PRAVILA
ZDRUŽENJA NAMIZNOTENIŠKIH TRENERJEV SLOVENIJE

1.člen
Združenje namiznoteniških trenerjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZNTTS) je neprofitna,
prostovoljna organizacija namiznoteniških trenerjev, poklicnih in nepoklicnih, ki se ukvarjajo z
vodenjem procesa treniranja v namiznem tenisu ali imajo v svojo športno-pedagoško oziroma
sorodno dejavnost vključen namizni tenis na območju Republike Slovenije.
2.člen
ZNNTS deluje v okviru Namiznoteniške zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu NTZS), ki je
pravna oseba in ima sedež v Ljubljani, Celovška cesta 25. Delovanje NTZS časovno ni omejeno.
3.člen
ZNTTS uporablja pečat NTZS. Oblika pečata je skupaj z drugimi simboli NTZS določena v
posebnem Pravilniku, ki ga sprejme Skupščina NTZS.
4. člen
ZNTTS je sprejeto v članstvo NTZS in sprejema enotna pravila delovanja v okviru NTZS, ki se
nanašajo na organiziranost, disciplino tekmovanja.
5. člen
ZNTTS zastopa interese trenerjev, poklicnih in nepoklicnih, ki so prostovoljno včlanjeni vanj.
6. člen
Delovanje ZNTTS temelji na načelu javnosti in ZNTTS o svojem delovanju obvešča javnost preko
lastnih sredstev obveščanja in sredstev obveščanja ZNTTS. Za javnost dela je odgovoren
predsednik ZNTTS.

II. NAMEN IN NALOGE ZNTTS
7. člen
Člani ZNTTS sprejemajo Pravila ZNTTS z namenom, da bodo skupaj organizirano in strokovno
delov ali v okviru krovne namiznoteniške organizacije. Aktivnosti ZNTTS bodo usmerjene v :
1. strokovno delo na področju namiznega tenisa za :
- tekmovalni šport,
- vrhunski šport
- športno-rekreativne namene;

2. strokovne, razvojne, izobraževalne in druge naloge v okviru NTZS z
- organiziranjem stalnih izobraževalnih oblik za člane ZNTTS,
- omogočanjem izrednih oblik izobraževanja za pridobitev strokovnih nazivov v sodelovanju s
Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani,
- povezovalnimi dejavnostmi v okviru NTZS, usmerjenimi v usklajen razvoj namiznega tenisa in
povečanje njegove popularnosti,
- drugimi dejavnostmi povezani z namiznim tenisom,
- izboljšati status trenerjev (poklicnih in nepoklicnih),
- sodelovanje pri določanju trenerjev za akcije NTZS.

III. ČLANSTVO
8. člen
Članstvo V ZNTTS je prostovoljno. Član ZNTTS je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki
sprejema Pravila združenja in za tekočo sezono poravna članarino.
Začasni član ZNTTS je lahko tudi oseba, ki nima slovenskega državljanstva, če sprejme pogoje
članstva in poravna članarino. Začasni član ima vse pravice in dolžnosti kot ostali člani razen
aktivne in pasivne volilne pravice.
Članstvo preneha z izstopom ali izključitvijo.
9.člen
Člani ZNTTS imajo naslednje dolžnosti :
- da spoštujejo Pravila in sklepe organov ZNTTS in NTZS,
- da uresničujejo dogovorjene naloge in cilje ZNTTS,
- da skrbijo za varstvo interesov in razvoj namiznega tenisa v okviru NTZS,
- da upoštevajo enakost in suverenost vseh ustanoviteljev ZNTTS ob upoštevanju enakega
varovanja pravic, dobronamernega izpolnjevanja obveznosti, mirnega reševanja sporov ter
nevmešavanja v zadeve, ki ne sodijo v njihovo pristojnost,
- da skrbijo za lastnino ZNTTS,
- da se stalno in sprotno strokovno izobražujejo in izpopolnjujejo.

10. člen
Člani ZNTTS imajo naslednje pravice:
- da volijo in so voljeni v organe ZNTTS,
- da samostojno urejajo svoje zadeve v okviru ZNTTS in v skladu z njegovimi Pravili,
- da dajejo svoja mnenja pred sprejemom odloćitev, za katere so pristojni organi NTZS.

IV. ORGANI ZNTTS
11. člen
- Organa ZNTTS sta:
- Skupščina in
- Odbor
Mandatna doba organov je štiri leta.
12. člen
Skupščina je najvišji organ ZNTTS. Sestavljajo jo vsi člani ZNTTS.
Skupščini lahko brez volilne pravice poleg ostalih vabljenih prisostvujejo tudi začasni člani ZNTTS
ter člani organov NTZS, ki niso hkrati člani ZNTTS.
13. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno Skupščino sklicuje predsednik ZNTTS vsako leto in je
vsako drugo leto tudi volilna, sicer pa so na rednih Skupščinah možne le dopolnilne volitve.
Član lahko za glasovanje na Skupščini pisno pooblasti drugega člana. V tem primeru
pooblaščenec pred začetkom Skupščine predati pooblastilo predsedniku ZNTTS.

mora

Izredno Skupščino lahko skliče predsednik na zahtevo Odbora ali tretjine članov. Sklicati jo mora
najkasneje v tridesetih dneh po podani zahtevi, sicer jo sam skliče tisti, ki je zahtevo podal. Izredna
Skupščina sklepa samo o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana.
14. člen
Skupščina sklepa veljavno, če je prisotnih četrtino glasov članov ZNTTS. Če po polurnem čakanju
ni zagotovljena četrtinska prisotnost trenerjev, je Skupščina veljavna, če je prisotnih 10 trenerjev.
Sklepe sprejme z večino prisotnih članov. Volitve članov Odbora so praviloma tajne, Skupščina pa
lahko odloči, da so javne. Stroške svoje udeležbe na Skupščini krijejo člani sami ali njihovi klubi.
Po členu 20. Pravil NTZS predsednika ZNTTS voli Skupščina NTZS za dobo 4 let. Člane Odbora
ZNTTS izvoli Skupščina ZNTTS in da v potrditev IO NTZS.
Predsednik ZNTTS je član IO NTZS in za izvajanje nalog odgovoren IO NTZS.
Redna Skupščina:
- sklepa o dnevnem redu,
- voli svoja delovna telesa,
- sprejema, spreminja in dopolnjuje Pravila ZNTTS in Pravilnik o licenciranju namiznoteniških
trenerjev v Republiki Sloveniji,
- sprejema višino članarine za tekočo sezono,
- sklepa o poročilu Odbora in Predsednika,
- razrešuje in voli Predsednika ZNTTS in ostale člane Odbora ZNTTS,
- sprejema program dela ZNTTS,

- uresničuje sklepe organov NTZS,
- uresničuje splošne naloge ZNTTS,
- odloča o pritožbah zoper sklepe Odbora ZNTTS,
- odloča o izključitvi iz članstva ZNTTS,
- opravlja druge posle v skladu s temi Pravili in Pravili NTZS,
- sklepa o prenehanju obstoja ZNTTS.
15. člen
Odbor vodi delo ZNTTS med dvema zasedanjema Skupščine. Šteje pet članov: po položaju je član
Odbora predsednik ZNTTS.
16. člen
Odbor sprejema sklepe veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov. Sklepi so
sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih.
Odbor se sestaja po potrebi, njegove seje pa sklicuje predsednik. Odbor je za svoje delo odgovoren
Skupščini.
17. člen
Odbor je pooblaščeni organ za izvajanje in odvzemanje licenčnih dovoljenj. Vsa pravila v zvezi s
tem določa Pravilnik o licenciranju namiznoteniških trenerjev v Republiki Sloveniji.
18. člen
Predsednik ZNTTS:
- sklicuje Skupščino,
- sklicuje seje Odbora,
- zastopa in predstavlja ZNTTS v IO NTZS,
- javno zastopa in predstavlja ZNTTS doma in v svetu,
- opravlja druge naloge, ki mu jih v skladu s temi Pravili zada Skupščina ali Odbor
- skrbi za uresničevanje sklepov Skupščine in Odbora,
- odgovarja za zakonito in pravilno poslovanje ZNTTS,
- podpisuje vse dokumente ZNTTS.
Predsednika v njegovi odsotnosti zamenjuje član Odbora, ki ga zato pooblasti predsednik. Za svoje
delo je predsednik odgovoren Skupščini.
V. ZAKLJUČNA DOLOČILA
19. člen
ZNTTS preneha obstajati:
- če tako sklene Skupščina z dvotretjinsko večino,
- z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi dela
- s prenehanjem obstoja NTZS,
- če število članov upade pod deset.

V primeru, da ZNTTS preneha obstajati, preide vsa njegova lastnina v last NTZS, oziroma, če ta
preneha obstajati, v last ustanoviteljev NTZS.
20. člen
Tolmačenje vseh členov teh Pravil daje Odbor ZNTTS.
21. člen
Ta Pravila so bila sprejeta na Skupščini Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije na Otočcu,
dne 08.07.2003 ter stopijo v veljavo takoj.

Predsednik ZNTTS
Franc USENIK

PRAVILNIK
O LICENCIRANJU TRENERJEV IN DRUGIH URADNIH OSEB V
REPUBLIKI SLOVENIJI

1. člen
Ta pravilnik je z namenom urejanja vprašanj licenciranja trenerjev in drugih uradnih spremljevalcev
na domačih in mednarodnih tekmovanjih sprejelo Združenje namiznoteniških trenerjev Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedili ZNTTRS).
2. člen
Pravico javnega nastopanja v statusu uradne osebe kot vodje ekipe in posameznikov na
namiznoteniških tekmovanjih se ureja s sistemom licenčnih dovoljenj. Licenčna dovoljenja so po
zahtevnosti in odgovornosti treh kategorij.
Vsaka višja kategorija daje vsa pooblastila in vse pravice za opravljanje del, ki jih omogočajo nižje
licenčne kategorije.
Najvišje kategorije je licenca A, srednje kategorije je licenca B, najnižje kategorije pa licenca C.
3. člen
Licenco A pridobi oseba, ki izpolnjuje enega od naslednjih strokovnih pogojev:
-

da je kapetan oziroma trener reprezentančnega sestava Slovenije, ki ga na predlog
Strokovnega sveta NTZS potrjuje Predsedstvo NTZS,
da ima visoko ali višji izobrazbo Fakultete za šport (smer namizni tenis) ali izobrazbo
trenerja 1. razreda namiznega tenisa,

in naslednje splošne pogoje:
-

da je državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno razmerje po
zakonodaji Republike Slovenije,
da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik,
da je član ZNTTRS in da je vključen v izobraževalni sistem ZNTTRS ali Fakultete za šport,
da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.

4. člen
Licenco B pridobi oseba, ki izpolnjuje enega od naslednjih strokovnih pogojev:
-

da ima izobrazbo trenerja namiznega tenisa,
da ima izobrazbo inštruktorja namiznega tenisa s tremi leti prakse v namiznem tenisu,,

in naslednje splošne pogoje:
-

da je državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno razmerje po
zakonodaji Republike Slovenije,
da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik,
da je član ZNTTRS in da je vključen v izobraževalni sistem ZNTTRS ali Fakultete za šport,
da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.

5. člen
Licenco C pridobi oseba, če izpolnjuje enega od naslednjih strokovnih pogojev:
-

da ima izobrazbo inštruktorja namiznega tenisa
da ima izobrazbo vaditelja v drugi športni panogi s tremi leti prakse v namiznem tenisu,

in naslednje splošne pogoje:
-

da je državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno razmerje po
zakonodaji Republike Slovenije,
da je član ZNTTRS in da je vključen v izobraževalni sistem ZNTTRS ali Fakultete za šport,
da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.

6. člen
Določenim namiznoteniškim delavcem (funkcionarjem, staršem in drugim odgovornim osebam v
tekmovalnem in trenažnem procesu), ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjih členov, lahko
pooblaščeni organ ZNTTRS izda licence A, B ali C.
Predlog za izdajo licenc A in B daje Strokovni svet NTZS, za izdajo licenc C pa dajejo predloge
klubi.
7. člen
Licenčna dovoljenja A, B in C izdaja in odvzema pooblaščeni organ ZNTTRS za obdobje ene
tekmovalne sezone.
Potrdila o opravljanju trenažnega procesa v društvih – klubih morajo podati sredine, kjer trenerji
delujejo ali so delovali, skupaj z dokazili o šolski izobrazbi. Podajo jih ZNTTRS ali od njega
pooblaščenemu organu, ki na podlagi vseh potrebnih dokumentov izda licenco.
8. člen
Trenerska licenca se lahko med tekmovalno sezono odvzame osebi, za katero se ugotovi, da je
njeno vedenje v javnosti neprimerno (vinjenost, incidentnost, obrekovanje, ipd:).
Licenco odvzame organ, ki jo je izdal, po postopku, ki se sproži na predlog organov NTZS, klubov
ali posameznikov. Licenca se avtomatično odvzame, če se ugotovi, da je bila pridobljena na podlagi
lažnih dokazil. Na vse odločitve pooblaščenega organa ZNTTRS imajo prizadete sredine ali
posamezniki v 1. stopnji pravico do pritožbe istemu organu v roku 8 dni po prejemu, ko so bili
seznanjeni z odločitvijo, zoper katero se pritožujejo. V 2. stopnji se lahko pritožijo na Konferenco
združenja, katere odločitev je dokončna.

9. člen
Na vseh tekmovanjih, ki so v Koledarju tekmovanj NTZS, lahko tekmovalke in tekmovalce vodijo
le trenerji z licenco.
Na vseh tekmovanjih za državno prvenstvo posameznikov in dvojic za člane in članice ter na
tekmah 1. DNTL smejo tekmovalke in tekmovalce voditi le trenerji, ki imajo licenco A ali B.
Za preverjanje veljavnosti licenc je pristojen delegat NTZS na tekmovanju.
10. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo takoj.

Ljubljana, 28. september 1992

