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ZAPISNIK 1. SEJE ODBORA ZNTTS, 29.11.2017 ob 20.30 uri 

 

Prisotni (videokonferenca): Uroš Slatinšek, Mirza Tvrtkovič, Patrik Rosc; 

Predlagani dnevni red: 

1. Zapisnik primopredaje 

2. Izdajanje licenc  in licenčni seminar za sezono 2017/2018 

3. Usposabljanje 

4. Usmeritve dela ZNTTS 

5. Tekoče zadeve 

5.1. Dopis klubom  

6. Razno 

 

 

Uroš Slatinšek pozdravi prisotne in da v razpravo dnevni red. 

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 

 

SKLEP 1: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS potrjuje 

predlagani dnevni red. 

 

ADD 1 Uroš Slatinšek povzame Zapisnik primopredaje, ki je bil poslan v gradivu in odpre 

razpravo. 

Sam pove, da je o tem govoril tudi s predsednikom STS, ki ni bil seznanjen z izdajo licenc za 

DarijaTokiča in Manca Fajmut ter Jožetom Urhom, ki priznava napako pri izdaji licence za 

Manco Fajmut, za Darija Tokiča pa ni vedel kdo mu je podpisal trenersko izkaznica. 

Predvideva, da je to najbrž storil Danijel Šarlah. 

Mirza Tvrtkovič pove, da je za izdaja licenc uraden dokument, zato je potrebno slediti vsem 

pravilom, da trenerji ne bodo imeli težav drugje. 

Patrik Rosc pove, da je bilo to področje do sedaj neurejeno in da se mora ZNTTS potruditi, 

da to čim prej vzpostavi pravilno stanje. 

  

Uroš Slatinšek predlaga, da se primopredajni zapisnik priloži Zapisniku te seje. 
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Po razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

SKLEP 2: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS je pregledal 

Zapisnik primopredaje in ga v celoti potrjuje.  

 

SKLEP 2: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS ugotovi, da je 

bilo za sezono 2017/2018 izdano 9 licenc. 7 licenc je bilo izdanih na podlagi 

usposobljenosti, dve pa brez pridobljene usposobljenosti.  

 

SKLEP 3: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS je ugotovilo 

nepravilno izdane licence, ki niso v skladu z Zakonom o športu in Pravilnikom o 

licenciranju strokovnih delavcev v namiznem tenisu, saj licencirani trenerji niso 

usposobljenih strokovnih delavcev v namiznem tenisu.  

 

SKLEP 4 : Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS pozove Pisarno 

NTZS, da posreduje podatke o stopnji licence za 7 trenerjev (Tokič M., Lasan, Rebec, 

Vizjak, Kovšca, Šarlah, Posavec), ki imajo usposobljenost, da lahko preveri ustreznost 

licence in morebiti pozove trenerje k dopolnitvi prošnje za podaljšanje licence, 

oziroma jih še enkrat potrdi. 

 

SKLEP 5: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS skladno z 

ugotovljenim iz 3.  sklepa, nalaga Pisarni NTZS, da pozove Manco Fajmut in Darija 

Tokiča, da v roku 8 dni dostavita v Pisarno NTZS diplomo o usposobljenosti, ki bo 

ustrezala pogojem za vpis v bazo ŠPAK. V kolikor tega ne storita oziroma le ta ne bo 

izpolnjevala zahtevanih pogojev, se obvesti oba trenerja in njihova kluba, da je licenca 

neveljavna in da dostavita izkaznice v Pisarno NTZS. 

 

SKLEP 6: V kolikor dokumentacija za oba trenerja, Tokič D. in Fajmut M. ne bo 

dostavljena ali ne bo ustrezna, Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor 

ZNTTS poda predlog za odvzem licenc v obravnavo Disciplinski komisiji NTZS, 

skladno z 9. členom Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v namiznem tenisu. 

 

SKLEP 7: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS potrjuje, da se o 

nastali zadevi in odgovornosti odgovorne osebe za nepravilno izdajo licenc, brez 

pravne podlage, obvesti oba pravna zastopnika Namiznoteniške zveze Slovenije, 

Marjana Hribarja in Biljano Todorovič ter Izvršni odbor NTZS. 

 

ADD 2 Uroš Slatinšek pove, da je s strani Danijela Šarlaha dobil posredovane prošnje za 

podaljšanje licenc. Obvesti jih o poteku in izdaji licenc za tekočo sezono. Pove, da se je 
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potrebno držati pravil o licenciranju, saj se s tem zaščiti trenerje pri njihovem delu in da je 

potrebno uradne dokumente resno jemati. 

Zaradi odzivnosti in ažurnosti predlaga, da ga odbor ZNNTS pooblasti, da samostojno odloča 

o podaljševanju licenc ter odboru ZNTTS o tem poroča na vsaki seji. Predlaga dodajanje 

seznama licenciranih trenerjev na spletno strani NTZS, ki bo dostopen tudi vsem delegatom 

tekmovanj.  Predlaga, da se posodobi Pravilnik o licenciranju, ki bo skladen z Zakonom o 

športu in potrebami trenerjev ZNTTS. Hkrati opozori, da se o potrebi licenciranja po novem 

Zakonu o športu, opredeli nacionalna panožna zveza.  

Po razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

SKLEP 8: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS potrjuje izdane 

licence za sezono 2017/2018 za naslednje trenerje: Uroš Mrak, Klemen Mrak, Matic 

Kaiser, Franci Drašler, Žiga Perovič, Domen Granda, Drago Torkar. 

SKLEP 9: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS pooblašča Uroša 

Slatinška, da samostojno izdaja in podaljšuje licence, na vsaki seji se pregleda 

seznam izdanih licenc.  

SKLEP 10: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS potrjuje, da se 

seznam licenciranih trenerjev objavi na spletni strani NTZS, kjer bo dostopen tudi 

delegatom tekmovanj.  

SKLEP 11: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS predlaga 

Izvršnem odboru NTZS, da potrdi sistem licenciranja, skladno z veljavnimi Pravilniki 

NTZS. 

 

ADD 3 Uroš Slatinšek pojasni trenutno situacijo glede usposabljanja, pove, da je skladno z 

novim Zakonom o športu potrebno pripraviti nov Program usposabljanja ter ponovno potrditi 

vodjo usposabljanja. Pove, da želi, da se to stori čim prej, saj je potrebno v najkrajšem 

možnem času organizirati usposabljanje za vse tiste, ki tega do sedaj niso opravili. Želi, da 

so vsi trenerji usposobljeni in licencirani, skladno s Pravilniki, ki bodo za vse veljali enako. 

Mirza Tvrtkovič pove, da je g. Miran Kondrič to delo opravljal zelo dobro in da se mora 

ZNTTS dogovoriti z njim, da prevzame ta ogromen zalogaj dela. 

Patrik Rosc pove, da se je sam udeležil usposabljanja pod vodstvom g. Kondriča in ima 

same pohvale. Pove, da je potrebno prositi g. Kondriča za pomoč pri tem. 

Po razpravi se soglasno sprejme naslednji sklep: 

 

SKLEP 12: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS potrjuje, da se 

kontaktira g. Mirana Kondriča, če bi bil pripravljen pomagati ZNTTS in NTZS pri 

pripravi Programa usposabljanja in preveri njegovo pripravljenost za prevzem 

zadolžitev vodje usposabljanja. 
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ADD 4  Uroš Slatinšek odpre razpravo o predlogu usmeritev dela ZNTTS. 

ZNTTS si je zastavili naslednje usmeritve pri  delu: 
 

1.1. Vzpostaviti kompletno bazo trenerjev 

1.2. Vzpostavitev uradne liste usposobljenih trenerjev z licencami na spletni strani NTZS 

(aktivni člani) 

1.3. Vzpostaviti sistem obveščanja članov ZNTTS – baza kontaktov, spletna stran… 

1.4. Vzpostavitev sistema licenciranja  

 Opredelitev licenciranja skladno z Zakonom o športu 

 Sistem dveh licenčnih seminarjev 

 Izobraževanje članov ZNTTS doma in v tujini 

1.5. Vzpostavitev sistema usposabljanja 

 Opredelitev sistema skladno z Zakonom o športu (dve stopnji) 

 Opredelitev Programa usposabljanja 

 Opredelitev vodje usposabljanja 

1.6. Posodobitev Pravilnika ZNTTS skladno z novim programom usposabljanja in 

licenciranja 

1.7. Sodelovanje z drugimi športnimi zvezami in drugimi strokovnimi združenji pri 
organizaciji različnih oblik permanentnega izobraževanja 

1.8. Prizadevanje za izboljšanje statusa trenerja 
 

 

ADD 5   

5.1. Uroš Slatinšek odpre razpravo glede Dopisa klubom o urejanju seznama usposobljenih 

in licenciranih trenerjev ter članov ZNTTS. 

Po razpravi so bili soglasno potrjeni naslednji sklepi: 

 

SKLEP 13: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS potrjuje, da se 

pozove vse klube, da licencirajo svoje trenerje, da bodo ti lahko delali skladno z 

Zakoni in Pravilniki.  

SKLEP 14: Združenje namiznoteniških trenerjev NTZS – Odbor ZNTTS potrjuje, da 

zaradi trenutne situacije in nedoslednega delovanja ZNTTS v predhodnem mandatu, 

lahko trenerji podaljšajo licence in vse pogoje za podaljšanje licenc, razen 

usposobljenosti, opravijo do konca januarja 2018. 

 

ADD 6 V točki Razno je potekala debata o trenutnem stanju v namiznem tenisu in vlogi 

trenerjev znotraj klubov in znotraj NTZS. 

 

Seja je bila zaključena ob 23.00 uri. 

Zapisnikar: Uroš Slatinšek 

Priloga 1: Zapisnik primopredaje ZNTTS z dne 21.11.2017 
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Priloga 1 

 

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK  
21.11.2017, Namiznoteniški center SU, Livada 12, 8000 Novo mesto ob 20 uri 

 

 

Prisotni: Uroš Slatinšek, Biljana Todorovič 

Prisoten preko telefonskega klica: Jože Urh 

Opravičili: Danijel Šarlah, Patrik Rosc, Mirza Tvrtkovič 

Zapisnikar: Sajda Slatinšek 

 

Uroš Slatinšek uvodoma pove, da je od Danijela Šarlaha prejel naslednje dokumente, katere je so 

člani odbora NTZS pregledali : 

- Seznam usposobljenih kadrov v namiznem tenisu z dne 16.11.2017 

- Zapisnik Strokovno trenerskega sveta 4.2.2014 

- Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v namiznem tenisu v RS 

- Izdane licence OKS za sezono 2016-2017 

- Izdane licence – arhiv 

- Izdane licence 2017-2018 

 

Jože Urh se vpričo prisotnih opraviči za izostanek zaradi zasedenosti zaradi Superlige in poda 

naslednje podatke o delovanju ZNTTS: 

- Na Evropsko prvenstvo za mladino v Zagrebu je kot 5 trener bil povabljen tudi trener David 

Orešnik; 

- V mandatu so imeli dva licenčna seminarja, eden v Mengšu in enega septembra na Otočcu 

- Obrazloži način potrjevanja licence za Manco Fajmut in pove, da se zaveda storjene napake, 

za Darija Tokiča se ne spomni kdo je potrjeval licenco. Če se dobro spomni je to storil Danijel 

Šarlah.  

 

Uroš Slatinšek pove, da je z odborom natančno pregledal poslano dokumentacijo, Zakon o športu ter 

se pogovoril z Jožetom Urhom in Borutom Verenom, predsednikom STS NTZS in podal naslednje 

ugotovitve:  

1. Ob primopredaji in po pregledu dokumentacije sem ugotovil, da v zadnjem mandatu, 

Združenje namiznoteniških trenerjev opravilo minimalno dela. Načeloma so se le 

podaljševale licence, na podlagi presoje posameznika.  
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2. Osredotočil sem se na natančen pregled dela za tekočo sezono, bazo usposobljenih trenerjev 

in izdajo licenc, saj drugih podatkov nisem dobil. 

 

 

3. Po primopredaji in pregledu dokumentacije sem ugotovil nepravilno izdajo licenc v 

preteklosti, ki niso bile skladne s Pravilnikom o licenciranju, za izdajo katerih je bil odgovoren 

predsednik ZNTTS, Jože Urh. V skladu s Pravilnikom, o podaljševanju licenc naj bil odločal 

odbor ZNTTS. 

 

4. Ugotovil sem, da je za sezono 2017/2018 bilo izdanih 9 licenc. 

 

 

5. 7 licenc je bilo izdanih na podlagi pridobljenega usposabljanja, preveriti je še potrebno katera 

višina licence je bila pridobljena (A, B ali C) in če je le ta v skladu s Pravilnikom o licenciranju. 

 

6. Za sezono 2017/2018 sta bili nepravilno izdani licenci za: Darije Tokič (NTK Vrtojba) in Manca 

Fajmut (NTK Krka), saj nista v skladu z Zakonom o športu in Pravilnikom o licenciranju NTZS. 

Trenerja nista zavedena v aplikaciji ŠPAK – usposobljeni kadri v namiznem tenisu. 

 

7. Za sezono 2017/2018 je bil organiziran en licenčni seminar.  

 

8. Odgovornost za delo in naloge ZNTTS predsednik ZNTTS, Uroš Slatinšek in odbor ZNTTS 

prevzema od primopredaje, dne 21.11.2017, za predhodna dejanja, predvsem izdajo 9 licenc, 

ki so priloga tega zapisnika, so odgovorne druge osebe. 

 

Uroš Slatinšek pove, da bo naslednji teden 1. seja odbora ZNTTS, kjer se bodo natančno opredelili 

glede nastale situacije. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri. 

 

 

 

Zapisnikar: Sajda Slatinšek 

 

Overovatelj zapisnika: Biljana Todorovič 

 

 

 


