PRAVILNIK
O LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV V NAMIZNEM TENISU V
REPUBLIKI SLOVENIJI
1. člen
Pravilnik ureja licenciranje namiznoteniških strokovnih delavcev na domačih in mednarodnih
tekmovanjih. Sprejel ga je Izvršni odbor NTZS na predlog Združenja namiznoteniških trenerjev
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZNTTS).
Vrsta licence je odvisna od strokovnih kvalifikacij in drugih pogojev, ki so navedeni v tem
pravilniku. Stopnje strokovne usposobljenosti (I., II., III.) in strokovne izobrazbe (IV., V.) so:
I. stopnja: Instruktor namiznega tenisa
II. stopnja: Trener namiznega tenisa
III. stopnja: Trener namiznega tenisa 1. razreda
IV. in V. stopnja: Izobraženi strokovni delavci
2. člen
Pravica opravljanja dela strokovnih delavcev na namiznoteniških tekmovanjih se ureja s sistemom
licenčnih dovoljenj. Licenčna dovoljenja so po zahtevnosti in odgovornosti treh kategorij.
Vsaka višja kategorija daje vsa pooblastila in vse pravice za opravljanje del, ki jih omogočajo nižje
licenčne kategorije.
Najvišje kategorije je licenca A, srednje kategorije je licenca B, najnižje kategorije pa licenca C.
3. člen
Licenco A pridobi oseba, ki ima najmanj tri leta strokovnih izkušenj v namiznem tenisu
in izpolnjuje enega od naslednjih dveh strokovnih pogojev:
- da je oz. je bil selektor oziroma trener reprezentance Slovenije, ki ga je na predlog Strokovno
trenerskega sveta NTZS potrdil Izvršni odbor NTZS, mora pa obvezno dosegati vsaj IV. stopnjo
izobraženega strokovnega delavca oz. vsaj II. stopnjo strokovne usposobljenosti, to je naziv
Trenerja namiznega tenisa;
- da ima vsaj visoko ali univerzitetno izobrazbo Fakultete za šport v Ljubljani ali druge ustrezne
fakultete, ki izobražuje športno–pedagoške kadre (mora imeti vsaj IV. ali V. stopnjo strokovne
izobrazbe smer namizni tenis oz. potrjeno ustrezno usposobljenost s strani STS NTZS, če ni
usmerjala namizni tenis) oz. III. stopnjo strokovne usposobljenosti na področju namiznega tenisa, to
je naziv Trenerja namiznega tenisa 1. razreda;
in naslednje splošne pogoje:
-

da je državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno razmerje po
zakonodaji Republike Slovenije;
da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik;
da je član ZNTTS in da je vključen v izobraževalni sistem ZNTTS;
da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence;

3a. člen
A licenca velja eno leto zato jo mora strokovni delavec za podaljšanje vsako leto potrditi, tako da
mora v tem času sodelovati vsaj na enem domačem namiznoteniškem licenčnem seminarju in
opraviti še enega izmed naštetih pogojev:
- predavati na domačem ali mednarodnem trenerskem seminarju ali usposabljanju strokovnih
kadrov;
- objaviti strokovni članek ali drugo strokovno publikacijo;
- aktivno sodelovati na domačih ali mednarodnih strokovnih akcijah;
- aktivno sodelovati v strokovnih organih NTZS, ETTU ali ITTF-a;
- napisati oz. prevesti članek za objavo v Strokovnem biltenu NTZS ali v drugih strokovnih
publikacijah;
- doseči kot glavni trener visoko rezultatsko uspešnost svojih igralcev in igralk (ali državni
reprezentanti ali osvojene medalje na DP RS oz. na uradnih mednarodnih nastopih);
Izpolnitev opravljenih pogojev za podaljšanje licence A potrjuje predsednik ZNTTS z odborom.
4. člen
Licenco B pridobi oseba, ki izpolnjuje enega od naslednjih strokovnih pogojev:
- da ima višjo strokovno izobrazbo učitelja namiznega tenisa ali II. stopnjo strokovne
usposobljenosti na področju namiznega tenisa;
- da ima izobrazbo instruktorja namiznega tenisa z najmanj tremi leti prakse v namiznem
tenisu;
in naslednje splošne pogoje:
-

da je državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno razmerje po
zakonodaji Republike Slovenije;
da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik;
da je član ZNTTS in da je vključen v izobraževalni sistem ZNTTS;
da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence;
4a. člen

B licenca velja eno leto, zato jo mora strokovni delavec za podaljšanje vsako leto potrditi, tako da
mora v tem času sodelovati vsaj na enem domačem namiznoteniškem licenčnem seminarju in
opraviti še enega izmed naslednjih pogojev:
- sodelovati na mednarodnem ali domačem namiznoteniškem trenerskem seminarju;
- aktivno sodelovati na domačih ali mednarodnih strokovnih akcijah;
- aktivno sodelovati v akcijah ZNTTS;
- napisati oz. prevesti članek za objavo v Strokovnem biltenu NTZS ali v drugih strokovnih
publikacijah;
- prevesti strokovni članek iz tuje strokovne literature in ga objaviti na spletnih straneh NTZS
ali v strokovnem biltenu;
- doseči kot glavni trener rezultatsko uspešnost svojih igralcev in igralk (ali državni
reprezentanti ali osvojene medalje na DP RS oz. na uradnih mednarodnih nastopih ali uvrstitev na
TOP RS ali na Masters RS);

Izpolnitev opravljenih pogojev za podaljšanje licence B potrjuje predsednik ZNTTS z odborom.
4b. člen
Višanje licence B v licenco A je možno na podlagi podane prošnje na ZNTTS z dokazilom kluba
(v katerem strokovni delavec deluje) o najmanj triletnem delu v klubu z licenco B.
O izpolnitvi pogojev za višanje licence B v licenco A odloča predsednik ZNTTS z odborom.

5. člen
Licenco C pridobi oseba, ki izpolnjuje enega od naslednjih strokovnih pogojev:
-

da je usposobljena za instruktorja namiznega tenisa;

in naslednje splošne pogoje:
-

da je državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno razmerje po
zakonodaji Republike Slovenije;
da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik;
da je član ZNTTS in da je vključen v izobraževalni sistem ZNTTS;
da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence;
5a. člen

C licenca velja eno leto, zato jo mora strokovni delavec za podaljšanje vsako leto potrditi, tako da
mora v tem času sodelovati vsaj na enem domačem namiznoteniškem licenčnem seminarju in
opraviti še enega izmed naslednjih pogojev:
- sodelovati na mednarodnem ali domačem namiznoteniškem trenerskem seminarju;
- aktivno sodelovati v akcijah ZNTTS;
- aktivno sodelovati kot trener na uradnih tekmovanjih NTZS;
Izpolnitev opravljenih pogojev za podaljšanje licence C potrjuje predsednik ZNTTS z odborom.
5b. člen
Višanje licence C v licenco B je možno na podlagi podane prošnje na ZNTTS z dokazilom kluba
(v katerem strokovni delavec deluje) o najmanj triletnem delu v klubu z licenco C.
O izpolnitvi pogojev za višanje licence C v licenco B odloča predsednik ZNTTS z odborom.

6. člen
Pogoj za pridobitev licence je državljanstvo republike Slovenije.
V vseh izjemah, ob predloženi prošnji in ustrezni zahtevani dokumentaciji, odloča predsednik
ZNTTS z odborom. Predsednik ZNTTS lahko za strokovno pomoč in tolmačenja nejasnosti
angažira Strokovno trenerski svet NTZS.
7. člen
Zoper odločitve predsednika ZNTTS z odborom ZNTTS glede podaljševanja licenc, zviševanja
licenc in predlogov podeljevanja licenc, imajo prizadeti posamezniki pravico do pritožbe na
Skupščino ZNTTS.
8. člen
Licenčna dovoljenja A, B in C izdaja in odvzema OKS na predlog predsednika ZNTTS z odborom.
Potrdila o opravljanju trenažnega procesa v društvih – klubih morajo podati sredine, kjer trenerji
delujejo ali so delovali, skupaj z dokazili o izobrazbi oz. stopnji usposobljenosti. Podajo jih ZNTTS
ali od njega pooblaščenemu organu, ki na podlagi vseh potrebnih dokumentov poda predlog za
izdajo licence na OKS.
9. člen
Začetek postopka za odvzem trenerske licence se lahko sproži proti strokovnemu delavcu v
namiznem tenisu katerega vedenje na namiznoteniških treningih oz. tekmovanjih je bilo
neprimerno do te mere, da je bila podana prijava na Disciplinsko razsodišče NTZS.
Licenco odvzame organ, ki jo je izdal (OKS) na podlagi odločitve Disciplinskega razsodišča
NTZS, ki je izdalo predlog za odvzem licence.
Zoper odločitev pooblaščenega organa NTZS, glede predloga odvzema licence, imajo prizadeti
posamezniki pravico do pritožbe na Skupščino NTZS, katere odločitev je dokončna znotraj NTZS.
Ko je odločitev znotraj organov NZTS dokončna, se poda predlog za odvzem na OKS (Olimpijski
komite Slovenije) in nadaljnji postopek odvzema in morebitnih pritožb v zvezi z odvzemom poteka
v skladu s 7. in 8. členom Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v športu, objavljenem v
Uradnem listu RS št. 22/98 z dne 20. 03. 1998.
Licenca se avtomatično odvzame, če se ugotovi, da je bila pridobljena na podlagi lažnih dokazil.
10. člen
Na vseh uradnih tekmovanjih pod okriljem NTZS lahko tekmovalke in tekmovalce vodijo le
strokovni delavci v namiznem tenisu z licenco.
Na vseh tekmovanjih za državno prvenstvo posameznikov in dvojic za člane in članice ter na
tekmah 1. SNTL smejo tekmovalke in tekmovalce voditi le trenerji, ki imajo licenco A ali B.
Za preverjanje veljavnosti licenc je pristojen delegat NTZS na tekmovanju.
Za licence se uporabljajo trenerske članske izkaznice NTZS.

11. člen
Veljavnost licence A, B, C je eno (1) leto in sicer od 1.9. tekočega leta do 31.08. naslednjega leta.
12. člen
Licence lahko pridobijo in jo podaljšujejo strokovni delavci v namiznem tenisu, ki so člani ZNTTS
in imajo vplačano redno letno članarino za vsako posamezno tekmovalno sezono.
Višino članarine določi za vsako tekmovalno sezono Skupščina ZNTTS.
V primeru nepodaljšanja veljavnosti licence za več kot eno tekmovalno sezono, pri ponovni vlogi
za pridobitev licence, o veljavnosti stopnje, sicer že pridobljene trenerske licenčne kategorije,
odloča predsednik ZNTTS z odborom.

13. člen
Spisek licenciranih strokovnih delavcev v namiznem tenisu za tekočo namiznoteniško sezono
objavi ZNTTS na spletni strani NTZS vsako leto pred pričetkom tekmovanj v novi tekmovalni
sezoni.
14. člen
Pravilnik je bil sprejet dne 18.01.2013 na Skupščini ZNTTS in dne 20.06.2013 potrjen na 22. seji
Izvršnega odbora NTZS in stopi v veljavo takoj.

Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik, prenehajo veljati vsi prejšnji sklepi in Pravilniki, ki so jih v
zvezi z licenciranjem strokovnih delavcev v namiznem tenisu sprejeli organi NTZS.

Ljubljana, 14.2.2018

Predsednik ZNTTS:
Uroš Slatinšek

