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Datum: 31. maj 2010 

Z A P I S N I K 
23. seje Tehnične komisije NTZS 

 
ki je bila 31. maja 2010 ob 17. uri v Ljubljani, v pisarni NTZS, Celovška c. 25. 

 
Prisotni: Janez Stibrič, Miro Leskovec, Milana Krmelj, Aleš Šuštaršič 
Opravičil: Samo Bezjak 
 
Sprejet je bil naslednji 
Dnevni red: 
1. Seminar za delegate NTZS 

2. Strategija Namiznega tenisa – priprava na petkov delovni sestanek  

3. Koledar tekmovanj  

4. Razno 

 
Sejo je vodil predsednik Tehnične komisije NTZS Janez Stibrič.  
 
Add 1 
 
Predsedujoči je prisotne predhodno že seznanil s poimenskimi prijavami za delegatski 
seminar. Po pregledu so člani TK ugotovili, da so nekateri klubi očitno spregledali navodilo, 
naj prijavijo kandidate, ki ustrezajo zahtevam. Po krajši razpravi so se člani TK dogovorili za 
enoten kriterij za delegate – to bodo lahko samo tisti, ki imajo opravljen tudi izpit za 
republiškega namiznoteniškega sodnika in ki imajo potrjeno licenco, da so ta izpit opravili za 
sezono 2009/10 oz. so ga opravili že prej (pozitivno opravljen pisni del izpita), a so si z 
udeležbo na sodniškem seminarju podaljšali licenco za sezono 2009/10. Člani TK so v 
razpravi dorekli, da se klubom ponovno pošlje dopis, s katerim se jih pozove, naj predlagajo 
ustrezne kandidate (priimek, ime, št, sodniške izkaznice in leto opravljenega izpita za 
republiškega sodnika), tisti klubi, ki pa tega še niso storili, naj to store nemudoma (na prijavi 
naj bo ločeno navedeno, kateri so prijavljeni za seminar za ligaške delegate in kateri za 
delegate na ostalih tekmovanjih v okviru NTZS). Pridobljene spiske bomo posredovali 
sodniški organizaciji, da preveri podatke oz. nam sporoči pravilnost le-teh. Soglasno je bil 
sprejet  
 
SKLEP št. 1 
Tehnična komisija ponovno pošlje klubom, sekcijam in društvom v okviru NTZS dopis, 
s katerim jih pozove k ponovni prijavi za seminar za delegate skladno iz razprave.  
 
Add 2 
 
Predsedujoči je prisotne seznanil, da s strani NTZS še ne obstaja nek dokument, ki bi ga lahko 
obravnavali na petkovem delovnem sestanku, na katerega so vabljeni člani TK, Strokovnega 
sveta in Združenja trenerjev. So pa posamezni člani v razpravi povedali, da so te prezentacije 
slišali že nekajkrat in da ni bilo nikoli sprejeto še nič konkretnega, zgolj razmišljanja in 
predstavitve opcij. Člani TK so v okviru razprave ugotovili, da je nujno potrebno spremeniti 
določene člene Pravilnika o sistemu tekmovanj, skupaj s tabelami, ki se objavljajo vsako leto 



v (ligaškem) Biltenu NTZS. Ker pa se še ne ve, kakšne naj bi bile usmeritve in nov 
tekmovalni sistem, se bo počakalo do petkovega delovnega sestanka in če se sprememb, o 
katerih se govori, ne bo moglo sprejeti za naslednjo sezono, bo TK pripravila predlog 
sprememb omenjenega pravilnika ter ga dala v potrditev IO NTZS. Po razpravi je bil soglasno 
sprejet  
 
SKLEP št. 2 
Tehnična komisija NTZS bo s spremembami Pravilnika o sistemu tekmovanj počakala 
do delovnega sestanka, ki je sklican za 4. junij 2010 in nato, če bo potrebno, pripravila 
spremembe tega pravilnika ter ga poslala v sprejem IO NTZS. TK NTZS tudi zahteva, 
da se delovno gradivo za Bilten NTZS za tekmovalno sezono,da pred tiskov v pregled 
TK NTZS, da preveri, če so vsi pravilniki, ki bodo objavljeni, res v obliki čistopisa in v 
zadnji verziji. 
 
Add 3 
 
Predsedujoči je uvodoma spomnil člane TK, da so lani ob tem času že imeli pripravljen 
koledar tekmovanj za sezono, skupaj s kandidaturami organizatorjev posameznih tekmovanj, 
letos pa žal še ne morejo pričeti z delom, ker nimajo niti ustreznih informacij o tem, kakšen 
bo tekmovalni sistem v naslednji sezoni. Prisotni so opozorili, da se na veliko govori o 
spremembah tekmovalnega sistema, vendar žal še ni nič dokončnega in dokler TK ne prejme 
ustreznih informacij, ne more pripraviti niti osnutka koledarja, kaj šele kaj več. Glede na 
kompleksnost sestave koledarja ter proceduro, ki jo imamo zapisano v pravilnikih, po mnenju 
TK obstaja velika verjetnost, da v naslednji sezoni še ne bo sprememb, o katerih je govora že 
dlje časa, saj se časovno ne bo izšlo, seveda ob upoštevanju procedure, ki je zapisana v 
pravilnikih NTZS. Je pa že sedaj jasno, da bo koledar tekmovanj žal sprejet zelo pozno, 
vendar TK pri tem ne more storiti nič. Po razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP št. 3 
TK NTZS želi, da se ji s strani IO NTZS čim prej pošlje odločitev o morebitnih 
spremembah tekmovalnega sistema, svoje mnenje naj posreduje tudi Strokovni svet, 
kapetani (selektorji) pa naj čim prej sporoče, na katera mednarodna tekmovanja se bo 
šlo v prihodnji sezoni ter kdaj bodo imeli planirane reprezentančne priprave in do kdaj 
naj bi se zaključilo ligaško tekmovanje, še posebej, ker je TK lani sledila predlogu naj se 
liga zaključi v mesecu marcu, na kar ob sprejemu lanskega koledarja ni bilo nobenih 
pripomb. Šele nato bo TK lahko pripravila prvi osnutek koledarja za naslednjo sezono.  
 
 Add 4 
 
Člani TK so po krajši razpravi soglasno sprejeli  
 
SKLEP št. 4 
Delegat NTZS na 2. OT za člane in članice, ki bo 13. junija 2010 v Cerknici, bo Miro 
Leskovec.   
 
 
Dnevni red je bil izčrpan, seje je bila zaključena ob 19. uri. 
 
                                                                                             Predsednik TK NTZS: 
                                                                                                   Janez Stibrič, l.r. 
 


