
ZAPISNIK 48. IZREDNE VOLILNE SKUPŠČINE 

NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

Sejna soba v Hali Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 

26. junij 2019 ob 17.00  

  

Predstavniki članov NTZS z glasovalno pravico: Branko Franc Vidmar (NTK Dobova), Jože Urh (NTK 

Hrastnik), Igor Novel (NTK Arrigoni), Milana Krmelj (NTK Jesenice), Miloš Živkovič Peperko (NTD Kajuh 

Slovan), Aleksander Rozman (NTK Ljubljana in MRNTZ Ljubljana), Smiljan Mekicar (NTK Vesna), Mitja 

Županek (NTK Sobota in TVD Partizan Ljutomer), Žiga Zupan (NTS Mengeš), Boris Govednik (NTK 

Metlika), Damjan Cvetko (NTK Muta), Tomaž Kralj (NTK Krka), Sajda Slatinšek (ŠD SU), Igor Petrovčič 

(NTK Preserje), Mirko Unger (NTK Kema in NTK Ptuj), Darijan Vizjak (PPK Rakek in NTK Mahle 

Vrtojba), Božo Šetina (NTK Fužinar Inter Diskont), Janez Jevšnik (NTK Tempo) in Drago Torkar (ŠD 

Vrhnika);  

 Prisotni člani IO NTZS: Marjan Hribar, Janez Zore, Saš Lasan, Uroš Slatinšek in Domen Peperko;  

Prisotni člani NTZS: Danijel Šarlah (sekretar NTZS);  

Ostali prisotni: Blaž Brodnjak, Špela Polončič in Miroslav Matijaševič ; 

 

Predlagani dnevni red : 

1. Otvoritev 48. Izredne volilne skupščine NTZS 

2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov 48. Izredne volilne skupščine NTZS 

3. Predstavitev zapisnika  47. redne skupščine NTZS z dne 26. 10. 2018 

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Sprejem in potrditev Zapisnika 47. redne skupščine NTZS z dne 26. 10. 2018 

6. Poročilo predsednika NTZS in vseh organov NTZS o delu v letu 2018 

7. Glasovanje o sprejemu poročil 

8. Predstavitev zaključnega računa NTZS za leto 2018 in glasovanje o sprejemu 

9. Predstavitev Načrta dela NTZS in Finančnega načrta NTZS za leto 2019 

10. Glasovanje o sprejemu Načrta dela NTZS in Finančnega načrta NTZS za leto 2019 

11. Razrešnica dosedanjim organom NTZS 

12. Sklep o načinu volitev 

13. Volitve 

14. Razglasitev rezultatov volitev 

15. Nagovor novo izvoljenega predsednika NTZS 

 

 

 



Ad 1. 

Predsednik NTZS Marjan Hribar je  pozdravil  vse navzoče predstavnike klubov na  48. Izredni volilni 

skupščini NTZS. Poudaril je da je  48. Izredna volilna skupščina  NTZS sklicana na podlagi sklepa 47. 

skupščine in na osnovi poziva Nadzornega odbora NTZS. Pojasnil je da je imel pogovor z odgovorno 

osebo na Upravni enoti Ljubljana go. Martino Bolte. Bile so težave s potrjevanjem  novega Statuta 

NTZS na UE, ker so bile v novi Statut NTZS, poleg sprememb sprejetih na zadnji 47. Skupščini NTZS, že 

dobronamerno vnesene tudi spremembe, ki so zahtevane z novim Zakonom o športu, ki pa niso bile 

sprejete na sami skupščini.  Zato se bo na 48. Izredni volilni skupščini volilo v skladu z do sedaj 

veljavnim Statutom NTZS iz leta 2013, dopolnjenim s spremembami sprejetimi na 47. redni skupščini 

NTZS, ki je bila 26. 10. 2018, ker je v Statutu NTZS jasno določeno, da začno spremembe Statuta 

veljati že s sprejetjem sprememb na sami skupščini NTZS. 

Predsednik NTZS Marjan Hribar je ob zaključku svojega desetletnega predsedovanja na kratko  povzel 

prehojeno pot in se zahvalil  vsem članom NTZS, posebej pa še strokovnim delavcem v okviru organov 

NTZS, trenerjem in selektorjem za izjemne rezultate ter za vse številne  medalje  v tem obdobju. Želel 

je da bi na tokratni skupščini vsi izrekli posebno priznanje letošnjima evropskima prvakoma v dvojicah 

pri članih U-21 D. Jorgiću in P. Hribarju, vendar sta zaradi tekmovanj odsotna. 

 

Ad 2. 

Predsednik NTZS  Marjan Hribar je v razpravo oziroma v potrditev podal  dnevni  red.   

Igor Novel je povprašal kaj dejansko pomeni točka 11: Razrešnica dosedanjim organom NTZS.  

Marjan Hribar mu je pojasnil, da ta razrešnica dejansko pomeni razbremenitev odgovornosti  

dosedanjega dela, vendar  pa je bilo na 47. skupščini NTZS jasno določeno, da se bo mandat 

dosedanjemu vodstvu iztekel na skupščini NTZS, ki bo v letu 2019. Prav tako pa ima on kot zakoniti 

zastopnik vedno možnost sklicati izredno volilno skupščino in izvesti volitve, k temu pa je bil tudi 

uradno pozvan. 

Darijan Vizjak je pojasnil, da razrešnico vedno dajemo le na volilnih skupščinah NTZS, ne pa tudi na 

rednih, kjer poročila organov NTZS in programe le potrdimo oz. sprejemamo. 

Smiljan Mekicar je vprašal zakaj se spremembe Statuta NTZS sprejete na 47. skupščini še niso 

uveljavile na UE in zakaj nimamo pisnih odstopnih izjav članov dosedanjega IO NTZS na podlagi 

katerih bi sploh lahko izvedli Izredno volilno skupščino. 

Sajda Slatinšek je opozorila, da prisotni niti ne vedo kateri Statut  NTZS je veljaven, da ni bilo članom 

pravočasno dostavljeno ustrezno gradivo na podlagi katerega bi lahko na sami skupščini volili in tudi 

kandidirali ter da se je tudi sama o zadevi pozanimala pri ustreznih organih, tako da so po njenem 

prepričanju kršene številne pravice članov NTZS ter da bodo na tako sklicani skupščini vsi sprejeti 

sklepi neveljavni. 

Marjan Hribar je še enkrat pojasnil, da je merodajen Statut NTZS iz leta 2013 s spremembami 

sprejetimi na 47. skupščini. Tudi sam je pričakoval odstopne izjave članov IO NTZS, vendar je očitno 

nekdo vse sklepe do sedaj sprejemal s figo v žepu. Zato je sam izkoristil pravico, ki jo ima in sklical v 

pravilnem roku 48. Izredno volilno skupščino, da bi stvari, ki jih razširjeno vodstvo NTZS v zadnjih 



dveh letih ni bilo v stanju izpeljati, zaupali v bodoče vodstvu, ki bi znalo rešiti NTZS iz sedanjih 

vodstvenih in finančnih težav. 

Boris Govednik je povedal, da če bi povsod tako komplicirali in dlakocepili kot to počnemo sedaj, 

namesto, da bi uporabljali zdravo kmečko pamet, noben klub ne bi mogel obstati. Vsakdo ima pravico 

do svojega mnenja in pač naj glasuje proti, če ga kaj moti. 

Tudi Mitja Županek se je z njim strinjal in dejal, da če ob pogledu na listo kandidatov za novo vodstvo 

ne bomo ravnali z zdravo pametjo, pa res lahko vse skupaj zapremo. 

Damjan Cvetko je tudi opozoril, da nima pooblastil svojega klubskega upravnega odbora kako naj 

glasuje, ker je kandidaturo za novo vodstvo dobil šele na poti na skupščino. 

Tudi Drago Torkar se je strinjal z Damjanom Cvetkom glede poznega prejetja gradiva in vlaganja 

kandidatur v zadnjem trenutku. 

Marjan Hribar mu je pojasnil, da Statut NTZS predvideva le 15 dnevni rok sklica in objave dnevnega 

reda, ne pa kdaj se morajo člani seznaniti z gradivom in podati kandidature, ki se lahko vlagajo v 

zadnjem trenutku pred volitvami na sami skupščini. 

Darijan Vizjak je navzočim razložil, da v zadnjih dveh letih točno takole brezplodno kot poteka debata 

na današnji skupščini deluje celotno vodstvo NTZS. Na vsak predlog ali objavo se da kopico 

podvprašanj in nasprotnih mnenj ter nestrinjanj, ne naredi se nič, NTZS pa vidno propada. 

Predsedniku predlaga naj da dnevni red na glasovanje in če bo izglasovan, naj se skupščina nadaljuje, 

če ne, pa se prekine in konča. Zavedati se je treba, da bo moralo novo vodstvo, katerokoli bo, že v 

naslednjih dneh urgentno pridobiti veliko sredstev, da se bo sploh lahko odšlo na prihajajoča 

evropska prvenstva. Kdor pa misli drugače, pa naj nato izpodbija veljavnost skupščine in tudi 

prevzame odgovornost za morebitne negativne posledice za NTZS. 

Marjan Hribar je po obsežni debati prisotne pozval k glasovanju o dnevnem redu. 

Dnevni red 48. Izredne volilne skupščine je bil sprejet s 15 glasovi ZA in z 8 glasovi PROTI  

 

Marjan Hribar je podal predlog za organe  48. Izredne volilne skupščine NTZS: 

- Delovni predsednik:  Marjan Hribar 

- Dva člana delovnega predsedstva: Damjan Cvetko in Boris Govednik; 

- Verifikacijska komisija (trije člani): Igor Petrovčič, Tomaž Kralj in Branko Franc Vidmar; 

- Volilna komisija (trije člani): Darijan Vizjak, Žiga Zupan in Janez Zore; 

- Zapisnikar: Darijan Vizjak  

- Overovatelja zapisnika (dva člana): Milana Krmelj in Aleksander Rozman;  

 

Sajda Slatinšek je predlagala, da bi skupščino vodil Darijan Vizjak, zapisnikar pa bila Sajda Slatinšek. 

 

Marjan Hribar je dal najprej na glasovanje svoj prvotni predlog. 

 



S 13 glasovi ZA in z 10 glasovi proti je bil sprejet predlog Marjana Hribarja za organe 48. 

Izredne volilne skupščine NTZS:  

- Delovni predsednik:  Marjan Hribar 

- Dva člana delovnega predsedstva: Damjan Cvetko in Boris Govednik; 

- Verifikacijska komisija (trije člani): Igor Petrovčič, Tomaž Kralj in Branko Franc Vidmar; 

- Volilna komisija (trije člani): Darijan Vizjak, Žiga Zupan in Janez Zore; 

- Zapisnikar: Darijan Vizjak  

- Overovatelja zapisnika (dva člana): Milana Krmelj in Aleksander Rozman;  

 

Ad 3. 

V razpravo  je bil podan zapisnik 47. redne skupščine NTZS z dne 26. 10. 2018. 

Mitja Županek je vprašal, če se že izvaja 12. sklep o točkovanju vseh turnirjev v Sloveniji. 

Milana Krmelj in Danijel Šarlah sta mu pojasnila, de se ne točkujejo, da pa se upoštevajo in ročno 

vnašajo njihovi rezultati v izvoz rezultatov za OKS. 

Po tej obrazložitvi je dal predsedujoči Marjan Hribar zapisnik 47. skupščine NTZS na glasovanje o 

sprejemu. 

 

Ad 4. 

Poročilo verifikacijske komisije : 

Igor Petrovčič je objavil poročilo verifikacijske komisije: od 36 klubov članov NTZS je navzočih 23 

članov predstavnikov klubov.  

Skupščina NTZS je bila glede na poročilo verifikacijske komisije sklepčna in je lahko polno močno 

nadaljevala z delom. 

 

Ad 5. 

Zapisnik 47. redne  skupščine NTZS z dne 26. 10. 2018 je bil sprejet z 19 glasovi ZA in z 

nobenim glasom PROTI . 

 

Ad 6. 

Predsednik NTZS Marjan Hribar je povedal, da  so bila vsa prejeta poročila organov NTZS poslana 

klubom kot gradivo za skupščino NTZS. 

Predsednik Nadzornega sveta Igor Novel je novo vodstvo pozval, da naj se z vso resnostjo posveti 

finančnemu stanju in začne zmanjševati negativni društveni sklad. 



Marjan Hribar je prisotne seznanil  s sanacijskimi ukrepi, ki jih je v prvi polovici tega leta že izvajala 

NTZS. Zaprl se je Namiznoteniški center na Otočcu, na NTZS nista več zaposlena Jože Urh in Mateja 

Pintar, prihodki pa so ostali na približno enakem nivoju kot v preteklem letu, tako da je bilanca v 

prvem polletju pozitivna. Podpisal pa je tudi novo dolgoročno izjemno ugodno finančno pogodbo s 

Tibharjem. 

Milana Krmelj je novo vodstvo pozvala, da naj z vso resnostjo postavi stvari na tehničnem področju  

na ustrezen nivo. 

Damjan Cvetko je opozoril odhajajoče in novo vodstvo NTZS na še ne izplačan dolg do bivšega 

selektorja Mateja Petarja in do nekaterih reprezentantov. 

Božo Šetina je novemu vodstvu predlagal, da na svoji prvi seji obravnava vse odprte terjatve NTZS in 

do NTZS.  

Marjan Hribar je zaključil 6. točko dnevnega reda in dal na glasovanje vsa poročila organov NTZS 

skupaj. 

 

Ad 7. 

Poročilo predsednika NTZS in vseh organov NTZS o delu NTZS v letu 2018 so bila sprejeta z 

19 glasovi ZA in z 2 glasovoma PROTI . 

 

Ad 8. 

Marjan Hribar je navzočim povedal, da sta bila Bilanca stanja in Zaključni račun za leto 2018 poslana 

na AJPES.                

Sajda Slatinšek je opozorila, da mora biti Bilanca stanja pred oddajo vedno potrjena tudi  s strani IO 

NTZS. 

Zaključni račun je bil nato dan na glasovanje. 

Zaključni račun NTZS  in Bilanca stanja NTZS za leto 2018 sta bila sprejeta z 19 glasovi ZA in 

z nobenim glasom PROTI . 

 

Ad 9. 

Marjan Hribar je pojasnil, da sta bila Načrt dela NTZS in Finančni načrt NTZS za leto 2019 sprejeta na 

korespondenčni seji IO NTZS preden sta bila poslana kot gradivo ob kandidaturi za sredstva na 

Ministrstvo in na Fundacijo. 

Ker nista bila priložena  med gradivi za skupščino, jih je Marjan Hribar pojasnjeval preko prikaza na 

povečanem zaslonu. 



Igor Novel je ponovno opozoril, da se iz finančnega načrta ne vidi kako se bo zmanjšal negativni 

društveni dolg, če so prihodki in odhodki predvideni v enakem znesku. 

Darijan Vizjak mu je pojasnil, da moramo imeti v Finančnem načrtu s katerim kandidiramo na razpisih 

obvezno izenačene odhodke in prihodke, drugače nam ga ob kandidaturah zavrnejo. 

Danijel Šarlah je prisotnim še razložil kako se morajo porabljati namensko pridobljena sredstva in da 

se dolg na društvenem skladu lahko zmanjša le preko lastno pridobljenih prihodkov in s sponzorsko 

pridobljenimi sredstvi, ne pa na račun varčevanja pri s strani države pridobljenih točno določenih 

namenskih sredstvih za programe reprezentanc. 

Sajda Slatinšek je predlagala, da bi morali imeti tudi realen program, da bi vseskozi vedeli kje 

dejansko smo. 

Damjan Cvetko je vprašal kaj  se sploh lahko pričakuje od NTZS za posamezne npr. B reprezentante, 

da bi se lahko zanje načrtoval program, predvsem za tiste, ki želijo združiti vrhunski šport z rednim 

študijem. Apelira na novo vodstvo, da naj poskrbe tudi za tiste, ki se niso odločili za profesionalno 

igranje. 

Jože Urh je povedal, da je na vse te probleme opozarjal že pred dvema letoma, ko so bili praktično še 

vsi igralci v NT Centru srednješolci  in zato naj novo vodstvo obvezno uredi možnost ustreznega 

treniranja oz. odprtje centra v Mariboru ali v Ljubljani, kjer lahko vsi tudi študirajo. Zavedati se 

moramo, da imajo druge mednarodne zveze s katerimi tekmujemo na mednarodnem nivoju od 5krat 

do 10krat večje finančne prihodke in več deset zaposlenih na nacionalnih zvezah, pa mi kljub temu 

povsem enakovredno z njimi izvajamo mednarodni reprezentančni program. 

Po zaključku obširne razprave je predsedujoči Marjan Hribar dal Načrt dela NTZS in Finančni načrt 

NTZS za leto 2019 na glasovanje.  

 

Ad 10. 

Načrt dela NTZS za leto 2019  in Finančni načrt dela NTZS  za leto 2019 sta bila sprejeta s 13 

glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI. 

 

Ad 11. 

Marjan Hribar je dal na glasovanje razrešnico o razbremenitvi odgovornosti vsem dosedanjim 

organom NTZS o njihovi odgovornosti. 

Razrešnica vsem organov NTZS je  bila sprejeta s 14 glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI. 

 

AD 12.  

Po krajši razpravi so člani skupščine sklenili, da bodo volitve tajne, tako kot je predvideno v 

Poslovniku skupščine. 



AD 13. 

Darijan Vizjak je vsem razložil katere predstavnike bomo volili in kako se volijo.  

Predlagane kandidature za posamezne funkcije so se vpisovale v računalnik in se prikazale na 

povečanem zaslonu, tako da so jih predstavniki članov NTZS z glasovalno pravico  vpisovali v  

prejete še neizpolnjene in ožigosane volilne glasovnice.  

Za Disciplinsko komisijo so bili predlagani naslednji kandidati (voli se šest kandidatov):  

1. Sajda Slatinšek 

2. Domen Peperko 

3. Janez Pezelj 

4. Darko Fijavž 

5. Žiga Zupan 

6. Miha Hribar 

 

Za člane Nadzornega odbora so bili predlagani naslednji kandidati (volijo se trije kandidati): 
 

1. Gaber Kontelj 

2. Drago Torkar 

3. Igor Novel 

 
Za predsednika NTZS in dveh članov Izvršnega odbora, ki jih predlaga kandidat za 
predsednika NTZS je bila predlagana naslednja zaprta lista: 
 

1. Predsednik: Blaž Brodnjak 

Člana: Jože Mermal in Tibor Šimonka 

 
Za člana predstavnika klubov v Izvršnem odboru NTZS so bili predlagani naslednji kandidati 
(voli se en kandidat): 
 

1. Miroslav Matijaševič 

2. Smiljan Mekicar 

3. Božo Šetina 

4. Matic Kaiser 

5. Boris Govednik 

Za predsednika Strokovno trenerskega sveta je bil predlagan: 
 

1. Jože Urh 

 

Pred izvedbo samih volitev so se kandidati predstavili s kratkim programom svojega dela.  



 

Kandidat za predsednika NTZS Blaž Brodnjak je pojasnil, da je že od mladosti tekmovalno 

povezan z namiznim tenisom in da je v zadnjem času v njemu dozorela misel, da bi ob 

pomoči ekipe, ki si jo je izbral, lahko koristno pripomogel k razvoju namiznega tenisa. Osnova 

njegovega delovanja je vedno popolna transparentnost in fair-play ter konstruktivno 

delovanje po zdravi kmečki pameti. Želel bi si čim bolj finančno konsolidirati NTZS in 

ponovno vzpostaviti Namiznoteniški center in to v Ljubljani, ker je logistično najidealnejša. 

Najprej se bo natančneje seznanil z dejanskim finančnim stanjem in z alokacijo finančnih 

sredstev ter s kakšnimi sredstvi se bo v bodoče dejansko računalo s strani sponzorjev. 

Delovati bo treba po principu vzdržnosti in na dolgi rok. 

Kandidat za predstavnika klubov v IO NTZS Smiljan Mekicar je poudaril, da se je za 

kandidaturo odločil ob dejstvu, da bo NTZS dobila tako eminentno vodstvo, ker meni, da bo 

zoženi odbor IO NTZS potreboval aktivne člane, ki bodo imeli povsem določena znanja, ki jih 

on vsakodnevno koristi v svojem poklicnem delovanju. Namizni tenis bi rad  razvijal tudi kot 

zdravstveno metodo proti demenci. 

Kandidat za predstavnika klubov v IO NTZS Boris Govednik je poudaril, da se zanj dosedanje 

vodstvo pozitivno ocenjuje po rezultatih, ki jih je doseglo v svojem mandatu in tudi po tem 

kakšen nov vodstveni kader, ki njemu vzbuja upanje za v bodoče, nam je pripeljalo.  

Kandidat za predstavnika klubov v IO NTZS Božo Šetina je povedal, da ima vedno veliko idej 

in predlogov in nekaj jih je že zaživelo, za druge pa si bo še prizadeval. 

Kandidat za predstavnika klubov v IO NTZS Miroslav Matijaševič je razložil, da je podal svojo 

kandidaturo z razlogom, da bi lahko usklajeval pozitivno diskusijo med klubi in jo posredoval 

ustreznim organom NTZS. Nekoč je bil že polno vključen v namizni tenis, v zadnjem obdobju 

pa je živel za namizni tenis predvsem ob sprotnem spremljanju odličnih rezultatov naših 

reprezentantov. 

Kandidat za predsednika Strokovno trenerskega sveta NTZS  Jože Urh je pojasnil, da je pristal 

na kandidaturo za predsednika Strokovnega sveta z željo, da bi se formiral močan Strokovni 

svet NTZS, ki ne bo vezan na posamezne klube ter interese in v katerega bi po potrebi 

vključevali tudi zunanje strokovnjake, kajti NTZS bo močna kot bo kvalitetna naša stroka. 

Seveda bomo v Ljubljani nujno potrebovali center za vse tiste, ki se šolajo v Ljubljani. 

 

 

 

 

 



AD 14. 

Rezultate volitev je predstavil Darijan Vizjak: 

Za Disciplinsko komisijo so predlagani kandidati prejeli naslednje število glasov:  

1. Sajda Slatinšek 18 

2. Domen Peperko 17 

3. Janez Pezelj  21 

4. Darko Fijavž  11 

5. Žiga Zupan  12 

6. Miha Hribar  12 

Prvi trije so bili izvoljeni kot redni člani, preostali trije pa kot nadomestni člani. 
Dve glasovnici sta bili oddani neveljavni. 
 
Za člane Nadzornega odbora so predlagani kandidati prejeli naslednje število glasov: 
 

1. Gaber Kontelj  20 

2. Drago Torkar  20 

3. Igor Novel  20 

Vsi trije kandidati so bili izvoljeni v Nadzorni odbor NTZS. Dve glasovnici sta bili oddani 
neveljavni. 
 
Za predsednika NTZS in za dav člana Izvršnega odbora, ki jih predlaga kandidat za 
predsednika NTZS je predlagana naslednja zaprta lista prejela 20 glasov. Tri glasovnice so 
bile oddane neveljavne: 
 

1. Predsednik: Blaž Brodnjak 

Člana: Jože Mermal in Tibor Šimonka 

Novi predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije je postal Blaž Brodnjak, člana IO NTZS pa 
Jože Mermal in Tibor Šimonka. 
 
Za člana predstavnika klubov v Izvršnem odboru NTZS so predlagani kandidati prejeli 
naslednje število glasov: 
 

1. Miroslav Matijaševič  11 

2. Smiljan Mekicar  7 

3. Božo Šetina   2 

4. Matic Kaiser   1 

5. Boris Govednik  1 

Za člana predstavnika klubov v IO NTZS je bil z 11 glasovi izvoljen Miroslav Matijaševič. 
Ena glasovnica je bila neveljavna. 
 



Za predsednika Strokovno trenerskega sveta je predlagani kandidat prejel naslednje število 
glasov: 
 

1. Jože Urh  20 

Za predsednika Strokovno trenerskega sveta je bil z 20 glasovi izvoljen Jože Urh.  

Tri glasovnice so bile oddane neveljavne. 

 

Ad 15. 

Novo izvoljeni predsednik NTZS Blaž Brodnjak se je članom skupščine zahvalil za visoko dodeljeno 

podporo. 

Sekretar NTZS Danijel Šarlah je izrazil zahvalo dosedanjemu predsedniku NTZS Marjanu Hribarju. 

Dosedanji predsednik NTZS in predsedujoči na  48. Izredni volilni skupščini NTZS  Marjan Hribar se je 

vsem zahvalil za prisotnost in zaključil 48. Izredno volilno  skupščino Namiznoteniške zveze Slovenije. 

 

48. Izredna volilna Skupščina NTZS je bila zaključena ob 20.42. 

 

 

Zapisnikar:        

Darijan Vizjak        

 
 
Predsednik delovnega predsedstva:   
 
Marjan Hribar 
 

 

Overovatelja zapisnika:        

Milana Krmelj        Aleksander Rozman 

 
 
 
 
 


