Z!-~Pl NIK SKUP v'Č1N_ETEHNIČNE
Ljubljana,
Cortanova

predavalnica

22, Ljubljana,

Pri otni: Tomaž Rabuzin, Andrej

Potrhin.

KOMJSl.JE

Fakultete za šport
g.

torek OJ.09.2019 ob 18.00 ur'i

Scncgacnik

n

noris in Darijan Vi/jak (PPK Rakek).

Janez Zore (N' K Komenda), Milana Krmelj, Branko Krmelj, Marjan Sir 'in Polona nolte
(N'rK Jesenice). Božo Šelinu (NTK Fužinar Interdiskont),
Mnja Gašpcrič (NIK Arigonij.
Aleš Šuštaršič (NTK Preserje), Sajda Slatiušek. Murn Jure in Gazvoda Aleš {ŠD SU Novo
mesto}, Slaček Silvo in Metod Skamlič ( TK Kidričevo), Sonja Gradišnik (NTKR,ogaškal.
1cncigar Marjan (ŠD Partizan Dolsko), Andrej Razdrtič.
Muzik . .Jurij Posavec in Boštjan Novak.

Iztok I lančar. Mežek Gregor, Janez

Dnevni red:
1, Otvoritev skupščine: in izvolitev organov skupščine
2, Potrditev dnevnega reda
1 Pregled in potrditev zapisnika skupšeine 7. dne 23.! 0.20 18
4. Poročil o delu TK od zadnje skupščine dl danes
5. Program dela TK za, ezono ~019/2 _O
6. Tekoče zadeve, pobude. predlogi, vprašanja
7. Razrešnica dosedanjim članom in izvolitev novega vodstva

Ad 1.
Krmelj je pozdravila vse prisotne na Skupščini tehnične komisije in povedala,
imajo gia 'ovalno pravico vsi s dniki in delegati, ki imajo urejen status pri NTZS.

Milanu

Predlagata
delovno predsedstvo:
Predsednik -- Milana Krmelj
Člana: Gregor Mežek in Ale

: uštaršič

Volilna komisija: Sajda Slatinšek, Janez Zore in Bož Sctiua
Zapisnikar: Polona Bolte
Overovatclj zapisnika: Andrej Razdrtič
SI lep J: Delovna predsedstvo-je bilo soglasno sprejeto.

Ad2.

Sklep 2: Dnevni red je bil: oglasnu sprejet,

da

Ad 3.

V razpravo je bil r od an zapisnik skupščine z dne _3.10.2018. Milana Krmelj je 11<1 kratko
povzela odstop člana TK Matija Krnca iz vseh funkcij delovanja v TK in 'C mu zahvalila /,<.1
vse kar je naredil v zvezi s sodniki, Namesto njega pa je bi! za članu komisije sprejet in
potrjen Janez Zore.
Pravilnik ZNTSS je bil spremenjen
potrjen.
štatut NTZ .• je bil v členu

in potrjen. vendar pa s strani Izvršnega odb ml še ni bil
30 . in '5. spremenjen
in vnesen. vendar potrditve šc ni,

Zato spremembe tudi še ni na internetnih straneh.

Od večine klubov še nismo dobili seznama sodnikov. Ime republiški sodnik smo preimenovali
v državni sodnik. Za L ligo se še nismo dogovorili. da bi jo sodili registrirani sodniki, Domač:
mednarodni sodni i morajo
soditi tudi v drugih državah,
seznamih. mora biti plačana

doma soditi vsaj eno večdnevne mednarodno
priredile"
Čl; želijo
To velja tudi za iodnikc z 1313licenco, Za vse sodnike. ki bodo na
članarina.

Sklep 3: Zapisnik skupščine z dne 23.10.2018 je bil soglasno potrjen.

Ad 4.
Odbor TK je imel dve redni seji, na katerih so pregledali prispele registracije v prestopnem
roku in potrditev
izpisnic iz NIZS v tujino. pripravili so osnutek koledarja za sezono
2019/2020, pripravili so tudi obrazec za vnos podatkov, ki so potrebni za odobritev dvoran ~la
igranje državne lige. Večino dvoran je bilo že preverjenih.
Izdano je bilo vabilo za domače
odnikc in za sodnike iz tujine za nTF Junior & Cadct Slovenia open. ki bo v oktobru na

Otočcu.

Za prvo državno ligo nismo uspeli doseči. da bi jo sodili domači sodniki. Na starih seznamih
imamo veliko sodnikov od katerih velika veeina ne sodi več. realno je aktivnih nekje od 15-~(J
sodnikov. '
#

V lanski sezoni smo u: pešno izvedli turnir v Laškem in na Otočcu. km je bil kar velik /.alo~ai.
saj sla bila oba turnirja v ist.'ln terminu.
ih prireditvah.
Izobraževanja
in uvajanja
Krnca in l x 5 strani Milane Krmelj.

Sklep 4: Poročilo je bilo

SOghlSI10

Na mednarodnem
novih sodnikov

podrocju pa smo sodelovali na 17so bila izvedena

2x ~ strani Matije

potrjeno.

Ad 5.
Potrebno

je spremeniti

Registracijski

pravilnik

Sajda Slatinšek vpraša, če so vsi igralci.
sklepom preveri.

v 65, členu.

kiso prestopili

V tujin)

plačali

takso in da

n:d

Se:

Božo Šetina predlaga. da se sklep sprejme na Izvršnem odboru, ki potem ugotovi, kdo
plata! takse in se nekoga zadolži, da se to izterja.

tu s

IH

Sklep 5: Predlog se soghlsno sprejme .
.Milana Krmelj predlaga,
da z<llzobraževanjl:
sodnikov
klubi priglusijo
zahteve za
izobraževanje
in potem za vse udeležence plačajo takso. Izobraževanja
so pe trcbna. ker se
pravila spreminjajo, vendar pa ostaja vprašanje, kdo bo la izobraževanja
izvajal.

Brank

Krmelj predlr ga tudi praktični prikaz pri igranju seta z dVCl1HI sodnikoma.

Sedaj je za . ( dnike aktualen turnir na Otočcu, ki bo v mesecu oktobru. ter tuji turnirji npr. na
Slovaškem in Madžarskem. konec oktobra in začetek novembra. Vsi sodniki SlI vljudno
vabljeni.
Božo Se!ina predlaga, da bi se sprejel finančni plan. Vendar se ga zaenkratše
denarja.
Boštjan Novak predlaga,

da bi se članarina

od sodnikov namenila

ne more. ker ni

za delo sodnik

1\

in ne da

gre ta npr. na račun trenerjev. Na] se preveri, kam je bil demi!' od članarin .odnikov neka/an
in naj se odpre nova

POSlaVkfL

Sajda Slatinšck predlaga, da naj ima vsak dci organizacije NTZS svoj del oziroma S\'OI konto.
tudi sodniki. Stanje sodnikov in k Iubov, ki organizirajo turnirje je sedaj na najnižji ravni. lah)
naj se zvezi odboru predlaga.

nuj prvo državno ligo sodijo registrirani

sodniki, na ostalih

turnirjih pa naj do pol-finala sodijo igralci sami. od pol-finala dalje pa dcligirani sodniki.
Otroke pa jr treba priučiti oziroma izobraziti z novimi pravili igre.
Milana Krmelj pove. da

(1

problem trenerji

in predsedniki klubov

in da bi bilo potrebni

prejeti za to pravilnik oziroma sklep in tem dvigniti nivo namiznega tenisa v Sloveniji,
klep 6: Za tekmovanj a in za delovanje tehnične
2019/2020 za pokritje stroškov 2.000,OOE.

L

Sklep 7:i>no
spletni strani,

državno

ligo naj sodijo sodniki,

Sklep 8: Liga odbor je treba obvestiti

komisije

ki so na seznamu

1.~1spremembo

pravilnika,

potrebujemo

:t.a sezono

in na] se grl objav] na

če je to potrebno,

Sklep 9: Državru; prvenstv a zadnji dan sodijo sodniki, ki so na seznamu in je objavljen
na spletni strani, imajo plačaun članuriuo in izpolnjen obrazec oziroma pdlogo C. Za
državno prvenstvo U21 pa sodltn sodniki od četrt-finala naprej.

Il

Sajda Slatinšek da pobudo. da St' Izvršnemu odboru predlaga dvig prijavnine l1uI5,00t' za
dprte turnirje. za top turnirje in državna prvenstva pa naj se vrne na prejšnji nivo pred
znižanjem, Pri dvojnih rcgistracijah prihaja do ne nakopravn :-;li med igralci in naj se to
poenoti za v. e. tudi za tiste. ki 'o registrirani v tujini in so v Sloveniji samo člani kluba. Saj. i
lahkonpr.

član v treh klubih, igraA v tujini. in tudi na naših turnirjih

tujini registrirani igralci, naj igrajo samo

7.<1

potem za domač klub. V

registrirani klub oziroma za tujino.

Sklep 11r Med kategorije naj se doda kategorija rekrcativee.

Ad 7,

xestava tehnične komisije:
Milana

.n.•.• " ••.'.l

odgovoren za

elel
za tehnično računalniški del
- Andrej Razdrtič
odgovoren zu
del
·UI."''''',.'' Mežek, Samo Bezjak in Iztok Kralj
Odi20V01t'cn

Sklep 12: Volilna komisija ngnto'fi. da se zgora] omenjena
4~letni mandat.

komisija soglasno potrdi in

S{~

.ii podeli

urL

Zapisnik overil
Andrej

~I

