
  

Z A P I S N I K  
 
 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS,  
dne 03.09.2013, ob 16.00 uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. 
 
 
Prisotni člani IO:  Marjan Hribar, Robert Smodiš, Božo Šetina, Danijel Šarlah, Mitja Horvat, Matija Krnc, 
Miroslav Tokič, Janez Zore; 
 
Ostali: Igor Varl (NO), Sajda Slatinšek (NTZS), Milana Krmelj (TRK), Miro Leskovec (LO), Bojan Miklavc 
(NTK Muta), Mirko Milovančevič (ŽNTK Maribor), Božo Šetina (NTK Fužinar-po pooblastilu), Matic Slodej, 
Ožbej Poročnik;   
 
Opravičili: Peter Žibrat, Branko Mihorko, Janez Pezelj, Boštjan Tancer, Gaj Vidmar, Jože Urh; 
 
 
Predlagan naslednji dnevni red: 
 
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda  
2. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje ter 32. korespondenčne seje Izvršnega odbora NTZS  
3. Prestopni rok (prestopi igralcev Slodej, Poročnik)  
4. Tekoče zadeve (dodatne prijave za tekmovanja)    
5. Razno  
 
 
 
Sklepčnost je zagotovljena (prisotnih 8 članov z glasovalno pravico). 
      
ADD 1  G. Hribar odpre razpravo pod 1. točko dnevnega reda. Odpre razpravo za morebitno dopolnitev 
dnevnega reda. 
 
 
Danijel Šarlah dopolni točko 4. Tekoče zadeve, spremembe Pravil igranja v SNTL, potrditev odprave za 
Evropsko prvenstvo, določitev takse za registracijo rekreativnih igralcev. 
Milana Krmelj doda pod to točko tudi razpravo o delegatih na tekmovanjih. 
 
Predlagani dnevni red z dopolnitvami. 
 
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda  
2. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje ter 32. korespondenčne seje Izvršnega odbora NTZS  
3. Prestopni rok (prestopi igralcev Slodej, Poročnik)  
4. Tekoče zadeve  
4.a) dodelitev tekmovanj organizatorjem 
4.b) spremembe Pravilnika o igranju v SNTL 
4.c) potrditev delegacije za EP 
4.d) višina takse za registracijo rekreativnih igralcev 
4.e) prisotnost delegata na tekmovanjih 

5. Razno  
 
Marjan Hribar predlaga sprejem dnevnega reda z dopolnitvami. 
 
Dnevni red  z dopolnitvami je bil soglasno sprejet. 
 



  

Sklep 1: Izvršni odbor NTZS sprejme predlagani dnevni red z dopolnitvami. 

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

Sklep 2: Izvršni odbor NTZS potrjuje zapisnik 22. redne seje Izvršnega odbora NTZS in 32. 
Korespondenčne seje Izvršnega odbora. 

 
 
ADD 3  Marjan Hribar odpre razpravo pod 3. točko dnevnega reda. Povabi predsednico TRK, Milano 
Krmelj, ki povzame postopek odločanja TRK za oba igralca, Ožbeja Poročnika in Matica Slodeja.  
Marjan Hribar pozove igralca Matica Slodeja, da poda svoje mnenje o dogajanju v dotični zadevi. Matic 
Slodej poudari, da sta bila NTK Muta in NTK Ptuj o njegovi izposoji dogovorjena brez njegove vednosti. 
Marjan Hribar preda besedo predsedniku NTK Muta, Bojanu Miklavcu, ki pove da je stališče upravnega 
odbora NTK Muta in kluba soglasno, da ne želijo onemogočiti prestopa Matica Slodeja, vendar menijo, da 
so kot klub veliko vložili v razvoj mladega igralca. Pove, da bo NTK Muta spoštoval odločitev Izvršnega 
odbora NTZS, kakršnakoli že bo. 
Po povabilu svojo stran zgodbe predstavi tudi predsednik ŽNTK Maribor, Milovačevič, ki poudari, da je z 
njihove in pravne strani zadeva jasna, saj je z njihove strani dokumentacija urejena in pravno veljavna. 
Omeni neprimerno komunikacijo s strani Damjana Cvetka. 
Po razpravi članov Izvršnega odbora se v dogovoru s predsednikom kluba NTK Muta, Bojanom 
Miklavcem in predsednikom ŽNTK Maribor Mirkom Milovančevičem ob prisotnosti igralca Matica Slodeja 
doseže kompromis, po katerem bo ŽNTK Maribor plačal odškodnino NTK Muta v višini 1000.00 EUR. Po 
plačilu odškodnine se igralca lahko registrira za ŽNTK Maribor. 
 
V primeru Poročnik svoje mnenje poda Božo Šetina, ki je bil uradno pooblaščen s strani predsednika NTK 
Fužinar Stanka Šaterja, da zastopa NTK Fužinar na seji. Božo Šetina pove prisotnim kako so se dogodki 
razvijali in na kakšen neprimeren način se je obnašal Damjan Cvetko do igralca Ožbeja Poročnika. 
Ožbej Poročnik izrazi željo za igranje v NTK Fužinar in pove kako je potekal celoten proces z njegovega 
vidika.  
Predsednik NTK Muta še enkrat poudari tudi v tem primeru, da sami želijo omogočiti igralcu nadaljevanje 
športne kariere v drugem klubu, vendar so v razvoj igralca sami veliko vlagali. 
Po razpravi se doseže kompromis s katerim se strinjata oba predstavnika klubov, Božo Šetina in Bojan 
Miklavc, v prisotnosti igralca Ožbeja Poročnika, po katerem bo NTK Fužinar plačal odškodnino NTK Muta 
v višini 500,00 EUR. Po plačilu odškodnine se igralec lahko registrira za NTK Fužinar. 
 
 
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. 
. 

Sklep 3: Izvršni odbor NTZS potrjuje dogovor med kluboma NTK Muta in ŽNTK Maribor o plačilu 
odškodnine NTK Muti v višini 1000,00 EUR s strani ŽNTK Maribor. Po plačilu odškodnine se 
igralca Matica Slodeja lahko registrira za ŽNTK Maribor. 

 

Sklep 4: Izvršni odbor NTZS potrjuje dogovor med kluboma NTK Muta in NTK Fužinar o plačilu 
odškodnine NTK Muti v višini 500,00 EUR s strani NTK Fužinar. Po plačilu odškodnine se igralca 
Ožbeja Poročnika lahko registrira za NTK Fužinar. 
 



  

 

Sklep 5: Izvršni odbor NTZS nalaga Tehnično registracijski komisiji NTZS, da pripravi predlog 
sprememb Pravilnika o registraciji, ki bo v bodoče preprečila zaplete pri prestopu igralk in 
igralcev zaradi izposoje igralcev drugim klubom. 

 

Sklep 6: Izvršni odbor NTZS obsoja način komunikacije v dotični zadevi, ki ni bila v športnem 
duhu in spoštovanju vseh znotraj NTZS. Izvršni odbor NTZS poziva vse k spoštovanju sprejetega 
etičnega kodeksa NTZS. 

 
 
 
 
ADD 4  Marjan Hribar pod 4. točko dnevnega reda preda besedo Milani Krmelj. 
 
4.a) Milana Krmelj predstavi zaključke zadnje seje TRK o dodelitvi tekmovanj organizatorjem, ki niso bila 
podeljena v prvem razpisu. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Sklep 7: Izvršni odbor NTZS potrjuje predlog Tehnično registracijske komisije NTZS o dodelitvi 
tekmovanja naslednjim organizatorjem: 
Državno prvenstvo za člane in članice posamezno in dvojice – NTK Rakek  
1.OT za člane in članice – NTK Fužinar Ravne na Koroškem  
2.OT za člane in članice – NTK Cirkovci  
3.OT za člane in članice – NTK Ptuj  

 

 
4.b) Miroslav Tokič povzame sklepe zadnje seje Liga odbora. 
Po razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi. 
 

Sklep 8: Izvršni odbor NTZS potrjuje spremembo Pravil o igranju SNTL in sicer: 
- na koncu rednega dela tekmovanja v sezoni 2013-2014 se v obeh prvih ligah igra play off 
polfinale (1-4, 2-3) na dve dobljeni tekmi. Finale se igra na dve dobljeni tekmi, v kateri ima višje 
uvrščena ekipa po rednem delu prednost domačega terena na drugi in eventualno tretji tekmi. 
Finalne tekme se igrajo sobota, sreda, sobota. Tretje mesto na končni lestvici SNTL zasede ekipa, 
ki je poražena v polfinalu in je po rednem delu višje uvrščena na lestvici. 

  

Sklep 9: Izvršni odbor NTZS potrjuje sklep Liga odbora in sicer: »Prehodi igralcev II. ali III. ekipe v 
višjo ekipo kluba so regulirani tako kot sedaj. Še enkrat opozarjamo, da v istem krogu igralec ne more 
nastopiti za dve ekipi, hkrati pa tudi ni možno prestavljanje tekem (oziroma je to možno le z opravičljivim 
razlogom). Eventualno kršitev tega določila komisar SNTL po službeni dolžnosti (torej brez pritožbe) 
sankcionira po členih Pravil igranja. » 

 

Sklep 9: Izvršni odbor NTZS potrjuje, da se rezultati tekem SNTL od 1. kola naprej sporočajo na 
elektronskem zapisniku najkasneje do 21.00 ure. Apelirajo na klube, da naj rezultate sporočajo 
takoj po tekmi, da bomo lahko vsi pridobili rezultate v najkrajšem možnem času. 
 

4.c) Danijel Šarlah predlaga, da na Evropsko prvenstvo, ki bo oktobra na Dunaju, odpotuje naslednja 
delegacija: 4 igralke, 5 igralcev, dva trenerja, vodja delegacije,delegat, novinar, maser in dva sodnika. 
 
 



  

 

Sklep 10: Izvršni odbor NTZS potrjuje delegacijo za 2013 Evropsko prvenstvo v sestavi: 
4 igralke, 5  igralcev, dva trenerja, vodja delegacije, delegat, novinar, maser in dva sodnika. 

 
4. d) Danijel Šarlah pozove k določitvi višine takse za vključitev rekreativnih igralcev v NTZS. 
Po razpravi je bil sklep soglasno sprejet. 
 

Sklep 11: Izvršni odbor NTZS potrjuje članarino za vključitev rekreativnih igralcev v višine 0,5 
točke. 

 
4.e) Milana Krmelj pozove k razmisleku o delegatih na tekmovanjih. 
Po razpravi je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 

Sklep 11: Izvršni odbor NTZS potrjuje, da z novo sezono imajo klubi možnost imenovati 
vrhovnega sodnika in delegata tekmovanja. S tem prevzamejo odgovornost za regularno izvedbo 
tekmovanja. To določilo ne velja za vsa finalna državna prvenstva, razen SNTL in pokala. 

 
 
ADD  5  Marjan Hribar odpre razpravo pod 5. točko dnevnega reda. 
 
Člani Izvršnega odbora si izmenjajo informacije o tekočih projektih in novostih. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
                  Zapisala: Sajda Slatinšek 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


