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ZAPISNIK 52. IZREDNE VOLILNE SKUPŠČINE 

NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

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

22. november 2022 ob 17.00  

  

Prisotni:  

Predstavniki članov NTZS z glasovalno pravico: Miloš Peperko Živkovič (NTD Kajuh Slovan in NTK 

Vesna), Rus Matjaž (NTK Logatec, NTK Škofja Loka in NTK Gorica), Darijan Vizjak (PPK Rakek, NTK Letrika 

in MRNTZ), Boris Konjiček (ŽNTK Maribor, NTK Ptuj in NTK Ljutomer), Mitja Županek (NTK Sobota in 

NTK Kema Murexin), Hinko Košir (ŠD Šentjošt), Hinko Privšek (NTK Olimpija), Božo Šetina (NTK Fužinar 

Inter Diskont), Igor Petrovčič (NTK Preserje), Patrik Rosc (NTK Savinja), Marjan Oražem (NTK Melamin), 

Tomaž Kralj (NTK Krka), Drago Torkar (ŠD Vrhnika), Žiga Zupan (NTS Mengeš), Sajda Slatinšek (ŠD SU), 

Borut Veren (NTK Ilirija), Milana Krmelj (NTK Jesenice), Vesna Ojsteršek (NTK Hrastnik in NTK Metlika), 

Miodrag Drljača (NTK B2), Darko Hergan (NTK Cirkovce);  

Kandidata za predsednika NTZS: Aleksander Igor Dreu, Ernest Mencigar;  

Kandidat za člana Izvršnega odbora NTZS: Slaven Radić; 

Sekretar NTZS: Danijel Šarlah (sekretar NTZS);  

Član Nadzornega odbora NTZS: Smiljan Mekicar; 

Ostali prisotni: Jaka Golavšek, Domen Peperko, Dare Rupar, Igor Cimperman, Uroš Šemrov; 

 

Predlagani dnevni red : 

1. Otvoritev 52. izredne volilne skupščine NTZS in ugotovitev sklepčnosti 
2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov 52. izredne volilne skupščine NTZS  
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Predstavitev kandidatov za predsednika NTZS 
5. 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 52. izredne volilne skupščine NTZS 

 
 
Ad 1. 

Milana Krmelj je v imenu sklicateljev skupščine pozdravila vse navzoče predstavnike klubov na 52. 

izredni volilni skupščini NTZS. Poudarila je da je  52. izredna volilna skupščina NTZS sklicana na podlagi 

zahtev predsednika v odstopu Marjana Hribarja in Nadzornega odbora NTZS. Na 52. izredni volilni 
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skupščini NTZS je svojo prisotnost z oddajo poverilnic priglasilo 29 članov NTZS od skupno 35 članov 

NTZS.  

 

Ad 2. 

Milana Krmelj je podala predlog za organe 52. izredne volilne skupščine NTZS: 

- Delovni predsednik:  Darijan Vizjak 

- Dva člana delovnega predsedstva: Matjaž Rus in Borut Veren; 

- Verifikacijska komisija (trije člani): Igor Petrovčič, Hinko Košir in Tomaž Kralj; 

- Volilna komisija (trije člani): Drago Torkar, Mitja Županek in Žiga Zupan; 

- Zapisnikar: Danijel Šarlah  

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

 

Z devetindvajsetimi  glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI je bil sprejet predlog za sestavo 

organov 52. izredne volilne skupščine NTZS:  

- Delovni predsednik: Darijan Vizjak 

- Dva člana delovnega predsedstva: Matjaž Rus in Borut Veren; 

- Verifikacijska komisija (trije člani): Igor Petrovčič, Hinko Košir in Tomaž Kralj; 

- Volilna komisija (trije člani): Drago Torkar, Mitja Županek in Žiga Zupan; 

- Zapisnikar: Danijel Šarlah  

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

 

Delovni predsednik 52. izredne volilne skupščine NTZS Darijan Vizjak je pozdravil vse prisotne, na 

kratko povzel točke predlaganega dnevnega reda in ga dal v morebitno razpravo oziroma v sprejem. 

Dnevni red 52. izredne volilne skupščine NTZS je bil soglasno sprejet brez razprave z 29 glasovi ZA.  

 

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 z veljavno 
poverilnico navzočih 29 predstavnikov članov.  
 
Skupščina NTZS je bila glede na poročilo verifikacijske komisije sklepčna in je lahko polnomočno 
nadaljevala z delom. 
 

Ad 4. 

Član Nadzornega odbora NTZS Smiljan Mekicar je predsednika skupščine Darijana Vizjaka vprašal, če 

sta oba kandidata za predsednika NTZS priložila pisno soglasje h kandidaturama.  

Predsednik skupščine Darijan Vizjak mu je pojasnil, da v pisarno NTZS ni bilo ob vlogah kandidatur 

posameznih klubih predlagateljev priloženo nobeno pisno soglasje kandidatov s potrditvijo 
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kandidature. Meni, da trenutno prisotni kandidat  Aleksander Igor Dreu lahko osebno poda soglasje h 

svoji kandidaturi. Ker se pričakuje, da bo kasneje prišel na skupščino tudi drugi kandidat za predsednika 

NTZS Ernest Mencigar, ki je trenutno še službeno zadržan, bo lahko tudi on osebno podal soglasje k 

svoji kandidaturi za predsednika NTZS.  

Prisotni član enega izmed klubov predlagateljev kandidature Ernesta Mencigarja Domen Peperko je 

poudaril, da klubi niso bili obveščeni, da morajo priložiti pisno soglasje kandidatov. 

Nato je predsednik skupščine Darijan Vizjak predal besedo za predstavitev kandidatu za predsednika 

NTZS Aleksandru Igorju Dreu, ki je ob vloženi kandidaturi sicer že tudi pismeno priložil svojo vizijo 

delovanja. 

Po osebni predstavitvi Aleksandra Igorja Dreua in njegovi obrazložitvi programa delovanja kot 

morebitnega bodočega predsednika NTZS je še pred samim prihodom na skupščino drugega kandidata 

za predsednika NTZS Ernesta Mencigarja, njegovo kratko predstavitev in obrazložitev njegove 

kandidature podal član enega izmed klubov predlagateljev Domen Peperko.  

Ker po njegovi predstavitvi Ernesta Mencigarja še ni bilo v dvorani je predsednik skupščine Darijan 

Vizjak na zahtevo prisotnih na kratko predstavil finančno poslovanje in stanje NTZS na podlagi uradne 

zaključne bilance za leto 2021, ki je izkazovala 70.274 evrov negativnega stanja društvenega sklada in 

glede na pričakovano trenutno dosedanjo dinamiko poslovanja v letu 2022.   

 Član Nadzornega odbora NTZS Smiljan Mekicar je predsednika skupščine Darijana Vizjaka vprašal, če 

imamo podatek dejanskega natančnega finančnega stanja in poslovanja NTZS na presečni današnji dan  

zasedanja skupščine s katerim se od predsedovanja NTZS poslavlja dosedanji dolgoletni predsednik 

NTZS Marjan Hribar. 

Predsednik skupščine Darijan Vizjak mu je odgovoril, da natančnega izpisa dejanskega trenutnega 

finančnega stanja NTZS na današnji dan skupščine NTZS 22. 11. 2022 nima, ker širša razprava o 

finančnem stanju NTZS ni bila predlagana točka dnevnega reda tokratne 52. izredne volilne skupščine 

NTZS in ker bo finančno stanje NTZS obravnavano na še prihajajoči letošnji redni skupščini NTZS za leto 

2022, da pa bo zaradi jasno izražene zahteve vseh prisotnih na tokratni izredni volilni skupščini NTZS 

pridobil iz računovodstva OKS trenutni presek vmesnega bilančnega stanja NTZS na dan 22. 11. 2022 

in ga posredoval vsem klubom članom NTZS. Člani so izražili tudi željo, da se naredi revizija poslovanja 

do 22.11.2022. 

Ker se je medtem skupščini pridružil še drugi kandidat za predsednika NTZS Ernest Mencigar, mu je 

predsednik skupščine Darijan Vizjak predal besedo za njegovo predstavitev. 

Ernest Mencigar je ob svoji prestavitvi poudaril, da ni bil seznanjen z negativnim finančnim stanjem 

delovanja NTZS in da je vsaka kandidatura za predsednika brez tega, da se ve kakšno je sploh trenutno 

dejansko finančno stanje NTZS neresna in nemogoča in da predlaga, da se volitve za predsednika NTZS 

prestavijo na kasnejši termin, dokler se vsi kandidati ne seznanijo z dejanskim finančnim stanjem NTZS. 

Hinko Privšek je vsem pojasnil, da je kot bivši dolgoletni član in tudi predsednik Nadzornega odbora 

NTZS, NO NTZS več let v svojih letnih poročilih ugotavljal in opozarjal na postopno praktično vsakoletno 

večanje negativnega društvenega sklada, tako da je bilo dolgoletno negativno finančno poslovanje 

NTZS gotovo vsem poznano.  
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Ker je moral kandidat za predsednika NTZS Ernest Mencigar zaradi službenih obveznosti kmalu 

zapustiti skupščino, so navzoči praktično vsa svoja vprašanja glede vizije delovanja in razvoja NTZS ter 

zmožnosti finančnega saniranja NTZS postavljali le preostalemu kandidatu za predsednika Aleksandru 

Igorju Dreu, na nekatera vprašanja pa je v imenu Ernesta Mencigarja odgovarjal Miloš Peperko 

Živkovič, ki je bil na skupščini predstavnik enega izmed njegovih klubov predlagateljev. 

 

Ad 5. 

Na pobudo Miloša Peperka Živkoviča je dal predsednik skupščine Darijan Vizjak na glasovanje predlog, 

da se volitve predsednika NTZS izvedejo javno namesto tajno. 

Za javno izvedbo glasovanja volitev sta bila le dva glasova ZA, 27 glasov pa je bilo PROTI. 

Volitve so bili zato izvedene tajno s pomočjo v naprej pripravljenih glasovnic z zaprtima listama obeh 

kandidatov za predsednika NTZS in njunih kandidatov za dva člana Izvršnega odbora NTZS. 

1. Predsednik: Aleksander Igor Dreu, člana Izvršnega odbora: Primož Butinar in Gaber Marolt 

2. Predsednik: Ernest Mencigar, člana Izvršnega odbora: Bojan Tokić in Slaven Radić 

Pred izvedbo volitev je predsednik skupščine Darijan Vizjak vsem prisotnim predstavnikom razložil 

potek volitev in način ugotavljanja volilnega rezultata. 

 

AD 6.  

Predsednik skupščine Darijan Vizjak je po prejetju uradnega poročila volilne komisije prisotne 

predstavnike klubov seznanil z rezultati volitev za predsednika NTZS in dveh članov Izvršnega odbora 

NTZS. 

Kandidatna lista predsedniškega kandidata Aleksandra Igorja Dreua je prejela 18 glasov. 

Kandidatna lista predsedniškega kandidata Ernesta Mencigarja je prejela 10 glasov. 

Neveljavna je bila oddana 1 glasovnica. 

Novi predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije je Aleksander Igor Dreu, nova člana Izvršnega 

odbora Namiznoteniške zveze Slovenije pa sta Primož Butinar in Gaber Marolt. 

 

AD 7. 

Novoizvoljeni predsednik NTZS Aleksander Igor Dreu se je vsem, ki so glasovali zanj in tudi tistim, ki so 

glasovali proti njemu, zahvalil za izvolitev in jih povabil k skupnemu obojestranskemu sodelovanju pri 

vodenju NTZS. 

 

AD 8. 
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52. izredna volilna skupščina NTZS se je zaključila ob 19.45 

 

 

 

 

Zapisnikar:        

Danijel Šarlah        

 
 
Predsednik delovnega predsedstva:   
 
Darijan Vizjak 
 

 

Overovatelja zapisnika:        

Sajda Slatinšek        Žiga Zupan 

 
 
 
 
 
Ljubljana, 23. 11. 2022 
 


