NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
Tel.: 01 4397560
Fax: 01 4331142
E-mail: info@ntzs.si
www.ntzs.si

ZAPISNIK
06. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS,
dne 28.5.2015, ob 16.00 uri, sejna dvorana Varnost Maribor, Baragova 5, Ljubljana.
Prisotni člani IO: Marjan Hribar, Janez Pezelj, Jože Urh, Janez Zore, Zdenko Švab,
Darijan Vizjak, Robert Smodiš, Miroslav Tokič, Damijan Lazar, Jože Mlakar, Gregor
Zafoštnik;
Ostali: Hinko Privšek, Sajda Slatinšek (NTZS), Danijel Šarlah (NTZS);
Opravičili: Borut Veren, Matija Krnc, Blaž Brodnjak;

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 10.,11. in 12. korespondenčne seje Izvršnega
odbora NTZS
3. Seznanitev s poročili s Svetovnega prvenstva
4. Potrditev zapisnika Nadzornega odbora in dokončna potrditev Bilance 2014
5. Trenutna finančna situacija in dolžniki
6. NT Center
7. Potrditev kvote za MEP
8. Priprava na redno letno Skupščino NTZS
9. Tekoče zadeve
10. Razno

Sklepčnost je zagotovljena, prisotnih je 11 članov z glasovalno pravico.
ADD 1 Marjan Hribar uvodoma predstavi dnevni red.
Marjan Hribar odpre razpravo pod 1. točko dnevnega reda.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sklep 1: »Izvršni odbor NTZS sprejme predlagani dnevni red.«
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ADD 2 Marjan Hribar odpre razpravo pod 2. točko dnevnega reda.
Na zapisnike ni bilo nobenih pripomb.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 2: : »Izvršno odbor NTZS potrjuje zapisnik 05. seje Izvršnega odbora NTZS
ter zapisnik 10., 11. in 12. korespondenčne seje Izvršnega odbora NTZS.«
ADD 3 Marjan Hribar odpre razpravo o Poročilih selektorjev in vodje poti z minulega
Svetovnega prvenstva na Kitajskem.
Danijel Šarlah povzame poročilo s Svetovnega prvenstva.
Janez Pezelj pove, da je pričakoval bolj podrobno in strokovna poročila in ne povzetek
tistega, kar smo sami videli in prebrali.
Darijan Vizjak predlaga, da se pred morebitno objavo Poročil kje drugje, le te
lektorirajo.
Marjan Hribar izrazi nezadovoljstvo s pripravami pred Svetovnim prvenstvom,
predvsem s strani selektorja za moške, saj je dobil nekaj predlogov za organizacijo
priprav s strani Bojana Tokiča, ki niso bile realizirane. Tudi Bojan Tokič je izrazil
nezadovoljstvo z delom selektorja. Ima občutek, da je stanje v ženski ekipi boljše, saj
se selektorica zelo posveča igralkam. Povzame rezultate in pohvali vse, ki so dosegli
zastavljene cilje.
Robert Smodiš vpraša, ali imamo kakšno obrazložitev zakaj se takšen potencial pred
takšnim velikim prvenstvom ne izkoristi? Je mnenja, da je potrebno razmišljati o
relacijah igralci selektor in selektor-NTZS, saj so ti rezultati tudi osnova za
sofinanciranje. Ključna zadeva pri doseganju rezultatov je po njegovem, odnos med
ekipo in selektorjem.
Marjan Hribar pove, da mu je selektor povedal, da je težko organizirati priprave, ker so
igralci zelo neodzivni. Ima tudi druge obveznosti, saj ni profesionalec.
Jože Urh izrazi zaskrbljenost nad prehodom mladincev v člansko kategorijo, saj ne
bodo imeli veliko tekmovanj in so priprave nujne. Sprememba v številu tekmovanj iz
mladinske kategorije je drastična.
Janez Pezelj je mnenja, da potrebujemo selektorja, ki bo delal kakovostno in bo v
podporo igralcem tako na tekmovanjih kot na pripravah. Izrazi zaskrbljenost nad
trenutnim stanjem.

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
Tel.: 01 4397560
Fax: 01 4331142
E-mail: info@ntzs.si
www.ntzs.si

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep 3: »Izvršni odbor NTZS se je seznanil s Poročili s Svetovnega prvenstva
2015 in izrazil zaskrbljenost nad neizpolnjevanjem oziroma samo delnim
izpolnjevanjem organizacije priprav pred Svetovnim prvenstvom selektorja za
moške.«

ADD 4 Marjan Hribar predlaga, da Poročilo Nadzornega odbora povzame Hinko
Privšek.
Hinko Privšek predstavi Poročilo nadzornega odbora. Celotna dokumentacije je bila
vodena v skladu z računovodskimi standardi in je izredno transparentna. Pohvali
dober predlog Sporazuma med MOL in NTZS glede vložka v gradnjo športne dvorane
Krim. Opozori, da je presežek odhodov nad prihodki in predlaga sanacijo skupnega
društvenega sklada do konca leta.
Marjan Hribar, pred razpravo še pojasni, da se je dogovoril s pristojnimi na MOL o
Sporazumu in se zahvali g. Darku Škergetu za pomoč pri pripravi sporazuma.
Janez Pezelj pohvali strokovne službe za dosledno izvajanje transparentnosti
poslovanja.
Marjan Hribar pove, da od januarja naprej sam odobrava vsak izdatek, zaradi
poznavanja tekočega poslovanja.

Po razpravi je bil sklep soglasno sprejet.
Sklep 4: »Izvršno odbor NTZS se je seznanil z zapisnikom Nadzornega odbora in
posledično potrjuje Bilanco poslovanja NTZS za leto 2014.«

ADD 5 Marjan Hribar preda besedo Danijelu Šarlahu, ki povzame trenutno finančno
stanje. Opozori, da je poslovanje oteženo, zaradi zamude pri razpisu pristojnega
ministrstva in posledično zamude pri sofinanciranju. Stanje trenutno rešujemo s
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posojilom pri OKS in kratkoročnim odobritvijo limita na poslovnem računu. Fundacija
za šport je odobrila izplačilo treh obrokov.
Sajda Slatinšek pojasni, da je Pisarna v skladu s sklepom prejšnje seje Izvršnega
odbora posredovala posameznikom, klubom in društvom Dopis o poravnavi zapadlih
obveznosti ter predstavi odprte obveznosti posameznih dolžnikov.
Marjan Hribar predstavi dopise treh klubov, ki so poslala prošnjo za odložitev plačila.
V razpravi je bilo veliko različnih mnenj glede odnosa klub-NTZS, enakopravnega
odnosa NTZS do vseh klubov ter načinom nadaljnjega ukrepanja.

Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep 5: Izvršni odbor NTZS potrjuje, da morajo vsi dolžniki, ki imajo fakture
izdane v letu 2014 ali starejše, svoje obveznosti poravnati do konca prijav na
tekmovanje. Vse fakture, ki pa imajo valuto daljšo od 30 dni, pa morajo biti
poravnane do pričetka sezone, v nasprotnem primeru se ne bodo mogli
registrirati za naslednjo sezono.«
ADD 6 Marjan Hribar preda besedo Jožetu Urhu.
Jože Urh povzame Poročilo, ki je bilo objavljeno v gradivu. Ustno odgovori na
vprašanja, ki jih je predhodno poslal Miroslav Tokič. Pojasni, da je bilo število članov v
NT centru 7, katerim so se priključujejo tudi drugi igralci. Z naslednje leto pričakujemo
vpis štirih igralcev, enega iz tujine. Obdobje izvajanja je od 1. septembra do 30.6. in se
nadaljuje s pripravami na mladinsko evropsko prvenstvo in samim prvenstvom. Stroški
centra v primerjavi z ostalimi centri je minimalno, cilji NT centra pa so nadgradnja
znanja igralcev in igralk, ki pa izhajajo iz klubov in je veliko dela opravljenega v klubih.
Dolgoročno naj bi bil NT center samooskrben, kjer bi dodatno vključevali tudi naše
igralce. Rezultatski cilji niso samo uspehi na tekmovanju ampak tudi razvoj igralke ali
igralca, ki bi bili evropsko in svetovno primerljivi z ostalimi. Treningi potekajo od
ponedeljka popoldne do petka dopoldne, ki se prilagajajo potrebam igralk in igralcem.
Pojasni višino svojega prihodka kot vodje NT centra, ki je sofinancirano s strani
pristojnega ministrstva. V centru mu je do sedaj veliko pomagala Vesna Ojsteršek, ki
pa zaradi drugih obveznosti to ne bo mogla več početi. Tudi Bojan Rak je bil nekajkrat
na treningu v Centru. Zaradi povečanja obsega dela je NTZS podpisala honorarno
pogodbo z Andrejo Ojsteršek Urh, ki bo pomagala v Centru, strošek njenih prihodkov
iz tega naslova bo preko projekta pokril ITTF. Program za vse člane NT centra se
pripravi pred vključitvijo v Center in je sestavni del Pogodbe o vključitvi v Center. Po
koncu sezone bo vsem igralcem in igralkam pripravil tudi zaključno poročilo.
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Marjan Hribar pojasni, da je želel o honorarni zaposlitvi Andreje Ojsteršek Urh obvestiti
tudi vse člane izvršnega odbora, vendar je zaradi vseh obveznosti spregledal
pripravljeno obvestilo, zato se vsem članom opraviči. Zaradi povečanja članov in
vključevanja tudi drugih igralcev tako iz Slovenije kot tujine se bo NT Center s
septembrom selil na Otočec, kjer bo na voljo 15 miz za trening. Pridobili smo tudi
glavnega sponzorja NT centra, ki nam bo pokril dodatne stroške.
Robert Smodiš meni, da bi moral NT center postati pomemben tudi za klube in ne
samo za NTZS. Potrebujemo več povezovanja med klubi in Centrom.
Jože Mlakar pove, da NTK Mengeš uspešno dela in se tudi odlično povezuje s
Centrom. Sam bi si želel več povezovanja med trenerji in več otrok iz ljubljanskih
klubov na regijskih tekmovanjih.

Po razpravi je bil soglasno potrjen naslednji sklep:
Sklep 6: »Izvršni odbor NTZS se je seznanil z delovanjem NT centra.«

ADD 7 Marjan Hribar preda besedo Jožetu urhu.
Jože Urh pove, da so na zadnji seji Strokovno trenerskega sveta rekli, da bi bilo nujno,
da se gre na MEP najmanj 4 mladinci, 4 mladinke, 3 kadeti, 3 kadetinje. Preliminarna
prijava je šla v polni kvoti, ki jih lahko zmanjšamo.
Darijan Vizjak meni, da bi o kvotah lažje odločal, če bi videl imena reprezentance.
Marjan Hribar meni, da bi vsaj ena rezerva za ekipo morala biti in da stroški v
Bratislavi niso tako visoki. Opozori na dejstvo, da v primeru medalje vsi člani prejmejo
OKS štipendije, kot se je to zgodilo na zadnjem prvenstvu. Mladinci pa kotirajo zelo
visoko na trenutni evropski lestvici. Predlaga, da ne glede na število vsem
tekmovalcem stroške pokrije NTZS.
Jože Urh predlaga kvoto 5 mladincev in 5 mladink, pri kadetih in kadetinjah pa
predlaga kvoto treh igralcev.
Robert Smodiš meni, da v primeru trenutne finančne situacije, bi bil potreben tehten
razlog stroke za pošiljanje polne kvote. Če je pa kakšna možnost fleksibilnosti pri
hotelih, potem je to smotrno in da udeležba na takšnem tekmovanju za vsakega
igralca pomeni doživetje in dodatno motivacijo.
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Zdenko Švab meni, da glede na trenutni mednarodni program bi bilo dobro za igralce,
da se lahko udeležijo takšnega tekmovanja.

Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 7: »Izvršno odbor NTZS potrjuje kvote za MEP in sicer: 5 mladincev, 5
mladink, 4 kadeti, 4 kadetinj.«
ADD 8 Marjan Hribar odpre razpravo pod točko Priprava na Skupščino NTZS.
Marjan Hribar predlaga organizacijo Skupščine NTZS v ponedeljek, 15.6.2015 ob
16:00 uri.
Darijan Vizjak predlaga ob 17:00 uri zaradi lažjega prihoda tistih, ki so bolj oddaljeni od
Brezovice.
Po razpravi je bil soglasno potrjen naslednji sklep:
Sklep 8: »Izvršno odbor NTZS potrjuje sklic redne letne Skupščine NTZS v
ponedeljek, 15. junija 2015 ob 17:00 uri in nalaga Pisarni NTZS, da pripravi vse
potrebno za izvedbo dogodka«

ADD 9 Marjan Hribar odpre razpravo pod točko Tekoče zadeve.
9.1. Prestavljanje tekem končnice SNTL
Marjan Hribar pove, da se je nekaj klubov in posameznikov obrnilo na njega glede
prestavljanja končnice, ki ni bilo v skladu s Pravili igranja SNTL ter prosi za pojasnilo.
Darijan Vizjak povzame poročilo, v katerem je pojasnil razloge o odločitvi komisarja za
prestavljanje končnice SNTL.
Marjan Hribar pove, da je bil vedno za to, da se tekmovanja organizirajo fleksibilno.
Delno razume razloge za takšno odločitev, vendar pravilnik komisarju teh pooblastil ne
podeljuje.
Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 9: »Izvršno odbor NTZS se je seznanil z razlogi prestavljanja tekem
končnice SNTL.«
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9.2. Predlog spremembe vodenja SNTL
Marjan Hribar predlaga, da zaradi načina vodenja SNTL administrativne obveznosti
komisarja prestavi na Pisarno NTZS, prestavljanje tekem pa na TRK. Posledično bo
zagotovil sponzorja, ki bi skupaj z znižanjem stroškov vodenja lig (komisar in novinar)
pomenil ukinitev participacije za igranje lig.
Miroslav Tokič se strinja s predlogom, če se s tem ukinejo participacije za ligo.
Zdenko Švab predlaga, da se ta predlog predstavi tudi na Skupščini ligašev.
Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:
Sklep 10: »Izvršno odbor NTZS predlaga, da se predlog sprememb vodenja
SNTL predstavi na Skupščini ligašev.«

9.3. Masters 2015
Sajda Slatinšek povzame potek organizacije Mastersa, ki bo 6.6.2015 na Otočcu ter
povzame predlog o testni uvedbi sojenja igralcev na Mastersu in testni spremembi
žreba.
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep (Za: 6, Proti: 2 (Švab, Vizjak), Vzdržan: 2
Tokič Zore))
Sklep 11: » Izvršni odbor potrjuje, da na Mastersu 2015 od drugega kroga do
polfinala sodijo igralci/igralke in sicer, tisti, ki predhodno tekmo izgubi je sodnik
na naslednji tekmi. Prvi krog, polfinale in finale pa sodijo sodniki.

Sklep 12: » Izvršni odbor predlaga, da se računalniški žreb pred uvedbo
predstavi na Skupščini Združenja trenerjev Slovenije.«

9.4. Predlogi predstavnika igralk in igralcev, Gregorja Zafoštnika
Gregor Zafoštnik povzame predloge, ki jih je predstavil v gradivu za sejo in sicer:
odprava odškodnin, razigravanje za mesta na Odprtih turnirjih, znižanje prijavnin na
tekmovanja in dvojne registracije.
Pojasni članom Izvršnega odbora, da ni zadovoljen s komunikacijo med njim in
selektorjem Bojanom Rakom glede odgovora na poslana vprašanja z njegove strani.
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Namreč sam je zaprosil selektorja Bojana raka za pojasnitev in utemeljitev izbora
igralcev za udeležbo MP Hrvaške. Zahtevanega odgovora ni dobil oziroma je dobil
samo odgovor, da je svojo utemeljitev selektor posredoval dotičnemu klubu.
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 13: » Izvršni odbor predlaga, da se pred ukinitvijo odškodnin pridobi
pravno mnenje, ki naj bo posredovano članom Izvršnega odbora v roku 7 dni. Na
podlagi pravnega mnenja bo Izvršni odbor sprejel odločitev na Korespondenčni
seji.«
Sklep 14: » Izvršni odbor predlaga pripravo podrobnega predloga uvedbe
dvojnih licenc za igralke in igralce za igranje SNTL, ki bo vseboval tudi omejitve
pri dvojni registraciji. Predlog se nato predstavi na Skupščini ligašev.«
Sklep 15: » Izvršni odbor potrjuje spremembo tekmovalnega sistema na Odprtih
tekmovanjih in sicer razigravanje od 1-16 za vsa mesta, od 17-32 na dva mesta,
ostalo na 4 mesta. Razigravanje za mesta poteka do predzadnjega kroga, nato se
odigra finale in nato zadnji krog razigravanja. Nalaga Tehnično registracijski
komisiji, da se v skladu s spremembami popravi pristojne Pravilnike.«
Sklep 16: » Izvršni odbor potrjuje spremembo višine prijavnin na tekmovanja in
sicer: višina prijavnine za vse kategorije na Odprtih prvenstvih znaša 10 EUR, na
TOP turnirjih in Državnih prvenstvih pa 15 EUR. Nalaga Tehnično registracijski
komisiji, da se v skladu s spremembami popravi pristojne Pravilnike.«
Sklep 17: » Izvršni odbor izraža zaskrbljenost nad arogantno držo selektorja
Bojana Raka do člana Izvršnega odbora. «
9.5. Danijel Šarlah predlaga, da se zaradi nedobavljivosti žogic Tibhar *** in s tem
kršenja pogodbenih obveznosti s strani Tibhar-ja, prenese izbor žogic na klube.
Sklep 18: » Izvršni odbor potrjuje, da v sezoni 2015/2016 lahko klubi sami
izberejo proizvajalca žogic, ki pa morajo biti plastične, imeti morajo 3 zvezdice in
biti na seznamu odobrenih žogic s strani ITTF-a. Uporabo žogic je potrebno
navesti v vseh propozicijah za tekmovanja pod okriljem NTZS. «
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9.6. Marjan Hribar predlaga, da se odpravijo ugotovljene nepravilnosti pri točkovanju
za TOP turnirje tako, da bo točkovanje recipročno. Razlike med posameznimi mesti so
neusklajene.
Sklep 19: » Izvršni odbor nalaga Tehnično registracijski komisiji, da popravi
točkovanje na TOP turnirjih tako, da bo recipročno usklajeno med posameznimi
mesti in posledično popravi pristojne Pravilnike. «

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
Zapisala: Sajda Slatinšek

