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ZAPISNIK 18.  KORESPONDENČNE SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS,  

ki je potekala od 17. 02. 2016 od 14.00 ure do 18. 02. 2016 do 14.00 ure. 

 
Glasovali so: Marjan Hribar, Robert Smodiš, Matija Krnc, Jože Mlakar, Janez 

Pezelj, Miroslav  Tokič, Darijan  Vizjak, Zdenko  Švab, Damijan Lazar, Janez  Zore, 

Blaž Brodnjak, Jože Urh; 

Niso glasovali: Borut Veren, Gregor  Zafoštnik; 

 

 
SKLEP ŠT. 1. - 18.  KORESPONDENČNE SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS JE 

BIL SPREJET Z DVANAJSTIMI GLASOVI ZA POTRDITEV IN Z NOBENIM PROTI.  

Sklep 1:  

 
IO NTZS skladno s svojimi pristojnostmi, ki izhajajo iz 21. člena 
Pravilnika o disciplinski in materialni odgovornosti v NTZS, naslavlja 

pisno zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zoper Bojana Tokića 
na  Disciplinsko razsodišče NTZS.  

Kot izhaja iz 1. člena omenjenega Pravilnika o disciplinski in materialni 
odgovornosti v NTZS, so člani NTZS, člani organov zveze in druge osebe, 
ki zvezo zastopajo ali sodelujejo na prireditvah pod okriljem zveze ali 

kako drugače, kot funkcionarji društev, trenerji, spremljevalci, 
tekmovalci in podobno, zvezo predstavljajo, odgovorni za vestno 

izpolnjevanje svojih dolžnosti in obveznosti. Člani odgovarjajo za 
nespoštovanje določil Statuta, pravilnikov in drugih aktov zveze, za 
kršitev svojih dolžnosti in obveznosti ter za druge kršitve discipline, če 

jih storijo po svoji krivdi.  
Iz priloženih elektronskih sporočil z dne 11. 2. 2016, s katerimi so se 
vsi člani IO NTZS tudi seznanili, se vidi, da  je prišlo s strani g. Bojana 

Tokića, ki predstavlja NTZS kot dolgoletni stalni in  najboljši član  
moške namiznoteniške reprezentance RS, na uradnem elektronskem 

naslovu NTZS (info@ntzs.si)  med uradnim komuniciranjem s 
sekretarjem NTZS, do grobih žalitev in do grožnje s fizičnim nasiljem 
uperjenim zoper predsednika NTZS in s tem do celotne institucije NTZS, 

ki jo le ta predstavlja in s tem do kršitev 8. alineje 14. člena Pravilnika 
o disciplinski in materialni odgovornosti v NTZS, ki je samemu 
predsedniku NTZS osebno povzročila direktno neposredno etično in 

moralno  škodo ter naredila tudi celotni NTZS generalno škodo pri 
ohranjanju njene suverenosti, avtoritete in zagotavljanju nemotenega 

razvoja njenega delovanja. 
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SKLEP ŠT. 2. - 18.  KORESPONDENČNE SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS JE 

BIL SPREJET Z DEVETIMI GLASOVI ZA POTRDITEV, DVEMA PROTI IN ENIM 

VZDRŽANIM.  

Sklep 2: 

IO NTZS Neodvisno od odločitve v samem postopku pred Disciplinskim 

sodiščem NTZS in brez namena po vplivanju na samo odločitev 
Disciplinskega razsodišča NTZS, sprejel odločitev, da je mnenja da 

Bojan Tokič zaradi svojega obnašanja in početja, ne more biti član 
delegacije in član reprezentance RS na bližnjem ekipnem SP v Kuala 
Lumpurju. 

 

 

 

 

V Ljubljani, 18. 02. 2016     Zapisal: Danijel Šarlah 
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