
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                       PRAVILNIK  

O NAMIZNOTENIŠKIH  REPREZENTANCAH 

              REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na podlagi 36.člena Pravil namiznoteniške zveze Slovenije, sprejeta na Skupščini 15.5.2006, je 
Strokovni svet Namiznoteniške zveze Slovenije  sprejel xxxx pravilnik kot sledi v nadaljevanju. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE : 
 
 

1. člen 
Namiznoteniške reprezentance se po vsebini dela in organiziranosti delijo po kategorijah in spolu : 

ŽENSKE :                             

o kadetinje 

o mladinke 

o članice 
 

 
MOŠKI  :           

• kadeti 

• mladinci 

• člani 
 
Za člane reprezentance štejejo tudi : selektor, trener in ostale osebe ki jih za svojega predstavnika 
določi Izvršni odbor NTZS. 

2. člen 
 
Strokovni svet Namiznoteniške zveze Slovenije ( v nadaljevanju Strokovni svet ) vsako leto do 1. 
avgusta določi na podlagi koledarja tekmovanj Namiznoteniške zveze Slovenije ( v nadaljevanju NTZS 
), program priprav in reprezentančnih nastopov, ki se ga dostavi vsem reprezentančnim kandidatom. 
Kandidati morajo s svojim podpisom potrditi sprejem tega programa. 

Za posamezne reprezentančne kandidate  ( igralce, ki nastopajo v tujini ) se določijo individualni 
programi. 

3. člen 
 
Klub iz katerega je izbran kandidat za reprezentanco, mora program dela uskladiti potrebam 
reprezentance. Izbranemu kandidatu omogočiti optimalne pogoje za delo in mu dovoliti sodelovanje pri 
vseh akcijah reprezentance. 

 

 

 



4. člen  
 
Reprezentani - ke so dolžni na vseh pripravah, reprezentančnih nastopih in ostalih akcijah 
reprezentance izpolnjevati zahteve selektorjev, trenerjev ali oseb, ki jih za svojega predstavnika določi 
Izvršni odbor NTZS. 

5. člen  
 
Izvršni odbor NTZS in njegove komisije so dolžni omogočiti optimalne in materialne  pogoje za delo 
vseh namiznoteniških reprezentanc. 

 
 
 

2.   REPREZENTANTI - KE : 
 

 
6. člen 

 
Reprezentant Republike Slovenije v posamezni kategoriji postane : 

Splošne zahteve : 

•  državljan R Slovenije, registriran pri NTZS, ali z dovoljenjem NTZS registriran v tujini. 

• pripravljen, da na najboljši mogoči način predstavlja NTZS in športne interese R Slovenije 

• da sprejme določbe tega pravilnika, Pravil NTZS in ostalih aktov NTZS 
 

Strokovne zahteve :  

Člani in članice : 

• rezultati ( državno prvenstvo, odprti in TOP turnirji R Slovenije ter mednarodni turnirji ) 

• izpolnjevanje dogovorjenega programa, ki je financiran s strani NTZS (     obvezna udeležba na 
mednarodnih ) in 80% na domačih tekmovanjih, oziroma po dogovoru s selektorjem – državno 
prvenstvo, 2 odprta turnirja in 2 TOP turnirja, ostala domača tekmovanja po individualnem 
programu. 

• Subjektivna ocena selektorja in strokovnega sveta ( perspektivnost igralca – ke glede na sistem 
igre, sposobnost in prizadevnost, izbira glede na nasprotnika in trenutno športno formo. 

 

Mladinci – ke, kadeti – nje 

 

Osnovni kriterij za sestavo reprezentanc za MP in MEP naj bi bila v mladinskih kategorijah uvrstitev na 
tekočih in veljavnih točkovnih lestvicah NTZS v ustrezni posamezni kategoriji in to po naslednji načelih: 

A) 3 + 1, če se določi štiri (prvi trije oz. tri na točkovni lestvici, četrtega oz. četrto pa poljubno 
določi selektor po lastni izbiri.)  

B)  2 + 1, če se določi tri (prva dva oz. dve na točkovni lestvici, tretjega oz. tretjo pa poljubno 
določi selektor po lastni izbiri). 

C) 1 + 1, če se določi dva (prvi  oz. prva na točkovni lestvici, drugega oz. drugo pa poljubno 
določi selektor po lastni izbiri). 

D) V izjemnih situacijah (n.pr. dolgotrajnejša bolezen oz. poškodba, odsotnost zaradi igranja v 
tujini, disciplinska kazen, večja perspektivnost bistveno mlajšega oz. mlajše…) pa o sestavi 
reprezentanc lahko drugače odloči SS, ne da bi upošteval zgornje kriterije. 



 
7. člen 

 
V  izpolnjevanju reprezentančnega programa mora reprezentant : 

• v roku 8 dni po prejemu reprezentančnega programa za naslednjo sezono pismeno potrditi, da se 
strinja s programom, ker v nasprotnem primeru izgubi status reprezentanta. 

• na vsakem reprezentančnem nastopu imeti rezervni lopar 

• odzvati se na vsak vpoklic selektorja, v kolikor je akcija finančno podprta s strani NTZS. 

• na pripravah, nastopih in ostalih akcijah reprezentance, sprejeti vse odločitve selektorja, trenerja ali 
osebe, ki jo za svojega predstavnika določi Izvršni odbor NTZS. 

• vse naloge, ki jih določi na pripravah in tekmovanjih selektor ali trener opraviti z maksimalno 
zavzetostjo. 

• vložiti vse svoje znanje, psihofizične sposobnosti, za dosego najboljšega rezultata. 

• kot sparing partner pomagati mlajšim kategorijam 

• sprejeti odločitev NTZS  v kakšni opremi in reklamnimi oznakami bo nastopal na mednarodnih 
tekmovanjih kot reprezentant R Slovenije. 

• da s dobrim delom in ravnanjem doprinese k ugledu NTZS in slovenskemu športu v celoti. 

• pristati na vse doping teste, ki so predpisani s strani Medicinske komisije NTZS, ETTU in ITTF 
 
 

8. člen 
 
Sodelovanje v reprezentančnem programu lahko reprezentant odpove samo z opravičljivim razlogom. 

Odpoved sodelovanja naslovi na selektorja. 

O upravičenosti odstopa odloča selektor reprezentance 

Neupravičena odpoved podleže disciplinski odgovornosti in izključitev iz reprezentance. 

 
 

9. člen 
 

 
Ne spoštovanje določb 7. člena tega pravilnika, selektor, trener ali oseba ki jo za svojega predstavnika 
določi IO NTZS, se lahko sprejmejo naslednji ukrepi : 

• odstranitev iz dela priprav 

• odstranitev iz celotnih priprav 

• odstranitev iz reprezentance na eni tekmi 

• odstranitev iz reprezentance na enem tekmovanju 
 
Ko selektor ali oseba ki jo je za svojega predstavnika določil IO NTZS sprejme tak ukrep proti igralcu 
mora o tem dejanju obvestiti Strokovni svet. 

 
10. člen 

 
Da bi bil igralec izbran za nastop na Olimpijskih igrah mora : 

• na predlog NTZS, biti določen s strani Olimpijskega komiteja Slovenije 

• spoštovati načelo fair play 



• se vzdržati uživanja prepovedanih poživil, s strani ITTF in Mednarodnega olimpijskega komiteja. 

• pristati na vse doping teste, ki so predpisani s strani Medicinske komisije Mednarodnega 
olimpijskega komiteja. 

• sprejeti, da na njegovi obleki in opremi ne bo reklamnih sporočil, ki bodo v nasprotju z oznakami, ki 
so dovoljene  s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja. 

• sprejeti, da za sodelovanje  na Olimpijskih igrah ne bo zahteval nagrade. 

• da bo svoje obnašanje uskladil z odredbami ITTF in mednarodnega olimpijskega komiteja. 
 
Kandidat za nastop na Olimpijskih igrah obtožen za kršitev gornjih pravil ima pravico zahtevati razpravo 
v Olimpijskem komiteju Slovenije. Odločitev  olimpijskega komiteja Slovenije je dokončna. 

 
 
 
4. SELEKTOR 
 

                                              11.  člen 

Vodenje reprezentanc je v nadležnosti strokovnega sveta, ki izbere selektorje za moške in ženske 
reprezentance in jih potrdi izvršni odbor NTZS. 

• selektor za člane  

• selektor za članice 

• selektor za mladince in kadete 

• selektor za mladinke in kadetinje 
 

                                              12.  člen 

Selektor se izbira na javnem ali internem razpisu za dobo dveh ali štirih let. 

                                              13.  člen 

Kandidat za izbiro selektorja mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• da ima višjo, visokošolsko izobrazbo  

• da ima tri leta delovnih izkušenj v namiznem tenisu 

• da obvlada angleški jezik 

• da ima dokazilo o strokovni izobrazbi v namiznem tenisu 

• nekaznovanost 
 
 

                                              14.  člen 

Delovno razmerje se sklene za dobo 4 let, s tem da je ista oseba lahko ponovno izbrana. 

Če ni pogojev za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, se lahko zaposli pogodbeno. 

                                                                 

                                              15.  člen 

 
Selektor je v svojem delu samostojen. 

Za svoje delo je odgovoren Strokovnemu svetu in IO NTZS. 

 



 

                                                  16.  člen 

Selektor je lahko razrešen pred iztekom 4 let v primerih : 

• na osebno zahtevo 

• zaradi neodgovornega in nekvalitetnega dela  

• v vseh ostalih zadevah, ki jih predvidevajo zakoni R Slovenije 

• če ne izvaja dogovorjenega programa 

• če ne doseže zastavljenih ciljev 

• če s svojim ravnanjem blati ugled NTZS in R Slovenije 
 

                                              17.  člen 

Če selektor preneha z delom na svojo željo ali drugega razloga, potem Strokovni svet NTZS določi 
vršilca dolžnosti, do imenovanja novega selektorja. 

 
 
 
 
4. DOLŽNOSTI IN NALOGE  SELEKTORJA : 

                                              18.  člen 

Selektor reprezentance pripravi : 

• letni in štiriletni predlog plana aktivnosti reprezentance 

• predlog plana priprav reprezentance ( priloga 3 ) 

• predlog nastopov reprezentance ( priloga 2 ) 

• predlog nalog kandidatov za reprezentanco v naslednji sezoni 

• plan in program dela za vsake priprave posamezno 

• individualni program reprezentantov v sodelovanju s klubskimi trenerji, ki mora biti v skladu s letnim 
in štiriletnim programom. 

 
 

                                              19.  člen 

Selektor predlaga : 

• Širši in ožji spisek kandidatov za reprezentanco ( priloga 1 ) 

• kraj in čas priprav 

• trenerje reprezentance 
 
 
 
 
 

                                              20.  člen 

Selektor vodi in koordinira : 

• z delom reprezentančnih trenerjev in pismeno poroča o svojem in njihovem delu Izvršnemu odboru 
in  Strokovnemu svetu ( mesečno ) 



• s pripravami na reprezentančne nastope 

• nastope  reprezentanc v tujini in domovini, pri čemer v sodelovanju s trenerji odloča o sestavi ekip 
na tekmovanju. 

• delo ostalih oseb, ki so potrebne za delovanje reprezentance 
 

                                               21.  člen 

Selektor mora spremljati razvoj in napredek mlajših generacij, ki so potencialni kandidati za 
reprezentanco. 

 
                                                22. člen 

Selektor sodeluje z igralci, klubskimi trenerji, trenerji drugih selekcij in drugimi športnimi strokovnjaki ( 
kondicijski trener, psiholog, fizioterapevt ... ), ki zagotavljajo doseganje vrhunskega rezultata. 

 
 

                                                23.  člen 

Selektor je dolžan voditi delovni dnevnik s vsem potrebnim materialom ( prisotnost na treningih, trajanje 
vaj in treningov ter vsebino posameznih vaj ), kar mora vsakega 1. v mesecu predati Strokovnemu 
svetu. 

                                               24.  člen 

Selektor mora v roku 15 dni podati pismeno in finančno poročilo po vsakem tekmovanju reprezentance 
Strokovnemu svetu in Izvršnemu odboru NTZS. 

                                               25.  člen 

 
Na koncu tekmovalne sezone mora selektor podati pismeno poročilo Strokovnemu svetu in Izvršnemu 
odboru o delu in rezultatih v minuli sezoni z oceno doseženih rezultatih in oceno reprezentančnih 
trenerjev. 

 
                                              26.  člen 

Selektor je dolžan spoštovati Pravila NTZS in ostale akte NTZS 

                                              27.  člen 

Selektor mora obvezno sodelovati pri delu Strokovnega sveta 

 
                                              28.  člen 

 
Selektor opravlja tudi druga strokovna dela, ki niso opisana v tem pravilniku, ampak mu jih naloži 
Strokovni svet ali Izvršni odbor NTZS. 

 
 
 
 
 
 
 



6. TRENERJI DRŽAVNE REPREZENTANCE 

 
                                              29.  člen 

 
Trenerji državne reprezentance ( v nadaljevanju trener )so strokovne osebe, ki neposredno vodijo 
priprave, tekmovanja in treninge reprezentance.  

 

                                              30.  člen 

Trenerje imenuje Strokovni svet na predlog selektorja reprezentance za vsako reprezentanco posebej. 

                                              31.  člen 

Trener je za svoje delo odgovoren selektorju 

                                              32.  člen 

Trener je lahko razrešen pred iztekom dogovorjenega roka : 

• na osebno zahtevo 

• zaradi neodgovornega in nekvalitetnega dela 

• če s svojim ravnanjem blati ugled NTZS in R Slovenije  

• v vseh ostalih zadevah, ki jih predvidevajo zakoni R Slovenije 
 
V kolikor je trener razrešen pred iztekom dogovorjenega roka, Strokovni svet na predlog selektorja 
imenuje drugega trenerja. 

 
 

7. NALOGE TRENERJA REPREZENTANCE 

                                              33.  člen 

Trener reprezentance sodeluje s selektorjem pri izdelavi : 

• letnega in štiriletnega predloga  plana aktivnosti reprezentance 

• predloga plana priprav reprezentance 

• predloga nastopov reprezentance 

• predloga nalog kandidatov za reprezentanco v naslednji sezoni 

• plana in programa dela za vsake priprave posamezno 

• individualnega programa reprezentantov v sodelovanju s klubskimi trenerji, ki mora biti v skladu s 
letnim in štiriletnim programom. 

 
                                               34.  člen 

Trener mora obvezno voditi trenerski dnevnik in delati po planu in programu, ki je bil sprejet na 
Strokovnem svetu. 

 

 

 

 



                                               35.  člen 

Trener je dolžan spoštovati Pravila in ostale akte NTZS 

 
 
 

                                               36.  člen 

Trener po potrebi sodeluje v delu Strokovnega sveta in drugih komisijah NTZS. 

                                               37.  člen 

Trener opravlja tudi druga strokovna dela, ki niso opisana v tem pravilniku, ampak mu jih naloži 
selektor,Strokovni svet ali Izvršni odbor NTZS.  

 

                                                38.  člen 

Da bi se realiziral reprezentančni program se lahko za posamezne akcije reprezentance angažirajo tudi 
drugi ( klubski ) namiznoteniški  trenerji. 

 
 

8. ZDRAVSTVENA ZAŠČITA : 

                                                       
                                              39.  člen 

Zdravstvo zaščito reprezentantom in vodstvu reprezentanc na pripravah in tekmovanjih omogoča 
reprezentančni zdravnik, ki ga imenuje IO NTZS na predlog Strokovnega sveta. 

                                              40.  člen 

Reprezentančni zdravnik spremlja zdravstveno stanje članov reprezentance in jim omogoča preventivno 
in kurativno zdravstveno zaščito. 

                                              41.  člen 

 
Reprezentančni zdravnik sodeluje pri vseh pripravah in nastopih reprezentanc v domovini in tujini, če se 
zdravstvena zaščita ne organizira drugače. 

                                                  42.  člen 

Za potrebe reprezentance se lahko angažirajo tudi drugi profili medicinskega osebja ( fizioterapevt in 
podobno ). 

                                                  43.  člen 

Vsi člani reprezentance morajo biti v času izvedbe reprezentančnega programa  življenjsko in nezgodno 
zavarovani pri ustrezni zavarovalnici. 

 

 

 

 

 



9. NADOMESTILA : 

                                                  44.  člen 

Strokovno vodstvo reprezentance lahko za čas priprav, nastopov v domovini in tujini dobi nadomestilo 
za izgubljen osebni dohodek z delovnega mesta, vendar samo po predhodnemu dogovoru in to pred 
vsako akcijo reprezentance posebej ki je v skladu  s pravili ki jih določa NTZS. 

 

                                                  45.  člen 

Člani reprezentance imajo pravico do nadomestila stroškov v domovini in tujini po veljavni odločitvi 
NTZS za posamezno akcijo posebej. 

 
                                                  46.  člen 

Člani reprezentance so disciplinsko in finančno odgovorni za opremo, ki so jo zadolžili in jo morajo po 
dogovoru vrniti posojitelju. 

 

 
                                                  47.  člen 

Načini in kriteriji za zadolževanje  opreme, s katero razpolaga NTZS (prevozna sredstva, mobilni 
telefoni, prenosni računalniki, kamera, trenerke, dresi, športni copati itd.) za člane reprezentance  bodo 
določeni s navodilom, ki je sestavni del tega pravilnika.  

                                                  48.  člen 

Ne spoštovanje  določb tega Pravilnika spada v domeno Disciplinske komisije in Disciplinskega 
pravilnika NTZS. 

                                                  49.  člen 

Ta Pravilnik je bil sprejet na seji Izvršnega odbora NTZS 13.11.2010 in stopa v veljavo takoj. 

 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


