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Poročilo NO za Skupščino NTZS 
 
 
NO je organ NTZS, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana. Člani NO, in sicer Drago Torkar, 
Gaber Kontelj in Janez Pezelj so bili s 4-letnim mandatom imenovani na Skupščini dne 4. 11. 
2019. Janez Pezelj je dne 18. 5. 2020 odstopil z mesta člana NO, zato od tedaj NO sestavljata 
dva člana. 
 
NO je poročilo za skupščino pripravil dne 9. 10. 2020, vendar ker skupščine lani jeseni zaradi 
epidemije ni bilo, je NO obstoječe poročilo dopolnil in posodobil na današnji dan. 
 
NO svoje naloge in pristojnosti uresničuje na podlagi 25. člena Statuta. Le-ta določa, da NO 
nadzoruje izvajanje Statuta in drugih splošnih aktov NTZS, sklepov Skupščine NTZS, odgovorno 
in gospodarno uporabo sredstev NTZS, delo organov NTZS, materialno in finančno poslovanje 
NTZS, nadzoruje izvajanje načel javnosti dela NTZS, kontrolira izvajanje pravic in dolžnosti 
članov NTZS in ugotavlja nepravilnosti pri delu organov NTZS. NO o svojih ugotovitvah poroča 
Skupščini NTZS, kateri je tudi odgovoren za svoje delo. 
 
NO ni pritožbeni organ, ki bi lahko spreminjal odločitve drugih organov NTZS, in sicer vse 
dokler se le-te gibljejo znotraj polja opredeljenih pooblastil in pristojnosti. Na to dejstvo je NO 
v svojih odzivih v zadnjem letu večkrat opozoril. 
 
NO skladno s pooblastili iz 25. člena Statuta svoje dejavnosti izvaja bodisi na lastno pobudo 
bodisi na pobudo tretjih oseb. Pobuda tretjih oseb mora imeti dovolj podatkov, da je mogoče 
priti do zaključka, da zadeva spada v pristojnost NO. 
 
NO je od izvolitve svojih članov, t. j. od zadnje Skupščine NTZS obravnaval več zadev, glede 
katerih se je tudi pisno opredelil. To so bile: 

- Opredelitev do očitkov, da so bila merila za izbor izvajalcev v programu NPŠŠ za 
obdobje 2020-2024 določena netransparentno (dne 17. 1. 2020), 

- Opredelitev do očitkov, da je bil izbor reprezentantov moške ekipe za OI kvalifikacije 
na Portugalskem in za SP v Koreji neobjektiven in netransparenten (dne 17. 1. 2020), 

- Opredelitev do postopka sprejema Poslovnega poročila NTZS (dne 17. 4. 2020) ter 



- Odziv na pisanja posameznikov in klubov glede nadaljevanja ligaškega tekmovanja po 
preklicani epidemiji COVID-19 (dne 5. 6. 2020). 

 
Pisne opredelitve NO so članom NTZS in širši javnosti dostopne na spletni strani NTZS 
(https://ntzs.si/ntzs-osnovna/nadzorni-odbor/). 
 
NO se je sproti seznanjal z zadevami, ki se tičejo delovanja NTZS. To je počel bodisi preko 
telefonskih pogovorov, elektronske pošte ali s sodelovanjem na sejah Izvršnega odbora NTZS. 
 
NO se je seznanil z Poslovnim poročilom NTZS za leto 2019, osnutkom poslovnega poročila  za 
2020 ter z ostalimi dokumenti, iz katerih je mogoče sklepati na potek materialnega in 
finančnega poslovanja NTZS. Finančno stanje vsekakor ni zavidljivo, saj NTZS bremenijo 
finančne obveznosti iz preteklih let. Zaradi tega je ogrožena tudi sprotna likvidnost NTZS. Leto 
2020 je bilo posebno tudi zaradi epidemije s COVID-19. Zaradi virusa je bilo oteženo ne le 
izvajanje rednih športnih aktivnosti temveč tudi zbiranje sponzorskih in donatorskih sredstev. 
Tudi zato prihodkovna stran ni tako optimistična kot bi lahko bila. V letu 2020 je razvidna 
razpolovitev dotacij s strani Fundacije glede na leto 2019. Dotacije s strani MIZŠ so sicer precej 
višje, vendar je njihovo povečanje neposredno povezano s financiranjem povečanih stroškov 
dela. NO meni, da bi bilo z večjo proaktivnostjo s strani pristojnih organov oziroma oseb s 
strani NTZS potrebno izkoristiti vsakršno priložnost za pridobivanje sponzorskih in donatorskih 
sredstev ter za vključevanje NTZS v projekte tako na nacionalni ravni kot na nivoju ETTU in 
ITTF. S tem bi se na eni strani izboljšala likvidnost NTZS na drugi pa zmanjšala njena 
prezadolženost. 
 
NO ugotavlja, da je tudi na drugih področjih (ne le na področju prihodkov, odhodkov in 
likvidnosti) še precej prostora za izboljšave:  

- Čeprav se je veliko govorilo o marketinških aktivnostih in komuniciranju z javnostjo, se 
premiki na tem področju čutijo šele v zadnjem času (angažiranje osebe za projekt 
Tokyo 2021, angažiranje zunanje agencije za prenovo celostne grafične podobe in 
izvedbo posameznih marketinških kampanj). NTZS bi si morala  zagotoviti večjo 
prepoznavnost in pojavnost v medijih zlasti pa zagotoviti večjo promocijo namiznega 
tenisa kot športa, in sicer tako času, ko se je naši moški reprezentanci uspelo uvrstiti 
na olimpijske igre kot tudi po tem. 

- Premalo je bilo narejenega na področju razvoja talentov in ukvarjanja z mladimi (npr. 
v okviru nacionalnega ali regionalnih centrov). Prav tako je še precej prostora pri 
promociji fair-playa, vrednot olimpizma in nadgradnji sistema tekmovanj. 

 
 
 
 
Nadzorni odbor 
Gaber Kontelj, predsednik 
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