
Izola, 11.6.2021 

 

Poročilo Liga odbora za sezoni 2019/20 in 2020/21 

 

 

Liga odbor NTZS je v zadnjih dveh sezonah deloval v sestavi: S. Lasan predsednik, P. Rosc 

podpredsednik, D. Jamšek, U. Slatinšek in D. Torkar. 

Delo komisarja SNTL sta opravljala g. M. Leskovec in g. D. Vizjak. 

 

Večino dela smo v omenjenem obdobju člani opravili preko elektronske pošte in telefonskih 

pogovorov, v času razglašene epidemije pa tudi s sestanki preko Zooma. Dokler so razmere 

to omogočale, smo nekaj dela in dogovorov glede tekočih in perečih zadev opravili tudi tekom 

turnirjev. Tako za sejnine v preteklem obdobju nismo porabili nobenih sredstev. 

Na začetku sezone 2019/20 smo po spremenjenem sistemu v enem dnevu izvedli pokalno 

tekmovanje. Vse ekipe so spremembo sprejele z odobravanjem. Žal pa zaradi nepredvidljivih 

epidemioloških razmer in omejitev, v letošnji sezoni 2020/21 pokalnega tekmovanja nismo 

uspeli izpeljati. 

Začetek rednega dela sezone 2019/20 v 1. SNTL za moške je zaznamoval spor okoli 

neodigrane kvalifikacijske tekme za 1. SNTL iz predhodne sezone, ki smo ga uspeli razrešiti 

šele na 49. izredni skupščini NTZS.  

Na željo ekip smo nato v sezoni 2019/20 v 1. SNTL za moške odigrali le drugi del sezone. Vsa 

ostala ligaška tekmovanja so se odigrala v celoti. Po razglasitvi epidemije v RS, smo 

tekmovanje za približno tri mesece prekinili. Po prekinitvi tekmovanj v sredini marca, smo z 

ligaškim  tekmovanjem lahko nadaljevali šele v mesecu juniju, ko smo odigrali preostale tekme 

rednega dela prvenstva in skrajšano turnirsko različico končnice in kvalifikacijskih tekem. Žal 

nekateri klubi niso bili naklonjeni nadaljevanju prvenstva oz. so se izgovarjali na nezmožnost 

priprve za nadaljevanje tekmovanja v ʺizrednih razmerahʺ. Posledično smo imeli nekaj 

neodigranih tekem, pritožb in celo grožnje s tožbo. Prvenstvo se je tako zaključilo z nekoliko 

grenkim priokusom, razgrete strasti pa so se nato preko poletja umirile. 

Zaradi spomladi razglašene epidemije, so se nekatera posamična državna prvenstva sezone 

2019/20 odigrala šele v septembru 2020. Planirani začetek letošnjega ligaškega tekmovanja 

je bil posledično nekoliko zamaknjen. Tik pred začetkom prvenstva pa je vlada RS ponovno 

razglasila epidemijo. Z njo so stopile v veljavo omejitve, ki so prepovedovale tako treniranje 

kot tekmovanje. Zaradi tega smo v sezoni 2020/21 v vseh SNTL izpeljali le z žrebom določeni 

spomladanski redni del prvenstva takoj, ko je bilo to omogočeno.  Redni del prvenstva se je 

zaključil brez zapletov.  

Do sedaj tudi končnica poteka po planu. Ob veliki zasedenosti terminov, pa je potrebne precej 

dobre volje in prilagajanja. 

V januarju smo žal nepričakovano izgubili dolgoletnega namiznoteniškega delavca in 

komisarja lig g. Mira Leskovca. Delo komisarja je tako za letošnjo sezono po dogovoru prevzel 

g. Darijan Vizijak, ki je v teh težkih razmerah, ko je bilo veliko negotovosti, prilagajanja, 



dogovarjanja in prestavitev, svoje delo opravil z odliko. Ekipe so se namreč lahko bolj 

individualno dogovarjale za prestavitve glede na njihove zmožnosti. 

 

V vmesnem obdobju ni bilo Skupščine združenja ligašev SNTL, ker epidemiološke razmere 

tega niso dopuščale. Le-ta bo predvidoma pred pričetkom nove sezone. 

 

 

Saš Lasan 

predsednik LO NTZS 


