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Z A P I S N I K 
41. REDNE LETNE  SKUPŠČINE  
NAMIZNOTENIŠKE  ZVEZE  SLOVENIJE 

Brezovica pri Ljubljani, 21.06..2012 ob 18.00 uri 
 
Navzoči delegati z glasovalno pravico:  
Švab Zdenko (NTK Arrigoni), Šetina Božo (NTK Fužinar Interdiskont), Varl Igor (NTK Gorica), 
Vidmar Gaj (NTK Ilirija), Privšek Hinko (NTK Olimpija), Terbuc Bojan (NTK Ptuj), Kralj Tomaž 
(NTK Krka Novo mesto), Vok Tomaž (ŠD Petrovče), Bončina Janez (NTK Logatec), Rozman 
Aleksander (NTK Ljubljana),  Vizjak Darijan (PPK Rakek), Petrovčič Janez (NTK), Paulin Ervin 
(NTK Škofije), Dobrin Marko (NTK Križe), Ojsteršek Drnovšek Vesna (NTK Hrastnik) Mikeln 
Jože (NTK Vesna);  
 
 
Člani IO NTZS:  
Hribar Marjan, Šetina Božo, Janez Pezelj, Krnc Matija, Mihorko Branko, Varl Igor, Šarlah Danijel; 
 
NTZS: 
Danijel Šarlah; 
 
Ostali prisotni:   
Miro Leskovec; 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
Predlaga se naslednji dnevni red: 

16. Otvoritev 
17. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov Skupščine 
18. Predstavitev zapisnika Redne skupščine 06-2011 z dne 14.06.2011 
19. Poročilo verifikacijske komisije 
20. Sprejem in potrditev zapisnika Redne Skupščine 06-2011 z dne 14.06.2011 
21. Poročilo predsednika in vseh organov zveze o delu v letu 2011 
22. Glasovanje o sprejemu poročil 
23. Predstavitev zaključnega računa za leto 2011 in glasovanje o sprejemu 
24. Predstavitev načrta dela in finančnega načrta za leto 2012 
25. Glasovanje o sprejemu načrta dela in finančnega načrta za leto 2012 
26. Predstavitev in glasovanje o spremembah Statuta NTZS (STS, nova komisija - komisija za 

rekreativni NT) 
27. Sklep o načinu volitev v disciplinska komisijo, predstavnika klubov v I.O. 
28. Volitve (disciplinska komisija – 3 nadomestni člani, I.O. – en predstavnik klubov) 
29. Razglasitev rezultatov volitev 
30. Zaključek Skupščine NTZS 
 

1. ZAPISNIK 41. REDNE LETNE SKUPŠČINE Z DNE 21.03.2013 
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K točki 1. 
 
Marjan Hribar pozdravi vse prisotne in otvori 41. redno letno Skupščino NTZS z zahvalo občini 
Brezovica, ki je ponovno gostila Skupščino NTZS. 
 
 
K točki 2. 
 
Marjan Hribar poda na glasovanje dnevni red, ki je bil zapisan v vabilu in gradivu za 41. redno 
letno Skupščino NTZS. Dnevni red se dopolni in sicer pred točko zaključek Skupščine se doda 
točka Tekoče zadeve na predlog predstavnika NTK Vesne.  
 
Potrjuje se naslednji dnevni red: 
 
1. Otvoritev 
2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov Skupščine 
3. Predstavitev zapisnika Redne skupščine 06-2011 z dne 14.06.2011 
4. Poročilo verifikacijske komisije 
5. Sprejem in potrditev zapisnika Redne Skupščine 06-2011 z dne 14.06.2011 
6. Poročilo predsednika in vseh organov zveze o delu v letu 2011 
7. Glasovanje o sprejemu poročil 
8. Predstavitev zaključnega računa za leto 2011 in glasovanje o sprejemu 
9. Predstavitev načrta dela in finančnega načrta za leto 2012 
10. Glasovanje o sprejemu načrta dela in finančnega načrta za leto 2012 
11. Predstavitev in glasovanje o spremembah Statuta NTZS (STS, nova komisija - komisija za 
rekreativni NT) 
12. Sklep o načinu volitev v disciplinska komisijo, predstavnika klubov v I.O. 
13. Volitve (disciplinska komisija – 3 nadomestni člani, I.O. – en predstavnik klubov) 
14. Razglasitev rezultatov volitev 
15. Tekoče zadeve 
31. 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,Janez Pezelj; 

- verifikacijska komisija 
Božo Šetina, Vesna Ojsteršek Drnovšek, Danijel Šarlah; 

    -     volilna komisija 
          Darijan Vizjak, Tomaž Kralj, Bojan Terbuc; 

- zapisnikar  
Danijel Šarlah; 

- overovatelja zapisnika 
Aleksander Rozman, Hinko Privšek; 
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Glasovanje: Predlog dnevnega reda z naslednjimi dopolnitvami: dodana 15. točka Tekoče 
zadeve – predlog NTK Vesna, ter posledično Zaključek Skupščine na 16. točko, in organi 
skupščine so bili soglasno sprejeti. 
ZA: 16 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 

SKLEP 1:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno sprejme dnevni red z naslednjimi 
dopolnitvami: 15. točka Tekoče zadeve – predlog NTK Vesna, ter posledično Zaključek 
Skupščine na 16. točko dnevnega reda, organe skupščine in njihovo sestavo.  

 
 
Marjan Hribar preda besedo g. Matiji Krncu, ki bo vodil Skupščino NTZS skladno s Poslovnikom 
o delu Skupščine. 
 
 
K točki 3. 
 
Matija Krnc odpre razpravo k 3. točki dnevnega reda, predstavitev zapisnika redne Skupščine 
NTZS 06-2011.  
 
Ker ni bilo pripomb, je predlog potrditve zapisnika Izredne Skupščine NTZS 06-2011 podan na 
glasovanje po poročilu verifikacijske komisije. 
 
 
K točki 4. 
 
Matija Krnc pozove verifikacijsko komisijo, da poda svoje ugotovitve glede sklepčnosti Skupščine. 
 
Božo Šetina  v imenu verifikacijske komisije sporoči, da je bilo oddanih 16 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 redne Skupščine NTZS 06-2011.  
 
Glasovanje: Zapisnik Izredne Skupščine NTZS 06-2011 je soglasno sprejet. 
ZA: 16 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
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SKLEP 2:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno potrdi in sprejme Zapisnik Redne 
Skupščine NTZS 06-2011. 

 
 
 
K točki 6. 
 
Matija Krnc pozove predsednika in posamezne predsednike organov in komisij NTZS, da na 
kratko podajo poročilo o delu.  
 
Poročilo Izvršnega odbora podrobno poda Marjan Hribar. Na kratko povzame zapis poročila, ki je 
bil podan v gradivu za Skupščino.  
Dodatno pa zelo obširno predstavi delovanje zveze v minuli sezoni.  
 
Ostale komisije so podale samo pisna poročila, ki so bila objavljena v gradivu za Skupščino. 
 
Matija Krnc odpre razpravo na temo poročil organov in komisij NTZS. 
 
Darijan Vizjak pojasni delovanje trenerske organizacije (trenutno deluje samo komisija za izdajo 
licenc). Nujno bo treba obuditi trenersko organizacijo. 
 
Poda in objasni tudi delovanje novega liga odbora po odpovedi starega. 
 
Bojan Rak poda mišljenje, da je treba nujno obuditi trenersko organizacijo, saj je to osnovni 
strokovni organ. Pogreša pa tudi analizo samega ligaškega in pokalnega tekmovanja, ki bi podal 
prednosti ali slabosti sistema ligaškega in pokalnega tekmovanja. Zagovarja spremembe v 
tekmovalnem sistemu NTZS, saj je obstoječi sistem že zastarel.  
 
Janez Bončina ima vprašanja: (odstop Polone Čehovin iz STS,  vloga Jožeta Urha, veljavnost 
registracijskega pravilnika – tarife, problematika sodniške organizacije – sestava, izkaznice…). 
 
Danijel Šarlah pove, da je odstop Polone Čehovin Sušin povezan s pomanjkanjem informacij o 
Centru in osebne narave. 
 
Marjan Hribar pove, da je projekt (NT CENTER) vpisan v strategiji NTZS in da gre za enega 
najzahtevnejših projektov v tem mandatu. Ker je projekt obsežen v vseh pogledih - veliko akterjev 
se mora uskladiti. Zato je sklicana javna razprava vseh akterjev (igralke, igralci,starši, trenerji, 
klubi, IO, STS…). Zato smo ocenili, da vse hkrati povabimo na javno razpravo, da bi vsi pridobili 
informacije o trenutnem stanju. Vloga Jožeta Urha je bila predstavljena na seji STS. Smatra, da bi 
morali biti z vrnitvijo omenjenega trenerja vsi izredno zadovoljni, saj gre za izrednega 
strokovnjaka. S funkcijo profesionalnega trenerja naj bi prevzel kompletno vodenje mladih 
reprezentanc in bil tudi selektor za mlade reprezentance ter vodja NT Centra. V pomoč pa bi mu 
priskočili tudi reprezentančni trenerji.  
Glede na dejstvo, da ureja samostojno tudi druge stvari za NTZS, smatra da je bilo vodenje 
procesa dobro izpeljano. Omeni tudi, da je Jože Urh zelo iskan tudi v tujini, ter da je bil kontakt z 
njim, če ga hočemo dobiti nazaj v Slovenijo še kako potreben in časovno zahteven. Predvidoma 
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naj bi s 01.08.2012 bil profesionalno zaposlen kot vodja NT Centra in tudi kot selektor mladih 
reprezentanc. 
Osebno smatra, da je za bolj profesionalen odnos potreben tak pristop, ki pa je tudi finančno zelo 
zahteven (pomoč države in sponzorjev…). Računa na veliko pomoč klubov (zaradi svojih igralcev) 
pri sodelovanju na tem projektu. Tudi v drugih državah imajo podobne projekte. V bodoče naj bi 
NTZS spremljala maksimalno samo tiste igralke in igralce, ki se naj bi tudi sami 100% posvetili 
temu. 
Omeni tudi, da ima zaupanje v novo ekipo, ki naj bi preučila vse argumente za bodočnost. 
Zaradi problemov klubov predlaga v septembru sestanek s predsedniki, kjer naj bi se pogovorili o 
perečih problemih. 
 
Danijel Šarlah razloži, da so potekali vsi postopki transparentno s pravilniki. Glede samih spornih 
prestopov in odškodnin, pa je bila sklicana arbitražna komisija, ki je preučila vsa dokumentirana 
dejstva vseh vpletenih strani. 
 
Marjan Hribar se vrne na problematiko trenerske organizacije. Mnenju se pridruži tudi g. Bojan 
Rak. Nujno bo potrebno urediti trenersko organizacijo. 
 
Matija Krnc pojasni zadeve glede delovanja same sodniške organizacije (skupščina, seminarji, 
izkaznice, izobraževanje). Poudari predvsem izobraževanje sodnikov (5-6 seminarjev letno) in s 
tem konstantno skrb za sodniške kadre. 
 
Tomaž Kralj ponudi možnost organizacije trenerskih seminarjev (treh seminarjev letno) s strani 
NTK Krka. 
 
Jože Mikeln pozitivno oceni predlog predsednika NTZS za sestanek s predsedniki klubov.  
Pozitivno ocenjuje tudi ponovno oživitev NT Centra. Omeni pa, da se bo s prihodom Jožeta Urha 
spremenila struktura delovanja selektorjev. Smatra, da je treba zadeve skladno s pravili uskladiti. 
Treba bo zelo natančno definirati zadevo, saj smatra, da tega dela ne more opravljati ena oseba. 
Treba pa bo zadevo razložiti tudi selektorjem in trenerjem, ki so delovali do sedaj. 
 
 
K točki 7. 
 
Matija Krnc poda sklep o sprejemu poročil organov zveze o delu v letu 2011.  
 
Glasovanje: Sprejem vseh poročil organov in komisij NTZS. Sklep je bil soglasno sprejet. 
ZA: 16 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
  SKLEP 3:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno potrdi in sprejme poročila vseh 
organov in komisij Namiznoteniške zveze Slovenije. 

 
 
K točki 8. 
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Matija Krnc odpre razpravo k točki 8 dnevnega reda Sprejem zaključnega računa NTZS 2011. 
 
Marjan Hribar opozori na spremembo v metodologiji, ki je na koncu vplivala na izkaz poslovnega 
poročila in sicer knjiženje pri prihodkih pri prispevkih za lige, saj so v preteklosti bili knjiženi kot 
prihodki tekočega leta. Po opozorilu Nadzornega odbora smo letos te prihodke knjižili polovico 
prihodkov v  tekoče leto in polovico prihodkov bo knjiženo v naslednjem letu. Opozori tudi na 
odprto vprašanje sofinanciranja dvorane Krim.  
 
Jože Mikeln pojasni, da se ta finančni vložek ni pojavljal v Zaključnih računih med leti 1998 in 
2002 in bi moralo to biti v arhivih zveze ali računovodstva zabeleženo. Pojasni potek pridobitve 
sredstev iz Loterijskega sveta. Sredstva so se preko zveze kanalizirala naprej v pogodbo za 
gradnjo dvorane Krim. 
 
Marjan Hribar opozori na sklep št. 1 Nadzornega odbora NTZS. 
 
Glasovanje: Zaključni račun NTZS za leto 2011. Sklep je bil soglasno sprejet. 
ZA: 16 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
 

SKLEP 4:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno potrdi in sprejme zaključni račun 
Namiznoteniške zveze Slovenije za leto 2011. 

 
 
K točki 9. 
 
Matija Krnc odpre razpravo k točki 9 dnevnega reda Predstavitev načrta dela in finančnega načrta 
za leto 2012. 
 
Marjan Hribar razloži, da je glavno vodilo pri financah presežek prihodkov nad odhodki, saj želi, 
da NTZS posluje pozitivno. S tem finančnim načrtom kandidiramo tudi razpise za pridobitev javnih 
sredstev. 
 
 
 
Glasovanje: Sprejem načrta dela in finančnega načrta za leto 2012. Sklep je bil soglasno 
sprejet. 
ZA: 16 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 

SKLEP  5:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno sprejme načrt dela in finančni načrt 
Namiznoteniške zveze Slovenije za leto 2012. 
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K točki 11. 
 
Matija Krnc odpre razpravo k točki 11 dnevnega reda Predstavitev in glasovanje o spremembah 
Statuta NTZS.  
Marjan Hribar predstavi razloge za spremembe členov Statuta NTZS. Povzame spremembe in 
sicer: 
 

Sprememba v 1. Odstavku 34. Člena Statuta NTZS in sicer iz zapisa: 
 
Strokovno-trenerski svet je strokovno posvetovalno telo Izvršnega odbora za reševanje nalog s 
strokovnega in tekmovalnega področja. Strokovno-trenerski svet šteje 7 članov. Sestavljajo ga 
predsednik, direktor reprezentanc (po položaju) in 3 člani, ki jih imenuje Izvršni odbor na predlog 
predsednika Strokovno - trenerskega sveta ter 2 člana, ki jih imenuje Izvršni odbor na predlog 
Združenja namiznoteniških trenerjev. 
 
V zapis: 
 
Strokovno-trenerski svet je strokovno posvetovalno telo Izvršnega odbora za reševanje 
nalog s strokovnega in tekmovalnega področja. Strokovno-trenerski svet šteje 7 članov. 
Sestavljajo ga predsednik, predstavnik invalidov (ZŠIS-POK) in 3 člani, ki jih imenuje 
Izvršni odbor na predlog predsednika Strokovno - trenerskega sveta ter 2 člana, ki jih 
imenuje Izvršni odbor na predlog Združenja namiznoteniških trenerjev. 
 

Dodan 36. člen, ostali se preštevilčijo. 
 

36. člen  
 
Združenje namiznoteniških rekreativnih igralcev in igralk  
 
Združenje namiznoteniških rekreativnih igralcev in igralk Slovenije (v nadaljevanju ZNRIS) 
je pomembno delovno telo NTZS, v katerega se združujejo rekreativni igralci in igralke 
namiznega tenisa z namenom, da preko raznih oblik dela,  širijo in združujejo mrežo 
igralcev in igralk namiznega tenisa, ki v tem športu najdejo razlog in motiv bodisi za 
tekmovanja na rekreativnem nivoju ali za gibanje z namenom izboljšanja kvalitete zdravega 
načina življenja. 
 
Delovanje, delo in pristojnosti ZNRIS se uredijo s posebnim pravilnikom, ki ga na predlog 
združenja sprejema Izvršni odbor NTZS. Izvršni odbor NTZS sprejema tudi druge pravilnike, 
potrebne za nemoteno delo združenja. 
 
ZNRIS vodi predsednik z odborom, ki ga izmed sebe izvolijo člani združenja, ki imajo 
licenco »R« NTZS na Skupščini ZNRIS za dobo 4 let in ki ima liho število članov, najmanj tri 
in največ pet. 
 
Predsednik ZNRIS je po funkciji član Izvršnega odbora NTZS. 
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V 20. členu se doda, da je predsednik ZNRIS po funkciji član Izvršnega odbora: 
 
 

20. člen 
 
 
 
Izvršni odbor je izvršilni organ Skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži Skupščina ter 
zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. 
 
Izvršni odbor šteje 14 članov, ki jih izvoli Skupščina. Sestavljajo ga: predsednik, 
predsednik Strokovno - trenerskega sveta, predsednik Združenja namiznoteniških 
sodnikov, predsednik Združenja namiznoteniških trenerjev,  predsednik Združenja ligašev , 
predsednik Združenja namiznoteniških igralk in igralcev (po funkciji), predsednik Združenja 
namiznoteniških rekreativnih igralcev (po funkciji),  predstavnik invalidov in 3 kandidati, ki 
jih predlaga v izvolitev predsednik (ločena lista) ter trije predstavniki društev. 
 
 
 
Glasovanje: Glasovanje o spremembah Statuta NTZS. Predlog je bil soglasno sprejet. 
ZA: 16  
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Kvorum je bil dosežen za spremembo Statuta NTZS po 16. členu Statuta NTZS in sicer:  Za 
sprejem sprememb Statuta ali njihovih sprememb in dopolnitev ter sklepa o prenehanju dela 
(likvidaciji) NTZS, je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje najmanj 2/3 na Skupščini prisotnih članic. 
 

SKLEP  6:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije soglasno potrdi in sprejme predlagane 
spremembe Statuta NTZS. In sicer: 
 
Sprememba v 1. Odstavku 34. Člena Statuta NTZS: 
34. člen 
Strokovno-trenerski svet je strokovno posvetovalno telo Izvršnega odbora za reševanje 
nalog s strokovnega in tekmovalnega področja. Strokovno-trenerski svet šteje 7 članov. 
Sestavljajo ga predsednik,predstavnik invalidov (ZŠIS-POK) in 3 člani, ki jih imenuje Izvršni 
odbor na predlog predsednika Strokovno - trenerskega sveta ter 2 člana, ki jih imenuje 
Izvršni odbor na predlog Združenja namiznoteniških trenerjev. 
 
Dodan 36. člen, ostali se preštevilčijo. 
36. člen  
 
Združenje namiznoteniških rekreativnih igralcev in igralk  
 
Združenje namiznoteniških rekreativnih igralcev in igralk Slovenije (v nadaljevanju ZNRIS) 
je pomembno delovno telo NTZS, v katerega se združujejo rekreativni igralci in igralke 
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namiznega tenisa z namenom, da preko raznih oblik dela,  širijo in združujejo mrežo 
igralcev in igralk namiznega tenisa, ki v tem športu najdejo razlog in motiv bodisi za 
tekmovanja na rekreativnem nivoju ali za gibanje z namenom izboljšanja kvalitete zdravega 
načina življenja. 
 
Delovanje, delo in pristojnosti ZNRIS se uredijo s posebnim pravilnikom, ki ga na predlog 
združenja sprejema Izvršni odbor NTZS. Izvršni odbor NTZS sprejema tudi druge pravilnike, 
potrebne za nemoteno delo združenja. 
 
ZNRIS vodi predsednik z odborom, ki ga izmed sebe izvolijo člani združenja, ki imajo 
licenco »R« NTZS na Skupščini ZNRIS za dobo 4 let in ki ima liho število članov, najmanj tri 
in največ pet. 
 
Predsednik ZNRIS je po funkciji član Izvršnega odbora NTZS. 
 
V 20. členu se doda, da je predsednik ZNRIS po funkciji član Izvršnega odbora: 
20. člen 
 
Izvršni odbor je izvršilni organ Skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži Skupščina ter 
zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. 
 
Izvršni odbor šteje 14 članov, ki jih izvoli Skupščina. Sestavljajo ga: predsednik, 
predsednik Strokovno - trenerskega sveta, predsednik Združenja namiznoteniških 
sodnikov, predsednik Združenja namiznoteniških trenerjev,  predsednik Združenja ligašev , 
predsednik Združenja namiznoteniških igralk in igralcev (po funkciji), predsednik Združenja 
namiznoteniških rekreativnih igralcev (po funkciji),  predstavnik invalidov in 3 kandidati, ki 
jih predlaga v izvolitev predsednik (ločena lista) ter trije predstavniki društev. 

 

 
K točki 12 
 
Matija Krnc pojasni, da so volitve načeloma tajne vendar lahko s sklepom določimo, da so javne.  
 
Glasovanje: Potrditev javnega glasovanja za izvolitev treh nadomestnih članov Disciplinske 
komisije ter predstavnika klubov v Izvršnem odboru NTZS.. Predlog je bil soglasno sprejet. 
ZA: 16 
PROTI: 0  
VZDRŽANI: 0 
 

SKLEP  7:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije potrjuje, da je glasovanje za tri nadomestne 
člane Disciplinske komisije NTZS in predstavnika klubov v Izvršnem odboru NTZS javno. 
Delegati Namiznoteniške zveze Slovenije glasujejo z dvigom rok. 
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K točki 13. 
 
Matija Krnc preda besedo Darijanu Vizjaku. 
 
Darijan Vizjak, da je Gaj Vidmar predlagan za člana Izvršnega odbora NTZS kot predstavnik 
klubov. Pozove delegate k predlaganju še dodatnih kandidatov za volitve. Predlog: Tomaž Kralj, 
Aleksander Rozman, Tomaž Vok. 
 
Janez Bončina predlaga za predstavnika klubov Paulin Erika.  
 
Gaj Vidmar predstavi svoje cilje, ki jih bo poskušal uresničiti kot član Izvršnega odbora NTZS. 
 
 
 
Glasovanje: Predstavnik klubov v Izvršnem odboru NTZS: Erik Paulin.  
ZA: 4 
PROTI: 12  
VZDRŽANI: 0  
 
Glasovanje: Predstavnik klubov v Izvršnem odboru NTZS: Gaj Vidmar. 
ZA: 11 
PROTI: 4  
VZDRŽANI: 1 
 
Darijan Vizjak poda mnenje volilne komisije in sicer, volilna komisija ugotavlja, da je Gaj Vidmar z 
večinskim glasovanjem potrjen za predstavnika klubov v IO NTZS. 
 
 
K točki 14. 
 
Matija Krnc razglasi rezultate volitev. 
 

SKLEP  9:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije potrjuje za nadomestne člane Disciplinske 
komisije Namiznoteniške zveze Slovenije Tomaža Kralja, Aleksandra Rozmana in Tomaža 
Voka. 

 
 

SKLEP  10:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije potrjuje za predstavnika klubov v Izvršnem 
odboru Namiznoteniške zveze Slovenije Gaja Vidmarja. 

 
K točki 15 
 
Matija Krnc odpre razpravo k točki 15 Tekoče zadeve.  
 
Janez Bončina predlaga spremembe pokalnega tekmovanja. 
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Marjan Hribar povzame pomembnost pokalnega tekmovanja in podpira predlog Janeza Bončine. 
 
Glasovanje: Vse ekipe, ki nastopajo v slovenskih ligah, da morajo igrati tudi v pokalnem 
tekmovanju NTZS.   
 
ZA:10 
PROTI:4 
VZDŽANI:2 
 

SKLEP  11:  
Skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije zavezuje vse ekipe, ki nastopajo v slovenskih 
ligah, da morajo igrati tudi v pokalnem tekmovanju NTZS. 

 
 
K točki 16. 
 
Matija Krnc ob zaključku Skupščine preda besedo Marjanu Hribarju. 
 
Marjan Hribar za zaključek čestita vsem novoizvoljenim članom komisij in zaželi našim mlajšim 
igralcem uspešen nastop Evropskem prvenstvu ter Bojanu Tokiču na Olimpijskih igrah. 
 
 
Skupščina se je zaključila ob 20:25 uri. 
 
 
 
Zapisnikar:    Danijel Šarlah       
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 2. POROČILA O DELU VSEH ORGANOV IN KOMISIJ SKUPŠČINE NTZS 

 

2.1 Poročilo Izvršnega odbora NTZS 

 
 
 

POROČILO O DELU IZVRŠNEGA ODBORA 
Namiznoteniške zveze Slovenije 

 
(Junij 2012 – Avgust 2013) 

 
 
 

1. NAMEN POROČILA 
 
Namiznoteniška zveza Slovenije je krovna nacionalna panožna športna zveza klubov, ki delujejo 
na področju namiznega tenisa v Sloveniji. Poslanstvo NTZS je v vzpodbujanju razvoja namiznega 
tenisa po vsej državi Namiznoteniška zveza Slovenije pomeni okolje za razvoj vseh generacij, je 
okolje kreativnosti in zdravega duha ter vzpodbuja razvoj po načelih fair-playa. Klubi predstavljajo 
najpomembnejše gradnike razvoja namiznega tenisa.  
Vizija je, da bo namizni tenis postal eden najbolj množičnih športov v Sloveniji. Izkoristili bomo 
posebno prednost v primerjavi z ostalimi športi – namizni tenis je šport vseh generacij in 
sposobnosti. S ponosom se bomo spominjali izjemnih dosežkov v preteklosti ter z vsemi močmi 
zrli v prihodnost. Naša ambicija je postati ena od razvitejših evropskih držav na področju 
namiznega tenisa. 
Poročilo v večji meri izhaja iz prioritet oz. usmeritev nadaljnjega razvoja namiznega tenisa v 
Sloveniji, ki so bile potrjene na zadnji redni letni Skupščini NTZS, junija lani. Hkrati pa služi tudi kot 
celovit dokument za prenos aktualnih informacij do zainteresiranih javnosti. 
 
Namen poročila o delu IO NTZS je tako dvojen: 

- pomeni sledljivost uresničevanja osnovnih usmeritev 
- pomeni instrument informiranosti 

 
2. URESNIČEVANJE CILJEV 

 
a. ) kratkoročni cilji: 
 
Ugotavljamo, da smo na NTZS uspeli uresničiti več ključnih kratkoročnih ciljev in sicer: 
 

- Ad   1.) izpeljava celotnega mednarodnega programa reprezentanc; 
- Ad   2.) izpeljava programa tekmovanj v Sloveniji; 
- Ad   3.) začetek delovanja Namiznoteniškega trening centra Slovenije; 
- Ad   4.) vzpostavitev delovanja nove spletne strani in aplikacije za tekmovanja; 
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- Ad  5.)  organizacija mednarodnih dogodkov; 
Ad 1.) Mednarodni program reprezentanc je bil od zadnje skupščine obsežen z mednarodnimi 
nastopi mlajših kadetov, kadetov, mladincev in članov (več mednarodnih prvenstev). 
 
Najmlajši igralci so se udeležili tekmovanj: Eurominichamps, Stiga Masters, Hungarian Mini Cadet 
Open. 
 
Kadeti in mladinci so se udeležili vseh tekmovanj, ki so bili potrjeni s strani STS in IO.  
 
Bojan Tokič se je plasiral na Olimpijske Igre London 2012. 
Članice in člani so se udeležili evropskega prvenstva (Herning) in svetovnega prvenstva (Parizu) 
ter nekaj mednarodnih turnirjev.  
 
V kvalifikacijah je naša moška reprezentanca dosegla drugo mesto in se  šele po finalnem 
obračunu proti Poljski poslovila od elitne evropske divizije. Kljub temu pa je nanizala nekaj 
odmevnih zmag (Turčija, Estonija, Danska). 
 
Ženska reprezentanca je z zmagama (na kvalifikacijah za EP)  na turnirjih na Norveškem in 
Otočcu napredovala v drugo kvalitetno skupino.  
 
V sezoni 2012-13 so bile izvedene vse priprave po programih za mlade reprezentance. 
Priprave za mlade igralce so bile izvedene v skladu s programi za sezono 2012-13. 
 
Vsekakor pa je treba omeniti izreden rezultat naših kadetov na EP v Ostravi kjer so osvojili 
srebrno medaljo (Jorgič, Paulin, Šmaljcelj in Cvetko) v ekipni konkurenci, ter srebrno v igri 
dvojic (Jorgič) ter  bronasto v igri mešanih parov. 
 
Ad 2.) Program tekmovanj za sezono 2012/13 je bil na domači sceni  izpeljan v celoti.  
 
Ad 3.)  V začetku septembra je svoja vrata v Novem mestu odprl Namiznoteniški trening center 
Slovenije. 11 igralk in igralcev iz celotne Slovenije je trenutno prioriteto življenja podredila Centru, 
v katerem bodo najlažje usklajevali vrhunski šport in šolo. Vodja centra Jože Urh s sodelavci bo 
zagotovil visok strokovni nivo delovanja centra. 
 
Ad 4.)  V skladu z začrtanimi cilji smo v sodelovanju s podjetjem Triom d.o.o. razvili novo spletno 
stran, ki vsebuje aplikacijo za prijave na tekmovanje, žrebe, statistiko…. 
S tem bomo posodobili celotno delovanje in omogočili prijaznejši dostop uporabnikov do informacij 
o namiznem tenisu. 
 
Ad 5.) Z organizacijo tekem za kvalifikacije na letošnjem Evropskem prvenstvu smo poleg 
promocije našega športa na nacionalnem nivoju dvigovali tudi ugled NTZS v mednarodnem okolju. 
Na podlagi uspešno izpeljanih m,ednarodnih tekem smo v organizacijo dobili tudi turnir za ženske 
za kvalifikacije za EP; mednarodni pripravljalni kamo Eurokids in potrditev organizacije tekmovanja 
svetovnega nivoja, 2013 ITTF Svetovni kadetski pokal. 
 
b.) dolgoročni cilji: 
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Dolgoročni cilj NTZS ostaja povečevanje organizacijske strukture, ki bo povezovala akterje na 
vseh področjih. Ta cilj bomo uresničili s doseganjem etapnih ciljev, ki nas bodo vodila do 
končnega cilja postavitve močne in strukturno trdne organizacije, ki bo še bolj učinkovito delovala 
na vseh področjih delovanja NTZS. 
 
Ustvariti želimo kakovostno okolje za igralke in igralce, ki bodo napredovali v igri in dosegali tudi 
mednarodno vidne uspehe. Poleg tekmovalcev in tekmovalk želimo nadgraditi tudi delovanje na 
promociji in popularizaciji namiznega tenisa, ki nam bo na dolgi rok prinesla večjo zastopanost 
našega športa na medijski, šolski in rekreativni ravni. 
 
»Samo kakovostno okolje bo ustvarilo odlične igralce, ki bodo vzgled tako najmlajšim v 
vrtcih in šolah, kakor tudi rekreativcem. Prizadevali si bomo, da bo do konca mandata 
registriranih vsaj 60 klubov ter 1000 igralk in igralcev. 
 
»Temeljito bo potrebno prenoviti tekmovalni sistem, ki bo evropsko primerljiv in bolj 
prijazen do igralcev in klubov. Državno člansko prvenstvo mora npr. postati pravi praznik 
namiznega tenisa«. 
 
 
 
 

3. MARKETINŠKI KONCEPT 
 
»NTZS bo tudi v bodoče tesno sodelovala z Ministrstvom za šolstvo in šport, kakor tudi s 
Fundacijo za šport. Prijavili smo se na vse razpise na katerih smo zagotovili še uspešnejše 
črpanje denarja.« 
 
» Vzdržujemo dobre odnose z našimi marketinškimi partnerji ter širimo mrežo partnerjev 
tako za delovanje NTZS kot za posamezne projekte, ki vodijo k še večji prepoznavnosti 
našega športa tako v Sloveniji kot v tujini ter seveda večji marketinški in finančni 
učinkovitosti« 
 
Pred prijavami na razpis za leto 2013 so bili opravljeni razgovori z direktorjem Fundacije za šport 
ter z generalnim direktorjem Direktorata za šport na MŠŠ. Prijavili smo obsežne programe in 
pridobili še več sredstev kot v prejšnjem letu. 
 
Dogovori s partnerji: 
 
Nadaljujemo uspešno sodelovanje z našimi stalnimi pokrovitelji, katere pa smo obogatili tudi s 
sodelovanjem z novimi pokrovitelji. 
Naši zvesti partnerji v letu 2012 so bili: 

- BTC  – 9.000,00 EUR 
- Zlatarne Celje – 9.000,00 EUR 
- VABO  - 1.200,00 EUR 
- Jelovica – 1.200,00 EUR 
- Terme Krka – 5.000,00 EUR 
- Sava Turizem – 1.000,00 EUR 
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- Medex - 1.200,00 EUR 
- Aerodrom Ljubljana – 1.800.,00 EUR 
- Tibhar – 1.000,00 EUR 
- Varnost Maribor d.d. – 1.200,00 EUR 
- Geoplin – 3.000,00 EUR 
- Telekom – 2.400,00 EUR 
- RIKO – 21.600,00 EUR (za dve leti) 

 
 
Za organizacijo in izpeljavo World Cadet Challenge bomo pridobili dodatna sredstva za delovanje 
NTZS. Pogodbe so še v pripravi. 
 
V pripravi so tudi podpisi pogodb z novimi potencialnimi partnerji. 
 
 
 
 

4. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
Slovenija je mlada in odprta država. Ta usmeritev se kaže tudi pri športu in takšna bo 
usmeritev NTZS. Podpirali bomo vse oblike mednarodnega povezovanja tako na 
tekmovalnem, kakor tudi strokovno-izobraževalnem področju. Izkoristili bomo dejstvo, da 
nas obkrožajo namiznoteniško bolj razvite države. 
Udeležili smo se tudi kongresov ETTU na minulem evropskem prvenstvu za članice in člane v 
Herningu ter ITTF kongresa v Parizu na minulem svetovnem prvenstvu v Parizu, katerega se je 
udeležil tudi predsednik NTZS. 
 

5. OSTALO 
 
 
Od zadnje skupščine NTZS smo  imeli   4. redne seje in  8. korespondenčnih sej I.O.-ja. 
 
 
 

 
 

Predsednik NTZS 
Mag Marjan Hribar 
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2.2 Poročilo Nadzornega odbora NTZS 

Namiznoteniška zveza Slovenije 
Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 
 
Datum : 19. april 2013 
 
Poročilo nadzornega odbora NTZS za obdobje september 2009- september 2013 
 
Nadzorni odbor v sestavi predsednik Igor Varl ter člana Privšek Hinko in Bukovec Danilo se je v 
tem obdobju sestal na 5 sejah ter se redno udeleževal sej  IO NTZS. Tako je bil vseskozi  
seznanjen  z problematiko in stanjem v NTZS. 
Za vsako leto je NO sproti pregledoval  računovodske dokumentacije, izvršil je tudi drobne 
popravke, morebitnih nepravilnosti v vsem obdobju pa ni zaznal. 
NO je tudi opozarjal  IO, da načrtuje poslovanja v posameznih letih v smeri zagotavljanja 
presežkov prihodkov nad  odhodki . 
Na zadnji  5 seji NO dne 16.04.2013 je NO ugotavljal, da je NTZS pristopila k realizaciji ugotovitve 
pravnega  odnosa in koristi, ki izhajajo iz veljavne pogodbe » O izvajanju gradbeno obrtniških, 
instalacijskih in del pri izgradnji prizidka k športni dvorani Krim, Ljubljana, ob dolenjski  železnici  
50 
(Št.:631-2/98-1 z dne 13.08.98) sklenjena med naročniki : Mestna občina Ljubljana in NTZS in 
izvajalcem Electa inženiring d.o.o. Ljubljana. Vloženi znesek NTZS po pogodbi znaša 48.896,85 
EUR je  
NTZS predlagala MO Ljubljana, da se navedeni znesek spremeni v solastniški delež in s tem 
opravi vpis kot etažni lastnik. 
 
Igor VARL,  Danilo BUKOVEC, Hinko PRIVŠEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

  
 

 

 

20 
 

2.3 Poročilo Strokovno trenerskega sveta NTZS 

 
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

                         POROČILO STROKOVNO TRENERSKEGA SVETA ZA SEZONO 2012/2013 
 
 Strokovni svet je deloval v sestavi : Špela Polončič, Jože Mikeln, Uroš Slatinšek, Miran Močan in Mirko 
Unger in Damjan Lazar. Na seje smo redno vabili predstavnika TRK in kasneje tudi predstavnika ZŠIS. V 
sezoni 2012/13 smo imeli pet sej (dve redni in tri korespondenčne). Sklepčnost je bila vedno 
zagotovljena. 
Dotaknili smo se zadev, ki naj bi pomagale napredku namiznega tenisa pri nas: tekmovalni sistemi, 
koledarji, programi reprezentanc, težave v trenerski organizaciji,  merila za nastop na mednarodnih 
turnirjih, razprava o NT Centru, tekoče zadeve. 
Zadeve želimo urediti, da bi veljale vsaj nekaj časa (štiriletni mandat) in da bi bile v splošno dobro klubov, 
ne pa da se jih ureja po trenutnih potrebah klubov.  
Enoten pogled je predvsem v zadevi trenažnega procesa; smatramo, da se za nivo kjer hočemo dosegati 
vidnejše rezultate trenira premalo. V večini primerov je to posledica pomanjkanja kadra v klubih - 
predvsem zaradi finančnih težav klubov. Dejstvo je, da je zaradi tega oteženo delo z manjšimi skupinami, 
ki bi zagotovo prineslo bolj kakovosten trening.  
Izpostavil bi predvsem problematiko trenerske organizacije. Na tej zadevi sva skupaj s predsednikom 
trenerske organizacije  Jožetom Urhom zelo angažirala, da smo prišli do novega pravilnika združenja 
trenerjev. Smatram, da je urejena trenerska organizacija temelj za ureditev strokovnih vprašanj.  
 
Vsi zapisniki in sprejeti sklepi so na spletnih straneh NTZS, zato nebi opisoval posameznih sej, saj so vse 
zadeve v zapisnikih.  
 
        

                                                                                                                      Danijel Šarlah 
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2.4 Poročilo Tehnično registracijske  komisije NTZS 

 

POROČILO TRK 
Za sezono 2012/13 

 
TRK je imela v tem obdobju dve redni seji in tri korespondenčne seje. Zapisniki so objavljeni na 
spletu. 
 
Prvo  je komisija opravila prestope igralcev v rednem prestopnem roku. To delo je opravila na 
podlagi obstoječih pravilnikov, tako da ni bilo večjih zapletov. Formalno delo je opravila pisarna 
NTZS, komisija je le izdala sklepe. 
 
Aleš Šušteršič je  pripravil osnutek koledar tekmovanj NTZS za prihajajočo sezono. Pri tem je še 
vedno prihajalo do težav, saj nismo razpolagali z vsemi parametri ITTF in ETTU koledarja za 
sezono 2013, zato je v teku sezone  prihajalo tudi do kakšnih zamenjav terminov. Tudi kapetani 
niso dali pravočasno svojega programa dela, zato so bile pri sestavi koledarja velike težave. 
 
TRK je v nadaljevanju po izdelavi osnutka pripravila koledar tekmovanj z organizatorji. V tej sezoni 
smo tako kot preje pri dodelitvi organizatorjev upoštevali več parametrov, od ustreznosti dvorane, 
do kvalitete izvedbe s strani organizatorjev. Poskušali smo, da vsak klub dobi v organizacijo vsaj 
eno tekmovanje, oziroma več v kolikor je bila to njihova želja in ni bilo drugih zainteresiranih 
organizatorjev. Tako smo v prvem krogu zagotovili organizatorje skoraj za vsa tekmovanja, z 
izjemo dveh, za katera smo pač ponovili razpis in pridobili organizatorja. Tako je bil koledar 
tekmovanj sprejet v septembru mesecu z vsemi organizatorji. 
 
V teku sezone smo spremenili koledar zaradi spremembe termina Zagipinga ter zaradi odpovedi 
termina ŽNTK Maribora, kot organizatorja TOP turnirja. Spremenjen je bil tudi datum igranja v 
ligaškem delu zaradi spremembe koledarja ITTF. 
 
TRK je pripravila tudi vse potrebne spremembe pravilnikov o Organizaciji tekmovanj in o Sistemu 
tekmovanj, katere je IO potrdil, Aleš Šušteršič pa jih je vnesel v pravilnike. 
Prijava tekmovalcev po spletu je v teku leta stekla zelo uspešno. Tako se je izkazalo, da je tudi 
izvedba žreba na samih tekmovanjih zelo uspešna. Vsi udeleženci imajo večje zaupanje o 
pravilnosti žreba, čeprav je ob samem žrebu v dvorani vedno poleg delegata navzoč le 
predstavnik kluba. 
 
Člani TRK ugotavljamo, da žreb lahko izvajajo na samem tekmovanju še vedno le trije delegati  
(Aleš Šušteršič, Milana Krmelj in Samo Bezjak) seveda ob Matiju Krncu in Gaju Vidmarju . Pri tem 
vemo že od lanskega leta, da slednja dva nista pripravljena sodelovati na tekmovanjih NTZS 
zaradi pomanjkanja časa. V letošnji sezoni smo delno  uvedli v to delo še Marjana Šavsa in Iztoka 
Klančarja.  Skozi vsa tekmovanja  se je pokazalo, da delegat opravlja poleg svoje funkcije še 
funkcijo Vrhovnega sodnika in na nekaterih tekmovanjih še funkcijo vodje tekmovanja, da o 
računalniškem vodenju ne govorimo.  Delo delegata  je s tem še vedno močno povečano z 
zadolžitvami za katere sploh ni odgovoren. 
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 Pri tem pa velja tudi ponovno  opozoriti, da je problem financiranja delegatske takse in prevoznih 
stroškov v nekaterih klubih zelo pereč. Vsi klubi bi radi imeli delegata, kateri bi opravil vse delo ( 
tudi printer in papir za kopije žrebov naj bi imel delegat sam), da o samem vodenju tekmovanja ne 
govorim, pri tem pa ne bi nič plačali, saj nimajo denarja. Če pa to ni problem, pa je problem, kako 
plačati vse te stroške.. Zato opozarjam, da je delo delegata na samih tekmovanjih pod okriljem 
NTZS potrebno točno opredeliti s pravilnikom, kar sicer je, vendar klubi tega ne spoštujejo. 
Smatram, da bi bilo potrebno, da s pridobljeno kandidaturo tekmovanja klub refundira določen del 
sredstev na račun NTZS, od koder bi delegatske stroške krila potem pisarna NTZS. 
 
Funkcijo delegata na tekmovanjih po koledarju NTZS so v tej sezoni izvajali: 

- Milana Krmelj 9  krat  -  6 x na OT, 3 x na Prvenstvu RS  

- Aleš Šuštaršič 6 krat – 2 x na OT,3 x na Prvenstvu RS in Mastersu 

- Iztok Klančar 5  krat – 1 x na OT, 2 x ekipne kvalifikacije, 1 x TOP , 1 x Prvenstvo RS 

- Alfred Vodušek 4 krat – 3 x TOP, 1 x ekipne kvalifikacije 

- Samo Bezjak  3 krat  – 2 x OT, 1 x TOP 

- Marjan Šavs 2 krat – 1 x OT, 1 x TOP 

- Joško Strohmayer 2 krat – 1 x TOP, 1 x ekipne kvalifikacije 

- Božo Šetina 1 krat TOP 

- Mitja Gašperič in Viljem Zadkovič  po dvakrat – ekipne kvalifikacije 

 
Pri pregledu poročil in pri samem pogovoru delegatov člani TRK ugotavljamo, da klubi organizirajo 
tekmovanja v okviru svojih možnosti na solidnem nivoju. Težavo predstavljajo  sodniki, saj otroci 
sodniki težko reagirajo po pravilnikih, saj še trenerji včasih ne poznajo vseh tehnično sodniških 
predpisov.   Problem so tudi Vrhovni sodniki, katerih načeloma ni. Klub sicer določi Vrhovnega 
sodnika, ki je bolj iskalec sodnikov , staršev in igralcev, kateri naj bi hitro odšli na mizo obračat 
semaforje. Izjema je bil Masters tekmovanje, pa tudi DP za člane-ce posamezno in dvojice ter 
Prvenstvo RS za ekipe mladincev in mladink.  
 
Za prihajajočo sezono je za delovanje TRK potrebno nujno: 

- Doreči sistem povračila stroškov prevoza in delegatske takse na tekmovanja NTZS 

- Ustvariti bazo podatkov, kjer bi ob registraciji  bili rojstni podatki in zdravniško potrdilo 

- Opozoriti kapetane k bolj odgovornemu pristopu pri pripravi koledarja tekmovanja za naprej, 

saj TRK brez njihovega prispevka in ob nenehnem spreminjanju koledarja ITTF ne more 

bolj zgodaj pripraviti osnutka koledarja NTZS za sezono  2013/14. 

 
Ob koncu poročila smatram, da je bilo delo članov TRK korektno  in se jim zahvaljujem za 
sodelovanje. 
 
Poročilo pripravila 
predsednica TRK      Jesenice 03.06.2013 
Milana Krmelj 
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2.5. Poročilo Disciplinske komisije NTZS 

 
Poročilo o delu disciplinskega razsodišča v sezoni 2012 / 2013 

 

 

Disciplinsko razsodišče NTZS (v nadaljevanju besedila »Disciplinsko razsodišče«) v sezoni 2012 / 2013 ni 

prejelo v obravnavo nobenega predloga za uvedbo disciplinskega postopka. 

 

V tem obdobju sta namreč v skladu z določbami prvega odstavka 32. člena Disciplinskega pravilnika NTZS 

(v nadaljevanju besedila »Pravilnik«) zastarala dva disciplinska postopka iz leta 2011in sicer zoper NTK 

Radlje ob Dravi ter zoper NTD Kajuh – Slovan. V obeh primerih sta bili na podlagi 25. člena pravilnika 

izdani disciplinski odločbi po hitrem postopku, na kateri pa sta se disciplinska kršitelja pritožila. To 

posledično pomeni, da bi moralo disciplinsko razsodišče o obeh zadevah odločati v rednem postopku z 

izvedbo dokazov na podlagi 26. člena pravilnika, do česar pa do zastaralnega roka zaradi same 

nesklepčnosti disciplinskega razsodišča ni prišlo. Oba preostala dva člana (g. Brili in g. Knumplež) sta 

namreč v juniju 2011 nepreklicno odpovedala sodelovanje v disciplinskem razsodišču. O tem dejstvu je bila 

nemudoma obveščena tudi pisarna NTZS. Nadomestni oziroma novi člani Disciplinskega razsodišča so bili 

potrjeni šele na 41. redni letni skupščini NTZS, ki je bila dne 21.06.2012 v Brezovici pri Ljubljani, zadevna 

disciplinska postopka pa sta v skladu z določbami prvega odstavka 32. člena Disciplinskega pravilnika 

zastarala že v januarju 2012. 

 

V maju 2012 je disciplinsko razsodišče prejelo po e-pošti s strani pisarne NTZS še en t.i. namig o potrebi 

po uvedbi disciplinskega postopka (t.i. primer Žibrat – kvalifikacijski turnir Doha Quatar; diskvalifikacija 

zaradi neprimernega obnašanja), vendar je bila zaradi kasnejše formalne opustitve vložitve uradnega 

predloga oziroma pobude ter zaradi pomanjkljivosti informacij o storjeni kršitvi obveznosti uvedba 

disciplinskega postopka opuščena. 

 

Glede na vse zaznane težave pri vodenju disciplinskih postopkov se nadalje ponovno predlaga, da se 

pravilnik tako terminološko kakor tudi postopkovno temeljito prevetri oziroma prenovi v smislu 

enostavnejšega in učinkovitejšega saniranja tovrstnih kršitve ob sočasnem zagotavljanju vseh pravic 

udeleženih subjektov oziroma oseb v tovrstne postopke. 

 

V primeru potrebe po dodatnih informacijah sem Vam vedno na razpolago. 

 

Lep pozdrav, 

 

 

Predsednik disciplinskega razsodišča: 

Borut Maraž 

V Novi Gorici, dne 29.05.2013 
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2.6. Poročilo Združenja namiznoteniških sodnikov Slovenije 

Datum: 20. avgust 2013  
 
 
POROČILO 
o delu odbora za obdobje 2009-2013 
 
Odbor Združenja namiznoteniških sodnikov RS (ZNTSRS) je ostal v enaki sestavi, kot v preteklem 
mandatnem obdobju in sicer: predsednik Matija Krnc, podpredsednik dr. Gaj Vidmar (v zadnjem letu je kot 
podpredsednik odstopil zaradi funkcije v IO)  in člani - Ivo Žerovnik, Boštjan Novak, Janez Stibrič, Milana 
Krmelj in mag. Marjan Širaj. 
Odbor je, tako kot vedno doslej, najprej pripravil program dela za celotno obdobje, hkrati pa za vse letne 
skupščine pripravil plan dela za tekočo sezono in poročilo o opravljenem delu. Prav v minulem štiriletnem 
mandatu je odbor pripravil in izvedel toliko operativnih nalog, da bi bil potreben elaborat samo za združenje 
sodnikov, zato bomo našteli le najpomembnejše.  
 
Na osnovi plana je bilo delo, tako kot običajno, razdeljeno na naslednja področja dela:  izobraževanje, 
mednarodni program, literatura, internet in administracija. Ker je bilo vmes tudi olimpijsko leto, bo tudi v 
končnem poročilu prednost dobil mednarodni program. 
 
1.Mednarodni program 
Največji namiznoteniški dogodek za NTZS in združenje je bil vsekakor vsakoletna organizacija MOPS, ki se 
je zaključil leta 2012 z nesrečno številko 13 in hkrati z organizacijo 17. izvedbe  MMPS. Mednarodno 
prvenstvo za invalide pa je bilo letos že jubilejno deseto. Organizacijo tako obsežnih in hkrati prestižnih 
tekmovanj si ne lastijo niti nekatere evropske namiznoteniške velesile (Nemčija, Francija, Italija), saj je bila 
organizacija tehnično izredno  zahteven projekt in seveda tudi velik finančni zalogaj, zato se je MOPS 
verjetno zaključil. 
 
Za vsa tekmovanja (v tem obdobju kar 8) smo pripravili vse potrebno za izvedbo žreba (izdelava 
seznamov, šifriranje igralcev, priprava tabel, izračun tekem in sistema igranja, priprava urnikov – okvirnih in 
natančnih po dnevih, urah in mizah). Za vsa ta tekmovanja smo zagotovili tudi ustrezen sodniški kader 
natančno po navodilih ITTF. Skupaj s pisarno smo za vse sodnike uredili tudi vize, obvestili vse sodnike iz 
seznama, kdaj in kje bo sestanek ter pripravili vsa ustrezna gradiva za sestanek sodnikov in izvedbo žreba 
(LARC seznami, kratka navodila iz pravil, kratka navodila posameznih organizatorjev v zvezi z logistiko 
tekmovanja). Za vsa tekmovanja smo skupaj z ITTF zagotovili tudi ustrezno kontrolo ocenjevanja kot tudi 
kontrolo loparjev. Izvedena je bila tudi celotna priprava in tehnična izvedba tekmovanj, pri čemer smo 
zagotovili vse zahtevne standarde za internetne kot tudi tv prenose (zagotovitev podlag za prenos slike iz 
dveh miz, sprotni rezultati objavljeni na spletnih straneh ITTF in ITTF PTT).  Če hkrati dodamo, da smo v 
celoti zagotovili tudi kader za vsa domača tekmovanja, potem je bilo delo odbora v tem štiriletnem obdobju 
zares izjemno. 
 
Rezultat izvrstno izvedenih tekmovanj je bila določitev naših sodnikov za Olimpijske igre (Mežek) in 
Paraolimpijske igre (Krmelj) v Londonu, kot tudi za evropska in svetovna prvenstva. Če k vsemu temu 
dodamo še pomemben prispevek pri organizaciji evropskega turnirja v okviru Specialne olimpijade, potem 
je razumljivo, da so to opazili tudi najvišji predstavniki ETTU in ITTF, ki so bili na vseh naših tekmovanjih in 
so odlično izvedbo tekmovanj zapisali tudi v poročilih. Tako kot vedno doslej je največji delež pri izvedbi 
vseh tekmovanj prispevala ekipa Vidmar-Šuštaršič-Krnc-Krmelj. Tako kot sama odlična izvedba je še 
posebej navdušila koordinacija vseh segmentov operativnega dela, kar je bila izpostavljena in navdihujoča 
ocena vseh predstavnikov ETTU in ITTF z obema predsednikoma sodniškega združenja tako ETTU kot 
ITTF, ki sta bila na tekmovanjih v različnih operativnih funkcijah. 
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Poleg izvedbe omenjenih osmih (3MOPS+1MMPS+4ParaMPS) mednarodnih tekmovanj v Sloveniji 
(pomemben prispevek smo dodali tudi pri organizaciji vseh mednarodnih tekem slovenskih reprezentanc v 
okviru ENL) pa smo v okviru možnosti sodelovali tudi na številnih mednarodnih turnirjih, od vsakoletnega 
evropskega mladinskega prvenstva, svetovnega mladinskega prvenstva, svetovnega članskega prvenstva, 
evropskega članskega prvenstva, srečanja Evropa-Azija, dveh Univerzijad, evropskih olimpijskih 
kvalifikacij, Evropa-Africa circuit, tekem evropske lige prvakov kot tudi na številnih drugih mednarodnih 
turnirjih (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Slovaška). Zagotovili smo mednarodne sodnike tudi za vse 
delegirane tekme ENL in SEL. Žal se zaradi pomanjkanja časa in denarja vse večkrat dogaja, da ne 
moremo zagotoviti udeležbo na turnirjih, na katerih organizatorji prosijo za našo udeležbo in pomoč. 
 
2. Izobraževanje 
V izobraževalnem procesu, ki še vedno ostaja najpomembnejša naloga odbora, smo skupaj s TRK 
pripravili izobraževalne seminarje za delegate in vrhovne sodnike za pripravo turnirjev in predvsem žreba. 
Skrbna priprava avtorja programa Aleša Šuštaršiča in solidna udeležba predstavnikov klubov sta bili 
garancija, da so tekmovanja v minulih sezonah  potekala brez večjih zastojev. Po zaključku sezone lahko le 
ugotovimo, da je ekipa Šuštaršič-Krmelj-Bezjak odlično opravila svoje delo in da bo tudi v prihodnjem 
mandatu potrebno nadaljevati z izobraževanji, da bi lahko klubi, ki jim je dodeljena organizacija 
tekmovanja, sami izvedli tako žreb kot tudi samo tekmovanje in bi delegat kot vrhovni sodnik opravljala le 
svojo funkcijo. Veliko izobraževalnih seminarjev so opravili tudi naši mednarodni sodniki v svojih sredinah 
pred izvedbo tekmovanj v njihovih klubih, kar se je odrazilo v odlični izvedbi brez spornih sodniških situacij 
na tekmovanjih.  
Nadaljevali smo tudi sodelovanje z dr. Miranom Kondričem in na Fakulteti za šport v okviru programa OKS 
izvedli dva izobraževalna seminarja za športne pedagoge.   
 
3. Literatura 
Za vsa mednarodna tekmovanja smo pripravili povzetek vseh pomembnih novosti s poudarkom na kontroli 
loparjev, pripravi na tekmo v »call area«, prostoru kjer se opravi za ekipno tekmo tako žreb postavitev (A, 
X), izbere barva dresov, izbere žogice, določi čas za kontrolo loparjev, izvede kontrola loparjev, določi 
pozicijo sedežev ekipe oziroma kapetana, določi mesto vstopa v igralni prostor in pozicijo postavitev.  
Enako tudi za posamezna tekmovanja, le da so časovni termini drugačni, kot tudi sam postopek. Prav 
spremembe pri kontroli loparjev bodo pomembna tema pri izobraževanju in literaturi, saj nova komisija ITTF 
URC, ki je bila izvoljena na SP v Parizu pripravlja natančna navodila za kontrolo loparjev in še posebej za 
»call area«.   
 
4. Internet 
Tako na mednarodnih straneh ITTF kot tudi na straneh NTZS smo dopolnili in uredili dokumentacijo za vse 
mednarodne sodnike v Sloveniji. Še vedno imamo dva vrhovna sodnika (Vidmar – Krnc) z najvišjo licenco 
za vodenje in izvedbo vseh mednarodnih tekmovanj (OI, POI, SP, EP, World Tour, EC, EC-MIX, EYC, 
ENL, EVC, EURO-ASIA, ESC, ET-12, EYT-10, MECL, WECL, WC, TC, UNI, EURO-AFRICA) kot tudi za 
tekmovanja invalidov,  sedem mednarodnih sodnikov z Blue Badge licenco (Gaj Vidmar, Matija Krnc, Ivo 
Žerovnik, Boštjan Novak, Aleš Šuštaršič, Milana Krmelj, Gregor Mežek) ter še 14 aktivnih mednarodnih 
sodnikov z WB licenco (Janez Muzik, Joško Strohmayer, Janez Stibrič, Frančišek Skalar, Samo Bezjak, 
Božo Šetina, Marjan Šavs, Robert Smodiš, Mitja Gašperič, Vili Zadkovič, Marijan Zafoštnik, Bernarda 
Brezec, Matej Ulčnik in Igor Slavič).  
 
5. Administracija 
Komunikacija odbora še vedno poteka izključno po e-pošti. Za vse predloge in spremembe odbor uporablja 
korespondenčno soglasje. Administracijo za vsa mednarodna tekmovanja in tudi posamezne tekme je 
opravil odbor v sodelovanju s pisarno zveze, ki je bilo tudi v minulem mandatu vzorno. Za vsako sezono je 
poleg programa dela, poročila ob koncu sezone pripravil tudi predloge za članarino kot tudi sodniško takso, 
ki se v tem mandatu ni spremenila, razen članarine za mednarodne in republiške sodnike pred dvema 
sezonama, od takrat pa ostaja enaka. 
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Vsem klubom so bile posredovane nove vizitka-izkaznice, tako da je na seznamu skupno 372 sodnikov od 
tega 2 vrhovna sodnika, 7 mednarodnih sodnikov BB, 14 mednarodnih sodnikov WB, 140 republiških 
sodnikov, 189 sodnikov in 22 sodnikov mladincev.   
 
 
Poročilo sestavil predsednik odbora 
Matija Krnc 
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2.7. Poročilo Združenja namiznoteniških igralk in igralcev Slovenije 

 
 
 
                                       POROČILO ZDRUŽENJA IGRALCEV 
 
 

 Združenje igralcev daje svoje poglede v naslednjih točkah: 
- nujno jo potrebno narediti spremembo koncepta odprtih turnirjev, da bo postali bolj obiskani 
- ob "izposoji" igralcev med klubi je predlagana tripartitna pogodba z vednostjo oz. podpisom obeh 
klubov in igralca 
 

 
 
v Murski Soboti, 05.09.2013 
                                                                                                                  Mitja Horvat 
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2.8. Poročilo Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije 

 
Poročilo bo posredovano naknadno. 
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2.9. Poročilo Liga odbora NTZS 

 

NTZS 
Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 
Liga odbor 
 
                                             POROČILO O DELOVANJU LO 
 
 
Liga odbor v sedanji sestavi se je po odstopu prejšnjega večkrat srečal ter razpravljal o ligaškem in 
pokalnem tekmovanju, skupaj smo ugotavljali prednosti in slabosti obstoječega sistema. 
 
Liga v sezoni 2012-13 je potekala v skladu s Pravilnikom NTZS brez večjih težav. Pojavljale so se težave 
glede pravočasnega javljanja rezultatov, saj so nekateri klubi s tem občutno zamujali, in težave pri 
prelaganju termina tekme. Kljub temu pa to ni vplivalo na potek in regularnost lige. 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da interesa za nastop v I. ŽNTL ni, tako da bomo v sezoni 2013-2013 
imeli le 8 ekip. 
Čeprav je pokalno tekmovanje izvedeno v predvidenem časovnem roku, so se tukaj pojavile bistveno večje 
težave glede javljanja rezultatov in odigravanja tekem. Skupaj smo ugotovili, da igranje po skupinah ni 
 vplivalo na dvig popularnosti v manjših sredinah, zato smo predlagali drug sistem igranja. 
 
 
 
 
v Novi Gorici, 05.09.2013 
                                                                                                                  Miroslav Tokić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

  
 

 

 

30 
 

2.10. Poročilo ŠŠD 

 

POROČILO O DELU KOORDINATORJA ŠŠD ZA LETO  
2012/2013 

 
 
Šarlah Danijel 
Krtina 133 
1233 Dob 
 
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška 25 
1000 Ljubljana 
 
 
V tekmovalni sezoni 2012/2013 smo izpeljali  vsa tekmovanja (od četrtfinalnih do polfinala; finale 
je bilo odigrano 30.05.2013 na Muti) v namiznem tenisu za osnovne šole. Tekmovanja so  
potekala skoraj v predvidenih rokih. Izvedba je bila dobra. 
Tekmovanja se je udeležilo v sezoni 2012/2013, cca 850 učencev in učenk. Vseh ekip, ki so 
sodelovale na tekmovanjih je bilo cca 70. Področna tekmovanja so bila izvedena na vseh regijah. 
Komisijo bo potrebno sestaviti na novo (dopolniti), saj sem trenutno v njej sam. Tudi letos smo 
igrali po novih pravilih, ki zajemajo več kategorij in tudi igranje igralcev s točkami za ekipo svoje 
šole.  
Izvedli smo tudi tekmovanje športnikov invalidov za sezono 2012/2013. 
V odigrani sezoni smo že igrali po pravilih, ki so omogočila neregistriranim igralcem primernejšo 
konkurenco. 
Finančne subvencije so se za izvedbo tekmovanj s strani MIZŠ zmanjšale. Tudi nabava pokalov je 
bila urejena samo za finalno tekmovanje, tako da je NTZS nabavila nagrade za četrtfinalna in 
polfinalna tekmovanje s sredstvi za financiranje koordinatorja. 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator za ŠŠD 
    Šarlah Danijel 

 
Ljubljana, dne: 12.08.2013 
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2.11. Poročilo Združenja rekreativnih igralcev NTZS 

 

 
Datum : 23.5.2013 
 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA REKREATIVNI NAMIZNI TENIS 

 
 
V sezoni 2012/2013 so bili izvedeni naslednji turnirji : 
 
1.) Ljutomer                  oktober   2012      93 tekmovalcev 
2.) Velike Lašče           november  2012     103 tekmovalcev 
3.) Kidričevo                december 2012      87 tekmovalcev 
4.) Petrovče                 januar      2013      111 tekmovalcev 
5.) Ravne na Koroškem  februar    2013      92 tekmovalcev 
6.) Nova gorica              marec     2013       79 tekmovalcev 
7.) Ajdovščina                april       2013       93 tekmovalcev 
 
 

Državno prvenstvo za veterane in rekreativce je bilo izvedeno 13. aprila 2013,            v Bohinjski Bistrici  
(169 tekmovalcev). 

 
Turnirji so memorialni oziroma tradicionalni. Pri organizaciji smo pozorni na to, da so razporejeni 
po različnih koncih Slovenije. Ker delamo na množičnosti, družabnosti, dobrem počutju na turnirjih, 
se povečuje udeležba, kar predstavlja organizatorjem kar nekaj preglavic. 
 
V letošnji sezoni se nameravamo veterani in rekreativci  udeležiti in prikazati v najboljši luči na 
Mastersu, ki bo v Velenju. 
 
 
                                                                                                       Janez Zore 
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3. ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012 

 
 

 



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

 

  
 

 

 

33 
 



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

 

  
 

 

 

34 
 



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

 

  
 

 

 

35 
 



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

 

  
 

 

 

36 
 



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

 

  
 

 

 

37 
 

 



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

 

  
 

 

 

38 
 

 

4. PROJEKCIJA FINANČNEGA NAČRTA 2013 
 

NNAAMMIIZZNNOOTTEENNIIŠŠKKAA  ZZVVEEZZAA  SSLLOOVVEENNIIJJEE  

Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 
tel.: 01 4397560 
fax: 01 4331142 

E-mail: info@ntzs.si 

www.ntzs.si  

  

 
 

LETNI PROGRAM DELA NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2013 
 
 

Za vsako leto Namiznoteniška zveza Slovenije v letnih programih dela opredeli sredstva in metode za 
doseganje zastavljenih ciljev na naslednjih področjih dela:  
- akti NTZS, 
- organi NTZS, 
- vrhunski šport, 
- množičnost (rekreacija, šolski šport), 
- propagandne aktivnosti (popularizacija in razširjanje igranja NT), 
- sodelovanje s klubi in regijami, 
- marketinške aktivnosti in finančno poslovanje, 
- kadrovanje (šolanje ter izpopolnjevanje kadrov in »pridobivanje« novih kadrov na vseh    
  področjih). 
 
Finančni načrt za vsako leto pripravijo strokovne službe, programe za vrhunski šport in strokovni razvoj 
Strokovno trenerski svet in državni selektorji za posamezne starostne kategorije, za ostale aktivnosti pa 
komisije NTZS zadolžene za posamezna področja. Program dela vsako leto sprejema Izvršni odbor NTZS 
kot najvišji izvršni organ zveze, potrjuje pa ga tudi Skupščina NTZS. 
 
Letne programe (finančni načrt in programe Strokovno trenerskega sveta ter državnih selektorjev) potrjujejo 
organi NTZS - Izvršni odbor oziroma Kolegij Izvršnega odbora, v finančnem načrtu programa dela pa so 
tudi vsebinsko opredeljene dejavnosti, zlasti na področju vrhunskega športa, športa mladih usmerjenih v 
vrhunski šport in delovanja zveze. 
 
Izvajanje programa spremljajo pristojni organi in komisije NTZS, Izvršni odbor in Strokovno trenerski svet 
spremljata redno vsaj na vsaka dva meseca, ostale komisije pa vsaj štirikrat letno. 
Tako zagotavljamo izvajanje programov in doseganje zastavljenih tekmovalnih in ostalih ciljev. 
 
Vodstvo, izvoljeno na Skupščini NTZS 22.9.2009, je potrdilo programe reprezentanc.  
 
Zaradi obsežnega tekmovalnega koledarja v letu 2013 (sezoni 2012/2013 in 2013/14), ko so najvažnejša 
tekmovanja: člansko svetovno in evropsko prvenstvo,  kvalifikacije za EP 2013 (ekipno 2 tekmi člani, 
članice še en kvalifikacijski turnir),  ter udeležbe na WORLD  TOUR in EVROPA AFRICA Circuit 
tekmovanjih za članske reprezentance, ter evropsko prvenstvo in udeležba na mednarodnih mladinskih in 
kadetskih prvenstvih za reprezentance v mlajših kategorijah, bo finančni program za leto 2013 najvišji pri 
programski točki Vrhunski šport. Pri ostalih programskih točkah predvidevamo  racionalizacijo stroškov 

mailto:info@ntzs.si
http://www.ntzs.si/
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stroškov. Trenutno so na na NTZS zaposleni trije za nedoločen čas (sekretar, vodja marketinga in razvoja, 
ter od 01.08.2012 tudi vodja centra in mladih selekcij). 
 
 
 
 
 
 

 
FINANČNI NAČRT PROGRAMA DELA 

NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2013 

 

1. ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK IN MLADINE                                                                 EUR        

1.1. Športna dejavnost predšolskih otrok-predstavitev, seminarji…                                            1.000               
1.2. Prvenstva ŠŠD ( organ. stroški, promocijski in drugi izdatki )                                    2.000                    
1.3. Akcija 2 x 5000 loparjev v letu 2013                                    4.000                 

SKUPAJ 1                                   7.000                 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 
2.1. Šolanje in izpopolnjevanje str. kadrov                                     1.000                    
Mestna in meddržavna srečanja                                     1.000                    
Udeležba na EP in SP za veterane                                      1.500                       
Delovanje komisije za rekreativni NT                                     1.000                     

SKUPAJ 2                                     4.500                  

3. VRHUNSKI ŠPORT 
SKUPAJ 3        325.725                                      

4. MEDNARODNO SODELOVANJE - Koroška, Benečija 
Pokal Jul. Alp., Igre 3 dežel, meddrž. srečanja, zasedanja  

SKUPAJ 4 2.500                  

5. SPREMLJAJOČA STROKOVNA DEJAVNOST 
Založniška dejavnost – Bela žogica, 4 – 5  številk 2.500                  
Izdaja učnih materialov za sodnike, delegate 1.000                
Izdaja strokovne literature Jože Mikeln 2.500               
Izdaja materialov za Akcijo »Namizni tenis za vse« 2.000                  

SKUPAJ 5 7.500                  

6. DELO ORGANOV ZVEZE 
6.1. Delo organov NTZS  
zasedanja organov NTZS 2.000 
obiski klubov 1.000                 
zasedanja komisij (disc. sodišče, nadz. odbor, tehnična,...)  1.500                 
6.2. Delo strokovne službe  
A. Materialni izdatki   
najemnina prostorov 3.500                
poštnina 500                   
telefoni, fax  3.000                
fotokopiranje, pisarniški material 3.000                  
računovodski servis 6.700 
B. Osebni dohodki (bruto bruto, regres, prevoz, prehrana)  
OD tehnični sekretar 30.000                                
OD marketing in razvoj  25.000             
OD Selektor za mladino 36.000 

SKUPAJ 6 113.200               
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7. RAZVOJ  
7.1 Vrh ETTU 5.000 
7.2 Spletna stran ntzs.si 2.500 

SKUPAJ 7 7.500 

  
 
Ad. 3. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Naše reprezentance so v sezoni 2011/2012 in 2012/13 sodelovale na OI London 2012, Svetovnem 
ekipnem prvenstvu v Dortmundu, Evropskem prvenstvu za članice in člane v Herningu za leto 2012, 
Evropskem prvenstvu za mladince in kadete v Scwechatu in na mnogih mednarodnih prvenstvih raznih 
držav, PRO TOUR in WORLD TOUR za članice in člane, ter na nekaterih drugih tekmovanjih. Dodatno 
smo sodelovali še na EURO MINI CHAMPS v kategoriji mlajših kadetov, ki šteje kot (trenutno še neuradno) 
prvenstvo Evrope. 
 
Nastope na teh tekmovanjih Strokovni svet ocenjuje kot dobre.  
Tokič se je uvrstil na 33. Mesto na OI London 2012. Moška ekipa se je uvrstila na 24. mesto, dekleta pa so 
bila 38. na SP v Dortmundu. Na evropskem prvenstvu v Herningu se je Tokič uvrstil na 9. mesto med 
posamezniki in 5. mesto v parih.   
Na EP za mladino v Scwechatu so naše igralke, igralci dosegli naslednje uvrstitve v ekipnem delu:   
mladinke 21., mladinci 30., kadetinje 10. in kadeti 11. mesto, par Galič-Zupančič 5. mesto,  par Jorgič-
Šfiligoj 5. Mesto. Predvsem velja opozoriti na rezultate kadetov in kadetinj. 
Na svetovni jakostni lestvici trenutno zaseda najboljše 35. mesto Bojan Tokič, ki je v zadnjem letu igralno 
zadržal pozicijo med najboljšimi igralci na svetu, ostali igralci in igralke pa bi se za nekoliko večje 
napredovanje morali udeleževati tekmovanj, ki so zaradi oddaljenosti zelo draga, bi pa lahko zaradi večjega 
koeficienta točkovanja pridobili več točk za jakostno lestvico. 
 
PROGRAMSKA USMERITEV 
Strokovno trenerski svet in IO NTZS za vsako sezono sprejemata programe dela, ki jih pripravijo državni 
selektorji (za člane Bojan Rak, članice Vesna Ojsteršek Drnovšek, za mladince, kadete, mladinke in, 
kadetinje Jože Urh), v katerih so navedeni seznami kandidatk in kandidatov za reprezentance in ostali 
elementi, potrebni za izvedbo programa. 
Treninge in priprave izvajamo v klubih, na skupnih akcijah in na pripravah reprezentanc in skupin, ki jih 
določajo državni selektorji in potrjuje strokovno trenerski svet. Delo reprezentančnih selekcij poteka po 
individualnih programih za igralke in igralce, ki jih pripravljajo klubski trenerji in jih s selektorji uskladijo z 
reprezentančnimi programi.  
Skladno z možnostmi se dogovarjamo za skupne priprave z reprezentancami drugih držav v njihovih 
centrih ali v Sloveniji. 
 
TEKMOVANJA: reprezentance R Slovenije bodo nastopale na mednarodnih tekmovanjih, ki so v programih 
ITTF in ETTU, z NT zvezami nekaterih držav pa se dogovarjamo za sodelovanje na njihovih tekmovanjih. 
Igralke, igralci nastopajo na tekmovanjih v skladu z individualnimi programi, stroške krijejo delno NTZS in 
delno klubi. 
TESTIRANJA: program testiranj izvajamo skupno s sodelavci Inštituta za šport Fakultete za šport in jih 
bomo izvajali vsaj dvakrat letno, da bi lahko spremljali formo in napredek v nekaterih parametrih. Pri mlajših 
spremljamo predvsem razvoj, pri starejših pa tudi tekmovalno formo. 
PRIPRAVE 
Eden najvažnejših pogojev za napredovanje igralk, igralcev je kvalitetno treniranje v veliki, kvalitetni in 
raznovrstni skupini, kar jim omogočamo raznih pripravah, ne glede na njihovo klubsko pripadnost. 
S programom dela, ki ga za vsako sezono sprejemata STS in IO NTZS, bomo kandidirali za potrebna 
finančna sredstva pri MŠŠ in Fundaciji za šport. 
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3.1. PRIPRAVE IN NASTOPI 
3.1.1. PRIPRAVE IN NASTOPI ČLANSKIH REPREZENTANC 
3.1.2. PRIPRAVE IN NASTOPI MLADINSKIH IN KADETSKIH REPREZENTANC 
 
Pod to programsko točko načrtujemo vse priprave in nastope igralk, igralcev za reprezentanco R Slovenije 
na mednarodnih tekmovanjih, ki so v koledarju ITTF in ETTU. Državni selektorji  so pripravili podroben 
program priprav in nastopov in kandidate za udeležbo. Tekmovalni koledar v letu 2013 je zopet zelo 
natrpan ( SP, Evropsko prvenstvo, Sredozemske igre, WORLD TOUR in Evropa Africa Circuit 
tekmovanja…). 
 
TEKMOVANJA 
V drugem delu sezone 2012/2013 in v tekmovalni sezoni 2013/2014, katere polovica finančno »spada« v 
leto 2013, so najvažnejši cilji nastopi na Svetovnem in Evropskem prvenstvu. Potrjen je nov sistem 
kvalifikacij za ekipno evropsko prvenstvo 2013. Ta nam prinaša dodatne stroške, saj igramo v letu 2013, 
(ekipno člani 2 tekmi, članice pa še en kvalifikacijski turnir). 
 
Pričakujemo torej udeležbo članskih reprezentanc na kvalifikacijah za EP in na SP, na nekaterih WORLD 
TOUR in Evropa Azija Circuit tekmovanjih in na nekaterih mednarodnih prvenstvih ter sredozemskih igrah. 
 
Prav tako načrtujemo udeležbo reprezentanc v mlajših kategorijah na Svetovnem prvenstvu, Evropskem 
prvenstvu in na mednarodnih prvenstvih nekaterih držav.  
 

3.1.1. NASTOPI IN PRIPRAVE ČLANSKIH REPREZENTANC                                            EUR                         

SVETOVNO PRVENSTVO, Paris (Francija)13.05.-19.05.2013 
- potni stroški, 15 oseb po EUR  500                                     7.500                             
- bivanje,         12 oseb 7 dni po 150 EUR na dan                              12.600 
- žepnine,        13 oseb 7 dni po EUR 25 dnevno                                     2.275 

SKUPAJ                              22.375                  

EVROPSKO PRVENSTVO, Schwechat (Avstrija) 4.-13.10.2013  
- potni stroški, 15 oseb po EUR 300                                   4.500 
- bivanje,         12 oseb 10 dni po 150 EUR na dan                                18.000                  
- žepnine         13 oseb 10 dni po EUR 25 dnevno                                3.250                    

SKUPAJ                              25.750                  

EVROPSKA LIGA 2013 – kvalifikacije za EP  
Članice 1 tekmovanje  
- potni stroški 1.500 
- bivanje 1.000 
- žepnine 100 
Člani 2 tekme  
- potni stroški 3.000 
- bivanje 1.000 
- žepnine 200 
- evropska liga za naslednji ciklus 2014 (izvedba v letu 2013)  
- potni stroški 4.000 
- bivanje 3.000 
- žepnine 1.000 
                                                                                          SKUPAJ 14.800 

EVROPA TOP ( še ni določeno)    
- potni stroški  1.000 
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- bivanje 2-3 osebe 1.200 
- žepnine 100 
                                                                                          SKUPAJ 2.300 

MP - ITTF WT in EA tekmovanja 
Predvideni stroški udeležbe na World in EA Tour turnirjih so naslednji: 
- potni stroški (povprečni – letalski oz. drugi javni prevoz)                                3.000                     
- bivanje EUR 150 na dan na osebo (razvidno iz razpisov    
  tekmovanj), za 10 oseb, 4 dni  

                               6.500                  

- žepnine (vodstvo 25 EUR/dan, igralke, igralci EUR 10/dan)                                  8.00                      
VSOTA ZA 1 TURNIR                               10.300                 

- Tokič individualni program 2013                              14.000 
- Žibrat individualni program 2013 3.000 
- Organizacijski stroški 13.000 

SKUPAJ ZA 5 TURNIRJEV + Tokič + Žibrat  individualni 
program 

                             81.500  

  

TEKMOVANJA ČLANSKI REPREZENTANCI SKUPAJ                                    146.725               
- potni stroški 43.300 
- bivanje 78.500 
- žepnine 11.925 
- organizacijski stroški  13.000                                  

  

PRIPRAVE  

  
- avgust 2010 – bazične priprave (16-20 oseb)                                    8.000                    
- zaključne priprave pred SP in EP (Otočec, tujina)                                  6.500                                                               
- pred raznimi MP, ...5-7 krat po 4-5 dni                                  8.000                 
- honorarji za zun. sodelavce (psiholog, fizioterapevt, tel.pr....)                                  6.000                 
- najemnine dvoran                                  4.000                 

PRIPRAVE SKUPAJ                                     32.500                 
- potni stroški                                 9.500                 
- bivanje                                17.800                 
- žepnine                                 3.400                    
- stroški organizacije                                 1.800                

3.1.1. SKUPAJ                              179.225                       

 
3.1.2. PRIPRAVE IN NASTOPI MLADINSKIH IN KADETSKIH REPREZENTANC 
                                                                                                                                                 EUR                           

PRIPRAVE  

  
- avgust 2010 – bazične priprave (16-20 oseb)                                    8.000                    
- zaključne priprave pred EP ( 20 oseb )                                    8.000                    
- vikend priprave in priprave (5 dni, 10 mesecev)                                   40.000                    

SKUPAJ                                  56.000                    

NASTOPI 

 
- EP za mladino (20 oseb), Ostrava 12.-21.7.2013                                    17.000                    
- nastop na 5 MP (povprečni stroški na 1 MP EUR 3.500)                                   17.500                    
- nastop na Euro Mini Champs 2013                                    3.000 
- nastop na 2-3 tekmovanjih (meddržavna, propagandna..)                                         5.000                    

SKUPAJ                                  42.500                    
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3.1.2. SKUPAJ                                  98.500                  

SKUPAJ 3.1 277.725                  

  

3.2. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V SLOVENIJI IN TUJINI 
Seminarja ETTU  - 3 x po 2 trenerja                                  2.000                      
 Seminarji doma (lastni, OKS)                                   1.000                       

SKUPAJ                                 3.000                    

3.3. POVRAČILA OD STROKOVNJAKOM  
Nadomestilo OD selektorjem in trenerjem                                 20.000                   
Nadomestilo OD zun. sodelavcem (psiholog, fizioterapevt.. )                                  5.000                    

SKUPAJ                                25.000                    

3.4. DRŽAVNI CENTRI - PRIPRAVE 
Sredstva za delo centrov za priprave( trenerji, dvorane, ...)                                     20.000                   

                                                                                     SKUPAJ  20.000 

PROGRAMSKA TOČKA 3. VRHUNSKI ŠPORT SKUPAJ                               325.725                                      
 

REKAPITULACIJA IZDATKOV 

1. ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK IN MLADINE                                         7.000                    

2. ŠPORTNA REKREACIJA                                           4.500                 

3. VRHUNSKI ŠPORT                                        325.725                                             

4. MEDNARODNO SODELOVANJE – Koroška, Benečija                                           2.500                    

5. SPREMLJAJOČA STROKOVNA DEJAVNOST                                         7.500                    

6. DELO ORGANOV NTZS                                        113.200               

7. RAZVOJ                                         7.500 

VSE SKUPAJ                                                           467.925 

 

 

REKAPITULACIJA DOHODKOV 

1. PARTICIPACIJA MIZKŠ 189.000                

2. PARTICIPACIJA FŠ 118.000 

3. PARTICIPACIJA IZ LASTNE DEJAVNOSTI 160.925                 

- registracijske takse, članarine, mandatne kazni,... 30.000                

- marketinška dejavnost 104.651 

- Participacija MŠŠ - Jože Urh  12.274 

- razno 14.000                     

  

VSE SKUPAJ                                        467.925             

 
           
          Predsednik NTZS     
Ljubljana, 14.11. 2012                  mag.Marjan Hribar   
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5. KANDIDATURE 

 
- ZŠIS-POK predlaga kot člana Izvršnega odbora NTZS Damijana Lazarja. 
 
 
Ostale kandidature lahko oddate na Skupščini. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


