NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Tehnična komisija
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
Datum: 9. december 2009

ZAPISNIK
21. seje Tehnične komisije NTZS
ki je bila 8. decembra 2009 ob 16. uri v Ljubljani, v pisarni NTZS, Celovška c. 25.

Prisotni: Janez Stibrič – predsednik TK, Miro Leskovec, Milana Krmelj
Opravičil: Aleš Šuštaršič
Ostali prisotni: Marjan Hribar, predsednik NTZS
Sprejet je bil naslednji
Dnevni red:
1. Uskladitev terminov tekmovanj
2. Predlogi za spremembe pravilnikov NTZS
3. Obravnava predloga organigrama NTZS
4. Razno
Sejo je vodil predsednik Tehnične komisije NTZS Janez Stibrič.
Add 1
Predsedujoči je prisotne spomnil na dopis Daneta Šarlaha, s katerim jih je opomnil na
nekatere spremembe pri mednarodnih tekmovanjih, kar pomeni nujno uskladitev pri našem
koledarju tekmovanj. Po pregledu stanja in razpravi sta bila sprejeta
SKLEP št. 1
Tehnična komisija NTZS predlaga IO NTZS, da se zaradi uskladitev z mednarodnimi
tekmovanji spremenijo termini naslednjih tekmovanj:
- ligaška tekmovanja v SNTL se prestavijo iz 23. januarja 2010 na 16. januar 2010
(zaradi MOPS-a v Velenju)
- 2. OT za člane in članice, planiran za 22. maj 2010, se prestavi na 13. junij 2010 (zaradi
Svetovnega prvenstva v Moskvi za čl. – ekipno, ki poteka od 23. do 30. maja 2010)

SKLEP št. 2
O spremembi ligaških terminov se obvesti tudi komisarja lige in Ligo odbor, o
spremembi 2. OT za čl. pa NTK Sobota, ki je organizator 2. OT za člane in članice.

Add 2
Prisotni so bili seznanjeni, da se pripravljajo spremembe internih aktov NTZS ter pozvani, naj
pripravijo morebitne predloge sprememb posameznih internih aktov NTZS. V razpravi, ki je
sledila, se je izpostavilo vprašanje smiselnosti spreminjanja internih aktov (razen nujno
potrebnih uskladitev, npr. iz nekdanjih SIT v € in pa morebitnih slovničnih napak), ko je pred
nami reorganizacija (nov organigram) delovanja NTZS, kar posledično pomeni, da se bo po
novi sprejeti organizacijski shemi moralo pravilnike podrediti novi organiziranosti NTZS. Bo
pa seveda potrebno čim prej sprejeti pravilnik o finančno materialnem poslovanju, saj tega še
nimamo, pa bi ga morali imeti.
Kljub temu pa člani TK predlagajo, da se tekmovanja (izvzemši lig) pričnejo ob 10. uri
(namesto ob 9. uri, kot je bilo to do sedaj), upošteva pa naj se tudi sklep Strokovnega sveta,
sprejet še v prejšnji sestavi, ki govori o tem, da so podelitve priznanj izvedene za vse šele po
koncu tekmovanja in da predčasnih podelitev na tekmovanjih ni. O obeh predlogih naj se
izreče tudi IO ter o dokončni odločitvi obvesti klube ter organizatorje tekmovanj v okviru
NTZS, popraviti pa bi bilo potrebno tudi propozicije. Ob tem so člani izrazili tudi željo, da bi
vsaj na članskih tekmovanjih bil ob podelitvi priznanj prisoten tudi nekdo od članov vodstva
NTZS.
Člani TK so po krajši razpravi glede sprejemanja koledarja tekmovanj ponovno prišli do
ugotovitve, da bo tudi sprejemanje našega koledarja tekmovanj vsekakor potrebno časovno
prilagoditi ETTU in ITTF, kjer je koledar sestavljen ter sprejet letno (od 1.1. do 31. 12) in ne
sezonsko, še posebej, ker so se temu podredile več ali manj že vse nacionalne namiznoteniške
zveze. Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 3
IO NTZS naj ponovno prouči predlog TK NTZS o spremembi iz sezonskega v letni
koledar tekmovanj v okviru NTZS in s tem posledično tudi uskladitev sprejemanja
koledarja tekmovanj z ETTU in ITTF, upoštevati pa bi bilo potrebno čim bolj prožno
varianto prehoda na letni koledar (npr. da se sedaj najprej sprejme koledar za leto in
pol, nato pa tekoče za posamezno koledarsko leto).

Add 3
Predsedujoči se je najprej zahvalil predsedniku NTZS, g. Marjanu Hribarju, da se je udeležil
njihove seje in ga nato prosil, naj prisotne seznani s predlogom organigramov nove
organiziranosti NTZS. Po razpravi, ki je sledila, so člani TK najprej opozorili na napako pri
delovnem gradivu (povzetek sedanjega stanja), ki se tiče TK, nato pa so predsedniku podali
njihovo razmišljanje in konkretne predloge glede nove organiziranosti NTZS, kar si je
predsednik NTZS tudi zabeležil.

Add 4
Predsedujoči je prisotne seznanil, da ga je Mitja Županek obvestil o tem, da zaradi službenih
obveznosti žal nima dovolj časa, da bi še naprej sodeloval v okviru TK NTZS, ob tem pa je
predlagal, da bi ga zamenjal Samo Bezjak, s katerim se je o tem tudi pogovoril. Po krajši
razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 4
Kontaktira se Bezjak Samota ter se ga vpraša, če bi deloval v TK NTZS namesto Mitje
Županeka. Če bo dal soglasje, se nato ta predlog posreduje IO NTZS, ki o tem dokončno
odloči ter imenuje novega člana TK NTZS.

Predsedujoči je prisotne spomnil, da so bili na TK naslovljeni trije dopisi (pritožbi in ugovor),
ki se nanašajo na določitev organizatorjev tekmovanj v okviru NTZS za sezono 1009/10
(NTK Ljubljana, NTK Olimpija ter NTK Vesna Zalog). Ker pa pritožbe niso bile vložene v
skladu z internimi akti NTZS, jih TK NTZS v skladu z internimi akti NTZS ne more
obravnavati.

Dnevni red je bil izčrpan, seje je bila zaključena ob 20. uri.

Predsednik TK NTZS:
Janez Stibrič, l.r.

