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VSEM KLUBOM 
 
 
ZADEVA: Interni razpis za državnega namiznoteniškega selektorja za člane  
 
 
Na podlagi sklepa Izvršnega odbora Namiznoteniške zveze Slovenije, ki je bil sprejet na 1. seji 

Izvršnega odbora NTZS, 3.12.2013, Namiznoteniška zveza Slovenije objavlja: 

Interni  razpis za državnega namiznoteniškega selektorja za člane. 

Opis nalog: 

- organiziranje in vodenje članske namiznoteniške reprezentance ter vseh projektov, ki 
so s tem v zvezi; 

- priprava letnega programa dela; 
- izvajanje nalog iz letnega programa dela; 
- organiziranje in vodenje tekmovalnih projektov, ki so zapisani v letnem programu dela; 
- vključevanje v delo Namiznoteniškega trening centra Slovenije (obvezna prisotnost vsaj 

1x na 14 dni); 
- uporaba svojega znanja in izkušenj za izvedbo načrtovanih ciljev in izvedbo aktivnosti v 

skladu s to pogodbo in naročili IO NTZS; 
- da na tekmovanjih, pripravah in akcijah NTZS nosi uradna oblačila, ki mu jih morebiti 

zagotovi NTZS (uradna reprezentančna oblačila); 
- skrbeti mora, da ne pride do konflikta interesov med delodajalcem in selektorskim 

delom prevzetim po tej pogodbi; 
- na tekmovanjih in tudi sicer se mora obnašati tako, da ne škoduje interesom in ugledu 

NTZS, s svojim nastopanjem v javnosti pa mora utrjevati ugled namiznega tenisa tako v 
poklicnem kot zasebnem življenju; 

- izvršuje naloge, ki mu jih naloži IO NTZS na podlagi sklepov sej IO NTZS;  
- pisanje mesečnih poročil, ki se do 05. v mesecu na predpisanih obrazcih oddajo v 

Pisarno NTZS; 
- pisanje poročil po posameznih tekmovanjih, pripravah ali akcijah, najkasneje 10. dni po 

zaključenem tekmovanju, pripravah oziroma akciji; 
- redno poročanje Strokovno trenerskem svetu in Izvršnem odboru NTZS; 
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Pogoji: 

- vsaj V. stopnja izobrazbe, 

- najmanj 7 let delovnih izkušenj v trenerstvu, 

- ustrezna usposobljenost A ali B licenca ZNTTS,  

- Aktivno znanje angleškega jezika, 

- znanje osnov računalništva, 

- vozniški izpit B kategorije. 

 

Funkcija bo v skladu s sklepi Izvršnega odbora, sprejetimi na 3. seji, dne 13.12.2006, 
honorirana v višini 500,00 EUR bruto. Pogodba bo podpisana za 4 letno obdobje. Prednost 
pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na mednarodnih tekmovanjih. 
. 

 

Prošnji je potrebno predložiti opis in povzetek dosedanjega dela ter vizijo in program dela za  

4 letno obdobje. 

 

Pisne prijave z dokazili in zahtevanimi prilogami pošljite do 20. 01 2014 na naslov: 

Namiznoteniška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, Ljubljana, z oznako »Razpis«. 

 

 

 

 

       Po navodilu Izvršnega odbora NTZS, 
       Sajda Slatinšek  
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