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LETNI PROGRAM DELA NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2021 

 
 

Za vsako leto Namiznoteniška zveza Slovenije v letnih programih dela opredeli sredstva in metode za 
doseganje zastavljenih ciljev na naslednjih področjih dela:  
- akti NTZS, 
- organi NTZS, 
- vrhunski šport, 
- množičnost (rekreacija, šolski šport), 
- propagandne aktivnosti (popularizacija in razširjanje igranja NT), 
- sodelovanje s klubi in regijami, 
- marketinške aktivnosti in finančno poslovanje, 
- kadrovanje (šolanje ter izpopolnjevanje kadrov in »pridobivanje« novih kadrov na vseh    
  področjih); 
 
Finančni načrt za vsako leto pripravijo strokovne službe, programe za vrhunski šport in strokovni razvoj 
Strokovno trenerski svet in državni selektorji za posamezne starostne kategorije, za ostale aktivnosti pa 
komisije NTZS zadolžene za posamezna področja. Program dela vsako leto sprejema Izvršni odbor 
NTZS kot najvišji izvršni organ zveze, potrjuje pa ga tudi Skupščina NTZS. 
 
Letne programe (finančni načrt in programe Strokovno trenerskega sveta ter državnih selektorjev) 
potrjujejo organi NTZS - Izvršni odbor oziroma Kolegij Izvršnega odbora, v finančnem načrtu programa 
dela pa so tudi vsebinsko opredeljene dejavnosti, zlasti na področju vrhunskega športa, športa mladih 
usmerjenih v vrhunski šport in delovanja zveze. 
 
Izvajanje programa spremljajo pristojni organi in komisije NTZS. Izvršni odbor in Strokovno trenerski 
svet spremljata redno vsaj na vsaka dva meseca, ostale komisije pa vsaj štirikrat letno. 
Tako zagotavljamo izvajanje programov in doseganje zastavljenih tekmovalnih in ostalih ciljev. 
 
Vodstvo, izvoljeno na Skupščini NTZS 2.12.2019, je potrdilo programe reprezentanc.  
 
Zaradi tekmovalnega koledarja v letu 2021 ( tekmovalni sezoni 2020/2021 in 2021/2022), ko so 
najvažnejša tekmovanja, člansko svetovno in evropsko prvenstvo za posameznike in ekipno, evropsko 
prvenstvo U-21, udeležbe na World Tour tekmovanjih za članske reprezentance, ter evropsko in 
svetovno prvenstvo in udeležba na mednarodnih mladinskih in kadetskih prvenstvih za reprezentance v 
mlajših kategorijah, bo finančni program za leto 2021 najvišji pri programski točki Vrhunski šport. Glavni 
cilj je še vedno nastop članske ekipe na OI 2021 v Tokiu. 
Na NTZS so zaposlene tri osebe (sekretar) za nedoločen čas in dva trenerja na projektu NPŠŠ. 
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FINANČNI NAČRT PROGRAMA DELA 
NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2021 

 

 
1. ŠPORTNA  AKTIVNOST  OTROK IN MLADINE                                                                 EUR        
1.1. Športna dejavnost predšolskih otrok-predstavitev, seminarji…                                            1.000               
1.2. Prvenstva ŠŠD (organ. stroški, promocijski in drugi izdatki )                                    2.000                    

SKUPAJ 1                                    3.000                 

 
2. ŠPORTNA REKREACIJA 
Mestna in meddržavna srečanja                                     1.000                    
Udeležba na EP in SP za veterane                                      1.000                       
Delovanje komisije za rekreativni NT                                     1.000                     

SKUPAJ 2                                     3.000                  

 
3. VRHUNSKI ŠPORT 

SKUPAJ 3        361.420                                      

 
4. SPREMLJAJOČA STROKOVNA DEJAVNOST 
Izdaja učnih materialov za sodnike, delegate 1.000                
Izdaja materialov za promocijo namiznega tenisa 1.000                  

SKUPAJ 4 2.000                  

 
5.. DELO ORGANOV ZVEZE 
5.1. Delo organov NTZS  
zasedanja organov NTZS 2.000 
obiski klubov 1.000                 
zasedanja komisij (disc. sodišče, nadz. odbor, tehnična,...)  1.500                 
5.2. Delo strokovne službe  
A. Materialni izdatki   
najemnina prostorov 4.500                
poštnina 500                   
telefoni, fax  3.000                
fotokopiranje, pisarniški material 2.500                  
računovodski servis 8.200 
B. Osebni dohodki (bruto bruto, regres, prevoz, prehrana)  
OD tehnični sekretar 30.000                                
OD NT Centra NPŠŠ 
RKŠ 
OD pomoč v pisarni 
 

50.000 
20.000 
4.000 

SKUPAJ 5 127.200               

  
6. RAZVOJ  
6.1 Spletna stran ntzs.si – informacijski sistem 4.500 
      Strokovni sodelavec - novinar 2.400 

SKUPAJ 6 6.900  

 
7. POPLAČILO ZAPADLIH TERJATEV 

  

7.1 Poplačilo terjatev iz preteklosti 20.000 
SKUPAJ 7 20.000 
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Ad. 3. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Naše reprezentance bodo v sezonah 2020/2021 in 2021/22  sodelovale na: 
člansko svetovno in evropsko prvenstvo za posameznike in ekipno, evropsko prvenstvo U-21, 
udeležbe na World Tour tekmovanjih za članske reprezentance, ter evropsko in svetovno prvenstvo in 
udeležba na mednarodnih mladinskih in kadetskih prvenstvih za reprezentance v mlajših kategorijah, 
bo finančni program za leto 2021 najvišji pri programski točki Vrhunski šport. Glavni cilj je še vedno 
nastop članske ekipe na OI 2021 v Tokiu. 
 
Trenutno se nahajajo naši igralci na svetovni jakostni lestvici: 
Jorgić 34. mesto, Tokić 65. mesto, Kožul 112. mesto in Galičeva 157. mesto. 
 
 
PROGRAMSKA USMERITEV 
 
Strokovno trenerski svet in IO NTZS za vsako sezono sprejemata programe dela, ki jih pripravijo 
državni selektorji in trenerji (za člane Andreja Ojsteršek Urh, za članice, mladinke in kadetinje Vesna 
Ojsteršek, za mladince in kadete Darijan Vizjak) in v katerih so navedeni seznami kandidatk in 
kandidatov za reprezentance in ostali elementi potrebni za izvedbo programa. 
Treninge in priprave izvajamo v klubih, na skupnih akcijah in na pripravah reprezentanc in posameznih 
skupin, ki jih določajo državni selektorji in potrjuje strokovno trenerski svet. Delo reprezentančnih 
selekcij poteka po individualnih programih za igralke in igralce, ki jih pripravljajo klubski trenerji in jih s 
selektorji uskladijo z reprezentančnimi programi.  
Skladno z možnostmi se dogovarjamo za skupne priprave z reprezentancami drugih držav v njihovih 
centrih ali v Sloveniji. 
 
TEKMOVANJA: reprezentance R Slovenije bodo v letu 2021 nastopale na mednarodnih tekmovanjih, 
ki so v programih ITTF in ETTU, z NT zvezami nekaterih držav pa se dogovarjamo za sodelovanje na 
njihovih tekmovanjih. Igralke, igralci nastopajo na tekmovanjih v skladu z individualnimi programi, 
stroške krije delno NTZS. 
TESTIRANJA: program testiranj izvajamo skupno s sodelavci FŠ in njihovimi pogodbenimi izvajalci in 
jih bomo izvajali vsaj dvakrat letno, da bi lahko spremljali formo in napredek v nekaterih parametrih. Pri 
mlajših spremljamo predvsem razvoj, pri starejših pa tudi tekmovalno formo. 
PRIPRAVE 
Eden najvažnejših pogojev za napredovanje igralk, igralcev je kvalitetno treniranje v veliki, kvalitetni in 
raznovrstni skupini, kar jim omogočamo na raznih pripravah, ne glede na njihovo klubsko pripadnost. 
V letu 2013 je bil ustanovljen Namiznoteniški Center Slovenije v Novem mestu v katerega so se vključili 
mladi igralci iz vse Slovenije. Cilj centra je, da omogoči najboljšim mladim igralcem in občasno tudi 
članskim reprezentantom izboljšati kvaliteto treniranja. Center se je kasneje preselil na novo lokacijo na 
Otočec. Od 09.2019 se uporablja občasno za reprezentančne priprave. NTZS je tudi podprla 2 centra 
in sicer v Ljubljani in Novem mestu. 
S programom dela, ki ga za vsako sezono sprejemata STS in IO NTZS, bomo kandidirali za potrebna 
finančna sredstva pri MŠŠ in Fundaciji za šport. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ntzs.si
http://www.ntzs.si/


NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 
Tel.: 01 4397560 
Fax: 01 4331142 
E-mail: info@ntzs.si 
               www.ntzs.si 

 

 
3.1. PRIPRAVE IN NASTOPI 
3.1.1. PRIPRAVE IN NASTOPI ČLANSKIH REPREZENTANC 
3.1.2. PRIPRAVE IN NASTOPI MLADINSKIH IN KADETSKIH REPREZENTANC 
 
Pod to programsko točko načrtujemo vse priprave in nastope igralk, igralcev za reprezentanco R 
Slovenije na mednarodnih tekmovanjih, ki so v koledarju ITTF in ETTU. Državni selektorji  so pripravili 
podroben program priprav in nastopov in kandidate za udeležbo. Tekmovalni koledar v letu 2021 je 
ponovno zelo natrpan (SP, Evropsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo za mlajše člane U-21, 
mediteranske igre, tekmovanja WORLD TOUR …). 
 
TEKMOVANJA 
V drugem delu sezone 2020/2021 in v tekmovalni sezoni 2021/2022, katere polovica finančno pripada 
v leto 2021, so najvažnejši cilji nastopi na OI Tokio 2021, Svetovnem in Evropskem prvenstvu ter 
Mediteranskih igrah.  
 
Pričakujemo torej udeležbo članskih reprezentanc na OI, SP, EP, mediteranskih igrah ter na nekaterih 
WORLD TOUR Circuit tekmovanjih in na nekaterih mednarodnih prvenstvih. 
 
Prav tako načrtujemo udeležbo reprezentanc v mlajših kategorijah na Svetovnem prvenstvu, 
Evropskem prvenstvu in na mednarodnih prvenstvih nekaterih držav.  
 

3.1.1. NASTOPI ČLANSKIH REPREZENTANC                                            EUR                         

 

EVROPSKE EKIPNE KVALIFIKACIJE, (za nastop na EP 2021) 
- potni stroški, 12 oseb x 2 po 400 eur  9.600                             
- bivanje,         12 oseb 5 dni po 200 EUR na dan                              12.000 

SKUPAJ                              21.600                  

EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO, Cluj-Napoca (Romunija) 28.9.-3.10.2021 
- potni stroški, 12 oseb x 2 po 300 eur  7.200                             
- bivanje,         12 oseb 6 dni po 150EUR na dan                              10.800 

SKUPAJ                              18.000                  

SVETOVNO PRVENSTVO, BUSAN (Korea) 28.2.-7.3.2021 
- potni stroški, 12 oseb po 800 eur  9.600                             
- bivanje,         12 oseb 8 dni po 200 EUR na dan                              19.200 

SKUPAJ                              28.800                  

OLIMPIJSKE IGRE, Tokyo 26.08.-04.09.2020  
  

EVROPSKO PRVENSTVO, Warszawa (Poljska) 21.-27.6.2021  
- potni stroški, 12 oseb po EUR 400                                   4.800 
- bivanje,         12 oseb 7 dni po 180 EUR na dan   15.120                  

SKUPAJ                              19.920                  

EVROPA TOP, Montreux (Švica) 6.-7.2.2021   

- potni stroški 1000 
- bivanje 2-3 osebe 600 
                                                                                          SKUPAJ 1600 

- Organizacijski stroški  2.000 
- Individualni programi igralci 2021 24.000 
SKUPAJ ZA 5 TURNIRJEV (a 11300) + Igralci individualni program 82500  

  

TEKMOVANJA ČLANSKIH REPREZENTANC SKUPAJ                                    172.420               
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PRIPRAVE ČLANSKIH REPREZENTANC                                             

- avgust 2021 – bazične priprave (16-20 oseb)                                    8.000                    
- zaključne priprave pred SP in EP (Otočec, tujina)                                  6.000                                                               
- pred raznimi MP, ...5-7 krat po 4-5 dni, stalne priprave v tujini                                  20.000                 
-honorarji za zunanje sodelavce (sparingi,psiholog, 
fizioterapevt, tel.priprava....) 

                                 8.000                 

- najemnine dvoran                                  4.000                 

PRIPRAVE ČLANSKIH REPREZENTANC SKUPAJ                                    46.000                 

3.1.1. SKUPAJ                              218.420                       

 
3.1.2. NASTOPI MLADINSKIH IN KADETSKIH REPREZENTANC 
                                                                                                                                                 EUR                           

NASTOPI 

- EP U-21 mlajši člani, Spa (Belgija) 10.-14.11.2021                                                                          10.000 
- EP za mladino (18-20 oseb), Zagreb (Hrvaška) 8.-19.7.2021                                    20.000                    
- nastop na 5 MP (povprečni stroški na 1 MP EUR 6.000)                                 30.000                    
- nastop na Euro Mini Champsu 2021                                    3.000 
- nastop na 1-2 tekmovanjih (meddržavna, propagandna)                                         2.000                    

TEKMOVANJA MLADINSKIH IN KADETSKIH 
REPREZENTANC SKUPAJ 

65.000                    

  

PRIPRAVE MLADINSKIH IN KADETSKIH REPREZENTANC  

- avgust 2021 – bazične priprave (16-20 oseb)                                   10.000                    
- zaključne priprave pred EP (20 oseb)                                   10.000                    
- vikend priprave in priprave (razni kraji in Otočec - NT Center)                                   25.000                    
PRIPRAVE MLADINSKIH IN KADETSKIH REPREZENTANC 

 
SKUPAJ                                 45.000                    

3.1.2. SKUPAJ 110.000                  

SKUPAJ 3.1 328.420                  

  

3.2. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V SLOVENIJI IN TUJINI 
Seminarja ETTU  - 2 x po 2 trenerja                                  2.000                      
Seminarji doma (lastni, OKS)                                   1.000                       

SKUPAJ                                 3.000                    

3.3. POVRAČILA OD STROKOVNJAKOM  
Nadomestilo OD selektorjem in trenerjem                                 20.000                   
Nadomestilo OD zun. sodelavcem (psiholog, fizioterapevt... )                                  5.000                    

SKUPAJ                                25.000                    

3.4. DRŽAVNI CENTRI - PRIPRAVE 

 
Sredstva za delo centrov za priprave( trenerji, dvorane, ...)                                     5.000                   

                                                                                     SKUPAJ  5.000 

PROGRAMSKA TOČKA 3. VRHUNSKI ŠPORT SKUPAJ                               361.420                                      
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REKAPITULACIJA IZDATKOV 

  

1. ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK IN MLADINE                                         
3.000                    

2. ŠPORTNA REKREACIJA                                           
3.000                 

3. VRHUNSKI ŠPORT                                        
361.420                                            

4. SPREMLJAJOČA STROKOVNA DEJAVNOST                                         
2.000                    

5. DELO ORGANOV NTZS                                      
127.200               

6. RAZVOJ                                         
6.900 

7. POPLAČILO ZAPADLIH TERJATEV 20.000 

VSE SKUPAJ                                                           
523.520 

 

 

REKAPITULACIJA DOHODKOV 

1. PARTICIPACIJA MIZKŠ 165.000                

2. PARTICIPACIJA FŠ 140.000 

3. PARTICIPACIJA IZ LASTNE DEJAVNOSTI  

- registracijske takse, članarine, mandatne kazni,... 25.000                

- marketinška dejavnost 85.000 

- razno 43.520 

- Participacija RKŠ OKS  20.000 

- Participacija MIZŠ PŠŠ     25.000 

- Pokrivanje negativnega društvenega sklada do konca 
leta 2020     

20.000 

VSE SKUPAJ                                        
523.520            

 
 
 
 
         
                Uprava  NTZS     
Ljubljana, 25.11. 2020                                
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