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ZAPISNIK 2. SEJE STROKOVNO TRENERSKEGA SVETA NTZS ZA
SEZONO 2017/2018,
z dne 14. 3. 2018 ob 10.00 uri, KS Zalog, Center Zalog, Agrokombinatska 2, Ljubljana.

Prisotni člani STS NTZS: predsednik STS NTZS Borut Veren, člani Jože Mikeln, Uroš
Slatinšek, Mirko Unger, David Orešnik.
Odsotna z opravičilom: Miroslav Tokić, Darko Kojadinovič
Predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti, obravnava in sprejem dnevnega reda
Potrditev zapisnikov 1. seje STS in 1. korespondenčne seje STS
Poročila selektorjev za leto 2017
Razpisi za selektorje
Primer Vesna Ojsteršek
Tekoče zadeve
7. Razno

ADD1 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsednik STS NTZS, Borut Veren, pozdravi vse prisotne in poda navodilo, da naj
bodo člani v svojih komentarjih in argumentih kratki, jedrnati in natančni.
Ugotovi, da je seja s prisotnimi petimi člani, sklepčna.
Odpre razpravo o morebitni dopolnitvi dnevnega reda.
Novi predlogi po točko 6. Tekoče zadeve:
6.1. Uroš Slatinšek Slatinšek: DP za člane in članice - veljavni urnik
6.2. David Orešnik: novi Zakon o športu in tekmovanja v kategoriji do 12 let
6.3. Jože Mikeln: kako poteka delo v NT Centru?
6.4. Mirko Unger: dvojna registracija

Dopolnjen dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sklep 1: Strokovno trenerski sklep NTZS potrjuje dopolnitev dnevnega reda in sicer:
1. Ugotovitev sklepčnosti, obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 1. seje STS in 1. korespondenčne seje STS
3. Poročila selektorjev za leto 2017
4. Razpisi za selektorje
5. primer Vesna Ojsteršek
6. Tekoče zadeve
6.1. DP za člane in članice – veljavni urnik
6.2. Novi Zakon o športu in tekmovanja v kategoriji do 12 let
6.3. Delo v NT Centru
6.4. Dvojna registracija

ADD2 POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SEJE STS IN 1. KORESPODENČNE SEJE STS
Borut Veren odpre razpravo.
Pripomb na Zapisnika ni bilo.
Soglasno je bil potrjen naslednji sklep:
Sklep 2: Strokovno trenerski sklep NTZS potrjuje zapisnik 1. seje STS in 1.
korespondenčne seje STS.

ADD3 POROČILA SELEKTORJEV ZA LETO 2017
Borut Veren odpre razpravo.
Člani STS so pregledali vsa oddana poročila. Debata in predlogi vseh udeleženih na
to temo:
Borut Veren: v zadnjih dveh letih se je delala "slaba praksa", da poročila selektorjev
niso prispela do STS. Trenutno so poročila oddana in tako je potrebno tudi nadaljevati.
Jože Mikeln: poročila naj vsebujejo: koliko se je program izpolnil/realiziral in kdo od
igralcev je bil vključen; podrobna poročila selektorjev o posameznih igralcih naj dobijo
samo klubski trenerji.
David Orešnik: individualni programi igralcev reprezentantov naj bodo v začetku
sezone usklajeni med kljubskimi trenerj in selektorji ter vodjo NT Centra, med sezono
so le popravki in dopolnila.
Mirko Unger: v poročilih iz NT Centra naj bo razvidna mesečna prisotnost igralcev in
trenerjev na treningih.

Uroš Slatinšek: selektorji so vabljeni tudi na treninge v klube, še posebej tja, kjer so
reprezentančni igralci.
Soglasno je bil potrjen naslednji sklep:
Sklep 3: Strokovno trenerski sklep NTZS ugotavlja, da določena poročila (za nazaj)
niso bila oddana pravočasno in niso bila v skladu s Pravilnikom o reprezentancah.
Pozivajo selektorje in v.d. selektorjev, da opravijo svoje obveznosti skladno s
Pravilnikom o reprezentacah, ki so jim naložene, med njimi tudi oddaja poročil.

ADD4 RAZPISI ZA SELEKTORJE
Borut Veren: g. Mikeln in g. Šarlah sta bila prisotna v Pisarni NTZS ob sprejetju petih
vlog: 1x za selektorja za člane, 1x za članice, 1x za kadete in mladince ter 2x za
kadetinje in mladinke.
Člani so bili seznanjeni o vsaki vlogi posebej in pregledali so zahtevano dokumentacijo.
Razvila se je debata o kandidatih.
Soglasno je bil potrjen naslednji sklep:

Sklep 4 : Strokovno trenerski sklep NTZS poziva Izvršni odbor NTZS oziroma pisarno
NTZS, da pozove prijavljene kandidate, da dopolnijo svoje vloge s soglasjem
delodajalca in/ali sofinancerja za opravljanje nalog selektorjev v polnem obsegu oz.
programu.

Sklep 5 : Strokovno trenerski sklep NTZS predlaga Izvršnem odboru NTZS, da po
dopolnitvi vlog, imenuje za v.d.selektorja naslednje kandidate: Ojsteršek Urh Andreji
za člane, Ojsteršek Vesni za članice, Vizjak Darijanu za kadete in mladince ter Polončič
Špeli za kadetinje in mladinke.
Sklep 5 je bil potrjen s tremi glasovi Za in dvema glasovoma proti (Jože Mikeln, David
Orešnik).

ADD5 PRIMER VESNA OJSTERŠEK
Borut Veren odpre razpravo.
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep:

Sklep 6 : Strokovno trenerski sklep NTZS nalaga Pisarni NTZS naj ga. Vesno
Ojsteršek uradno/preko pošte obvesti, da skladno z dopisom vodje usposabljanja, g.
Mirana Kondriča, v roku 8 dni dopolni svojo vlogo z dodatnimi zahtevanimi dokumenti.
PRILOGA: Dopis g. Mirana Kondriča z dnem 20. 2. 2018

ADD6 TEKOČE ZADEVE:
6.1 Uroš Slatinšek predstavi pomisleke glede praktičnosti/smiselnosti trenutnega
Urnika DP za člane in članice.
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep 7 : Strokovno trenerski sklep NTZS poziva TRK NTZS, da preveri kakšen je
trenuten veljaven urnik na DP za člane in ali so bile vse spremembe iz preteklost (s
strani STS, IO, TRK ...) vnesene v urnik zadnjega DP in predlaga:
da se za naslednje leto naredi časovnica tekem za DP za člane in članice;
prijave naj se končajo do četrtka.
da se sprejme Koledar tekmovanj NTZS z organizatorji za celotno sezono, tudi
za DP za člane in članice.
6.2 David Orešnik izpostavi vprašanje ali še lahko organiziramo tekmovanja v starosti
do 12 let glede na novi Zakon o športu in ali je že kaj novega glede sklepa, ki je bil
sprejet na to tematiko na 2. sejo IOja.

Sklep 8 : Strokovno trenerski sklep NTZS poziva pisarno NTZS, da poda odgovor o
odprtem vprašanju kot je bil sprejet sklep Izvršnega odbora NTZS,oziroma če, in kdaj
je bil dopis poslan.

6.3. Jože Mikeln izpostavi vprašanje delovanja NT Centra. Borut Veren mu odgovori,
da so poročila dostopna in da potekajo sestanki z vsemi vključenimi v NT Center.
6.4. Mirko Unger izpostavi pomisleke v zvezi z dvojno registacijo, saj so tako igralci in
klubi v enakopravnem položaju.
Zaradi časovne stiske STS ni uspel podrobno obravnavati te točke in jo bo na prihodnji
seji STS.

1. RAZNO
Pod točko Razno ni bilo razprav.

Seja je bila zaključena ob 13.00.
Predsednik STS NTZS
Borut Veren

