekretar, ki lahko pisno 
pooblastita tudi podpredsednika in namestnika generalnega sekretarja. 
 
Finančno in materialno poslovanje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in 
pravilnikom o finančno materialnem poslovanju TZS.  
 
Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje. 

34. člen 
(načini prenehanja delovanja TZS in razpolaganje s premoženjem) 

TZS preneha obstajati: 
- če število članov pade pod dva (2), 
- po sklepu pristojnega državnega organa, 
- po samem zakonu, 
- če skupščina TZS sprejme sklep o prenehanju. 
 
O sklepu skupščine o prenehanju TZS mora predsednik, v petnajstih (15) dneh od sprejema 
sklepa obvestiti pristojni državni organ. 
 
Če TZS preneha obstajati, se premoženje, ki ostane po poravnavi obveznosti, na podlagi 
sklepa skupščine razdeli med tiste nepridobitne pravne osebe (društva – člane TZS), ki se 
ukvarjajo s triatlonom in imajo podobne cilje kot TZS. 
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VII. DELOVANJE TZS – STROKOVNA SLUŽBA TZS 
 

35. člen 
(strokovni in administrativni delavci) 

 
Za zagotovitev rednega dela lahko TZS zaposli ali pogodbeno sodeluje s strokovnimi in 
administrativnimi delavci za določen ali nedoločen čas. O zaposlitvi delavcev, pogojih 
zaposlitve, osebnih dohodkih in drugih vprašanjih glede zaposlitve odloča generalni sekretar 
in potrdi upravni odbor. 
 
TZS ima strokovno službo, ki opravlja za potrebe njenih članov in reprezentanc ter organov 
in delovnih teles vsa strokovna, administrativna, organizacijska in finančno računovodska 
dela. 
 
Delo strokovnih in administrativnih delavcev vodi generalni sekretar ter o tem poroča 
upravnemu odboru. 
 

36. člen 
(zbiranje osebnih podatkov) 

TZS pri svojem delu obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
Parlamenta in Sveta, z dne 27. aprila 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalne zakonodaje na področju varstva osebnih 
podatkov. 
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

37. člen 
(prehodne in končne določbe) 

 
Ta statut je bil sprejet na skupščini v Ljubljani, dne 25.11.2022 ter začne veljati takoj po 
sprejemu. 
 
Z dnem sprejema tega statuta preneha veljati Statut sprejet na skupščini dne 27.02.2021, z 
vsemi nadaljnjimi spremembami ter vsa določila drugih splošnih aktov TZS, ki so v nasprotju 
s tem statutom. 
 

 

Ljubljana, 25.11.2022 

 

Predsednik 
Triatlonske zveze Slovenije 
Dušan Olaj 

 


