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Lista prisotnost je sestavni del Zapisnika. 

 

 

ADD1 

Uroš Slatinšek pozdravi vse prisotne, zahvali se za prisotnost na Okrogli mizi in Skupščini 

ZNTTS. 

Prebere predlagani dnevni red, predlaga Skupščini ZNTTS organe skupščine in po potrditvi 

prosi verifikacijsko komisijo za ugotavljanje sklepčnosti Skupščine ZNTTS. 

Sklep št. 1: Skupščina ZNTTS imenuje naslednje organe: 

Predsedstvo: Uroš Slatinšek (predsednik), Jaka Golavšek (član), Patrik Rosc (član) 

Verifikacijska komisija: Jure Dretnik, Darko Jamšek 

Zapisnikar: Matevž Črepnjak 

Overovatelj zapisnika: Matjaž Rus 

ZA: 27 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

 

Jure Dretnik obvesti prisotne, da je prisotnih 27 trenerjev z glasovalno pravico in da je dosežen 

kvorum ¼ članov ZNNTS ter da je Skupščina ZNTTS sklepčna. 

 

 

ADD2 
 

Uroš Slatinšek odpre razpravo na predlog dnevnega reda, ki je bil posredovan v vabilu. 

Po razpravi se dopolni 4. točka dnevnega reda: Potrditev zapisnika Skupščine ZNTTS ter doda 

točka 5. dnevnega reda: Potrditev članov ZNTTS za Strokovno trenerski svet in dopolnilne 

volitve v ZNTTS. Ostale točke se preštevilčijo. 

 

Uroš Slatinšek poda v potrditev dopolnjen dnevni red. 
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 Sklep št. 2: Skupščina ZNTTS potrjuje naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev Skupščine in izvolitev organov Skupščine 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Finančno poročilo ZNTTS, Poročilo o delu predsednika ZNTTS, Potrditev zapisnika 

Skupščine ZNTTS 

4. Potrditev sklepov okrogle mize 

5. Potrditev članov ZNTTS za Strokovno trenerski svet in dopolnilne volitve v ZNTTS 

6. Predlogi, pobude, vprašanja 

 

ZA: 27 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

 

 

ADD3 

Uroš Slatinšek poda informacije o finančni situaciji ZNTTS, ki jo je pridobil od Danijela 

Šarlaha. 

V razpravi se odpre pomislek o tem, zakaj se stroški za vodjo usposabljanja porabljajo iz konta 

ZNTTS. Prisotni menijo, da je to strošek NTZS in da bi se sredstva ZNTTS morala uporabljati 

za ZNTTS in njene člane trenerje. Prosijo NTZS za pojasnilo. 

Uroš Slatinšek poda Poročilo o delu ZNTTS in tudi pojasni, da je odbor deloval s tremi člani, 

ker ni bilo drugih kandidatov in da upa, da bodo danes dodali še dva člana v odbor. 

Uroš Slatinšek seznani člane z Zapisnikom zadnje Skupščine. 

 

Po razpravi je bil prejet naslednji sklep. 

Sklep št. 3: Skupščina ZNTTS se je seznanila s Finančnim poročilom ZNTTS, poročilom 

predsednika ZNTTS in potrjuje Zapisnik Skupščine ZNTTS z dne 9.10.2018. 

ZA: 27 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

 

 

ADD4 

Uroš Slatinšek prebere oblikovane sklepe Okrogle mize ZNTTS in jih poda Skupščini v 

potrditev. 
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Sklep št. 3: Skupščina ZNTTS potrjuje naslednje sklepe, ki so bili oblikovani na Okrogli mizi. 

Posreduje se jih Izvršnem odboru NTZS, Nadzornem odboru NTZS, Strokovnem svetu NTZS, 

Tehnični komisiji NTZS in klubom: 

3.1. Na tekmovanjih lahko tekmovalce vodijo osebe, ki imajo poravnano članarino ZNTTS za 

tekočo sezono. Skladno s pravili ITTF pa lahko tekmovalca vodi tudi soigralec, ki nastopa na 

istem tekmovanju. 

3.2. ZNTTS predlaga, da STS takoj izvede razpis za vodjo usposabljanja, ki mora izpolnjevati 

naslednje kriterije: 

- imeti izobrazbo 7. stopnje, 

- imeti izobrazbo s področja športa ali 1. stopnjo usposobljenosti v namiznem tenisu, 

- Imeti vsaj 5 let izkušenj v namiznem tenisu. 

3.3. ZNNTS nalaga Pisarni NTZS, da izdela akreditacije za člane ZNTTS s katerimi se bodo 

legitimirali na tekmovanjih. Pisarna NTZS pošlje navodila organizatorjem tekmovanja, da 

lahko igralce vodijo samo osebe s trenersko akreditacijo. 

 

ZA: 27 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

 

ADD5 

Uroš Slatinšek pojasni, da je odbor ZNTTS na svoji korespondenčni seji sprejel sklep, da se v 

STS vključi dva trenerja, tako kot je bila to praksa vsaj zadnjih 10 let. Na zadnji seji Izvršni 

odbor kljub predlogu ZNTTS ni potrdil dveh članov ZNTTS v Strokovni svet NTZS. V 

pogovoru z Nadzornim odborom se je ugotovilo, da za takšno tolmačenje Statuta in pravilnika 

ter sprejetega sklepa nimajo nobene pravne podlage. Tako Strokovni svet NTZS, dokler ne bo 

kompleten, nima pooblastila za sprejemanje sklepov. Ker pa želi, da je delo ZNTTS 

transparentno predlaga, da se danes potrdi predlog. 

Darijan Vizjak pojasni, da ima Strokovni svet pomembno nalogo priprave meril za panožne 

športne šole, zato je nujno, da se delo hitro opravi. 

Uroš Slatinšek še prosi, da se dva člana kandidirata v odbor ZNTTS, da si bodo lahko razdelili 

delovne naloge. 

 

Sklep št. 4: Skupščina ZNTTS potrjuje predlog odbora ZNTTS za člana Strokovnega sveta 

NTZS Uroša Slatinška in Zdenka Švaba in zahteva, da Izvršni odbor takoj potrdi celotno 

sestavo STS NTZS, da bo le ta lahko legitimno sprejemal sklepe v izogib nepravilnem 

delovanju NTZS. 

Sklep št. 5: Skupščina ZNTTS potrjuje, da sta v Odboru ZNTTS pridružita Jure Dretnik in 

Zdenko Švab. 

ZA: 27 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 
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ADD6 

Uroš Slatinšek odpre razpravo pod točko 6. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 

Sklep št. 6: ZNTTS bo vsako leto izvedla izbor za najboljšega trenerja. Odbor ZNTTS bo 

pripravil Pravilnik o točkovanju, ki bo podan članom ZNTTS v javno razpravo za obdobje 1 

meseca in nato dokončno oblikoval in potrdil Pravilnik. 

ZA: 27 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

 

Skupščina ZNTTS se je zaključila ob 22.00 uri. 

 

Zapisnikar: Matevž Črepnjak 

 

Overovatelj zapisnika: Matjaž Rus 

 

 

 

 


