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Z A P I S N I K 
  

22. seje Tehnične komisije NTZS 
 

ki je bila 15. aprila 2010 ob 18. uri v Ljubljani, v pisarni NTZS, Celovška c. 25. 
 

Prisotni: Janez Stibrič, Miro Leskovec, Milana Krmelj, Samo Bezjak 
Opravičil: Aleš Šuštaršič 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
Dnevni red: 
1. Obravnava odpovedi NTK Sobota za izvedbo 2. OT za člane in članice 

2. Določitev delegatov NTZS do konca sezone 2009/10  

3. Razno 
 
Sejo je vodil predsednik Tehnične komisije NTZS Janez Stibrič.  
 

Add 1 

 
Predsedujoči je prisotne seznanil z vsebino dopisa NTK Sobota. Po krajši razpravi, v kateri so 
sodelovali vsi prisotni, je bil soglasno sprejet  
 
SKLEP št. 1 

 

Tehnična komisija NTZS ponovno razpisuje kandidacijski postopek za izvedbo 2. OT za 

člane in članice, ki bo na podlagi sprejetega sklepa IO NTZS 13. junija 2010. O tem se 

obvesti vse klube, sekcije in društva v okviru NTZS. Kandidacijski postopek se zaključi 

v petek, 30. aprila 2010 ob 12. uri. Kandidatur, prejetih po tem roku, TK NTZS ne bo 

obravnavala.  

 

Add 2 

 
Predsedujoči je predlagal, da se določi delegate na tekmovanjih NTZS do konca sezone, 
izvzemši 2. OT za člane in članice, ker bo izvajalec ter kraj tega tekmovanja znan naknadno. 
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet  
 
SKLEP št. 2 

 

Tehnična komisija NTZS imenuje naslednje delegate za tekmovanja do konca sezone 

2010: 

- Finale EP za kadete in kadetinje (Novo Mesto, 24. - 25.- april 2010) – Janez Stibrič 

- 19. DP RS za kadete in kadetinje (Mengeš, 8. - 9. maj 2010) - Miro Leskovec 

- 19. DP za mladince in mladinke (Murska Sobota, 15. - 16. maj 2010) – Janez Stibrič 

- 1. TOP za ml. kadete in kadetinje (Muta, 29. maj 2010) – Samo Bezjak 

- 2. OT za člane in članice (13. junij 2010) – delegat bo imenovan naknadno 



Add 3 

 
Predsedujoči je predlagal, da bi se izvedlo seminarje za delegate, saj bi bilo smiselno razširiti 
krog oseb, ki bi bile lahko delegati na tekmovanjih NTZS, saj je želja TK, da bi bili ustrezno 
usposobljeni delegati NTZS čim bližje klubom, ki organizirajo tekmovanja, saj bi s tem tudi 
zmanjšali stroške organizatorju, seveda pa je povsem logično, da delegat na posameznem 
tekmovanju NTZS (razen na ligaških tekmovanjih) ne sme biti iz domačega kluba. Po krajši 
razpravi, v kateri so člani TK NTZS dorekli še nekatere podrobnosti glede izvedbe seminarjev 
za delegate, je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP št. 3 

 

TK NTZS bo v prvi polovici meseca junija 2010 izvedla tri seminarje za delegate na 

tekmovanjih NTZS. Točni termini bodo znani naknadno, pri izbiri krajev se bo skušalo 

doseči čim ugodnejšo teritorialno pokritost. O izvedbi seminarjev se obvesti vse klube, 

sekcije in društva v okviru NTZS. Zadnji rok za prijavo udeležencev za strokovni 

seminar za delegate NTZS je 7. maj 2010. 

 

 
V nadaljevanju razprave so se prisotni dotaknili še nekaterih zadev, ki jih opažajo. Tako je 
razprava tekla o morebitni spremembi postopka žreba za tekmovanja, saj se opaža, da je na 
podlagi pravilnikov pri nas pri izvedbi žrebov potrebno vnaprej postavljati bistveno več 
igralcev in igralk, kot drugje, kar posledično pomeni, da se na tekmovanjih v skupinah 
srečujejo eni in isti tekmovalci oz. tekmovalke. Člani TK so opozarjali tudi na smiselnost 
izvedb tekmovanj v kategoriji U-21, saj je število udeležencev (predvsem tekmovalk) zelo 
skromno – vendar je to dilema za strokovni svet NTZS ter IO NTZS. Člani TK so opozorili 
tudi na skromno število prijav za Pokalno tekmovanje – po njihovem mnenju bi se morale 
ligaške ekipe nujno prijaviti ter z istimi ekipami, kot igrajo ligo, igrati tudi pokalne tekme – 
tudi to je sicer v domeni Strokovnega sveta ter IO NTZS, člani TK so samo podali svoja 
opažanja oz. smiselnost izvedbe tega tekmovanja, če je tako malo prijavljenih, kar je 
pravzaprav škoda, saj bi pokalno tekmovanje lahko dobro izkoristili za medijsko promocijo. 
Člani TK so tudi opozorili na določene težave, ki se pojavljajo na tekmovanjih (tako ligaških 
kot tudi ostalih) in bi bilo smiselno, da se obudi oz. zaživi ideja o kontrolorjih, saj so bili 
kontrolorji pred nekaj leti že imenovani, vendar pa zadeva do sedaj nekako ni zaživela. To je 
sicer domena sodniške organizacije, vendar člani TK ob pregledih poročil delegatov s 
tekmovanj ugotavljajo, da bi bilo še kako smiselno, da zadeva s kontrolorji zaživi.       
 
  
 
Dnevni red je bil izčrpan, seje je bila zaključena ob 19. uri. 
 
 
                                                                                             Predsednik TK NTZS: 
                                                                                                   Janez Stibrič, l.r. 
 


