ZAPISNIK 50. IZREDNE SKUPŠČINE
NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
Sejna soba v Hali Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
2. december 2019 ob 17.00

Predstavniki članov NTZS z glasovalno pravico: Matic Fortuna (NTK Cirkovce in NTK Vesna), Branko
Franc Vidmar (NTK Dobova), Hinko Košir (ŠD Šentjošt), Vesna Ojsteršek (NTK Hrastnik), Saš Lasan
(NTK Arrigoni), Miodrag Drljača (NTK B2 in NTK Škofja Loka), Miloš Živkovič Peperko (NTD Kajuh
Slovan), Borut Veren (NTK Ilirija), Aleksander Rozman (NTK Ljubljana in MRNTZ), Hinko Privšek (NTK
Olimpija), Mitja Županek (NTK Sobota), Matjaž Rus (NTK Logatec), Žiga Zupan (NTS Mengeš), Boris
Govednik (NTK Metlika), Tomaž Kralj (NTK Krka), Igor Petrovčič (NTK Preserje), Robert Smodiš (NTK
Kema), Darijan Vizjak (PPK Rakek in NTK Mahle Vrtojba), Samo Bezjak (NTK Fužinar Inter Diskont),
Miha Kljajič (NTK Tempo) in Drago Torkar (ŠD Vrhnika);
Prisotni člani NTZS: Danijel Šarlah (sekretar NTZS);
Ostali prisotni: Marjan Hribar, Miroslav Matijaševič, Gaber Kontelj, Igor Cimperman, Uroš Šemrov;

Predlagani dnevni red :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvoritev 50. izredne skupščine NTZS in ugotovitev sklepčnosti
Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov 50. izredne skupščine NTZS
Poročilo verifikacijske komisije
Predstavitev kandidatov za predsednika NTZS
Volitve: Voli se predsednika NTZS in dva člana IO NTZS na predlog predsednika NTZS (zanje se
glasuje v kompletu v ločeni listi).
6. Razglasitev rezultatov volitev
7. Nagovor novo izvoljenega predsednika NTZS
8. Zaključek 50. izredne skupščine NTZS

Ad 1.
Sekretar NTZS Danijel Šarlah je pozdravil vse navzoče predstavnike članov NTZS na 50. izredni
skupščini NTZS. Poudaril je da je bila 50. izredna volilna skupščina NTZS sklicana na podlagi zahteve
22 članov NTZS sprejete na 49. izredni skupščini NTZS, ki je bila 4. 11. 2019. Na 50. izredni skupščini je
svojo prisotnost do začetka skupščine z oddajo poverilnic priglasilo 23 članov NTZS od skupno 35
članov NTZS.

Ad 2.
Sekretar NTZS Danijel Šarlah je prisotnim dal v morebitno razpravo in v sprejem predlagani dnevni
red 50. izredne skupščine NTZS, ki je bil vsem članom NTZS poslan v Vabilu na 50. izredno skupščino
NTZS.
Dnevni red 50. izredne skupščine NTZS je bil sprejet s 23 glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI.

Danijel Šarlah je prisotne člane NTZS pozval k oblikovanju predlogov za organe 50. izredne skupščine
NTZS. Predlagani so bili naslednji člani za organe 50. izredne skupščine NTZS:
-

Delovni predsednik: Darijan Vizjak
Dva člana delovnega predsedstva: Hinko Privšek in Samo Bezjak;
Verifikacijska komisija (trije člani): Igor Petrovčič, Tomaž Kralj, Vesna Ojsteršek;
Volilna komisija (trije člani): Boris Govednik, Matjaž Rus, Žiga Zupan;
Zapisnikar: Danijel Šarlah
Overovatelja zapisnika (dva člana): Hinko Košir in Gaber Kontelj;

S triindvajsetimi glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI je bil sprejet predlog za organe 50.
izredne skupščine NTZS:
- Delovni predsednik: Darijan Vizjak
- Dva člana delovnega predsedstva: Hinko Privšek in Samo Bezjak;
- Verifikacijska komisija (trije člani): Igor Petrovčič, Tomaž Kralj, Vesna Ojsteršek;
- Volilna komisija (trije člani): Boris Govednik, Matjaž Rus, Žiga Zupan;
- Zapisnikar: Danijel Šarlah
- Overovatelja zapisnika (dva člana): Hinko Košir in Gaber Kontelj;

Delovni predsednik 50. izredne skupščine NTZS Darijan Vizjak je pozdravil vse prisotne in pozval člane
verifikacijske komisije, da pregledajo oddane poverilnice in ugotovijo sklepčnost na sami 50. izredni
skupščini NTZS. Nato je na kratko razložil sprejeti dnevni red in opisal potek dogodkov, ki so bili
podlaga sklica 50. izredne skupščine NTZS.

Ad 3.
Predsednik skupščine Darijan Vizjak je predal besedo predstavniku verifikacijske komisije.
Predstavnik verifikacijske komisije Igor Petrovčič je objavil poročilo verifikacijske komisije:
Od skupno 35 članov NTZS je bilo na 50. izredni skupščini NTZS navzočih 24 predstavnikov članov,
ki so se izkazali z ustreznimi poverilnicami za zastopanje. (Skupščini se je namreč v vmesnem času
pridružil še en predstavnik člana NTZS).
Skupščina NTZS je bila glede na poročilo verifikacijske komisije sklepčna in je lahko polno
pravnomočno nadaljevala z delom.

Ad 4.
Predsednik skupščine Darijan Vizjak je pozval, edinega do predpisanega roka predlaganega kandidata
za predsednika NTZS, Marjana Hribarja, da predstavi svojo kandidaturo za predsednika NTZS, ki jo je
članom NTZS že pisno poslal kot gradivo pred samo skupščino.
Marjan Hribar je poudaril, da se je ponovno odločil za kandidaturo za predsednika NTZS po
temeljitem osebnem premisleku in po pogovoru s člani NTZS in s kandidatoma, ki bosta skupaj z njim
kandidirala na njegovi listi za člana IO NTZS. Njegov pogled bo usmerjen predvsem v prihodnost
NTZS, seveda ob zavedanju napak, ki jih je verjetno tudi storil v preteklih mandatih. Usmeritev bo v
racionalizaciji in v finančni sanaciji NTZS ter ob sodelovanju s klubi v vseh razvojnih zadevah. Poudaril
je da so tekmovalno pred NTZS Olimpijske igre, ki so za NTZS velika priložnost in potrebno bo narediti
vse kar se da, da bi imela NTZS svoje udeležence na njih. Ponovno bo potrebno tudi pregledati vse
pogodbe z zunanjimi sodelavci in obnoviti obstoječe sponzorske pogodbe ter seveda pridobiti še
nekatere nove sponzorje s katerimi je že postavljen začetni kontakt. Odgovoril je tudi na vprašanja in
na razne predloge navzočih članov.

Ad 5.
Predsednik skupščine Darijan Vizjak je pred samimi volitvami natančno obrazložil način volitev in nato
določil petminutni rok za oddajo glasovnic volilni komisiji. Ker se je med samo skupščino prisotnim
pridružil še en predstavnik člana NTZS z ustrezno poverilnico je bilo vseh članov, ki so pristopili k
volitvam 25.

Ad 6.
Predsednik volilne komisije Matjaž Rus je objavil rezultate volitev za predsednika NTZS in za njegova
dva predlagana člana Izvršnega odbora NTZS. Za Marjana Hribarja za predsednika NTZS in za
Miroslava Matijaševiča ter Jožeta Mermala za člana Izvršnega odbora NTZS je glasovalo 24
predstavnikov članov NTZS, proti pa je bil en predstavnik člana NTZS.

Predlagana zaprta lista: predsednik NTZS Marjan Hribar ter člana Izvršnega odbora
NTZS Miroslav Matijaševič in Jože Mermal je bila izvoljena s 24 glasovi ZA in z enim
glasom PROTI.

Ad 7.
Predsednik skupščine Darijan Vizjak je navzočim predstavnikom članov NTZS pojasnil, da ima
Namiznoteniška zveza Slovenije z izvolitvijo predsednika NTZS in njegovih dveh članov IO NTZS spet
izvoljeno celotno vodstvo ter vse organe za njeno delovanje in zastopanje. Čestital je
novoizvoljenemu predsedniku NTZS Marjanu Hribarju in mu predal besedo.

Predsednik NTZS Marjan Hribar se je vsem navzočim zahvalil za ponovno zaupanje in napovedal
konstitutivno sejo novoizvoljenega Izvršnega odbora NTZS že v prihodnjem tednu. Še enkrat je
poudaril, da bo njegov pogled usmerjen predvsem v prihodnost NTZS, seveda ob hkratnem zavedanju
vseh dosedanjih uspehov in dosežkov NTZS. K predstavitvi svojih mnenj je povabil še preostale
navzoče člane IO NTZS.
Miroslav Matijaševič se je zahvalil za zaupanje in poudaril, da se bo trudil po svojih najboljših močeh,
da bo NTZS zaplula v mirnejše vode.
Predsednik Strokovno trenerskega sveta NTZS Miloš Živkovič Peperko je predstavil kandidate za STS
NTZS in nakazal smernice delovanja STS NTZS in opozoril na ključne obveznosti, ki čakajo STS in NTZS
že v bližnji prihodnosti.
Matjaž Rus je vse navzoče pohvalil za pozitivno vzdušje na sami skupščini, ki daje upanje v bodoče
delovanje NTZS, ki mora tudi po njegovem biti usmerjeno predvsem v prihodnost. Želi si, da bi znali
klubi skupaj složno nastopati in se predstavljati navzven, medsebojno rivalstvo pa naj bi prepustili le
igralcem tekmovalcem.

Ad 8.
Predsednik skupščine Darijan Vizjak se je vsem prisotnim zahvalil za udeležbo ter visok kulturni nivo
razprav, ki vse navdaja z energijo za prihodnje delo in zaključil 50. izredno skupščino NTZS.

50. izredna skupščina Namiznoteniške zveze Slovenije je bila zaključena ob 18.45.

Zapisnikar:
Danijel Šarlah

Predsednik delovnega predsedstva:
Darijan Vizjak

Overovatelja zapisnika:
Hinko Košir

Ljubljana, 12. 12. 2019

Gaber Kontelj

