
Zapisnik 5.seje IO 26.10.2018 ob 16.00 uri 

V Kulturnem centru Janeza Trdina v Novem mestu 

 

Prisotni člani: Marjan Hribar, Biljana Todorovič,  Sajda Slatinšek, Domen Peperko, Janez Zore, Patrik 

Rosc, Gorazd Vecko, David Orešnik, Uroš Slatinšek,Saš Lasan, Milana Krmelj, Borut Veren, Jože Mikeln 

Ostali : Špela Polončič, Dane Šarlah, Darjan Vizjak, Tomaž Kralj 

Dnevni red: 

1.Priprave na 47.redno skupščino NTZS 

2.Potrditev prenosa NPZS na ŠD SU ( gradivo mail g.Igorja Kogoja ) 

3.Potrditev sklepov, ki so bili pripravljeni za 6.korerspondenčno sejo IO 

 

Ad 1./ 

Pri predlogu dnevnega reda se doda  predlog Patrika Rosca, da se doda točko glede dopisa Boruta 

Šfiligoja. 

Domen Peperko izpostavlja legitimnost sklica seje in predlaga, da se sklepi lahko potrdijo le z večino 

glasov glede na vse člane IO in ne le na navzoče. 

Biljana Todorovič obrazloži, da smo na prejšnji seji, ko nismo bili sklepčni vse podrobno pregledali , 

zato so sklepi te seje popolnoma verodostojni z večino glasov prisotnih. 

Sklep: 5.seja IO je legitimna – vsi prisotni so glasovali ZA 

Saš Lasan : kot predstavnik predsednika NO iz NTS Arrigonija  posreduje mnenje g. Novela, ki 

postavlja pod vprašanje zaupnico IO zaradi neskladja  in smatra, da je o zaupnici potrebno razpravljati 

na Skupščini. 

Marjan Hribar pozdravi prisotno go.Špelo Polončič in ji poda besedo, da obrazloži nastalo situacijo 

glede neudeležbe na Mednarodnem prvenstvu Varaždina za mladino in Olimpijskih igrah mladih za 

mladino v Argentini. 

Špela Polončič:  Zmrazilo jo je glede na zapis prejšnje seje IO. Kot selektorica je želela namiznemu 

tenisu Slovenije doprinesti nekaj dobrega. Izvedla je več akcij : od 6 mednarodnih tekem (dve 

samoplačniški), do 8 trening kampov, Svetovnega prvenstva do Evropskega prvenstva. Veliko je 

delala, vse v svojem prostem času in koristila za akcije svoj dopust. Žal do 11.09. ni dobila v podpis 

pogodbe, tudi resnega dogovora ni imela. Zato je lansko sezono dokončala, z novo sezono 2018/19 

pa je prenehala z delovanjem kot selektorica.  Igralka, ki je bila udeležena na Olimpijskih igrah mladih 

se je tja uvrstila na povabilo ITTF, sama nisem dala niti prijave za njeno mešano ekipo, kar pomeni, da 



se nisem imela namena  tekmovanja udeležiti, saj se nanj tudi nisem prijavila. Nihče me ni resno 

jemal niti, ko se nisem udeležila Mednarodnega tekmovanja za mladino v Varaždinu. 

Marjan Hribar : poudari, da so se še zadnji ponedeljek usklajevali glede njene pogodbe. Razume jo, da 

ji je potrpljenje pošlo.. Obžaluje, da je vsa zadeva počila en dan po njunem dogovoru, za katerega je 

bil prepričan, da je odgovarjajoč za obe strani. Napaka je le bila, da ni pisarni naročil, da mora zadevo 

še isti dan pismeno urediti. 

Po nekaj komunikacijah se sprejme  

Sklep: Špela Polončič prekinja sodelovanje z NTZS kot selektorica za mlade. NTZS ji mora plačati po 

zadnji pogodbi preostanek njenega zaslužka glede na opravljeno del v času do 01.09.2018 – vsi 

glasovali ZA 

Sklep: za v.d. selektorico za mlade se imenuje Vesno Ojsteršek Drnovšek – vsi glasovali ZA 

Pogovor je stekel glede financiranja Svetovnega prvenstva za mlade, kjer imamo eno igralko, ki si je 

mesto izborila preko kvalifikacij. Mnenje večine je bilo, da je udeležba na takem prvenstvu čast in da 

v tem primeru ne sme biti vprašanje plačila preko NTZS za udeležbo.  

 

Ad 2./ 

Potrditev prenosa NPZS na  ŠD SU 

Sajda Slatinšek –obvestilo Ministrstva je, da se lahko  sprosti financiranje, če  se sprovede 9 zahtev, ki 

se vežejo na razpise. Vse pa je potrebno narediti do 06.11.2018 

Važno pa je : da  NTZS soglaša z prenosom na ŠD SU.  

Tomaž Kralj – mi želimo nadaljevat s tem programom in bi delo nadaljevali pod istimi pogoji. Odloči 

naj se NTZS in Ministrstvo. NTK Krka  od Ministrstva ni dobila še nobenih dokumentov. NTK Krka ima 

trenerko s FŠ in dva usposobljena trenerja, tako da program zato lahko naprej vodi.  Niso pa imeli 

časa, da bi v to zagrizli, saj so nekaj  časa iskali ustreznega trenerja, ki pa ga sedaj imajo. 

Uroš Slatinšek : mislim, da le odlašamo in se sprenevedamo. Sam bom vložil tožbo glede na splet 

dogodkov od preje glede na sodne postopke, ki so bili izvedeni do sedaj. 

Milana Krmelj : kot mi je znano, že eno leto ne dobimo od države denarja, kar pomeni, da se iz belega 

kruha delamo norca. 

Marjan Hribar : zaključi daljšo debato glede tega in predlaga sklep: 

Sklep :IO NTZS izdaja soglasje, da se financiranje NPZS prenese iz NTK Krka na ŠD SU, in podaja da 

se bo program na drugem izvajalcu sofinanciral preko NTZS. 

Dva vzdržana,  10 glasuje ZA 

Dane Šarlah : v primeru večjega števila  prijav za sofinanciranje  bo STS moral rangirati vrstni red 

prijavljenih. 



Ad 3./ Pri spremembi Statuta se potrdi : 

SKLEP: IO šteje 7 članov, vsi so  glasovali ZA 

SKLEP : 7 članov IO predstavlja: predsednika in njegova dva člana, predsednik STS, predsednik 

ZNTTS, Predsednik TK in član predstavnik klubov- vsi člani so glasovali ZA 

Ta sprememba velja za novo volilno skupščino. 

Borut Veren poda, da je potrebno sprejeti in potrditi sklepe, katere so na STS predlagali. 

Sklep: STS nalaga vsem selektorjem in v.d. selektorjem NTZS, da do 17.12. v pisni obliki podajo 

celotna poročila o stanju reprezentanc, ki jih vodijo, Poročilo o programu in rezultatih tekem 

igralcev v Super ligi ter vodjo centra Jožetu urhu, da poda celotno poročilo o delu, programu in 

rezultatih NT centra NTZS – soglasno potrjen sklep 

Sklep: STS poziva TK, da se za naslednje leto naredi časovnica tekem za DP za člane in članice in naj 

se prijave končajo na četrtek – soglasno potrjen sklep 

Sklep: STS predlaga, da se Koledar tekmovanj NTZS z organizatorji sprejme za celotno sezono, tudi 

za DP za člane in članice – soglasno potrjen sklep 

Sklep : predlaga se ukinitev omejitve števila ekip na Kvalifikacijskih ekipnih tekmah za DP- soglasno 

potrjen 

Glede dvojnih registracij STS naproša pisarno NTZS, da pridobi mnenje s strani ITTF in bi o tem 

razpravljali na prihodnji seji. 

Milana Krmelj: Na Skupščini sodnikov so bili sprejeti sklep, ki jih je potrebno potrditi na IO in tudi na 

sami Skupščini NTZS, saj jih je potrebno vnesti v Statut NTZS: 

Sklep: Združenje sodnikov se preimenuje v Tehnično komisijo – soglasno potrjen 

Sklep: člena 30. In 35. Iz Statuta NTZS se združita ( priloga ) – soglasno sprejet 

Ta dva sklepa se takoj vneseta v Statut. – soglasno potrjeno 

Glede mnenja NO ( Novela)  Marjan Hribar poda razlago, da so se vsi vodilni na NTZS odločili, da bo 

naslednja redna volilna skupščina sklicana do 28.02.2019, ko bo zaključen slabi dve leti trajajoč 

mandat po zaključnem računu in bilanci.  Marjan Hribar poudari, da je NTZS pred desetimi leti prevzel 

brez sponzorjev, brez programov in pogodb. Sedaj svoje delo zaključuje, vendar v težkem nahrbtniku 

ima lepe trenutke, ponosen je da je občutil dvovladje. Zvezi je pripravljen pomagati tudi v naprej, 

vendar je čas, da poda priložnost tudi drugim in daje besedo, da se sam ne bo več potegoval za mesto 

predsednika. 

Sklep: Redna letna volilna skupščina  bo sklicana pred 28.02.2019 – vsi so glasovali ZA  

Ad 4./ 

Pismo g. Boruta Šfiligoja :  



Sajda Slatinšek: naj se določi oseba, ki bo z Šfiligojem uredila zadeve glede nastalih težav in bodo 

dorekli kaj in kako v nadaljevanju. 

Marjan Hribar : poskrbljeno imamo za prvi program, za drugi program in mladino nimamo 

poskrbljeno. Zato je potrebno to pričeti urejati. Selektorji in predsednik STS mora opraviti razgovor s 

starši igralca oziroma z igralcem 

Gorazd Vecko : pismo na IO in predsednika  je nesprejemljivo. Starši oziroma igralec bi morali iti po 

pravi poti: selektor, STS. 

Sklep: IO NTZS  pooblašača z veljavnimi pooblastili Predsednika STS v primeru komunikacij z vsemi 

reprezentanti, da se znotraj njih opravi razgovor glede udeležbe na reprezentančnih akcijah 

Vsi prisotni so glasovali ZA 

 

Seja zaključena 17.40 

 

Zapisnik napisala  

Milana Krmelj 

 


