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Odziv na pisanja posameznikov in klubov glede nadaljevanja ligaškega tekmovanja po 
preklicani epidemiji COVID-19 

 
 
 
NO se je ob presoji zadeve seznanil z naslednjimi dokumenti: 

- Predlogom Lige odbora (LO) NTZS z dne 17.5.2020 o nadaljevanju ligaškega 
tekmovanja 2019/2020, 

- Sklepoma št. 1 in št. 2 Izvršnega odbora (IO) NTZS s 3. korespondenčne seje z dne 27. 
5. 2020, 

- Pritožbo NTK Savinje z dne 28. 5. 2020, 
- Pritožbo NTK Mute z dne 28. 5. 2020, 
- Obvestilom Aktiva ravnateljev koroške regije z dne 21. 5. 2020, 
- Dopisom predsednika NTZS z dne 2. 6. 2020, 
- Odzivom NTK Muta na dopis predsednika NTZS z dne 3. 6. 2020, 
- Dopisom Športne zveze Muta z dne 3. 6. 2020, 
- Dopisom (ponudbo) Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti z dne 4. 

6. 2020, 
- Elektronskim sporočilom sekretarja NTZS in pripetim obvestilom za člane SNTL z dne 

4. 6. 2020, 
- Elektronskim sporočilom igralke ŽNTK Ljubljana z dne 3. 6. 2020, 
- Elektronskim sporočilom NTK Ljubljana z dne 5. 6. 2020, 

 
NO je skladno s 25. členom statuta NTZS organ, ki med drugim nadzoruje izvajanje statuta in 
drugih aktov NTZS, nadzoruje delo organov NTZS, kontrolira izvajanje pravic in dolžnosti članov 
NTZS, ugotavlja nepravilnosti pri delu organov NTZS ter o ugotovitvah poroča skupščini NTZS.  
 
NO skladno s Statutom tako nima pristojnosti, da bi odločal o pritožbah zoper odločitve drugih 
organov NTZS niti nima pooblastil, da bi posegal v področja, ki sodijo v pristojnost drugih 
organov NTZS.  
 
Glede na navedeno se je NO po preučitvi zgoraj navedene dokumentacije omejil na presojo 
zadeve z vidika svojih pristojnosti, t. j. presojo, ali so organi NTZS, v konkretnem primeru IO 



delovali skladno z zakonodajo, statutarnimi določili ter morebitnimi ostalimi internimi pravili, 
ko so sprejemali odločitve, povezane z nadaljevanjem ligaškega namiznoteniškega tekmovanja 
v sezoni 2019/20. 
 
Glede na 8. alinejo prvega odstavka 23. člena Statuta je pristojnost za sprejemanje koledarja 
tekmovanj na IO. Le-ta sicer koledar tekmovanj sprejme na predlog Tehnične komisije, vendar 
je tak zapis pristojnosti IO potrebno razumeti široko. Pristojnost zajema tako sprejetje 
tekmovalnega koledarja kot tudi njegovo morebitno spreminjanje. IO lahko sprejme tudi 
tekmovalni koledar, ki bi bil vsebinsko drugačen od predloga Tehnične komisije ter sprejeme 
ali spremeni tekmovalni koledar brez formalnega predloga Tehnične komisije. Potrebno je tudi 
izpostaviti, da je IO poleg skupščine najvišji organ NTZS, ki odloča o vseh zadevah, ki so 
potrebne za nemoteno delo NTZS in ni izrecno določena pristojnost drugega organa NTZS (18. 
alineja prvega odstavka 23. člena Statuta).  
 
Trenutna situacija v Sloveniji in širše je zaradi razglasitve epidemije s COVID-19 v marcu 2020 
in njenim preklicem z 31. 5. 2020 zahtevala prilagoditev tekmovalnega koledarja. V času 
trajanja epidemije in zlasti ob razglastitvi njenega prenehanja se je IO ukvarjal z vprašanjem, 
ali bi bilo mogoče določena tekmovanja (zlasti ligaško tekmovanje) izpeljati in če da, v katerem 
obsegu. V konkretnem primeru je IO obravnaval pobudo LO SNTL, ki je predlagal izvedbo dveh 
krogov ligaških tekmovanj ter končnico v razširjeni obliki pod pogojema, da bodo vsi klubi imeli 
možnost igranja s svojo najmočnejšo postavo in da bodo imeli enakovredne možnosti za 
pripravo na nadaljnje tekmovanje.  IO je predlogu LO sledil glede izvedbe dveh krogov 
tekmovanj, končnico pa poenostavil. Z odločitvijo je IO seznanil člane NTZS. 
 
Stališče NO je, da je IO v zvezi z zgoraj navedeno zadevo ravnal v skladu in v okviru svojih 
statutarnih pristojnosti. NO kršitev v zvezi z izvajanjem določil Statuta ni zaznal. Prav tako NO 
ni zaznal vsebinskih nepravilnosti pri delu organov NTZS. Da pa bo v prihodnje delovanje 
organov NTZS tudi s proceduralnega vidika pravilno, je pred odločanjem o koledarju 
tekmovanj (ali njegovim spreminjanjem) potrebno pridobiti predlog Tehnične komisije NTZS. 
 
Ob tem pa NO opozarja na peto alinejo prvega odstavka 18. člena Statuta, ki določa, da o 
pritožbah zoper sklepe vseh organov NTZS odloča skupščina, razen če je z ustreznim aktom 
NTZS določeno, da organ, odbor ali komisija NTZS odloča dokončno. Glede odločitev v zvezi s 
koledarjem tekmovanj v Statutu ni posebnega določila, zato velja splošno pravilo o pritožbeni 
pristojnosti skupščine NTZS. Omeniti velja še drugi odstavek 14. člena Zakona o društvih (ZDru-
1), ki določa, da se pritožba šteje za zavrnjeno, če o njej v roku treh mesecev ni odločil pristojni 
organ NTZS. Odločitev IO v zgoraj navedeni zadevi je tako pravno veljavna. Pravno veljavnost 
pa bi odločitev izgubila le v primeru, če bi pritožbeni organ, t. j. skupščina NTZS odločitev IO 
razveljavila ali spremenila.  
 
 
Nadzorni odbor 
Gaber Kontelj, predsednik 


