ZAPISNIK
20. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS,
dne 29.11.2012, ob 16.00 uri, sejna soba Varnost Maribor, Baragova 5, Ljubljana.
Prisotni člani IO: Marjan Hribar, Robert Smodiš, Branko Mihorko, Matija Krnc, Božo
Šetina, Danijel Šarlah, Peter Žibrat, Mitja Horvat, Janez Zore, Gaj Vidmar;
Ostali: Jože Urh, Bojan Rak, Sajda Slatinšek, Hinko Privšek;
Opravičili:

Boštjan Tancer, Igor Varl, Janez Pezelj, Miroslav Tokič;

Odsoten:

Predlagan naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnikov
3. Tekoče zadeve
- Povzetek seje Strokovnega sveta z dne 28.11.2012
- Problematika trenerske organizacije
- Potrditev plana dela ZNTSS
- Potrditev tarif ZNTSS za sezono 2012/2013
- Sporazum o sodelovanju NTZS in ZŠIS-POK
4. Razno
Predlogi sklepov (Robert Smodiš)
Sklepčnost je zagotovljena (prisotnih 10 članov z glasovalno pravico).
ADD 1 G. Hribar odpre razpravo pod 1. točko dnevnega reda.
Predlaga sprejem dnevnega reda:

Dnevni red:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnikov
3. Tekoče zadeve
- Povzetek seje Strokovnega sveta z dne 28.11.2012
- Problematika trenerske organizacije
- Potrditev plana dela ZNTSS
- Potrditev tarif ZNTSS za sezono 2012/2013
- Sporazum o sodelovanju NTZS in ZŠIS-POK
4. Razno
Predlogi sklepov (Robert Smodiš)
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sklep 1: »Izvršni odbor NTZS sprejme predlagani dnevni red.«

ADD 2 Marjan Hribar odpre razpravo pod 2. točko dnevnega reda.
Na zapisnika ni bilo nobenih pripomb.
G. Šetina predlaga objavo zapisnikov, tudi korespondenčnih, ter spremembe
pravilnikov takoj, ko so na voljo, tudi pred potrditvijo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 2: »Izvršno odbor NTZS potrjuje zapisnik XVIII., XIX. seje Izvršnega odbora
NTZS ter zapisnike 23., 24., 25. 26. in 27. korespondenčne seje.«
ADD 3 Marjan Hribar odpre razpravo pod 3. točko dnevnega reda.
3a) Danijel Šarlah ustno posreduje povzetek in sklepe 6. seje STS. Med drugim tudi
dogovor o organizaciji licenčnega seminarja, kjer se bo izvolilo tudi novo vodstvo
Trenerske organizacije. Sestanek bo predvidoma v začetku januarja. Svojo pomoč pri
organizaciji Trenerske organizacije je ponudil tudi Bojan Rak.
Gaj Vidmar poudari, da je pomembno, da se NTZS reorganizira, saj ima glede na
velikost zveze in število igralcev, veliko preveč organov in komisij, ki so preširoko
zastavljene.
3b) Jože Urh povzame program dela mobilnega NT centra, tekmovanja in priprave za
mlade reprezentante ter povzame program dela do konca leta.
Bojan Rak povzame program dela članske moške reprezentance v jesenskem delu
sezone.
Branko Mihorko povzame dogodke z OI v Londonu para-namiznoteniške
reprezentance.
3c) Matija Krnc povzame plan dela ZNTSS, predlagajo, da tarife za sodnike ostanejo
enake kot prejšnjo sezono.
3d) Branko Mihorko povzame spremembe pri delovanju in integraciji invalidov v klube
in NTZS. Trenutno ZŠIS-POK deluje kot panožna zveza, v prihodnosti pa bo imela
funkcijo podobno kot OKS. V tem prehodnem obdobju predlagani Sporazum ureja bolj
protokolarni vidik integracije in je podlaga za nadaljevanje integracije. V prihodnosti si
želi, da bi se invalidi vključevali v športne klube na lokalni ravni.
Robert Smodiš podpira integracijo, vendar poudari problem stroke pri delu z invalidi.
3e) Danijel Šarlah in Božo Šetina predlagata potrditev tarife vrednostne točke NTZS in
uradne igralne žogice.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.
.
Sklep 3: »Izvršni odbor NTZS se je seznanil s sklepi 6. seje STS.«
Sklep 4: »Izvršni odbor NTZS potrjuje plan dela ZNTSS za sezono 2012/2013.«
Sklep 5: »Izvršni odbor NTZS potrjuje tarife ZNTSS za sezono 2012/2013.«

Sklep 6: »Izvršni odbor NTZS potrjuje predlagani sporazum o sodelovanju med
NTZS in ZŠIS-POK.«
Sklep 7: »Izvršni odbor NTZS potrjuje vrednost 1. točke v višini 5,40 EUR «
Sklep 8: »Izvršni odbor NTZS potrjuje za uradno žogico za tekmovanja pod
okriljem NTZS TIBHAR *** «
Sklep 9: »Izvršni odbor NTZS pooblašča predsednika ZNTTRS, g. Janeza Zoreta,
za potrjevanje veljavnosti izkaznic pod oznako R. «
ADD 4 Marjan Hribar preda besedo Robertu Smodišu.
Robert Smodiš in Janez Zore povzameta dosedanji potek registracije pod oznako R.
Robert Smodiš da pobudo za nadaljevanje širjenja članstva NTZS pod oznako O.
Predlaga pripravo dopisa o licencah O in predlaga pripravo nagrad, v zmožnosti
NTZS, za spodbujanje številčnosti. Registracija pod oznako O ne zahteva
zdravniškega pregleda, ob prijavi skrbniki podpišejo, da otroci igrajo na lastno
odgovornost.
Odpre se razprava glede potrebe zdravniških pregledov za registracijo pri NTZS.
Robert Smodiš predlaga, da bi se Pokalno tekmovanje v naslednji sezoni igralo od
septembra do decembra, saj bi s tem dosegli še en vrhunec sezone. Marjan Hribar
predlaga, da se to razmišljanje vključi v pripravo novega tekmovalnega sistema, ki bo
končano do marca.
Robert Smodiš predlaga poziv vsem za predloge za pripravo nove strategije NTZS.
Jože Urh predlaga, da bi eden od ciljev za prihodnost, bil tudi prenova točkovalnega
sistema tekmovanj.
Robert Smodiš predlaga vključevanje rekreativnih igralcev na Masters. Jože Urh
predlaga tudi vključevanje invalidov na Masters.
Marjan Hribar predlaga, da se za naslednjo sejo pripravi predlog, o katerem se bo
Izvršni odbor opredelil. Sam podpira idejo.
Matija Krnc vpraša, kakšna je usoda MOPS-a za naslednjo sezono. Marjan Hribar
odgovori, da smo tudi v odgovoru ITTF navedli, da se bomo potrudili, da se MOPS
izvede.
Matija Krnc obvesti vse prisotne o 50. obletnici NTK Olimpije.
Danijel Šarlah meni, da bi bilo dobro razmisliti, da bi se namesto MOPS-a, ki je bil del
serije World Tour, organiziralo tekmovanje z manjšim nagradnim skladom.
Sajda Slatinšek na kratko povzame komunikacijo s sponzorji in realizirana sredstva.
Poroča o poteku projekta Eurokids in Namizni tenis za vse. Zahvali se g. Matiji Krncu
za pomoč na Eurokidsih, g. Boštjanu Tancerju za pogodbo o brezplačnem najemu

sejne sobe v Izpostavi Varnosti Maribor v Ljubljani in Bojanu Raku, ki je zagotovil
skladišče za reprezentančno opremo.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Zapisala: Sajda Slatinšek

