
 

 
 

 
Datum: 29. 12. 2022 
Štev.: 146/2022 
 
 
 

ZAPISNIK  1.  SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS 
z dne 22. decembra 2022 ob 21.45 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani 

 

 

Prisotni: Člani IO NTZS: predsednik IO NTZS Alexander Igor Dreu, člani IO NTZS Milana 

Krmelj, Miloš Peperko Živkovič, Matjaž Rus, Primož Butinar in Gaber Marolt;  

 

Opravičeno odsoten: Uroš Slatinšek; 

 

Ostali prisotni: predsednik NO NTZS Drago Torkar, sekretar NTZS Danijel Šarlah in 

strokovni sodelavec NTZS Darijan Vizjak;  

 

 

Predlagani dnevni red:  

 

1. Poročilo predsednika NTZS o volitvah v OKS. 

2. Predstavitev in potrditev predlogov predstavnika klubov in Tehnične komisije NTZS za povišanje 

sodniških članarin in prijavnin za tekmovanja pod okriljem NTZS. 

3. Izvolitev podpredsednika Izvršnega odbora NTZS 

4. Razno 

 

 

AD 1.  

 

1.sejo Izvršnega odbora NTZS, ki je bil v dopolnjeni sestavi izvoljen na 52. izredni volilni skupščini 

NTZS  22. 11. 2022, je odprl novoizvoljeni predsednik IO NTZS Alexander Igor Dreu, ki je 

pozdravil vse navzoče. Seznanil jih je, da je NTZS uspela na volitvah OKS z njegovo kandidaturo v 

disciplinsko komisijo. Po razgovoru z novim predsednikom OKS pa je on tudi kandidat za komisijo 

za marketing pri OKS.  

 

 

AD 2.  

 

 

Člani Tehnične komisije NTZS so že dalj časa opozarjali, da nimamo urejenega statusa sodnikov pri 

NTZS. Zato predlagajo, da se z januarjem 2023 uredi redno plačevanje članarine, ki je že  nekaj let 

večina članov ne plačuje. S tem bi lahko sistematično uredili statuse namiznoteniških sodnikov, ki bi 

lahko sodili na domačih tekmah. Urejanje le teh seznamov se je namreč z epidemijo virusa Covid-19 

in že delno prej z neplačevanjem sodniške članarine, povsem ustavilo. Članarino je potrebno plačati 

poimensko za vsako leto posebej. 



 

 
 

 

Predlog članarin:     -sodnik mladinec 10,00 evrov 

- državni sodnik 20,00 evrov 

- mednarodni sodnik 30,00 evrov 

- mednarodni BB, mednarodni  GB sodnik, Referee, Delegat 35,00 evrov 

 

SKLEP  ŠT. 1: 
 

IO NTZS je potrdil predlog Tehnične komisije NTZS o predlaganih letnih članarinah z začetkom 

v letu 2023 za sodnike v višini: sodnik mladinec 10,00 evrov, državni sodnik 20,00 evrov,  

mednarodni sodnik 30,00 evrov,  mednarodni BB, mednarodni  GB sodnik, Referee, Delegat 

35,00 evrov;  

Sklep št. 1 je bil sprejet s šestimi glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI. 

 

Na predlog predstavnika klubov, so člani TK NTZS predlagali IO, da se z januarjem 2023 dvigne 

višina prijavnin na tekmovanjih  pod okriljem NTZS. Prijavnine naj bi znašale: 

- Odprti turnirji 20,00 evrov 

- TOP turnirji 25,00 evrov 

- Državna posamezna prvenstva 30,00 evrov 

- Ekipni kvalifikacijski turnirji 60,00 evrov na ekipo 

- Finale državnega ekipnega tekmovanja za kadete in mladince 75,00 evrov na posamezno 

ekipo 

Od prijavnin naj bi se 20% nakazalo NTZS, na podlagi s strani NTZS izdanega računa, ostalo bi 

dobil klub organizator za pokrivanje stroškov tekmovanja. Omenjeno nakazilo NTZS se ne obračuna 

za igralce in ekipe kluba organizatorja posameznega tekmovanja. 

SKLEP  ŠT. 2: 
 

IO NTZS je potrdil predlog predstavnika klubov in Tehnične komisije NTZS o predlaganih 

prijavninah za tekmovanja pod okriljem NTZS z začetkom v januarju 2023 v višini: Odprti 

turnirji 20,00 evrov, TOP turnirji 25,00 evrov, Državna posamezna prvenstva 30,00 evrov, 

Ekipni kvalifikacijski turnirji 60,00 evrov na ekipo, Finale državnega ekipnega tekmovanja za 

kadete in mladince 75,00 evrov na posamezno ekipo. Od zbranih prijavnin se bo 20% nakazalo 

NTZS, na podlagi s strani NTZS izdanega računa, ostalo bo dobil klub organizator za pokritje 

stroškov  organizacije tekmovanja. Omenjeno nakazilo za NTZS se ne obračuna za prijavljene 

igralce in ekipe kluba organizatorja posameznega tekmovanja. 

Sklep št. 2 je bil sprejet s šestimi glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI. 

 

 

 

AD 3.  



 

 
 

 

Zaradi odstopa prejšnjega podpredsednika IO NTZS je predsednik NTZS Aleksander Igor Dreu za 

novega podpredsednika IO NTZS predlagal Primoža Butinarja. 

 

SKLEP  ŠT. 3: 
 

IO NTZS je na predlog predsednika NTZS Aleksandra Igorja Dreua za novega podpredsednika 

IO NTZS potrdil Primoža Butinarja. 

 

Sklep št. 2 je bil sprejet s šestimi glasovi ZA in z nobenim glasom PROTI. 

 

 

AD 4.  

 

Pod to točko se je tehtalo o možnostih in pogojih odprtja državnega namiznoteniškega centra. 

Prav tako so člani IO NTZS razpravljali o bodočem sodelovanju NTZS pri izvedbi prihodnjih 

mednarodnih tekmovanj v Sloveniji. Predsednik NTZS je navzoče seznanil, da je v januarju 

dogovorjen sestanek s prireditelji, ki so s strani WTT in ITTF dobili pravico omenjena mednarodna 

tekmovanja organizirati, da se z njimi dorečejo pogoji  sodelovanja z NTZS. 

 

 

 

1. seja novoizvoljenega Izvršnega odbora NTZS je bila zaključena ob 22.40. 

 

 

 

Zapisal: Darijan Vizjak  

 

 

 

Ljubljana, 29. 12. 2022       

 


