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Datum: 26. 2. 2021 
 
 
POSLOVNO POROČILO NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2020 
 
 
Namiznoteniška zveza Slovenije je spremenila osnovni akt - statut NTZS (spremenjen je bil na 50. 
izredni skupščini NTZS 2. 12. 2019), ki je bil potrjen na UE Ljubljana 30. 11. 2020. Ostali pravilniki in 
pravila (Disciplinski pravilnik, poslovniki o delovanju organov in komisij NTZS), ostajajo za leto 2020 
enaki kot v letu 2019. Zaradi prilagajanja spremembam pravil in pravilnikov mednarodnih zvez 
(Evropske – ETTU in svetovne – ITTF) smo morali spremeniti le nekatere določbe Pravilnika o sistemu 
in organizaciji tekmovanj. 
 
 
 
A. SPLOŠNI DEL 
 
1. Namiznoteniška zveza Slovenije (v nadaljevanju NTZS) je prostovoljna zveza klubov, društev in 
območnih zvez, katerih dejavnost je namizni tenis. 
Zvezo so ustanovili namiznoteniški klubi, društva in zveze društev z namenom, da ureja in zastopa 
skupne interese namiznega tenisa v Sloveniji. 
Predhodnica zveze je bila 31. 3. 1930 ustanovljena Ljubljanska namiznoteniška podzveza, še pred 
tem pa leta 1929 ustanovljeni Medklubski namiznoteniški odbor. Namiznoteniška zveza Slovenije kot 
uradni pričetek igranja namiznega tenisa na Slovenskem priznava leto 1928, ko so v Čakovcu člani 
murskosoboške ekipe odigrali prvi dvoboj. 
 
Sedež Namiznoteniške zveze Slovenije je v Ljubljani, Celovška 25 (Hala Tivoli), ID za DDV: SI 
85621005, matična številka pa 5137560. 
 
2. NTZS je ustanovljena skladno z Zakonom o društvih in Zakonom o športu in je prostovoljno 
združenje klubov, društev in zvez na podlagi sklenitve pogodbe o ustanovitvi NTZS in z lastnimi 
sredstvi in močmi ter s pomočjo skupnosti skrbi za razvoj te panoge, s tem pa tudi skrbi za izvajanje 
nalog, ki so pomembne za splošni razvoj športne kulture. 
 
3. Novo vodstvo NTZS je bilo izvoljeno 2. 12. 2019 na 50. izredni skupščini NTZS. Izvršni odbor NTZS 
(v nadaljevanju IO) vodi še naprej predsednik mag. Marjan Hribar, v IO pa je poleg njega še 6 članov. 
Skupno ima IO NTZS tako 7 članov, ki imajo štiriletni mandat. 
 
 
4. Najvišji organ NTZS je Skupščina, ki se sestaja enkrat letno, na volilni skupščini pa se poleg IO 
volita še Nadzorni odbor in Disciplinsko sodišče. 
 
Po funkciji so člani IO: predsednik NTZS in dva člana,  predstavnik klubov in predsednik Strokovno 
trenerskega sveta ki so vsi izvoljeni na skupščini NTZS ter predsednik Združenja NT trenerjev (izvoljen 
na skupščini ZNTTS) in predsednik TRK (izvoljen na skupščini TRK). Člane ostalih komisij in državne 
selektorje pa potrjuje IO NTZS. 
 
5. Poleg nalog, ki jih ima NTZS kot ustanovitelj in podpisnik ustanovne listine Olimpijskega komiteja 
Slovenije-Združenja športnih zvez, je namen NTZS spodbujati športno dejavnost in tako prispevati k  
razvoju namiznega tenisa v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da: 
 
- skrbi za razvoj in širjenje namiznega tenisa, 
- skrbi za varstvo in razvoj olimpijskega gibanja ter športa nasploh, 
- spodbuja namizni tenis pri mladih in zagotavlja njihovo uveljavljanje doma in po svetu, 
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- zagotavlja pogoje za vrhunski namizni tenis, 
- organizira in vodi državna prvenstva in druga tekmovanja, 
- izbira in vodi pripravo državnih reprezentanc, 
- strokovno izpopolnjuje igralce in igralke, 
- strokovno izpopolnjuje trenerje, sodnike in druge strokovne delavce NTZS, 
- organizira športne prireditve, 
- skrbi za založništvo, propagando in marketinško dejavnost, 
- skrbi za nabavo športnih pripomočkov članom NTZS, 
- nudi strokovne usluge namiznoteniškega športa v skladu z veljavnimi predpisi. 

 
6. Ker NTZS velik del financ (cca. 70%) pridobiva iz sredstev proračuna R Slovenije je v pretežni meri 
odvisna od MŠŠ in Fundacije za šport, ki sta glavna sofinancerja, ostali del sredstev pa pridobi iz 
lastnih sredstev (članarine, registracijske takse…) in od sponzorjev. Osnova sofinanciranja so kriteriji 
MŠŠ in Fundacije za šport. Pridobivanje sponzorskih sredstev pa je neposredno povezano z 
doseganjem boljših rezultatov vseh selekcij na svetovnih, evropskih in ostalih mednarodnih prvenstvih. 
 
 
B. POSEBNI DEL 
 
 
1. Programi dela in zastavljeni cilji za leto 2020 so bili sprejeti na Skupščini NTZS 2019 v letnem 
programu dela za leto 2020, programe dela reprezentanc pa sprejemata IO in Strokovno trenerski svet 
za vsako tekmovalno sezono, ki traja od 1. julija tekočega leta do 30. junija naslednjega leta. 
 
Letne programe pripravlja IO, osnova zanje pa so programi Strokovno trenerskega sveta in programi 
državnih selektorjev na področju vrhunskega športa in programi združenj, Liga odbora in komisij NTZS 
na ostalih področjih: množičnost, organiziranost, pridobivanje sredstev, izobraževanje kadrov… 
 
 
 
2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 
a. Zakonske in druge pravne podlage: 
    - Zakon o športu, 
    - Nacionalni program športa, 
    - Zakon o društvih, 
    - pravilniki o razdeljevanju sredstev (MŠŠ, FŠ, OKS...), 
    - akti OKS zavezujoči za članice in akti mednarodnih organizacij (ITTF, ETTU), 
    - Pravila Namiznoteniške zveze Slovenije, 
    - pravilniki Namiznoteniške zveze Slovenije in poslovniki o delu organov in  komisij: Disciplinski 

pravilnik, Pravilnik o sistemu in organizaciji tekmovanj,  Pravila igranja  SNTL,   Registracijski 
pravilnik, Pravilnik o licenciranju NT trenerjev, Pravila  Združenja NT sodnikov, Pravila Združenja 
NT  trenerjev, Pravila Združenja NT igralk in igralcev; 

 
b. Dolgoročni cilji so razvijanje množičnosti in dvig kvalitetnega nivoja namiznega tenisa v R Sloveniji 
skladno z osnovnimi pedagoškimi in metodološkimi načeli delovanja v športu, zagotavljanje 
ustreznega financiranja, vključevanje v akcije in delovanje OKS, ETTU in ITTF. 
 
Uresničevanje rezultatskih ciljev na tekmovanjih je mnogokrat odvisno tudi od nepredvidljivih faktorjev, 
kot so poškodbe, bolezni…, zato tudi nikoli ne moremo zelo natančno napovedovati ciljev. Pogosto so 
cilji dokaj visoki, vsak moteči faktor pa lahko onemogoči doseganje zastavljenih ciljev. 
 
c. Računovodske posle za NTZS opravlja OKS Olimp d.o.o., ki je tudi pripravil bilanco in 
računovodska pojasnila. 
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Reprezentančne programe v letu 2020, zaradi pandemije COVID 19, nismo izpeljali v predvidenem 
obsegu. Omogočili pa smo izpeljavo programa vsem kandidatom za OI Tokio 2020. Tudi mladinski in 
kadetski reprezentanci sta utrpeli izpad na mednarodni sceni ob odpovedi zaradi pandemije. izvedeno 
je bilo le EP za člane U-21 in WJC Češke za mladino.  
Kljub epidemiji smo uspeli zvesti vsa individualna državna in ekipna prvenstva RS (tudi člansko 
ligaško tekmovanje), ter več ožjih in širših reprezentančnih priprav. 
 
d.  Povečati bo potrebno sredstva iz marketinške dejavnosti. V primerjavi z lansko sezono 2019 lahko 
v letu 2020 ugotovimo izpad prihodkov iz naslova organizacije velikih športnih dogodkov.  
 
e.  Strokovno trenerski svet NTZS je ocenil doseganje rezultatskih ciljev in tudi nadzoroval izvajanje 
programov vseh selekcij. Ocenil je, da so bili rezultatski cilji  izpolnjeni, pri članih pa celo preseženi z 
direktno uvrstitvijo moške ekipe in dveh posameznikov na OI TOKIO 2020 (2021).  
 
Moška članska ekipa ostaja v prvi diviziji evropske in svetovne elite, ženska ekipa pa ostaja v drugi 
diviziji evropske in svetovne elite. 
Naš najboljši članski igralec je Darko Jorgić, ki zavzema 31. mesto na svetovni jakostni lestvici. Med 
najboljših 100 članov je uvrščen tudi Bojan Tokić (na 66. mesto), medtem ko je Deni Kožul trenutno na 
111. mestu. 
Pri članicah je najboljša na svetovni jakostni lestvici Alex Galič na 157. mestu. Ima pa trenutno 
zamrznjeno pozicijo zaradi bolezni. 
 
Največji uspeh je v letu 2020 poleg uvrstitve na OI dosegel Darko Jorgić, ki se je na evropskem 
članskem Topu,  na katerem je nastopilo 16 najboljših evropskih igralcev, uvrstil na 2. mesto.  
 
Na EP za članice in člane U-21 je odlično uvrstitev dosegla Ana Tofant s 5. mestom med 
posameznicami v kategoriji mlajših članic do 21 let.  
 
Skupna ocena je bila, da so reprezentančne selekcije dosegle zastavljene cilje. Cilji posameznih 
igralk, igralcev so bili napredovanje na svetovnih jakostnih lestvicah in so bili v glavnem tudi doseženi. 
V trenutnih razmerah so bili cilji postavljeni realno, kljub močno okrnjeni mednarodni sezoni.. 
 
Za doseganje višjih ciljev bi bilo potrebno zagotoviti več finančnih sredstev in še izboljšati strokovno 
delo, morebiti s kadrovskim okrepitvami in s pomočjo regijskih centrov, kjer bi združevali najboljše 
igralke in igralce in s tem dosegali večjo kvaliteto treniranja. 
Napredovanje na jakostnih lestvicah je namreč pogojeno z boljšim trenažnim procesom in 
nastopanjem na čim več mednarodnih tekmovanjih na raznih celinah, na katerih so potni in 
nastanitveni stroški izjemno visoki in  jih trenutno v celoti ne zmoremo.  
 
f. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja bo podal Nadzorni odbor. 
Večina klubov, ustanoviteljev NTZS, je še v večjih težavah kot NTZS (finančnih, kadrovskih) in bi 
potrebovali pomoč pri strokovnem delu, pri izvajanju strokovnih programov, ter organizacijsko pomoč 
pri izvedbi tekmovanj ter procesih treniranja. 
 
g. Dejavnost NTZS je neposredno povezana z ustanovitelji, to je z društvi, klubi in sekcijami 
namiznega tenisa, ki skladno s sprejetimi akti sodelujejo pri sprejemanju vseh odločitev in programov 
ter sodelujejo v delu vseh organov in komisij NTZS. 
Izboljšanje dela, višji cilji in izpolnjevanje le-teh so prav gotovo pogoj za izboljšanje dela v osnovnih 
organizacijah. 
Dejavnost NTZS ima torej učinke pri delovanju osnovnih organizacij na področjih tekmovalnega športa 
– vrhunskega športa, množičnosti, organiziranosti, izobraževanja kadrov, popularizaciji namiznega 
tenisa, skratka na vseh področjih, kjer šport lahko vpliva na okolje v družbi. 
 
h. Pojasnila v zvezi s kadrovanjem na NTZS 
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V letu 2020 je bila kadrovska zasedba NTZS spremenjena, ker sta bila dodatno zaposlena 2 trenerja 
preko NPŠŠ, tako da so sedaj na NTZS zaposleni trije. 
 
Izobraževanje vseh delavcev v NTZS zagotavljamo z rednimi trenerskimi, sodniškimi in delegatskimi 
izobraževanji v sodelovanju s Fakulteto za šport, OKS Olimp in drugimi izobraževalnimi institucijami v 
Sloveniji ter še dodatno za trenerski kader z drugimi državnimi namiznoteniškimi zvezami. 
 
 
NAMIZNOTENIŠKA  ZVEZA V ŠTEVILKAH 
 
Osnovna statistika: 
 
Članstvo: 36 klubov 
 
Število registriranih članov: 992 

 
 
 
 
C. PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA IN BILANCE STANJA 
Kot prilogo k temu poročilu prilagamo bilančne izkaze: Izkaz poslovnega izida, Dodatni podatki k 
izkazu poslovnega izida in Bilanco stanja. 
 
Podatki v nadaljevanju so v EUR, brez centov. 
 
1. Pojasnila k izkazu poslovnega izida od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
 
Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 358.982€, skupni odhodki  pa 299.738€.  Davek 
od dohodkov je obračunan v višini 1.107€, čisti presežek prihodkov znaša 58.137€ .   
 
P r i h o d k i 
Tabela: Prihodki po vrstah                                                                                     

 2020 2019 Indeks 

Dotacije iz MIZŠ 194.795 135.809 1,43 

Dotacije iz Fundacije 38.735 76.054 0,51 

Prihodki od OKS 32.570 30.809 1,06 

Dotacije iz mednarodne zveze in drugi 
prihodki iz tujine 

 
18.501 

 
35.152 

 
0,53 

Participacije 19.022 24.438 0,78 

Članarine, prispevki, donacije 25.575 22.867 1,12 

Prihodki od sponzorstva 12.086 28.895 0,42 

Prihodki od prodaje drugih storitev, 
opreme 

171 1.958 0,09 

Prihodki od taks,štartnin,registracij 7.452 7.792 0,96 

Državna pomoč Covid 6.830 - - 

Ostali prihodki 3.245 1.680 1,93 

PRIHODKI SKUPAJ 358.982 365.454 0,98 

 
 
Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki: 
- prihodki Ministrstva  v višini 54% 
- prihodki Fundacije so znašali 11% 
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- prihodki od OKS-a 9% 
- ostali prihodki v višini 26% 
 
 
O d h o d k i 
 
Tabela: Pregled odhodkov po vrstah:                                                                                            

 2020 2019 Indeks 

Stroški porabljenega materiala 4.419 5.380 0,82 

Stroški storitev 195.069 268.239 0,73 

Stroški dela 81.409 33.599 2,42 

Odpisi vrednosti 5.879 8.550 0,69 

Finančni odhodki 3.679 2.641 1,39 

Drugi odhodki (prijavnine, štartnine) 9.283 42.485 0,22 

 
ODHODKI SKUPAJ 

 
299.738 

 
360.895 

 
0,83 

 
Podrobnejši podatki po projektih so razvidni iz poročil po stroškovnih mestih. 
 
 
2. Pojasnila k bilanci stanja na dan 31.12.2020 
 
Neopredmetena sredstva (AOP 004): 
Vrednost neopredmetenih sredstev znaša 49.041€. Gre za vlaganja v športni objekt na Galjevici v 
višini 48.897€ in  licenca v višini 144€. V pasivi bilanci stanja je vlaganje v Galjevico izkazano med 
dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami v AOP 074. 
 
Opredmetena osnovna sredstva (AOP 010): 
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 2.457€. Novih nabav ni bilo. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 048): 
Skupna vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev znaša 27.797€, od tega: 

- terjatve  iz naslova akontacij za potne stroške 1.894€ 
- terjatev do MIZŠ 2.673€ 
- terjatve za dane avanse 540€ 
- druge terjatve 367€ 
- kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 22.323€. Zveza je opravila oslabitev terjatev, starejših 

od 1 leta. Stanje oslabljenih terjatev znaša 11.379€. 
 
Starost kratkoročnih terjatev do kupcev, brez slabitev, je razvidna iz tabele: 

nad 181 dni 180-90 
dni 

90-30 dni 30 do 0 
dni 

nezapadle       skupaj 

10.812€ 503€ 3.846€ 513€ 18.028€ 33.701€ 

 
Do dneva sestavitve letnega poročila je bilo plačanih 16.542€ terjatev do kupcev oz. 49%. 
 
 
Stanje denarnih sredstev (AOP 052):  
Na bilančni presečni dan  izkazuje zveza denarna sredstva na računu v višini 5.320€. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 053): 
Zveza izkazuje vnaprej plačane stroške prijavnine za super ligo 125€. 
 
Društveni sklad (AOP 056): 
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Sklad izkazuje  negativno stanje v višini 29.556€. Sklad je rezultat  poslovnih izidov od ustanovitve 
dalje. 
  
Dolgoročne PČR (AOP 074):  
Obrazloženo pod »neopredmetenimi sredstvi, AOP 004. 
 
Kratkoročne finančne obveznosti (AOP 087): 
Kratkoročne finančne obveznosti  znašajo 17.885€, posojilo Olimpijskega komiteja,  obrestna mera 
1%. 

 
Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 091): 
Zveza izkazuje stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti v skupni vrednosti 38.685€, v preteklem letu 
pa 100.631€. 
Obveznosti so izkazane iz naslova: 

- obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva v višini 6.560€, v preteklem letu 56.975€ 
- obveznosti do zaposlenih 4.740€ 
- obveznosti do države za davke in prispevke 11.058€ 
- obveznosti za nagrade 2.442€ 
- obveznosti iz naslova podjemnih pogodb 6.652€ 
- obveznosti iz naslova potnih nalogov 7.233€, v preteklem letu 33.882€ 

 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 095): 
Zveza izkazuje za 8.759€ vnaprej zaračunanih članarin. 

 
 
C. ZAKLJUČEK 
 

1. Datum in kraj nastanka poročila: Ljubljana, 11. 3. 2021 

 
         
 
Predsednik NTZS:                            
mag. Marjan Hribar 
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