Zapisnik 6.seje IO 6.2.2019 ob 18.00 uri
V Hali Tivoli v Ljubljani

Prisotni člani: Marjan Hribar, Biljana Todorovič, Sajda Slatinšek, Janez Zore, Patrik Rosc, David Orešnik,
Uroš Slatinšek, Saš Lasan, Milana Krmelj, Borut Veren, Jože Mikeln
Odsotni : Gorazd Vecko, Domen Peperko, Gregor Zafoštnik, Bojan Pavič, Damjan Lazar
Ostali : Dane Šarlah, Darjan Vizjak.
Dnevni red:
1. Izvedba in uresničevanje sklepov sprejetih na predhodnih sejah
2. Trenutno finančno stanje in poslovanje do razpisa FŠO in MIZŠ – gradivo pripravi Pisarna NTZS
2.1. Odprte terjatve do Jorgič, Petar, Šfiligoj, Polončič, Golavšek– gradivo pripravi Pisarna NTZS
2.2. Osnovna sredstva NTZS – usklajevanje s poročilom NO – gradivo pripravi Sajda Slatinšek
2.3. Zaključni račun 2018 ( uskladitev odprtih postavk) - gradivo Pisarna NTZS
2.4.. Rebalans finančnega načrta za leto 2019 (zaradi ukinitve projekta NTC) - gradivo Pisarna

3. Delovanje Pisarne NTZS – gradivo pripravi Biljana Todorovič
4. Poročanje predstavnikov komisij in organov NTZS – gradivo predsedniki komisij in organov
5. Tekoče zadeve
5.1. Registracijski pravilnik – Milana Krmelj
5.2. TRK – Registracija Grm Črt Urbančiča in Kiare Šegule
5.3. Program ETTU
5.4. seznanitev s sklepi kolegija NTZS - del sklepov je že bilo poslanih, ostalo, bo skladno z
dogovorom na kolegiju, pripravil Marjan Hribar
5.5. priprava na Skupščino NTZS - uskladitev termina in lokacije
6. Razno

Točka 1. , 2. in 2.2:
-

Zadeve z Jorgičem za 2015 urejene za 2016 še treba pridobiti podatke.
Zadeva Vovk MOI – urejeno; razen dnevnice, ki niso bile potrjene.
Nagrade EP 2017 – definirati črpanje.
Šfiligoj - nagrade Masters se ne upoštevajo saj ni prevzel nagrad.
Polončič – zadeva zaprta.
Petar – zadevo uredi Hribar.
Golavšek – Pariz Urejeno.
Terme Otočec in Vzajemno urediti pogodbe (pojasnil Hribar).
Statut - problem; uredi Biljana s pravno službo.

-

SKLEP : V roku 10 dni se uredi gradivo (Statut) za UE Ljubljana.

-

Razpis FŠ je bil, toda odgovora še ni; MIZŠ še ni podal razpisa.

-

I-SET – informacija Hribarja.

-

Bilanca za 2018 je trenutno slaba.

-

Podatki o dolžnikih – Rosc poda informacije o neplačnikih (zapadle obveznosti).

-

Dogovoriti se o sredstvih za igralke in igralce za 2019.

-

Odpoved Urh

-

Rosc – urediti odnos do neplačnikov

-

SKLEP : IO - potrdijo se sklepi kolegija.
SKLEP: IO potrjuje sklep o ureditvi dolgov klubov in posameznikov do NTZS (neplačniki se
suspendirajo do poplačila dolgov).
SKLEP: ponovno pozvati selektorje o oceni individualnih programov s finančno oceno zaradi
priprave finančnih programov za posameznike.

-

Rosc – urediti odnos do neplačnikov
Sajda – popis OS
Hribar – tematika se bo obravnavala na eni od naslednjih sej IO, kjer se bo zadeva uredila
Biljana – urediti odnose v zvezi OS – WT in WJC – z organizatorji.
Hribar – zadevo urediti s predsednikom NTK Krka.
Šarlah – trenutno je v popisu OS na NTZS – 12 miz.
Lasan – vprašanje taraflexa – Drgančevje.
Hribar – zadevo urediti s predsednikom NTK Krka; sam se izloča iz zadeve. Biljana prevzame
dogovor z NTK Krko.

-

SKLEP: Urediti OS s popisom vseh sredstev s pregledom pogodb.

Točka 2.3
2.3. Zaključni račun 2018 ( uskladitev odprtih postavk) - gradivo Pisarna NTZS
-

-

Hribar – skrb vzbujajoča bilanca

SKLEP : IO – se seznani z osnutkom zaključnega računa 2018.

Točka 2.4
2.4. Rebalans finančnega načrta za leto 2019
-

-

-

-

Sajda – mesečno zapirati račune zaradi boljšega pregleda; pregled nad računi se tedensko
posreduje Hribarju in Biljani.

SKLEP : IO – tedensko se posreduje račune v verifikacijo predsedniku in izvršni predsednici NTZS.
SKLEP : IO – zahteva se mesečna finančna in vsebinska poročila z izvedenih akcij.
- Hribar – sprejeti sklepe za 2019 zaradi ureditve finančne situacije
SKLEP : IO – do nadaljnega ustavimo vse akcije razen SP in EP in programe, ki so že prijavljene.
- Hribar – sprejeti sklepe za 2019 zaradi ureditve finančne situacije, urediti sanacijo
- Šarlah – narediti ekipo, ki bo pripravila finančni program
- Ostali udeleženci – upniki do NTZS naj plačajo svoje dolgove, če ne se jim onemogoči nastopanje
na tekmovanjih pod okriljem NTZS (plačilo 15 dni).
- Sajda – sporočiti za izplačilo nagrad (EP 2017) – kompenzacija bruto-davek se kompenzira z
računom.
- Biljana – organizacija WT pod okrilje zveze zaradi finančne situacije
- Mikeln – nimamo ekipe
- Hribar – mogoče višja licenčnina
- Sajda – naj se dopusti možnost tudi drugim pod drugačnimi pogoji; vsekakor pa pod okriljem NTZS
- Mikeln – takoj s pozivom za organizacijo.
- Šarlah – problemi so z najemom dvoran – višina najemnine.
- Ostali – različni pogledi za izvedbo.
- Orešnik – kaj je z mladinskimi WJC
SKLEP : IO – od 2020 nadalje gre NTZS v organizacijo WT sama ali v sodelovanju z izbranim
izvajalcem.
SKLEP : IO – pripraviti reorganizacijo finančnega plana.

-

Točka 3.

-

Ostali udeleženci – debata o delovanju pisarne.

-

-

SKLEP : IO – ostaja se pri isti ekipi, saj za nove sodelavce trenutno ni sredstev.
-

Točka 4.

-

Zore sprašuje če so problemi z rekreativci do NTZS; kaj dobijo s plačano članarino; predstavi dopis
iz leta 2010.

-

Slatinšek – predstavi licenčni seminar – in določene problematike glede usposabljanja.

-

Milana – predstavi zadevo glede priprav za oba tekmovanja WT in Para Laško 2019 ter ureditev
spiskov za sodnike.

SKLEP : IO – se seznani s poročili.
-

Točka 5.

-

Milana – urediti RP; takse namesto odškodnin; 68. člen doreči na IO-ju ali skupščini.

-

Hribar – naj se pripravi predlog s pravno pomočjo.

-

Milana – Urbančič, Šegula (urediti status).

-

SKLEP : IO – posredovati e-mail avstrijske zveze uradnemu zastopniku Kiare Šegule, da uradno
razjasni zadevo glede državljanstva (priporočeno s povratnico).

5.3. Program ETTU
- ni debate
5.4. seznanitev s sklepi kolegija NTZS –
- že predebatirano v prejšnih točkah
5.5. priprava na Skupščino NTZS - uskladitev termina in lokacije
- Hribar pojasni zadevo glede Skupščine
-

SKLEP : IO – čim bo dokumentacija sprejeta bomo posredovali vabilo za skupščino.

-

SKLEP : IO – urediti menjavo če bo to mogoče (potek uredi pisarna NTZS) .

Lasan – EP-U21
Ostali udeleženci – debata o nastopu na EP U-21.

Seja zaključena 21.30

Zapisal
Danijel Šarlah

