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Z A P I S N I K  
 
05. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS,  
dne 16.2.2015, ob 16.00 uri, sejna dvorana Varnost Maribor, Baragova 5, Ljubljana. 
 
 
Prisotni člani IO:  Marjan Hribar, Janez Pezelj, Jože Urh, Janez Zore, Zdenko Švab, 
Borut Veren, Darijan Vizjak; 
 
Ostali: Hinko Privšek, Sajda Slatinšek (NTZS), Danijel Šarlah (NTZS), Bojan Rak, 
Vesna Ojsteršek Drnovšek;  
 
Opravičili:, Matija Krnc, Robert Smodiš, Miroslav Tokič, Damijan Lazar, Jože Mlakar, 
Gregor Zafoštnik, Blaž Brodnjak; 
 
 
Predlagan je naslednji dnevni red: 
 
 
1. Potrditev dnevnega reda  
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje in 9. korespondenčne seje Izvršnega odbora 
NTZS  
3. Bilanca za leto 2014  
4. Potrditev Programa reprezentanc za leto 2015  
5. Kandidature v organe ITTF  
6. Kandidature v organ OKS (Klub slovenskih športnih funkcionarjev, ki delujejo v 
mednarodnih organizacijah)  
7. Usposabljanje  
8. Tekoče zadeve  
9. Razno  
 
 
 
Sklepčnost je zagotovljena (v skladu s 7. členom Poslovnika Izvršnega odbora NTZS 
in pol urno odložitvijo je sklepčnost zagotovljena s  7 člani z glasovalno pravico). 
      
ADD 1  Marjan Hribar uvodoma pozdravi prisotne in čestita mladinski reprezentanci in 
selektorju za mlade Jožetu Urhu za odlične uspehe na MP Češke. 
Marjan Hribar poda obvestilo o pooblastilu Matije Krnca o glasovanju. Zaradi 
odsotnosti je pooblastil Sajdo Slatinšek za glasovanje in poslal svoje mnenje po 
elektronski pošti za vse točke dnevnega reda. 
Janez Pezelj ima zadržek glede pooblastil, saj ne želi, da bi to postala stalna praksa 
članov Izvršnega odbora NTZS. Ostali člani se z njegovim mnenjem strinjajo, tako, da 
predsedujoči ne bo upošteval glasov Matije Krnca. 
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Marjan Hribar odpre razpravo pod 1. točko dnevnega reda.  
 
Danijel Šarlah predlaga sprejem dnevnega reda z zamenjavo 3. in 4 točke, zaradi 
prisotnosti selektorjev. 
 
Dnevni red s predlagano spremembo je bil soglasno sprejet. 
 

Sklep 1: »Izvršni odbor NTZS sprejme predlagani dnevni red, z zamenjavo 
vrstnega reda točk 3. in 4.« 

 
ADD 2  Marjan Hribar odpre razpravo pod 2. točko dnevnega reda.  
 
Na zapisnika ni bilo nobenih pripomb. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Sklep 2: : »Izvršno odbor NTZS potrjuje zapisnik 04. seje Izvršnega odbora NTZS 
ter zapisnik 09. korespondenčne seje Izvršnega odbora NTZS.« 

 
ADD 3  Marjan Hribar preda besedo Borutu Vernu, ki pojasni, da je STS obravnaval 
programe reprezentanc, da so bili predlagani programi pripravljeni na podlagi 
projekcije finančnega programa za leto 2015 ter da bodo ob prejemu odločb s strani 
države glede financiranja, revidirani in usklajeni s sredstvi, ki jih bomo pridobili. 
 
Vesna Ojsteršek Urh, Bojan Rak in Jože Urh na kratko predstavijo programe in cilje 
reprezentanc za leto 2015. 
 
Marjan Hribar predlaga, da po prejemu Odločb o sofinanciranju še enkrat 
korespondenčno potrdijo programe. 
 
Jože Urh opozori na težavo pri igranju reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih in 
igranju lig. Na MP Češke so igrali finale do polnoči, se nato vozili 6 ur in isti dan še 
igrali ligo. 
Marjan Hribar opozori na odgovornost NTZS do igralcev in predlaga, da se v izrednih 
situacijah liga prestavi, zato apelira na STS in selektorje, da pripravijo predlog 
sprememb tekmovalnega sistema, ki ne bo imel takšnih anomalij. 
Bojan Rak poudari, da je potrebno postaviti prioritete NTZS. 
Darijan Vizjak pove, da je možnost prestavljanja lig izredno širok, vendar morajo 
klubski trenerji vnaprej predvideti prestavitev tekem. 
 
Zdenko Švab predlaga, da se na vsaj 4 turnirjih reprezentanca določi s strani 
selektorja ne glede na to ali so samoplačniški ali ne. 
 
Darijan Vizjak pove, da ga moti, ker v programu ni več priprav, saj je v preteklosti bilo 
več priprav. 
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Jože Urh in Danijel Šarlah odgovorita, da so vsi igralci in trenerji vedno vabljeni v 
Namiznoteniški trening center Slovenije, kjer lahko trenirajo. 
 
Darijan Vizjak predlaga, da se tudi treningi oziroma priprave, ki se dogajajo v centru 
pošljejo klubom kot razpis, kjer se zahteva udeležba vpoklicanih igralk in igralcev.  
 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 
 
 

Sklep 3: » Izvršni odbor NTZS potrjuje Program reprezentanc za leto 2015.« 

 
 
 
 
ADD 4  Marjan Hribar podrobneje pojasni Bilanco poslovanja za leto 2014 in predlaga, 
da Bilanco stanja dokončno potrdijo po seji Nadzornega odbora. 
 
 
Po razpravi je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 

Sklep 4: »Izvršni odbor NTZS se je seznanil z Bilanco poslovanja NTZS za leto 
2014.« 

 
 
ADD 5 Marjan Hribar preda besedo Danijelu Šarlahu, ki povzame vse predloge 
kandidatur v organe ITTF. 
Jože Urh predlaga, da se vse člane mednarodnih organizacij pozovemo k poročanju o 
svojem delu. 
Janez Pezelj predlaga, da vsem kandidatom, ki bodo izvoljeni pošljemo zahtevo o 
pisnem poročanju na pol leta in predlaga, da se o kandidaturah odloča poimensko. 
Člani Izvršnega odbora NTZS se strinjajo s predlogom. 
Janez Pezelj predlaga, da poskusimo najti kandidate še za ostale komisije. Marjan 
Hribar predlaga, da se vpraša Roberta Smodiša, če se bi strinjal s kandidaturo v ITTF 
Veterans Commitee. 
Vesna Ojsteršek Drnovšek predlaga, da se vpraša Zvezdano Ignjatovič za 
sodelovanje v ITTF Sports Science and Medical Committee, namesto Mirana 
Kondriča. 
 
 
Po razpravi so bili predlagani naslednji sklepi: 
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Soglasno je bil potrjen naslednji sklep: 

Sklep 5: « Izvršni odbor NTZS potrjuje kandidaturo Gorazda Vecka v Para table 
tennis Committee, Tournament Officer« 

 
Soglasno je bil potrjen naslednji sklep: 

Sklep 6: « Izvršni odbor NTZS potrjuje kandidaturo Matije Krnca v Umpires and 
Referees Committee« 

 
S 4 glasovi proti (Marjan Hribar, Janez Pezelj, Borut Veren, Zdenko Švab), s tremi 
vzdržanimi glasovi (Darijan Vizjak, Janez Zore, Jože Urh) in nič glasovi za naslednji 
predlagani sklep NI potrjen. 

Sklep 7 (ni potrjen) : « Izvršni odbor NTZS potrjuje kandidaturo Mirana Kondriča 
v ITTF Sports Science and Medical Committee, Chair« 

 
Soglasno je bil potrjen naslednji sklep: 

Sklep 8: « Izvršni odbor NTZS potrjuje kandidaturo Milane Krmelj v ITTF Rules 
Committee« 

 
Soglasno je bil potrjen naslednji sklep: 

Sklep 9: « Izvršni odbor NTZS potrjuje kandidaturo Tima Šfiligoja v ITTF Media 
Committee« 

 
Soglasno je bil potrjen naslednji sklep: 

Sklep 10: « Izvršni odbor NTZS potrjuje kandidaturo Jožeta Urha v ITTF 
Commissioners« 

 
 
ADD 6  Marjan Hribar se uvodoma zahvali ga. Poloni Čehovin Sušin za neizmerno 
podporo NTZ tako doma kot v tujini. 
 
Po razpravi je bil soglasno potrjen naslednji sklep: 
 

Sklep 11: »Izvršno odbor NTZS potrjuje kandidaturo Polone Čehovin Sušin v 
organ OKS - Klub slovenskih športnih funkcionarjev, ki delujejo v mednarodnih 
organizacijah.« 

 
ADD 7  Marjan Hribar preda besedo Sajdi Slatinšek, ki pojasni trenutno situacijo 
Usposabljanja kadrov in posreduje predlog sodelovanja, ki ga je posredovala Fakulteta 
za šport. 
Jože Urha predlaga, da v pogodbo dodamo člen, da v primeru možnosti izvajanja 
Usposabljanja v enaki obliki kot do sedaj, preko OKS-Olimpa in EJS, lahko prekinemo 
pogodbo s Fakulteto za šport. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
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Sklep 12: »: »Izvršno odbor NTZS potrjuje sodelovanje pri projektu 
Usposabljanje s Fakulteto za šport,.« 

 
 
ADD 8   Marjan Hribar odpre razpravo pod točko tekoče zadeve. 
Danijel Šarlah predlaga potrditev kvot za Svetovno prvenstvo, saj se približuje zadnji 
rok za prijavo. Poimensko pa lahko selektorji dajo imena takoj po Državnem 
prvenstvu. ITTF pokrije namestitev za 3 igralke, 3 igralce in delegata. 
Bojan Rak predlaga, da se dogodka udeleži tudi delegat, saj so stroški zanj nizki, 
udeležba pa pomeni veliko za predstavitev NTZS v tujini. 
Selektorja predlagata kvoto 3 igralke in 3 igralci ter dva selektorja. 
 
Po razpravi je bil soglasno potrjen naslednji sklep: 
 

Sklep 1: »: »Izvršno odbor NTZS potrjuje naslednjo kvoto za udeležbo na 2015 
Svetovnem prvenstvu na Kitajskem: 3 igralke, 3 igralci, 2 selektorja, delegat in 
sodnik.« 

 
 
ADD 9  Pod točko Razno ni bilo razprave. 
 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
                  Zapisala: Sajda Slatinšek 
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