
 
 

 

Namiznoteniška zveza Slovenije 

Združenje namiznoteniških 

trenerjev Slovenije 

Celovška c. 25 

1000   Ljubljana 

Datum: 21. september 2010 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

Skupščine Namiznoteniških trenerjev Slovenije, ki je potekala 20. septembra 2010 ob 17. uri v 

Veliki predavalnici Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana. 

 

 

Prisotni: 19 prisotnih (lista prisotnosti je sestavni del zapisnika) 

 

Robert Smodiš, podpredsednik IO NTZS, je prisotne uvodoma seznanil z namenom sklica. Ob 17.30 

je na podlagi 14. člena Pravil Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije ugotovil, da je 

skupščina sklepčna ter lahko prične z delom. 

 

add 1) 

 

Robert Smodiš je prisotnim v obravnavo in sprejem predlagal naslednji dnevni red: 

 

  1. Obravnava in sprejem predloga dnevnega reda  

  2. Ugotavljanje sklepčnosti  

  3. Izvolitev delovnega predsedstva  

  4. Poročila o preteklem letu (delo in finančno poročilo)  

  5. Razprava in glasovanje o podanih poročilih  

  6. Sprejem razrešnice dosedanjemu odboru in predsedniku ZNTTS  

  7. Zbiranje kandidatov za novo vodstvo ZNTTS in volitve novih predstavnikov in predsednika  

  8. Plan dela za prihajajočo sezono  

  9. Glasovanje o višini članarine za ZNTTS za sezono 2010/2011  

10. Razno  

 

 

Ker v razpravi ni bilo dopolnitev, so prisotni soglasno sprejeli 

 

SKLEP ŠT. 1 

 

Sprejme se predlagani dnevni red. 
 

add 2) 

 

Robert Smodiš je v imenu sklicatelja ugotovil, da je prisotnih 19 članov, kar je na podlagi 14. člena 

pravil Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije dovolj, da je skupščina sklepčna ter lahko 



 
 

 

prične z delom. 

 

 

 

add 3) 

 

V imenu sklicatelja je Robert Smodiš pozval prisotne, naj predlagajo člane delovnega predsedstva. 

Po krajši razpravi so prisotni soglasno sprejeli 

 

SKLEP ŠT. 2 

 

Skupščina ZNTTS imenuje naslednje organe: 

- delovno predsedstvo v sestavi Robert Smodiš (predsedujoči), Jaka Golavšek (član), 

  Jure Koščak (član) 

- zapisnikar: Janez Stibrič 

- overovatelja zapisnika: Janez Bončina, Miloš Peperko Ţivkovič 
 

add 4) 

 

Predsedujoči je prisotne seznanil, da je, glede na to, da združenje trenerjev že nekaj časa ni bilo 

aktivno, zadnji znani dokument oz. zapisnik skupščine tisti iz 2. aprila 2006. Ker je to zelo oddaljen 

dokument, je predlagal, da ga nima smisla obravnavati in da bo potrebno samo združenje trenerjev 

ponovno obuditi k delovanju, saj je bilo vrsto let neaktivno.  

 

V nadaljevanju je predsedujoči prisotne seznanil, da zaradi nedelovanja združenja trenerjev ni 

izdelanega finančnega poročila. Janez Bončina je ob tem pripomnil, da sredstva vsekakor morajo 

biti, saj so trenerji vsako leto plačevali članarine. Dane Šarlah je prisotne seznanil, da so vsako leto 

vplačila sicer bila, zaradi nedelovanja pa sredstva niso bila porabljena in ni bilo opravljenih nobenih 

finančnih transakcij iz naslova združenja trenerjev.  

 

add 5) 

 

V razpravi so se prisotni strinjali s predsedujočim in zato niso obravnavali zapisnika s skupščine, ki 

je bila 2. aprila 2006 ter poročila o delu odbora, ker odbor pač ni deloval. V nadaljevanju so po 

opravljeni razpravi prisotni soglasno sprejeli 

 

SKLEP ŠT. 3 

 

Sestavni del zapisnika te skupščine je tudi spisek plačanih vplačil, ki so jih plačali trenerji v 

sezoni 2009/10. Spisek pripravi pisarna NTZS. 

 

add 6) 

 

Predsedujoči je prisotnim predlagal, da s sklepom razrešijo dosedanje vodstvo Združenja 

namiznoteniških trenerjev Slovenije, kar bo podlaga za izvolitev novega vodstva. Po krajši razpravi 

so prisotni soglasno sprejeli 

 

SKLEP ŠT. 4 

 

Razreši se dosedanje vodstvo Zdruţenja namiznoteniških trenerjev Slovenije. 



 
 

 

 

add 7) 

 

Predsedujoči je odprl kandidacijski postopek za volitve novega vodstva Združenja namiznoteniških 

trenerjev Slovenije. Ob tem je pojasnil, da so vse funkcije začasne (v.d.), saj mora po naših pravilih 

Skupščina NTZS imenovati oz. potrditi  predsednika ZNTTS. V okviru razprave so se oblikovali 

naslednji predlogi (vsi predlagani kandidati so dali soglasje za kandidiranje): 

- za predsednika Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije – Jure Koščak 

- za člane Odbora Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije – David Orešnik, Jože Urh, Uroš 

Slatinšek, Janez Petrovčič, Mirko Unger ml. 

 

Predsedujoči je predlagal, v skladu s pravili združenja trenerjev, da bi se predsednika volilo javno, 

člane odbora pa tajno, glede na to, da je prišlo pet predlogov, voli pa se štiri. Prisotni so soglasno 

sprejeli  

 

SKLEP ŠT. 5 

 

Volitve predsednika Zdruţenja namiznoteniških trenerjev Slovenije se opravi javno, za člane 

Odbora Zdruţenja namiznoteniških trenerjev Slovenije pa tajno. 

 

Prisotni so se nato lotili volitev. Predsedujoči je na javno glasovanje podal predlog, da se za 

predsednika Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije izvoli Jure Koščak. Na podlagi javnega 

glasovanja – 19 ZA, 0 proti, 0 vzdržanih, je bil soglasno sprejet sklep 

 

SKLEP ŠT. 6 

 

Jure Koščak je izvoljen za v.d. predsednika Zdruţenja namiznoteniških trenerjev Slovenije. 

 

Prisotni so se nato lotili tajnih volitev štirih članov odbora. Po opravljenih tajnih volitvah so 

posamezni kandidati prejeli naslednje število glasov: 

- David Orešnik  15 

- Jože Urh   19 

- Uroš Slatinšek  16 

- Janez Petrovčič 12 

- Mirko Unger ml. 14 

 

Na podlagi dobljenih glasov so prisotni soglasno sprejeli 

 

SKLEP ŠT. 7 

 

Izvoljeni so bili naslednji člani Odbora Zdruţenja namiznoteniških trenerjev Slovenije: David 

Orešnik, Joţe Urh, Uroš Slatinšek in Mirko Unger ml. 

 

 

add 8) 

 

Predsedujoči je prisotne seznanil z nalogami, ki so opredeljene v pravilniku. V razpravo se je 

vključil v.d. predsednika Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije, Jure Koščak, in prisotnim 

predstavil kratek program dela in nalog ter se vsem zahvalil za zaupanje ob izvolitvi. V nadaljevanju 

je dr. Miran Kondrič prisotnim pripravil prezentacijo izobraževanja trenerskih kadrov.  



 
 

 

 

add 9) 

  

Predsedujoči je predlagal, da ostane višina članarine ZNTTS na enaki ravni, ko je bila dosedaj, to je 

20 evrov. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 

 

 



 
 

 

 


