
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

SKUPŠČINA LIGAŠEV 

Celovška 25, Hala Tivoli 
1000  LJUBLJANA 
 

 

ZAPISNIK  

4. redne skupščine Zdruţenja ligašev 

   ZA SEZONO 2008-2009, 

   ki je bila  28. maja 2009 ob 17.00 uri  
NA Fakulteti za šport, Gortanova 22, učilnica B 

 

PRISOTNI  DELEGATI KLUBOV:), KEMA – Unger ml. - (2), RAKEK – Vizjak – 

(2), TEMPO – Vodušek – (1)  PTUJ – Pavič – (3), EDIGS – Mlakar – (1), SOBOTA – 
Ţupanek – (3),  ILIRIJA – Veren (2), ARRIGONI – Švab – (2), K-S – Peperko 
Ţivkovič, (2), LOGATEC –Klančar – (2), FUŢINAR – Šetina -  (1), LJUBLJANA - 
Usenik (1), OLIMPIJA – Rak – (1), MELAMIN – Oraţem – (2), GORICA – Pavlin – 
(1), PRESERJE – Petrovčič (1), KRIŢE (Ulčnik – (1)  
 

ODSOTNI  DELEGATI KLUBOV: BRANIK MARKIZET, MARIBOR, CIRKOVCE. 

ŠKOFJA LOKA, ISA, ŢOGICA, RADLJE, LJUTOMER, ŠENČUR, MUTA,  MERKUR,  
 

NEPRAVILNE POVERILNICE: KRKA, VESNA  

 

OSTALI PRISOTNI: Dane ŠARLAH, NTZS 

 

DNEVNI RED KONFERENCE: 

1. OTVORITEV IN POZDRAV 
2. SPREJEM DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE 
3. IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA (predsednik, dva člana, zapisnikar, dva overovatelja) IN 

VERIFIKACIJSKE KOMISIJE  
4. POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE 
5. POROČILA PREDSEDNIKA LIGA ODBORA, KOMISARJA SNTL IN FINANČNO POROČILO LO 
6. RAZPRAVA O POROČILIH IN POTRDITEV 
7. PREDLOGI SPREMEMB PRAVIL 
8. RAZNO 

 
 
ADD 1 

Predsednik Liga odbora g. Igor Petrovčič je pozdravil vse predstavnike klubov in ostale prisotne, v 
krajšem nagovoru se je zahvalil vsem, ki so se udeleţili skupščine ter zaprosil za potrditev 
predlaganega dnevnega reda za 4.redno skupščino Zdruţenja ligašev, kar so delegati z dvigom rok 

soglasno sprejeli.  

 
ADD 2  
            Predsednik Liga odbora je v potrditev predlagal dnevni red za 4.redno skupščino Zdruţenja ligašev, 

kar so delegati z dvigom rok soglasno sprejeli.  

 
ADD 3 

G.Petrovčič je skupaj z delegati na Skupščini ligašev predlagal sestavo delovnega predsedstva in 
sicer:  
za predsednika Joţeta MLAKARJA, za člana Alfreda VODUŠKA in Mirka UNGERJA ml., za 
zapisnikarja Mira LESKOVCA, za overovatelja zapisnika Boruta VERENA in Franca USENIKA, za 
verifikacijsko komisijo Boţa ŠETINA in  Mitjo ŢUPANEKA 

Skupščina je soglasno sprejela predlog, ga potrdila z glasovanjem in delovno predsedstvo je po 

zahvali predsednika g.MLAKARJA za zaupanje nadaljevalo z delom. 
 

ADD 4 



Predsednik verifikacijske komisije g. ŠETINA je podal ugotovitev, da je od 44 moţnih glasov 
predstavnikov klubov prisotnih 27, dve poverilnici sta izdani (potrjeni) nepravilno in tako lahko 4. 
skupščina nemoteno in veljavno nadaljuje z delom. 

 

ADD 5 
Predsednik LO je podal kratko poročilo o delu za preteklo obdobje, v katerem je zajel bistvene 
dogodke, na iskanje sponzorja za lige, dela z mediji in opozoril na trenutno aktualno vmešavanje 
posameznikov in komisij v vodenje Liga odbora oziroma politiko organiziranja ligaškega tekmovanja. 
Še krajše poročilo je podal ustno tudi komisar SNTL in navedel zadnje akcije: podelitev pokalov, 
medalj in plaket v ligaškem in pokalnem tekmovanju, opozoril je na ponavljajoče izigravanje pravil v 
primeru prijave in odjave igranja lig, Prebrano je bilo še finančno poročilo, kjer je bilo ugotovljeno, da 
je LO skrbno upravljal s sredstvi, saj je na koncu sezone stanje KLJUB PRIKLJUČITVI POKALNEGA 
TEKMOVANJA Slovenije v sklop dela in financiranja iz sredstev Liga odbora pohvalen – manjši plus 
– cca 800 eurov. 
 

ADD 6 
V razpravi na podana poročila je bilo ugotovljeno, da  NTK LM-KO Lendava predlansko sezono ni 
pravočasno (oziroma sploh ni) plačala niti participacije za spomladanski del tekmovanja, niti 
mandatne kazni, letos sta se mu priključila še NTK MUTA in NTK RADLJE z neplačilom mandatne 
kazni. V kasnejši razpravi (sodelovali Šarlah, Peperko, Vizjak, Rak, Pavlin, Usenik, Šetina, Unger, 
Petrovčič, Klančar) so bili podani predlogi za naslednje sklepe: 

 

SKLEP skupščine je, da morajo klubi NTK LM-KO Lendava, NTK MUTA in NTK 

RADLJE poravnati zaostale dolgove, v nasprotnem primeru ne morejo igrati 

tekem na kateremkoli tekmovanju, ki ga organizira NTZS. Sklep je bil 

sprejet z 24 glasovi ZA  in 3 PROTI. 
 

SKLEP: Dopolniti je potrebno 11. člen Pravil igranja SNTL,  kjer se doda tekst, 
ki vključuje v realizacijo tudi plačilo mandatnih kazni. 
 

SKLEP: Zaradi nemotenega delovanja se ureja in spremeni način prijave za 

sodelovanje in igranje v ligaškem sistemu:  5 DNI PO ZAKLJUČKU 

PRESTOPNEGA ROKA se pošlje razpis VSEM KLUBOM za igranje ligaških 

tekem (skupaj s potrebno dokumentacijo za vpis potrebnih podatkov za izdajo 

Biltena lig), na katerega MORAJO KLUBI TAKOJ (do določenega 

datuma) PISNO (elektronsko ali pošta) ODGOVORITI (S 

POTRDITVIJO IGRANJA ALI S PRIJAVO V II. ŢENSKO ALI III. 

MOŠKO LIGO) in priloţiti izpolnjeno dokumentacijo.  Kasnejših vključitev v 

sistem se ne bo izvajalo v nobenem primeru več, KER KOMISAR LIG PO 
PREJEMU PODATKOV IZVEDE ŢREB ZA NASLEDNJO SEZONO. 
 

SKLEP: Uradni zapisniki ligaških tekem se morajo pošiljati na DAN TEKEM 

po elektronski pošti ali faxu, SMS ali TELEFONSKO pa takoj po tekmi (zgolj 

rezultat zaradi objave na TXT in spletni strani zveze. 
 

SKLEP: Spremenjena je moţnost igranja tekem I. lig in sicer: Osnovni termin 
je sobota ob 17.00 uri, vendar klubi lahko po medsebojnem dogovoru in 
pravočasnem javljanju komisarju lig ODIGRAJO TEKME V ČASU OD SREDE 

DO SOBOTE. OBVEZNO JE TAKOJŠNJE JAVLJANJE REZULTATOV 

(novinarju in komisarju) v roku 2 uri po tekmi (SMS, telefon) IN 

TAKOJŠNJE (– ISTI DAN) pošiljanje uradnih zapisnikov po pošti.  TEKME 

ZADNJEGA KROGA SE IGRAJO PO URNIKU. 
 

SKLEP: Finančna sredstva LO morajo ostati na računu Liga odbora zaradi 
eventualnega manjšega priliva sredstev (zaradi manjšega števila klubov, 



nastopajočih v ligašem sistemu, participacija za sledečo sezono pa se ne 
povečuje. 

  
Nekatere predloge, kot: spremembo načina igranja lig, ponovno uvedbo mini prestopnega roka…. so 
delegati skupščine ligašev z večino glasov zavrnili z obrazloţitvijo, da o teh predlogih razpravlja ţe nekaj 
sezon zapovrstjo in jih zavrača, uvedbi mini prestopnega roka nasprotujejo, je pa sprejem v domeni drugega 
organa. 
 
Skupščina je bila zaključena ob 19.30. 
 
 
Zapisal: 

Overovatelja zapisnika: 
Miro LESKOVEC 

Borut VEREN 
 
 

Franc USENIK 


