
3. sestanek Liga odbora Namiznoteniške zveze Slovenije v letu 2021 

Datum: 1.2.2021

Ura začetka: 19.30

Lokacija: Online, Zoom

Prisotni: Saš Lasan (predsednik LO), Patrik Rosc (podpredsednik LO), Darko Jamšek, Drago 
Torkar, Uroš Slatinšek (člani LO)

Odsotni: /

Ura zaključka: 23.00


Dne 1.2.2021, je preko aplikacije Zoom v celotni zasedbi sestankoval Liga odbor NTZS. Člani LO 
so najprej obravnavali izbiro novega Komisarja SNTL. Ob tem so se seznanili z aktualnimi ukrepi 
na področju športa in z novo pridobljenimi uradnimi odgovori s strani MIZŠ glede možnosti 
izvajanja SNTL. Po zadnjih prejetih uradnih informacijah namreč v članski 1. SNTL v trenutnih 
razmerah naj ne bi bil dovoljen nastop športnikom mlajših kategorij. Na državnem prvenstvu (1. 
SNTL) je po informacijah s strani MIZŠ dovoljeno nastopanje samo članicam in članom.


Ker so člani do 21 let, mladinci in kadeti sestavni in hkrati celo ključni igralci večine ekip v obeh 1. 
SNTL, je LO soglasnega mnenja, da je potrebno z začetkom igranja SNTL zaenkrat počakati.  Ob 
tem apeliramo na Izvršni odbor NTZS, da v dogovoru z MIZŠ zagotovi možnost nastopanja v 1. 
SNTL vsem pravilno registriranim športnikom znotraj NTZS.


Pred samim začetkom ligaškega tekmovanja je potrebno pripraviti tudi protokol izvajanja 
namiznoteniških tekem v tem izrednem času (predhodna testiranja, število oseb v dvoranah, 
obnašanje v NT ringu, morebitne spremembe nekaterih pravil igranja namiznoteniške tekme). Za 
pripravo tega uradnega protokola NTZS se Liga odbor ne čuti pristojnega, zato za pripravo le-
tega naproša Pisarno NTZS.


Liga odbor je na temo nadaljevanja ligaškega tekmovanja obravnaval sledeče sklepe: 

1. Prvoligaško tekmovanje se bo pričelo tri tedne po tem, ko bo nastopanje v 1. SNTL znova 
dovoljeno tudi igralcem iz mlajših starostnih kategorij. V primeru, da igranje igralk in igralcev iz 
mlajših kategorij v 1. SNTL ne bo omogočeno, se 1. SNTL ne igra.


Sklep št. 1 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

2. Terminske možnosti in način izvedbe prvoligaškega tekmovanja:


A možnost: 
V kolikor bo igranje 1. SNTL vsem pravilno registriranim športnikom pri NTZS dovoljeno 
najkasneje v tednu do petka, 26.3.2021, bi z igranjem 1. SNTL pričeli tri tedne po sprejemu tega 
sklepa s strani IO, najkasneje pa 17.4.2021.

V tem primeru bi se v obeh 1. SNTL odigral samo en del prvenstva (spomladanski oz. jesenski del) 
s končnico za prvaka. Redni del sezone se mora končati najkasneje v 28 dneh po uradno 
določenemu datumu zadnjega kroga rednega dela prvenstva.

Način izvedbe končnice za prvaka se bo določil po koncu rednega dela. V kolikor bo terminsko to 
izvedljivo, bo končnica za prvaka izvedena kot v preteklih sezonah (z izjemo lanske), na 2 dobljeni 
zmagi v polfinalu in na 2 dobljeni zmagi v finalu. V kolikor bi zaradi izrednih razmer in posledičnih 
prestavljanj tekem rednega dela nastala časovna stiska, bi se končnica za prvaka odigrala kot v 
prejšnji sezoni (turnirski sistem - polfinale ena tekma, finale ena tekma).


B možnost: 
V kolikor vse do 26.3.2021 igranje 1. SNTL ne bo dovoljeno vsem pravilno registriranim 
športnikom pri NTZS, se bo LO ponovno odločal o preostalih možnostih spremembe 
tekmovalnega sistema in možnostih igranja 1. SNTL v preostanku sezone.


Sklep št. 2 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 



3. V primeru A možnosti in igranju samo enega dela prvenstva, Liga odbor naproša Izvršni odbor 
NTZS, da na svoji seji po morebitnem sprejetju predlaganega sklepa, IO sam opravi žreb, kateri 
od obeh delov prvenstva se bo v letošnji sezoni igral - jesenski ali spomladanski.


Sklep št. 3 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

4. Pravila igranja SNTL glede izpada 10. uvrščene ekipe v 1. SNTL in nastopa v kvalifikacijah za 
obstanek za 9. uvrščeno ekipo zaenkrat ostajajo enaka. V kolikor pa v letošnji sezoni zaradi 
splošne epidemiološke situacije in ukrepov na področju športa 2. in 3. SNTL v obeh konkurencah 
ne bi bilo mogoče izvesti, v tem primeru iz 1. SNTL tokrat izjemoma ne bo izpadla nobena ekipa.


Sklep št. 4 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

5. Vsaka nastopajoča ekipa v 1. SNTL mora v prvem tednu po objavi sklepa IO NTZS o 
nadaljevanju ligaškega tekmovanja ponovno potrditi prijavo v 1. SNTL pod spremenjenimi pogoji 
igranja zaradi aktualnih epidemioloških razmer. V primeru, da se kakšna od ekip ne prijavi za 
igranje v 1. SNTL pod novimi pogoji, je začasno uvrščena v 2. SNTL, njeno mesto pa lahko 
zasede najvišje uvrščena ekipa po obstoječem pravilniku SNTL.


Sklep št. 5 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

6. Vsaka ekipa, ki bo nastopala v 1. SNTL, ima dolžnost, da v prvem tednu po objavi sklepa IO 
NTZS o nadaljevanju ligaškega tekmovanja, na NTZS in Komisarju SNTL posreduje seznam 5 
igralcev in 1 trenerja svoje ekipe. Za teh 6 oseb se bo v izvajanju prvenstva ob morebitni okužbi z 
virusom SARS-CoV-2 oz. odrejeni uradni karanteni lahko prestavilo tekme določene ekipe pod 
novimi pogoji.


Sklep št. 6 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

7. V kolikor sta z virusom SARS-CoV-2 v istem obdobju okužena oz. v obvezni karanteni najmanj 
2 od 5 prijavljenih igralcev določene ekipe, se lahko dotični ekipi prestavijo tekme SNTL. Igralca 
morata Komisarju SNTL in Pisarni NTZS v luči fair-playa javiti točen znani datum začetka bolezni, 
da se lahko sestavi terminski plan za prestavljene tekme in obvesti ostale vpletene klube o tem. 
Prestavijo se lahko vse tekme določene ekipe z vsaj dvema obolelima oz. v obvezni uradni 
karanteni in sicer v obdobju 10 dni trajanja bolezni in 7 oz. 14 dni ponovne priprave na 1. SNTL 
(odvisno od tega ali je bil igralec obolel, ali v karanteni). V kolikor je potek bolezni hujši in bolezen 
traja dlje kot 10 dni, mora igralec na NTZS poslati uradni dokument o tem.


Terminski načrt je sledeč: 
• 10 dni po nastopu znakov bolezni se pri obolelem igralcu načeloma zaključi ‘’bolezensko 

obdobje’’

• Igralec ima po teh 10 dneh še 14 dni časa za ponovno pripravo na prvoligaško nastopanje

• Po preteku 14 dni za pripravo se morata vpleteni ekipi dogovoriti za igranje v naslednjih 7 dneh

• V kolikor se ekipi do začetka sedemdnevnega okna za igranje tekme ne uspeta dogovoriti za 

termin, se tekma odigra na sredo ob 18:00 znotraj tega okna sedmih dni


Primer št. 1: 
• Dne 27.3.2021 je na sporedu tekma NTK Kranj proti NTK Črnomelj

• Igralec A je zbolel 25.3.2021 in je uradno pozitiven na testu za SARS-CoV-2

• Komisar SNTL in Pisarna NTZS sta o tem obveščena 26.3.2021

• Igralec A se načeloma lahko prične pripravljati na prvoligaško nastopanje 4.4.2021 in ima čas za 

pripravo do 18.4.2021

• V oknu od 19.4.2021 do 26.4.2021 se morata kluba NTK Kranj in NTK Črnomelj dogovoriti za 

termin medsebojne tekme

• V kolikor se kluba vnaprej ne dogovorita za termin, se tekma odigra na sredo, 21.4., ob 18:00




• Vse ostale prestavljene tekme ekipe igralca A od 25.3.2021 do 18.4.2021 se lahko odigrajo v 
oknu od 19.4.2021 do 26.4.2021


• V kolikor se ekipe do začetka sedemdnevnega okna za igranje tekem ne uspejo dogovoriti, se 
tekme igrajo po prvotnem vrstnem redu ob naslednjih prostih sredah ob 18:00 uri (28.4.2021, 
5.5.2021, 12.5.2021)


Sklep št. 7 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

8. V kolikor sta najmanj 2 od 5 prijavljenih igralcev določene ekipe v obvezni uradni karanteni, 
se lahko dotični ekipi prestavijo tekme. Igralca morata Komisarju SNTL in Pisarni NTZS dostaviti 
uradni dokument o obvezni karanteni.


Terminski načrt je sledeč: 
• Po končani karanteni ima igralec 7 dni časa za ponovno pripravo na prvoligaško nastopanje

• Po obdobju karantene in po sedemdnevnem pripravljalnem obdobju se morata vpleteni ekipi 

dogovoriti za igranje v naslednjih sedmih dneh

• V kolikor se ekipi do začetka sedemdnevnega okna za igranje tekme ne uspeta dogovoriti za 

termin, se tekma odigra na sredo ob 18:00 znotraj tega okna sedmih dni


Primer št. 2: 
• Dne 27.3.2021 je na sporedu tekma NTK Kranj proti NTK Črnomelj

• Igralec A je v obvezni karanteni do 2.4.2021

• Komisar SNTL in Pisarna NTZS sta o tem obveščena 23.3.2021

• Igralec A ima čas za pripravo na prvoligaško nastopanje od 3.4.2021 do 10.4.2021

• V oknu od 11.4.2021 do 18.4.2021 se morata kluba NTK Kranj in NTK Črnomelj dogovoriti za 

termin medsebojne tekme

• V kolikor se kluba ne dogovorita, se tekma odigra na sredo, 14.4.2021, ob 18:00

• Vse ostale prestavljene tekme ekipe igralca A od 23.3.2021 do 10.4.2021 se lahko odigrajo v 

oknu od 11.4.2021 do 18.4.2021

• V kolikor se ekipe do začetka sedemdnevnega okna za igranje tekme ne uspejo dogovoriti za 

termine tekem, se tekme igrajo po prvotnem vrstnem redu ob naslednjih prostih sredah ob 
18:00 (21.4.2021, 28.4.2021, 5.5.2021)


Sklep št. 8 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

9. V kolikor je prijavljeni trener določene ekipe okužen z virusom SARS-CoV-2 oz. v obvezni uradni 
karanteni, se lahko dotični ekipi prestavijo tekme. Trener mora Komisarju SNTL in Pisarni NTZS 
dostaviti uradni dokument o obvezni karanteni.


Terminski načrt je sledeč: 
• Morebitne tekme dotične ekipe, ki so bile na sporedu v obdobju 10 bolezenskih dni oz. v času 

uradne karantene, se prestavijo na sedemdnevno okno po preteku 10 bolezenskih dni oz. na 
sedemdnevno obdobje po zaključku uradne karantene


• V tem sedemdnevnem oknu se morajo vpletene ekipe dogovoriti za igranje medsebojnih tekem

• V kolikor se ekipe do začetka sedemdnevnega okna za igranje ne uspejo dogovoriti za termin 

tekem, se tekme po prvotnem vrstnem redu igrajo ob prostih sredah ob 18:00


Primer št. 3: 
• Dne 27.5.2021 je na sporedu tekma NTK Kranj proti NTK Črnomelj

• Trener A je v obvezni karanteni do 2.6.2021

• Komisar SNTL in Pisarna NTZS sta o tem obveščena dne 25.5.2021

• V oknu od 3.6.2021 do 10.6.2021 se morata kluba NTK Kranj in NTK Črnomelj dogovoriti za 

termin medsebojne tekme

• V kolikor se kluba do začetka sedemdnevnega okna za igranje tekme ne uspeta dogovoriti za 

termin, se tekma odigra na sredo, 19.6.2021, ob 18:00


Sklep št. 9 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 



10. Vsaka ekipa, ki bo nastopala v 1. SNTL, ima dolžnost, da v prvem tednu po objavi sklepa IO 
NTZS o nadaljevanju ligaškega tekmovanja, na NTZS posreduje izpolnjen formular s podatki glede 
igranja v 1. SNTL (dvorana, mize, žogice, itd.).


Sklep št. 10 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

11. V primeru, da se bo odigrala le polovica prvenstva, bo plačilo prijavnine za SNTL za klube 
tokrat samo polovično. V kolikor se zaradi epidemioloških razmer ligaško tekmovanje ne bi uspelo 
izvesti, so klubi oproščeni plačila prijavnine za SNTL.


Sklep št. 11 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

12. Ker smo priča izredni sezoni, bo v primeru nepredvidenih situacij o nadaljnjem postopanju  v 
ligaškem tekmovanju odločal Liga odbor in svoje sklepe posredoval Izvršnemu odboru v končno 
odločanje.


Sklep št. 12 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

13. Vsi sklepi vezani na izredno situacijo Covid-19 in posledično spremenjena pravila igranja v 
SNTL veljajo samo v sezoni 2020/2021, tekom katere je v državi razglašena splošna epidemija.


Sklep št. 13 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

Za komisarja lige do konca sezone 2020/2021 so člani Liga odbora predlagali g. Darijana Vizjaka, 
ki je to funkcijo sprejel.


14. Komisar SNTL za sezono 2020/2021 bo g. Darijan Vizjak.


Sklep št. 14 je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi proti. 

Za Liga odbor sestavil:

Patrik Rosc, podpredsednik LO


