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Z A P I S N I K  
 
03. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS,  
dne 15.09.2014, ob 17.00 uri, Modra dvorana, Brezovica pri Ljubljani. 
 
 
Prisotni člani IO:  Marjan Hribar, Matija Krnc, Miroslav Tokič, Janez Zore, Zdenko 
Švab, Borut Veren, Janez Pezelj, Blaž Brodnjak, Robert Smodiš, Gregor Zafoštnik,  
Darijan Vizjak; 
 
Ostali: Hinko Privšek, Sajda Slatinšek (NTZS), Danijel Šarlah (NTZS);  
 
Opravičili:, Damijan Lazar, Jože Urh, Jože Mlakar; 
 
 
Predlagan je naslednji dnevni red: 
 
 
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda  
2. Pregled in potrditev zapisnika 02. seje ter 05., 06., in 07. Korespondenčne seje 
Izvršnega odbora NTZS 
3. Priprave na Skupščino NTZS 
4. Tekoče zadeve  
5. Razno 
 
 
Sklepčnost je zagotovljena (prisotnih 11 članov z glasovalno pravico). 
      
ADD 1  Marjan Hribar odpre razpravo pod 1. točko dnevnega reda.  
 
 
Marjan Hribar predlaga sprejem dnevnega reda. 
 
Dnevni red  je bil soglasno sprejet. 
 

Sklep 1: »Izvršni odbor NTZS sprejme predlagani dnevni red.« 

 
 
ADD 2  Marjan Hribar odpre razpravo pod 2. točko dnevnega reda.  
 
Na zapisnike ni bilo nobenih pripomb. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Sklep 2: »Izvršno odbor NTZS potrjuje zapisnik 02. seje Izvršnega odbora NTZS 
ter zapisnike 05., 06., in 07., korespondenčne seje Izvršnega odbora 
NTZS.« 

 
 
ADD 3  Marjan Hribar povzame poročilo Izvršnega odbora za Skupščino NTZS, ki je 
bilo objavljeno v gradivu za Skupščino. 
 
Na poročilo ni bilo nobenih pripomb. 
  
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
 

Sklep 3: »Izvršni odbor NTZS potrjuje Poročilo Izvršnega odbora NTZS za 
Skupščino NTZS.« 

 
 
 
ADD 4   
 
4.1. Predsednik Nadzornega odbora NTZS, Hinko Privšek, povzame zapisnik 
zadnjega nadzora. V nadzoru ni bilo zaznanih nobenih nepravilnosti, apelira pa se na 
nadaljevanje urejanja odnosa med NTZS in MO Ljubljana glede dvorane Galjevica. 
 
 
Po razpravi je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 

Sklep 4: « Izvršni odbor NTZS se je seznanil z zapisnikom Nadzornega odbora 
NTZS.« 

 
 
4.2. Darijan Vizjak povzame spremembe Pravilnika ligaških tekmovanj in Pokalnega 
tekmovanja. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 
 

Sklep 5: « Izvršni odbor NTZS potrjuje predlagane spremembe Pravilnika 
ligaških tekmovanj in Pokalnega tekmovanja.« 
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4.3. Danijel Šarlah povzame pritožbo Patrika Rosca glede odškodnine pri prestopu. 
Ugotavlja, da je tehnično registracijska komisija sprejela sklep v skladu s Pravilniki. 
 
Po razpravi je bil soglasno potrjen naslednji sklep: 
 

Sklep 6: « Izvršni odbor NTZS se je seznanil s pritožbo in potrjuje sklep 
Tehnično registracijske komisije NTZS, ki je bil sprejet v skladu z veljavnim 
Registracijskim pravilnikom.« 

 
4.4. Gregor Zafoštnik predlaga spremembo termina lige. Pove, da termin lige 3.1.2014 
ni primeren. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
 

Sklep 7: « Izvršni odbor NTZS izjemoma dovoljuje, da se 10. krog SNTL 
(3.1.2014) lahko odigra do začetka 11. kroga SNTL, ki je na sporedu 10. 
januarja.« 

 
4.5. Marjan Hribar povzame prispele pripombe glede potrjevanja organizatorjev  
tekmovanj NTZS posameznim organizatorjem oziroma klubom.  
 
Člani Izvršnega odbora se strinjajo z nekaterimi pripombami in po razpravi soglasno 
sprejmejo naslednji sklep: 
 

Sklep 8: « Izvršni odbor NTZS nalaga Tehnično registracijski komisiji NTZS, da 
do konca septembra 2014 še enkrat podrobno preuči porazdelitev organizacije 
tekmovanj z upoštevanjem enakomerne porazdelitve organizacije tekmovanj 
med klube.« 

 
4.6. Marjan Hribar navzočim pojasni, je bil opozorjen, da postaja plačilna nedisciplina 
nekaterih klubov problematična, saj so nekateri dolgovi neporavnani že več kot leto 
dni.  
 
Janez Pezelj predlaga, da se vsem klubom, ki imajo zapadle terjatve pošlje še zadnji 
dopis o poravnanju obveznosti, saj ne plačevanje obveznosti ogroža delovanje zveze. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 
 

Sklep 9: « Izvršni odbor NTZS potrjuje, da se vsem klubom neplačnikom pošlje 
dopis, da poravnajo vse terjatve do 4.10.2014, v nasprotnem primeru bo NTZS 
ravnala v skladu s Pravilniki.« 
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4.7. Matija Krnc predlaga v potrditev višine sodniških taks (Priloga 1). 
 

Sklep 10: « Izvršni odbor NTZS potrjuje predlog ZNTSS glede višine sodniških 
taks. *Priloga 1.« 

 
 
ADD 5. Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
                  Zapisala: Sajda Slatinšek 
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NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE    Priloga 1 
Odbor združenja sodnikov 
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 
 
Datum: 20. avgust 2014 
 
Izvršnemu odboru   NTZS 
 
Odbor združenja sodnikov  predlaga za sezono 2014/2015 znižanje sodniških tarif. Opozoriti 
velja, da so tarife za sojenje na turnirjih za dan in ne za turnus, vendar ta ne sme trajati več kot 
5 ur. Po turnusu pripada sodniku odmor v času vsaj polovice turnusa. Pri  dogovoru za sojenje 
v dveh delih pripada sodniku tudi prehrana. 
 
Sodniške tarife                 € 
Mednarodna tekma   25  

I.  državna liga   20 

II.  državna liga   17 

III. državna in ostale lige   15 
 
Sojenje na turnirju 
državni rang ali TOP turnirji sodnik*   20 
 vrhovni sodnik   27 
ostali turnirji sodnik*   17 
 vrhovni sodnik                 27                        
*velja za vse kategorije 
 
Poleg sodniške tarife pripada sodniku tudi povračilo potnih stroškov (upošteva se avtobusni 
prevoz) in v primeru celodnevnega sojenja še prehrana kot za druge udeležence tekmovanja. 
Za sojenja na mednarodnih tekmah ali prvenstvih pripadajo sodnikom tarife, ki so določene za 
posamezne tekme ali prvenstva (15 EUR na dan sodniške takse in plačani stroški bivanja). 
Stroške potovanj na tekme ali prvenstva plača NTZS (za tekme ECL plača stroške 
organizator, za sojenje tekem ENL in ECQ pa potne stroške povrne ETTU). 
 
Članarina: 
Mednarodni sodnik    25 
Republiški sodnik    10 
Sodnik       5 
Sodnik mladinec      0 
       
Testi za pridobitev kategorije: 
Republiški sodnik      5 
Sodnik        0 
Sodnik mladinec        0 
Predavatelj  (prevoz km)  in                                                              30   
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Vse tarife se uporabljajo od dne, ko jih potrdi IO NTZS.  
(Predlog potrjen na  ... seji  IO NTZS dne ……..). 
 
Matija Krnc, predsednik Odbora združenja sodnikov 
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