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Z A P I S N I K 
  

19. seje Tehnične komisije NTZS 

 
ki je bila 19. maja 2009 ob 16. uri v Ljubljani, v pisarni NTZS, Celovška c. 25. 

 
Prisotni: Janez Stibrič – predsednik TK, Aleš Šuštaršič, Mitja Županek, Miro Leskovec 
Opravičila: Milana Krmelj 
 
Sprejet je bil naslednji 
Dnevni red: 
1. Obravnava pripomb na koledar tekmovanj v sezoni 2009/10 

2. Obravnava pritožbe NTK Sobota 

3. Obravnava sklepov s seminarja ZNTS (8. maja 2009) 

4. Razno 

 

Sejo je vodil predsednik Tehnične komisije NTZS  Janez Stibrič.  
 
Add 1 
 
Predsedujoči je prisotne seznanil s prispelimi pripombami na predlog koledarja tekmovanj 
NTZS za sezono 2009/10. Predlog koledarja je bil po zagotovilih uprave NTZS dostavljen 
vsem klubom, sekcijam in društvom ter organom v okviru NTZS, pripomb je bilo zelo malo. 
Po daljši razpravi so bili soglasno sprejeti 
 
SKLEP št. 1 
 
Tehnična komisija NTZS sprejema koledar tekmovanj za sezono 2009/10 in preko 
Uprave NTZS pošlje ta koledar tekmovanj, skupaj z dopisom TK, vsem klubom, 
sekcijam in društvom NTZS, da pošljejo kandidature na posamezna razpisana 
tekmovanja. 
 
SKLEP št. 2 
 
Skrajni rok za prijavo na razpisana tekmovanja za sezono 2009/10 v okviru NTZS je 3. 
junij 2009 – vse organizatorje se z dopisom TK obvesti tudi o tem, da ima Pošta 
Slovenije po zakonodaji rok dostave poštnih pošiljk od 1-3 dni, kar pomeni, da morajo 
organizatorji, če se bodo poslužili tovrstne oddaje kandidatur, kandidature oddati v 
poštne nabiralnike najkasneje 1. junija do 17. ure. Tehnična komisija NTZS bo vse, do 
3. junija 2009 prispele kandidature na NTZS, prevzela še isti dan v popoldanskih urah – 
kasneje prispelih kandidatur ne bo obravnavala. Če organizatorji menijo, da bi lahko 
nastale težave zaradi prepoznega prispetja njihovih kandidatur preko klasične pošte, 
naj se poslužijo elektronske pošte in naj kandidature na posamezna tekmovanja pošljejo 
po elektronski pošti na elektronski naslov NTZS.  



SKLEP št. 3 
 
TK NTZS se bo sestala najkasneje do 5. junija 2009 in takrat glede na prispele 
kandidature določila organizatorje posameznih tekmovanj ter ta predlog posredovala v 
sprejem  IO NTZS – TK predlaga, da IO NTZS koledar tekmovanj v okviru NTZS za 
sezono 2009/10 sprejme najkasneje do 15. junija 2009. V primeru, ko se za posamezno 
razpisano tekmovanje ne bi prijavil noben organizator ali v primeru, ko bi se 
organizator ali več organizatorjev prijavilo na določeno razpisano tekmovanje, TK pa bi 
bila mnenja da noben organizator ne bi bil primeren za izvedbo dotičnega tekmovanja, 
se za takšna tekmovanja ponovi razpis. 
 
Add 2 
 
Predsedujoči je prisotne seznanil s pisno pritožbo NTK Sobota. Po krajši razpravi so člani 
soglasno sprejeli 
 
SKLEP št. 4 
 
Pritožbi NTK Sobota se ugodi v tistem delu, kjer navaja, naj se igralcu Pečniku zaradi 
oškodovanja dodeli 200 točk. 
 
Add 3 
 
Predsednik TK je prisotne seznanil z vsebino zapisnika s seminarja trenerjev NTZS, ki se 
sicer nahaja na spletni strani NTZS. Po daljši razpravi je bil soglasno sprejeto stališče: 
 
Sklepi, sprejeti na seminarju namiznoteniških trenerjev Slovenije dne 8. maja 2009, so 
za TK NTZS pravno formalno neveljavni in neobvezujoči, saj jih ni sprejel noben 
ustrezen organ – seminar trenerske organizacije kot organ ni opredeljen v nobenem 
internem pravilniku NTZS, zato se ti sklepi lahko obravnavajo zgolj kot neke vrste 
napotilo vodstvu trenerske organizacije, da se konstituira (trenutno obstaja samo 
predsednik tega organa, ostalih 4 članov še niso imenovali) ter nato obravnavajo sklepe, 
sprejete na seminarju namiznoteniških trenerjev in nato oni kot organ v okviru NTZS 
pripravijo predlog sprememb pravilnikov, do njih pa naj se opredeli tudi sodniška 
organizacija ter strokovni svet – spremembe pa po internih aktih sprejema IO NTZS.  
 
 
Add 4 
 
Predsedujoči je prisotne seznanil, da je od Uprave NTZS prejel obvestilo, da je IO NTZS na 
svoji 13. seji dne 17. aprila 2009 sprejel sklep o sklicu Skupščine NTZS, ki naj bi bila 12. 
junija 2009 in da morajo predsedniki posameznih organov znotraj NTZS do 15. maja 2009 
pripraviti poročilo o delu njihovega organa. Predsedujoči je prisotne seznanil s preverjeno 
informacijo, da IO NTZS takrat ni bil sklepčen in torej ni mogel sprejeti takšnega sklepa. Zato 
je upravi NTZS poslal vprašanje, če je bil IO NTZS res sklepčen in je lahko sprejel takšen 
sklep – odgovora o tem do danes še ni prejel, zato poročila o delu TK NTZS tudi ni oddal. V 
razpravi, ki je sledila, so bili člani TK zelo kritični do delovanja IO NTZS ter same 
predsednice NTZS, saj se IO NTZS nikakor ne more sestavi v tolikšnem številu, da bi bil 
sklepčen. IO NTZS med drugim še vedno ni obravnaval predlogov TK za spremembo 
pravilnikov, poslanih maja 2008, ki bi se uveljavili za sezono, ki se pravzaprav že končuje 
(2008/09). Predsedujoči je prisotne tudi seznanil, da ko je bil nekajkrat na sejah IO NTZS in 
se je tam tako predsednici ter IO NTZS predlagalo, naj odstopijo ter naj se izvolijo novi 



organi ter novo vodstvo, kasneje o tem ni bilo niti besede v zapisniku seje dotične seje IO 
NTZS. Prisotni so v okviru razprave izrazil upanje, da bo IO NTZS, če ne drugače, vsaj na 
korespondenčni seji do 15. junija 2009 sprejel koledar tekmovanj za sezono 2009/10. 
 
V nadaljevanju točke so člani TK, glede na to, da ima Milana Krmelj, ki je bila določena za 
delegata NTZS na tekmovanju 31. maja 2009 (Logatec, TOP ml. kadeti), tisti dan 
neodložljive obveznosti, za katere je izvedela šele pred kratkim, soglasno sprejeli  
 
SKLEP št. 5 
 
Namesto Milane Krmelj se za delegata NTZS za 1. za TOP za ml. kadete in kadetinje , ki 
bo 31. maja 2009 v Logatcu, imenuje Miro Leskovec.  
 
 
 
 
Dnevni red je bil izčrpan. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 
                                                                                             Predsednik TK NTZS: 
                                                                                                   Janez Stibrič, l.r. 


