
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Tehnična komisija 
Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 
Datum: 4. februar 2011 
 

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

 
ki je bila 3. februarja 2011 ob 17. uri v Ljubljani, v pisarni NTZS, Celovška c. 25. 

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

1. Problematika izvedbe kvalifikacij EP za kadete in kadetinje 

2. Imenovanje delegatov NTZS na tekmovanjih do konca sezone 2010/11 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 
 
Sejo je vodil predsednik Tehnične komisije NTZS Janez Stibrič.  
 
Add 1 
 
Prisotni so z vabilom predhodno prejeli tudi gradivo za to točko (kronološki pregled dogodkov). 
Pri obravnavi so se osredotočili predvsem na tri dogodke, ki pa so bili medsebojno tudi 
prepleteni. To so bili: 
- pritožbe na žreb ter ponovitev žreba 
- odpoved organizacije tekmovanja enega od organizatorjev (NTD Kajuh Slovan) 
- odpoved tekmovanja pri enem od organizatorjev (NTK Radlje) s strani delegata NTZS 
 
V okviru razprave glede ponovitve žreba, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je bilo ugotovljeno, 
da TK ni imela nič pri žrebu posameznih kvalifikacijskih skupin ter da niso vedeli, kdo je 
odločil, da se mora žreb ponoviti ter na kakšni podlagi se je ponovil žreb. Ugotovljeno je bilo 
tudi, da nobena pritožba ni bila vložena v skladu s pravilniki NTZS, kar pomeni, da Tehnična 
komisija v skladu s pravilniki NTZS ugovore oz. pritožbe zavrže brez njihovega vsebinskega 
obravnavanja. Na podlagi elektronskega sporočila s strani pisarne NTZS je bilo naknadno  
ugotovljeno, da se je za ponovitev žreba odločil predsednik NTZS, vendar ne zaradi pritožb. 
Vsebina elektronskega sporočila je sledeča: 
 
Spoštovani! 
 
Pojasnilo glede ponovnega žreba. Na prvotni žreb so na NTZS (pisarno) prišle pritožbe (NTK 
Vesna in NTK Preserje). S strani predsednika NTZS smo dobili tudi informacijo, da je dobil nekaj 
klicev s strani klubov glede žreba. Vprašal me je kje in kdaj je bil delan žreb. Dejal sem mu, da sta 
ga delala selektorja, saj smo jim spiske poslali domov. Fizično tega nista mogla storiti v pisarni, 
saj se je reprezentanca vrnila s tekmovanja na Madžarskem. Do sedaj so selektorji delali žrebe za 
kvalifikacije in ni bilo problemov glede žrebanja in tudi legitimnosti. Izgleda, da se je zaupanje 
porušilo, tako da prihaja do vse več pritožb. 



Ker mora NTZS poslovati transparentno in zaščititi legitimnost vseh naših tekmovanj, je 
predsednik NTZS menil, da se mora žreb opraviti v pisarni NTZS, da bo legitimen.  
 
Naj opozorim, da predsednik ni niti z besedico omenil ponavljanje žreba zaradi pritožb obeh 
klubov glede razvrstitve v skupine, ampak zaradi same legitimnosti le tega. Če bi bil žreb opravljen 
v pisarni NTZS v prisotnosti predstavnikov pisarne in TK se žreb nebi ponavljal.  
Obvezno bo treba vse zadeve prevetriti v pravilnikih  o sistemu in organizaciji tekmovanj. Te 
pravilnike pa ne ureja samo TK (ona je skrbnik) ampak vsi mi skupaj (klubi). Zato bi bilo dobro, da 
se podajo konkretne pobude na spremembe pravilnikov, da bi omogočili izvedbo tekmovanj, ki bi 
potekala brez težav.  
 
Za vse dodatne informacije smo na voljo v pisarni NTZS. 
 
Takse ni vplačal nihče. 
 
Lp Uprava NTZS 
 
Danijel Šarlah 
 
Člani tehnične komisije NTZS ob tem ugotavljamo, da se vse pogosteje izrablja funkcija 
predsednika NTZS kot »pritožbenega organa«, čeprav je v internih aktih NTZS jasno 
opredeljeno, kdo je pritožbeni organ in kakšen je pravilni postopek pritožb. Člani TK 
domnevamo, da se pritožniki na ta način žele izogniti plačilu pritožbene takse ter izognitvi 
rednega pritožbenega postopka, po drugi strani pa pritožniki povsem nepotrebno in pretirano 
obremenjujejo predsednika NTZS, ta funkcija pa na podlagi internih aktov niti ni namenjena 
reševanju pritožb. Člani TK sicer nikakor želimo omejevati komunikacij na relaciji »pritožniki – 
predsednik NTZS«, vendar se morajo pritožniki zavedati, da so pritožbeni postopki, s katerimi 
obremenjujejo predsednika NTZS, povsem nelegalni, če hkrati ne sprožijo pritožbenega postopka 
v skladu z internimi akti NTZS, s tem pa so nelegalne tudi same rešitve pritožb (če niso vložene 
v skladu z internimi akti NTZS). Po razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP št. 1 
 
Tehnična komisija NTZS obvešča vse, da pri vložitvi pritožb upoštevajo obstoječe in 
veljavne pravilnike NTZS, v nasprotnem primeru mora Tehnična komisija v skladu s 
pravilniki NTZS, ugovore oz. pritožbe, ki so vloženi v nasprotju z določbami internih aktov 
NTZS, zavreči brez njihovega vsebinskega obravnavanja.  
 
V okviru razprave glede odpovedi organizacije tekmovanja s strani NTD Kajuh Slovan so 
prisotni na podlagi dokumentacije ugotovili, da je: 
- NTD Kajuh Slovan neutemeljeno in samovoljno odpovedal organizacijo tekmovanja 
- NTD Kajuh Slovan in njegov predstavnik, Miloš Peperko Živkovič, v dveh dopisih navajal 
lažne in neresnične podatke, zavajal ter tudi grobo žalil predsednika TK NTZS in TK v celoti. 
 
Ob tem bode v oči obtožba s strani NTD Kajuh Slovana in njegovega predstavnika, g. Miloša 
Peperko Živkoviča, da predsednik TK odloča samovoljno. Predsednik TK in člani TK to odločno 
zavračajo. Nobena, še tako majhna odločitev v okviru TK, ni bila nikdar sprejeta samo s strani 
predsednika TK, saj predsednik TK o vseh zadevah informira člane TK ter se z njimi posvetuje 
in skupaj sprejemajo odločitve, za vse odločitve obstajajo tudi ustrezni dokazi o njih. Ravno tako 
v oči bode informacija NTD Kajuh Slovana in njegovega predstavnika, g. Miloša Peperko 
Živkoviča, da so TK pravočasno sporočili, da so rezervirali dve dvorani za izpeljavo turnirja. Za 
boljše razumevanje se tem v zapisniku navaja dobesedno elektronsko sporočilo, kjer se jasno 
vidi, da NTD Kajuh Slovan ni sporočil, da je rezerviral dve dvorani, saj sporočilo jasno govori, 
da naj bi v isti dvorani (objektu) namesto 6 postavili 9 miz, ni pa nobene besede o tem, da so 
rezervirali dve dvorani: 



From: NTD KAJUH - SLOVAN NTD KAJUH - SLOVAN [mailto:ntdkajuh@gmail.com]  
Sent: Thursday, January 13, 2011 5:40 PM 
To: NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA 
Subject: kvalifikacije kadeti/kadetinje 
 
Sporočamo,  da  smo  kot  organizator  kadetskih kvalifikacij  zagotovili  9  miz  za  igranje  
kvalifikacij  v  objektu 
NT  dvorana  SLOVAN  Poljanska  99,  Ljubljana  in  ne  zgolj  6  kakor  smo  kandidirali  v  
razpisu. 
  
NTD  KAJUH - SLOVAN 
 
 
V istem dopisu NTD Kajuh Slovan oz. njen predstavnik, g. Miloš Peperko Živkovič, tudi zavaja, 
in to kar pavšalno, brez konkretnih navedb ali dokazov, ko navaja, da TK vztraja pri kriterijih, s 
katerimi pri razpisu niso bili seznanjeni. TK ni sprejemala nobenih dodatnih kriterijev, ampak se 
drži internih aktov NTZS in jih upošteva - za vse enako. Tudi v drugem dopisu s strani NTD 
Kajuh Slovana je njen predstavnik, g. Miloš Peperko Živkovič, navedel vrsto laži, zavajajočih 
navedb ter žalitev, ki sama zase govore o njihovem oz. njegovem nizkem nivoju komunikacije. 
Predsednik TK je prisotne tudi seznanil, da je g. Miloš Peperko Živkovič na tekmovanju, kjer je 
njegova kadetska ekipa (po njihovi odpovedi tekmovanja in ponovnem žrebu) nastopala na 
tekmovanju v okviru tekmovalne kvalifikacijske skupine, ki je tekmovala v organizaciji NTK 
Ljubljana, povzročal težave, saj je izkaznice igralcev ter trenersko izkaznico delegatu pokazal 
šele po tretjem pozivu, ob tem pa izustil nekaj zelo nesramnih komentarjev, kar še dodatno priča 
o njegovem nizkem nivoju komunikacije. Poleg tega je prisotnim trenerjem med tekmovanjem 
navajal napačne in zavajajoče informacije o tem, zakaj so oni (NTD Kajuh Slovan) odpovedali 
tekmovanje ter za vse to obdolžil predsednika TK, ki je bil na tem tekmovanju v vlogi delegata 
NTZS in ga tudi žalil.   
 
Člani TK so bili v razpravi enotni, da je potrebno sankcionirati dejanja NTD Kajuh Slovan in 
njenega predstavnika, g. Miloša Peperko Živkoviča, saj so tovrstna zavajanja, laži ter žalitve že 
davno presegle zgornjo mejo, ki se jo še da tolerirati. Predsednik TK je prisotne seznanil, da bo 
tudi sam vložil  zahtevek za disciplinsko obravnavo, po pogovoru z odvetnikom pa tudi civilno 
tožbo zoper NTD Kajuh Slovan in njenega predstavnika, g. Miloša Peperko Živkoviča. Prisotni 
so v okviru razprave opozorili na 4. člen Pravilnika o organizaciji tekmovanj, ki nalaga IO 
NTZS, da v primeru, če IO NTZS ugotovi, da razlogi za odpoved niso opravičeni ali da je bila 
odpoved prepozno javljena, je organizatorja dolžan prijaviti Disciplinski komisiji s predlogom za 
uvedbo disciplinskega postopka. Po razpravi je bil soglasno sprejet  
 
SKLEP št. 2 
 
Tehnična komisija NTZS predlaga IO NTZS, da se zoper NTD Kajuh Slovan ter zoper 
njenega predstavnika, g. Miloša Peperka Živkoviča, vložita zahtevi za uvedbo 
disciplinskega postopka na podlagi kršitev, ki so navedene v 14. členu Pravilnika o 
disciplinski in materialni odgovornosti članov Namiznoteniške zveze Slovenije in sicer 
zaradi kršitev 1., 3., 4., 5., 8., 12., 13., 14. in 20. točke tega člena.  
 
 
V nadaljevanju točke so prisotni obravnavali problematiko odpovedanega tekmovanja s strani 
delegata NTZS v Radljah. V delegatskem poročilu ter dodatku tega poročila je delegat NTZS 
jasno navedel vzroke in razloge za njegovo odločitev, da se tekmovanje odpove. Člani TK so se 
seznanili tudi z dopisom organizatorja. Po daljši razpravi so ugotovili, da je predstavnik 
organizatorja (g. Lukner) 25. januarja 2011 ob 13.01 predsedniku TK telefonično zagotovil, da 



bo tekmovanje potekalo v novi športni dvorani z ustreznim številom miz (najmanj 8, z ustrezno 
velikimi ringi). Na podlagi te informacije so se takrat člani TK odločili, da bo, glede na to, da je 
bilo prijavljenih ženskih kadetskih ekip ravno tolikšno število, da se bi igralo na dveh prizoriščih, 
v Radljah potekalo tekmovanje s 4 moškimi ter 5 ženskimi kadetskimi ekipami. Predstavnik 
organizatorja (g. Lukner) sedaj zanika, da je telefonično potrdil ustrezne tehnične zahteve za 
nemoteno izvedbo tega tekmovanja. Člani TK so ugotovili tudi, da je NTK Radlje ob kandidaturi 
navedel, da bo tekmovanje izvedeno v celotni novi športni dvorani (drugače bi kot organizator na 
kandidaturi jasno navedel, da kandidirajo samo z 1/3 dvorane) in z ustreznim številom miz. V 
nadaljevanju razprave so prisotni iskali rešitve za nastalo situacijo, predvsem glede termina 
ponovne izvedbe odpovedanega tekmovanja. Po daljši razpravi so bili soglasno sprejeti 
 
SKLEP št. 3 
 
Tehnična komisija NTZS predlaga IO NTZS, da se zoper organizatorja kvalifikacij EP za 
kadete in kadetinje, NTK Radlje, uvede disciplinski postopek zaradi kršitev 1., 3. in 20. 
točke 14. člena Pravilnika o disciplinski in materialni odgovornosti članov Namiznoteniške 
zveze Slovenije.  
 
SKLEP št. 4 
 
Tehnična komisija NTZS predlaga IO NTZS, da se ponovi tekmovanje, ki je bilo 30. 
januarja 2011 odpovedano v Radljah in sicer predlaga, da se tekmovanje ponovno izvede 
27. februarja 2011. Objavi se javna kandidatura za to tekmovanje ter se ga pošlje vsem 
klubom, društvom in sekcijam. Rok za kandidaturo je do vključno 14. februarja 2011 do 
12. ure, nato bo TK pregledala prispele kandidature ter na IO NTZS poslala predlog 
novega organizatorja tega tekmovanja. 
 
SKLEP št. 5 
 
Tehnična komisija NTZS predlaga IO NTZS, da se zaradi incidenta ter bojazni, da bi se 
kaj takšnega ponovilo, odvzame že dodeljeno tekmovanje – Finale ekipnega DP za kadete 
in kadetinje, ki bi moralo biti 19. in 20. marca 2011 v Radljah ter se za to tekmovanje 
ponovno objavi javna kandidatura, rok za kandidaturo je do vključno 17. februarja 2011 
do 12. ure. TK bo nato pregledala prispele kandidature ter na IO NTZS poslala predlog 
novega organizatorja.  
 
 
Add 2 
 
Predsedujoči je prisotne seznanil s tekmovanji, na katere bo potrebno do konca sezone imenovati 
delegate NTZS. V razpravi je prišlo do ugotovitve, da bo, glede na razpravo v prejšnji točki 
dnevnega reda, zagotovo prišlo do nekaterih sprememb v koledarju tekmovanj (drugi datumi oz. 
drugi organizatorji), nekatera tekmovanja pa še nimajo določenega organizatorja. Zato so 
imenovali delegate NTZS za že znana in potrjena tekmovanja v februarju in marcu 2011, ostalo 
bodo imenovali naknadno. Spisek imenovanih delegatov bo posredovan v pisarno NTZS.  
 
Add 3 
 
V okviru te tečke je predsedujoči prisotne seznanil z dopisom g. Božidarja Šetine (poslan je bil 
predsedniku TK in predsedniku sodniške organizacije), ki se nanaša na licence trenerjev in 
sodnikov ter njihove izkaznice. V okviru razprave so prisotni ugotovili, da je to res pereča 
problematika, soglasno je bil sprejet 



 
SKLEP št. 6 
 
Tehnična komisija NTZS predlaga IO NTZS, da se čim prej posveti problematiki licenc 
trenerjev in sodnikov ter njihovih izkaznic.  
 
V nadaljevanju razprave so se posvetili problematiki Masters turnirja. Po razpravi sta bila 
soglasno sprejeta  
 
 
SKLEP št. 7 
 
Tehnična komisija NTZS je že 5. decembra 2010 v pisarno NTZS posredovala 8 variantnih 
predlogov za igranje Masters turnirja, skupaj s karakteristikami (časovno trajanje 
turnirja, število miz, število udeležencev, način igranja – po skupinah ali takoj na 
izpadanje, …), IO NTZS naj se, v sodelovanju s Strokovnim svetom, čim prej odloči za en 
predlog, da se bo pravočasno pripravilo vse potrebno za izvedbo Masters turnirja. IO 
NTZS ter Strokovni svet naj se tudi opredelita, glede na to, da število članskih tour 
tekmovanj v letošnji sezoni ne bo takšno, kot je bilo sprva zamišljeno in sprejeto, kaj se v 
letošnji sezoni upošteva za udeležbo oz. uvrstitev članov na Masters turnir.  
 
 
V okviru te točke so prisotni pregledali tudi prispele kandidature za izvedbo 2. TOP 12 članskega 
turnirja, ki bo 21. in 22. maja 2011. Kot edini kandidat se je prijavil NTK Ptuj. Po razpravi je bil 
soglasno sprejet 
 
 
SKLEP št. 8 
 
Tehnična komisija NTZS obvešča IO NTZS, da se je na kandidacijski postopek za izvedbo 
2. TOP tekmovanja za člane in članice (21. in 22. maj 2011) kot edini organizator prijavil 
NTK Ptuj. Glede na zahtevnost izvedbe tekmovanja in ne najboljših izkušenj z organizacijo 
tekmovanj s strani omenjenega kluba v zadnjih dveh sezonah, se članom TK organizator ne 
zdi najbolj ustrezen, IO NTZS pa naj se odloči, ali ga potrdi ali pa se ponovno razpiše 
kandidacijski postopek za izvedbo tega tekmovanja. 
 
 
Add 4 
 
Prisotni so se seznanili z zapisnikom strokovnega sveta, kjer je obstajala dilema glede igranja 
tujih igralcev v kadetskih in mladinskih kategorijah v ekipnem državnem prvenstvu. Na podlagi 
sprejetega predloga se bo popravilo ustrezne pravilnike.  
 
V nadaljevanju so člani TK opozorili na problematiko čistopisov nekaterih pravilnikov, saj je 
prišlo do neke vrste zmede, saj nimamo informacij, katere spremembe pravilnikov (PST in POT) 
so bile sprejete na sejah IO NTZS in katere ne, zato to onemogoča pripravo čistopisov. 
 
Ker se v zadnjem času pojavlja vse več nezaupanja glede žrebov, so se člani TK odločili, da 
začno z aktivno pripravo sprememb na tem področju, ki bodo pripeljale do uvedbe 
računalniškega žreba. To seveda terja svoj čas in neko prehodno obdobje, vendar bo TK storila 
vse, kar je v njeni moči, da do realizacije tega pride čim prej. 
 



Člani TK so se dogovorili, da bodo proučili tudi možnost, da se delegatska poročila že v 
naslednji sezoni objavijo na spletni strani NTZS. 
 
Glede na to, da je TK lani šele 4. julija 2010 prejela sklep IO NTZS o tem, na kakšen način naj se 
prične z izdelavo koledarja tekmovanj, dolgo časa pa se ni niti vedelo, kakšen bo tekmovalni 
sistem, koliko bo članskih turnirjev, tik pred začetkom tekmovanj so bile sprejete samo 
najnujnejše spremembe v pravilnikih, čeprav je TK pravočasno pripravila spremembe 
pravilnikov v celoti (spremembe od člena do člena), TK naproša IO NTZS, naj se vse morebitne 
spremembe tekmovalnega sistema ter pravilnikov dorečejo najkasneje do 1. aprila 2011, da se bo 
lahko pravočasno pričelo z delom na pripravi koledarja za sezono 2011/12. 
 
 
 
 
 
 
Dnevni red je bil izčrpan, seje je bila zaključena ob 20. uri. 
 
 
 
 
                                                                                             Predsednik TK NTZS: 
                                                                                                   Janez Stibrič, l.r. 


