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1. ZAPISNIK 45. REDNE LETNE SKUPŠČINE Z DNE 30. 8. 2016  
predlagatelj gradiva Pisarna NTZS 

 
 

Z A P I S N I K 
45. REDNE LETNE SKUPŠČINE  

NAMIZNOTENIŠKE  ZVEZE  SLOVENIJE 

Hotel Šport Otočec, 30. 08. 2016, ob 17.00  
 
Navzoči delegati z glasovalno pravico:  
Švab Zdenko (NTK Arrigoni), Šetina Božo (NTK Fužinar Inter Diskont), Varl Igor (NTK Gorica), 
Veren Borut (NTK Ilirija), Kralj Tomaž (NTK Krka Novo mesto), Rus Matjaž (NTK Logatec), 
Vizjak Darijan (PPK Rakek), Petrovčič Igor (NTK Preserje), Ojsteršek Drnovšek Vesna (NTK 
Hrastnik), Pavič Bojan (NTK Vesna), Smodiš Robert (NTK Kema Puconci), Tokič Miroslav 
(NTK Letrika Vrtojba), Peperko Živkovič Miloš (NTD Kajuh-Slovan), Govednik Boris (NTK 
Metlika), Županek Mitja (NTK Sobota), Cvetko Damjan (NTK Muta), Mlakar Jože (NTS Mengeš), 
Krmelj Milana (ŠD Jesenice - NTK), Tomaževič Rok (NTK Ljubljana), Jevšnik Janez (NTK 
Tempo), Torkar Drago (ŠD Vrhnika), Privšek Hinko (NTK Olimpija), Aleksander Rozman 
(MRNTZ); 
 
 
Člani IO NTZS:  
Hribar Marjan, Krnc Matija, Zore Janez; 
 
NTZS: 
Danijel Šarlah, Jože Urh; 
 
Ostali prisotni:   
 
Predlog dnevnega reda: 
 
Predlaga se naslednji dnevni red: 
 
17. Otvoritev 
18. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov Skupščine  
19. Predstavitev zapisnika 44. Redne letne Skupščine z dne 15.06.2015 
20. Poročilo verifikacijske komisije 
21. Sprejem in potrditev zapisnika 44. Redne volilne Skupščine z dne 15.06.2015 
22. Poročilo predsednika in vseh organov zveze o delu v letu 2015 
23. Glasovanje o sprejemu poročil 
24. Predstavitev zaključnega računa za leto 2015 in glasovanje o sprejemu 
25. Predstavitev načrta dela in finančnega načrta za leto 2016 
26. Glasovanje o sprejemu načrta dela in finančnega načrta za leto 2016 
27. Pobude in mnenja društev/klubov 
28.  Zaključek Skupščine NTZS 
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K točki 1. 
 

Marjan Hribar je pozdravil vse prisotne in otvoril 45. redno letno Skupščino NTZS ter čestital za 
nekatere izjemne dosežke igralcev (B. Tokič na OI, štiri medalje na MEP-u v Zagrebu) in sodnika 

Matije Krnca v letu 2016. 
 
 
 
 
 
 

K točki 2. 
 

Marjan Hribar je pozval k morebitnim predlogom spremembe dnevnega reda. 
 

Božo Šetina je pojasnil, da je iz pisarne prejel poziv k podaji predlogov, da je bilo poslanih 
predlogov že veliko ter da bi bilo najbolje, da se skupščina prekine in se posveti reševanju 

trenutnih težav. Skupščina naj se nato ponovno skliče čez dva meseca, se določi osebo/osebe, ki 
bodo odgovorne za določeno področje/problematiko. 

 
Marjan Hribar je dal na glasovanje naslednji predlog: kdo je za to, da se skupščina prekine in 

nadaljuje čez dva meseca? 
 

Glasovanje o predlogu. 
ZA: 1 

 
Marjan Hribar je brez ugotavljanja sklepčnosti ugotovil, da predlog ni sprejet. 

 
Marjan Hribar je podal na glasovanje sprejem predlaganega dnevnega reda. 

 
Glasovanje: Potrditev predlaganega dnevnega reda. 

 
Dnevni red je bil sprejet brez glasov proti. 

 
Marjan Hribar je pozval k podaji predlogov za sestavo organov skupščine, ter sam za predsednika 
skupščine predlagal Matijo Krnca, za preostala dva člana pa Robija Smodiša in Marjana Hribarja 

(sebe). Za verifikacijsko komisijo je predlagal Damjana Cvetka, Boža Šetino in Mira Tokiča, za dva 
overovatelja zapisnika Milano Krmelj in Igorja Petrovčiča, za zapisnikarja pa Danijela Šarlaha.  

 
Predlog je bil podan na glasovanje, vsi omenjeni so sprejeli svoje zadolžitve in predlog je bil nato 

sprejet brez glasov proti. 
 

Marjan Hribar je vse imenovane v organe skupščine zaprosil, da zasedejo svoja mesta. 
Verifikacijsko komisijo je pozval, da prešteje in ugotovi sklepčnost, nato pa je za nadaljnje vodenje 

skupščine besedo predal predsedniku skupščine Matiji Krncu. 
 
Matija Krnc se je zahvalil za zaupanje in med čakanjem na izide verifikacijske komisije prešel na 

tretjo točko dnevnega reda. 
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K točki 3. 
 
Matija Krnc je odprl razpravo k 3. točki dnevnega reda, to je k predstavitvi zapisnika 44. redne 
letne volilne Skupščine NTZS z dne 15.06.2015.  
 
Razprave ni bilo. 
 
 
 
K točki 4. 
 
Matija Krnc je pozval verifikacijsko komisijo, da poda svoje ugotovitve glede sklepčnosti 
Skupščine. 
 
Božo Šetina  je v imenu verifikacijske komisije sporočil, da je bilo oddanih 23 veljavnih glasovnic, 

kar je več kot polovica od vseh, zato se je skupščina lahko nadaljevala. 
 

K točki 5. 
 

Matija Krnc je predlagal sprejem sklepa o sprejemu in potrditvi zapisnika 44. redne letne volilne 
Skupščine NTZS z dne 15.06.2015. 
 
Glasovanje: Sprejem zapisnika 44. redne letne volilne Skupščine NTZS z dne 15. 06. 2015 
Sklep je bil sprejet. 
ZA: 22 
PROTI: 1 
VZDRŽANI: 0 

 
 

SKLEP 1:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije potrdi in sprejme zapisnik 44. redne letne 

volilne Skupščine NTZS z dne 15.06.2015. 

 
 
K točki 6. 
 
Matija Krnc je pozval predsednika NTZS, da na kratko poda poročilo o delu Izvršnega odbora 
NTZS. Ostala poročila so bila predložena v gradivu za Skupščino. 
 
Marjan Hribar je na kratko povzel zapis poročila, ki je bilo podano v gradivu za 45. Skupščino, 
pregled za prejšnjo sezono in plan za naprej. Ugotovil je, da je bil v celoti izpeljan program 
reprezentanc in tekmovanj v Sloveniji. Izpostavil je delovanje in razvoj NT Centra na Otočcu, 
nadgradnjo aplikacij za izvedbo tekmovanj in mednarodno sodelovanje. Ponovno je pohvalil 
odličen nastop Bojana Tokiča ter povedal, da sta z Bojanom zgladila spor z začetka leta. Omenil je 
rezultate v mladinskih kategorijah, ki navdajajo z optimizmom tudi v članski konkurenci. Kljub 
ponosu se zaveda, da nas vse čaka še veliko dela. Manjka nam približno 10.000 EUR na letni 
ravni, da bi se izvedlo še več programov, kar naj bo skupna naloga in zavezanost vseh, in ki bi 
pomenila velik kvalitativni preskok v primerjavi s konkurenti v tujini, ki razpolagajo z neprimerno 
višjimi proračuni. NTZS potrebuje športnika svetovnega razreda za pridobitev še več finančnih 
sredstev.  
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Program tekmovanj doma je bil izpeljan brez težav, na dopoldanskem srečanju so bile določene 
smernice in zadolžitve za v naprej. 
Podal je tudi povzetek dela v NT centru, v katerem bo nujno občasno še izvajati širše mednarodne 
priprave, s katerimi se dodatno pridobivajo sredstva. 
Omenil je tudi zanj zelo bolečo izkušnjo v zadevi Lasan.  
Nadaljeval je s povzetkom marketinških in sponzorskih dejavnosti.  
Cilji, ki niso izpolnili pričakovanj, so upad klubov članov NTZS ter nujnost iskanja sredstev za 
uresničitev visokih ambicij predvsem v novih sponzorjih. 
Še enkrat je čestital vsem udeleženim za predvsem tekmovalno zelo uspešno leto.  
 
 
Matija Krnc je predal besedo predlagatelju poročila Nadzornega Odbora Hinku Privšku.  
 
Hinko Privšek je pojasnil, da je bilo v letu 2015 za 13.716 EUR več odhodkov kot prihodkov in da 
bo potrebno povečati prihodke v naslednjem letu ter zmanjšati primanjkljaj. Povzel je situacijo v 
zvezi z odprtim vprašanjem prizidka v dvorani Krim; V zvezi z njim bo stališča moral sprejeti Izvršni 
odbor. Finančno poslovanje je bilo vodeno v skladu s finančnimi standardi in ni ugotovljenih 
nobenih napak.  
 
Matija Krnc se je zahvali za povedano in pozval k dodatnim razpravam na poročila tudi drugih 
predsednikov organov, ki so bila na voljo v gradivu za Skupščino. 
 
Miro Tokič je povedal, da je Saš Lasan veliko naredil za NTZS kot igralec in ga zato v vsej zadevi 
moti le, da Saš Lasan ni dobil priložnosti, da bi se branil oz. predstavil svojo plat zadeve. Za v 
bodoče predlaga, da se nasprotni strani da možnost, da predstavi svoja stališča pred uradnim 
organom NTZS. 
 
Matija Krnc se mu je zahvalil za mnenje in predal Marjanu Hribarju možnost za repliko. 
 
Marjan Hribar se je strinjal s predlaganim in povedal, da je bil Saš Lasan že v osnovi povabljen na 
razgovor na NTZS, ter da je bil on tisti, ki je dal odpoved sodelovanju z NTZS, in ne obratno. Kljub 
temu je bil pozvan s strani NTZS, da uredi in omogoči, da se mu poračuna opravljeno delo, česar 
pa ni storil. Marjan Hribar se je v zadnjem času, tudi med potekom mediacije, večkrat srečal z njim, 
vendar ni bil pripravljen nit malo popuščati in tudi na sami mediaciji ni dajal vsebinskih pojasnil. 
Lahko se ga povabi na uradni razgovor, vendar je do sedaj le sešteval mesece, za katere bi moral 
biti po njegovem plačan. 
 
Igor Petrovčič je povprašal o delovanju Združenja igralcev in igralk, ker o njemu ni bilo podanega 
poročila. 
 
Danijel Šarlah mu je odgovoril, da poročilo predsednika Gregorja Zafošnika ni bilo poslano do 
dogovorjenega datuma niti kasneje in da sam tudi ni prisoten na skupščini in dosegljiv za 
pojasnila. 
 
Milana Krmelj opozori še na svetovno veteransko prvenstvo in čestita slovenskemu igralcu 
Bojanu Paviču za osvojeno medaljo. 
 
Navzoči so prisotnega Bojana Paviča nagradili z aplavzom. 
 
Bojan Pavič je povprašal o finančnih sredstvih, ki naj bi bila po finančnem poročilu namenjena 
veteranskim (svetovnim in evropskim prvenstvom) – koliko bo teh sredstev? 
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Danijel Šarlah mu je pojasnil, da od države NTZS v ta namen ne dobi nikakršnih sredstev, ta 
sredstva bi bila lahko zbrana le skozi članarine, ki pa jih je s strani rekreativcev v tem trenutku le 
270 EUR na leto.  
 
Miloš Živkovič Peperko je postavil vprašanje o sklepu ZNTTS, da se Davidu Orešniku plača 
udeležba na mladinskem evropskem prvenstvu. Zanimalo ga je, kdaj in kdo je sprejel ta sklep, ker 
člani o tem ne vedo nič. 
 
Matija Krnc je pojasnil, da je predlagatelj poročila predsednik ZNTTS Jože Urh. 
 
Jože Urh je povedal, da je ta predlog podal, ker se mu je zdelo smiselno, da se evropskega 
prvenstva udeleži en trener več, s predlogom pa se je strinjal tudi predsednik NTZS. Sam je to 
odločitev skupaj z odborom trenerske organizacije sprejel kot predsednik ZNTTS. 
 
Miloš Živkovič Peperko je želel natančnejše pojasnilo postopka, čeprav ni izrazil nestrinjanja s 
samo odločitvijo. 
 
Marjan Hribar mu je pojasnil, da reprezentanco potrjuje Izvršni odbor NTZS. Selektor je dal 
predlog, da gredo na prvenstvo 4 mladinci in 4 mladinke, 3 kadeti in 3 kadetinje z možnostjo 
četrtega kadeta in četrte kadetinje samoplačniško, 4 vodje posameznih reprezentanc/ekip plus 
argumentirano, da NTZS vključi še Davida Orešnika kot pomočnika pri celotni odpravi. Predlog je 
šel na Izvršni odbor, podan pa je bil s strani selektorja, ki je tudi predsednik ZNTTS.  Vse je 
prepričal argument, da se sredstva, če jih drugje ni na voljo, črpajo iz članarin trenerske 
organizacije. David Orešnik je perspektiven mlad trener, ki se je na prvenstvu veliko naučil in 
izkazuje interes tudi za nadaljnje delo. Morda ne bi bilo te odločitve sploh  potrebno vključiti  v 
poročilo ZNTTS. 
 
Matjažu Rusu se je zdelo sporno, da  en človek odloča o porabi denarja organizacije, v katero 
posamezniki/trenerji plačujejo svoj denar, trenerska organizacija pa že dve leti ne deluje. 
 
Darijan Vizjak, podpredsednik ZNTTS, mu je pojasnil, da Združenje namiznoteniških trenerjev 
Slovenije, kljub povsem nezadovoljivi aktivnosti, formalno še vedno ima vodstvo, ki mora odločati o 
nekaterih, tudi nujnih zadevah (npr. pri podaljševanju trenerskih licenc), in to vodstvo je povsem 
legitimno odločilo, da se zbrana sredstva, ki so tudi do sedaj vedno bila namenjena le 
izobraževanju trenerjev, namenijo za petega trenerja na MEP kot vložek v njegovo aktivno 
izobraževanje direktno na tako velikem prvenstvu.  
 
 
K točki 7. 
 
Matija Krnc je dal v sprejem sklep o sprejemu poročil organov zveze o delu v letu 2015.  
 
Miloš Živkovič Peperko je predlagal, da se zgoraj omenjeno poročilo izvzame iz glasovanja. 
 
Matija Krnc mu je pojasnil, da bodo vsa poročila kot je običajno na vseh skupščinah NTZS dana 
na glasovanje v paketu in da seveda lahko vsakdo glasuje proti sprejetju, če tako meni. 
 
Glasovanje: Sprejem poročila predsednika NTZS in vseh podanih poročil organov in 
komisij NTZS.  
Sklep je bil  sprejet. 
ZA: 14 
PROTI: 9 
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VZDRŽANI: 
  SKLEP 2:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije potrdi in sprejme poročilo predsednika NTZS in 
vsa podana poročila organov in komisij  Namiznoteniške zveze Slovenije o delu v letu 2015. 

 
 
K točki 8. 
 
Marjan Hribar je na kratko predstavil zaključni račun za leto 2015. V tem obdobju je bilo 
realiziranih 411.000 EUR, 55.000 EUR več kot leto prej. 13.700 EUR je bil presežek odhodkov. 
Razlogi so že bili podani. NTZS delo opravlja v skladu z računovodskimi standardi. Poudaril je, da 
so računovodski izkazi poslovanja NTZS za leto 2015 v gradivu lepo predstavljeni ter dolgoročno 
in kratkoročno dobro usklajeni. 
 
Matija Krnc je odprl razpravo k točki 8 dnevnega reda Predstavitev zaključnega računa NTZS 
2015. 
 
Razprave ni bilo in se je zato prešlo k glasovanju o sprejetju Zaključnega računa za leto 2015. 
 
Glasovanje: Sprejem zaključnega računa NTZS za leto 2015.  
Sklep je bil sprejet. 
ZA: 22 
PROTI: 1 
VZDRŽANI: 0 
 
 

SKLEP 3:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije potrdi in sprejme zaključni račun 

Namiznoteniške zveze Slovenije za leto 2015. 

 
 
K točki 9. 
 
Marjan Hribar je povedal, da finančni načrt kot običajno vključuje različne postavke: športne 
aktivnosti otrok in mladine, šport in rekreacijo, vrhunski šport kot najpomembnejši del, mednarodno 
sodelovanje, založniško dejavnost, delo organov Zveze, informacijski sistem, ki v osnovi 
predstavljajo program dela, s katerim Zveza kandidira tudi na različne razpise. Želja je, da namizni 
tenis ostaja v vrhu slovenskega športa; trenutno se nahaja v 2. kategoriji na MIZŠ. Izpostavi 
vrnitev dveh velikih mednarodnih turnirjev v Slovenijo (članski in mladinski). Ostaja pa še veliko 
izzivov, v ta namen je bila organizirana tudi delavnica z relativno veliko udeležbo. Načrt in program 
predvidevata uravnoteženje prihodkov in odhodkov ter vrnitev kredita OKS. Namen se je udeležiti 
vseh najpomembnejših mednarodnih prvenstev (svetovna, evropska), sodelovati v evropski 
(Super)ligi, na mednarodnih turnirjih. Predviden je nadaljnji razvoj NT Centra, ne pa tudi 
zmanjšanje participacije klubov. Predlog je proračun v višini 385.000 EUR. 
 
Matija Krnc odpre razpravo k točki 9 dnevnega reda: Predstavitev načrta dela in finančnega 
načrta za leto 2016. 
 
Miloš Perko Živkovič je spomnil na lanskoletni predlog na skupščini NTZS, ki je zapisan v 
zapisniku, da se uredi finančno poslovanje po planu in realizaciji programov, ni pa bil o tem 
predlogu sprejet nikakršen sklep, zato ponovno poda isti predlog za več transparentnosti. 
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Marjan Hribar se je zahvali za pripombo, zagotovil, da ni nobenega vsebinskega razloga za 
kakršnokoli netransparentnost, zato bo strokovnim službam naložil, da se predlog o prikazu 
natančnejših posameznih finančnih postavk v razumnem roku tudi izvrši. Pojasnil je tudi pogodbo 
med Bojanom Rakom kot strokovnim sodelavcem in NTZS. 
 
Miloš Perko Živkovič mu je odgovoril, da se javi, da sam z brezplačnimi strokovnimi nasveti 
pripomore k zmanjšanju stroškov v zvezi s to pogodbo. 
 
 
K točki 10. 
 
Matija Krnc je dal na glasovanje sprejetje sklepa o sprejemu načrta dela in finančnega načrta za 
leto 2016. 
 
Glasovanje: Sprejem načrta dela in finančnega načrta za leto 2016.  
Sklep je bil sprejet. 
ZA: 23 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 

SKLEP  4:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije sprejme načrt dela in finančni načrt 

Namiznoteniške zveze Slovenije za leto 2016. 

 
 
K točki 11. 
 
Matija Krnc odpre razpravo pod točko 11: Pobude in mnenja društev/klubov. 
 
Bojana Paviča je kot predstavnika kluba in tudi kot predstavnika trenerske organizacije zanimalo,  
kakšno funkcijo imajo pri odločanju glede  zaposlovanja, glede trenerske organizacije ipd. klubi ter 
drugi člani NTZS razen predsednika NTZS, ki naj bi sprejel nekatere slabe odločitve, npr. v zadevi 
Lasan. 
 
Marjan Hribar je še enkrat pojasnil svoje ravnanje v zadevi Lasan in pogodbo z Bojanom Rakom. 
 
Miloš Perko Živkovič je ponovno predlagal, da se pogodba z Bojanom Rakom prekine in 
svetovanje prevzamejo trije prostovoljci. 
 
Marjan Hribar je predlagal, da se glasuje o njegovi (ne)zaupnici, če kdo meni, da je bilo njegovo 
ravnanje v katerikoli zadevi neodgovorno. 
 
Bojan Pavič je ponovno želel odgovor o svojih pooblastilih pri odločanju. 
 
Marjan Hribar je odgovoril, da je g. Bojan Pavič predsednik NTK Vesna in kot delegat lahko 
glasuje in podaja predloge. 
 
Damjan Cvetko je povedal, da ga veseli, da se je bilo dopoldne pred skupščino moč po dolgem 
času pogovarjati o različnih predlogih o spremembah in neverjetnih dosežkih, ki so se dogodili v 
zadnjem času, na Skupščini pa se ponovno razpravlja o bolj ali manj vsem, samo o namiznem 



 

10 
 

tenisu ne. Naj se torej podajajo mnenja in predlogi z namenom izboljšav situacije, ne pa z 
namenom prepiranja. 
 
Jože Urh je ponovno pojasnil potek ravnanja v zadevi David Orešnik ter še svoje delo za 
Trenersko organizacijo (ZNTTS).  
 
Damjan Cvetko je glede trenerske organizacije poudaril, da predsedništva ZNTTS ni želel 
prevzeti nihče razen Jožeta Urha in da je prav, da ima v zvezi s tem Jože Urh tudi vsa potrebna 
pooblastila za samostojno odločanje. 
 
Igor Varl se je strinjal, da so bile premalo poudarjene pozitivne plati, ki jih v predsedovanju 
Marjana Hribarja ni bilo malo, temveč je njegov prihod predstavljal popoln obrat na bolje, 
predvsem zaradi finančne podpore in zagona odličnemu delu trenerjev. Zato si kljub nekaterim 
negativnim točkam, ki so vedno prisotne, lahko le želimo, da se tovrstno delo in uspehi samo še 
nadaljujejo. 
 
Igor Petrovčič je pohvalil  delo NTZS in njenega predsednika. Predsedniku je čestital za izpeljavo 
zadeve Lasan. Predlaga, naj se na Skupščini ne išče dlake v jajcu, saj je prav, da imajo 
predsednik NTZS in ostali svoja pooblastila za samostojno ravnanje, sicer jih ne bi potrebovali. 
 
Robert Smodiš je poudaril, da je problematika trenerske organizacije oz. ZNTTS že stara, vsak 
na Skupščini pa lahko poda predloge, ki so nato ali potrjeni ali zavrnjeni. Če so z vodenjem 
trenerske organizacije težave, je Skupščina pravo mesto, da se predlagajo nadomestne volitve. 
Predstavniki klubov lahko predlagajo razrešitev trenutnega vodstva trenerske organizacije in se 
nato na Skupščini NTZS voli novo predsedstvo. 
 
Matija Krnc ga je popravil, da bi morali ti predlogi biti podani že na začetku, da bi jih lahko še na 
tej Skupščini izvedli, žal pa temu ni bilo tako. 
 
Robi Smodiš je nadaljeval, da bi lahko za presekanje tega negativnega kroga bila razrešitev in 
menjava vodstva ZNTTS danes tudi pod to točko kot predlog klubov. Jože Urh je že lani in letos 
povedal, da si želi menjave na tem mestu, nihče pa ni želel prevzeti njegove vloge predsednika 
trenerske organizacije. Predlaga torej, če se delegati strinjajo, da se danes izvedejo nadomestne 
volitve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Matija Krnc je pojasnil, da je naslednja Skupščina volilna, tako da imajo klubi eno leto časa, da 
podajo predloge, kdo bi vodil trenersko organizacijo v naslednjem mandatnem obdobju. 
 
Miloš Perko Živkovič je poudaril, da organizacija ne more biti eno leto brez vodstva. 
 
Matija Krnc mu je odgovoril, da lahko NTD Kajuh da pobudo, da se izdajo vsi razpisi za vse 
funkcije v okviru NTZS, ki ne delujejo, kot bi morale ( združenje predstavnikov igralcev in trenerska 
organizacija). 
 
Robert Smodiš ga je dopolnil, da ker gre za delovni telesi, bi morali ti dve združenji imeti lastni 
skupščini, katerih predloge in sklepe bi potem dali v potrditev Skupščini NTZS, saj sta predsednika 
teh dveh organizacij tudi člana IO NTZS. 
 
Marjan Hribar je pojasnil, kakšen je bil potek prevzemanja funkcij na trenerski organizaciji, odkar 
je pred šestimi leti na Skupščini NTZS on prevzel svoj mandat. Izrekel je pohvalo Jožetu Urhu kot 
enemu najboljših in najbolj cenjenih evropskih trenerjev. Dobro bi se mu zdelo na Skupščini kdaj 
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slišati tudi videnja mlajših igralcev in igralk, saj se prepogosto pozablja pomen takšnih trenerjev za 
le-te, zato je potrebno medsebojno spoštovanje. 
 
Bojan Pavič se je strinjal in dodal, da bi Jože Urh moral izkazovati spoštovanje tudi trenerjem 
klubov, ne le obratno. Izrazil je pohvalo Marjanu Hribarju za zagotovitev finančnih sredstev, 
kakršnih NTZS ni imela še nikoli prej. Sam se kot enako izobražen trener ne more strinjati, da 
organizacija ZNTTS ne deluje. Naj se torej le-ta črta iz Statuta, če ni potrebna, trenerji v klubih pa 
tako ali tako nimajo nobene moči odločanja. Delo trenerjev v klubih ne sme biti zanemarjeno, 
temveč enako spoštovano, saj prinaša reprezentante in dobre igralce za NTZS. 
 
Boris Govednik je izrazil mnenje, da je prav, da se na Skupščini izpostavijo pereče težave, 
vendar se jih tu ne more reševati, ker so za to pristojni drugi ustrezni organi. Če so bile torej 
ugotovljene težave, naj se zapišejo in naj se preda nalogo Izvršnemu odboru NTZS, da se jih reši. 
Držati pa se je treba tudi dnevnega reda in vsebine zapisanih točk. 
 
Marjan Hribar se je strinjal in predlagal, da se v najkrajšem času skliče sestanek z vsemi 
zainteresiranimi, da se obravnava vse pereče teme, predvsem nedelovanje ZNTTS. Z Jožetom 
Urhom se je že dogovoril, da se v najkrajšem možnem času izpelje izobraževanje za trenerje, ker 
pa problematika sega globlje, v zaupanje, je njegova odgovornost in želja sodelovati pri rešitvi. 
Zato resnično prosi, da se vsi odzovejo vabilu na sestanek, da se stvari dvignejo na višjo raven, 
namesto da se zaradi nesoglasij dela eden mimo drugega. Hkrati se želi opravičiti, ker mora 
skupščino zapustiti zaradi nujnega sestanka. Želi, da se predvsem tisti, ki so bili danes najbolj 
udeleženi v razpravo, odzovejo na njegovo vabilo na sestanek. 
 
Matija Krnc je dal na glasovanje pobudo, da predsednik NTZS v najkrajšem času (v roku 14 dni) 
skliče sestanek s predstavniki klubov, da se pogovori o problematiki združenja trenerjev in 
predstavijo pobude v zvezi z rešitvijo te problematike, ki bodo predane Izvršnemu odboru NTZS. 
 
Glasovanje: Sklic sestanka med predsednikom NTZS in predstavniki klubov glede 
problematike ZNTTS.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
ZA: 23 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 

SKLEP  5:  
Predsednik NTZS bo v zvezi s problematiko Trenerske organizacije (ZNTTS) v 14. dneh 

sklical sestanek s predstavniki klubov. 

 
Bože Šetina je povedal, da je bil pozitivno presenečen ob dopoldanski podelitvi denarnih nagrad 
in meni, da si tudi Bojan Pavič zasluži nagrado za medaljo na veteranskem svetovnem prvenstvu.  
Predlagal je, da se Izvršnemu odboru NTZS poda predlog, da se podeli nagrada Bojanu Paviču za 
doseženo bronasto odličje na svetovnem veteranskem prvenstvu. 
 
Matija Krnc je dal predlog na glasovanje.  
 
Glasovanje: Podaja predloga IO NTZS za podelitev nagrade Bojanu Paviču za medaljo na 
svetovnem veteranskem prvenstvu.  
Predlog je bil sprejet. 
ZA: 20 
PROTI: 3 
VZDRŽANI: 0 
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SKLEP  6:  
Skupščina bo IO NTZS podala predlog za podelitev nagrade Bojanu Paviču za odličje na 

svetovnem veteranskem prvenstvu.  

 
Boris Govednik je opozoril, da je bila z njihove strani dana pisna pobuda in je pričakoval, da jo bo 
predsedujoči prebral. 
 
Predsedujoči Matija Krnc mu je odgovoril, da bi omenjeni predlog moral biti naslovljen na 
Skupščino ligašev  SNTL, ne pa na Skupščino NTZS. 
 
Matjaž Rus je poudaril, da je bilo treba pobude in predloge podati do 15. avgusta, kar je nekaj 
klubov skupaj tudi storilo, in bi jih zato zdaj želeli obravnavati. Prebral je predloge skupine klubov 
glede reprezentančnih programov in akcij. 
 
Matija Krnc mu je pojasnil, da bi moral na to temo dati odgovor Strokovni svet NTZS.  
 
Predsednik Strokovnega sveta NTZS Borut Veren mu je pojasnil, da se Strokovni svet ne more 
sestati za vsako vprašanje klubov ali posameznikov posebej, ampak razpravlja, ko ima vse 
programe reprezentanc . 
 
Matjaž Rus je poudaril, da na odgovor v zvezi s programom in delom v članski konkurenci, 
predvsem v zvezi z Denijem Kožulom, čakajo že eno leto, vendar kljub stalnemu kontaktu niso 
dobili nobenih informacij. Zanimalo ga je, kje in kakšni so programi za člansko in tudi za mladinsko 
ter kadetsko reprezentanco. 
 
Jože Urh je odgovoril, da je kot selektor za mladinsko reprezentanco predlog programa pripravil in 
predal Strokovnemu svetu NTZS, ta pa ga sprejme in da v potrditev Izvršnemu odboru NTZS. Za 
člansko reprezentanco programa ni pripravil, ker niti ni znano njeno vodstvo, za katerega se bo po 
sklepu današnjega Izvršnega odbora NTZS izdal razpis. 
 
Vesna Ojsteršek mu je pojasnila, da morajo vsi selektorji reprezentanc oddati predlog programa 
Strokovnemu svetu, ki ga sprejme in da v potrditev Izvršnemu odboru, poleg tega pa mesečno 
oddajajo poročila o svojem delu, ki so ravno tako javno dostopna. 
 
Matija Krnc je prekinil razpravo in dal na glasovanje, da se vseh osem točk predlogov in pobud 
klubov preda Izvršnemu odboru NTZS, ki bo v najkrajšem času, to je na naslednji seji IO NTZS, 
pripravil odgovore. 
 
Miloš Perko Živkovič se je strinjal s tistimi, ki so podali mnenje, da je program za reprezentance 
pripravljen preveč ohlapno in da ni zadostne komunikacije med selektorji reprezentanc in 
predstavniki/trenerji v matičnih klubih igralcev. 
 
Bojan Pavič se je vprašal, da ne razume, zakaj bi zadevo prelagali na nižji organ. 
 
Matija Krnc mu je pojasnil, da Skupščina NTZS ni organ za reševanje težav ob toliko različnih 
mnenjih. 
 
Jože Mlakar je menil, da komunikacija na ravni NT Center – klubi praktično ne obstaja. Poročila o 
igranju posameznih igralcev za reprezentanco bi morala biti poslana tudi na klube, ne samo na 
NTZS, predvsem pa mora biti izboljšana komunikacija med selektorji reprezentanc in matičnimi 
klubi igralcev. 
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Matija Krnc ga je vprašal, kaj je v tem primeru pobuda ali sklep, o katerem naj Skupščina NTZS 
glasuje. Pravi, da bi ti predlogi morali biti podani že prej strokovnim službam, katerih 
sklepe/predloge bi lahko zdaj obravnavala Skupščina. 
 
Robert Smodiš je menil, da je bilo nekaj točk že pojasnjenih na Skupščini in tudi že s strani 
Izvršnega odbora. Na prvo točko pobud/predlogov v zvezi s slabo obravnavo članov je odgovoril, 
da je bil glavni razlog, da moška reprezentanca ni imela vodstva. Predlagal je sklep, da Jože Urh 
kot v. d. selektorja članske reprezentance poda pisno poročilo. 
 
Matija Krnc je pojasnil, da je zasedanje Skupščine zastalo, ker nimamo konkretnih predlogov ali 
pobud ustreznih služb, ki bi morale te tematike že predhodno obravnavati. 
 
Jože Mlakar je pričakoval, da se bo na Skupščini glasovalo o predlogih ustreznih služb, ki bi bili 
podani na podlagi analize pobud, ki so bile predložene s strani klubov. Sedaj pa zaradi 
nedelovanja teh služb ni mogoče glasovati o ničemer. Komisije in Izvršni odbor NTZS bi torej 
morali svoje delo opraviti do Skupščine NTZS in sedaj ne sme ponovno miniti eno leto, preden se 
kaj spremeni. 
 
Matija Krnc je prekinil razpravo in ponovno da na glasovanje predlog o predaji pobud klubov 
Izvršnemu odboru, ki mora odgovore nanje posredovati vsem klubom. 
 
Glasovanje: Vseh osem točk predlogov in pobud klubov se preda v obravnavo Izvršnemu 
odboru NTZS, ki mora v enem mesecu s svojimi komisijami in odbori odgovore nanje 
posredovati vsem klubom. 
Predlog je bil sprejet. 
ZA: 18 
PROTI: 5 
VZDRŽANI: 0 
 

SKLEP  7:  
Vseh osem točk predlogov in pobud klubov se preda v obravnavo Izvršnemu odboru NTZS, 
ki mora v enem mesecu s svojimi komisijami in odbori odgovore nanje posredovati vsem 

klubom.  

 
Matija Krnc je zaključil točko 11. in prešlo se je na 12. točko dnevnega reda. 
 
 
K točki 12. 
 
Matija Krnc se je navezal na začetne pozitivne in spodbudne misli. Navzoče je spomnil, da je bilo 
tako na dopoldanskem srečanju kot na sami Skupščini NTZS kar nekaj kritik, a je prepričan, da je 
kljub nekaterim pomanjkljivostim delo sedanje generacije igralcev, trenerjev, funkcionarjev  in 
staršev zelo pozitivno in uspešno. 
  
Bojan Pavič je ob zaključku dejal, da je nesprejemljivo, da je bila točka dnevnega reda, ki je 
predstavnike klubov najbolj zanimala in zaradi katere so predvsem prišli, zaključena brez 
predsednika NTZS in po hitrem postopku. Želel je, da bo na  naslednji Skupščini NTZS predsednik 
NTZS prisoten ves čas in se bodo vse točke lahko obravnavale do sprejetja ustreznih rešitev in 
sklepov. 
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Predsedujoči Matija Krnc je zaključil 45. Redno Skupščino NTZS ter se zahvalil za udeležbo z 
upanjem, da bo realizacija na terenu boljša od realizacije na tej skupščini. 
 
 
 
45. Redna Skupščina NTZS se je zaključila ob 20.00. 
 
 
Zapisnikar:   Danijel Šarlah 
 
 
Predsednik delovnega predsedstva:  Matija Krnc 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:     Milana Krmelj 
 
  

Igor Petrovčič      
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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 

 
 
 
 
 

POROČILO O DELU IZVRŠNEGA ODBORA 
Namiznoteniške zveze Slovenije 

 
(Januar 2016 – Avgust 2017) 

 
 
 

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. 
 
 

2. URESNIČEVANJE CILJEV 
 
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 centra TIBHAR Slovenije; 
- Ad  4. ) marketing in promocija 
- Ad   5.) mednarodno sodelovanje 

 
 
 
 
Ad 1.) Leto 2016 si bomo zapomnili po nekaterih izjemnih mejnikih: 
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- odličen nastop Bojana Tokiča na OI Rio 2016 
- zgodovinsko 1. mesto na svetovni lestvici med mladinci - Darko Jorgić (maj 2016) 
- rekordne 4 medalje na MEP v Zagrebu. 
- 1. posamična medalja na MSP v samostojni Sloveniji, 
- Deni Kožul in Darko Jorgič do polfinala posamezno na EP U-21 v Sočiju 
- uvrstitev moške članske reprezentance v  1. divizijo na Evropskem ekipnem 

prvenstvu 
 
Izpostaviti velja predvsem nastop našega najboljšega igralca Bojana Tokića na Olimpijskih igrah v 
Riu. S svojo uvrstitvijo na že tretje zaporedne igre in pa predvsem z odlično igro in uvrstitvijo med 
16 najboljših igralcev je ponovno dokazal, da spada v sam vrh svetovnega namiznega tenisa.  Kar 
nekaj dni je bil tudi osrednja medijska osebnost slovenske olimpijske odprave.  
 
Na lanskem MEP v Zagrebu pa smo se veselili kar 4 bronastih medalj, Jorgića v konkurenci 
mladincev posamezno ter skupaj s Tamaro Pavčnik med mešanimi dvojicami ter ekipne medalje 
med kadetinjami (Katarina Stražar, Lea Pavlin, Lara Opeka, Nika Kobetič) in medalja Katarine 
Stražar v dvojicah. Darko Jorgič je tudi kot prvi Slovenec zasedel 1. mesto na Svetovni jakostni 
lestvici. 
 
Na evropskem prvenstvu v Budimpešti ter na Svetovnem prvenstvu v Dusseldorfu so naše 
reprezentance nastopile v skladu s pričakovanji, pri čemer je potrebno omeniti uveljavitev Alex 
Galic skupaj s švicarsko soigralko Rachel Moret v četrtfinale EP v kategoriji ženskih dvojic ter 
uvrstitev med 16 najboljših na SP. 
 
Odlične igre sta Deni Kožul in Darko Jorgič prikazala na Evropskem prvenstvu za igralce do 21 let 
v ruskem Sočiju. Z uvrstitvijo v polfinale sta za sabo pustila tekmovalce iz najbolj razvitih evropskih 
držav Francoze, Ruse, Poljake, Madžare, Švede. Oba sta imela v polfinalnih obračunih tekmece 
praktično že na kolenih in le malo je manjkalo do slovenskega finala, kar bi bil zares sanjski uspeh. 
Iskrene čestitke njuni trenerki Andreji Ojsteršek Urh. 
 
Ponovno sta bili na Otočcu v organizaciji NTK Krka organizirani Mednarodno prvenstvo Slovenije – 
ITTF World Tour (Deni Kožul v polfinalu v kategoriji U-21),  ter mladinski turnir Junior Circuit, ki ga 
je osvojil Darko Jorgič in na katerem je nastopilo več kot 20 igralk in igralcev iz Slovenije.  
 
Izjemno so nas z odličnimi predstavami razveselili člani naše najmočnejše izbrane vrste. Bojan 
Tokiču je ob izdatni pomoči Darka Jorgiča in Denija Kožula ter z rezervama Janom Žibratom ter 
Ludvikom Peršoljo uspel veliki met. Kot tretje rangirana ekipa je prepričljivo osvojila prvo mesto 
pred favorizirano Poljsko ter Belgijo in se tako uvrstila v 1. divizijo med najboljših 16 evropskih 
držav na prihajajočem evropskem prvenstvu. Iskrene čestitke selektorju Jožetu Urhu za 3 izjemne 
zmage. Posebej pa velja omeniti odličen obisk na obeh domačih tekmah v Novi Gorici, kar gre 
zasluga predvem NTK Iskra Avtoelektrika oz. sedaj Mahle. Zelo dobro so igrala tudi dekleta in bila 
do zadnjega kola v igri za uvrstitev v 1. divizijo, a jih je tesen poraz na domači tekmi z Anglijo v 
Dravogradu oddaljil iz play-offa. 
 
Priprave za mlade igralce so bile izvedene v skladu s programi za sezono 2016-17. 
 
 
Ad 2.) Program tekmovanj za sezono 2015/16 je bil na domači sceni  izpeljan v celoti. Kljub 
mnogim pobudam številnih posameznikov Strokovno trenerski svet ni izpeljal procesa predloga 
prenove tekmovalnih sistemov in ta naloga ostaja neizpolnjena.  
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Ad 3.)  TIBHAR NT Center je v sezoni 2016/17 nadaljeval z delom na Otočcu. V pretekli sezoni je 
v Centru  14 igralk in igralcev iz celotne Slovenije ter občasno igralci iz tujine. Med rigimi je pred OI 
v Riu pri nas treniral olimpijski zmagovalec v para TT William Bailey. Občasno se priključujejo tudi 
igralci iz klubov.  
NT center ustvarja dodatne prihodke z organizacijo številnih treningov in priprav drugih 
reprezentanc.. Na ta način je prišlo do realizacije dodatnih čistih prihodkov  v višini cca. 8.000 
EUR.  
 
Ad 4.) Pred dnevi, natančneje 20.08. je prišlo do uradnega podpisa o sodelovanju med NTZS in 
našim dolgoletnim partnerjem TIBHAR-jem, ki je daleč največji evropski proizvajalec 
namiznoteniške opreme. Dogovorili smo se za mnogo boljše pogoje kot sedaj, priskrbeli bodo še 
več opreme, med drugim bodo tudi prevzeli pokroviteljstvo nad našim osrednjim olimpijskim 
centrom na Otočcu, ki bo odslej nosil njihovo ime. Poleg dobave 12 miz in zagotovitve žogic za 
treniranje, bodo poskrbeli tudi za številne sparing partnerje, ki jih bodo pošiljali k nam. 
 
Nadaljujemo uspešno sodelovanje z našimi stalnimi pokrovitelji, katere pa smo obogatili tudi s 
sodelovanjem z novimi pokrovitelji. Pridobili smo tri pomembna sponzorja in sicer podjetje 
Interblock (10.000 EUR), Perutnina Ptuj 10.000 EUR ter Lumar (5.000 EUR) 
 
Ostali zvesti partnerji v letu 2016/17 so bili: 
 

- BTC  – 9.000,00 EUR 
- Perutnina Ptuj 10.000 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 
- Tibhar – 1.000,00 EUR 
- NLB d.d. – 5.000,00 EUR 
- Vzajemna 3.000,00 EUR 
- TRIGLAV, d.d. – 5.000 EUR 
- TRINE d.o.o. – 5.000 EUR 

 
Sodelovanje z omenjenimi sponzorji je botrovalo temu, da NTZS tekoče izpolnjuje vse obveznosti 
do zaposlenih in dobaviteljev ter da izpolnjuje zastavljen finančni načrt. 
 
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 
Budimpešti ter ITTF kongresa v Dusseldorfu. Pridobili smo tudi licenco ITTF-a za Otočec kot 
Premium Training Center, kjer smo uspešno smo izvedli tudi kamp ETTU za kadete. Naša 
trenerka Vesna Ojsteršek je bila izbrana, da vodi eno izmed najboljših ekip na namiznoteniškem 
spektaklu v Indiji, Jože Urh je bil povabljen, da vodi NT camp v okviru ITTF v Avstraliji.  
 
Iskrene zahvale gredo direktorici razvoja pri ITTF Poloni Čehovin, ki pogosto vključuje Slovenijo v 
najrazličnejše razvojne in štipendijske programe. 
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3. OSTALO 
 
Od zadnje skupščine NTZS smo  imeli 3 redne ter 2 korespondenčni seji I.O.-ja. Zapisniki in sklepi 
so objavljeni na spletni strani NTZS. 
 
 
 

 
 

Predsednik NTZS 
Mag. Marjan Hribar 
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2.2 Poročilo Nadzornega odbora NTZS - predlagatelj gradiva Hinko Privšek 

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

 

Datum: 06. APRIL 2017 
 
z a p i s n i k 
1. SEJA NADZORNEGA ODBORA  NTZS v letu 2017, dne 06.04.2017, ob 12,00 uri v prostorih   NTZS  v Ljubljani,  
Celovška 25. 
 
Prisotni člani NO:   Privšek Hinko, Varl Igor, Bukovec Danilo 
 
Ostali: Darijan Vizjak, Danijel Šarlah 
  
Sestanek je sklican zaradi oddaje letnega poročila o finančnem poslovanju NTZS za leto 2016 
 
Na podlagi pregledane računovodske dokumentacije za poslovno leto 2016 seznanjamo IO z naslednjimi 
ugotovitvami: 
 
1. NO ugotavlja, da je v letu 2016 znašal presežek odhodkov nad prihodki v višini 14.142,29 EUR. Na dan 31.12.2016 
izkazuje NTZS negativen društveni sklad v višini 58.730,37 EUR.  NO opozarja  IO NTZS na likvidnostne težave, ki so 
posledica negativnega društvenega sklada in opozarja na poslovanje v letu 2017, ki naj prinese presežek prihodkov 
nad odhodki.  
NO že vrsto let ugotavlja, da NTZS posluje s presežkom odhodkov nad prihodki, kar rezultira v vsakokratnem 
povečanju negativnega društvenega sklada in v likvidnostnih težavah, ki se povečujejo. 
NO poziva IO NTZS, da v letu 2017 uskladi program dela in finančni plan v smeri zagotavljanja presežka prihodkov 
nad odhodki in s tem postopno zmanjševanje negativnega društvenega sklada. 
V kolikor pa se bo negativni trend nadaljeval bo lahko resno ogroženo delovanje NTZS.     
 
2. Pri pregledu računovodskih izkazov in spremljajočih računovodskih evidenc za leto 2016 smo ugotovili, da je bilo 
poslovanje transparentno in v skladu z veljavnimi predpisi.        
 
3. NO ponovno 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 izgradnji 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. 
 
NO je 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). 
 
Glede na dejstvo, da je Fundacija za šport, za izgradnjo namiznoteniške dvorane  tega prizidka, kot je navedeno v tej 
pogodbi, odobrila namenska sredstva v višini 10,000.000,00 SIT (cca 41.729,26 EUR) menimo, da mora o odsvojitvi 
tega deleža  sredstev odločati IO NTZS. 
 
HINKO PRIVŠEK DANILO BUKOVEC 

 
 
 
 
 
 

IGOR VARL 

 

 

mailto:info@ntzs.si
http://www.nt-zveza.si/
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2.3 Poročilo Strokovno trenerskega sveta NTZS - predlagatelj gradiva Borut Veren 

 
 

 

 

 
 

   

     

     

     

     

 

Celovška 25 
   

 

1000 LJUBLJANA 

STROKOVNO 

TRENERSKI SVET 

 

 

 
   

     

 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO STROKOVNO TRENERSKEGA SVETA ZA SEZONO 2016/2017 
 

 
Strokovni svet  je deloval v sestavi : Polona Čehovin Sušin, Jože Mikeln, Danijel Šarlah, Miran Močan, 
Žiga Jazbec,  Damjan Lazar in Borut Veren. V mesecu juliju so odstopili trije člani STS: Miran Močan, 
Damijan Lazar in Žiga Jazbec, vsak iz svojih določenih osebnih razlogov. Kot predsednik STS sem 
odstope sprejel in se jim zahvalil za opravljeno delo in trud v celem mandatu. 
   
V sezoni 2016/17 je predsednik NTZS g. Marjan Hribar prevzel reševanje nalog STS pod svoje okrilje, 
tako da je STS  imel eno korespondenčno sejo. Ker STS pred in skozi sezono 2016/17  dostikrat sploh 
ni ali pa pravočasno prejel reprezentančnih programov, predlogov za sestavo reprezentanc in poročil z 
mednarodnih nastopov, ni bilo potrebe za sklic sej. 
 
Določena vprašanja in problematika slovenskega namiznega tenisa ostajajo enaka, že vse zadnje štiri 
sezone:   
Enoten pogled je predvsem v zadevi trenažnega procesa; menimo, da se za nivo, kjer hočemo dosegati 
vidnejše rezultate, trenira premalo. V večini primerov je to posledica pomanjkanja kadra v klubih, 
verjetno predvsem zaradi finančnih težav klubov. Dejstvo je, da je zaradi tega oteženo delo z manjšimi 
skupinami, ki bi zagotovo prinesle bolj kakovosten trening.  
Izpostavljena je bila  problematika trenerske organizacije, še bolj dosledno izvajanje programov 
reprezentanc. Še vedno  menim, da nas največ dela čaka z večjo prepoznavnostjo namiznega tenisa kot 
športne panoge (prisotnost v medijih) in  množičnostjo (upad števila klubov in število igralcev), na kar 
sem skozi zadnje štiri tekmovalne sezone opozarjal vodstvo NTZS   
 
 
 
  
Ljubljana, 21.8.2017 
  
 
        

                                                                                                                   Borut Veren 
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2.4 Poročilo Tehnično registracijske  komisije NTZS - predlagatelj gradiva Milana Krmelj 

 

Milana Krmelj 
Likovičeva 3 a 
4270 Jesenice 

POROČILO 
za IO v avgustu 2017 

TRK v sestavi predsednica Milana Krmelj, ter člani Aleš Šuštaršič, Andrej Razdrtič, Samo Bezjak 
in Tomaž Kralj je v času od zadnje skupščine  avgusta 2016  imela dve redni in  štiri 
korespondenčne seje, na vseh smo bili sklepčni.  
Na sejah so bile obravnavane tekoče zadeve.  Na prvi seji smo podali predlog koledarja z 
določenimi organizatorji v potrditev IO. Pri tem v tej sezoni nismo imeli težav, saj smo pridobili 
organizatorje za vsa tekmovanja. 
Na naslednjih štirih korespondenčnih sejah smo obravnavali tekočo problematiko.  Uredili smo 
pravilnik glede naših igralcev, ki nastopajo v tujih ligah za možnost registracije za klube v  R 
Sloveniji za igranje na posameznih tekmovanjih. Uredili smo registracijo državne reprezentantke 
Aleksandre Vovk, ki je dobila izpisnico iz NTS Mengeš in smo jo registrirali kot članico NTZS. Ob 
razpadu NTK Radlje smo mlajšim kategorijam s spremembo pravilnikov omogočili, da so se lahko 
registrirali za nov klub. Registrirali smo dva  nova kluba: ŠD SU in NTK Kidričevo. 
Na zadnji seji smo pregledali in podali klubom predlog koledarja za novo sezono ter uredili vse 
registracije v prestopnem roku. Pri registracijah nismo imeli nobenih zadržkov in težav, razen tega, 
da smo precej časa posvetili prestopu igralcev iz NTK Krka v ŠD SU. Pri tem smo veliko časa 
namenili seznanjanju in prilagajanju registracij v zvezi z novim zakonom o športu, katerega smo 
morali upoštevati. Problem, ki pa smo ga izpostavili IO pa je še vedno glede odškodnin do NTZS 
za prestope v tujino. Pisarno NTZS in IO smo zaprosili za pridobitev uradnega mnenja glede tega 
problema. Pisarna NTZS je formalno izpeljala vse postopke glede registracij. 
Pri osnutku tekmovalnega koledarja smo imeli težavo, da je zaradi mednarodnega programa v 
prihajajoči sezoni delno spremenjen in podaljšan v junij 2018 ter skrajšan v septembru 2017. 
Precej časa smo čakali na mnenje kapetanov in s tem posledično nismo mogli predložiti koledarja 
v krajšem terminu. Klubom smo dali možnost prijave za kandidature le 14 dni, kar seveda   ni 
veliko, vendar smo tudi mi odvisni ne le od mednarodnega koledarja temveč tudi od mnenja 
kapetanov, ki pa so bili v tem času precej zasedeni. 
Na mnenje o osnutku koledarja, ki smo ga prejeli od g.Patrika Rosca NTK Savinja, smo podali tudi 
podrobno analizo, zakaj je koledar sestavljen v taki obliki.  
Naše delo smatramo da je bilo korektno in ažurno. 

Poročilo pripravila 
Jesenice, 10.08.2017         Milana Krmelj 
  



 

22 
 

2.5 Poročilo Disciplinske komisije NTZS - predlagatelj gradiva Borut Maraž 
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2.6 Poročilo Združenja namiznoteniških sodnikov Slovenije - predlagatelj gradiva Matija Krnc 

 
 

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Združenje namiznoteniških sodnikov RS 
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana                         
Datum: 15. avgust 2017  

 
POROČILO  
o delu odbora združenja sodnikov 2016/2017 
  
Odbor združenja še vedno izvaja vse aktivnosti v enaki sestavi (Matija Krnc kot predsednik ter člani: Milana 
Krmelj, Ivo Žerovnik, Boštjan Novak, Marjan Širaj in Janez Abraham). Čeprav je vedno veliko očitkov na delo 
odbora v celoti, številke govorijo povsem drugače. Slovenija ima tri mednarodne vrhovne sodnike, kar 26 
aktivnih mednarodnih sodnikov, od tega 7 z BB licenco, več kot 150 republiških sodnikov in nekaj sto 
sodnikov. V zadnjih sezonah so bila vsa tekmovanja izvedena brez kakšnih večjih pritožb na račun sodnikov 
in vodenja tekmovanj. Člani odbora združenja so med najbolj aktivnimi pri pripravi vseh domačih kot 
mednarodnih tekmovanj. Vse to pa je rezultat dolgoletnega načrtnega dela odbora in njegovih članov. Prav 
odlične organizacije vseh mednarodnih tekmovanj, na katerih v veliki meri nabirajo izkušnje tudi naši 
najboljši igralci in igralke, so razlog, da nam je ITTF v letu 2017 zaupala organizacijo kar štirih mednarodnih 
turnirjev, kar nimajo niti največje namiznoteniške velesile.   
 
Izobraževanje  
Pred vsakim mednarodnim tekmovanjem smo izvedli izobraževanje vseh sodnikov s poudarkom na 
novostih, ki so bile sproti objavljene v Sodniških novicah (Novi znaki za napake pri servisu, sprememba pri 
dajanju nasvetov, sprememba v ekipnih tekmovanjih za invalide, ter programom aktivnosti). Poleg številnih 
izobraževalnih seminarjev po klubih so člani odbora opravili seminarje tudi v lastnih sredinah. K 
izobraževalnim procesom štejemo tudi vse seminarje in sestanke pred mednarodnimi tekmovanji, ki smo 
jih tokrat pripravili v Sloveniji.  
 
Mednarodni program  
Tako kot vedno je MP razdeljen na domača mednarodna tekmovanja in v tujini. Poleg  tradicionalnega 
turnirja za invalide v Laškem, ki je bil že 14. leto zapored smo znova pripravili tudi članski turnir WT iz serije 
Challenge, znova na Otočcu. V zaključni pripravi sta še 19. izvedba mladinskega mednarodnega turnirja, 
tudi ta bo na Otočcu ter EPINT, Evropsko prvenstvo za invalide, ki bo tokrat že drugič v Sloveniji.  Za vse 
turnirje smo, tako kot vedno doslej, zagotovili zadostno število sodniškega kadra tako domačega kot iz 
tujine, hkrati pa pripravili in zagotovili vse potrebno za uspešno izvedbo tekmovanja (info, bilteni, urniki, 
program, razporeditve, zapisniki, oprema, ..).  
Poleg domačih mednarodnih tekmovanj pa smo zagotovili sodniški kader tudi za številna mednarodna 
tekmovanja v sosednjih državah kot tudi za SP in EP, na katere so naši sodniki ob prijavi vedno potrjeni. 
Sojenje na tekmah evropskih klubskih tekmovanj ter raznih kvalifikacijskih tekmovanj ETTU pa je že 
stalnica.  
Tekmovanja  
Osrednja pozornost vseh članov odbora združenja je še vedno namenjena domačim tekmovanjem, ligaškim 
tekmam in prvenstvom. Odlično je sodelovanje s tehnično komisijo, s katero sproti rešujemo vse zaplete na 
tekmovanjih, tako da ta potekajo nemoteno. Žal je ne glede na zadostno število sodniškega kadra na 
nekaterih domačih tekmovanjih pomanjkanje sodnikov, vendar pa si klubi in organizatorji vedno pomagajo 
tako, da to bistveno ne vpliva na kakovost izvedbe turnirja. Ob zaključku sezone vedno, skupaj z vodstvom 
NTZS pripravimo tudi masters turnir, ki je postal prijetno doživetje za vse udeležence, ne glede na rezultate.  
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Administracija  
Tako kot vedno smo za vsa tekmovanja doma in v tujini urejali korespondenco, dodali razpise in vabila za 
tuje sodnike ter pripravili vso dokumentacijo. Znova gre pohvaliti sodelovanje z zaposlenimi v pisarnah 
NTZS, ETTU in ITTF, ki je potekalo vzorno in brez zapletov. 
  
Odlične organizacije tekmovanj za invalide so razlog, da bomo po desetih letih znova organizirali EPINT 
(Evropsko prvenstvo za invalide), ITTF pa je vse to nadgradil še z dodelitvijo SPINTa (Svetovnega prvenstva 
za invalide) v prihodnjem letu, ko sta hkrati že potrjena tudi oba tradicionalna turnirja v Laškem in na 
Otočcu. 
 
  
Matija Krnc  
predsednik  
Odbora Združenja namiznoteniških sodnikov RS 
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2.7 Poročilo Združenja namiznoteniških igralk in igralcev Slovenije - predlagatelj gradiva Gregor 
Zafoštnik 

 
 

Poročilo združenja igralcev 
 
V letu 2016/2017 ni bilo nobenega zasedanja z igralci,vec je bilo pogovorov po telefonu in mailu z 
igralci zaradi odsotnosti mene(igranje v tujini) kakor tudi igralcev. Ker pač med našimi podanimi 
predlogi prej ni bilo sprejeto je bilo sedaj sprejeto z zakonom o športu o ukinitvi odškodnin,kar tudi 
pozdravljamo in tudi prizadevali si bomo se spremeniti da bi imeli možnost dvojnih registracij 
(slovenija/tujina) samo za slovenske igralce. Prizadevali si bomo v prihodnje izboljšat status 
slovenskega namiznoteniškega igralca. 
 
Predsednik združenja igralcev 
Gregor Zafoštnik 
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2.8 Poročilo Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije - predlagatelj gradiva Jože Urh 

 
 
POROČILO O DELOVANJU ZDRUŽENJA NAMIZNOTENIŠKIH TRENERJEV 
 
Združenje namiznoteniških trenerjev Slovenije je v sezoni 2016 – 2017 opravljalo le tekoče posle v 
zvezi s podaljševanjem trenerskih izkaznic, oziroma trenerskih licenc.  Novih licenc skorajda nismo 
izdajali, ker je program usposabljanja novih trenerskih kadrov praktično ustavljen zaradi ukinitve 
namenskih evropskih sredstev. 
Licenčnega seminarja v tej sezoni nismo pripravili, ker enostavno ni bilo dobre priložnosti. To 
pomeni, da sem bil v stiku z nekaterimi kvalitetnimi tujimi strokovnjaki, ki so bili pripravljeni priti 
predavati, vendar pa se stvari časovno niso izšle.  
Bomo pa v mesecu septembru 2017 organizirali licenčni seminar na Otočcu v sklopu ITTF Rough 
Diamonds training camp in ETTU Hopes campa, kjer bo prisotno lepo število mladih svetovnih 
upov iz celega sveta ter tudi cele Evrope.  V sklopu tega trening campa bo izvedeno tudi nekaj 
seminarjev, ki jih bomo uporabili kot licenčni seminar za sezono 2017 – 2018. Moj predlog bo ta, 
da se mora vsak trener za pridobitev podaljšanja licence udeležiti vsaj enega . Kdor se seminarja 
ne bo mogel udeležiti bo moral narediti eno kratko seminarsko nalogo iz določene teme v roku 
enega mesca. Takšen predlog je bil tudi sprejet s strani odbora Združenja namiznoteniških 
trenerjev pred letom in pol, da se naredi seminar na začetku sezone, kdor na seminar ne pride, pa  
mora narediti seminarsko nalogo. To je praksa tudi v nekaterih drugih panožnih zvezah.  
Seveda pa je ob tem  treba nujno povedati tudi to, da se ZNTS že kar  nekaj let ukvarja s krizo 
vodenja te organizacije. Kar precej trenerjev se je v zadnjih letih že zamenjalo na vrhu te 
organizacije in po moje, nobenemu ni uspelo dati, le tej, neko presežno vrednost. Sam sem sprejel 
vodenje te organizacije pred leti na skupščini na Muti, ko tega nihče drug ni hotel sprejeti. Že takrat 
sem opozoril na mojo obremenjenost in časovno stisko, saj si po mojem mnenju takšna 
organizacija zasluži nekoga, ki se bo temu posvetil res polno. Takrat se to ni zgodilo, rabili pa smo 
predsednika, vsaj na papirju, ki bo lahko, če ne drugega, vsaj uradno s svojim podpisom 
podaljševal izkaznice. 
Moje mnenje je, da moramo za to funkcijo dobiti novega človeka, po možnosti mlajšega z neko 
vizijo in voljo do dela. Nujno potrebno pa bo vsekakor tudi tesno sodelovanje z odgovorno osebo 
za usposabljanje kadrov pri NTZS. Samo tako bo lahko ta organizacija delovala kvalitetno v dobro 
trenerjev.  
 Letošnja skupščina bo tako za to idealna priložnost. Kot trener z izkušnjami in veliko poznanstev v 
tujini lahko precej pomagam, nimam pa več časa, da bi to organizacijo kot celoto vodil kvalitetno. 
Imam sicer idejo, kako bi lahko ta organizacija naredila kvaliteten preskok in resnično služila 
svojemu namenu, vendar pa je za to potreben čas. Če se bo našel nov kandidat se lahko 
usedemo in pogovorimo, lahko pa seveda kandidat pelje organizacijo naprej v neki svoji viziji, kar 
bi bilo na koncu koncev tudi najbolj normalno.   
Hrastnik, 15.8.2107 
Jože urh 
Predsednik ZNTS 
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2.9 Poročilo Liga odbora NTZS - predlagatelj gradiva Miroslav Tokič 

 

Poročilo o delovanju Liga odbora NTZS za sezono 2016 - 2017 

          

 

Liga odbor NTZS, ki deluje v sestavi M. Tokić predsednik, D. Vizjak podpredsednik, 

A. Rozman, Z. Švab in D. Jamšek  skupaj s komisarjem SNTL M. Leskovcem, se v sezoni 2016 – 2017, zaradi 
dolgotrajnih bolezni članov Z. Švaba in A. Rozmana, ni sestal na nobeni redni seji.  

 

Potek našega dela smo prilagodili trenutni kadrovski situaciji.  Odprta vprašanja smo urejali kar na turnirjih 
NTZS, kjer smo načeloma vedno prisotni vsi trije preostali člani LO NTZS. Honorarna zaposlitev člana LO 
NTZS D. Vizjaka v pisarni NTZS pa nam je omogočila ažurnejše delo in še dodatno zmanjšala potrebo po 
sklicevanju sej LO NTZS. 

Kot je razvidno iz finančnega poročila LO SNTL za sejnine v sezoni 2016-2017 nismo porabili nobenih 
sredstev.  

 

Samo tekmovanje v SNTL in zaključni play off in play out ligaških tekmovanj so minili brez posebnih 
zapletov in brez uradnih pritožb. Izvedeno je bilo tudi Pokalno tekmovanje NTZS, ki pa, kljub finančnim 
nagradam za vse udeležence finalnega turnirja, ni pritegnilo zadostnega števila sodelujočih ekip, še posebej 
v ženski konkurenci. 

 

Za torek 13. 06. 2017  na FŠ v Ljubljani sklicana XII. Skupščina Združenja ligašev SNTL bo tudi zadnja za to 

sestavo LO NTZS, saj bo slednji na novo izvoljen predvidoma  septembra 2017, ker mu bo potekel štiriletni 

mandat hkrati z  volilno skupščino NTZS. 

 

 

 

Predsednik LO NTZS: Miroslav Tokić 

 

 
Nova Gorica, 25. 05. 2017 
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2.10 Poročilo ŠŠD - predlagatelj gradiva Danijel Šarlah 

 

 

 

POROČILO O DELU KOORDINATORJA ŠŠD ZA LETO  
2016/2017 

 
 
Šarlah Danijel 
Krtina 133 
1233 Dob 
 
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška 25 
1000 Ljubljana 
 
 
V tekmovalni sezoni 2016/2017 smo izpeljali vsa tekmovanja (od četrtfinalnih do polfinala; finale je 
bilo odigrano 30.05.2017 v Puconcih) v namiznem tenisu za osnovne šole. Tekmovanja so  
potekala skoraj v predvidenih rokih. Izvedba je bila dobra. 
Tekmovanja se je v sezoni 2016/2017 udeležilo cca 814 učencev in učenk. Vseh ekip, ki so 
sodelovale na tekmovanjih, je bilo 79. Področna tekmovanja so bila izvedena v vseh regijah. 
Tudi letos smo igrali po novih pravilih, ki zajemajo več kategorij in tudi igranje igralcev s točkami za 
ekipo svoje šole. Glede pravil sta se na finalnem delu name obrnila dva trenerja, ki imata različne 
poglede na izpeljavo tekmovanja. Za sezono 2017/18 bomo igrali še po obstoječem sistemu.  
Zatorej pozivam vse, ki imajo izdelan nov sistem, k sodelovanju, da bi eventualno lahko igrali in 
kandidirali z novim sistemom naslednje leto. 
Izvedli smo tudi tekmovanje športnikov invalidov za sezono 2016/2017. 
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 tekmovanja delno s sredstvi za financiranje koordinatorja. 
Pri realizaciji je sodeloval tudi Darjan Vizjak. 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator za ŠŠD 
    Šarlah Danijel 

 
Ljubljana, dne: 8. 8. 2017 
 
 
 

 

 
 
 
  

 

KOORDINATOR ŠŠD 
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2.11 Poročilo Združenja rekreativnih igralcev NTZS - predlagatelj gradiva Janez Zore  

 
 

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Komisija za rekreativni namizni tenis 

Celovška 25 

1000 Ljubljana 

 

 

Datum : 02.08.2017 

 
POROČILO O DELU KOMISIJE ZA REKREATIVNI NAMIZNI TENIS 

 

 

 

V sezoni 2016/2017 so bili izvedeni naslednji turnirji : 

 

1.) Ljutomer                  oktober    2016       81 tekmovalcev 

2.) Velike Lašče            november  2016       80 tekmovalcev 

3.) Kidričevo                 december 2016       75 tekmovalcev 

4.) Ajdovščina              januar       2017       75 tekmovalcev 

5.) Ravne na Koroškem  februar    2017       81  tekmovalcev 

6.) Nova Gorica             marec       2017       68  tekmovalcev 

7.) Trbovlje                  april          2017       72  tekmovalcev 

 

 

Državno prvenstvo za veterane in rekreativce je bilo izvedeno 22. aprila 2017,   v  Rdeči  

dvorani v Velenju. Organiziral ga je NTK Tempo Velenje. Udeležilo se ga je 153 tekmovalcev. 

 

Turnirji so memorialni oziroma tradicionalni. Pri organizaciji smo pozorni na to, da so 

razporejeni po različnih krajih Slovenije. V letošnji sezoni smo zaznali upad tekmovalcev. 

Predvidevam, da je do tega prišlo zaradi prekrivanja datumov tekmovanj, na kar moramo biti v 

prihodnje bolj pozorni.  

 

V sezoni 2016/2017 je bilo 127 tekmovalcev z »R«  registracijo, nekaj igralcev je bilo 

registriranih preko klubov oziroma društev. 

 

V letošnji sezoni smo se veterani in rekreativci  udeležili  Mastersa v Radljah ob Dravi in se 

prikazali v najboljši luči. 

 

                                                                                                       Janez Zore   
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3. ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 - predlagatelj gradiva Pisarna NTZS 
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35 
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4. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - predlagatelj gradiva Pisarna NTZS 

 
 

 
LETNI PROGRAM DELA NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2017 

 
 

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 2017 (sezoni 2016/2017 in 2017/18), ko so najvažnejša 
tekmovanja, člansko svetovno in evropsko prvenstvo, evropsko prvenstvo U-21, mediteranske igre in  
udeležbe na World Tour in Euroafrica Circuit tekmovanjih za članske reprezentance, ter evropsko in 
svetovno prvenstvo in udeležba na mednarodnih mladinskih in kadetskih prvenstvih za reprezentance v 
mlajših kategorijah, bo finančni program za leto 2017 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 razvoja in marketinga ter vodja centra in mladih selekcij). 
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FINANČNI NAČRT PROGRAMA DELA 
NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2017 

 

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        280.130                                      

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

SKUPAJ 4 1.000                  

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 selektor za mladino 
OD vodja razvoja in marketinga 
OD pomoč v pisarni 

36.000 
20.000 
10.000 

SKUPAJ 6 117.200               

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

SKUPAJ 7 4.500 

  
 
 
  



 

41 
 

Ad. 3. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Naše reprezentance so v sezoni 2015/2016 in 2016/17 sodelovale na: 
Olimpijskih igrah v Rio de Janeiru, Svetovnem članskem prvenstvu za ekipe v Kuala Lumpurju (Malezija), 
Evropskem prvenstvu za članice in člane v Budimpešti za leto 2016, Evropskem prvenstvu za mladince in 
kadete v Zagrebu in na mnogih mednarodnih prvenstvih raznih držav, PRO TOUR in WORLD TOUR 
turnirjih za članice in člane, ter na nekaterih drugih tekmovanjih. Dodatno smo sodelovali še na EURO MINI 
CHAMPS-u v kategoriji mlajših kadetov, ki šteje kot (trenutno še neuradno) prvenstvo Evrope. 
 
 
Nastope na teh tekmovanjih Strokovno trenerski svet ocenjuje kot zelo dobre, v mladinskih kategorijah pa 
kot odlične.  
Na Olimpijskih igrah v Rio de Janeiru, kjer je Bojan Tokič dosegel izjemno uvrstitev z 9. mestom, na 
Svetovnem prvenstvu v Kuala Lumpurju (Malezija) so člani dosegli 37. mesto od 87 držav in članice 33. 
mesto od 80 držav, na Evropskem prvenstvu za članice in člane v Budimpešti za leto 2016, kjer je najboljši 
rezultat osvojila Alex Galič z 5. mestom v igri dvojic, na Evropskem prvenstvu za mladince in kadete v 
Zagrebu (3. mesto Darko Jorgič posamezno, 3. mesto mešani par Darko Jorgič in Tamara Pavčnik, 3. 
mesto kadetinje ekipno – Katarina Stražar, Lea Paulin, Lara Opeka in Nika Kobetič, 3. mesto Katarina 
Stražar v igri dvojic s češko partnerico).    
Na svetovni jakostni lestvici trenutno zaseda najboljše 40. mesto Bojan Tokič, ki je v zadnjem letu igralno 
zadržal pozicijo med najboljšimi igralci na svetu, velik napredek pa je naredil Darko Jorgič s prebojem na 
133. mesto, pri dekletih pa je najvišje uvrščena Alex Galič na 139. mestu, 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 in trenerji (za člane v.d. selektor Jože Urh, za članice Vesna Ojsteršek Drnovšek, za mladince, 
kadete, mladinke in kadetinje Jože Urh) in 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 posameznih 
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 v letu 2017 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 krije 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 na 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. Center se je septembra preselil na novo lokacijo na 
Otočec. 
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. 
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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 2017 je zopet zelo 
natrpan (SP, Evropsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo za mlajše člane U-21, mediteranske igre, 
tekmovanja WORLD TOUR in tekmovanja Evropa Africa Circuit …). 
 
TEKMOVANJA 
V drugem delu sezone 2016/2017 in v tekmovalni sezoni 2017/2018, katere polovica finančno »spada« v 
leto 2017, so najvažnejši cilji nastopi na Svetovnem in Evropskem prvenstvu ter mediteranskih igrah.  
 
Pričakujemo torej udeležbo članskih reprezentanc na SP, EP, mediteranskih igrah ter 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, Dusseldorf (Nemčija) 29.05.-05.06.2017 
- potni stroški, 10 oseb 2 krat kombi  2.000                             
- bivanje,         10 oseb 7 dni po 180 EUR na dan                              12.600 
- žepnine,        10 oseb 7 dni po EUR 25 dnevno                                     1.750 

SKUPAJ                              16.350                  

EVROPSKO PRVENSTVO, Luksembourg(Lux) 13.-17.09.2017  
- potni stroški, 11 oseb po EUR 250                                   2.750 
- bivanje,         11 oseb 6 dni po 180 EUR na dan                                11.880                  
- žepnine         11 oseb 6 dni po EUR 25 dnevno                                1.650                    

SKUPAJ                              16.280                  

EVROPSKO PRVENSTVO U-21 MLAJŠI ČLANI, Soči (Rusija) 02.-
05.02. 2017  

 

- potni stroški 8 oseb po EUR 700 5.600 
- bivanje 8 oseb 5 dni po EUR 100 na dan 4.000 
- žepnine 300 
                                                                                          SKUPAJ 9.900 

EVROPA TOP ( še ni določeno)    

- potni stroški 1000 
- bivanje 2-3 osebe 1000 
- žepnine 100 
                                                                                          SKUPAJ 2.100 

VSOTA ZA 1 MEDNARODNI TURNIR ITTF EUR  
 

9.300                                 

- žepnine (vodstvo 25 EUR/dan, igralke, igralci                               1000                 
- Tokič individualni program 2017 14.000 
- Organizacijski stroški 10.000 

SKUPAJ ZA 5 TURNIRJEV + Tokič individualni program                              71.500  

  

TEKMOVANJA ČLANSKI REPREZENTANCI SKUPAJ                                    116.130               
  

PRIPRAVE  

  
- avgust 2017– bazične priprave (16-20 oseb)                                    8.000                    
- zaključne priprave pred SP in EP (Otočec, tujina)                                  6.000                                                               
- pred raznimi MP, ...5-7 krat po 4-5 dni                                  9.000                 
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-honorarji za zun. sodelavce (sparingi, psiholog, fizioterapevt, 
tel.priprava....) 

                                 8.000                 

- najemnine dvoran                                  4.000                 

PRIPRAVE SKUPAJ                                     35.000                 

3.1.1. SKUPAJ                              151.130                       

 
3.1.2. PRIPRAVE IN NASTOPI MLADINSKIH IN KADETSKIH REPREZENTANC 
                                                                                                                                                 EUR                           

PRIPRAVE  

  
- avgust 2017 – bazične priprave (16-20 oseb)                                    8.000                    
- zaključne priprave pred EP ( 20 oseb )                                    8.000                    
- vikend priprave in priprave (razni kraji in Otočec - NT Center)                                   15.000                    

SKUPAJ                                  31.000                    

NASTOPI 

 
- EP za mladino (18 - 20 oseb), Gondomar (Por) 14.-23.7.2017                                    24.000                    
- nastop na 3 MP (povprečni stroški na 1 MP EUR 3.000)                                   9.000                    
- nastop na Euro Mini Champs 2017                                    3.000 
- nastop na 2-3 tekmovanjih (meddržavna, propagandna)                                         4.000                    

SKUPAJ                                  40.000                    

3.1.2. SKUPAJ                                  71.000                  

SKUPAJ 3.1 222.130                  

  

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, ...)                                     30.000                   

                                                                                     SKUPAJ  30.000 

PROGRAMSKA TOČKA 3. VRHUNSKI ŠPORT SKUPAJ                               280.130                                      
 
 
 

REKAPITULACIJA IZDATKOV 

  

1. ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK IN MLADINE                                         3.000                    

2. ŠPORTNA REKREACIJA                                           4.500                 

3. VRHUNSKI ŠPORT                                        280.130                                             

4. MEDNARODNO SODELOVANJE – Koroška, Benečija                                           1.000                    

5. SPREMLJAJOČA STROKOVNA DEJAVNOST                                         5.500                    

6. DELO ORGANOV NTZS                                      117.200               

7. RAZVOJ                                         4.500 

VSE SKUPAJ                                                           415.830 

 

 

REKAPITULACIJA DOHODKOV 

1. PARTICIPACIJA MIZKŠ 150.000                

2. PARTICIPACIJA FŠ 140.000 

3. PARTICIPACIJA IZ LASTNE DEJAVNOSTI  
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- registracijske takse, članarine, mandatne kazni,... 26.000                

- marketinška dejavnost 70.000 

- Participacija OKS -Jože Urh, do konca leta 2017                                                        22.000 

- razno 7.830 

  

VSE SKUPAJ                                        415.830             

 
 
 
 
         
          Predsednik NTZS     
Ljubljana, 08.11. 2016                 mag. Marjan Hribar   
 
 
 
  

 


