
 
Na podlagi 33. člena Pravil NTZS je Združenja  ligašev namiznoteniških lig Republike 
Slovenije sprejelo dne 30. junija 2005 ter IO NTZS potrdila na seji dne 20.03.2006 
naslednji 
 

PRAVILNIK ZDRUŽENJA  LIGAŠEV 

NAMIZNOTENIŠKIH LIG 

 
Splošna določba 
 
1. člen 
 
S tem  pravilnikom urejata NTZS in  klubi, člani NTZS, ki imajo v ligah, ki se v skladu s 
Pravilnikom o sistemu tekmovanj ter drugimi akti Namiznoteniške zveze Slovenije (v 
nadaljevanju NTZS) izvajajo na področju Republike Slovenije, svoje ekipe, delo in 
pristojnosti Združenja ligašev. 
 
Združenje ligašev deluje v okviru NTZS kot del, ki skrbi za nemoten potek tekmovanj v 
Slovenskih namiznoteniških ligah, ki potekajo v okviru NTZS. 
 
Sredstva, ki jih po tem pravilniku prispevajo ligaši so namenske sredstva, ki so namenjena 
za nemoten potek lig. Vodijo v okviru NTZS na posebnem podračunu in se lahko porabijo 
samo za namene, predvidene v finančnem planu združenja ligašev. Eventualno porabo 
finančnih sredstev za druge organe NTZS odobri (kot izposojo) predsednik Liga odbora  (v 
nadaljevanju LO). 
 
Člani združenja ligašev 
 
2. člen 
 
Člani združenja ligašev namiznoteniških lig v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju združenje 
ligašev) so tisti klubi, člani NTZS, ki imajo v najmanj eni od članskih namiznoteniških lig, ki 
se organizirajo za področje države, najmanj eno tekmovalno ekipo.  
 
 
Skupščina združenja ligašev  
 
3. člen 
 
Skupščina združenja ligašev je najvišji organ združenja ligašev. Člani skupščine so klubi, 
ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena teh pravil ter iz Pravil NTZS ter Registracijskega pravilnika 
NTZS.  
 
Skupščina se sestane najmanj enkrat letno pred začetkom tekmovanj, obvezno pa 
najkasneje do konca junija. 
 
Skupščino skliče predsednik LO ali podpredsednik LO. Če je predsednik v roku ne skliče. 
Skupščino lahko skliče tudi najmanj 20 % članov skupščine. 
 
Skupščina se mora sklicati z vabilom ter materialom k posameznim točkam (predlogi 
sklepov) najmanj 15 dni pred skupščino. 



4. člen 
 
Na skupščini ligašev odločajo člani praviloma s tajnim glasovanjem, lahko pa skupščina z 
večino najmanj dveh tretjin glasov vseh prisotnih članov odloči, da bo o določenem ali 
vseh vprašanjih odločala javno. 
 
Skupščina odloča veljavno, če je prisotnih najmanj 50 % glasov vseh klubov članov 
skupščine. 
 
Odločitve se praviloma sprejemajo z navadno večino kar pomeni, da je odločitev sprejeta, 
če je za sprejem sklepa več kot 50 % glasov vseh prisotnih klubov, članov skupščine. 
 
5. člen 
 
Na skupščini ima vsak klub, član skupščine toliko glasov, kolikor ekip kluba tekmuje v 
različnih ligah. 
 
Klub, ki se ne udeleži  skupščine, ne more pooblastiti za zastopanje predstavnika drugega 
kluba. Lahko pa pooblasti v skladu z določbami civilne zakonodaje tretjega (nečlana kluba, 
odvetnika, …). Kot tretji ne more biti pooblaščen član IO NTZS ali pogodbeno ali redno 
zaposleni v NTZS. Član IO NTZS lahko na skupščini zastopa le klub, katerega član 
oziroma funkcionar je. 
 
 
Pristojnost skupščine 
 
6. člen 
 
Skupščina: 
    -    sprejema Pravilnik in njegove spremembe 

- imenuje ter razrešuje člane LO ter predsednika in podpredsednika (predsednik Liga 
odbora je po funkciji član izvršnega odbora NTZS) 

- imenuje komisarja lig,  
- sprejema finančno poročilo lig 
- sprejema finančni plan in plan dela za tekmovalno sezono 
- določa vezave ekip ter številke klubov za žreb 
- odloča o drugih zadevah, potrebnih za nemoten potek ligaških tekmovanj 
- sprejema pravilnik (Pravila) o načinu igranja lig 
- druge akte, pomembne za izvajanje tekmovanj v SNTL 

O sprejemanju pravil in njihovih spremembah in o imenovanju članov LO odloča skupščina 
s dvotretjinskim številom glasov vseh prisotnih članov skupščine. 
Stroške udeležbe na skupščini nosijo sami klubi. 
 
Liga odbor 
 
7. člen 
LO vodi potek lig med dvema skupščinama.   
 
Člane LO izvoli Skupščina ligašev na predlog članov Združenja. Na osnovi zbranih 
predlogov klubov, LO pripravi kandidatno listo. 
 
LO ima pet članov, sestava LO pa je naslednja: 



pri prvi izvolitvi štiriletnega mandata po enega člana predlaga vsaka liga (1., 2., 3. moška 
ter 1. in 2. ženska). Kandidat mora biti član kluba, ki nastopa v določeni ligi ter zastopa 
interes klubov, ki nastopajo v tej ligi. V kolikor se v času mandata spremeni status kluba, iz 
katerega izhaja kandidat, LO pred začetkom vsake sezone obvesti vse klube SNTL, kateri 
izmed članov je zadolžen za določeno ligo.  
 
Eventualne drugačne izpade članov LO se popolnjuje na rednih letnih skupščinah. 

 
Mandat članov LO, imenovanih po 1.alinei tega člena, traja štiri leta. Če izpolnjujejo 
pogoje, so člani LO lahko imenovani neomejenokrat. 
 
8. člen 
 
LO vodi in sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. LO lahko odloča (je 
sklepčen), če je prisotnih več kot polovica članov LO, posamezna odločitev pa je sprejeta, 
če je zanjo glasovalo več kot polovica prisotnih članov. 
 
LO lahko sprejme poslovnik o delu, ki ga mora potrditi skupščina ligašev. 
 
Člani LO imajo pravico do povrnitve stroškov iz prispevka klubov po tem pravilniku v višini, 
kot je to določeno za druge organe NTZS. 
 
9. člen 
  
Liga odbor: 

- odloča o pritožbah zoper odločitve komisarja lig (oziroma drugega ustreznega 
organa), kot je to določeno v aktih NTZS 

- skrbi za nemoten potek tekmovanj v posameznih ligah  
- nadzoruje delo komisarja lig 
- nadzoruje delo delegatov 
- odloča o izpolnjevanju tehničnih pogojev v prvi ženski in prvi moški ligi oziroma 

ostalih ligah, če tako določajo akti NTZS 
- pripravlja in izvaja finančni plan lig  
- predlaga IO NTZS sprejem posameznih aktov s predlogi, kako naj se posamezno 

področje uredi oziroma kako naj se spremene posamezne določbe aktov 
- drugih zadevah, pomembnih za nemoten potek tekmovanj, če je tako določeno v 

aktih NTZS. 
V primerih, ko odloča LO na prvi stopnji o ugovoru zoper odločitev komisarja lig, se 
taksa za ugovor zaračuna klubu v skladu s propozicijami SNTL in v primeru, da je 
ugovor zavrnjen, vplačanega zneska klubu ne vrne.  

 
Komisar lig 
 
10.člen 
 
Komisarja lig lahko imenuje skupščina združenja ligašev praviloma za obdobje štirih let. 
 
Komisar lig operativno vodi tekmovanja v slovenskih namiznoteniških ligah, kot to določajo 
propozicije SNTL.  
 
Komisar lig: 

- odloča o spremembi igralnega časa posamezne tekme 



- spremlja rezultate v vseh ligah 
- na prvi stopnji odloča o ugovorih zoper rezultat tekme, regularnosti igralnih pogojev, 

sestavo ekip… 
- izreka mandatne kazni za različne prekrške, neprimerno organizacijo tekem, 

nedosledno delo delegatov, nepravočasno javljanje rezultatov, nepravočasno 
dostavljanje uradnih zapisnikov…  

- izdaja sklepe o prestavitvah tekem zaradi opravičljivih razlogov ali zavrnilne sklepe, 
če so razlogi neopravičljivi oziroma niso v skladu z določili členov Propozicij 

- izdaja Glasilo SNTL po vsakem krogu ligaškega tekmovanja 
- zbira statistične podatke o tekmah za vsak klub in vsakega posameznega 

tekmovalca, točkovanje za člansko lestvico, itd. 
- sodeluje z mediji za objavo rezultatov 

    -    odloča o drugih zadevah, potrebnih za nemoten potek tekmovanj. 
 
Stroški, ki jih ima komisarja lig, se krijejo iz sredstev, pridobljenih na podlagi vplačil po tem 
pravilniku. Med stroške se štejejo materialni stroški (kuverte, znamke,….) in drugi stroški 
(kilometrina, dnevnice,…). Povrnitev stroškov se prizna po pravilih in na način, kot to velja 
za druge organe NTZS.  
 
Komisarju lig pripada za njegovo delo nagrada. Višino nagrade določi Skupščina ligašev.  
 
Višino povračila stroškov ter nagrade potrdi predsednik LO. 
 
Participacija klubov  
 
11. člen 
 
Za funkcioniranje Združenja ligašev ter opravljanje nalog, določenih s tem pravilnikom, 
bodo klubi prispevali potrebna sredstva. 
 
Prispevek se plača za vsako ekipo, ki nastopa v ligi. Prispevek se plačuje v dveh delih; 
prvi del (participacija) se plača do začetka lig, drugi del (poračun) pa do pričetka 
spomladanskega dela lig. Plačilo participacije oziroma poračuna je pogoj za nastopanje.  
 
Račune za prispevek (participacijo) in poračun izda NTZS na predlog LO, pri čemer mora 
biti obvezno navedeno, da se plačuje račun za ligo na poseben konto oziroma drug 
identifikacijski znak. Račune parafira predsednik Liga odbora.    
 
Višino participacije določi skupščina, višino poračuna pa LO. Pri določitvi višine poračuna 
mora LO upoštevati predvidene stroške. 
 
Plačilo prispevka je pogoj za nastopanje v ligi in če klub ne poravna participacije, izda 
komisar lig za vsako tekmo kluba posebej ugotovitev, da klub ni poravnal participacije ter 
mu prepove nastop. Če klub ne poravna participacije do zaključka tretjega kroga, se 
izključi iz lige ter kaznuje v višini, kot je to določeno v aktih NTZS. Isto velja, če klub ne 
poravna poračuna.      
 
12. člen 
 
V kolikor v posamezni sezoni niso porabljena vsa sredstva, lahko Skupščina ligašev na 
predlog LO ali članov Združenja ligašev ta sredstva: 
 



- prenese v naslednjo sezono ter ustrezno zniža prispevek 
- nameni za  razvoj mladih igralcev 
- za nagrade najboljšim ligaškim klubom ali igralcem 
- prenese na NTZS s posebnim namenom ali brez njega 
- nameni za druge namene, povezane z namiznim tenisom 

 
 
Prehodna in končna določba  
   
13. člen 
 
Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme Skupščina združenja ligašev ter potrdi IO NTZS. 
 
Spremembe je sprejela Skupščina ligašev 14.06.2012 (člena 4. in 6.). Spremembe stopijo 
v veljavo s potrditvijo IO NTZS, dne         
 
 
                                                                                              Predsednik skupščine ligašev 
                                                                                              Darijan VIZJAK, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


