ZAPISNIK
43. REDNE LETNE SKUPŠČINE
NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
Brezovica pri Ljubljani, 15.09.2013 ob 18.00 uri
Navzoči delegati z glasovalno pravico:
Švab Zdenko (NTK Arrigoni), Šetina Božo (NTK Fužinar Interdiskont), Varl Igor
(NTK Gorica), Veren Borut (NTK Ilirija), Rak Bojan (NTK Olimpija), Pezelj Janez
(NTK Krka Novo mesto), Leskovec Miro (NTK Logatec), Vizjak Darijan (PPK
Rakek), Petrovčič Igor (NTK Preserje), Ojsteršek Drnovšek Vesna (NTK Hrastnik),
Pavič Bojan (NTK Vesna),Gregor Zafoštnik (ŽNTK Maribor), Zupan Žiga (NTS
Mengeš), Smodiš Robert (NTK Kema Puconci), Miroslav Tokič (NTK Letrika
Vrtojba);
Člani IO NTZS:
Hribar Marjan, Krnc Matija, Zore Janez;
NTZS:
Danijel Šarlah, Sajda Slatinšek, Jože Urh;
Ostali prisotni:
Hinko Privšek, Miro Leskovec,
Predlog dnevnega reda:
Predlaga se naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvoritev
Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov Skupščine
Predstavitev zapisnika 42. Redne volilne Skupščine z dne 20.09.2013
Poročilo verifikacijske komisije
Sprejem in potrditev zapisnika 42. Redne volilne Skupščine z dne 20.09.2013
Poročilo predsednika in vseh organov zveze o delu v letu 2013
Glasovanje o sprejemu poročil
Predstavitev zaključnega računa za leto 2013 in glasovanje o sprejemu
Predstavitev načrta dela in finančnega načrta za leto 2014
Glasovanje o sprejemu načrta dela in finančnega načrta za leto 2014
Zaključek Skupščine NTZS

K točki 1.
Marjan Hribar pozdravi vse prisotne in otvori 43. redno letno Skupščino NTZS.
K točki 2.
Marjan Hribar poda na glasovanje dnevni red, ki je bil zapisan v vabilu in gradivu za
43. redno letno Skupščino NTZS. Bojan Pavič predlaga, da se na dnevni red doda
točka Razno pred točko Zaključek Skupščine.
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Dnevni red se dopolni in sicer pred točko 11. se doda točka Razno, ostale točke se
preštevilčijo.
Potrjuje se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev
2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov Skupščine
3. Predstavitev zapisnika 42. Redne volilne Skupščine z dne 20.09.2013
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Sprejem in potrditev zapisnika 42. Redne volilne Skupščine z dne 20.09.2013
6. Poročilo predsednika in vseh organov zveze o delu v letu 2013
7. Glasovanje o sprejemu poročil
8. Predstavitev zaključnega računa za leto 2013 in glasovanje o sprejemu
9. Predstavitev načrta dela in finančnega načrta za leto 2014
10. Glasovanje o sprejemu načrta dela in finančnega načrta za leto 2014
11. Razno
12. Zaključek Skupščine NTZS
V skladu s Poslovnikom o delu Skupščine NTZS so predlagani naslednji organi
skupščine in njihova sestava:
- delovno predsedstvo
Matija Krnc (delovni predsednik), Marjan Hribar, Robert Smodiš;
- verifikacijska komisija
Danijel Šarlah, Vesna Ojsteršek drnovšek, Božo Šetina;
- zapisnikar
Sajda Slatinšek;
- overovatelja zapisnika
Janez Pezelj, Borut Veren;
Glasovanje: Predlog dnevnega reda z naslednjo dopolnitvijo, dodana 11. Točka
Razno, ostale točke se preštevilčijo, in organi skupščine so bili soglasno
sprejeti.
Glasovanje: Potrditev spremembe dnevnega reda, dodana 11. točka Razno,
ostale točke se preštevilčijo.
ZA: 15
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0

SKLEP 1:
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno sprejme dnevni red z
naslednjo dopolnitvijo, dodana 6. Točka Sprememba Statuta NTZS, ostale
točke se preštevilčijo, organe skupščine in njihovo sestavo.
Marjan Hribar preda besedo g. Matiji Krncu, ki bo vodil Skupščino NTZS skladno s
Poslovnikom o delu Skupščine.
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K točki 3.
Matija Krnc odpre razpravo k 3. točki dnevnega reda, predstavitev zapisnika 21.
redne letne volilne Skupščine NTZS z dne 20.09.2013.
Ker ni bilo pripomb, je predlog potrditve zapisnika 42. redne letne Skupščine NTZS z
dne 20.09.2013, podan na glasovanje po poročilu verifikacijske komisije.
K točki 4.
Matija Krnc pozove verifikacijsko komisijo, da poda svoje ugotovitve glede
sklepčnosti Skupščine.
Danijel šarlah v imenu verifikacijske komisije sporoči, da je bilo oddanih 15
glasovnic. V skladu s 15. členom Statuta NTZS, se je po preteku 30 minut ponovno
ugotavljala sklepčnost.
Po polurnem premoru je sklepčnost skupščine potrjena, saj se po Statuta NTZS po
preteku 30 min šteje, da je kvorum dosežen, če je prisotnih najmanj 1/3 članic.
K točki 5.
Matija Krnc poda sklep o sprejemu in potrditvi zapisnika 42. redne letne volilne
Skupščine NTZS z dne 20.09.20123
Glasovanje: Zapisnik 42. redne letne volilne Skupščine NTZS z dne 20.09.2013
je soglasno sprejet.
ZA: 15
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0

SKLEP 2:
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno potrdi in sprejme zapisnik
42. redne letne volilne Skupščine NTZS z dne 20.09.2013.
K točki 6.
K točki 6.
Matija Krnc pozove predsednika NTZS, da na kratko poda poročilo o delu. Ostala
poročila so bila predložena v gradivu za Skupščino.
Poročilo Izvršnega odbora poda Marjan Hribar. Na kratko povzame zapis poročila, ki
je bil podan v gradivu za Skupščino.

Matija Krnc odpre razpravo na temo poročil organov in komisij NTZS.
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Božo Šetina predlaga, da se v bodoče predlogi k članstvu v komisiji ŠŠD in ostalih
komisijah konkretni predlogi podajo na Skupščini v izogib čakanju na naslednjo sejo.

K točki 7.
Matija Krnc poda sklep o sprejemu poročil organov zveze o delu v letu 2013.
Glasovanje: Sprejem vseh poročil organov in komisij NTZS. Sklep je bil
soglasno sprejet.
ZA: 15
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
SKLEP 3:
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno potrdi in sprejme poročila
vseh organov in komisij Namiznoteniške zveze Slovenije o delu v letu 2013.
K točki 8.
Matija Krnc odpre razpravo k točki 8 dnevnega reda Predstavitev zaključnega
računa NTZS 2013.
Marjan Hribar na kratko povzame gradivo za točko 8 dnevnega reda. Poudari, da je
bilo leto 2013 izredno finančno uspešno tudi zaradi mednarodnih dogodkov, ki smo
jih organizirali in da ga bo težko ponoviti.
Matija Krnc odpre razpravo pod Točko 8 dnevnega reda.
Glasovanje: Zaključni račun NTZS za leto 2013. Sklep je bil soglasno sprejet.
ZA: 15
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0

SKLEP 4:
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno potrdi in sprejme
zaključni račun Namiznoteniške zveze Slovenije za leto 2013.
K točki 9.
Matija Krnc odpre razpravo k točki 9 dnevnega reda Predstavitev načrta dela in
finančnega načrta za leto 2014.
Danijel Šarlah povzame načrt dela in finančni načrt za leto 2014. S tem finančnim
načrtom kandidiramo tudi razpise za pridobitev javnih sredstev.
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Matija Krnc odpre razpravo pod Točko 9 dnevnega reda.
Janez Pezelj predlaga, da se pozove klube k poravnanju zapadlih obveznosti.
Božo Šetina predlaga, da bi se v prihodnje pripravili finančni načrti tudi za krajša
obdobja za lažjo predstavo uresničevanja zastavljenih ciljev.

K točki 9.
Matija Krnc predlaga glasovanje.
Glasovanje: Sprejem načrta dela in finančnega načrta za leto 2014. Sklep je bil
soglasno sprejet.
ZA: 15
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
SKLEP 5:
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno sprejme načrt dela in
finančni načrt Namiznoteniške zveze Slovenije za leto 2014.
K točki 10.
Matija Krnc odpre razpravo pod točko Razno.
Bojan Pavič pove, da je nezadovoljen z udeležbo na Skupščini. Predlaga, da se več
stori na množičnosti, vključujoč tudi otroke, rekreativce. Verjame, da se lahko veliko
naredi tudi z malenkostmi kot so brezplačna prva registracija, povečanje števila
kategorij tekmovanj, organizacija priprav za člane klubov, razdelitev žogic med klube,
pravočasna objava koledarja, enotna članarina za vse klube.
Zaskrbljen je zaradi števila udeležencev na tekmovanju, ki strmo upada. Predlaga, da
se izbriše pravilo o neigranju igralcev iz istega kluba v prvem krogu. Meni, da je
povezava mes spletno stranjo ntzs.si in ntsvet.si nezakonita.
Bojan Rak, predlaga, da se Državno posamično člansko prvenstvo organizira v
sodelovanju z NTZS. Meni, da je nujno igrati člansko prvenstvo na primerni podlagi to
je Taraflexu.
Robert Smodiš odgovori, da se vključevanje rekreativcev proces, ki se še vedno
odvija. Predlaga prevetritev tekmovalnih sistemov Slišimo veliko predlogov, vendar je
realizacija le teh težavna. Meni, da je enostavno je predlog podat, vendar ga je težko
realizirati.
Božo Šetina pohvali informacijski sistem in predlaga, da Strokovno trenerski svet na
svoji naslednji seji obravnava predloge sprejeli na Dnevu namiznega tenisa in se
podajo odgovori.
Igor Petrovčič vpraša, kako je s sodelovanjem NTZS z namiznim tenisom invalidom.
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Marjan Hribar odgovori, da popolne integracije ni prišlo, čeprav smo bili eni prvih
zvez, ki je takšno sodelovanje podpirala, ker je naša država ne predvideva združitev.
Tako je šport invalidov organiziran prek ZŠI-POK, ki je tudi financiran iz drugih virov.
Sodelujemo po naših najboljših močeh, med drugim tudi z opremo.
K točki 11.
Matija Krnc preda zaključno besedo predsedniku Namiznoteniške zveze Slovenije,
Marjanu Hribarju.
Marjan Hribar se zahvali vsem za zaupanje in pozove vse k sodelovanju k razvoju
namiznega tenisa v Sloveniji.
Skupščina se je zaključila ob 19:55 uri.

Zapisnikar:

Sajda Slatinšek

Predsednik delovnega predsedstva:

Overovatelja zapisnika:

Matija Krnc

Janez Pezelj
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Borut Veren
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