
ZAPISNIK 49. IZREDNE SKUPŠČINE 

NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

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

4. november 2019 ob 17.00  

  

Predstavniki članov NTZS z glasovalno pravico: Bojan Pavič (NTK Cirkovce), Branko Franc Vidmar 

(NTK Dobova), Hinko Košir (ŠD Šentjošt), Vesna Ojsteršek (NTK Hrastnik), Igor Novel (NTK Arrigoni), 

Milana Krmelj (NTK Jesenice), Marjan Oražem (NTK Melamin), Miodrag Drljača (NTK B2), Miloš 

Živkovič Peperko (NTD Kajuh Slovan),  Borut Veren (NTK Ilirija), Rok Tomaževič (NTK Ljubljana), Matic 

Fortuna (NTK Vesna), Aleksander Rozman (MRNTZ),  Mitja Županek (NTK Sobota in TVD Partizan 

Ljutomer), Matjaž Rus (NTK Logatec), Mirko Milovančevič (ŽNTK Maribor),  Žiga Zupan (NTS Mengeš), 

Patrik Rosc (NTK Savinja in NTK Muta), Tomaž Kralj (NTK Krka), Sajda Slatinšek (ŠD SU), Igor Petrovčič 

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

Šetina (NTK Fužinar Inter Diskont), Miha Kljajič (NTK Tempo) in Drago Torkar (ŠD Vrhnika);  

Prisotni člani NTZS: Danijel Šarlah (sekretar NTZS);  

Ostali prisotni: Uroš Slatinšek, Jože Urh, Saš Lasan, Darko Malič, Jaka Golavšek, Miran Kondrič, 

Biljana Todorović, Smiljan Mekicar, Dare Rupar, Igor Cimperman, Uroš Šemrov; 

 

Predlagani dnevni red : 

1. Otvoritev 49. izredne skupščine NTZS in ugotovitev sklepčnosti 

2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov 49. izredne skupščine NTZS  

3. Poročilo verifikacijske komisije 

4. Sprejem sprememb Statuta NTZS   

5. Odpoklic dosedanjim organom NTZS 

6. Predstavitev kandidatov za volitve 

7. Volitve: Če bo v točki 4 dnevnega reda izredne skupščine sprejet predlagani predlog Statuta 

NTZS se voli predsednika NTZS in dva člana IO na predlog predsednika NTZS (zanje se glasuje 

v kompletu v ločeni listi), predstavnika članov v IO,  predsednika Strokovno trenerskega 

sveta, tri člane Nadzornega odbora NTZS in šest članov Disciplinskega razsodišča NTZS. 

8.  Razglasitev rezultatov volitev 

9.  Nagovor novo izvoljenega predsednika NTZS 

10.  Odločanje o načinu igranju v 1. SNTL za moške v sezoni 2019/2020 

11.  Zaključek 49. izredne skupščine NTZS 

 

 

 

 



Ad 1. 

Sekretar NTZS Danijel Šarlah je  pozdravil  vse navzoče predstavnike klubov na  49. izredni  skupščini 

NTZS. Poudaril je da je  49. izredna volilna skupščina  NTZS sklicana na podlagi zahteve 17 klubov. Na 

49. izredni skupščini je svojo prisotnih z oddajo poverilnic priglasilo 28 članov NTZS od skupno 35.  

 

Ad 2. 

Danijel Šarlah je podal predlog za organe  49. izredne skupščine NTZS: 

- Delovni predsednik:  Darijan Vizjak 

- Dva člana delovnega predsedstva: Igor Novel in Matjaž Rus; 

- Verifikacijska komisija (trije člani): Igor Petrovčič, Hinko Košir, Rok Tomaževič; 

- Volilna komisija (trije člani): Milana Krmelj, Mirko Unger, Uroš Slatinšek; 

- Zapisnikar: Danijel Šarlah  

- Overovatelja zapisnika (dva člana): Sajda Slatinšek in Žiga Zupan;  

 

Z osemindvajsetimi  glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI je bil sprejet predlog za organe 49. 

izredne skupščine NTZS:  

- Delovni predsednik: Darijan Vizjak 

- Dva člana delovnega predsedstva: Igor Novel in Matjaž Rus; 

- Verifikacijska komisija (trije člani): Igor Petrovčič, Hinko Košir, Rok Tomaževič; 

- Volilna komisija (trije člani): Milana Krmelj, Mirko Unger, Uroš Slatinšek; 

- Zapisnikar: Danijel Šarlah  

- Overovatelja zapisnika (dva člana): Sajda Slatinšek in Žiga Zupan;  

 

Delovni predsednik 49. izredne skupščine NTZS Darijan Vizjak je pozdravil vse prisotne, na kratko 

povzel točke predlaganega dnevnega reda in v razpravo oziroma v sprejem podal  dnevni  red, s 

spremenjeno točko 4, ki se bo glasila Sprejem sprememb Statuta NTZS. V tem času se je skupščini 

pridružil še en predstavnik člana NTZS. 

Sajda Slatinšek je izrazila svoje mnenje, da bo odločanje pri točki 10 kršitev Statuta NTZS, ker 

skupščina ne bi smela odločati o vprašanjih za katere je v pravilnikih posameznih odborov in komisij 

znotraj NTZS  določeno, da so njihove odločitve dokončne (mnenje se v tem primeru nanaša na že 

sprejet sklep LO NTZS in Pravilnik ligašev SNTL). 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak ji je pojasnil, da bo skupščina pred razpravo in odločanjem pri 

točki 10 najprej odločala o sprejetju sklepa, da se smatra pristojna za reševanje teme glede problema 

popolnitve 1. SNTL za moške. Kot vemo se moške SNTL še vedno ne igrajo in skupščina NTZS, ki je po 

hirarhiji najvišji organ odločanja NTZS, je zadnja možnost, da s svojo morebitno odločitvijo pripomore 

k temu, da se bodo moške SNTL začele igrati, kar je vsekakor v interesu celotne NTZS. Seveda pa 

bodo izven odločanja v NTZS nato še vedno na volje vse pravne možnosti za pravno varstvo za 

morebitne prizadete klube. 

Dnevni red 49. izredne skupščine je bil sprejet s 27 glasovi ZA in z enim glasom PROTI.  



Ad 3. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je predal besedo predstavniku verifikacijske komisije.  
 
Igor Petrovčič je objavil poročilo verifikacijske komisije: od skupno 35 članov NTZS je bilo navzočih 
29 predstavnikov članov.  
 

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

nadaljevala z delom. 

 

Ad 4. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je prisotnim članom pojasnil vzroke, časovni potek sprememb in 

usklajevanj z zahtevami novega Zakona o športu, ki so privedle do predlaganih sprememb Statuta 

NTZS. Nato je članom skupščine predstavil vse predlagane spremembe posameznih členov Statuta 

NTZS, ki so ga vsi člani NTZS prejeli kot gradivo ob vabilu na 49. izredno skupščino NTZS in odgovoril 

na postavljena vprašanja glede predlaganih sprememb Statuta NTZS. 

Predlagane spremembe Statuta NTZS so se nanašale na: 

Osnovne podatke NTZS, ki so usklajeni z zahtevami novega Zakona o športu; 

Identifikacijske podatke kjer so spremembe pri naštetih drugih dejavnostih; 

Pri Splošnih določbah je v 1. členu spremenjeno besedilo glede sedeža NTZS, 

v 2. členu je spremenjeno besedilo glede ustanovitve NTZS;  

Pri sklopu II Namen in cilji NTZS je le slovnično popravljen 6. člen; 

Pri sklopu III Članstvo je v 8. členu kako postati član NTZS popravljen prvi odstavek in dodan še drugi 

odstavek,  

v 9. členu so dodane nekatere pravice članov, ki izhajajo že iz zakonodaje,  

pri 10. členu, ki govori o prenehanju članstva v NTZS so dodane alineje določil v skladu z zakonom o 

društvih, v drugem in tretjem odstavku je besedilo glede izključitve člana iz NTZS usklajeno z 

disciplinskim pravilnikom, v četrtem odstavku je pojasnjeno kako se plača članarina člana, ki mu je 

članstvo prenehalo med samo sezono; 

Pri sklopu IV Organizacija NTZS je v 12. členu  pri Skupščini v prvem odstavku usklajeno besedilo 

glede števila glasov vsakega člana na skupščini, drugi odstavek pa je le spremenjen pri uporabi spola 

in se v besedilu vedno uporablja le moški spol, kar je nato spremenjeno tudi v celotnem nadaljnjem 

besedilu celotnega Statuta,  

v 18. členu je med nalogami skupščine spremenjeno, da odpoklicuje in ne več razrešuje predsednika 

in člane IO NTZS ter dodano da voli in  odpoklicuje predsednika Strokovno trenerskega sveta, 



v 20. členu pri Izvršnem odboru NTZS je spremenjen prvi odstavek, ki govori o nalogah, ki ji opravlja 

IO NTZS, v drugem odstavku 20. člena pa je številčno spremenjena sestava IO NTZS s 14 članov na 7 

članov, ki  so tudi podrobno navedeni, slovnično je spremenjen tudi tretji odstavek,  

v 21. členu je dodano besedilo, da lahko IO NTZS odločitve sprejema tudi korespondenčno,  

v 22. členu je smiselno spremenjen prvi odstavek, ki govori o tem, da je predsednik IO odgovoren 

skupščini NTZS in drugi odstavek, ki pojasnjuje  kdo lahko zamenjuje predsednika IO NTZS,  

v 23. členu je med alinejami določeno kako se imenuje in odpoklicuje sekretar NTZS in v zadnji alineji 

je dodano s katerimi zadevami se še dodatno ukvarja IO NTZS,  

v 24. členu je dodano besedilo kako se odloča na korespondenčni seji IO NTZS,  

v 25. členu pri Nadzornem odboru je v prvem odstavku dodano kako se izvoli predsednik NO NTZS, v 

četrtem odstavku pa je dopolnjeno, da se vse člane NO NTZS ne le predsednika NO vabi na seje IO 

NTZS,  

v 26. členu so pri Disciplinskem razsodišču v alinejah dodane kršitve, ki jih Disciplinsko razsodišče 

obravnava in ukrepi, ki jih izreka,   

v 27. členu je dopolnjeno, da  IO NTZS lahko imenuje kolegij Izvršnega odbora, 

v 28. členu se odbori, ki jih lahko oblikuje IO NTZS poimenujejo v združenja, 

v 29. členu so v prvem odstavku dodana združenja ter nato spremenjene tudi alineje kjer se 

Združenje namiznoteniških sodnikov in Tehnično registracijska komisija poimenujeta v združeno 

Tehnično komisijo, 

v 30. členu so podrobno navedene naloge, delovanje in pristojnosti novonastale Tehnične komisije, v 

kateri sta se združila dosedanje Združenje namiznoteniških sodnikov in dosedanja Tehnično 

registracijska komisija, 

v 31. členu je slovnično preoblikovan tretji odstavek, ki navaja kdo izvoli predsednika ZNTTS, ker je 

prej dopuščal različne razlage, v četrtem odstavku pa je izpuščena besedica odbor pri predsedniku 

ZNTTS, 

v 32. členu je pri Združenju namiznoteniških igralk in igralcev  črtan četrti odstavek, ker predsednik 

ZNTII ni več po funkciji član IO NTZS, 

v 33. členu je pri Združenju ligašev  črtan četrti odstavek, ker predsednik ZL ni več po funkciji član IO 

NTZS, 

v 34. členu je črtan drugi odstavek, ki je določal kdo voli predsednika STS NTZS in četrti odstavek, ki je 

določal, da je predsednik STS za izvajanje nalog neposredno odgovoren IO NTZS, v novem tretjem 

odstavku se ime komisija preimenuje v svet, dodan je nov četrti odstavek, ki določa, da je predsednik 

STS NTZS član IO NTZS in kdo ga izvoli in za kakšno dobo ter dodan je nov peti odstavek, ki določa, da 

je predsednik STS NTZS za izvajanje nalog neposredno odgovoren IO NTZS in Skupščini NTZS, 

35. člen Statuta 2013 je zaradi združitve TRK v Tehnično komisijo črtan in zato se vsi nadaljnji členi 

spremenjenega Statuta od vključno prejšnjega 36. člena do vključno 49. člena preštevilčijo za eno 

številko navzdol, 



Naslov sklopa V reprezentance se pravilno umesti za 35. člen, ki govori o Združenju namiznoteniških 

rekreativnih igralcev in igralk Slovenije v katerem se črta četrti odstavek, ker predsednik ZNRIS ni več 

po funkciji član IO NTZS; 

Pri sklopu V Reprezentance se v novopreštevilčenem 37. členu spremeni tretji odstavek, ki se sedaj 

glasi, da vodstvo reprezentanc imenuje in odpoklicuje (ne več razrešuje) IO NTZS; 

Pri sklopu VII Materialno finančno poslovanje se novopreštevilčeni 42. člen  v prvem odstavku 

slovnično popravi ter na novo so navedene spremembe v alinejah pridobitvene dejavnosti NTZS, 

V novopreštevilčenemu 43. členu se v petem in sedmem odstavku zamenja blagajnik s sekretarjem 

NTZS, ker NTZS nima blagajnika, v osmem odstavku pa je dodan stavek, da lahko za zahtevnejša 

računovodska opravila IO NTZS pooblasti računovodski servis s katerim delo koordinira in nadzira 

sekretar NTZS; 

Pri sklopu VIII Prehodne in končne določbe je spremenjen novopreštevilčeni 46. člen, ki določa, da 

NTZS preneha obstajati v primerih kot jih določa zakonodaja, na podlagi volje članov pa, če skupščina 

NTZS sprejme takšno odločitev z 2/3 večino glasov., 

Zaradi usklajevanja z zakonom o društvih in z Zakonom o nevladnih organizacijah je spremenjen 

novopreštevilčeni 47. člen, ki določa kaj se zgodi s premoženjem NTZS po prenehanju njenega 

obstajanja,  

Spremenjen in dopolnjen je tudi zadnji novopreštevilčeni 48. člen Statuta NTZS, ki določa kdaj prično 

veljati spremembe in dopolnitve statuta NTZS; 

Po tem, ko je predsednik skupščine Darijan Vizjak ob razlagi javno predstavil vse posamezne 

spremenjene člene Statuta NTZS, ki je bil kot gradivo poslan vsem članom NTZS, je navzočim članom 

predlagal v sprejem naslednja dva sklepa: 

SKLEP ŠT. 1:  

Razveljavijo se sklepi št. 6, 7, 8, 9 in 10 pod 11. točko dnevnega reda s 47. redne letne 

Skupščine z dne 26. 10. 2018. 

 

Sklep št. 1 je bil soglasno sprejet z 29 glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI.  

 

SKLEP ŠT. 2:  

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta NTZS v besedilu kot izhaja iz gradiva 

priloženega k sklicu te 49. izredne skupščine NTZS. 

 

Sklep št. 2 je bil soglasno sprejet z 29 glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI.  

 

 



Ad 5. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je navzoče seznanil s posameznimi poimenskimi odstopnimi 

izjavami večine dosedanjih članov Izvršnega odbora NTZS, Nadzornega odbora NTZS in Disciplinskega 

razsodišča NTZS, ki so bili izvoljeni na 48. izredni skupščini NTZS, ki je bila 26.  junija 2019 v Ljubljani.  

Nato je predlagal članom skupščine  v sprejem sklep odpoklica vseh dosedanjih organov NTZS, tako 

da se bodo lahko v nadaljevanju skupščine izvedle nove volitve.    

SKLEP ŠT. 3:  

Skupščina NTZS odpokliče vse dosedanje organe NTZS, ki so bili izvoljeni na 48. izredni 

skupščini NTZS, ki je bila 26. junija 2019 v Ljubljani. 

 

Sklep št. 3 je bil soglasno sprejet z 29 glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI. 

 

AD 6.  

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je navzoče seznanil z vsemi prispelimi kandidaturami za volitve. 

Ker niti do danes do začetke skupščine v pisarno NTZS ni prišlo dovolj kandidatur za popolnitev vseh  

organov, ki se bodo volili je pozval navzoče k morebitnemu dopolnjevanju predlogov kandidatov za 

volitve na sami skupščini. Za predsednika in njegova dva člana ni prišlo nobenih predlogov.  

Sajda Slatinšek je opozorila, da se morajo vsi predlagani kandidati strinjati s kandidaturo in jo potrditi, 

da ne bi bil predlagan in izvoljen mogoče nekdo, ki za svojo kandidaturo ne bi niti vedel oz. z njo ne bi 

soglašal. Menila je da je razlog za nevložene kandidature za predsednika tudi zelo nezavidljivo 

finančno stanje NTZS in bi se morala zato izvesti revizija dosedanjega poslovanja, da bi se katerikoli 

novo vodstvo lahko soočilo z realnim stanjem NTZS. Predlagala je skupščini, da izglasuje sklep o 

reviziji dosedanjega poslovanja. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak ji je pojasnil, da mora skladno s Statutom NTZS izredna skupščina 

obravnavati le teme za katere je bila sklicana in obravnava finančnega stanja NTZS ni predvidena 

točka te 49. izredne skupščine, čeprav je seveda finančna sanacija ključna za nadaljnje uspešno 

delovanje NTZS. 

Tomaž Kralj je predlagal, da bi se volitve preložile in izvedle v roku 60 dni, v katerem bi imeli 

morebitni kandidati za predsednika NTZS dovolj časa za razmislek in za sestavo ustrezne ekipe, ki bi 

lahko finančno sanirala NTZS.   

Tudi Matjaž Rus se je strinjal s Sajdo Slatinšek glede nujnosti ugotovitve razlogov za težko finančno 

stanje NTZS, da bi morebitno novo vodstvo sploh lahko začelo ustrezno delovati. 

Igor Novel je predlagal, da se kljub temu na sami skupščini poizkuša najti vsaj začasno vodstvo, da bo 

lahko NTZS delovala s polnimi pooblastili. 

Sajda Slatinšek je na njegov poziv podala kandidaturo za novo vodstvo NTZS v sestavi Sajda Slatinšek, 

Biljana Todorović in Gorazd Vecko. 



Milana Krmelj je poudarila, da NTZS potrebuje polnomočno in ne le začasno tehnično vodstvo, ki bo 

začelo reševati NTZS. 

Sajda Slatinšek je pojasnila, da pozna delo NTZS in da sama dela kot direktorica marketinga. Prav tako 

je bila pred kratkim govorila s predsednikom ITTF T. Weikartom, ki je pripravljen novo vodstvo NTZS 

podpreti tudi finančno.  

Miloš Živkovič Peperko je izpostavil, da je predlagana ekipa za novo vodstvo NTZS zadnji dve leti že 

imela vse možnosti za reševanje NTZS.  Zanj je bolj sprejemljiv predlog Tomaža Kralja za prestavitev 

volitev na kasnejši datum. 

Matjaž Rus je pozval ekipo, ki je vložilo kandidaturo za novo vodstvo, naj mu predstavi svoje ambicije 

delovanja, s katerimi ga bo prepričalo, da bo glasoval zanjo. 

Sajda Slatinšek mu je odgovorila, da bo prvi korak slika trenutnega finančnega stanja na podlagi 

katere se bo napravil sanacijski program NTZS, nato posodobitev vseh pravilnikov NTZS in priprava 

projektov za dolgoročno sodelovanje s sponzorji. 

Jože Urh je navzočim obrazložil, da tekmuje NTZS s svojimi cca. 300000 evrov dohodka na leto z 

okoliškimi državami, ki imajo vsaj od petkrat do desetkrat večje letne prihodke in izvaja celoten 

mednarodni program vsaj na njihovem nivoju, tako da v tujini nihče ne more verjeti kako je to sploh 

mogoče. Ob izpolnjevanju ustreznega mednarodnega članskega in tudi mladinskega programa brez 

katerega ne moreš enakopravno tekmovati na mednarodnem nivoju in ki je v zadnjih letih prinesel 

neverjetne mednarodne uspehe s 17 medaljami, se je seveda porabilo več sredstev kot se jih je 

pridobilo. Namiznoteniški javnosti pa se napačno predstavlja, kot da je dolg NTZS nastal, ker je nekdo 

mogoče celo protipravno deloval v svojo korist. Vse, ki bodo sprejeli funkcijo na NTZS, je pozval naj 

predstavijo svojo vizijo in cilje delovanja v vlogi za katero kandidirajo.  

Biljana Todorović mu je odgovorila, da se lahko ne glede na vse zapravi le toliko sredstev kot se jih 

pridobi in zato lahko večletna revizija za nazaj pripomore k temu, da se napake ne bodo ponavljale 

tudi v bodoče. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je vse, ki kandidirajo za funkcije na NTZS opozoril, da se mora 

ponuditi in iskati predvsem rešitve za NTZS za v naprej, ker le ugotavljanje napak v preteklosti ne bo 

izvleklo NTZS iz rdečih številk in ji omogočilo normalno poslovanje. K predstavitvi je pozval še 

kandidate, ki bodo kandidirali na volitvah za preostale funkcije znotraj NTZS. 

Jože Urh, ki je bil kandidat za predsednika Strokovno trenerskega sveta, je zaradi konflikta interesov, 

ker je njegova žena selektorica za moške, odstopil od kandidature. 

Jaka Golavšek je kot kandidat za predsednika STS poudaril nujnost sodelovanja in dajanja poudarka 

poleg vrhunskega nivoja tudi na delo z mladimi in na delo po klubih. 

Na kandidatno listo za volitve predsednika STS je sebe predlagal Miloš Peperko Živkovič, ki se je za 

kandidaturo odločil po odstopu od kandidature J. Urha, ki je bil zanj ustrezen neodvisen kandidat. 

Zanj osebno je STS izjemno pomemben organ, ki mora odločilno sodelovati z IO NTZS v vseh 

strokovnih zadevah in tudi podpreti in predlagati mednarodne programe, da potem ne bo dvoma o 

njihovem morebitnem preobširnem financiranju. Nujno bo ponovno obuditi delovanje NT Centra in 

to verjetno v Ljubljani, ki ima najboljše pogoje za njegovo delovanje. Nujno bo potrebno več narediti 

na izobraževanju trenerjev.  



Patrik Rosc, ki je kandidiral za predstavnika članov NTZS v IO NTZS je opozoril na katastrofalno 

situacijo v številnih klubskih sredinah in to v mnogih tradicionalnih namiznoteniških okoljih in njegovo 

delovanje bo usmerjeno predvsem v reševanje ter povezovanje klubov. 

Matjaž Rus, ki je kandidiral za predstavnika članov NTZS v IO NTZS je poudaril, da je huda težava 

nesodelovanje, nepovezanost in neinformiranje klubov med seboj ter kritično pomanjkanje 

podmladka v njih. Katastrofa je bila zanj, da niso klubi bili sposobni zagotoviti niti dovolj velikega 

števila kandidatov za usposabljanja, ki jih je razpisal dr. M. Kondrič. 

Kandidaturo Jerneja Jedlovčnika  za predstavnika članov NTZS v IO NTZS je kot izjemno sposobnega in 

povezovalnega človeka predstavil predlagatelj Tomaž Kralj. 

Sajda Slatinšek je predstavila dokončno oblikovano kandidaturo za predsednika NTZS in njegova dva 

predstavnika v IO NTZS. Za predsednico bo kandidirala Biljana Todorović, člana IO NTZS na njeni 

zaprti kandidatni list pa bosta Sajda Slatinšek in Gorazd Vecko. 

Sekretar NTZS Danijel Šarlah je navzoče obvestil, da so vsi predlagani kandidati tudi potrdili svoje 

soglasje k kandidaturi. 

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

1. Miha Hribar 

2. Jure Murn 

3. Igor Novel 

4. Žiga Zupan 

5. Saš Lasan 

6. Hinko Košir 

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

1. Drago Torkar 

2. Gaber Kontelj 

3. Janez Pezelj 

4. Aleksander Rozman 

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

1. Predsednik: Biljana Todorović 

Člana: Sajda Slatinšek in Gorazd Vecko 

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

1. Patrik Rosc 

2. Jernej Jedlovčnik 

3. Matjaž Rus 

 



Za predsednika Strokovno trenerskega sveta so bili predlagani naslednji kandidati (voli se en 
kandidat): 
 

1. Jože Urh – odstopil od kandidature 

2. Jaka Golavšek 

3. Marjan Oražem 

4. Miloš Živkovič Peperko 

 

En predstavnik člana NTZS Marjan Oražem je že pred volitvami zapustil skupščino. 

Pred izvedbo samih volitev je predsednik skupščine Darijan Vizjak dal na glasovanje predlog Boža 

Šetine, da se vse prvotno, že s kandidaturami  kandidatov za posamezne funkcije, ki so prispeli v 

pisarno NTZS, izpolnjene in  natisnjene kandidatne liste,  na katere so bili še  dodatno ročno vpisani 

kandidati, ki so bili predlagani na sami skupščini, ponovno računalniško vpišejo in natisnejo.  

Omenjeni predlog za ponovni tiskanje volilnih glasovnic s kandidatnimi listami  je bil z 1 glasom ZA 

in s 27 glasovi PROTI zavrnjen.  

 

AD 7. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je vsem članom NTZS razložil koliko predstavnikov in za katere 

organe NTZS se bo volilo in način kako se bo v vsak posamezen organ volilo. Vsi člani NTZS so bili 

opozorjeni, da mora v primeru, ko je samo en kandidat na volitvah, kot je to pri volitvah predsednika 

NTZS in njegovih dveh članov na njegovi zaprti listi, edini kandidat prejeti vsaj en glas ZA več kot je 

oddanih nepravilno izpolnjenih glasovnic. Za nepravilno glasovnico pa štejejo vse prazno oddane 

glasovnice in glasovnice s katerih se ne more nedvoumno ugotoviti za koga je bilo na njih glasovano. 

Kdor ne želi podpreti kandidature mora oddati neizpolnjeno glasovnico.   

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je nato določil petminutni rok za izpolnitev in oddajo volilnih 

glasovnic ter nato še dvajsetminutni odmor, da bo lahko volilna komisija preštela vse prejete 

glasovnice in objavila rezultate volitev. 

 

AD 8. 

Rezultate volitev je v imenu tričlanske volilne komisije razglasila predsednica volilne komisije Milana 

Krmelj: 

Pri volitvah za predsednika NTZS in za dva člana Izvršnega odbora, ki jih v zaprti listi določi kandidat 
za predsednika NTZS je predlagana naslednja zaprta lista prejela 11 glasov.  
17 glasovnic je bilo oddanih neveljavnih 
 

1. Predsednik: Biljana Todorović 

Člana: Sajda Slatinšek in Gorazd Vecko 

Predlagana zaprta lista za predsednika NTZS ni bila izvoljena. 
 



Pri volitvah za  predsednika Strokovno trenerskega sveta NTZS so predlagani kandidati prejeli 
naslednje število glasov: 
 

1. Miloš Peperko Živkovič  14 

2. Jaka Golavšek   8 

3. Marjan Oražem   2 

Štiri glasovnice so bile oddane neveljavne. 
Za predsednika Strokovno trenerskega sveta NTZS je bil s 14 glasovi izvoljen Miloš Peperko 

Živkovič.  

 
Pri volitvah za člana predstavnika klubov v Izvršnem odboru NTZS so predlagani kandidati prejeli 
naslednje število glasov: 
 

1. Matjaž Rus   13 

2. Patrik Rosc   8 

3. Jernej Jedlovčnik  7 

Za člana predstavnika klubov v IO NTZS je bil s 13 glasovi izvoljen Matjaž Rus. 
 
 
Pri volitvah za člane Nadzornega odbora NTZS so predlagani kandidati prejeli naslednje število 
glasov: 
 

1. Gaber Kontelj  28 

2. Drago Torkar  24 

3. Janez Pezelj  16 

4. Aleksander Rozman   15 

Gaber Kontelj, Drago Torkar in Janez Pezelj so bili izvoljeni v Nadzorni odbor NTZS.  
 
Pri volitvah za člane Disciplinskega razsodišča NTZS so predlagani kandidati prejeli naslednje število 

glasov:  

1. Žiga Zupan  23 

2. Igor Novel  22 

3. Saš Lasan  19 

4. Jure Murn  18 

5. Miha Hribar  17 

6. Hinko Košir  16 

Žiga Zupan, Igor Novel in Saš Lasan so bili izvoljeni kot redni člani Disciplinskega razsodišča, Jure 
Murn, Miha Hribar in Hinko Košir pa kot nadomestni člani Disciplinskega razsodišča. 
 
Ker ni bilo izvoljenega zakonitega predstavnika NTZS predsednika NTZS z njegovima predstavnikoma 
v Izvršnem odboru NTZS je predsednik skupščine Darijan Vizjak po krajši razpravi navzočim 
predstavnikom članov NTZS predlagal, da bi v skladu s Statutom NTZS, kjer lahko izredno skupščino 
skliče ena tretjina članov NTZS, današnja skupščina  izglasovala sklep, da bo 50. izredna skupščina 
NTZS na kateri se bodo ponovno izvedle volitve predsednika NTZS in z njegove strani predlaganih 
članov IO NTZS, v ponedeljek 2. decembra 2019 ob 17.00 v Ljubljani. Rok za oddajo kandidatur v 



pisarno NTZS za volitve predsednika in njegovih dveh članov IO NTZS na zaprti listi, pa bo ponedeljek 
25. novembra do 12.00. 
  

SKLEP ŠT. 4:  

50. izredna  skupščina NTZS, na kateri se bo volilo predsednika NTZS in z njegove strani na 

zaprti listi predlagana člana Izvršnega odbora NTZS, bo v ponedeljek 2. decembra 2019 ob 

17.00 v Ljubljani. Rok za oddajo kandidatur za volitve predsednika NTZS in njegovih dveh 

na zaprti listi predlaganih članov Izvršnega odbora NTZS v pisarno NTZS je ponedeljek 25. 

novembra 2019 do 12.00. 

 

Sklep št. 4 je bil sprejet z 22 glasovi ZA in z enim glasom PROTI.  Navzočih je bilo 28 

predstavnikov članov NTZS. 

 

AD 9. 

Ker ni bilo izvoljenega novega predsednika NTZS, ni bilo v tej točki predvidenega njegovega nagovora. 

 

AD 10. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je navzočim predstavnikom članov NTZS predstavil celoten zaplet 

glede  neodigrane 2. kvalifikacijske tekme za popolnitev 1. SNTL za moške ter dosedanji potek 

reševanja tega vse bolj kompleksnega problema za NTZS, ki je tudi razlog, da se še vedno niso začela 

tekmovanja v moških SNTL za sezono 2019/2020. Da bi se v dobro namiznega tenisa končno le lahko 

začelo igranje tudi v moških SNTL, se je s sklepom Liga odbora NTZS ta problem s podanim predlogom  

morebitnih  rešitev naslovil v dokončno odločitev na najvišji odločitveni organ skupščino NTZS. 

Predstavil in natančno je razložil tudi predloge rešitev Liga Odbora o katerih bo odločala skupščina 

NTZS, če se bo s sklepom razglasila, da je pristojna za reševanje omenjene situacije. 

1. V sezoni 2019/2020 se igra desetčlanska 1. SNTL za moške, kot je že 5. 5.2019 na svoji 1. seji odločil 

LO NTZS in je bilo le-to naknadno potrjeno tudi na sami 14. skupščini Združenja ligašev, dne 10. 6. 

2019. V tem primeru v 1. SNTL nastopa ŠD SU, v 2. SNTL nastopa NTD Kajuh Slovan. 

2. V sezoni 2019/2020 se igra razširjena enajstčlanska 1. SNTL za moške, kot je na svoji 1. seji sprejel 

junija 2019 izvoljeni IO NTZS. V tem primeru v 1. SNTL nastopata tako NTD Kajuh Slovan kot tudi ŠD 

SU. Posledično v 2. SNTL nastopa le 9 ekip. 

3. Ponovitev druge kvalifikacijske tekme med ŠD SU in NTD Kajuh Slovan, v dvorani po izboru ŠD SU, 
ki mora ustrezati vsem zahtevanim igralnim pogojem. V primeru zmage ŠD SU postane član 1. SNTL 
za sezono 2019/2020, v primeru zmage NTD Kajuh Slovan pa sledi še tretja kvalifikacijska tekma, po 
kateri zmagovalec postane član 1. SNTL za moške za sezono 2019/2020, poraženec pa član 2. SNTL. 
V primeru izglasovane 3. možnosti (ponovitev igranja tekme), je potrebno določiti tudi v kakšnih 
postavah se ekipi lahko srečata. 
1. opcija: V postavah, ki so bile predložene pred 2. kvalifikacijsko tekmo v Novem mestu, dne 13. 4. 
2019 ob 10. 00, kjer naj bi za domačine ŠD SU nastopili: 
A - Domen Zupančič, B - Jožko Omerzel, C - Mitja Omerzel, Rezervi: Vid Zabukovec in Domen Rolih; 
Za goste NTD Kajuh Slovan pa naj bi nastopili: 
X - Domen Peperko, Y - Nenad Stankovič, Z - Andraž Novak, Rezerva: /; 



2. opcija: Ekipi se srečata v poljubnih postavah, z igralci, ki so za njuna kluba bili registrirani pri NTZS v 
sezoni 2018/2019 na  dan predvidene aprilske 2. kvalifikacijske tekme za vstop v 1. SNTL za moške. 
3. opcija: Ekipi se srečata v poljubnih postavah, z igralci, ki bodo na dan predvidene ponovitve 2. 
kvalifikacijske tekme za vstop v 1. SNTL za moške, ki je v tem primeru predvidena v novembru 2019, 
pravilno registrirani za njuna kluba pri NTZS za sezono 2019/2020. 
Na morebitni 3. kvalifikacijski tekmi bi ekipi nastopili posledično adekvatno z odločitvijo sprejeto za 2. 
kvalifikacijsko tekmo, razen, če bo za 2. kvalifikacijsko tekmo sprejeta opcija 1, pa se bosta ekipi v 3. 
kvalifikacijski tekmi srečali v poljubnih postavah, z igralci, ki so za njihov klub bili registrirani pri NTZS 
v sezoni 2018/2019 na  dan predvidene aprilske 3. kvalifikacijske tekme za vstop v 1. SNTL za moške. 
Ponovljena 2. kvalifikacijska tekma se bo v primeru izglasovane 3. možnosti odigrala v soboto 9. 11. 
2019, morebitna 3. kvalifikacijska tekma pa v sredo 13. 11. 2019. Obe tekmi se bosta igrali ob 17.00. 
V primeru, da bi skupščina izglasovala 3. možnost (torej ponovitev kvalifikacijske tekme), eden od 
klubov pa se te tekme ne bi udeležil, bi to pomenilo, da se ta klub odpoveduje kvalifikacijski tekmi za 
vstop v 1. SNTL in bi v sezoni 2019/2020 nastopal v 2. SNTL, medtem ko bi klub, ki bi se ponovitve 
tekme udeležil, nastopal v 1. SNTL za moške. V primeru, da se nobeden od klubov ponovitve tekme 
ne bi udeležil, bi to za oba kluba pomenilo avtomatski izpad v najnižji rang državnega tekmovanja pod 
okriljem NTZS, to je v 3. SNTL za moške za sezono 2019/2020. Predlog, ki bo izglasovan na skupščini 
mora dobiti več kot 50% glasov navzočih članov NTZS. Če pri prvem glasovanju nobeden od 
predlogov ne dobi zadostne podpore, se izvede 2. krog glasovanja med predlogoma, ki sta v 1. krogu 
dobila največ glasov.  
Predsednik skupščine Darijan Vizjak je na navzoče predstavnike članov NTZS apeliral, da naj se pri 

razpravljanju izogibajo čustvenim razpravam za nazaj kdo je kaj do sedaj naredil prav in kdo kaj 

narobe v zvezi z zadevo neodigranega 2. kvalifikacijskega dvoboja, temveč naj se v dobro namiznega 

tenisa osredotočijo na razrešitev nastalega problema v skladu z že predstavljenimi rešitvami ali pa naj 

skupščini tudi sami predlagajo kakšno svojo rešitev. 

Mirko Milovančevič je obema kluboma ponudil možnost brezplačnega igranja kvalifikacijskih 

dvobojev v njihovi dvorani v Mariboru, ki zagotovo ustreza vsem predpisanim kriterijem. 

Bojan Pavič se je prav tako strinjal, da se mora že zaradi vseh ostalih, ki si želijo igrati v SNTL, druga in 

nato še morebitna tretja kvalifikacijska tekma odigrati. 

Božo Šetina je poudaril, da se njegov klub strinja le z igranjem desetčlanske 1. SNTL za moške. 

Igor Novel je prav tako podprl predlog, da se mora še neodigrana tekma odigrati in da mora nastopati 

v 1. SNTL za moške le deset ekip. 

Tudi Tomaž Kralj se je zavzel za odigranje neodigranih dvobojev. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je pred morebitnimi glasovanji o predlaganih rešitvah skupščini 

predlagal v sprejem sklep s katerim se skupščina izreče za pristojno glede reševanja  neigranja moških 

SNTL zaradi zapleta po neodigrani 2. kvalifikacijski tekmi za popolnitev 1. SNTL za moške med ŠD SU 

in NTD Kajuh Slovan: 

SKLEP ŠT. 5:  

Skupščina NTZS se izreka za pristojno za odločanje o odprtem vprašanju glede igranja v 
moških SNTL v sezoni 2019/2020. 

 

Sklep št. 5 je bil sprejet s 25 glasovi ZA in z enim glasom PROTI.  Navzočih je bilo 28 

predstavnikov članov NTZS. 



Miloš Živkovič Peperko je opozoril, da mora biti zapisano, da bo skupščina s svojo odločitvijo 

odpravila vse dosedanje odločitve in sklepe organov NTZS, ki so o omenjeni zadevi do sedaj odločali. 

Sajda Slatinšek je citirala 18. člen Statuta NTZS, ki v svoji 5. alineji določa, da skupščina odloča o 

pritožbah zoper sklepe vseh organov zveze, razen če je z ustreznim aktom določeno, da nek organ, 

odbor ali komisija odloča dokončno. Ker v Pravilih igranja SNTL piše, da je odločitev LO NTZS 

dokončna, smatra da skupščina ni pristojna, da bi o tem vprašanju odločala. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak ji je pojasnil, da je ravno zaradi tega skupščina izglasovala sklep o 

svoji pristojnosti, da odloča o tej še vedno odprti zadevi, ker noben drug organ NTZS še ni predlagal 

oz. sprejel za vse sprejemljive rešitve omenjene zadeve, tekmovanje v SNTL za moške pa še vedno ne 

poteka. 

Igor Novel je predlagal, da naj skupščina nadaljuje delo, ker je že izglasovala svojo pristojnost za 

reševanje v tej točki omenjene zadeve. Ker skupščina nima notarja, ki bi skupščino vodil, se naj 

pristopi k reševanju problema, ali je bila v tej točki prekoračena pristojnost same skupščine pa naj se 

ugotavlja kasneje.  

Miloš Živkovič Peperko je dodal, da v 3. alineji 6. člena Statuta NTZS prav tako piše, da NTZS skrbi za 

dosledno uveljavljanje vseh pravil ITTF in ETTU v aktih NTZS in na tekmovanjih v Sloveniji. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je nato dal na glasovanje vse tri predloge LO NTZS glede igranja v 

1. SNTL za moške. 

Navzočih je bilo 28 predstavnikov članov NTZS. 

Za 1. predlog, ki ohranja obstoječo deset člansko sestavo 1. SNTL za moške s ŠD SU v 1. 

SNTL in z NTD Kajuh Slovan v 2. SNTL so glasovali 4 člani.  

Za 2. predlog, ki razširja sestavo 1. SNTL za moške na 11 članov s ŠD SU in z NTD Kajuh 

Slovan v 1. SNTL so glasovali 4 člani.  

Za 3. predlog, ki predvideva odigranje neodigrane 2. kvalifikacijske ter še morebitne 3. 

kvalifikacijske tekme za popolnitev 1. SNTL za moške med ŠD SU in NTD Kajuh Slovan je 

glasovalo 18 članov. 

Ker je bil izglasovan 3. predlog je predsednik skupščine Darijan Vizjak navzočim ponovno podrobno 

predstavil vse tri opcije možnih postav v katerih naj bi ekipi odigrali 2. neodigrano in nato še 

morebitno 3. kvalifikacijsko tekmo. 

Sajda Slatinšek je podala mnenje, da poleg Statuta NTZS s predlaganima opcijama 1 in 2 kršimo tudi 

Pravilnike ITTF in ETTU. 

Jože Urh je pojasnil zakaj je Izvršni odbor NTZS na svoji avgustovski seji izglasoval razširitev sestave 1. 

SNTL za moške na 11 članov. Z njo se je poleg ostalih grozečih problemov želel izogniti praktično 

nerešljivim dilemam v kakšnih postavah naj ekipi že v letošnji sezoni odigrata neodigrano tekmo ali 

celo dve iz lanske sezone, vmes pa je bil že prestopni rok. Sedaj je pred isto dilemo postavljena tudi 

skupščina. 



Po dolgotrajni žolčni in mukotrpni razpravi, ki ni niti malo zbližala stališča, ampak še bolj poglobila 

nesoglasja o že tako pereči zadevi neigranja 1. SNTL za moške, je predsednik skupščine Darijan Vizjak 

dal na glasovanje vse tri opcije predlogov glede postav za kvalifikacijski dvoboj med ŠD SU in NTD 

Kajuh Slovan za popolnitev 1. SNTL za moške.  

Navzočih je bilo 28 predstavnikov članov NTZS. 

Za 1. opcijo, da bi ŠD SU in NTD Kajuh Slovan odigrala neodigrano 2. kvalifikacijsko tekmo 

za popolnitev 1. SNTL za moške v postavah, ki so bile prijavljene v zapisniku pred nato 

neodigranim dvobojem je glasoval 1 član.  

Za 2. opcijo, da bi ŠD SU in NTD Kajuh Slovan odigrala neodigrano 2. kvalifikacijsko tekmo 

za popolnitev 1. SNTL za moške v poljubnih postavah z igralci, ki so bili v lanski sezoni 

2018/2019 registrirani za oba kluba je glasovalo 11 članov.  

Za 3. opcijo, da bi ŠD SU in NTD Kajuh Slovan odigrala neodigrano 2. kvalifikacijsko tekmo 

za popolnitev 1. SNTL za moške v poljubnih postavah z igralci, ki so v letošnji sezoni 

2019/2020 registrirani za oba kluba je glasovalo 8 članov.  

Ker nobena od opcij ni dobila večine, se je v skladu s predlogom LO NTZS izvedlo še dodatno 

glasovanje med opcijama 2 in 3, ki sta dobili največ glasov. 

Navzočih je bilo 23 predstavnikov članov NTZS. 

Prvo glasovanje samo med opcijama 2 in 3:  

Za  2. opcijo, da bi ŠD SU in NTD Kajuh Slovan odigrala neodigrano 2. kvalifikacijsko tekmo 

za popolnitev 1. SNTL za moške v poljubnih postavah z igralci, ki so bili v lanski sezoni 

2018/2019 registrirani za oba kluba je glasovalo 8 članov.  

Za 3. opcijo, da bi ŠD SU in NTD Kajuh Slovan odigrala neodigrano 2. kvalifikacijsko tekmo 

za popolnitev 1. SNTL za moške v poljubnih postavah z igralci, ki so v letošnji sezoni 

2019/2020 registrirani za oba kluba je glasovalo 8 članov.  

Zaradi neodločenega rezultata se je izvedlo še  ponovno glasovanje samo med opcijama 2 in 3: 

Navzočih je bilo 23 predstavnikov članov NTZS. 

Za  2. opcijo, da bi ŠD SU in NTD Kajuh Slovan odigrala neodigrano 2. kvalifikacijsko tekmo 

za popolnitev 1. SNTL za moške v poljubnih postavah z igralci, ki so bili v lanski sezoni 

2018/2019 registrirani za oba kluba je glasovalo 8 članov.  

Za 3. opcijo, da bi ŠD SU in NTD Kajuh Slovan odigrala neodigrano 2. kvalifikacijsko tekmo 

za popolnitev 1. SNTL za moške v poljubnih postavah z igralci, ki so v letošnji sezoni 

2019/2020 registrirani za oba kluba je glasovalo 9 članov.  

S tem je 49. izredna skupščina NTZS določila, da bosta ŠD SU in NTD Kajuh Slovan odigrala 
neodigrano 2. in tudi morebitno 3. kvalifikacijsko tekmo za popolnitev 1. SNTL za moške v 
poljubnih postavah z igralci, ki so v letošnji sezoni 2019/2020 registrirani za oba kluba.  



2. kvalifikacijska tekmo se bo odigrala v soboto 9. 11. 2019, morebitna 3. kvalifikacijska 
tekma pa v sredo 13. 11. 2019. Obe tekmi se bosta igrali ob 17.00 v organizaciji domačega 
ŠD SU v dvorani, ki bo morala ustrezati tehničnim kriterijem in pogojem za organizacijo 
tekme. V kolikor se bo eden od klubov odpovedal kvalifikacijski tekmi za vstop v 1. SNTL za 
moške, bo v sezoni 2019/2020 nastopal v 2. SNTL, medtem ko bo klub, ki  se bo udeležil 
tekme, nastopal v 1. SNTL. V primeru, da se nobeden od klubov 2. kvalifikacijske tekme ne 
bo udeležil, bo to za oba kluba pomenilo avtomatski izpad v najnižji rang državnega 
tekmovanja pod okriljem NTZS, to je v 3. SNTL za moške za sezono 2019/2020.  
 

 

AD 11. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak se je vsem navzočim predstavnikom članov NTZS zahvalil za 

aktivno udeležbo in sodelovanje na 49. izredni skupščini NTZS in skupščino zaključil. 

 

49. izredna skupščina NTZS je bila zaključena ob 22.00. 

 

 

Zapisnikar:        

Danijel Šarlah        

 
 
 
 
Predsednik delovnega predsedstva:   
 
Darijan Vizjak 
 

 

 

Overovatelja zapisnika:        

Sajda Slatinšek        Žiga Zupan 

 
 
 
 
 
Ljubljana, 29. 11. 2019 
 


