
ZAPISNIK 1.SREČANJA SODNIKOV NTZS 

Ljubljana , predavalnica Fakultet za šport 

Gortanova 22, Ljubljana ,torek 12.12.2017 ob 18.00 uri 

 

Prisotni: Matija Krnc (NTK Olimpija), Polona Leskovec in Janez Abraham  (NTS Mengeš ), Tomaž 

Rabuzin in Andrej Potrbin ( NTK Trbovlje ), Janez Zore  (NTK Komenda), Jurij Posavec ( NTK Škofja 

Loka ), Branko Krmelj, Marjan Šavs,  Polona Bolte in Milana Krmelj  (NTK Jesenice), Gregor Mežek, 

Matej Ulčnik in Janez Muzik ( NTK Križe ), Uroš Prelovšek ( Kranj ), Božo Šetina ( NTK Fužinar 

Interdiskont ), Tina Nemarnik  in Mitja Gašperič ( NTK Arrigoni ), Robert Stropnik in Marjan Omerzel 

(NTK Škofije ), Aleš Šuštaršič ( NTK Preserje ), Rok Tomaževič ( ŽNTK Ljubljana ), Gaj Vidmar, Ivanka 

Jordan, Iztok Klančar.  

Opravičeno odsotni : Bernarda Brezec in Marjan Širaj ( NTK Rakek), Mitja Županek in Ludvik Lazar 

(NTK Sobota), Robert Smodiš in Primož Gider ( NTK Kema), Boštjan Novak ( NTK Ptuj ), Stanislav Babič 

( NTK Jesenice), Ivo Žerovnik , Mateja Pintar Pustovrh. 

Dnevni red : 

1. Pregled dosedanjega dela Združenja sodnikov NTZS 

2. Formiranje novega odbora Združenja sodnikov s tehnično 

registracijsko komisijo 

3. Pregled in uskladitev Pravilnika Združenja sodnikov 

4. Ureditev seznamov sodnikov glede na realno stanje po klubih 

5. Novosti glede samega sojenja 

6. Program dela za leto 2018 

7. Tekoče zadeve 

8. Razno 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet po uvodnih besedah predsednice Milane 

Krmelj, ki je na kratko povzela potek volilne skupščine NTZS v oktobru 

2017. Izpostavila je delovanje Matija Krnca, ki je sodniško združenje popeljal 

v sam vrh svetovnega in evropskega namiznega tenisa tako  dobre sodnike 

kot tudi vrhovne sodnike. Z izvolitvijo Milane Krmelj za predsednico pa naj bi 

do nove skupščine NTZS združenje sodnikov združili s tehnično 

registracijsko komisijo, saj v obeh teh organih delujejo isti ljudje in je prav, 

da se med seboj povežejo in organizirajo. 



Ad 1./ 

Pri pregledu poročila Združenja sodnikov, ki je bil potrjen na oktobrski 

skupščini je Milana Krmelj seznanila vse navzoče s sledečimi dejstvi: 

- od 26 aktivnih mednarodnih sodnikov imamo resnično 11 aktivnih, 8 

neaktivnih ter 9 takih, ki so popolnoma prenehali s sojenjem 

- 7 sodnikov z BB licenco – realno le 6, ker en sodnik ne sodi več 

- Več kot 150 republiških in nekaj 100 sodnikov – to so le seznami, v 

resnici s plačano članarino imamo nekaj 10 sodnikov, pa nekaj 

staršev, ki sodijo na eni tekmi letno 

Poudarjeno je bilo, da smo res sodelovali na najpomembnejših ITTF in ETTU 

tekmovanjih kot dobri sodniki in vrhovni sodniki, da smo organizirali zelo 

odmevne mednarodne prireditve, vendar je bilo to delo peščice 

posameznikov, predvsem Matije , Aleša in Milane ter nekaj ( cca 5 -8 ) 

domačih mednarodnih  sodnikov in 5 republiških sodnikov.  

Izpostavljeno je bilo tudi slabo delovanje sodniškega združenja na domačih 

tekmovanjih, saj vključno s 1. Državno ligo ter državnimi prvenstvi sodijo še 

vedno otroci in njihovi starši, pa čeprav so bili organizirani seminarji za 

sodnike. 

Poročilo s skupščine z zgoraj omenjenimi dejstvi so vsi navzoči člani 

soglasno potrdili. 

Ad 2./ 

Predsednica Milana Krmelj je podala predlog Odbora združenja sodnikov 

skupaj s tehnično registracijsko komisijo v sledeči sestavi: 

- Predsednica – Milana Krmelj 

- Koordinatorji: -  Matija Krnc – odgovoren za sodniški del 

 Aleš Šuštaršič – odgovoren za tehnično računalniški 

del 

 Andrej Razdrtič – odgovoren za registracijski del 

- Člani : Gregor Mežek, Samo Bezjak in Iztok Kralj 

Združenje bi tako imelo 7 članov, kar pomeni, da bi za vse zadeve, ki se 

odvijajo na sodniškem, tehničnem in registracijskem področju po programu, 

ki je predviden, morale biti potrjene s strani vsaj polovice članov odbora. 

Zgoraj omenjeni odbor so vsi člani soglasno potrdili. 

 

 



 

Ad 3./ 

Pravilnik Združenja sodnikov, ki je bil potrjen  s strani IO 7.6.2008 je malce 

zastarel, zato je Grega Mežek podal nekaj osnovnih zadev, katere bi bile 

nujno potrebne za vnos v pravilnik. Po burni diskusiji o dopolnitvah 

pravilnika se zadolži Grega in Milano, da do naslednjega srečanja odbora 

združenja pripravita čistopis sprememb, katere bo odbor pregledal in na 

zboru sodnikov dal v potrditev. 

Ad 4./ 

Milana je seznanila vse prisotne, da je pri pregledu seznamov na internetni 

strani NTZS, pri pridobitvi stanja na računovodstvu NTZS ter pri 

posredovanju seznamov sodnikov za sojenje na ligaških tekmah s strani 

klubov prišlo do velikega razhajanja. Plačilo članarine je vsaj približno 

urejeno s strani mednarodnih sodnikov, plačilo članarine republiških 

sodnikov in sodnikov pa je izpod nivoja, saj je plačalo članarino manj kot 

četrtina sodnikov. To pomeni, da je vsako pisanje seznamov brezpredmetno. 

Sklep: do konca sezone 2017/18 je potrebno urediti realno sliko stanja 

vseh sodnikov pri NTZS. Vse to naj se objavi na internetni strani NTZS, 

kjer bo mogoča tudi direktna prijava. Sodnik je lahko član kluba, lahko 

je samostojen. 

Sklep: ime republiški sodnik se preimenuje v nacionalni sodnik. 

Ad 5./ 

Matija Krnc je podal novosti glede samega sojenja. Poudarjeno je bilo glede 

počene žogice. Če le ta poči v času igre, se točka ponavlja.  

Trenerski komisiji predlagamo, da izvede seminar, kjer bomo lahko glede 

sojenja podali točna pravila, saj ugotavljamo, da vsi trenerji ne obvladujejo 

pravil namiznoteniške igre. Posledično pravil ne poznajo tudi igralci. 

Ad 6./ 

Program dela, ki je bil podan že na skupščini ostaja v enaki obliki. 

Izpostavljeno je bilo edino izobraževanje sodnikov doma. Predlagamo, da se 

izvedejo seminarji o pravilih sojenja po vseh klubskih sredinah, kjer bi 

izobraževali tako trenerje, igralce, otroke in njihove starše o osnovnih 

pravilih igre. S tem bi posledično lahko v bodočnosti prišli do večjega števila 

usposobljenih sodnikov – igralcev, ki bi sami sodili na odprtih turnirjih RS. 



Za play off in državno prvenstvo finalnih bojev pa predlagamo, da poskusimo 

že v letošnji sezoni dvigniti nivo sojenja z usposobljenimi sodniki. 

Ad 7./ 

Potrebno je urediti izkaznice sodnikov, s katerimi se lahko  identificirajo na 

tekmovanjih. Od organizatorjev tekmovanj pod okriljem NTZS naj bi z letom 

2018 pridobivali sezname sodnikov, ki so sodili na tekmah. 

Vse sodnike, ki bodo sodili na mednarodnih tekmovanjih pa prosimo, da se 

držijo rokov za prijavo, da bi lahko uredili prijave po predpisih. 

Soglasno potrjujemo sklep izpred nekaj  let, da morajo domači 

mednarodni sodniki soditi doma vsaj eno mednarodno prireditev, če 

želijo soditi tudi zunaj naše države. Sklep velja tudi za sodnike z BB 

licenco. 

 

Ad 8./ 

Ni bilo diskusije. 

 

Srečanje zaključeno ob 20.00 uri. 

 

Zapisnik napisala  

Milana Krmelj 

 


