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Z A P I S N I K  1. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS,   
Dne 6.11.2017 ob 18.00 uri sejna dvorana Varnost Maribor, Baragova 5, Ljubljana. 

 

Prisotni člani IO: Marjan Hribar, Biljana Todorovič, David Orešnik, Gregor Zafoštnik, Patrik 

Rosc, Jože Mikeln, Sajda Slatinšek, Bojan Pavič, Borut Veren, Domen Peperko, 

Janez Zore; 

Prisotni prek video konference: Gorazd Vecko, Milana Krmelj, Uroš Slatinšek; 

Opravičili: Miroslav Tokič, Damjan Lazar; 

Ostali: Igor Novel – predsednik NO, Danijel Šarlah, Mateja Pintar Pustovrh, Tanja Nerad; 

 

Predlagan je naslednji dnevni red:  

1. Konstituiranje novega IO NTZS 

2. Pregled zapisnika zadnje seje IO NTZS 

3. Tekoče zadeve: 

-  Potrditev koledarja 2017/18 (TRK) 

-  vključitev v Balkan TT Union (M. Hribar) 

4. Razno 

 

 

 

Sklepčnost je zagotovljena, prisotnih je 14 članov Izvršnega odbora NTZS. 

 

ADD 1 Marjan Hribar odpre razpravo pod 1. točko dnevnega reda 

Patrik Rosc doda pod točko Tekoče zadeve točko 1. SNTL – uradne žogice. 

Biljana Todorovič predlaga, da se pod točko Tekoče zadeve dodajo naslednje točke: Seznanitev 

in pregled poslovanja NTZS, delovanje NT Centra, razpis za državne selektorje. 

Marjan Hribar poda dopolnjen dnevni red na glasovanje: 

1. Konstituiranje novega IO NTZS 

2. Pregled zapisnika zadnje seje IO NTZS 

3. Tekoče zadeve: 

  3.1.potrditev koledarja 2017/18 (TRK) 

  3.2. vključitev v Balkan TT Union (M. Hribar) 

  3.3. SNTL - žogice 

  3.4. seznanitev in pregled poslovanja NTZS 

  3.5. razpis za državne selektorje 

  3.6. delovanje NT Centra 

4. Razno 

 

Marjan Hribar pozove vse, da v prihodnje vsebinske točke najavijo pred samo sejo, da se lahko 

pripravi gradivo za sejo in da lahko zadeve predhodno obravnavajo pristojne 

komisije. 

 

Sklep 1: Izvršni odbor NTZS soglasno sprejme dnevni red z dopolnitvami. 
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ADD 2  Marjan Hribar odpre razpravo pod točko 2. Konstituiranje seje Izvršnega odbora. 

Pozove, naj se čim prej uredi zapisnik Skupščine, da se lahko pošlje na Upravno 

enoto. 

Dome Peperko pove, da Skupščina ni bila regularno izpeljana. Zaradi zapleta s poverilnicami in 

glasovnico NTK Fužinar je bila kršena njihova glasovalna pravica. Da ne ve, če je 

bila njegova glasovnica nato vzeta. S tem, ko je bila iz kupa glasovnic vzeta 

glasovnica za katero ne moremo zagotovo potrditi, da je bila glasovnica, ki jo je 

oddal Božo Šetina, niso bile kršene zgolj pravice NTK Fužinar, ampak tudi pravice 

vseh članov, ki so bili prisotni na skupščini, saj je bila vzeta glasovnica lahko 

glasovnica katerega koli izmed prisotnih. 

Sajda Slatinšek pove, da garantira, da je Božo Šetina vzel pravo glasovnico, saj mu je ona 

izpolnila imena za listo, Božo je pa obkrožil imena. 

Biljana Todorovič pojasni, da je bila poverilnica, ki jo je prinesel Božo Šetina, pravno veljavna, 

saj ni bila nikoli preklicana, ter da je tudi ona za NTK Vesna izpolnila imena na 

glasovnici, ter da to ni nikakor sporno, če pomaga nekomu, ki malo slabše vidi. Oba 

sta pa nato samo obkroževala kandidate in s tem glasovala. 

Domen Peperko pove, da je bila Skupščina legitimna, ampak da vsi sklepi skupščine niso bili 

legitimni. Sprašuje, kako lahko Sajda Slatinšek garantira, da je to njena pisava. 

Biljana Todorovič pove, da lahko na Forenzičnem inštitutu naroči grafološko analizo, v kolikor 

ni prepričan o tej zadevi. Pove, da je imel Božo Šetina pravico do glasovanja in tudi 

sam se je strinjal, da nato svojo glasovnico vzame. Težavo naj rešujejo v klubu, ki 

je izdal dve poverilnici. 

Igor Novel pove, da je bil sam del volilne komisije in da je po zapletu s poverilnico in vzeto 

glasovnico Skupščina z glasovanjem odločila, da se kljub zapletu volitve 

nadaljujejo. Odločitev najvišjega organa NTZS je soglasno potrdila nadaljevanje 

Skupščine. V kolikor se pa kdo ne strinja s sklepi zadnje Skupščine, naj skliče 

Izredno Skupščino, kot je določeno v Statutu. 

Jože Mikeln vpraša, kaj je smisel takšne razprave. 

Domen Peperko pove, da želi, da se skliče nova Skupščina. 

Jože Mikeln odgovori, da če to želi, naj to naredi skladno s Statutom, ostali bi radi nadaljevali z 

delom. 

Bojan Pavič pove, da je v dobri veri pristopil h kandidaturi, da naredimo nekaj za namizni 

tenis, nekateri so pa tukaj z drugimi nameni. Po njegovem je bilo vse jasno 

izvoljeno in da želi opraviti zadane zaobljube. 

Marjan Hribar pove, da stvari niso tako enostavne, kot se zdijo komu na prvi pogled. Prebere 

154. člen zakona in vpraša, če se je kdo vprašal, kako se počutijo Ožbej Poročnik, 

Matija Krnc in še kdo zaradi nastale situacije. Sam ne trdi, da je bilo karkoli iz 

zakona kršeno, in ne bo sam delal analize. Pove, da je bilo pred sejo IO-ja poslano 

tudi mnenje odvetnika Smoleja. Povzame tudi poslano mnenje odvetnika Smoleja, 

ki meni, da bi morali predsedniki Združenja igralcev, sodnikov, trenerjev in 

rekreativcev biti izvoljeni na svojih skupščinah in ne na Skupščini NTZS.  

Zaradi tega je po njegovi oceni je sestava IO NTZS napačna in predstavniki (predsedniki) 

interesnih skupin delujejo nelegitimno, saj niso bili izvoljeni na pravilen način. 
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Biljana Todorovič pove, da se je tudi ona pozanimala pri odvetnikih, ki pa niso istega mnenja 

kot g Smolej, zato bo prinesla tudi to pravno mnenje. 

Igor Novel pove, da je potem NTZS deloval nelegitimno vsaj zadnjih 8 let.  

Marjan Hribar se z navedbo strinja. 

Igor Novel pove, da kot predsednik in strokovno osebje znotraj NTZS nosi torej odgovornost 

za nelegitimno delovanje. 

Marjan Hribar pove, da je bilo to zato, ker ni bilo volitev znotraj teh Združenj. Da imajo člani 

očitno različna mnenja in da smo danes tu zato, da tudi o tem razpravljamo. 

David Orešnik pove, da je bila do sedaj vedno praksa, da v kolikor združenja niso imela znotraj 

svojih volitev za predstavnika, se je prenesla na najvišji organ NTZS, Skupščino. 

Ta praksa je veljala vrsto let.  

Igor Novel pove, da je vedno Skupščina NTZS potrdila volitve teh predstavnikov na Skupščini 

in da je to vedno potem tako držalo. 

Sajda Slatinšek pove, da je po poslanem vabilu s strani NTZS, v katerem so nas pozivali k 

podajanju predlogov tudi za te predstavnike Združenj, poklicala Danijela Šarlaha, 

ki lahko to danes potrdi, in ga vprašala, ali se bo tudi letos predstavnike Združenj 

volilo na sami Skupščini, ki ji je povedal, da se ohranja ista praksa kot na predhodni 

Skupščini in da lahko odda kandidate tudi za te člane IO-ja. 

Domen Peperko pove, da Danijel Šarlah nima pristojnosti, da o tem vprašanju vsebinsko 

odloča, ker je samo sekretar na zvezi in o tem ne odloča. Vpraša, če je imel g. 

Smolej informacije tudi o odvzemu glasovnice. 

Marjan Hribar pove, da je bil odvetnik s tem seznanjen. Bo pa poslal tudi pisno pravno mnenje. 

Jože Mikeln pove, da sekretar NTZS vodi celotno operativno delo NTZS in prosi, da se ne 

loteva takšnih označb. 

Marjan Hribar predlaga, da se stvari postavijo tako, kot morajo biti, da lahko nadaljujemo v isti 

sestavi do naslednje skupščine interesnih predsednikov ali pa rečemo, ker je bila 

takšna praksa do sedaj in tako nadaljujemo naprej, ter se zavežejo predsedniki, da 

izvedejo volitve znotraj svojih Združenj. 

Bojan Pavič vpraša, kdo v sedanji sestavi IO-ja manjka, da je to sedaj problem. Saj sam Matija 

Krnc ni sklical skupščine že zelo dolgo. 

Borut Veren predlaga, da se dogovorimo, da v naslednjem letu skličejo skupščine Združenj in 

se takrat morebiti zamenjajo ti predstavniki. 

Marjan Hribar pove, da zapleta s NTK Fužinar ni mogoče kar tako pozabiti in da je potrebno o 

tem podati končno mnenje. Izrazil pa je ogorčenje nad ravnanjem Boža Šetine na 

Skupščini in ne NTK Fužinarja na splošno. 

Borut Veren in Igor Novel povesta, da je ta težava rešljiva znotraj kluba in ne na ravni NTZS. 

Marjan Hribar pove, da je še vedno ena glasovnica vzeta. 

Biljana Todorovič pove, da je bila takšna volja najprej predstavnika NTK Fužinarja in soglasna 

volja NTZS, da se kljub temu volitve in Skupščina nadaljujejo. 

Sajda Slatinšek pove, da smo vsi, ki jih je Skupščina izvolila, tukaj zato, da naredimo nekaj za 

namizni tenis in Namiznoteniško zvezo Slovenije, in predlaga konstruktiven 

predlog, da se potrdi sestava Izvršnega odbora v takšni obliki, do naslednje 

Skupščine NTZS pa posamezna združenja izvedejo volitve in podajo predstavnike v 
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potrditev Skupščini NTZS. Vsi smo danes tukaj, da prevzamemo svoje naloge in 

odgovornosti za napredek namiznega tenisa. 

Marjan Hribar se vsebinsko strinja s predlogom, vendar želi, da dogodek z glasovnico dobi 

epilog. Meni, da bi bilo slabo, da se novi IO ne opredeli do teh dejanj.  

Gorazd Vecko predlaga, da v kolikor se klubi ne strinjajo s potekom Skupščine, se naj se 

Skupščina ponovi. Mi smo tukaj zaradi klubov in namiznega tenisa. 

Bojan Pavič vpraša, kje so dopisi vseh teh klubov, ki so nezadovoljni. Vsi klubi po Skupščini 

so bili zadovoljni s sestavo IO-ja. Da je pred sejo poslal dopis klubom, na katerega 

so bili podani samo predlogi in nobena pritožba glede Skupščine. 

Jože Mikeln predlaga, da zadevo z glasovnico predamo v postopek Disciplinski komisiji. 

Marjan Hribar se s predlogom strinja. 

Biljana Todorovič pove, da bodo vsi pristojni organi svoje naloge opravljali, v kolikor temu ni 

tako, jih bomo zamenjali. Tukaj smo vsi zato, da storimo nekaj za namizni tenis. 

Skupščina je soglasno potrdila potek Skupščine in so sklepi veljavni, zato se 

moramo vsi tega držati. V primeru, da delo ne bo možno, še vedno ostaja možnost 

sklica izredne skupščine. Želim, da se temu IO-ju da možnost, da opravlja svoje 

naloge. S predlogom Jožeta Mikelna se strinja.  

 

Marjan Hribar predlaga glasovanje o konstituiranju Izvršnega odbora z glasovanjem. 

 

 

Sklep 2: Izvršni odbor NTZS potrjuje konstituiranje naslednjih članov Izvršnega odbora 

NTZS v sestavi: 

Dva pooblaščenca NTZS: Marjan Hribar - predsednik, Biljana Todorovič, izvršna 

podpredsednica; podpredsedniki: Gorazd Vecko, Domen Peperko, Jože 

Mikeln, Sajda Slatinšek; 
ZA: Marjan Hribar, Biljana Todorovič, David Orešnik, Gregor Zafoštnik, Patrik Rosc, Jože Milen, Sajda 

Slatinšek, Bojan Pavič, Borut Veren, Janez Zore, Gorazd Vecko, Milana Krmelj, Uroš Slatinšek; 

PROTI: - 

VZDRŽANI: Domen Peperko 

 

 

Predstavniki klubov: Bojan Pavič, Patrik Rosc, David Orešnik 
ZA: Marjan Hribar, Biljana Todorovič, David Orešnik, Gregor Zafoštnik, Patrik Rosc, Jože Milen, Sajda 

Slatinšek, Bojan Pavič, Borut Veren, Janez Zore, Gorazd Vecko, Milana Krmelj, Uroš Slatinšek; 

PROTI: - 

VZDRŽANI: Domen Peperko 

Predstavniki Združenj: Milana Krmelj – ZNTSS, Uroš Slatinšek – ZNTTS, Gregor 

Zafoštnik – ZNTIS, Janez Zore – ZNTRS, Miroslav Tokič – Združenje ligašev, 

Damjan Lazar – ZŠIS-POK; 
ZA: Biljana Todorovič, David Orešnik, Gregor Zafoštnik, Patrik Rosc, Jože Milen, Sajda Slatinšek, Bojan Pavič, 

Borut Veren, Milana Krmelj, Uroš Slatinšek; 

PROTI: - 

VZDRŽANI: Domen Peperko, Gorazd Vecko, Janez Zore, Marjan Hribar 

Predsednik Strokovno trenerskega sveta: Borut Veren 
ZA: Biljana Todorovič, David Orešnik, Gregor Zafoštnik, Patrik Rosc, Jože Milen, Sajda Slatinšek, Bojan Pavič, 

Borut Veren, Milana Krmelj, Janez Zore, Uroš Slatinšek; 

PROTI: - 
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VZDRŽANI: Domen Peperko, Gorazd Vecko, Marjan Hribar 

 

Marjan Hribar predlaga naslednji sklep, ki je soglasno sprejet. 

Sklep 3: Izvršni odbor NTZS predsednikom Združenj igralcev, sodnikov, trenerjev in 

rekreativcev nalaga, da izvedejo volilne skupščine znotraj Združenj 

najkasneje do naslednje redne letne Skupščine NTZS. 

 

Jože Mikeln predlaga naslednji sklep, ki je bil soglasno sprejet. 

Sklep 4: Izvršni odbor NTZS predlaga Disciplinski komisiji, da uvede postopek proti 

NTK Fužinar – predsedniku in obema delegatoma. 

 

ADD 2: Marjan Hribar odpre razpravo pod točko 2. Potrditev zapisnika zadnje seje IO. 

Sajda Slatinšek prosi, da se obvesti prisotne o zadnji sklicani seji IO, ki ni bila sklepčna. 

Marjan Hribar povzame namen sklica zadnje seje, glede prenosa sofinanciranja PŠŠ. 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

 

Sklep 4: Izvršni odbor NTZS potrjuje Zapisnik zadnje seje IO. 

 

ADD 3: Marjan Hribar odpre razpravo pod točko 3.1. Tekoče zadeve: Potrditev koledarja. 

Seji se pridruži Jože Urh. 

Patrik Rosc pove, da mora biti koledar potrjen pred sezono in ne novembra. Saj so klubi 

izredno nezadovoljni, ker se koledar prepozno sprejme.  

Marjan Hribar pove, da ni bila zadostna javna obravnava na relaciji komisij pri usklajevanju 

koledarja in da je to potrebno spremeniti. 

Jože Mikeln pove, da je potrebno sodelovanje na vseh nivojih za dobro sestavljen koledar. 

Marjan Hribar pove, da je glede na razpravo mogoče potrebno prevetriti ali spremeniti  

tekmovalni sistem.  

Milana Krmelj pove, da Aleš Šuštaršič že v maju poskuša pridobiti mnenja selektorjev, vendar 

se jih vedno čaka. Potrebna je opredelitev prioritete tekmovanj, domača ali 

mednarodna tekmovanja. Liga pa vzame tudi do 21 terminov, zato so tudi vsi 

vikendi zasedeni. 

Soglasno se sprejme sklep: 

Sklep 5: Izvršni odbor NTZS potrjuje Koledar tekmovanj za sezono 2017/2018 (verzija 

V.) 

 

Soglasno se sprejme sklep: 

Sklep 6: Izvršni odbor NTZS nalaga strokovnim službam, da Tehnično registracijski 

komisiji najkasneje do 15. junija podajo podatke za pripravo koledarja, 

predhodno pa mora obvezno biti usklajen s selektorji, Strokovno trenerskim 

svetom, Združenjem trenerjev in Liga odborom. 

 

 

Marjan Hribar povzame točko 3.2. dnevnega reda. Opraviči se za gradivo, ki ga ni uspel 

pripraviti. 
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Sajda Slatinšek predlaga, da glede na to, da člani niso seznanjeni, da za odločitev in sam 

postopek Izvršni odbor pooblasti Marjana Hribarja in Biljano Todorovič. 

Sprejme se sklep z 1 vzdržanim članom (David Orešnik), vsi ostali so glasovali ZA. 

 

Sklep 7: Izvršni odbor NTZS potrjuje pooblaščenca NTZS, Marjana Hribarja in Biljano 

Todorovič, da se odločita in dogovorita o vstopu v Balkan TT Union. 

 

3.3. Marjan Hribar odpre razpravo pod točko 3.3. SNTL-žogice. 

Patrik Rosc pove, da imajo klubi za igranje prijavljeno veliko število žogic. Glede na trenutne 

razmere je to število lahko še podvojeno glede na to, da so lahko šivne ali 

brezšivne. 

Marjan Hribar odgovori, da je to tipičen primer za obravnavo na Liga odboru, saj morajo 

takšne zadeve najprej obravnavati pristojne komisije in obravnavati širši interes. 

Patrik Rosc odgovori, da ga je na Izvršni odbor napotil Darijan Vizjak, ki je član Liga odbora. 

Patrik Rosc predlaga sprejetje sklepa, da vsi klubi v roku 14 dni pošljejo znamko ene žogice, s 

katero bodo igrali do konca sezone.  

Marjan Hribar predlaga, da se da pobuda na Liga odbor in če bo potrebno bo to takrat Izvršni 

odbor to potrdil. 

Soglasno je potrjen predlog. 

Sklep 8: Izvršni odbor NTZS potrjuje, da se klube pozove, naj v roku 14 dni pošljejo 

informacijo, s katero žogico bodo igrali do konca sezone. V kolikor žogico med 

sezono zamenjajo, morajo to sporočiti 7 dni pred tekmo. 

 

 

3.4. Marjan Hribar preda besedo Biljani Todorovič, ki je predlagala to točko dnevnega reda. 

Biljana Todorovič pove, da bi se rada seznanila s posli Namiznoteniške zveze Slovenije, saj je 

od Skupščine naprej tudi ona zakonita zastopnica. Za ta pregled poslovanja 

predlaga, da ga sprejme Izvršni odbor. 

Sklep 9: Izvršni odbor NTZS potrjuje seznanitev in pregled poslovanja Namiznoteniške 

zveze Slovenije s strani Biljane Todorovič. 

 

3.5. Marjan Hribar preda besedo Biljani Todorovič. 

Biljana Todorovič pove, da bi rada, da se razpiše razpis za selektorje za vse selekcije. Pove, da 

je veliko v.d. selektorjev, da so inšpekcijski pregledi zaradi usposobljenosti in 

licenc. Želi, da se izpolnijo vsi pogoji za opravljanje takšnega dela in da bo delo 

skladno z zakonom. Vse tiste, ki se bodo vzdržali ali glasovali pa prosi za 

obrazložitev takšnega glasovanja. 

Borut Veren predlaga potrditev članov Strokovno trenerskega sveta. S strani predsednika so 

predlagani Jože Mikeln, Miroslav Tokič in David Orešnik, s strani predsednika 

trenerskega združenja pa Uroš Slatinšek in Mirko Unger ter s strani ZŠIS POK 

Darko Kojadinovič. Šele po potrditvi Strokovno trenerskega sveta lahko STS 

pristopi k izvedbi razpisa. 

David Orešnik pove, da v kolikor kdo vidi v tem konflikt interesov, naj sedaj to pove. Sam 

pove, da bo o glasovanju o predlogih, ki jih bo sam podal na sejah STS in jih bo 

potrdila STS vzdržan pri glasovanju na Izvršnem odboru. 
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Sprejme se sklep z enim vzdržanim članom (David Orešnik), vsi ostali so glasovali ZA. 

Sklep 10: Izvršni odbor NTZS potrjuje sestavo Strokovnega sveta v sestavi: Borut Veren, 

predsednik, člani: Jože Mikeln, Miroslav Tokič, David Orešnik, Uroš 

Slatinšek, Mirko Unger in Darko Kojadinovič. 

 

Biljana Todorovič ponovi, da je selektorje potrebno izbrati na javnem razpisu. 

Danijel Šarlah pove, da je pred razpisom potrebno pregledati tudi finančne pogoje. 

Marjan Hribar pove, da je v finančnem načrtu tudi postavka za honorarje za selektorje in v tem 

znesku se lahko gibamo. Pove, da Jože Urh funkcijo v.d. selektorja za člane 

opravlja brez plačila. 

Gorazd Vecko vpraša, kako so pogodbe časovno opredeljene oziroma do kdaj so te pogodbe 

veljavne. V tujini je tudi praksa, da če so bili s selektorji in trenerji zadovoljni, da 

se ne objavlja razpis. 

Marjan Hribar odgovori, da sta dve pogodbi za v.d. selektorja, Špela Polončič ima pogodbo do 

objave razpisa, ter pogodba Jožeta Urha, ki pa ni bila časovno opredeljena. Vendar 

je status v.d.-ja opredeljen do izbora novega selektorja. Vesna Ojsteršek ima 

selektorsko pogodbo , ki je bila izbrana na razpisu in je bila imenovana z njegove 

strani. Če se ne moti, ima pogodbo veljavno še dve leti.  

Domen Peperko meni, da je odločanje o tem preuranjeno, ker ni bilo nobenega gradiva. 

Marjan Hribar predlaga, da se ta tema obravnava na naslednji seji, da se opravi še kakšna 

razprava, saj tema ni bila vnaprej najavljena na dnevnem redu.  

Gorazd Vecko meni, da je potrebno pogledati tudi rezultate selektorjev in če se vidijo razlogi, 

se potem objavi razpis ali se ga potrdi brez razpisa. 

Biljana Todorovič pove, da če pogledamo na primeru Jožeta Urha, ki je imel odlične rezultate, 

ampak se mu za to delo ne plača. To po njenem mnenju ni pošteno. Želi, da se dela 

po zakonu in se na selektorska mesta imenuje ljudi, ki so izbrani na podlagi razpisa. 

Tudi trenutni selektorji se lahko prijavijo, in če bodo najboljša izbira, jih bo tudi 

sama podprla. Ni prav, da nekdo dobro dela in je zato še vedno v.d. in ni za to 

plačan. 

Gorazd Vecko se strinja z Biljano Todorovič in predlaga, da svoje mnenje podajo tudi 

strokovne službe, ter da mora biti vse po predpisih in zakonih. 

Jože Mikeln predlaga, da vršilci dolžnosti opravljajo svoje delo do izbire novih ali starih 

selektorjev. 

Marjan Hribar pove, da so bili do sedaj selektorji izbrani v skladu s pravilniki. S spremembo 

Statuta na zadnji Skupščini pa ima te pristojnosti Strokovno trenerski svet. 

Sajda Slatinšek predlaga, da pozovemo STS, da pregleda delo in pogodbe selektorje in vršilcev 

dolžnosti in predlaga, kateri razpisi so potrebni. 

Bojan Pavič bi želel informacijo o pogodbah in plačilih selektorjev. 

Biljana Todorovič predlaga sprejetje sklepa, da se naloži Strokovno trenerskemu svetu, da 

pregleda delo in pogodbe selektorjev in predlaga potrebne razpise. 

Marjan Hribar predlaga, da se v sam proces kot pomoč vključi tudi Gorazd Vecko, zaradi 

svojih bogatih izkušenj. 

Vsi prisotni se s predlogom Marjana Hribarja strinjajo. 
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Biljana Todorovič še doda, da se celoten proces imenovanja novih/starih selektorjev zaključi do 

konca leta in podajo tudi pogoji razpisa. 

Soglasno se sprejme sklep. 

Sklep 11: Izvršni odbor NTZS nalaga Strokovno trenerskemu svetu, da v sodelovanju z 

Gorazdom Veckom pregleda delo in pogodbe selektorjev in vršilcev dolžnosti 

selektorja ter pripravi pogoje razpisa za razpis za selektorje za vse selekcije. 

 

3.6. Marjan Hribar pove, da je tema na to točko zelo obsežna in predlaga strnjeno obravnavo. 

Biljana Todorovič pove, da jo moti, ker je slišala govorice, da je novo vodstvo proti delovanju 

NT centra. Prosi Jožeta Urha za pojasnilo, saj želi te govorice demantirati, saj se 

kot nekdanja članica NT Centra zaveda njegove pomembnosti. 

Jože Urh povzame dogajanje in stanje dela v NT centru. Pove, da je namen centra združevanje 

kvalitete. Pove, da je potrebna tudi kadrovska okrepitev, da bo več individualnega 

dela. Za uspeh igralk in igralcev je center zelo pomemben. Želi si pa podpore od 

ostale namiznoteniške skupnosti. Pove, da je mogoče potrebno zaradi univerz 

razmisliti o lokaciji centra in o dvorani, do kamor bodo lahko igralci sami prišli.  

Jože Mikeln pohvali delo Jožeta Urha ter pove, da center mora še naprej delovati. 

Sajda Slatinšek predlaga, da se zaradi izboljšanja delovanja in komunikacije skliče sestanek s 

starši in trenerji igralk in igralcev v Centru, da se skupaj zastavi delo. 

Marjan Hribar predlaga, da se kompletno poročilo tako vsebinsko in finančno pripravi do 

naslednje seje. 

Igor Novel se strinja, da je center kadrovsko podhranjen in so tukaj potrebne okrepitve. 

Potrebno je delovanje centra tudi čez vikend in med počitnicami. 

Bojan Pavič pove, da ga moti, da je center med počitnicami vedno zaprt. In predlaga, da se to 

spremeni. 

Marjan Hribar predlaga, da se v razpisu za selektorje doda tudi obveznost dela v NT centru. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 

Sklep 12: Izvršni odbor NTZS podpira nadaljnje delovanje NT centra 

 

Sajda Slatinšek pove, da je dobila dopis glede obljubljenih nagrad za zadnje evropsko 

prvenstvo, na katerem je podpisana moška članska reprezentanca in želijo, da se o 

tem razpravlja na Izvršnem odboru. Pove, da je na začetku seje podala dopis in 

prosi za pojasnilo. Pove, da se je z dopisom seznanilo tudi Jožeta Urha, ki ga 

podpira. Predlaga, da se sprejme sklep, da se za urejanje te zadeve pooblasti 

predsednika in izvršno podpredsednico, saj imajo sami premalo informacij o tej 

zadevi. 

Igor Novel pove, da bi bilo dobro, da se vsi lastnoročno podpišejo pod takšen dopis. 

Sajda Slatinšek predlaga, da se sprejme sklep, da za urejanje te zadeve pooblasti predsednika in 

izvršno podpredsednico, saj imajo sami premalo informacij o tej zadevi. 

 

Marjan Hribar prebere dopis in pove, da je zanj to provokacija in da bo sam to zadevo uredil z 

reprezentanti. Pove, da je fantom obljubil nagrado po tistem, ko je govoril z 

Ministrstvom. Da sam ni nikoli nič obljubil, ne da bi to kasneje izpolnil.  
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Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.    

                                                                                                                             

                                                                                                Zapisal Danijel Šarlah 
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