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ZAPISNIK 

PRVE REDNE  SEJE  LIGE ODBORA  NTZS   

V  SEZONI 2012/2013,   
z dne 28. 12. 2012 ob 14.00,  

pri D. Vizjaku, na Bognarjevi poti 18 v Ljubljani 
 

 

Prisotni:  

člani LO: predsednik LO Miroslav Tokič, podpredsednik LO Darijan Vizjak, 

Aleksander Rozman in Zdenko Švab;  

komisar SNTL Miro Leskovec 

 

Odsoten:  

član LO Darko Jamšek 
 

Predlagani dnevni red:  

1. Zaključek jesenskega dela tekmovanj v vseh SNTL za sezono 2012/2013  

2. Pokalno tekmovanje za sezono 2012/2013 

3. Tekoče zadeve 

4. Razno 

 

Predlagani dnevni red je bil brez dopolnitev soglasno sprejet. 

 

AD 1. 

Komisar SNTL je podal poročilo po koncu jesenskega dela tekmovanja v vseh SNTL. 

Večjih težav ni bilo, je pa izpostavil stalne poizkuse nekaterih klubov po preložitvah tekem 

tudi izven obstoječih pravil SNTL (torej brez opravičljivih razlogov za prestavitev), nepravo- 

časno javljanje prestavitve tekem, odobritve nasprotnih ekip ne glede na opravičljive razloge  

prestavitve tekem, zelo pozna javljanja rezultatov, itd.  

Vložene ni bilo nobene pritožbe, ki bi jo moral obravnavati in reševati LO, komisar 

SNTL je za kršitve izrekel le nekaj opominov. 

 

AD 2.  
 Pokalno tekmovanje poteka časovno zelo neresno in neorganizirano in nekateri klubi 

so vseskozi v zaostanku glede predvidenih terminov igranja posameznih kol. Prav tako se 

rezultati tekem javljajo mnogo prepozno (oz. šele po večkratnih komisarjevih pozivih, kar 

velja tudi za odigravanje tekem glede na koledar pokalnega tekmovanja).  

Ob  samem začetku pokalnega tekmovanja je bilo tudi veliko negodovanja in groženj s strani 

klubov s tožbami, odvetniki, bojkotiranjem tekmovanja, itd. glede sklepa zadnje skupščine 

ligašev in potrditve sklepa s strani IO NTZS, ki vpeljuje obvezno igranje v pokalu za vse 

ligaše SNTL. Prav tako trenutno še ni znan organizator za finalni del tekmovanja pokala.  

Zato so člani LO sprejeli naslednja sklepa:
 

 SKLEP  1 : Vsem klubom se do konca letošnjega pokalnega tekmovanja pošlje 

anketni vprašalnik, ki naj ga odgovorni v klubih izpolnjenega vrnejo LO. 

Odgovori in predlogi bodo na junijski skupščini ligašev osnova za morebitne 

spremembe o nadaljnjem poteku pokalnega tekmovanja v prihodnjih sezonah, o 

načinu igranja, itn.  



 SKLEP  2 : Ponovi naj se razpis za organizatorja finalnega dela pokalnega 

tekmovanja, oziroma klubi lahko že na osnovi tega sklepa in zapisnika LO takoj 

pošljejo kandidaturo za organizacijo finala. 

 

AD 3.  
Glede poskusov s ponovno uvedbo dvojnih licenc so člani LO, na podlagi predvsem 

slabih izkušenj iz preteklosti, izrazili negativno mnenje zaradi bojazni, da se bodo le-te 

ponovno izrodile in izrabljale zgolj v napačne namene in ne za pomoč pri razvoju mladim 

igralcem in igralkam. 

 PRIMER: Iste igralke so v enem klubu osvajale mladinske in kadetske državne 

naslove, za drugega - celo za matičnega pa z licencami nastopale v ligi),  

 DRUGI PRIMER: Predlog za uvedbo licenc mladincev in kadetov,  naslednje 

leto isti predlagatelj zaradi prehoda le-teh v višjo starostno skupino in odhoda 

izsili ukinitev le-teh, torej prevladuje le ozek klubski interes,  

 IN NE ZADNJI PRIMER: Med drugim se na ta način lahko zastonj pridobi 

igralca, za katerega bi bilo morda potrebno pri prestopu plačati morda le 

minimalno predpisano odškodnino. 

Člani LO so prav tako dali pobudo, da naj bi se natančnejše opredelilo prehajanje oz. 

igranje kadetov (kadetinj) in mladincev (mladink) iz druge ekipe v prvo ekipo istega kluba in 

obratno. Kadeti (kadetinje) in mladinci (mladinke), ki so po moči stalni člani prvih najboljših 

ekip v klubu, naj ne bi več smeli prehajati in igrati za obe ekipi istega kluba (glede na trenutne 

potrebe kluba v posameznem kolu), ampak le za eno, vnaprej določeno ekipo. Za slabše pa bi 

še veljala sedanja možnost oz. pravilo, na kakšen način se dovoljuje prehod. 

Ob sprejemanju novih pravil in pravilnikov (načini igranja, število igralcev v TOP, 

itd.) naj bi sprejeli spremembe za določeno obdobje in bi bila njihova sprememba možna šele 

po analizi, ne pa sredi sezone ali vsako leto drugače (spet glede na različne osebne, klubske 

ali drugačne interese). Za to naj bi predvsem skrbeli zastopniki klubov v IO NTZS, ki pa 

trenutno v sedanji sestavi vsaj v večini spet skrbijo le za ozke interese. 

Ker se menda poizkusno (glede na dopis, ki so ga člani LO prejeli s strani g.Šetina) že 

uvaja tudi sprotno, elektronsko (elektronski zapisnik), oz. internetno spremljanje in 

sporočanje rezultatov tekem v SNTL, so člani LO razpravljali tudi o tej novosti. Mnenja so 

bili, da je za naše razmere, ko v mnogih klubih na tekme komaj še dobiš prostovoljce (v 

večini klubov se zaradi finančne situacije vse opravlja seveda brezplačno), ki bi bili delegati, 

sodniki oz. pomagali pri organizaciji, morebitno obvezno uvajanje takšnega sistema izjemno 

težko uresničljivo, ker se bo potrebovalo še nove ljudi s potrebnim računalniškim znanjem 

(verjetno se rabi za identifikacijo pri uradnem sporočanju tudi elektronski podpis oz. 

dovoljenje za dostop) in  lahko nastanejo še dodatni stroški (ne nazadnje v večini dvoran ni 

internetnih povezav), zahtevani boljši – prenosni - računalniki so v zasebni lasti, potrebno je 

misliti tudi na večje število takih oseb v vsakem klubu zaradi morebitne odsotnosti, bolezni, 

nadomeščanja, odhoda iz kluba, itd., hkrati pa razvoj aplikacije najbrž stroškovno ni tako 

majhen, s temi stroški pa bi bili zelo verjetno ponovno obremenjeni klubi s povišanjem 

dajatev.  

Zelo podobno je mišljenje članov LO o poskusih uvajanja nevtralnih sodnikov in 

delegatov na ligaških tekmah, kjer bi take spremembe pomenile izjemno podražitev in 

obremenitev klubov s financiranjem tekem, posledično verjetno tudi z zmanjšanjem števila 

sodelujočih ekip, s tem pa bi namizni tenis postal le še bolj obroben šport. 

Kot spodbudo  za morebitno prijavo novih ekip (predvsem za razširitev druge SNTL 

za ženske), LO predlaga razmislek o spremembi obvezne članarine (ki jo klubi plačujejo 

NTZS za vsako nastopajočo ekipo), ki bi bila proporcionalna glede na število ekip, ki bi 

nastopale v posamezni ligi (npr. če nastopa le 5 od predvidenih 10 ekip v posamezni ligi, se bi 

plačalo le 50% članarine NTZS),  oziroma kakršnemkoli drugačnem načinu in pomoči za 

povečanje števila klubov v ligaških tekmovanjih, nikakor pa člani LO niso za trend 

številčnega zmanjševanja lig ali vezanega sistema ekip v tekmovanju prvih lig. 

 

AD 4. 

   



Pod to točko so člani LO sprejeli  

 SKLEP 3: Klubom, ki sodelujejo v ligaških tekmovanjih se izda račun za drugi 

del participacije (v enaki višini kot prvi del). 

s tem, da računovodski servis oziroma pisarna NTZS bolj pozorno spremlja vplačilo zaradi 

možnih pravočasnih izrekov suspenza klubom s strani komisarja SNTL zaradi dolgovanja. 

 

Člani LO so izrekli nekaj misli o večjem vplivu klubov na celotno dogajanje v ligaškem in 

pokalnem tekmovanju.  

 Ta vpliv lahko klubi dosežejo že z večjo in resnejšo udeležbo na Konferenci 

ligašev, kamor pošljejo svoje - s predlogi in na eventualne razprave in glasovanja 

pripravljene – zastopnike, nadgradnja vsega tega pa je v udeležbi klubskih 

zastopnikov še na skupščinah NTZS (kamor pa jih že nekaj let pride zelo 

skromno število, obenem pa velikokrat niti ne vedo, o čem in kako naj glasujejo – 

vsaj v zvezi ligaških in pokalnih tekmovanj). Zato so včasih lahko sprejete zelo 

sporne in vprašljive odločitve, ki so skrajno nesprejemljive za klube, vendar pa 

jih po glasovanjih in sprejemu ni možno spremeniti. 

 

 

1. redna seja LO v sezoni 2012/2013 se je zaključila ob 17.00.    

 

 

Ljubljana, 04. 01. 2013        Zapisal: Darijan Vizjak  

 


