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44. REDNA LETNA SKUPŠČINA 

NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
 
 

Dnevni red: 

 

1. Otvoritev 
2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov Skupščine  
3. Predstavitev zapisnika 43. Redne letne Skupščine z dne 15.09.2014 
4. Poročilo verifikacijske komisije 
5. Sprejem in potrditev zapisnika 43. Redne volilne Skupščine z dne 15.09.2014 
6. Poročilo predsednika in vseh organov zveze o delu v letu 2014 
7. Glasovanje o sprejemu poročil 
8. Predstavitev zaključnega računa za leto 2014 in glasovanje o sprejemu 
9. Predstavitev načrta dela in finančnega načrta za leto 2015 
10. Glasovanje o sprejemu načrta dela in finančnega načrta za leto 2015 
11. Potrditev sprememb Disciplinskega pravilnika 
12. Pobude  in  mnenja  društev/klubov 
13.   Zaključek Skupščine NTZS 
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1. ZAPISNIK 43. REDNE LETNE SKUPŠČINE Z DNE 15.9.2015 – 
predlagatelj gradiva Pisarna NTZS 

 
Z A P I S N I K 
43. REDNE LETNE SKUPŠČINE  
NAMIZNOTENIŠKE  ZVEZE  SLOVENIJE 

Brezovica pri Ljubljani, 15.09.2014 ob 18.00 uri 
 
Navzoči delegati z glasovalno pravico:  
Švab Zdenko (NTK Arrigoni), Šetina Božo (NTK Fužinar Interdiskont), Varl Igor 
(NTK Gorica), Veren Borut (NTK Ilirija), Rak Bojan (NTK Olimpija), Pezelj Janez 
(NTK Krka Novo mesto), Leskovec Miro (NTK Logatec), Vizjak Darijan (PPK Rakek), 
Petrovčič Igor (NTK Preserje), Ojsteršek Drnovšek Vesna (NTK Hrastnik), Pavič 
Bojan (NTK Vesna),Gregor Zafoštnik (ŽNTK Maribor), Zupan Žiga (NTS Mengeš), 
Smodiš Robert (NTK Kema Puconci), Miroslav Tokič (NTK Letrika Vrtojba); 
 
Člani IO NTZS:  
Hribar Marjan, Krnc Matija, Zore Janez; 
 
NTZS: 
Danijel Šarlah, Sajda Slatinšek, Jože Urh; 
 
Ostali prisotni:   
Hinko Privšek, Miro Leskovec,  
 
Predlog dnevnega reda: 
 
Predlaga se naslednji dnevni red: 

14. Otvoritev 
15. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov Skupščine  
16. Predstavitev zapisnika 42. Redne volilne Skupščine z dne 20.09.2013 
17. Poročilo verifikacijske komisije 
18. Sprejem in potrditev zapisnika 42. Redne volilne Skupščine z dne 20.09.2013 
19. Poročilo predsednika in vseh organov zveze o delu v letu 2013 
20. Glasovanje o sprejemu poročil 
21. Predstavitev zaključnega računa za leto 2013 in glasovanje o sprejemu 
22. Predstavitev načrta dela in finančnega načrta za leto 2014 
23. Glasovanje o sprejemu načrta dela in finančnega načrta za leto 2014 
24.   Zaključek Skupščine NTZS 
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K točki 1. 
 
Marjan Hribar pozdravi vse prisotne in otvori 43. redno letno Skupščino NTZS. 
 
K točki 2. 
 

Marjan Hribar poda na glasovanje dnevni red, ki je bil zapisan v vabilu in gradivu za 
43. redno letno Skupščino NTZS. Bojan Pavič predlaga, da se na dnevni red doda 
točka Razno pred točko Zaključek Skupščine. 
Dnevni red se dopolni in sicer pred točko 11. se doda točka Razno, ostale točke se 
preštevilčijo. 
 
Potrjuje se naslednji dnevni red: 
 

1. Otvoritev 
2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov Skupščine  
3. Predstavitev zapisnika 42. Redne volilne Skupščine z dne 20.09.2013 
4. Poročilo verifikacijske komisije 
5. Sprejem in potrditev zapisnika 42. Redne volilne Skupščine z dne 20.09.2013 
6. Poročilo predsednika in vseh organov zveze o delu v letu 2013 
7. Glasovanje o sprejemu poročil 
8. Predstavitev zaključnega računa za leto 2013 in glasovanje o sprejemu 
9. Predstavitev načrta dela in finančnega načrta za leto 2014 
10. Glasovanje o sprejemu načrta dela in finančnega načrta za leto 2014 
11. Razno 
12.  Zaključek Skupščine NTZS 

 
 

V skladu s Poslovnikom o delu Skupščine NTZS so predlagani naslednji organi 
skupščine in njihova sestava: 

- delovno predsedstvo 
Matija Krnc (delovni predsednik), Marjan Hribar, Robert Smodiš; 

- verifikacijska komisija 
Danijel Šarlah, Vesna Ojsteršek drnovšek, Božo Šetina; 

- zapisnikar  
          Sajda Slatinšek; 

- overovatelja zapisnika 
         Janez Pezelj, Borut Veren; 
 
 
Glasovanje: Predlog dnevnega reda z naslednjo dopolnitvijo, dodana 11. Točka 
Razno, ostale točke se preštevilčijo, in organi skupščine so bili soglasno 
sprejeti. 
 
Glasovanje: Potrditev spremembe dnevnega reda, dodana 11. točka Razno, 
ostale točke se preštevilčijo. 
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ZA: 15 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 

SKLEP 1:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno sprejme dnevni red z 
naslednjo dopolnitvijo, dodana 6. Točka Sprememba Statuta NTZS, ostale točke 
se preštevilčijo, organe skupščine in njihovo sestavo.  

 
 
Marjan Hribar preda besedo g. Matiji Krncu, ki bo vodil Skupščino NTZS skladno s 
Poslovnikom o delu Skupščine. 
 
 
K točki 3. 
 
Matija Krnc odpre razpravo k 3. točki dnevnega reda, predstavitev zapisnika 21. 
redne letne volilne Skupščine NTZS z dne 20.09.2013.  
 
Ker ni bilo pripomb, je predlog potrditve zapisnika 42. redne letne Skupščine NTZS z 
dne 20.09.2013, podan na glasovanje po poročilu verifikacijske komisije. 
 
 
K točki 4. 
 
Matija Krnc pozove verifikacijsko komisijo, da poda svoje ugotovitve glede sklepčnosti 
Skupščine. 
 
Danijel šarlah  v imenu verifikacijske komisije sporoči, da je bilo oddanih 15 
glasovnic. V skladu s 15. členom Statuta NTZS, se je po preteku 30 minut ponovno 
ugotavljala sklepčnost.  
Po polurnem premoru je sklepčnost skupščine potrjena, saj se po Statuta NTZS  po 
preteku 30 min  šteje, da je kvorum dosežen, če je prisotnih najmanj 1/3 članic. 
 
K točki 5. 
 
Matija Krnc poda sklep o sprejemu in potrditvi zapisnika 42. redne letne volilne 
Skupščine NTZS z dne 20.09.20123 
 
Glasovanje: Zapisnik 42. redne letne volilne Skupščine NTZS z dne 20.09.2013 je 
soglasno sprejet. 
ZA: 15 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
 

SKLEP 2:  
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Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno potrdi in sprejme zapisnik 
42. redne letne volilne Skupščine NTZS z dne 20.09.2013. 

 
 
 
 
K točki 6. 
 
 
K točki 6. 
 
Matija Krnc pozove predsednika NTZS, da na kratko poda poročilo o delu. Ostala 
poročila so bila predložena v gradivu za Skupščino. 
 
Poročilo Izvršnega odbora  poda Marjan Hribar. Na kratko povzame zapis poročila, ki 
je bil podan v gradivu za Skupščino.  
 
 
 
Matija Krnc odpre razpravo na temo poročil organov in komisij NTZS. 
Božo Šetina predlaga, da se v bodoče predlogi k članstvu v komisiji ŠŠD in ostalih 
komisijah konkretni predlogi podajo na Skupščini v izogib čakanju na naslednjo sejo.  
 
 
 
K točki 7. 
 
Matija Krnc poda sklep o sprejemu poročil organov zveze o delu v letu 2013.  
 
Glasovanje: Sprejem vseh poročil organov in komisij NTZS. Sklep je bil 
soglasno sprejet. 
ZA: 15 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 

 SKLEP 3:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno potrdi in sprejme poročila 
vseh organov in komisij  Namiznoteniške zveze Slovenije o delu v letu 2013. 

 
 
K točki 8. 
 
Matija Krnc odpre razpravo k točki 8 dnevnega reda Predstavitev zaključnega računa 
NTZS 2013. 
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Marjan Hribar na kratko povzame gradivo za točko 8 dnevnega reda. Poudari, da je 
bilo leto 2013 izredno finančno uspešno tudi zaradi mednarodnih dogodkov, ki smo jih 
organizirali in da ga bo težko ponoviti. 
 
Matija Krnc odpre razpravo pod Točko 8 dnevnega reda. 
 
Glasovanje: Zaključni račun NTZS za leto 2013. Sklep je bil soglasno sprejet. 
ZA: 15 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
 

SKLEP 4:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno potrdi in sprejme zaključni 
račun Namiznoteniške zveze Slovenije za leto 2013. 

 
 
K točki 9. 
 
Matija Krnc odpre razpravo k točki 9 dnevnega reda Predstavitev načrta dela in 
finančnega načrta za leto 2014. 
 
Danijel Šarlah povzame načrt dela in finančni načrt za leto 2014. S tem finančnim 
načrtom kandidiramo tudi razpise za pridobitev javnih sredstev. 
 
 
Matija Krnc odpre razpravo pod Točko 9 dnevnega reda. 
 
Janez Pezelj predlaga, da se pozove klube k poravnanju zapadlih obveznosti. 
 
Božo Šetina predlaga, da bi se v prihodnje pripravili finančni načrti tudi za krajša 
obdobja za lažjo predstavo uresničevanja zastavljenih ciljev. 
 
 
 
K točki 9. 
 
Matija Krnc predlaga glasovanje. 
 
Glasovanje: Sprejem načrta dela in finančnega načrta za leto 2014. Sklep je bil 
soglasno sprejet. 
ZA: 15 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 

SKLEP  5:  
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Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno sprejme načrt dela in 
finančni načrt Namiznoteniške zveze Slovenije za leto 2014. 

 
 
K točki 10. 
Matija Krnc odpre razpravo pod točko Razno 
Bojan Pavič pove, da je nezadovoljen z udeležbo na Skupščini. Predlaga, da se več 
stori na množičnosti, vključujoč tudi otroke, rekreativce. Verjame, da se lahko veliko 
naredi tudi z malenkostmi kot so brezplačna prva registracija, povečanje števila 
kategorij tekmovanj, organizacija priprav za člane klubov, razdelitev žogic med klube, 
pravočasna objava koledarja, enotna članarina za vse klube. 
Zaskrbljen je zaradi števila udeležencev na tekmovanju, ki strmo upada. Predlaga, da 
se izbriše pravilo o neigranju igralcev iz istega kluba v prvem krogu. Meni, da je 
povezava mes spletno stranjo ntzs.si in ntsvet.si nezakonita. 
 
Bojan Rak, predlaga, da se Državno posamično člansko prvenstvo organizira v 
sodelovanju z NTZS. Meni, da je nujno igrati člansko prvenstvo na primerni podlagi to 
je Taraflexu.  
 
Robert Smodiš odgovori, da se vključevanje rekreativcev proces, ki se še vedno 
odvija. Predlaga prevetritev tekmovalnih sistemov Slišimo veliko predlogov, vendar je 
realizacija le teh težavna. Meni, da je enostavno je predlog podat, vendar ga je težko 
realizirati. 
 
Božo Šetina pohvali informacijski sistem in predlaga, da Strokovno trenerski svet na 
svoji naslednji seji obravnava predloge sprejeli na Dnevu namiznega tenisa in se 
podajo odgovori. 
 
Igor Petrovčič vpraša, kako je s sodelovanjem NTZS z namiznim tenisom invalidom. 
 
Marjan Hribar odgovori, da popolne integracije ni prišlo, čeprav smo bili eni prvih 
zvez, ki je takšno sodelovanje podpirala, ker je naša država ne predvideva združitev. 
Tako je šport invalidov organiziran prek ZŠI-POK, ki je tudi financiran iz drugih virov. 
Sodelujemo po naših najboljših močeh, med drugim tudi z opremo. 
 
K točki 11. 
 
 
Matija Krnc preda zaključno besedo predsedniku Namiznoteniške zveze Slovenije, 
Marjanu Hribarju. 
 
Marjan Hribar se zahvali vsem za zaupanje in pozove vse k sodelovanju k razvoju 
namiznega tenisa v Sloveniji.  
 
 
Skupščina se je zaključila ob 19:55 uri. 
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Zapisnikar:    Sajda Slatinšek    
 
Predsednik delovnega predsedstva:                Matija Krnc    
              
 
Overovatelja zapisnika:              Janez Pezelj                     Borut Veren 
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 2. POROČILA O DELU VSEH ORGANOV IN KOMISIJ SKUPŠČINE NTZS                                                                                

 

2.1 Poročilo Izvršnega odbora NTZS – predlagatelj gradiva, mag. Marjan 
Hribar, predsednik NTZS 

 
 
 
 
 

 

POROČILO O DELU IZVRŠNEGA ODBORA  
Namiznoteniške zveze Slovenije 

 

(September 2014 – Junij 2015) 
 

 

1. NAMEN POROČILA 
 

Namiznoteniška zveza Slovenije je krovna nacionalna panožna športna zveza klubov, 
ki delujejo na področju namiznega tenisa v Sloveniji. Poslanstvo NTZS je v 
vzpodbujanju razvoja namiznega tenisa po vsej državi Namiznoteniška zveza 
Slovenije pomeni okolje za razvoj vseh generacij, je okolje kreativnosti in zdravega 
duha ter vzpodbuja razvoj po načelih fair-playa. Klubi predstavljajo najpomembnejše 
gradnike razvoja namiznega tenisa.  
Vizija je, da bo namizni tenis postal eden najbolj množičnih športov v Sloveniji. 
Izkoristili bomo posebno prednost v primerjavi z ostalimi športi – namizni tenis je šport 
vseh generacij in sposobnosti. S ponosom se bomo spominjali izjemnih dosežkov v 
preteklosti ter z vsemi močmi zrli v prihodnost. Naša ambicija je postati ena od 
razvitejših evropskih držav na področju namiznega tenisa. 
Poročilo v večji meri izhaja iz prioritet oz. usmeritev nadaljnjega razvoja namiznega 
tenisa v Sloveniji, ki so bile potrjene na zadnji redni letni Skupščini NTZS, septembra 
lani. Hkrati pa služi tudi kot celovit dokument za prenos aktualnih informacij do 
zainteresiranih javnosti. 
 

Namen poročila o delu IO NTZS je tako dvojen: 
 pomeni sledljivost uresničevanja osnovnih usmeritev 
 pomeni instrument informiranosti 

 

Eden od ključnih izzivov za prihodnost je ustvariti pogoje za razvoj klubov v lokalnem 
okolju. Po pogovoru z mnogimi predstavniki klubov ugotavljam, da se številni klubi v 
zadnjem obdobju soočajo z velikimi težavami, ki so finančne in kadrovske narave. Čas 
gospodarske krize je marsikje globoko zarezal v proračune posameznih klubov in 
društev, tako kar se tiče sponzorjev, kot tudi sistemskih virov financiranja.  
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Na kratek rok lahko NTZS pomaga z dodatno racionalizacijo (ukinitev participacij za 
ligaška tekmovanja, znižanje prijavnin na tekmovanjih, udeležba vodstva NTZS na 
sestankih z župani v lokalnem okolju). Dolgoročno pa se bomo morali vsi skupaj 
zavedati, da so spremembe v sistemu tekmovanj nujne, če želimo doseči večjo 
popularnost in udeležbo na tekmovanjih. Zavedati se namreč moramo, da se tudi 
druge športne panoge intenzivno borijo za svojo popularnost. Dejstvo je tudi to, da je v 
eni generaciji skoraj pol manj otrok (2014 cca. 18.000) kot npr. pred dvajsetimi leti 
(1995 cca. 31.000).  
 

 

2. URESNIČEVANJE CILJEV 
 

a. ) kratkoročni cilji: 
 

Ugotavljamo, da smo na NTZS uspeli uresničiti več ključnih kratkoročnih ciljev in sicer: 
 

 Ad   1.) izpeljava mednarodnega programa reprezentanc; 
 Ad   2.) izpeljava programa tekmovanj v Sloveniji; 
 Ad   3.) delovanje Namiznoteniškega trening centra Slovenije; 
 Ad   4.) delovanje nove spletne strani in aplikacije za tekmovanja; 
 Ad   5.) mednarodno sodelovanje 

Ad 1.) Mednarodni program reprezentanc je bil od zadnje skupščine izveden po 
programih selektorjev. Dodatno pa smo omogočili nastopanje igralkam in igralcem v 
samoplačniški udeležbi, v skladu s sklepom STS (do 10. mesta na jakostnih lestvicah). 
Do konca sezone se bomo še udeležili Evropskega prvenstva za mladino v Bratislavi 
(10.-19.07.2015).  
Reprezentanca U21 je nastopala tudi v Superligi. 
 

Članice in člani so se udeležili Evropskega prvenstva v Lizboni in Svetovnega 
prvenstva v Suzhou ter nekaj mednarodnih turnirjev.  
 

Priprave za mlade igralce so bile izvedene v skladu s programi za sezono 2014-15. 
 

Ad 2.) Program tekmovanj za sezono 2014/15 je bil na domači sceni  izpeljan v celoti.  
 

Ad 3.)  NT Center je v sezoni 2014/15 nadaljeval z delom v Novem mestu. V letošnji 
sezoni imamo 7 igralk in igralcev iz celotne Slovenije, ki je trenutno prioriteto življenja 
podredila Centru, v katerem bodo najlažje usklajevali vrhunski šport in šolo. Občasno 
se priključujejo igralci iz klubov. Vodja centra Jože Urh s sodelavci bo zagotovil visok 
strokovni nivo delovanja centra. V novi sezoni se bo dosedanjim članom pridružilo še 5 
igralcev.  
 

Ad 4.)  V skladu z začrtanimi cilji nadaljujemo s podjetjem Triom d.o.o. z razvojem 
aplikacije, ki bo predvidoma z začetkom sezone 2015/16  vključevala tudi elektronski 
žreb. 
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Z nadaljevanjem razvoja spletne strani, tem bomo posodobili celotno delovanje in 
omogočili prijaznejši dostop uporabnikov do informacij o namiznem tenisu. 
 

Ad 5.)  Slovenija je mlada in odprta država. Ta usmeritev se kaže tudi pri športu in 
takšna bo usmeritev NTZS. Podpirali bomo vse oblike mednarodnega povezovanja 
tako na tekmovalnem, kakor tudi strokovno-izobraževalnem področju. Izkoristili bomo 
dejstvo, da nas obkrožajo namiznoteniško bolj razvite države. 
Udeležili smo se tudi kongresov ETTU na minulem evropskem prvenstvu za članice in 
člane v Lizboni ter ITTF kongresa na Kitajskem. 
Kandidirali smo na razpise ITTF (World Tour za članice in člane), ETTU (za 
mednarodne priprave – izborni kamp mlajših selekcij), potekajo pa tudi dogovori za 
organizacijo mednarodnega tekmovanja za mlade v sklopu projekta ITTF World Junior 
Circuit 
 

b.) dolgoročni cilji: 
 

Dolgoročni cilj NTZS ostaja povečevanje organizacijske strukture, ki bo povezovala 
akterje na vseh področjih. Ta cilj bomo uresničili s doseganjem etapnih ciljev, ki nas 
bodo vodila do končnega cilja postavitve močne in strukturno trdne organizacije, ki bo 
še bolj učinkovito delovala na vseh področjih delovanja NTZS. 
 

Ustvariti želimo kakovostno okolje za igralke in igralce, ki bodo napredovali v igri in 
dosegali tudi mednarodno vidne uspehe. Poleg tekmovalcev in tekmovalk želimo 
nadgraditi tudi delovanje na promociji in popularizaciji namiznega tenisa, ki nam bo na 
dolgi rok prinesla večjo zastopanost našega športa na medijski, šolski in rekreativni 
ravni. 
 

»Samo kakovostno okolje bo ustvarilo odlične igralce, ki bodo vzgled tako 
najmlajšim v vrtcih in šolah, kakor tudi rekreativcem. Prizadevali si bomo, da bo 
do konca mandata registriranih vsaj 60 klubov ter 1000 igralk in igralcev. 
 

»Temeljito bo potrebno prenoviti tekmovalni sistem, ki bo evropsko primerljiv in 
bolj prijazen do igralcev in klubov. Državno člansko prvenstvo mora npr. postati 
pravi praznik namiznega tenisa«. 
 
 

 

3. MARKETINŠKI KONCEPT 
 

»NTZS bo tudi v bodoče tesno sodelovala z Ministrstvom za šolstvo in šport, 
kakor tudi s Fundacijo za šport. Prijavili smo se na vse razpise na katerih bomo 
poskušali zagotovili še uspešnejše črpanje denarja.« 

»Vzdržujemo dobre odnose z našimi marketinškimi partnerji ter širimo mrežo 
partnerjev tako za delovanje NTZS kot za posamezne projekte, ki vodijo k še 
večji prepoznavnosti našega športa tako v Sloveniji kot v tujini ter seveda večji 
marketinški in finančni učinkovitosti. 

mailto:info@ntzs.si
http://www.ntzs.si/


NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 
Tel.: 01 4397560 
Fax: 01 4331142 
E-mail: info@ntzs.si 
               www.ntzs.si 

 

  
 

 

 

15 
 

 

Dogovori s partnerji: 
 

Nadaljujemo uspešno sodelovanje z našimi stalnimi pokrovitelji, katere pa smo 
obogatili tudi s sodelovanjem z novimi pokrovitelji. 
Naši zvesti partnerji v letu 2014 so bili: 

 BTC  – 9.000,00 EUR 
 Zlatarne Celje – 9.000,00 EUR 
 VABO  - 1.200,00 EUR 
 Jelovica – 1.200,00 EUR 
 Terme Krka – 5.000,00 EUR 
 Sava Turizem – 1.500,00 EUR 
 Medex - 1.200,00 EUR 
 Aerodrom Ljubljana – 1.800,00 EUR 
 Tibhar – 1.000,00 EUR 
 NLB d.d. – 1.000,00 EUR 
 RIKO – 21.600,00 EUR (za dve leti) 
  

V letu smo podpisali zudi pogodbo z Vzajemno, v pripravi so tudi podpisi pogodb z 
novimi potencialnimi partnerji. Zavarovalnica Triglav bo postala krovni partner NT 
centra. 
 

 

 

4. PRIORITETE V NASLEDNJI TEKMOVALNI SEZONI 
 

a.) postavitev nove organizacijske strukture reprezentanc 

b.) delovanje NT centra na Otočcu kot mednarodnega središča (ETTU, ITTF) 
c.) organizacija ITTF Junior&Cadet Slovenia Open 

d.) organizacija članskega turnirja v seriji ITTF World Tour 
e.) organizacija mednarodnega kampa Eurotalent 
f.) vključitev novih klubov v NTZS 
 

 

5. OSTALO 
 

Od zadnje skupščine NTZS smo  imeli 4. redne seje in  5. korespondenčnih sej I.O.-ja. 
 

 

Predsednik NTZS 

Mag Marjan Hribar 
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2.2 Poročilo Nadzornega odbora NTZS – predlagatelj gradiva, Hinko 
Privšek, predsednik Nadzornega odbora NTZS 

 
 

DATUM: 03. MAREC 2015 
 

Z A P I S N I K 
 
1. SEJA NADZORNEGA ODBORA  NTZS, dne 03.03.2015, ob 13,30 uri v prostorih   
NTZS  v Ljubljani,  Celovška 25. 
Prisotni člani NO:   Privšek Hinko, Varl Igor, Bukovec Danilo 
Ostali: Sajda Slatinšek, Danijel Šarlah  
  
Sestanek je sklican zaradi oddaje letnega poročila NTZS za leto 2014 
 
Na podlagi pregledane računovodske dokumentacije za poslovno leto 2014 
seznanjamo I.O. z naslednjimi ugotovitvami: 
 
1. NO ugotavlja, da je NTZS pristopila k realizaciji ugotovitve pravnega odnosa 
in koristi, ki izhajajo iz veljavne pogodbe »O izvajanju gradbeno obrtniških, 
instalacijskih in del pri izgradbi prizidka k športni dvorani Krim, Ljubljana, Ob 
dolenjski železnici 50 (Št.: 631-2/98-1 z dne 13.08.1998) sklenjena  med 
naročniki: Mestna občina Ljubljana in NTZS in izvajalcem Electa inženiring d.o.o. 
Ljubljana.  
Dne 03.03.2015 je bil NO seznanjen s predlogom Sporazuma o ureditvi 
medsebojnih razmerij v zvezi z vlaganjem v dvorano Krim, v katerem NTZS  
»Mestni občini Ljubljana« in »Javnemu zavodu za šport Ljubljana« predlaga 
povrnitev sredstev s pobotom najemnine za prostore, ki jih ima NTZS v Hali 
Tivoli in s pobotom morebitnih drugih terjatev, ki bi jih imel »Javni zavod za 
šport Ljubljana« do NTZS (predvsem najemi dvoran).  
 
 
2. NO ugotavlja, da je v letu 2014 znašal presežek odhodkov nad prihodki v 
višini 9.700,00 eur. Na dan 31.12.2014 izkazuje NTZS negativen društveni sklad v 
višini 30.872,00 eur.  NO opozarja  IO NTZS na likvidnostne težave, ki so 
posledica negativnega društvenega sklada in opozarja na poslovanje v letu 
2015, ki naj prinese presežek prihodkov nad odhodki. 
 
 
3. Pri pregledu računovodskih izkazov in spremljajočih računovodskih evidenc 
za leto 2014 smo ugotovili, da je bilo poslovanje transparentno in v skladu z 
veljavnimi predpisi.  
        
 
 
Igor VARL                                 Danilo BUKOVEC                                    Hinko 
PRIVŠEK 
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2.3 Poročilo Strokovno trenerskega sveta NTZS – predlagatelj gradiva, 
Borut Veren, predsednik Strokovno trenerskega sveta NTZS 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO STROKOVNO TRENERSKEGA SVETA ZA SEZONO 2014/2015 
 
 
 
Strokovni svet  deluje v sestavi : Polona Čehovin Sušin, Jože Mikeln, Danijel Šarlah, 
Miran Močan, Žiga Jazbec,  Damjan Lazar in Borut Veren Na seje smo redno vabili 
po potrebi selektorje Vesno Ojsteršek, Bojana Raka in Jožeta Urha, koordinatorko NT 
Centra Sajdo Slatinšek, predstavnika TRK in kasneje tudi predstavnika ZŠIS. V 
sezoni 2014/15 smo imeli sedem sej (štiri redne in tri korespondenčne). Sklepčnost 
na vseh sejah, je bila vedno zagotovljena, 
Že v začetku sezone smo se soočili s težko finančno situacijo NTZS, tako do so 
selektorji za sezono 2014/15 imeli nalogo pripraviti okleščene programe priprav in 
mednarodnih nastopov reprezentanc. 
Žal so se zaradi pomanjkanja denarja NTZS ti programi spreminjali v tem smislu, da 
je ogromno nastopov v kadetski in mladinski konkurenci bilo samoplačniških, pri 
članskih vrstah nekoliko manj. 
V prihodnje bo vodstvo NTZS moralo zagotoviti, da se bodo lahko minimalni programi 
reprezentanc izpeljali večinoma tako, kot jih planirajo selektorji v začetku sezone. 
Zelo me veseli dejstvo, da smo uspeli v letošnji sezoni postaviti program telesne 
priprave za večino mladih igralcev NT Centra, oziroma reprezentantov. Kako 
pomembna je telesna priprava za doseganje vrhunskih rezultatov in preprečevanja 
poškodb, mi verjetno ni treba posebej izpostavljati. 
Prav tako poteka delo športnih psihologov z igralci v centru, ocena je zadovoljiva. 
Seveda se da vse te programe izboljšati, nadgraditi tako, da bi bili rezultati v 
prihodnje še boljši.  
 Obravnavali smo  zadeve, ki naj bi pomagale napredku namiznega tenisa pri nas: 
tekmovalni sistemi, koledarji, programi reprezentanc, težave v trenerski organizaciji,  
merila za nastop na mednarodnih turnirjih, razprava o NT Centru, samoplačniški 
turnirji in tekoče zadeve. 
Ogromno pogovorov in različnih dialogov, ter sestankov je bilo v povezavi z 
delovanjem NT Centra in lahko ocenjujemo, da so bili delo in rezultati dobri. 
Določeni problemi in vprašanja ostajajo ista, kot sem jih izpostavil že za sezono 
2013/14.  
Enoten pogled je predvsem v zadevi trenažnega procesa; smatramo, da se za nivo 
kjer hočemo dosegati vidnejše rezultate trenira premalo. V večini primerov je to 
posledica pomanjkanja kadra v klubih - predvsem zaradi finančnih težav klubov. 
Dejstvo je, da je zaradi tega oteženo delo z manjšimi skupinami, ki bi zagotovo 
prineslo bolj kakovosten trening.  
Izpostavljena je bila  problematika trenerske organizacije, še bolj dosledno izvajanje 
programov reprezentanc. Še vedno  smatram, da nas največ dela čaka z 
razpoznavnostjo nam tenisa kot športne panoge,  množičnostjo in spremembami 
tekmovalnih sistemov, kar se  seveda ne da izpeljati v kratkem času.    
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Vsi zapisniki in sprejeti sklepi so na spletnih straneh NTZS, zato nebi opisoval 
posameznih sej, saj so vse zadeve v zapisnikih.  

                                                                                                        Borut Veren 
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2.4 Poročilo Tehnično registracijske  komisije NTZS – predlagatelj 
gradiva, Milana Krmelj, predsednica Tehnično registracijske komisije 

NTZS 

 

 

POROČILO 

za skupščino 15.06. 2015 

 

TRK je v času od zadnje skupščine  junija  2014  imela dve redni seji in  štiri 

korespondenčne .  

Na sejah so bile obravnavane tekoče zadeve.  Na prvi seji smo pregledali in podali 

klubom predlog koledarja za novo sezono ter uredili vse registracije v prestopnem 

roku. Pri tem nismo imeli nobenih zadržkov in težav. Pisarna NTZS je formalno 

izpeljala vse postopke glede registracij.  

Pri drugi seji smo določevali organizatorje tekmovanj na podlagi prispelih kandidatur. 

Izhajali smo iz predpostavke, da so pogoji za izvedbo tekmovanj ustrezni  in da je 

organizacija samega tekmovanja s strani organizatorja primerna.  Upoštevali smo tudi 

merilo, da vsak klub, ki izrazi prošnjo po organizaciji tekmovanja pridobi vsaj eno 

tekmovanje v organizacijo. Pri tem prihaja vsako leto do nekaj pismenih pritožb, ki so z 

naše strani žal neutemeljene.  Ker pa je v letošnji sezoni tudi IO izrazil željo po 

ponovnem pregledu vseh kandidatur, smo le to opravili in s korespondenčno sejo 

ugotovili, da smo tudi v letošnji sezoni delo opravili korektno in po svojih najboljših 

močeh. 

V nadaljevanju smo imeli še dve korespondenčni seji, na katerih smo obravnavali 

predloge nadomestnih točk za rang lestvico NTZS. 

Vse sklepe IO o spremembah pravil smo vnesli v obstoječe pravilnike. 

Sistem elektronskega prijavljanja na tekmovanja je bil izveden na nivoju brez težav. 

Tudi delovanje delegatov glede izvedbe žreba je bilo izvedeno na nivoju. Tako 

ugotavljamo, da je postopek delegiranja delegatov s strani domačina uspešno.  

Naše delo smatramo da je bilo korektno in ažurno. 

                                                                          Poročilo pripravila 

Jesenice, 01.06.2015    Milana Krmelj 
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2.5. Poročilo Disciplinske komisije NTZS – predlagatelj gradiva, Borut 
Maraž, predsednik Disciplinske komisije NTZS 

 

 

 

 

Poročilo o delu disciplinskega razsodišča NTZS v sezoni 2014 / 2015 

 

 

 

 

Disciplinsko razsodišče NTZS je sezoni 2014 / 2015 prejela v obravnavo 12 pobud za 

uvedbo disciplinskega postopka v skladu z 22. členom trenutno veljavnega Pravilnika 

o disciplinski in materialni odgovornosti članov NTZS. Vse pobude so bile podane s 

strani komisarja SNTL zaradi kršitev določb Pravil igranja SNTL v sezoni 2014 / 2015 

s strani članov NTZS oziroma namiznoteniških klubov. 

 

V letu 2014 je bilo tako podanih 10 pobud, od katerih so bile 4 zavrnjene kot 

neutemeljene (NTK Olimpija (2x), NTK Kema in ŽNTK Maribor; razlog: očitano dejanje 

ali opustitve le-tega ni pravno formalno opredeljeno kot kršitev v veljavnem aktu NTZS 

oziroma očitano dejanje ali opustitev le-tega s spremembo akta NTZS ni več kršitev), v 

šestih primerih v je bil uveden disciplinski postopek, kateri se je zaključil z izdajo 

disciplinske odločbe in izrekom opomina (NTK Krka, NTK Ilirija, NTK Olimpija, NTK 

Ptuj in NTK Muta; zoper NTK Vesna je bila zaradi spremembe akta NTZS 

prvostopenjska disciplinska odločba odpravljena ter disciplinski postopek ustavljen). 

 

V letu 2015 sta bili podani 2 pobudi, od katerih sta bili obe zavrnjeni kot neutemeljeni 

(NTK Križe in Komisa SNTL; razlog: očitano dejanje ali opustitve le-tega s spremembo 

akta NTZS ni več kršitev oziroma očitano dejanje ali opustitev le-tega v veljavnem aktu 

NTZS ni kršitev). 

 

V primeru potrebe po dodatnih informacijah sem Vam vedno na razpolago. 

 

Lep pozdrav, 

 

Predsednik disciplinskega razsodišča: 

                    Borut Maraž 

 

 

V Novi Gorici, dne 25.05.2015 
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2.6. Poročilo Združenja namiznoteniških sodnikov Slovenije – 
predlagatelj gradiva, Matija Krnc, predsednik Združenja 

namiznoteniških sodnikov Slovenije 

 
 
 

POROČILO 
o delu odbora za sezono 2014-2015 
 
Odbor Združenja namiznoteniških sodnikov RS (ZNTSRS) je ostal v sestavi: 
predsednik Matija Krnc in člani - Ivo Žerovnik, Boštjan Novak, Janez Stibrič, Milana 
Krmelj in mag. Marjan Širaj 
Odbor je, tako kot vedno doslej, najprej pripravil program dela in predlog za članarine 
in takse, ki jih je na 3. seji sprejel IO. Zaradi slabe finančne situacije večine klubov, se 
je članarina za republiške sodnike in sodnike znižala, za sodnike mladince pa celo 
ukinila, le za mednarodne sodnike je ostala nespremenjena.  
 
V prvem letu novega mandata je delo odbora ostalo enako kot doslej, torej z 
zagotovitvijo ustreznega sodniškega kadra na vseh domačih in nekaterih mednarodnih 
tekmovanjih. Od domačih tekmovanj je treba izpostaviti kakovostno izvedbo 
državnega prvenstva za člane in članice na Jesenicah z zagotovilom tudi 9 
mednarodnih sodnikov ter izvedbi ligaških tekmovanj brez ene same pritožbe. Od 
mednarodnega programa pa gre izpostaviti udeležbo dveh mednarodnih sodnikov na 
Evropskem prvenstvu, enega na Svetovnem prvenstvu, udeležbi obeh vrhovnih 
sodnikov na IR konferenci ter seveda odlični izvedbi 12. prvenstva Slovenija Open 
ITTF PTT v Laškem.  
 
Na osnovi plana je bilo delo, tako kot običajno, razdeljeno na naslednja področja dela:  
izobraževanje, mednarodni program, literatura, internet in administracija.  
 
1. Izobraževanje 
V izobraževalnem procesu, ki še vedno ostaja najpomembnejša naloga odbora, smo 
skupaj z nekaterimi mednarodnimi sodniki pripravili izobraževalne seminarje po klubih 
tako, da je večino tekmovanj potekalo brez zastojev.  
Ker pa ugotavljamo, da je še vedno pomanjkanje kadra za pripravo žreba, bomo pred 
začetkom prihodnje sezone pripravili izobraževalni seminar za Republiške vrhovne 
sodnike (nova kategorija sodnika) in s tem odpravili občasno pomanjkljivost kadra za 
vodenje tekmovanj. 
Nadaljevali smo tudi sodelovanje z dr. Miranom Kondričem in na Fakulteti za šport v 
okviru programa OKS izvedli izobraževalni seminar za športne pedagoge.   
 
2. Mednarodni program 
Po odpovedi turnirja v Velenju je največji mednarodni namiznoteniški dogodek v 
Sloveniji izvedba turnirja v Laškem, ki je bil tokrat že 12. zapored in znova z rekordno 
udeležbo - 419 tekmovalcev iz 49 držav. Poleg zagotovila na že omenjenih velikih 
mednarodnih tekmovanjih smo zagotovili sodnike tudi za 4 mednarodna prvenstva v 
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okviru ITTF PTT (10 sodnikov) ter 8 mednarodnih ITTF turnirjev (12 sodnikov) ter 
zagotovili sodnike za polfinale ENL. 
  
 
3. Literatura 
Za vsa mednarodna tekmovanja smo pripravili povzetek vseh pomembnih novosti in 
jih objavili v petih številkah Sodniških novic. Še posebej smo se lotili podatkov, ki so 
pomembni za (Umpires Briefing - sestanek sodnikov) pred vsakim mednarodnim 
tekmovanjem s poudarkom na kontroli loparjev in pripravi na tekmo v »call area« 
(prostor za oddajo loparjev in pregled, določitev barve dresov, izbora žogic in za 
ekipno tekmo izbor pozicij).  
Hkrati smo pripravili podatke za vseh 28 video predstavitev, ki jih je pripravil ITTF URC 
za pravilno pripravo sodnika na mednarodno tekmovanje. 
 
4. Internet 
Tako na straneh ITTF URC kot tudi na straneh NTZS smo dopolnili in uredili 
dokumentacijo za vse mednarodne sodnike v Sloveniji. Še vedno imamo dva vrhovna 
sodnika (Vidmar – Krnc) z najvišjo licenco za vodenje in izvedbo vseh mednarodnih 
tekmovanj, sedem mednarodnih sodnikov z Blue Badge licenco (Gaj Vidmar, Matija 
Krnc, Ivo Žerovnik, Boštjan Novak, Aleš Šuštaršič, Milana Krmelj, Gregor Mežek) ter 
še 14 aktivnih mednarodnih sodnikov z WB licenco (Janez Muzik, Joško Strohmayer, 
Janez Stibrič, Frančišek Skalar, Samo Bezjak, Božo Šetina, Marjan Šavs, Robert 
Smodiš, Mitja Gašperič, Vili Zadkovič, Marijan Zafoštnik, Bernarda Brezec, Matej 
Ulčnik in Igor Slavič). Na spletnih straneh NTZS smo dopolnili dokumentacijo sodnikov 
po klubih. 
 
5. Administracija 
Komunikacija odbora še vedno poteka izključno po e-pošti. Za vse predloge in 
spremembe odbor uporablja korespondenčno soglasje. Administracijo za vsa 
mednarodna tekmovanja in tudi posamezne tekme je opravil odbor v sodelovanju s 
pisarno zveze, ki je bilo tudi v minuli sezoni vzorno 
 
 
Poročilo sestavil predsednik odbora 
Matija Krnc 
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2.7. Poročilo Združenja namiznoteniških igralk in igralcev Slovenije 

 
Gradivo ni bilo posredovano. 
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2.8. Poročilo Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije – 
predlagatelj gradiva, Jože Urh, predsednik Združenja namiznoteniških 

trenerjev Slovenije 

 
 
 
POROČILO ZA REDNO LETNO SKUPŠČINO NTZS 
 
 
 
ZNTTS je v sezoni 2014 -15 pripravilo redni licenčni seminar, za vse usposobljene in 
izobražene trenerje v Sloveniji. Seminar je bil v mesecu septembru 2014 in sicer v 
prostorih NTD Mengeš. Seminar je bil s strani trenerjev zelo dobro obiskan. 
 
Na tem seminarju smo predstavili nastop, analizo in video analizo naše mlade 
reprezentance na mladinskem evropskem prvenstvu v Rivi del Garda.  
Po tej točki smo imeli še razpravo o tekoči problematiki. 
 
V letošnji sezoni smo nato tudi zaznali, da je bilo plačevanje članarine s strani 
trenerjev precej neredno. Ker na tekmovanjih nihče ne pregleduje trenerskih licenc in 
igralce lahko vodi praktično vsak, je stvar postala zelo moteča. Torej, nekateri 
članarino plačajo, nekateri pa ne. Igralce pa na tekmovanjih lahko vodijo vsi.  
 
Zato je odbor ZNTTS v mesecu juniju 2015, opravil delovni sestanek kjer je  določene 
smernice za odpravo teh pomanjkljivosti. Tako je bilo sprejeto da:   

- Da se poskuša opraviti licenčni seminar še pred iztekom tekoče sezone2014-
2015 in sicer v mesecu juniju 2015. 

- Da se vsem, ki se udeležijo seminarja potrdi licenca za naslednjo sezono 2015-
16 

- Da pa bodo morali vsi, ki se seminarja ne bodo udeležili,  opraviti seminarsko 
nalogo in jo do določenega datuma (začetek septembra) tudi dostaviti na NTZS. 
Teme za seminarsko nalogo  bo pravočasno podal odbor ZNTTS. V primeru, da 
tega ne bodo opravili se jim licenca za naslednjo sezono ne bo podaljšala.  

- Da se odda delegatom spisek vseh trenerjev, ki imajo potrjeno licenco za 
naslednjo sezono. 

- Da se od delegatov na tekmovanjih zahteva, da preverjajo veljavnost trenerskih 
licenc in, da najde način, da le ti ne bodo mogli več voditi igralcev na 
tekmovanjih, ki so pod okriljem NTZS. 

- Da se med namiznoteniškimi delavci opravi povpraševanje o tem,  kakšen je 
interes po usposabljanju novih kandidatov, predvsem glede na to, da ne bo več 
sofinanciranja s strani OKS in bo zato obvezna partecipacija s strani 
udeležencev. 

 
Predsednik ZNTTS Jože Urh izpostavi problem njegovega pomanjkanja časa, zaradi  
velike zasedenosti in obremenitve pri delu v NT centru in vodenju mlade 
reprezentance. Zaveda se, da bi ZNTTS lahko delovalo veliko boljše, če bi to delo 
opravljal nekdo, ki bi imel več časa in obenem tudi vizijo razvoja tega združenja. 
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Predlaga, da bi se šlo v iskanje novega predsednika, ki bi se lahko temu posvetil 
veliko bolj intenzivno. Navsezadnje je ZNTTS zelo pomembno združenje in predstavlja 
ogledalo NTZS. 
 
 
 
Hrastnik, 7.6.2015 
Predsednik ZNTTS 
Jože Urh    
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2.9. Poročilo Liga odbora NTZS, predlagatelj gradiva, Miroslav Tokič, 
predsednik Liga odbora 

 
V skladu z dogovorom s predsednikom Liga odbora, Miroslavom Tokičem, 
bomo gradivo posredovali po Skupščini ligašev, 9.6.2015. 
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2.10. Poročilo ŠŠD, predlagatelj gradiva, Danijel Šarlah, predsednik 
ŠŠD 

 

 

POROČILO O DELU KOORDINATORJA ŠŠD ZA LETO  2014/2015 
 
 
 
 
V tekmovalni sezoni 2014/2015 smo izpeljali  vsa tekmovanja (od četrtfinalnih do 
polfinala; finale je bilo odigrano 15.05.2014 v Kamniku) v namiznem tenisu za osnovne 
šole. Tekmovanja so  potekala skoraj v predvidenih rokih. Izvedba je bila dobra. 
Tekmovanja se je udeležilo v sezoni 2014/2015, cca 890 učencev in učenk. Vseh ekip, 
ki so sodelovale na tekmovanjih je bilo 72. Področna tekmovanja so bila izvedena na 
vseh regijah. 
Tudi letos smo igrali po novih pravilih, ki zajemajo več kategorij in tudi igranje igralcev 
s točkami za ekipo svoje šole.  
Izvedli smo tudi tekmovanje športnikov invalidov za sezono 2014/2015. 
Finančne subvencije so se za izvedbo tekmovanj s strani MIZŠ zmanjšale. Tudi 
nabava pokalov in medalj je bila urejena samo za finalno tekmovanje, tako da je NTZS 
nabavila nagrade za četrtfinalna in polfinalna tekmovanje s sredstvi za financiranje 
koordinatorja. 
Pri realizaciji sta sodelovala tudi Sajda Slatinšek in Tim Šfiligoj. 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator za ŠŠD 
    Šarlah Danijel 

 
Ljubljana, dne: 28.05.2015 
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2.11. Poročilo Združenja rekreativnih igralcev NTZS, predlagatelj 
gradiva, Lojze Zore, predsednik Združenja rekreativnih igralcev NTZS 

 

 
Datum : 19.5.2015 
 
POROČILO O DELU KOMISIJE ZA REKREATIVNI NAMIZNI TENIS 
 
 
 
V sezoni 2014/2015 so bili izvedeni naslednji turnirji : 
 
1.) Ljutomer                  oktober    2014       99 tekmovalcev 
2.) Velike Lašče            november  2014     107 tekmovalcev 
3.) Kidričevo                 december 2014       77 tekmovalcev 
4.) Petrovče                 januar       2015      123 tekmovalcev 
5.) Ajdovščina              januar       2015      98  tekmovalcev 
6.) Ravne na Koroškem  marec       2015      99  tekmovalcev 
7.) Nova gorica             marec       2015      98  tekmovalcev 
 
 
Državno prvenstvo za veterane in rekreativce je bilo izvedeno 25. aprila 2015,            v  
športni dvorani OŠ v Cerknici, v organizaciji PPK Rakek      (142 tekmovalcev). 
 
Turnirji so memorialni oziroma tradicionalni. Pri organizaciji smo pozorni na to, da so 
razporejeni po različnih koncih Slovenije. Ker delamo na množičnosti, družabnosti, 
dobrem počutju na turnirjih, se povečuje udeležba, kar predstavlja organizatorjem kar 
nekaj preglavic. 
 
V sezoni 2014/2015 smo imeli 148 tekmovalcev z »R«  registracijo. 
 
V letošnji sezoni smo se veterani in rekreativci  udeležili in prikazali v najboljši luči na 
Mastersu, ki je bilo na Otočcu. 
 
 
                                                                                                       Janez Zore 
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3. ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2014 – predlagatelj gradiva 
Računovodstvo OKS-Olimp 
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4. PROJEKCIJA FINANČNEGA NAČRTA 2015– predlagatelj gradiva 
Pisarna NTZS 

 

 
 

LETNI PROGRAM DELA NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2015 
 
 

Za vsako leto Namiznoteniška zveza Slovenije v letnih programih dela opredeli sredstva in 
metode za doseganje zastavljenih ciljev na naslednjih področjih dela:  
- akti NTZS, 
- organi NTZS, 
- vrhunski šport, 
- množičnost (rekreacija, šolski šport), 
- propagandne aktivnosti (popularizacija in razširjanje igranja NT), 
- sodelovanje s klubi in regijami, 
- marketinške aktivnosti in finančno poslovanje, 
- kadrovanje (šolanje ter izpopolnjevanje kadrov in »pridobivanje« novih kadrov na vseh    
  področjih). 
 
Finančni načrt za vsako leto pripravijo strokovne službe, programe za vrhunski šport in 
strokovni razvoj Strokovno trenerski svet in državni selektorji za posamezne starostne 
kategorije, za ostale aktivnosti pa komisije NTZS zadolžene za posamezna področja. Program 
dela vsako leto sprejema Izvršni odbor NTZS kot najvišji izvršni organ zveze, potrjuje pa ga 
tudi Skupščina NTZS. 
 
Letne programe (finančni načrt in programe Strokovno trenerskega sveta ter državnih 
selektorjev) potrjujejo organi NTZS - Izvršni odbor oziroma Kolegij Izvršnega odbora, v 
finančnem načrtu programa dela pa so tudi vsebinsko opredeljene dejavnosti, zlasti na 
področju vrhunskega športa, športa mladih usmerjenih v vrhunski šport in delovanja zveze. 
 
Izvajanje programa spremljajo pristojni organi in komisije NTZS, Izvršni odbor in Strokovno 
trenerski svet spremljata redno vsaj na vsaka dva meseca, ostale komisije pa vsaj štirikrat 
letno. 
Tako zagotavljamo izvajanje programov in doseganje zastavljenih tekmovalnih in ostalih ciljev. 
 
Vodstvo, izvoljeno na Skupščini NTZS 21.9.2013, je potrdilo programe reprezentanc.  
 
Zaradi obsežnega tekmovalnega koledarja v letu 2015 (sezoni 2014/2015 in 2015/16), ko so 
najvažnejša tekmovanja: člansko svetovno in evropsko prvenstvo,  ter udeležbe na World Tour 
in Euroafrica Circuit tekmovanjih za članske reprezentance, ter evropsko prvenstvo in 
udeležba na mednarodnih mladinskih in kadetskih prvenstvih za reprezentance v mlajših 
kategorijah, bo finančni program za leto 2015 najvišji pri programski točki Vrhunski šport. Pri 
ostalih programskih točkah predvidevamo  racionalizacijo stroškov . Trenutno so na  NTZS 
zaposlene tri osebe za nedoločen čas (sekretar, vodja marketinga in razvoja, ter  tudi vodja 
centra in mladih selekcij). 
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FINANČNI NAČRT PROGRAMA DELA 
NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2015 

 

1. ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK IN MLADINE                                                                 EUR        

1.1. Športna dejavnost predšolskih otrok-predstavitev, seminarji…                                            1.000               
1.2. Prvenstva ŠŠD ( organ. stroški, promocijski in drugi izdatki )                                    2.000                    

SKUPAJ 1                                   3.000                 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 
2.1. Šolanje in izpopolnjevanje str. kadrov                                     1.000                    
Mestna in meddržavna srečanja                                     1.000                    
Udeležba na EP in SP za veterane                                      1.500                       
Delovanje komisije za rekreativni NT                                     1.000                     

SKUPAJ 2                                     4.500                  

3. VRHUNSKI ŠPORT 
SKUPAJ 3        288.665                                      

4. MEDNARODNO SODELOVANJE - Koroška, Benečija 
Pokal Jul. Alp., meddrž. srečanja, zasedanja  

SKUPAJ 4 2.500                  

5. SPREMLJAJOČA STROKOVNA DEJAVNOST 
Založniška dejavnost – Bela žogica, 4 – 5  številk 2.500                  
Izdaja učnih materialov za sodnike, delegate 1.000                
Izdaja materialov za promocijo namiznega tenisa 2.000                  

SKUPAJ 5 5.500                  

6. DELO ORGANOV ZVEZE 
6.1. Delo organov NTZS  
zasedanja organov NTZS 2.000 
obiski klubov 1.000                 
zasedanja komisij (disc. sodišče, nadz. odbor, tehnična,...)  1.500                 
6.2. Delo strokovne službe  
A. Materialni izdatki   
najemnina prostorov 3.500                
poštnina 500                   
telefoni, fax  3.000                
fotokopiranje, pisarniški material 2.500                  
računovodski servis 7.200 
B. Osebni dohodki (bruto bruto, regres, prevoz, prehrana)  
OD tehnični sekretar 30.000                                
OD marketing in razvoj  25.000             
OD selektor za mladino 36.000 

SKUPAJ 6 113.200               

  
7. RAZVOJ  
7.1 Spletna stran ntzs.si – informacijski sistem 4.500 

SKUPAJ 7 4.500 

  
 
 
 
Ad. 3. VRHUNSKI ŠPORT 
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Naše reprezentance so v sezoni 2013/2014 in 2014/15 sodelovale na Svetovnem ekipnem 
prvenstvu v Tokyu, Evropskem prvenstvu za članice in člane v Lisboni za leto 2014, 
Evropskem prvenstvu za mladince in kadete v Riva del Gardi in na mnogih mednarodnih 
prvenstvih raznih držav, PRO TOUR in WORLD TOUR za članice in člane, ter na nekaterih 
drugih tekmovanjih. Dodatno smo sodelovali še na EURO MINI CHAMPS v kategoriji mlajših 
kadetov, ki šteje kot (trenutno še neuradno) prvenstvo Evrope. 
 
Nastope na teh tekmovanjih Strokovni svet ocenjuje kot dobre.  
Na svetovnem prvenstvu v Tokyu so se naše reprezentance uvrstile na 29. mesto med  110 
ekipami pri članih in na 29. mesto pri članicah med 94 ekipami. Na evropskem prvenstvu v 
Lisboni so se naše reprezentance uvrstile na 21. mesto med  43 ekipami pri članih in na 22. 
mesto pri članicah med 36 ekipami.    
Na EP za mladino v Riva del Gardi so naše igralke in igralci dosegli naslednje uvrstitve v 
ekipnem delu:   
mladinke 6., mladinci 12., kadetinje 22., kadeti 14. mesto. Omeniti še velja uvrstitev med 
najboljših osem pri posameznikih (Darko Jorgič). Predvsem je izredno presenetila ekipa 
mladink s 6. Mestom v Evropi. 
V kategoriji  kadetov sta vrhunski rezultat dosegla kadeta Peter Hribar in Tilen Cvetko z 
uvrstitvijo med najboljših 8 dvojic v Evropi. 
Na svetovni jakostni lestvici trenutno zaseda najboljše 51. mesto Bojan Tokič, ki je v zadnjem 
letu igralno zadržal pozicijo med najboljšimi igralci na svetu, ostali igralci in igralke pa bi se za 
nekoliko večje napredovanje morali udeleževati tekmovanj, ki so zaradi oddaljenosti zelo 
draga, bi pa lahko zaradi večjega koeficienta točkovanja pridobili več točk za jakostno lestvico. 
 
PROGRAMSKA USMERITEV 
Strokovno trenerski svet in IO NTZS za vsako sezono sprejemata programe dela, ki jih 
pripravijo državni selektorji (za člane Bojan Rak, članice Vesna Ojsteršek Drnovšek, za 
mladince, kadete, mladinke in, kadetinje Jože Urh), v katerih so navedeni seznami kandidatk 
in kandidatov za reprezentance in ostali elementi, potrebni za izvedbo programa. 
Treninge in priprave izvajamo v klubih, na skupnih akcijah in na pripravah reprezentanc in 
skupin, ki jih določajo državni selektorji in potrjuje strokovno trenerski svet. Delo 
reprezentančnih selekcij poteka po individualnih programih za igralke in igralce, ki jih 
pripravljajo klubski trenerji in jih s selektorji uskladijo z reprezentančnimi programi.  
Skladno z možnostmi se dogovarjamo za skupne priprave z reprezentancami drugih držav v 
njihovih centrih ali v Sloveniji. 
 
TEKMOVANJA: reprezentance R Slovenije bodo nastopale na mednarodnih tekmovanjih, ki 
so v programih ITTF in ETTU, z NT zvezami nekaterih držav pa se dogovarjamo za 
sodelovanje na njihovih tekmovanjih. Igralke, igralci nastopajo na tekmovanjih v skladu z 
individualnimi programi, stroške krijejo delno NTZS in delno klubi. 
TESTIRANJA: program testiranj izvajamo skupno s sodelavci OSC in njihovimi pogodbenimi 
izvajalci in jih bomo izvajali vsaj dvakrat letno, da bi lahko spremljali formo in napredek v 
nekaterih parametrih. Pri mlajših spremljamo predvsem razvoj, pri starejših pa tudi tekmovalno 
formo. 
PRIPRAVE 
Eden najvažnejših pogojev za napredovanje igralk, igralcev je kvalitetno treniranje v veliki, 
kvalitetni in raznovrstni skupini, kar jim omogočamo raznih pripravah, ne glede na njihovo 
klubsko pripadnost. 
V letu 2013 je bil ustanovljen Namiznoteniški Center Slovenije v Novem mestu v katerega so 
se vključili mladi igralci iz vse Slovenije. Cilj centra je, da omogoči najboljšim mladim igralcem 
in občasno tudi članskim reprezentantom izboljšati kvaliteto treniranja.  
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S programom dela, ki ga za vsako sezono sprejemata STS in IO NTZS, bomo kandidirali za 
potrebna finančna sredstva pri MŠŠ in Fundaciji za šport. 
 
 
 
3.1. PRIPRAVE IN NASTOPI 
3.1.1. PRIPRAVE IN NASTOPI ČLANSKIH REPREZENTANC 
3.1.2. PRIPRAVE IN NASTOPI MLADINSKIH IN KADETSKIH REPREZENTANC 
 
Pod to programsko točko načrtujemo vse priprave in nastope igralk, igralcev za reprezentanco 
R Slovenije na mednarodnih tekmovanjih, ki so v koledarju ITTF in ETTU. Državni selektorji  
so pripravili podroben program priprav in nastopov in kandidate za udeležbo. Tekmovalni 
koledar v letu 2015 je zopet zelo natrpan ( SP, Evropsko prvenstvo, WORLD TOUR in Evropa 
Africa Circuit tekmovanja…). 
 
TEKMOVANJA 
V drugem delu sezone 2014/2015 in v tekmovalni sezoni 2015/2016, katere polovica finančno 
»spada« v leto 2015, so najvažnejši cilji nastopi na Svetovnem in Evropskem prvenstvu in 
možnost direktne kvalifikacije  Tokiča na OI Rio 2016.  
 
Pričakujemo torej udeležbo članskih reprezentanc na SP in EP, na nekaterih WORLD TOUR 
in Evropa Azija Circuit tekmovanjih in na nekaterih mednarodnih prvenstvih. 
 
Prav tako načrtujemo udeležbo reprezentanc v mlajših kategorijah na Svetovnem prvenstvu, 
Evropskem prvenstvu in na mednarodnih prvenstvih nekaterih držav.  
 
 

3.1.1. NASTOPI IN PRIPRAVE ČLANSKIH REPREZENTANC                                            EUR                         

SVETOVNO PRVENSTVO, Suzhou (Kitajska) 26.04.-03.05.2015 
- potni stroški, 10 oseb po EUR  1000 10.000                             
- bivanje,         10 oseb 7 dni po 200 EUR na dan                              14.000 
- žepnine,        10 oseb 7 dni po EUR 25 dnevno                                     1.750 

SKUPAJ                              25.750                  

EVROPSKO PRVENSTVO, Ekaterinburg (Rusija) 25.09.-04.10. 2015)  
- potni stroški, 11 oseb po EUR 500                                   5.500 
- bivanje,         11 oseb 9 dni po 170 EUR na dan                                16.830                  
- žepnine         11 oseb 9 dni po EUR 25 dnevno                                2.475                    

SKUPAJ                              24.805                  

EVROPA TOP ( še ni določeno)    
- potni stroški  1.000 
- bivanje 2-3 osebe 1.000 
- žepnine 100 
                                                                                          SKUPAJ 2.100 

MP - ITTF WT in EA tekmovanja 
Predvideni stroški udeležbe na World in EA Tour turnirjih so naslednji: 
- potni stroški (povprečni – letalski oz. drugi javni prevoz)                                2.500                     
- bivanje EUR 150 na dan na osebo (razvidno iz razpisov    
  tekmovanj), za 10 oseb, 4 dni  

                               6.500                  

- žepnine (vodstvo 25 EUR/dan, igralke, igralci EUR 10/dan)                                  800                      
VSOTA ZA 1 TURNIR                               9.800                 

- Tokič individualni program 2015                              14.000 
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- Organizacijski stroški 10.000 
SKUPAJ ZA 5 TURNIRJEV + Tokič individualni program                              83.000  

  

TEKMOVANJA ČLANSKI REPREZENTANCI SKUPAJ                                    135.655               
  

PRIPRAVE  

  
- avgust 2015 – bazične priprave (16-20 oseb)                                    8.000                    
- zaključne priprave pred SP in EP (Otočec, tujina)                                  5.500                                                               
- pred raznimi MP, ...5-7 krat po 4-5 dni                                  8.000                 
- honorarji za zun. sodelavce (psiholog, fizioterapevt, tel.pr....)                                  5.000                 
- najemnine dvoran                                  3.000                 

PRIPRAVE SKUPAJ                                     29.500                 

3.1.1. SKUPAJ                              165.165                       

 
3.1.2. PRIPRAVE IN NASTOPI MLADINSKIH IN KADETSKIH REPREZENTANC 
                                                                                                                                                 EUR                           

PRIPRAVE  

  
- avgust 2015 – bazične priprave (16-20 oseb)                                    8.000                    
- zaključne priprave pred EP ( 20 oseb )                                    8.000                    
- vikend priprave in priprave (5 dni, 10 mesecev)                                   20.000                    

SKUPAJ                                  36.000                    

NASTOPI 

 
- EP za mladino (20 oseb), Bratislava (Slovaška) 10.-19.7.2015                                    18.000                    
- nastop na 4 MP (povprečni stroški na 1 MP EUR 3.000)                                   12.000                    
- nastop na Euro Mini Champs 2015                                    3.000 
- nastop na 2-3 tekmovanjih (meddržavna, propagandna..)                                         4.000                    

SKUPAJ                                  37.500                    

3.1.2. SKUPAJ                                  73.500                  

SKUPAJ 3.1 238.665                  

  

3.2. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V SLOVENIJI IN TUJINI 
Seminarja ETTU  - 3 x po 2 trenerja                                  2.000                      
 Seminarji doma (lastni, OKS)                                   1.000                       

SKUPAJ                                 3.000                    

3.3. POVRAČILA OD STROKOVNJAKOM  
Nadomestilo OD selektorjem in trenerjem                                 20.000                   
Nadomestilo OD zun. sodelavcem (psiholog, fizioterapevt.. )                                  5.000                    

SKUPAJ                                25.000                    

3.4. DRŽAVNI CENTRI - PRIPRAVE 

 
Sredstva za delo centrov za priprave( trenerji, dvorane, ...)                                     25.000                   

                                                                                     SKUPAJ  25.000 

PROGRAMSKA TOČKA 3. VRHUNSKI ŠPORT SKUPAJ                               291.665                                      
 

REKAPITULACIJA IZDATKOV 

1. ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK IN MLADINE                                         3.000                    

2. ŠPORTNA REKREACIJA                                           4.500                 
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3. VRHUNSKI ŠPORT                                        291.665                                             

4. MEDNARODNO SODELOVANJE – Koroška, Benečija                                           2.500                    

5. SPREMLJAJOČA STROKOVNA DEJAVNOST                                         5.500                    

6. DELO ORGANOV NTZS                                        113.200               

7. RAZVOJ                                         4.500 

VSE SKUPAJ                                                           424.865 

 

 

REKAPITULACIJA DOHODKOV 

1. PARTICIPACIJA MIZKŠ 140.775                

2. PARTICIPACIJA FŠ 114.865 

3. PARTICIPACIJA IZ LASTNE DEJAVNOSTI 166.225                 

- registracijske takse, članarine, mandatne kazni,... 25.000                

- marketinška dejavnost 109.650 

- Participacija MŠŠ - Jože Urh  12.275 

- razno 22.300                     

  

VSE SKUPAJ                                        424.865             

 
 
 
 
         
          Predsednik NTZS     
Ljubljana, 13.11. 2014                  mag. Marjan Hribar 
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5. POTRDITEV SPREMEMB DISCIPLINSKEGA PRAVILNIKA – predlagatelj 
gradiva – Hinko Privšek 

 
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o disciplinski in materialni odgovornosti v 
Namiznoteniški zvezi Slovenije – v postopek za potrditev in sprejem Skupščini NTZS 
 
 
Obrazložitev 
 
Predlagane Spremembe in dopolnitve tega pravilnika, ki so označene z rdečo barvo in 
v oklepaju besede, ki se črtajo, so potrebne zaradi uskladitve z določbami statuta 
Namiznoteniške Zveze Slovenije. 
 
Ker je bil ta pravilnik sprejet leta 1992, je bilo potrebno posodobiti imena organov 
zveze, denarne kazni ter imena drugih pristojnih organov. 
 
V poglavju določb disciplinskega postopka je sprememba in dopolnitev določbe 25. 
člena in dodana nova določba 25.a. člena, kjer je podrobneje opredeljen ter določen 
disciplinski postopek in pristojnosti disciplinskega organa v skrajšanem postopku na 
prvi stopnji. 
 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika so pripravili Drago Škerget, Borut Maraž in 
Hinko Privšek. 
 

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška cesta 25 

1000 Ljubljana, 

Tel.: 01 4397560, fax: 01 4331142 

E-mail: info@ntzs.si 
www.ntzs.si 
 

 

 

 
Na podlagi 18. člena Statuta („25. člen“ se črta) Namiznoteniške zveze Slovenije  je Skupščina 
NTZS dne ….. sprejela spremembe in dopolnitve 

 
 
 
 
 
 

PRAVILNIKA O DISCIPLINSKI IN MATERIALNI ODGOVORNOSTI V 
(beseda „ČLANOV“ se črta) NAMIZNOTENIŠKI ZVEZI SLOVENIJE 
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I. SPLOŠNA DOLOČILA 
 
 

1. člen 
 

Člani Namiznoteniške zveze Slovenije (v nadaljevanju: zveza), člani organov zveze, 
funkcionarji zveze in druge osebe, ki zvezo zastopajo ali sodelujejo na prireditvah pod okriljem 
zveze ali kako drugače kot funkcionarji društev, trenerji, spremljevalci, tekmovalci in podobno, 
zvezo predstavljajo (v nadaljevanju:  člani) so odgovorni za vestno izpolnjevanje svojih 
dolžnosti in obveznosti. Člani odgovarjajo za nespoštovanje določil Statuta, pravilnikov in 
drugih aktov zveze, za kršitev svojih dolžnosti in obveznosti ter za druge kršitve discipline, če 
jih storijo po svoji krivdi. 
 
Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti v Namiznoteniški zvezi Slovenije (v nadaljevanju: 
pravilnik) (besedilo „Obveznosti članov zveze so določene s Statutom in z drugimi splošnimi akti zveze; 
ta pravilnik jih” se črta) podrobneje opredeljuje ter določa kršitve obveznosti, disciplinske ukrepe 
(beseda „sankcije“ se črta), postopek in organe, ki ugotavljajo odgovornost članov. 
 
 

2. člen 
 
Funkcionarji zveze so: predsednik, podpredsednik, sekretar, predsednik Nadzornega odbora 
in predsednik Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta) ter člani 
Izvršnega odbora (beseda „Predsedstva“ se črta), Nadzornega odbora in komisij. 
 
Osebe, ki zvezo zastopajo, so igralke in igralci reprezentanc zveze, kapetani in trenerji 
reprezentanc zveze, sodniki na tekmovanjih, katerih prireditelj posredno ali neposredno je 
zveza, sodniki, ki jih zveza delegira na tekmovanjih v Republiki Sloveniji in tujini ter druge 
osebe, ki na kakršenkoli način zvezo zastopajo. 
 
 
Tekmovalci društev, včlanjenih v zvezi, funkcionarji, trenerji teh društev in druge osebe, ki so 
vključene v delo zveze ali v njene prireditve, disciplinsko odgovarjajo po določilih tega 
pravilnika. 
 
 

3. člen 
 
Obveznosti članov prenehajo s prenehanjem članstva v zvezi ali v organu oziroma organizaciji 
zveze, s prenehanjem funkcije (besedilo „ali s prenehanjem funkcije” se črta) ali s prenehanjem 
zastopanja zveze, razen v primerih materialne odgovornosti člana. 
 
 

4. člen 
 
Člani so odgovorni samo za tiste kršitve obveznosti, ki so kot take predpisane v splošnih aktih 
zveze. Članu ni mogoče izreči disciplinskega ukrepa za dejanje, ravnanje, obnašanje ali 
opustitev, ne da bi bilo predhodno opredeljeno kot disciplinska kršitev. 
 
Za disciplinsko kršitev je mogoče članom izreči le disciplinski ukrep, ki je predpisan s tem 

pravilnikom in po postopku, ki ga določa ta pravilnik. 
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Nepoznavanje splošnih aktov zveze in obveznosti, ki iz njih izhajajo, nikogar ne opravičuje 
odgovornosti. 
 
 

II. TEMELJNA DOLOČILA 
 
 

5. člen 
 
Disciplinsko razsodišče (besedi „Disciplinsko komisijo“ se črta) sestavljajo predsednik 
Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta), namestnik predsednika 
Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta), dva člana in dva 
namestnika članov Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta). 
  
Namestnik predsednika Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta) ima 
vse pravice in dolžnosti predsednika Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ 
se črta), ko tega nadomešča; prav tako imata vse pravice in dolžnosti članov Disciplinskega 
razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta) namestnika članov. 
 
Disciplinsko razsodišče (besedi „Disciplinska komisija“ se črta) je pri svojem delu neodvisno in 
za svoje delo odgovarja le Skupščini zveze. 
 
 

6. člen 
 
Postopek o prekršku na prvi stopnji ali po skrajšanem postopku vodi in o zadevi odloča 
predsednik Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta), kot sodnik 
posameznik. 
  
V pritožbenem postopku odloča disciplinski senat treh članov oziroma namestnikov članov   
Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta); disciplinski senat izvoli 
izmed sebe predsednika disciplinskega senata, ki vodi posamezno zasedanje senata. Sestavo 
senata izmed članov in namestnikov članov Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske 
komisije“ se črta) predhodno določi namestnik predsednika Disciplinskega razsodišča (besedi 
„Disciplinske komisije“ se črta), če je v zadevi na prvi stopnji odločal predsednik Disciplinskega 
razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta), oziroma, predsednik  Disciplinskega 
razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta), če je na prvi stopnji odločal namestnik 
predsednika Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta). 
  
O nepravilnem sestavu disciplinskega organa ali o neopravičeni izločitvi disciplinskega 
sodnika odloča na zahtevo člana, Izvršni odbor zveze. 
 
 

7. člen 
 
Člani so v disciplinskem postopku enakopravni. Enakopravnost članov v postopku se mora 
odražati tudi iz objektivnega sestavljanja disciplinskega organa v posameznih fazah postopka. 
 
 

8. člen 
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Disciplinski postopek je hiter, ekonomičen, javen, usten in pisen. Član, ki je v disciplinskem 
postopku, mora imeti praviloma možnost, da se izjavi o očitkih, predlogih in dokazih, ki jih 
predlaga tisti, ki je postopek sprožil. V vseh fazah disciplinskega postopka lahko člana zastopa 
poklicni zagovornik ali druga polnoletna oseba. 
 
 

9. člen 
 
O posamezni kršitvi obveznosti  je mogoče odločati le enkrat. O isti zadevi je mogoče ponovno 
odločati samo takrat, če Skupščina (beseda „Konferenca“ se črta) zveze razveljavi odločitev 
disciplinskega organa ali v obnovitvenem postopku. 
 
 

10. člen 
 
Član je odgovoren za kršitev obveznosti samo, če je kriv. Član je kriv, če krši obveznosti 
namenoma ali iz malomarnosti. 
 
Član krši obveznosti namenoma, če ve ali bi moral vedeti, da bo zaradi njegovega dejanja ali 
opustitve nastala za zvezo škodljiva posledica in tudi hoče, da taka posledica nastane ali vsaj 
dopusti njen nastanek. 
 
Član krši obveznosti iz malomarnosti, če ve ali bi moral vedeti, da bo zaradi njegovega  
dejanja ali opustitve nastala za zvezo škodljiva posledica, pa lahkomiselno misli, da ne bo 
nastala ali misli, da jo bo lahko pravočasno preprečil ali odvrnil. 
 
Za materialno škodo, ki jo je član povzročil zvezi je odškodninsko odgovoren, če je škodo 
povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti. 
 
 

11. člen 
 
Če kršitev obveznosti pomeni tudi kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni  dolžnosti, mora 
predsednik Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta) o tem obvestiti 
pristojnega državnega (beseda „javnega“ se črta) tožilca ali drug pristojni organ. 
 
 

12. člen 
 
Kazenska odgovornost, odgovornost za prekršek ali gospodarski prestopek ne izključuje 
disciplinske odgovornosti za kršitev obveznosti, če pomeni dejanje, ki se šteje za kaznivo 
dejanje, prekršek ali gospodarski prestopek tudi kršitev obveznosti po tem pravilniku. 
 
 

13. člen 
 
Stroški, ki nastanejo z disciplinskim postopkom, bremenijo člana, ki je pravno močno spoznan 
za odgovornega kršitve  obveznosti. 
 
Če je bil član oproščen kršitve obveznosti ali če je  bil postopek zoper njega ustavljen, ima 
pravico zahtevati povračilo stroškov, ki so mu nastali v zvezi s postopkom. 
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O zahtevi odloča disciplinski organ, ki je vodil disciplinski postopek. Zoper odločitev o plačilu 
stroškov je možna pritožba na disciplinski senat. 
 
 

III. KRŠITVE  OBVEZNOSTI  IN  DISCIPLINSKI UKREPI 
 
 

14. člen 
 
Kršitve obveznosti so: 

1. neizpolnjevanje ali nevestno, nepravočasno in malomarno izpolnjevanje obveznosti v 
organih zveze, pri zastopanju zveze ali na prireditvah pod okriljem zveze, 

2. nezakonito razpolaganje s finančnimi in materialnimi sredstvi zveze ter storitev 
kaznivega dejanja, gospodarskega postopka ali prekrška v zvezi z delom zveze, 

3. dajanje nepravilnih podatkov oziroma nedajanja podatkov organom ali funkcionarjem 
zveze ter drugim odgovornim v zvezi, če je to bistveno vplivalo na odločanje v zvezi, 

4. opustitev dejanja, s čemer se zavestno ovira ali onemogoča delo v zvezi, 
5. zloraba položaja ali prekoračitev danega pooblastila, 
6. onemogočanje predstavnikom društev, funkcionarjem zveze, organom zveze in drugim 

odgovornim in zainteresiranim posameznikom, ki delujejo v zvezi vpogleda v poslovanje 
zveze, 

7. neupravičena odklonitev nalog zveze oziroma neupravičena odsotnost     (tekmovalcev, 
trenerjev in drugih uradnih oseb) določenih za državno reprezentanco. 

8. žalitev in obrekovanje organov, funkcionarjev in drugih odgovornih oseb zveze, 
9. žalitev, obrekovanje, grožnje, neprimerno  vedenje ali nesramno obnašanje napram 

disciplinskemu organu zveze tekom disciplinskega postopka in izven disciplinskega 
postopka v zadevah postopka, 

10. neupravičena uporaba  sredstev zveze, 
11. dajanje nepravilnih podatkov ali opustitev pošiljanja podatkov oziroma listin 

pooblaščenim organom in organizacijam izven zveze, 
12. oviranje ali onemogočanje delovanja organov zveze ali posameznikov v organih zveze in 

drugih organih pri opravljanju funkcije, 
13. širjenje lažnih, netočnih in zlonamernih trditev o razmerah v zvezi, 
14. povzročitev materialne škode zvezi, 
15. opustitev predloga ali pobude za uvedbo disciplinskega postopka ali postopka za 

ugotavljanje materialne in disciplinske odgovornosti, če član ve, da je bila kršena 
pomembna obveznost ter povzročena zvezi znatna materialna oziroma moralna škoda. 

16. ponarejanje zapisnikov, sklepov, obvestil in drugih aktov zveze, 
17. neupravičeno sprejemanje ali dajanje daril in drugih materialnih ugodnosti v zvezi z 

opravljanjem obveznosti in nalog v zvezi, 
18. vidna vinjenost, ko član zastopa ali predstavlja zvezo, društvo v zvezi, deluje v organih 

zveze ali kakorkoli sodeluje na prireditvah, sejah, sestankih in drugih manifestacijah 
zveze, 

19. povzročanje nereda, prepira, pretepa ali drugačnega kršenja javnega reda in miru, ko 
član zastopa ali predstavlja zvezo, društvo v zvezi, deluje v organih zveze ali kakorkoli 
sodeluje na prireditvah, sejah, sestankih in drugih manifestacijah zveze, 

20. vsaka druga kršitev obveznosti, ki je kot taka izrecno opredeljena po drugem splošnem 
aktu zveze. 

 
 

15. člen 
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Disciplinski ukrepi oziroma kazni so: 
- opomin 

- javni opomin 

- prepoved nastopanja na tekmovanju ali opravljanje funkcij oziroma drugih dolžnosti za 

  določen čas 

- denarna kazen 

- izključitev iz zveze 

 
 

16. člen 
 
Opomin se izvrši tako, da se pismeni odpravek odločbe o disciplinski kršitvi dostavi članu, ki se 
ga je obravnavalo v disciplinskem postopku. 
 
Javni opomin se izvrši tako kot je v prejšnjem odstavku, poleg tega se odločitev objavi v Beli 
žogici in v tekočih pisnih informacijah na uradni spletni strani zveze. Z javnim opominom se 
seznanijo tudi organi namiznoteniškega društva, katerega član je kaznovan. 
 
Ukrep prepovedi nastopanja na tekmovanjih ali opravljanja funkcij oziroma drugih dolžnosti se 
lahko izreče članu (besedilo „članom organom zveze, funkcionarjem zveze in osebam, ki 
zvezo zastopajo ali sodelujejo kot namiznoteniški delavci na prireditvah pod okriljem zveze“ se 
črta) največ za dobo enega leta od dne, ko postane odločitev Disciplinskega razsodišča 
(besedi „disciplinskega organa“  se črta) dokončna. Tudi ta ukrep se objavi tako kot ukrep 
javnega opomina. 
 
 

17. člen 
 
Denarna kazen se sme izreči članu  (besede „društvom in zvezam društev” se črta)  le za 
disciplinske kršitve iz 1, 3, 4, 7, 11 in 12 točke 14. člena tega pravilnika. Disciplinski  ukrep 
denarne kazni se sme izreči do največ 420.00 EUR (znesek „417.29 EUR“ se črta). Če je 
izrečenih več ukrepov denarne kazni, ne sme skupno izrečena denarna kazen presegati 
420.00 EUR  (znesek „417.29 EUR“ se črta). V primeru, da kaznovani član (besedilo „društvo 
ali zveza društev ali druga namiznoteniška pravna oseba” se črta)  ne poravna denarne kazni v 

določenem roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, izreče Disciplinsko razsodišče (besedi 
„disciplinski organ“ se črta) prepoved nastopanja članu (besedilo „ekipam in članom društva ali 
zvezi društev” se črta) na vseh prireditvah pod okriljem zveze do poravnave denarne kazni. 
Prepoved nastopanja lahko traja največ dve leti od zadnjega dneva roka za plačilo denarne 
kazni. Sredstva iz denarne kazni so dohodek zveze. 
 
Denarna kazen se lahko izreče pogojno za dobo dveh let. Pogojno odložena izvršitev denarne 
kazni se lahko prekliče, če član v tem času stori enako hudo ali hujšo kršitev obveznosti. 
 
 

18. člen 
 
Ukrep izključitve iz zveze lahko izreče disciplinski organ, če je kršitev obveznosti tako huda, da 
se z njo povzročajo motnje v delu zveze oziroma onemogoča ali otežuje delo drugih članov in 
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organov zveze, oziroma, da se z njo zelo težko prizadene ugled zveze ali  Republike 
Slovenije. 
 
Ukrep izključitve iz zveze se lahko izreče pogojno največ za dobo dveh let. Pogojno odložena 
izvršitev ukrepa izključitve se lahko prekliče, če član v tem času stori enako hudo kršitev 
obveznosti. 
 
 

19. Člen 
 

Z ukrepi po 17. in 18. členu tega pravilnika se seznanja člane (beseda „članstvo“ se črta)  v 
zvezi na enak način kot pri izreku javnega opomina. 
 
 

20. člen 
 
Izrečene ukrepe je mogoče izvršiti, ko je odločitev o disciplinski kršitvi pravnomočna. Ukrep 
opomina in javnega opomina izvrši Disciplinsko razsodišče (besede „disciplinski organ zveze“ 
se črta), ostale ukrepe izvršijo drugi organi zveze, prvenstveno pa po delovni dolžnosti 
sekretar zveze. 
 
(Drugi odstavek se črta, ker se besedilo podvaja z določbo 33. člena tega pravilnika.) 
 
Če je bil podan zahtevek za varstvo zakonitosti ali pa za obnovo postopka, se lahko izvršitev 
ukrepa odloži do odločitve o zahtevku za varstvo zakonitosti ali glede obnove postopka, če to 
presodi Disciplinsko razsodišče (besedi „disciplinski organ“ se črta),  predlagatelj oziroma 
pobudnik (besedilo „organ ali član, ki je podal predlog ali pobudo za sprožitev” se črta) 
disciplinskega postopka ali Izvršni odbor zveze (beseda „Predsedstvo“  se črta). 
 

 
 

IV. DISCIPLINSKI  POSTOPEK 
 
 

21. člen 
 
Disciplinski postopek se mora pričeti na pisno zahtevo upravičenih predlagateljev. Upravičeni 
predlagatelji so: Skupščina zveze, Izvršni odbor zveze (besedi „Konferenca in Predsedstvo“  
se črta)  in Nadzorni odbor. 
 
 
 
 
 

22. člen 
 
Vsak član zveze, ki izve za kršitev obveznosti, ima pravico, da poda pisno pobudo za uvedbo 
disciplinskega postopka. Disciplinsko razsodišče (besedi „Disciplinski organ“ se črta) oceni 
pisno pobudo in če ugotovi, da je utemeljena, umestna in pravočasna, prične z disciplinskim 
postopkom po uradni dolžnosti. 
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23. člen 
 
Predlagatelj postopka ali pobudnik postopka zastopa svoj predlog ali pobudo  (beseda 
„zahtevek“ se črta) pred Disciplinskim razsodiščem (besedi „disciplinskim organom“ se črta) v 
vseh fazah postopka in ima vse pravice pri vlaganju pravnih sredstev. 
 
 

24. člen 
 
O uvedbi disciplinskega postopka obvesti Disciplinsko razsodišče (besedi „disciplinski organ“ 
se črta) nemudoma člana, zoper katerega se bo postopek vodil z vsemi navedbami, ki so 
potrebne za zagovor člana v disciplinski zadevi, oziroma o zadevi odloči po določilih 25. člena 
tega pravilnika, če je to dopustno. Če Disciplinsko razsodišče (besedi „disciplinski organ“ se 
črta) ne uvede disciplinskega postopka, obvesti o tem v pisni obliki s poukom o pravnem 
sredstvu pobudnika postopka. 
 

 
25. člen 

 
Če predlog za uvedbo disciplinskega postopka ali pobuda temelji na osebni neposredni 
ugotovitvi člana ali pooblaščene uradne osebe ali na uradnih podatkih in, če Disciplinsko 
razsodišče (besedi „disciplinski organ“ se črta)  spozna, da je bila storjena disciplinska kršitev 
oziroma, da kršitve ni in lahko pobudo zavrne, lahko o zadevi odloči brez zaslišanja ali pisnega 
zagovora člana. 
 
Disciplinska odločba po določbah prejšnjega odstavka se lahko izda v vseh primerih, razen v 
primeru disciplinskega ukrepa izključitve iz zveze. 
 
Zoper tako izdano odločbo lahko vloži kaznovani član ali od njega pooblaščene osebe  ali 
predlagatelj ali pobudnik postopka, ugovor v roku 8 dneh od dneva vročitve disciplinske 
odločbe. 
 
V kolikor Disciplinsko razsodišče ugotovi, da je ugovor utemeljen, lahko: 
   - v primeru, da je izdal disciplinski ukrep, pritožnik pa je kaznovani član: le tega razveljavi 
     ali omili 
   - v primeru, da je zavrnil pobudo za uvedbo disciplinskega postopka: pobudi ugodi 
 
Zoper novo odločbo Disciplinskega razsodišča je dovoljen ugovor v roku 8. dni od prejema 
nove odločbe Disciplinskega razsodišča. 
 
 
(besedilo 2. in 3. odstavka tega člena “Če je bil ugovor vložen pravočasno, razveljavi disciplinski organ 

odločbo o disciplinski kršitvi in nadaljuje redni postopek. Zoper odločbo, s katero se ugovor zavrže, je 

dovoljena pritožba na disciplinski senat Disciplinske komisije.  

Odločba o disciplinski kršitvi, izdana v rednem postopku, ne sme biti za kršitelja manj ugodna od 

odločbe, ki je bila na njegov ugovor razveljavljena”  se črta). 

 
25.a. člen 
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Če Disciplinsko razsodišče odloči, da ne bo izdal nove odločbe ali če je zoper novo odločbo 
vložen ugovor, le ta pa je bil prav tako vložen pravočasno, razveljavi Disciplinsko razsodišče  
odločbo o disciplinski kršitvi in nadaljuje redni postopek. 
 
Če Disciplinsko razsodišče ugovor zoper prvo ali drugo odločbo zavrže iz procesnih razlogov 
(nepravočasna vložitev ugovora, …),  je zoper odločbo o zavrženju dovoljena pritožba na 
disciplinski senat Disciplinske komisije. 
 
Odločba o disciplinski kršitvi, izdana v rednem postopku po 26. členu tega pravilnika, ne sme 
biti za kršitelja manj ugodna od odločbe, ki je bila na njegov ugovor razveljavljena. 
 
 

26. člen 
 
Redni postopek z izvedbo dokazov materialne narave, z zaslišanjem kršitelja, prič in 
izvedencev, pisni zagovori in stališča ter izjave in druge dokaze izvede disciplinski organ, če: 

-  je izvedba dokaznega postopka za ugotovitev resnice potrebna, 
-  grozi kršitelju izrek ukrepa izključitve iz zveze ali 
-  je bila razveljavljena (beseda „prva“ se črta) odločitev, izdana po skrajšanem postopku 
   na podlagi določil iz 25. člena. 

 
Postopek se zaključi z izdajo disciplinske odločbe, s katero se članu izreče enega izmed 
disciplinskih ukrepov iz 15. člena tega pravilnika  (beseda „o kaznovanju“ se črta) ali se le-tega 
oprosti očitane kršitve. Zoper izdano odločbo ima upravičeni predlagatelj oziroma pobudnik 
postopka kakor tudi kaznovani član pravico, da vloži pritožbo v roku 8 dni od vročitve odločbe. 
 
Če se pritoži le kaznovani član, ne more biti odločitev pritožbenega organa za člana manj 
ugodna od odločitve, zoper katero vlaga pritožbo. 
 
 

27. člen 
 
O pravočasno vloženi pritožbi odloča na nejavni seji disciplinski senat. Predsednik 
Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ se črta) ali njegov namestnik ne 
moreta biti člana disciplinskega senata, če sta o zadevi že odločala kot sodnik posameznik. 
Odločitev disciplinskega senata je dokončna in se z njo zaključi redni postopek. 
 
Član, ki je v disciplinskem postopku spoznan za krivega ter kot delavec ali funkcionar zveze 
poklicno opravlja dolžnost (besedilo „Delavec ali funkcionar zveze, ki poklicno opravlja  
dolžnost“ se črta), lahko uveljavlja svoje pravice iz dela tudi pred Delovnim in socialnim 
sodiščem (besede „Sodiščem združenega dela“ se črta). 
 
 

28. člen 
 
Če je disciplinska kršitev take narave, da je nujno člana še pred izrekom disciplinskega ukrepa 
odstraniti iz namiznoteniške sredine, in v primerih, ko je to s splošnim aktom izrecno določeno, 
lahko postavi Disciplinsko razsodišče (besedi „disciplinski organ“ se črta) člana v suspenz. 
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Najdaljši možni čas suspenza je tri mesece in mora biti datumsko točno opredeljen. Če 
Disciplinsko razsodišče (besedi „disciplinski organ“ se črta) od uvedbe suspenza do njegovega 
izteka ne izda odločbe o disciplinski kršitvi, ni član več v suspenzu. 
 
Zoper odločitev o suspenzu so možna vsa pravna sredstva, kot v vseh fazah disciplinskega 
postopka. 
 
 

29. člen 
 
Če član smatra, da je bil neupravičeno pravnomočno kaznovan, ker je bil v njegovem primeru 
kršen postopek do take mere, da sta bila ugotavljanje dejstev in nato izrek ukrepa bistveno 
izkrivljeni,  ima pravico v roku 30 dni od pravnomočnosti disciplinske odločbe podati zahtevek 
za varstvo zakonitosti na Skupščino zveze (beseda „Konferenco “ se črta). 
 
Podani zahtevek lahko zadrži izvršitev disciplinskega ukrepa do odločitve Skupščine zveze 
(beseda „Konference“ se črta). 
 
O zahtevku za varstvo zakonitosti odloča Skupščina zveze (beseda „Konferenca“ se črta) na 
njenem prvem zasedanju, če so bila predhodno izkoriščena vsa pravna sredstva in v primeru 
izrekanja disciplinskih ukrepov: 

-  izključitve iz zveze, 
-  prepovedi nastopanja na tekmovanjih ali opravljanja funkcije oziroma druge dolžnosti nad 
   6 mesecev, 
-  izreka denarne kazni nad 200.00 EUR. 

 
 
 

30. člen 
 
Obnovo postopka lahko predlaga kaznovani član  (beseda „upravičenec“ se črta) oziroma od 
njega pooblaščena oseba ali jo disciplinski organ uvede po uradni dolžnosti, če se utemeljeno 
domneva: 

-  da disciplinska odločba temelji na krivi izpovedi priče ali izvedenca, 
-  da sloni odločitev na ponarejenih dokazilih, 
-  da se je izvedelo za nova dejstva ali nove dokaze, katere ni bilo mogoče predložiti v 
  predhodnem postopku in bi nedvomno prišlo do drugačne odločitve Disciplinskega 
  razsodišča (besedi „disciplinskega organa“ se črta), če bi bila ta dejstva in ti dokazi tedaj 
  predloženi. 
 

 
31. člen 

 
V škodo kaznovanega člana je mogoče predlagati obnovo postopka najkasneje v 30 dneh, 
odkar se je izvedelo za obnovitvene razloge, vendar v nobenem primeru ne, če je postopek  
zastaral. 
 
V korist kaznovanega člana je vedno mogoče predlagati obnovo postopka. Predlog, oziroma 
pobudo za obnovo postopka se enako obravnava kot predlog oziroma pobudo za uvedbo 
disciplinskega postopka. 
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V. ZASTARANJE 
 
 

32. člen 
 
Uvedba in vodenje disciplinskega postopka zaradi kršitve obveznosti zastara v enem letu. 
Zastaralni rok začne teči prvega dne po storjeni kršitvi obveznosti. Če je posledica dejanja, s 
katerim je bila storjena kršitev obveznosti tudi kazenska odgovornost storilca, zastara uvedba 
in vodenje disciplinskega postopka v dveh letih po dnevu, ko se je izvedelo za kršitev in 
storilca. 
 
 

33. člen 
 
Začetek izvršitve ukrepa zastara v 90 dneh od dne, ko je postala odločba, s katero je bil 
izrečen ukrep, pravnomočna in dokončna. 
 
 

34. člen 
 

Za zastaralne roke skrbi predsednik Disciplinskega razsodišča (besedi „Disciplinske komisije“ 
se črta), ki je odgovoren, da ne pride do zamude rokov za uvedbo oziroma vodenje postopka 
in za izvršitev ukrepa. 
 
 
 
 

VI. EVIDENCA IN IZBRIS UKREPOV 
 
 

35. člen 
 

Če zoper člana, kateremu je bil izrečen opomin, v enem letu od dneva pravnomočnosti in 
dokončnosti odločbe o opominu, ni izrečen nov opomin ali strožji ukrep, se kaznovanemu 
članu izrečeni opomin izbriše  iz evidence zveze. 
 
Če zoper člana, kateremu je bil izrečen javni opomin, v dveh letih od dneva pravnomočnosti in 
dokončnosti odločbe o javnem opominu, ni izrečen opomin ali strožji ukrep, se kaznovanemu 
članu izrečeni javni opomin izbriše iz evidence zveze. 
 
Po treh letih od pravnomočnosti oziroma dokončnosti odločitve ukrepa prepovedi nastopanja 
na tekmovanjih oziroma opravljanja funkcije in drugih uradnih dolžnosti, se ta ukrep zoper 
člana izbriše iz evidence,če mu v tem času ni bil izrečen noben drug disciplinski ukrep. 
 
Po petih letih od pravnomočnosti, oziroma dokončnosti odločitve ukrepa izključitve iz zveze, se 
ukrep članu izbriše in je član lahko ponovno sprejet v zvezo, če je bilo njegovo ravnanje po 
izrečenem ukrepu primerno in če je pričakovati, da je izrečeni ukrep izključitve iz zveze na 
člana vzgojno vplival tako, da ne bo več storil disciplinske kršitve. 
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Izvršni odbor  zveze (beseda „Predsedstvo “ se črta) je pristojno, da odloča o ponovnem 
sprejemu v zvezo člana, ki je bil iz zveze izključen na podlagi disciplinskega ukrepa. 
 
 
 
 

36.  člen 
 
Sekretar zveze vodi evidenco o izrečenih disciplinskih ukrepih. Če je ukrep izbrisan iz 
evidence, se šteje, kot da ni bil izrečen. 
 
Za izbris ukrepa skrbi sekretar zveze. 
 
O izbrisu ukrepa se mora obvestiti člana, na katerega se ukrep nanaša. 
 
 
 
 

VII. MATERIALNA ODGOVORNOST 
 
 

37.  člen 
 
Član je odgovoren za vsako škodo, ki jo povzroči pri delu ali v zvezi z delom za zvezo, s 
kaznivim dejanjem, s kršitvijo obveznosti ali z drugim namernim ravnanjem ali z dejanjem, 
storjenim iz velike malomarnosti. 
 
Odgovornost za povzročeno škodo pomeni, da mora član povzročeno škodo zvezi povrniti. 
 
 

38.  člen 
 
Od člana ni mogoče prisilno izterjati odškodnine za povzročeno škodo brez ustrezne sodne 
odločbe. Enako izvršilno moč kot sodna odločba ima pisni sporazum o plačilu odškodnine. 
 
 

39.  člen 
 
Škoda je premoženjska (materialna) in nepremoženjska (nematerialna). Materialna škoda je 
izguba ali zmanjšanje vrednosti premoženja zveze. Nematerialna škoda se kaže v prizadetosti 
drugih dobrin oziroma interesov zveze. 
 
 

40.  člen 
 
Član, ki (beseda „Kdor“ se črta) izve, da je bila zvezi povzročena škoda, jo mora pisno ali 
ustno prijaviti upravičenemu predlagatelju postopka, ki sproži odškodninski postopek. 
 
 

41.  člen 
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Če se ugotovi, da je član povzročil zvezi škodo s kršitvijo obveznosti in je zoper njega uveden 
disciplinski postopek, se odškodninska odgovornost člana ugotavlja v disciplinskem postopku. 
 
Če je bil disciplinski postopek ustavljen oz. je bil član v tem postopku oproščen, s tem še ni 
prenehala njegova odškodninska odgovornost za povzročeno škodo. 
 
 
 
 

42.  člen 
 
Ko dobi Disciplinsko razsodišče (besede „pristojni disciplinski organ“ se črta) prijavo o 
nastanku škode, mora  zoper odgovornega člana nemudoma uvesti postopek, v katerem se 
ugotavlja odgovornost  člana in višina škode. 
 
Postopek se vodi po določilih tega pravilnika, ki se nanašajo na ugotavljanje disciplinske 
odgovornosti člana. 
 
 

43.  člen 
 
Ko Disciplinsko razsodišče (besedi „disciplinski organ“ se črta) ugotovi, da je član odgovoren  
za povzročeno škodo, odloči o načinu povrnitve škode. 
 
Če je narava škode taka, da to omogoča, in če druge okoliščine to narekujejo, lahko 
Disciplinsko razsodišče (besedi „disciplinski organ“ se črta) naloži članu, da škodo popravi v 
določenem času. 
 
Če ni pogojev, da bi odgovorni član škodo popravil, določi Disciplinsko razsodišče  (besedi 
„disciplinski organ“ se črta), da mora član povrniti škodo v obliki denarne odškodnine. V tem 
primeru odloči o roku, v katerem  mora biti odškodnina plačana in o morebitnem obračunu 
odplačevanja odškodnine. 
 
 

44.  člen 
 
Član lahko v postopku za ugotavljanje odškodninske odgovornosti predlaga, da se ga v celoti 
ali deloma oprosti  plačila odškodnine. 
 
Član ne more biti oproščen plačila odškodnine, če je škodo povzročil namenoma ali če je bil 
zaradi škodnega dejanja spoznan  za krivega, na podlagi pravnomočne odločbe sodišča. 
 
 

45.  člen 
 
Zoper odločbo o plačilu odškodnine in zoper odločbo o zavrnitvi predloga za oprostitev plačila 
odškodnine ima član pravico ugovora oziroma pritožbe, smiselno določilom disciplinskega 
postopka. 
 
 

46.  člen 
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Odškodninskega zahtevka ni mogoče uveljavljati po preteku treh let od nastale škode. 
 
Če je škoda nastala zaradi dejanja, katerega posledica je kazenska odgovornost člana, 
zastara odškodninski zahtevek  v roku, v katerem  zastara kazenski pregon. 
 
 

47.  člen 
 
Če povzroči škodo več članov, je vsak posebej odgovoren za del škode, ki jo povzroči. 
 
 
 
Če ni mogoče ugotoviti za vsakega člana posebej, kolikšen del škode je povzročil, se šteje, da 
so člani enako odgovorni in morajo škodo povrniti v enakih delih. 
 
 
 

VIII. KONČNE DOLOČBE 
 
 

48.  člen 
 
V disciplinskem postopku pred organi zveze se smiselno uporabljajo določila "Zakona o 
prekrških Republike Slovenije", v kolikor ni s tem pravilnikom drugače določeno. 
 
 

49.  člen 
 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način kot ta pravilnik. 
 
Skupščina (beseda „Konferenca“ se črta) zveze razlaga določila tega pravilnika. 
 
 

50.  člen 
 
Pravilnik začne veljati in se uporablja osmi dan po objavi (izidu) v namiznoteniškem glasilu 
"Bela žogica". 
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6. PREDLOGI IN MNENJA KLUBOV/DRUŠTEV 

 

6.1. PREDLOGI NTK VESNA 

 

PREDLOGI ''NTK VESNA'' ZA SKUPŠČINO : 
 

 

 

1. Vsi selektorji naj imajo kriterije za izbiro reprezentanc v vseh starostnih kategorijah-

pred sezono jih predstavijo širšemu izboru igralcev in trenerjev. Ukinili bi 25%, ki jih 

ima selektor pri določanju nosilcev na turnirjih. 

2. Razpisi za izbiro delavcev na NTZS. 

3. Organiziranje priprav ob pričetku sezone za kadete, mladince in člane širšega izbora. 

Organiziranje priprav tudi med letom do 2-3 krat za reprezentanco. 

4. Plačati 2-3 tekmovanja za reprezentanco čez sezono. 

5. Zamenjati ljudi v določenih komisijah (tehnična, sodniška,…), kjer delajo nepošteno, 

slabo ali pa sploh ne delajo. 

6. Vsi tekmovalni sistemi naj bodo enotni. 

7. 2 tekmi za obstoj ali napredovanje v ligi. 

8. Državno prvenstvo- obvezno 16 miz, mogoče spet tako, da ženske pričnejo kasneje, ker 

se že nekaj let igra od 9 ure zjutraj do 21 ure zvečer brez prekinitev. 

9. Več pomoči zveze klubom in manj računov. 

10. za člane in članice poizkušati zbrati nagradni sklad. 

11. Tekmovanja organizirati spet poštena in pošteno žrebati, ker je veliko tekmovanj z 

nepravilnimi žrebi. 

12. Za tehnično komisijo- točkovanje za dodelitev tekmovanj. V finalni skupini naj ne bi 

bilo postavljenih igralcev. Strokovni svet – trenerska organizacija sprejmejo predloge, 

vendar se jih kasneje ne upošteva 

13. Upoštevanje konference ligašev, liga odbora s strani IO pri organizaciji lig 

14. Namiznoteniški center je odlična stvar, vendar naj ima kriterije. 

15. Za igranje na TOP turnirjih in za določanje reprezentance so lestvice. 

16. Igralci, ki igrajo v tujini in so v reprezentanci naj obvezno igrajo vsaj dva domača 

turnirja. 

17. Za igranje na kvalifikacijskih ekipnih turnirjih ni nobenih pogojev (če si v 1.SNTL 

moraš igrati) 

18. Enaki finančni pogoji za vse klube včlanjene v NTZS 

19. Do konca junija mora biti narejen koledar za naslednjo sezono. 

20. Mini prestopni rok po prvem delu lige (december). 

21. Dvojne licence za mlade igralce.  
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6.2. PREDLOGI NTD KAJUH SLOVAN 

 
NTD KAJUH-Slovan 

Gortanova 21,  Ljubljana 

 

 

Ljubljana, 8.06.2015 

 

 

Zadeva:  Predlogi  za  44.  skupščino  NTZS 

 

Zaradi  rutinsko izpeljanih skupščin v zadnjih letih je precejšnje število klubov izgubilo interes 

udeležbe na najvišjem organu  NTZS.  Tudi v našem primeru je tako.  Uveljavilo se je načelo, 

da je dobro izpeljana skupščina  kratka in nepolemična.  S tem bi se seveda lahko strinjali, če bi 

imeli  klubi možnost vplivanja in udeležbe pri odločitvah skozi leto.  Vendar na žalost temu ni 

tako.  Večina klubov pasivno opazuje dogajanje in sprejemanje včasih tudi spornih odločitev in 

ker se jih zadeve trenutno ne tičejo tudi ne reagirajo. Zakaj smo postali pasivni?  Ker smo se 

naveličali  stalnega opozarjanja na vedno iste zgrešene postopke in napačne odločitve. Vsak se 

briga le zase in se tudi oglaša le zaradi lastnih interesov.   

Pa  naštejmo  nekaj nedoslednosti, ki smo jim bili priča:  

- NTZS za popularizacijo namiznega tenisa ne naredi dovolj, da bi bili bolj prepoznavni in bi 

tudi klubi lažje novačili otroke, ki imajo smisel za šport.  V  zadnjih letih je NTZS izpeljala le  

akcije, ki so bile  dejansko financirane s strani  drugih  (ITTF). 

- Organizacija NT centra v Novem mestu sedaj zgleda kot zgodba o uspehu, vendar skriva kar 

nekaj netransparentnih postopkov in  lahko rečemo vsiljenih odločitev. 

- Angažiranje  vodje razvoja in marketinga NTZS  je bilo popolnoma prirejeno in tudi po nekaj 

letih ne kaže rezultatov. Ista oseba je pedagoški vodja v NT centru, po mnenju nekaterih to 

funkcijo ne opravlja dobro. 

Kljub temu da načelno podpiramo center, so občasne akcije skupnih treningov v centru 

anonimne in skoraj tajne. 

- Področje izobraževanja je neustrezno vodeno in prepuščeno človeku, ki vidi v namiznem 

tenisu le svojo korist. Že nekaj let si dovoli marsikaj, pa mu nihče ne upa stopiti na prste, ker si 

je ustvaril sloves edinega  strokovnjaka. 

-  S koledarjem tekmovanj in dodelitvijo le teh izvajalcem so vsako leto težave. Vendar še 

nismo našli sistemske rešitve ali izdelali postopek izdelave koledarja in dodelitve tekmovanj. 

- Sistem tekmovanj in točkovanja je zastarel in vpije po posodobitvah.  Tekmovanja moramo 

prilagoditi  nastopajočim ne pa trmasto vztrajati pri sedanjem stanju. Naš sistem je  na žalost 

ravno obraten od  logičnega.  S  tekmovanji  so najbolj obremenjeni  dobri kadeti in mladinci, 

mlajši člani in člani pa tekmovanj  razen ligaških nimajo, še posebej, če ne nastopajo na TOP-ih 

in mastersu. 

Že leta se sprašujemo zakaj naši člani ne napredujejo, ko zapustijo mladinsko konkurenco, pa 

za to ne naredimo nič.  Članskega programa dela, razen bornih priprav pred  večjimi 

tekmovanji ni. 

-Posebno poglavje so naši pravilniki, ki jih izkrivljamo in prirejamo tako kot nam trenutno 

ustreza.  Igranje tujcev v kadetski in mladinski konkurenci,  igranje z licenco, igranje za več 

ekip v različnih ligah,  nepravilno točkovanje. 
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- Tudi pravilnik o reprezentancah je bil vsiljen in praktično jemlje kompetence selektorju s tem, 

da ga omejuje v njegovem delu.  Po veljavnem pravilniku bi lahko bil selektor  vsak starš, ki 

pozna lestvico in je bil na  nekaj tekmah v sezoni. 

 

Zakaj smo samo kritični, gotovo je tudi kaj za pohvaliti ?  Drži !  Vendar se od  pohval ne  da 

živeti.  Dobro oz. odlično delo vseh  organov  NTZS je nujno, še posebej vseh profesionalcev, 

če želimo  ohraniti status naše panoge v  neizprosni konkurenci ostalih športov. 

 

 

 

S  spoštovanjem 

 

NTD  KAJUH – SLOVAN 

 

Miloš Peperko Živkovič   
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