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

 
 

ki je bila 7. julija 2010 ob 17. uri v Ljubljani, v pisarni NTZS, Celovška c. 25. 
 
 

Prisotni: Janez Stibrič, Miro Leskovec, Aleš Šuštaršič, Samo Bezjak 
Opravičila: Milana Krmelj 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
Dnevni red: 
 

1. Koledar tekmovanj 

2. Seminar za delegate NTZS 

3. Razno 

 
Sejo je vodil predsednik Tehnične komisije NTZS Janez Stibrič.  
 

 

Add 1 

 
Predsedujoči je prisotne seznanil z nekaterimi aktualnimi zadevami glede sprejema koledarja 
tekmovanj za sezono 2010/11, ter tudi spremembo sklepa IO NTZS, ki je spremenil svojo 
odločitev in na korespondenčni seji sprejel sklep, naj bo koledar tekmovanj pripravljen za 
sezono in ne za koledarsko leto. Ker so se zadeve letos malo zavlekle (sklep IO NTZS smo 
prejeli šele 4. julija), bo koledar tekmovanj, ob upoštevanju rokov ter določil v naših 
pravilnikih, sprejet zelo pozno, kar pa, to je potrebno poudariti, ni krivda TK. TK si je tekom 
leta ter si tudi sedaj prizadeva, da bi bil koledar tekmovanj sprejet čim prej. Nato je Aleš 
Šuštaršič predstavil osnutek koledarja za sezono 2010/11. Po daljši razpravi so bili sprejeti  
 
 
SKLEP št. 1 

Pisarna NTZS naj čim prej posreduje podatke o tem, kateri klubi imajo pravico nastopa 

v evropskih ligah ter če se bodo teh tekmovanj tudi udeleževali. Ob tem naj se TK 

posreduje tudi informacija, če se naj razpored teh tekmovanj upošteva pri pripravi 

koledarja tekmovanj za sezono 2010/11.  

 

 

SKLEP št. 2 

Pisarno NTZS se pozove, naj skuša od hrvaške namiznoteniške zveze pridobiti termine 

tekmovanj, katerih se udeležujejo tudi naši klubi, da se bo to upoštevalo pri izdelavi 

našega koledarja tekmovanj za sezono 2010/11.  



 

SKLEP št. 3 

Ker se zaradi nedodelanosti pojavljajo določena vprašanja glede novega sistema 

tekmovanj, se pošlje dopis IO NTZS, v katerim se naproša, naj nam sporoče osebo, na 

katero se lahko obrnemo s konkretnimi vprašanji glede novega sistema tekmovanj, da se 

bo predlog koledarja tekmovanj pripravil v skladu s sprejetimi spremembami. Poleg 

tega se IO NTZS pozove k spremembi pravilnikov (nujna sta predvsem Pravilnik o 

sistemu tekmovanj ter Pravilnik o organizaciji tekmovanj), saj morajo biti spremembe 

sprejete do priprave končne verzije koledarja za sezono 2010/11 ter začetka tekmovanj v 

novi sezoni, drugače se tekmovanja ne morejo niti pričeti.  

 

SKLEP št. 4 

Zaradi objektivne obveščenosti naj pisarna NTZS kot delovno gradivo v klube, sekcije 

in društva, poleg predloga koledarja, pošlje tudi vse ostale dokumente, ki so bili 

posredovani TK za pripravo koledarja, saj se iz teh dokumentacije nato lahko jasno 

vidi, kdo, kdaj in kaj je poslal. 

 

Add 2 

 
Predsedujoči je prisotne seznanil, da je bil odziv s strani klubov, društev in sekcij zelo slab. 
Po krajši razpravi so prisotni sprejeli  
 
 
SKLEP št. 5 

Tehnična komisija NTZS bo izvedla seminarje za delegate NTZS, ko bodo sprejete 

spremembe pravilnikov, saj so le-te nujne glede na sprejem novega tekmovalnega 

sistema, nima pa smisla, da bi seminar za delegate pripravili na podlagi starih pravil.  

 

Add 3 

 
Miro Leskovec je prisotne seznanil, da bo razmislil o nadaljnjem sodelovanju v organih 
NTZS, saj je bil na skupščini NTZS grobo in žaljivo napaden s strani nekaterih oseb, 
žaljivosti in napadov nanj ni preprečil niti predsedujoči niti predsednik NTZS. Janez Stibrič je 
ob tem pripomnil, da je bil tudi on napaden na skupščini NTZS, vendar ga takšni ekstremni 
primeri netolerantnosti in žaljivosti še dodatno prepričajo v to, da deluje v pravo smer, ki pa 
nekaterim očitno ni pogodu. Bi pa bilo bolje, če bi tisti, ki namesto da z besedami in dopisi 
žalijo člane TK in ostale ter rušijo dobre odnose znotraj članov NTZS ter tudi ugled NTZS, 
rajši delovali konstruktivno ter v skladu s pravilniki (saj niti pritožb niso vložili v skladu z 
internimi akti NTZS). Člani TK vseskozi delujemo v skladu s sprejetimi internimi akti NTZS, 
ki še veljajo in če komu sprejeti in veljavni interni akti NTZS niso všeč, je potrebno 
spremeniti interne akte, ne pa zahtevati zamenjave predsednikov ali članov organov NTZS.  
 
 
Dnevni red je bil izčrpan, seje je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
                                                                                             Predsednik TK NTZS: 
                                                                                                   Janez Stibrič, l.r. 
 


