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Uvodnik

■ Matija Krnc

Čeprav je Namiznoteniška zveza Slovenije med manjšimi zvezami, pa to 
vsekakor ne drži, če upoštevamo mednarodne prireditve, ki jih je naša zveza 
organizirala. Ne gre pozabiti veličastnega svetovnega prvenstva leta 1965 v 
Ljubljani (SPENT), kot tudi njegovih ponovitev v letih 1975 in 1984, pa Evrop-
skega mladinskega prvenstva leta 1993 v hramu slovenskega športa - Hali 
Tivoli.

Ne gre pozabiti tudi 13 izredno uspešnih mednarodnih odprtih prvenstev 
Slovenije v Velenju, od katerih je bilo zadnjih sedem v najvišji kategoriji Ma-
sters z vsemi najboljšimi iz svetovnih lestvic. Če k temu dodamo še 12 med-
narodnih prvenstev v Laškem za invalide in 17 mednarodnih prvenstev za 
mladino in zadnje tekmovanje za svetovne upe, potem je podoba naše zveze 
povsem drugačna.

Organizacija prireditev ni samo preverjanje posameznih služb, kako sode-
lujejo, ampak je v prvi vrsti tudi priložnost za domače tekmovalce, da se po-
merijo z vrstniki in preverijo svoje znanje in si pridobijo mednarodne izkušnje. 

Vsekakor je dobro delo v Centru na Otočcu hkrati tudi priložnost za Center, 
da se predstavi mednarodni javnosti tudi prek tekmovanj, saj bosta kar dve 
tekmovanji v Namiznoteniškem trening centru na Otočcu, ki je postal hkrati 
tudi trening center Svetovne namiznoteniške organizacije (ITTF)  iz skupine 
Elite.

Od ekipe, ki je kar trinajst let pripravljala tekmovanje v Velenju je ostal le 
tehnični del in vodstvo tekmovanja, tako da se bo na Otočcu predstavila nova 
ekipa z Matejo Pintar na čelu, seveda ob pomoči domačega kluba Krka.

Glede na pripravljenost in zavzetost, s katero se je nova ekipa lotila orga-
nizacije se ni bati, da tudi teh tekmovanj nebi izvedli v zadovoljstvo vseh ude-
ležencev in bodo tekmovanja na Otočcu postala tradicionalna postaja, tako 
kot je za invalide v Laškem, kjer bo letošnje tekmovanje že trinajstič zapored.

Prav udeležba na tekmovanjih v Laškem je vedno rekordna, kar kaže na to, 
da so udeleženci izredno zadovoljni tako s tekmovalnimi pogoji kot z namesti-

tvijo in prepričani smo, da bo enako tudi s tekmovanji na Otočcu.

V Sloveniji letos znova trije 
mednarodni turnirji
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■  mag. Marjan Hribar, 
predsednik NTZS, delegat na AGM

LETOšNjA rEdNA LETNA SKUPšČINA ITTF jE 
POTEKALA V ČASU EKIPNEGA SVETOVNEGA 
PrVENSTVA V MALEZIjSKEM GLAVNEM 
MESTU KUALA LUMPUrjU. KOT jE TO žE 
ObIČAjNA PrAKSA SE Ob rObU NAjVEČjEGA 
šPOrTNEGA dOGOdKA dOGAjAjO šTEVILNI 
drUGI dOGOdKI, KOT SO SESTANKI KOMISIj, 
TAKO NA TEHNIČNI, KOT TUdI NA IZVršILNI 
rAVNI, SESTANKI KONTINENTALNIH FEdErACIj, 
SPrEjEMI SPONZOrjEV IN OPrEMLjEVALCEV 
TEr šTEVILNA NEFOrMALNA SrEČANjA.

Letošnja redna letna skupščina je potekala ob priso-
tnosti 144 delegatov od skupaj 208 članic, kar uvršča 
ITTF na sam vrh po številu držav članic v mednarodnih 
športnih organizacijah. Vodil jo je dolgoletni predsednik 
ITTF Adham Sharara, ki je s svojimi izkušnjami in bo-
gatim poznavanjem problematike prispeval k učinkoviti 
izpeljavi vseh točk. V poročilu predsednika ITTF Thoma-
sa Weikerta velja izpostaviti prioritete ITTF v letu 2016, 
kot so popolna zaveza proti dopingu, popolna zaveza v 
boju proti nameščenim rezultatom v povezavi s športni-
mi stavami, vključitev športnikov oziroma tekmovalcev 
v proces odločanja o vseh pomembnih zadevah znotraj 
ITTF. V tej luči je bil na skupščini izglasovan tudi pre-
dlog, ki je takoj stopil v veljavo in sicer, da ima skladno 
s spremembo statuta sedaj svoje mesto v predsedstvu 
ITTFa tudi predstavnik igralcev. Na simboličen način se 

Aktualno

Poročilo iz redne letne skupščine 
(AGM) Svetovne namiznoteniške 
federacije (ITTF)

Stadium Malawati Shah Alam v Kuala Lumpurju je bil prizorišče ekipnega svetovnega prvenstva.
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je tako Vladimir Samsonov takoj 
po izglasovanem predlogu pridru-
žil ostalim članom predsedstva za 
omizjem. Predsednik Weikert nas 
je tudi informiral  o tem, da se je 
iztekla pogodba z glavnim sponzor-
jem podjetjem GAC in da s skupni-
mi napori iščejo novega glavnega 
pokrovitelja. Predstavil je tudi am-
biciozen načrt P5, katerega cilj je, 
da bi se namizni tenis uvrstil med 5 
globalno najbolj zanimivih športov, 
kar v nekaterih segmentih tudi do-
segamo (npr. spremljanje po sple-
tu).

Sledila so poročila ostalih izvr-
šnih direktorjev ter predsednikov 
komisij. V tem poročilu želim izpo-
staviti poročili Polone Čehovin, di-
rektorice Education & Training pri 
ITTF ter prof. dr. Mirana Kondriča, 
predsednika Sport Science and 
Medical Committe pri ITTF. Polona 
Čehovin je v svojem letnem poroči-
lu predstavila projekte Hopes pro-
gram, International Training Cen-
tre Network ter On-line Education. 
Prof. Miran Kondrič pa je v svojem 
poročilu predstavil številne aktivno-
sti, posebej pa predstavil novost in 
sicer univerzitetni bolonjski izobra-
ževalni program za trenerje nami-
znega tenisa na univerzi v Splitu. 
V tej luči sem imel tudi pogovor s 
prof. Kondričem in Goranom Muni-
vrano in izrazil podporo projektu. 
Članom IO NTZS bom tudi predla-
gal, da bi NTZS delno štipendirala 
potencialne študente iz Slovenije z 
namenom zagotovitve kontinuira-

nega sodobnega izobraževanja na 
tem področju.

Omeniti velja tudi predlog, ki ga 
je podal švicarski predsednik in si-
cer z namenom zmanjšanja potreb-
nega kvoruma za sprejetje sklepov 
na skupščini s sedanjih potrebnih 
tri četrtine vseh glasov na dve tretji-
ni, kar bi bilo po njegovem mnenju 
bolj demokratično in bolj fleksibil-
no. žal njegov predlog ni bil sprejet, 
saj je zanj glasovalo le 74 odstot-
kov  prisotnih delegatov. 

Kljub večinski podpori je bil za-
vrnjen tudi predlog predsednika iz 
Hong Konga in sicer o uporabi kom-
pozitnih materialov pri izdelavi na-
miznoteniških loparjev. Sedaj pra-
vila namreč velevajo, da mora biti 
namiznoteniški lopar brez oblog 
narejen iz vsaj 85 odstotkov lesa. 
Predlagatelj je opozoril na to, da 
so ostali športi z loparji ta korak že 
naredili in da res ne vidi nobenega 
razloga, zakaj ne bi tudi namizni te-
nis šel v korak s časom. Za predlog 
je glasovalo 66 odstotka delegatov.

Med manj prijetnimi točkami je 
bila tudi začasna izključitev Kuvaj-
ta iz ITTF in sicer zaradi vmešava-
nja politike v delovanje Nacionalne-
ga olimpijskega komiteja.

delegati smo bili priča tudi pred-
stavitvam naslednjih prizorišč sve-
tovnih prvenstev in sicer svetov-
nega prvenstva za posameznike v 
düsseldorfu 2017 ter ekipnega v 
Halmstadtu 2018. Izbrali pa smo 
tudi budimpešto za prirediteljico 
svetovnega prvenstva za posame-
znike v letu 2019. 

Sodelovanje na skupščini je bilo 
pomembno tudi za številne pogovo-
re.  S predsednikom ITTF Thoma-
som Weikertom sva govorila o ra-
zvoju NT v Sloveniji in ga povabil, da 
nas obišče  v času ITTF World tour 
turnirja. V neformalnih pogovorih s 
predsedniki iz ostalih držav sem se 
seznanil predvsem o neprimerno 
večji podpori, ki jo države namenja-
jo njihovim zvezam. Madžari bodo 
imeli v naslednjem olimpijskem šti-
riletnem ciklusu na voljo okroglih 
10 milijonov evrov, podoben pro-
račun imajo tudi Poljaki. Izjemno 
pa se namizni tenis razvija v južni 
Ameriki ter v Afriki in tako resnično 
postaja velik globalni šport.

Aktualno

Mag. Marjan Hribar, predsednik 
NTZS / Foto: Arhiv NTZS

Polona Čehovin, direktorica 
Izobraževalnih in trening programov 
pri ITTF / Foto: Arhiv NTZS

Vladimir Samsonov je postal redni 
član predsedstva ITTF/ Foto: Arhiv 
NTZS

Prof.dr. Miran Kondrič je 
predstavil delo Komisije za 
znanost in medicino pri ITTF  
/ Foto: Arhiv NTZS
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Pogovor

■  Matija Krnc 

Pred kratkim je Mateja Pintar, paraolimpijska zmago-
valka v namiznem tenisu iz Aten 2004, postala pogod-
bena sodelavka NTZS za področje marketinga in razvoja. 
Med njenimi ključnimi nalogami bo pridobivanje novih 
sponzorjev in partnerjev NTZS, uveljavljanje in trženje 
NT centra Slovenije, načrtovanje in izpeljava različnih ra-
zvojnih projektov na področjih vrhunskega in množičnega 
športa, komuniciranje z mediji, organizacija dogodkov ter 
sodelovanje z ETTU in ITTF. dovolj razlogov za pogovor z 
Matejo Pintar.
Je bila odločitev trenutna ali je tlela že nekaj časa?

Odločitev, da preneham z aktivnim igranjem namizne-
ga tenisa, je v meni zorela že kar nekaj časa, sama na-
znanitev in nato začetek sodelovanja z Namiznoteniško 
zvezo Slovenije pa sta se razvila zelo hitro in vesela sem, 
da so stvari stekle, tako kot so.
Kako primerjaš dosedanje delo (prevajanje) z delom v 
športu, kjer je veliko več akcije in improvizacije?

No, moje delo še vedno poteka večinoma pred raču-
nalnikom, vendar imam zdaj veliko več stika z ljudmi, 
potrebnega je več usklajevanja, več je tudi dinamike – a 
tovrstne akcije in stresa sem vajena že iz časa aktivne 
kariere, tako da mi (vsaj zaenkrat), ustrezata, seveda pa 
se moram še veliko naučiti, to pa ravno tako vidim kot ne-
kaj pozitivnega, saj so zame novi izzivi vedno dobrodošli.
Pogrešaš tudi tekmovalni ritem, da si se odločila za to 
delo?

ja, tekmovalni ritem kar precej pogrešam, vendar bi 
težko rekla, da je kakorkoli primerljiv z ritmom mojega 
sedanjega dela – razen seveda, da sem pri njem lahko 
še vedno povezana z namiznim tenisom.
Kakšni so tvoji kratkoročni in srednjeročni načrti pri 
delu?

Najprej se želim čim več naučiti od svojih sodelavcev, 
se seznaniti z delovanjem Zveze in vsemi njenimi aktiv-
nostmi, nato pa to poznavanje združiti z mojimi pretekli-
mi znanji in izkušnjami ter tako dati čim večji prispevek k 
slovenskemu namiznemu tenisu.
Načrtuješ kakšne večje spremembe pri delu?

Zaenkrat ne, kot rečeno moram stvari najprej dodobra 
spoznati, seveda pa upam, da bom imela priložnost vpli-
vati tudi na kakšne pozitivne spremembe.
V letošnjem letu NTZS znova organizira kar tri turnirje. 
Ali ni to za tako majhno zvezo kar malo velik zalogaj?

že organizacija enega samega tovrstnega velikega do-
godka je za vsakogar ogromen zalogaj, vendar pa Zveza 
pri tem ni povsem sama, še posebej je treba poudariti 
pomoč izkušenih ljudi, ki se s takimi projekti ukvarjajo že 
vrsto let in zaradi katerih je Slovenija v namiznoteniškem 
svetu poznana kot odlična organizatorka; s prizadevno-
stjo, ki je nikomur ne manjka, sploh ne dvomim, da nam 
tudi letos ne bi uspelo.

Mateja Pintar, nova moč na NTZS

KoMeNTAr PredSedNIKA NTZS MAg. MArJANA 
HrIBArJA: “Mateja Pintar je vrhunska športnica, 
ki ima v sebi zmagovalno miselnost. Poleg tega ima 
bogate izkušnje na področju športnega marketinga, 
namizni tenis nosi v srcu in premore veliko pozitivne 
energije. Takoj po objavi njene športne upokojitve 
sva se dogovorila za sestanek, na katerem sva oba 
izrazila interes za sodelovanje. Prepričan sem, da bo 
s svojim delom in poznavanjem vrhunskega športa 
pripomogla k dodatni uveljavitvi namiznega tenisa 
doma in v tujini.”

Mateja Pintar pred odhodom na svojo zadnjo 
olimpijado.

Mateja Pintar, Andreja dolinar in Bojan Tokić  
ob predstavitvi pred odhodom na PoI oziroma  
oI v Londonu
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državno prvenstvo

■ Tim šfiligoj

V rAdLjAH Od drAVI SE jE 19. IN 20. MArCA 
KONČALO 25. ČLANSKO držAVNO PrVENSTVO 
rEPUbLIKE SLOVENIjE V NAMIZNEM TENISU. 
OrGANIZATOr NTK MUTA jE V ČUdOVITI 
šPOrTNI HIšI rAdLjE Ob IZdATNI POMOČI ObEH 
PrIjATELjSKIH ObČIN PrIPrAVIL PrVENSTVO, 
NA KATErEM NI MANjKALO LEPIH ObrAČUNOV 
TEr TUdI NEKAj drAME.

Po lanskem slavju bojana Tokića, je bila konkurenca 
letos pri moških precej bolj izenačena. Izrazitega favorita 
za naslov ni bilo, že pred prvenstvom je bilo jasno, da bo 
odločala dnevna forma. Vsi kandidati za naslov so se pre-

bili v četrtfinale, za presenečenje je po ugodnem žrebu 
poskrbel le mladi Peter Hribar.

že v četrtfinalu je bilo vroče na mizi 5, kjer je jan ži-
brat s 4:2 strl odpor državnega prvaka iz leta 2014 Uroša 
Slatinška. Prvih pet nizov se je končalo z dvema točkama 
razlike, v šestem pa je Prekmurec hitro pobegnil in pred-
nost obdržal do konca. še bolj napeto je bilo na mizi 7 na 
obračunu med Ludvikom Peršoljo in Mitjo Horvatom. Pri-
morec, ki je na ekipnem SP v Kuala Lumpurju vzel skalp 
33. igralcu sveta Omarju Assarju, je začetni zaostanek 
uspel pretvoriti v vodstvo 9:5 v sedmem nizu, a se mu 
je na koncu preveč mudilo. Trikratni državni prvak med 
leti 2008 in 2010 je to izkoristil in tekmo dobil z 12:10 v 
sedmem nizu.

Prleško-prekmurski polfinale med žibratom in Hor-
vatom je bil odločen v drugem nizu, ko je žibrat vzdržal 
pritisk izkušenejšega nasprotnika, ga dobil s 16:14, nato 
pa tekmo pripeljal v svojo korist brez večjih težav s 4:0 
(8, 14, 9, 5). V drugem polfinalu smo spremljali obračun 
zlate dvojice z lanskega mladinskega EP v bratislavi. 1. 
nosilec turnirja darko jorgić je začel bolje in povedel z 
2:1 v nizih, nato pa je Kožul občutno dvignil nivo in zago-
spodaril na obračunu. Pri rezultatu 3:2 in 8:3 za Logatča-
na je kazalo, da je vsega konec, nato pa je sledil preobrat 
jorgića, ki je prišel do rezultata 10:10. Kožul se ni dal, 
dobil naslednji dve točki in z glasnim krikom proslavil pre-
boj v veliki finale.

KožuL Po SedMIH NIZIH do uSPeHA KArIere
Finalni obračun med žibratom in Kožulom se je začel 

po željah izkušenejšega Prleka, ki je prvi prebil led in osvo-
jil prvi niz. Kožul se ni dal in je žibrata vselej lovil, vse do 
3:3 v nizih. V odločilnem nizu si je žibrat priigral lepo pred-
nost  s 6:3, a je Kožul po minuti odmora ‚na brisačo‘ odšel 
pri rezultatu 6:6. Pri rezultatu 7:6 je prvič prevzel vodstvo 
in ga ni izpustil do konca. Tako je Kožul, ki je v petek pred 
prvenstvom praznoval svoj 19. rojstni dan, v Logatec pri-
nesel naslov članskega državnega prvaka in potrdil, da gre 
za igralca, na katerega lahko v prihodnosti še kako računa-
mo. S tem je dopolnil svojo zbirko naslovov državnega pr-
vaka, ki jo je pričel pred dvema letoma z zmago na dP do 
21 let. žibrat je še šestič zapored zaigral v finalu. Med leti 
2011 in 2013 je trikrat zapored osvojil naslov, v zadnjih 
treh sezonah pa je v finalu vselej potegnil kratko.

NoV MeJNIK FAJMuToVe
Tekmovanje posameznic je bilo letos nekoliko okrnje-

no, saj sta manjkali dve članici slovenske izbrane vrste. 
Alex Galič zaradi klubskih obveznosti v francoski PrO b 

Kožul do dvojnega naslova 
državnega prvaka,  
mejnik Fajmutove pri članicah

Manca Fajmut že četrtič zapored na najvišji stopnički

Med dvojicami sta tokrat postala zmagovalca Jan 
žibrat in deni Kožul
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ligi, Tamara Pavčnik pa zaradi ponovne poškodbe kolena, 
ki jo je utrpela na MP Italije. To je odprlo vrata za presene-
čenje ostalim dekletom. Najbolje sta priložnost izkoristili 
Ana Tofant in Aleksandra Vovk, ki sta se okitili z brona-
stim odličjem. Tofantova je za prvo posamično kolajno na 
članskih dP v četrtfinalu s 4:2 ugnala klubsko kolegico 
Katarino Stražar, Vovkova pa je bila z 12:10 v sedmem 
nizu boljša od domačinke Nike Veronik. Obe mladenki 
sta svoj pečat pustili tudi v polfinalnem obračunu. Manca 
Fajmut je po šestih nizih ugnala Tofantovo, Zala Veronik 
pa s 4:2 (šesti niz se je končal z 21:19!) Vovkovo, ki je 
zapravila kopico priložnosti za sedmi niz.

V finalu je Manca s 4:1 premagala Zalo in tako četrtič 
zapovrstjo osvojila naslov članske državne prvakinje. S 
tem je postala prva igralka v samostojni Sloveniji, ki ji 
je uspel ta podvig. Pred tem je trikrat zapovrstjo slavila 
samo še Martina Safran (2002 do 2004). Fajmutovi tako 
ostaja še lov na biliano Todorović, ki je absolutna rekor-
derka s šestimi osvojenimi naslovi.

žIBrAT IN KožuL NA VrHu TudI Med dVoJIcAMI
Moške dvojice so se zapletle že v soboto, ko smo bili 

priča četrtfinalnemu presenečenju naveze dominik škra-
ban – Tomaž Pelcar. Pucončana sta odigrala fenomenal-
no tekmo in s 3:0 (8, 7, 4) odpihnila sicer razglašena dr-
žavna prvaka iz 2014 Slatinška in jorgića. V polfinalu sta 
njun nalet ustavila branilca naslova žibrat in Kožul, ki sta 
bila boljša po treh nizih.

V zgornjem delu žreba sta 1. nosilca Mitja Horvat in 
bojan ropoša suvereno prestala sobotni spored in se 
prebila v finale. Ponovno sta malce bolj ugoden žreb izko-
ristila Peter Hribar in Tilen Cvetko, ki sta prišla v polfinale 
in s tem osvojila svojo prvo kolajno na članskih državnih 
prvenstvih. V boju za finale sta proti prekmurski navezi 
izgubila z 1:3 (-5, 9, -11, -7).

Finalni obračun je bil napet vse do konca. dvojici sta 
se izmenjavali v vodstvu, naposled pa sta se ubranitve 
naslova veselila žibrat in Kožul, ki sta bila nato le 10 mi-
nut kasneje že na nasprotni strani mize in se borila za 
naslov posamičnega prvaka. Finalni obračun dvojic se je 
končal z rezultatom 3:2 (-6, 14, 5, -6, 7)

dVoJČIcI VeroNIK še do ČLANSKegA NASLoVA
Za veselje organizatorja NTK Muta in domačinov iz ra-

delj sta poskrbeli lokalni šampionki Zala in Nika Veronik. 
Celi vrsti odličij z državnih prvenstev sta sedaj dodali še 
članski naslov. še najtežje delo sta imeli v polfinalu, kjer 
sta s 3:1 (12, 8, -11, 9) odpravili Tofantovo in Vovkovo. V 
spodnji polovici žreba sta se do finala nekoliko presene-
tljivo prebili izkušena Kristina rahotin in komaj 14-letna 
Lea Paulin, ki sta v četrtfinalu s 3:0 (6, 9, 4) odpravili 2. 
nosilki turnirja Manco Fajmut in Katarino Stražar, v polfi-
nalu pa še domačinki Melito Verhnjak in Vesno rojko. V 
finalu proti dvojčicama Veronik nista imeli take sreče in 
sta izgubili z 0:3 (-9, -10, -5).

SLATINšeK IN FAJMuToVA drugIČ, PrVIČ SKuPAJ
že v soboto sta se naslova v konkurenci mešanih dvo-

jic veselila Uroš Slatinšek in Manca Fajmut. Za oba je 

to drugi naslov v omenjeni konkurenci (Slatinšek je leta 
2007 slavil z jano Tomazini, Fajmutova pa leta 2009 z 
žibratom). V finalu sta bila Uroš in Manca s 3:0 (5, 11, 
9) boljša od bojana ropoše in Nike Veronik. bron sta pri-
čakovano osvojila Matic Slodej in Ivana Zera, medtem 
ko sta presenetila Andraž Novak in mlada Lara Opeka iz 
NTd Kajuh-Slovan, ki sta na poti do odličja ustavila Kožu-
la in Katjo Gutnik.

državno prvenstvo

V mešanih dvojicah sta zmagala uroš Slatinšek in 
Manca Fajmut.

V ženskih dvojicah sta slavili dvojčici Nika in Zala 
Veronik.

deni Kožul je tudi posamezno stal na najvišji 
stopnički.
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Olimpijada 2016

■  Matija Krnc 

 V šVEdSKEM HALMSTAdTU, KI jE VSKOČIL KOT 
OrGANIZATOr PO OdPOVEdI ISTANbULA, SO bILE 
LETOšNjE EVrOPSKE KVALIFIKACIjE ZA UdELEžbO 
NA OLIMPIjSKIH IGrAH V rIU, NA KATErIH NAj bI SI 
NAjbOLjšI SLOVENSKI NAMIZNOTENIšKI IGrALEC  
bOjAN TOKIć PrIIGrAL žE SVOj TrETjI ZAPOrEdNI  
NASTOP NA OLIMPIjSKIH IGrAH. 

Na tekmovanje so poleg bojana Tokića odšli še darko 
jorgić, jan žibrat in Alex Galič. 

bojan Tokić je v predtekmovanju začel zelo slabo in že 
v prvem krogu izgubil proti kitajskemu Slovaku bai Heju 
s 4:1 , nato pa zabeležil dve zmagi proti Luxemburžanu 
Ericu Glodu s 4:0 in belgijcu robinu devosu s 4:3 . V 
krogu z belgijcem devosom in Slovakom bai Hejem je 
imel najslabši količnik in tako v skupini osvojil šele tretje 
mesto, tako da je v glavni žreb odšel s slabo popotnico. 
Morda je bilo to tisto, da ga je spodbudilo,  da je v glav-
nem žrebu zaigral kot prerojen in najprej odlično odigral 

proti švedu Kristianu Karlssonu, ter ga premagal s 4:2, 
nato v drugem krogu finala gladko premagal Poljaka ja-
kuba dyjasa s 4:1. V odločilnem dvoboju za nastop na 
olimpijskih igrah pa premagal še Portugalca joao Geral-
da s 4:1.

S to zmago si je bojan Tokić priigral še tretjič zapored 
olimpijsko vozovnico, čeprav bi bil uvrščen na olimpija-
do tudi po rang lestvici, vendar se je izredno veselil uvr-
stitve po kvalifikacijskem tekmovanju, na katerem so si 
poleg bojana Tokića v prvem krogu udeležbo priigrali še: 
Panagiotis Gionis iz Grčije, Timo boll iz Nemčije, Marcos 
Freitsa iz Portugalske, bastian Steger iz Nemčije, Tiago 
Apolonia iz Portugalske, Alexander Shibaev iz rusije in 
Par Gerell iz švedske. 

Čeprav so se tudi vsi ostali slovenski igralci uvrstili v 
glavni žreb na kvalifikacijah, pa se v nadaljevanju turnirja 
ni nobenemu uspelo uvrstiti na seznam za rIO. V odločil-
nih dvobojih je Alex Galič premagala Poljankinja Katar-
zyna Grzybovska s 4:1, od darka jorgića je bil boljši Srb 
Zsolt Pete s 4:3 (po vodstvu jorgića s 3:1), od jana žibra-
ta pa je bil boljši rus Alexander Shibajev s 4:2.

bojan Tokić si je že priigral 
olimpijsko vozovnico za rIO
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Zanimivost

■  jože Urh

Namiznoteniški trening center 
Otočec v letošnji sezoni deluje že 
tretjo sezono zapored. Če smo prvi 
dve leti delovali v dvorani NTK Krke 
v drgančevju smo se v letošnji se-
zoni preselili v nove prostore, ki se 
nahajajo v športni dvorani na Oto-
čcu. Prostori so precej večji in nam 
omogočajo postavitev večjega števi-
la miz. Tudi do petnajst. 

Igralska zasedba je v letošnji se-
zoni še nekoliko večja kot v prejšnji. 

Poleg že standardnih Mance Faj-
mut, Ludvika Peršolje, darka jor-
gića, denija Kožula, Petra Hribarja, 
Tilna Novaka, Aljaža šmaljclja, so se 
nam letos pridružili še Tilen Cvetko, 
Lovro jemec, Matjaž Pinter, Miha 
Grampovčnik, jan žibrat in angle-
ška igralca Kim daybell in Sam Ma-
bey. Trenerji, ki delujemo v centru so 
Andreja Ojsteršek Urh, ki opravi 2-3 
treninge tedensko, občasno pa nam 
pri delu pomagajo še Vesna Ojster-
šek, bojan rak, Matej Petar in Uroš 
Slatinšek. Sam pa sem prisoten 
vsak dan, saj treningi potekajo vse 
od ponedeljka do petka dopoldan.

Igralci trenirajo vsak dan popol-
dan in 2-3 krat dopoldan, odvisno 
od šolskih obveznosti. Treningi do-
poldan potekajo tako, da gredo lah-
ko igralci  po treningu tudi v šolo. 
V letošnji sezoni imamo tudi 2 krat 
tedensko obisk v Fitnes centru, en-
krat mesečno pa smo deležni tudi 
obiska psihologa.

Vsi igralci stanujejo ali v dijaškem 
domu ali v študentskem domu v No-
vem mestu. šolske obveznosti igral-
ci in igralke opravljajo sproti v okviru 
časa, ki ga imajo na voljo.

Namen selitve in obstoja centra 
je, da se kakovost slovenskega na-
miznega tenisa, ki je v normalnih 
okoliščinah zelo razkropljena, združi 
na enem mestu in predstavlja za vse 
slovenske igralce neko okno v svet, 
hkrati pa ohranja stik z evropskim 

in svetovnim namiznim tenisom.  To 
je še posebej pomembno v tem tre-
nutku, ko imamo zelo perspektivno 
generacijo mladih igralcev, ki tako v 
Evropi kot tudi v svetovnem merilu 
lahko igrajo pomembno vlogo.

Naš interes je, da tem igralcem 
omogočimo čim bolj  kakovosten 
trening in da  ostanejo v domačem 
okolju čim dalj časa. želimo pa si, 
da bi ta potencial izkoristili tudi vsi 
ostali slovenski igralci in tudi trener-
ji. želimo si njihovih obiskov tako, 
da bi igralci z obiskom v centru po-
pestrili sam trening, hkrati pa bi se 
lahko  primerjali z našimi najboljši-
mi igralci in se tako prepričali, kje 
jim je trenutno mesto v mednaro-
dnem merilu. Trenerji pa bi lahko z 
obiskom svojih varovancev pridobili 
pomembne informacije glede doga-
janja na mednarodni sceni. Mislim, 
da jim lahko s svojim znanjem in 
izkušnjami precej pomagamo. Če 
bomo nekega dne izgubili ta center, 
ki nam služi kot vmesna točka do vr-
hunske mednarodne scene, potem 
bomo ostali zaprti v svoji majhnosti 
in v svetovnem merilu tonili vse niže 
in niže. V to sem prepričan.

druga zelo pomembna vloga na-
šega centra pa je ta, da smo postali 
prepoznavni tudi v mednarodnem 
merilu. Svetovna namiznoteniška 
zveza (ITTF) nas je uvrstila na svoj 
seznam uradnih NT centrov z nazi-
vom Elite, v katerih se lahko opra-
vljajo vse akcije, financirane z nji-
hove strani in kjer lahko trenirajo 
tudi njihovi štipendisti. Za nas pa je 
to vsekakor zelo veliko priznanje. V 
letošnji sezoni smo tako že gostili 
priprave njihovih mladih talentov,  s 
strani Evropske namiznoteniške zve-
ze (ETTU) pa že kar dvoje. Tudi v me-
secu oktobru bomo gostili priprave 
mladih evropskih talentov. 

V letošnji sezoni smo gostili tudi 
nekaj reprezentanc, pred letošnjim 
mladinskim evropskim prvenstvom 
v Zagrebu pa je povpraševanje za 
treninge še večje. Trenutno imamo 
zagotovljene igralce in igralke iz 
petih različnih držav. Cilj NT centra 
mora vsekakor biti dokončna uve-
ljavitev v mednarodnem  merilu in 
postati enota, ki lahko v veliki meri 
preživi samo sebe.

V letošnji sezoni računamo, da bi 
lahko opravili okrog 1000 zunanjih 
nočitev (brez slovenskih igralcev). To 
nam bo zagotovilo, da bomo iz tega 
lahko plačali  najemnino dvorane in 
vse prevozne stroške, ki jih imamo 
s prevozi igralk in igralcev na vsako-
dnevni trening.

V prihodnosti bi moral biti naš 
cilj, vsaj po moji oceni, od 2 do 3 ti-
soč letnih nočitev. S tem bi postali 
samostojni v celoti in iz tega plačali 
tudi vse trenerske stroške. Seveda 
bomo morali nekaj več narediti tudi 
na samem marketingu.

Trenutno je bila večina dogovorov 
v domeni trenerjev in na osnovi pri-
jateljskih povezav, ki jih imamo tre-
nerji v mednarodnem merilu.

Center mora služiti v prvi vrsti ra-
zvoju slovenskih igralk in igralcev. Za 
to je potrebno imeti vrsto dobrih in 
različnih igralcev. Vsega tega doma 

Namiznoteniški trening  
center na Otočcu

Jože urh
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Zanimivost

Na Otočcu je vedno fajn!
Pustolovski park, nov termalni bazen, tenis, kolesarjenje, skike, golf, sprehodi ob reki Krki in 

še 15 drugih atraktivnih poti za zanimivo potepanje po Dolenjski. 

Idealno za oddih z družino, v dvoje ali z veselo družbo.

Med šolskimi počitnicami bivajo otroci brezplačno! 

Hoteli Otočec | T: 08 20 50 310 | E: booking@terme-krka.si | www.terme-krka.si

nimamo zato se bomo morali odpi-
rati do tujih igralcev in jih vključevati 
v procese treninga. Vse to nam bo 
zagotovilo, da bodo slovenski igralci 
lahko ostajali doma. Hodili naj bi na 
študij v Sloveniji, kjer bodo lahko ka-
kovostno trenirali v domačem oko-
lju, ki je dokazano, vedno najboljše 
okolje. Tujina je za mlade igralce 
včasih  tudi zelo kruta. Ko  najboljši 
igralci odidejo v tujino in jih trenirajo 
tuji trenerji, ti nimajo vedno tistega 
pravega interesa,  da bi se vsako-
dnevno posvečali tujim igralcem v 
tolikšni meri, kot bi se domač trener. 
Tako mladi igralci  postanejo v ce-
loti odvisni od dela nekega tujca in 
kmalu nimajo  več vpliva na ničesar.

dolgoročno to pomeni propad 
igralcev in tudi discipline kot take. 
Tega bi se morali zavedati vsi. Po-
sebej še tisti, ki se pri nas profesi-
onalno ukvarjajo z namiznim teni-
som. Če bomo kot kategorija padli 
na mednarodnem prizorišču, bomo 
tudi doma v okviru olimpijskega 
komiteja, kot športna panoga uvr-
ščeni vse nižje, kar se bo odrazilo 
predvsem pri zagotavljanju potreb-
nih finančnih sredstev za delovanje 

centra, hkrati pa se bodo še doda-
tno ukinjala delovna mesta. Takrat  
bodo nastali organizacijski problemi 
z daljnosežnimi posledicami.

Trenutno še imamo stik z medna-
rodnim nivojem. Imamo perspektiv-
no mlado generacijo, ki bi lahko v 

prihodnosti igrala vidno in pomemb-
no vlogo v mednarodnem prostoru. 
Na nas samih pa je ali jim bomo vsi 
skupaj pri tem ustrezno, strokovno  
in izdatno  pomagali, saj je le od do-
brega dela  odvisna tudi naša nami-
znoteniška prihodnost.
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Izobraževanje

V OKVIrU MEdNArOdNE 
NAMIZNOTENIšKE 
FEdErACIjE (ITTF) dELUjE 
KOMISIjA ZA ZNANOST IN 
MEdICINO. MEd drUGIM jE 
NALOGA TE KOMISIjE TUdI 
IZObrAžEVANjE TrENErjEV 
IN IGrALCEV.

 
V nekaterih delih sveta, ponekod 

pa tudi pod okriljem mednarodnih 
in kontinentalnih zvez (ITTF - razvoj 
in izobraževanje ter usposabljanje; 
ETTU development Program), se za-
vedajo pomena vključevanja špor-
tnikov in trenerjev v izobraževalne 
programe. Z vključevanjem v izobra-
ževanje se, tako trenerjem kot tudi 
igralcem, omogoči njihov nadaljnji 
strokovni razvoj in na ta način tudi 
preprečuje socialna marginaliza-
cija nekdanjih športnikov, ki sledi 
zaključku njihove športne kariere. 
Zato je v Komisiji za znanost in me-
dicino pri ITTF-u dozorela ideja za 
organizacijo visokošolskega izobra-
ževanja, ki bi bila koristna v širšem 
mednarodnem prostoru. 

Po dveletnih pripravah in pilot-
skem projektu sta Mednarodna 
namiznoteniška zveza in Evropska 
namiznoteniška zveza v sodelova-
nju s Kineziološko fakulteto iz Spli-
ta pričeli s projektom izobraževanja 
strokovnih kadrov za potrebe nami-
znega tenisa. 

Sodelovanje se odvija v nekaj fa-
zah na različnih nivojih izobraževa-
nja. V preteklih dveh letih je študij 
kot pilotski projekt bil organiziran 
samo v hrvaškem jeziku, predvsem 
za študente z območja bivše jugo-
slavije. V naslednjem študijskem 
letu (2016/17) pa na Kineziološki 
fakulteti v Splitu (Hr) začenjajo z 
vpisom tretje generacije študentov 

na Preddiplomski strokovni študij 
kineziologije – smer športni trener v 
namiznem tenisu; s to razliko, da bo 
jeseni celotni program v angleščini; 

predavali pa bodo priznani strokov-
njaki, ki prihajajo iz več kot 20 insti-
tucij (univerz/akademij/inštitutov) 
iz 16 držav.

gorAN MuNIVrANA IN MIrAN KoNdrIČ, ITTF SSMC 

Univerzitetni študijski program  
v športnem treniranju
(NAMENjEN TrENErjEM IN IGrALCEM V NAMIZNEM TENISU)

rok za prijave za študijsko leto 2016/2017 bo 15. september 2016. 
že sedaj pa lahko tisti, ki vas ta študij zanima, dobite dodatne infor-
macije pri avtorjih tega zapisa (goran.munivrana@gmail.com in miran.
kondric@fsp.uni-lj.si).

goran Munivrana

Prof.dr. Miran Kondrič
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Izobraževanje

Z zaključkom preddiplomskega strokovnega študija 
dosežejo trenerji mednarodno priznano visokošolsko iz-
obrazbo in prejmejo diplomo športnega trenerja s speci-
alizacijo v namiznem tenisu ter naziv trener namiznega 
tenisa (bacc. strok.cin. – bACHELOr OF KINESIOLOGY 
- SPOrTS COACHING Professional bachelor of Table ten-
nis). Prav tako pa obstaja tudi možnost nadaljevanja štu-
dija z vpisom na Specialistični diplomski strokovni študij 
kineziologije – športni trener namiznega tenisa (Master 
degree) v trajanju štirih semestrov, s čimer udeleženci 
pridobijo 120 ECTS kreditov. 

Poleg pridobitve visokošolske diplome namiznoteni-
škega trenerja se vsi kandidati po zaključku tega študija 
uvrstijo tudi na uradno listo (le-ta je v fazi nastajanja) ITTF 
in ETTU akreditiranih trenerjev. 

Specifičnost tega študija je, izvedba pedagoškega pro-
cesa z dominantno uporabo „On-line“ metode učenja, 
ob minimalni osebni prisotnosti na predavanjih in vajah 
(7-10 dni letno za praktične delavnice v času „mrtve se-
zone“). Takšen način v veliki meri olajša izobraževanje 
vrhunskim igralcem in trenerjem, saj jim omogoča aktiv-
ni študij, neodvisno od geografske lokacije, na kateri se 
v času študija nahajajo. Poleg tega pa tak način študija 
zmanjša stroške celotnega študija. 

Na Komisiji za znanost in medicino pri ITTF-u se tudi 
trudimo, da bi k študiju pritegnili nekatere sponzor-
je. V skladu z dosedanjim delom in dogovori bo tako 

vsako leto podeljenih nekaj štipendij, prav tako pa 
obstaja možnost pridobitve štipendije preko projekta 
Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Olympic 
solidarity, za katere pa morajo kandidirati nacionalne 
panožne zveze. 

Upamo, da bo ta program zaživel v polnem obsegu 
in ga bodo podprle vse nacionalne zveze. Na zadnjem 
svetovnem prvenstvu v Kuala Lumpurju je Izvršni odbor 
ITTF-a dal zeleno luč projektu. do konca meseca bo na 
uradnih straneh ITTF-a in ETTU-ja objavljen uradni poziv 
trenerjem in igralcem za prijavo na izobraževanje.  Upa-
mo, da bodo nacionalne panožne zveze zaznale pomen 
tega projekta in bodo tudi same našle določena finanč-
na sredstva za pokrivanje šolnin (delno ali v celoti).  

Na koncu je potrebno še poudariti, da je MOK pred 
kratkim začel veliko pozornosti usmerjati v projekt: “špor-
tnikova kariera in izobraževalni program” z namenom, da 
se vključi čim več športnikov v izobraževalne programe v 
času njihove profesionalne kariere in takoj po njej. MOK 
želi tako preprečiti socialno marginalizacijo nekdanjih 
športnikov po koncu njihove športne kariere, kar se na 
žalost še vse prepogosto dogaja. Prav zato je treba še ve-
dno aktivnim udeležencem v vrhunskem športu omogo-
čiti pridobitev potrebne izobrazbe. Za njih bi bilo to veliko 
lažje v času športne kariere, saj veliko praktičnih izkušenj 
in znanj prenesejo iz svoje aktivne kariere in jih obogatijo 
z dodatnimi teoretičnimi in pedagoškimi znanji. 

PodJeTJe INTerBLocK Je NoVI geNerALNI 
SPoNZor NAMIZNoTeNIšKe ZVeZe SLoVeNIJe

■  Mateja Pintar

Namiznoteniška zveza Slovenije je dobila novega ge-
neralnega sponzorja in sicer  slovensko podjetje Inter-
block, enega vodilnih svetovnih proizvajalcev igralniške 
opreme, poznanega po inovativnosti in vrhunskosti, za 
katero je prejel že več mednarodnih nagrad.

joc Pečečnik, ustanovitelj in lastnik podjetja Interblock 
in novi član slovenske namiznoteniške družine, je ob tem 
dejal: »Ponosni smo, da lahko pomagamo mladim in per-
spektivnim slovenskim športnikom, z generalnim spon-
zorstvom pa prispevamo  k bolj kakovostnim  treningom, 
izvajanju trenažnih, tekmovalnih, promocijskih in drugih 
programov ter večji prepoznavnosti namiznega tenisa 
tako na slovenski ravni kot tudi v tujini,« predsednik Na-
miznoteniške zveze mag. Marjan Hribar pa je ob podpisu 
pogodbe še  dodal: »Podjetje Interblock je razvojno narav-
nano podjetje in je najboljše na svetu na svojem podro-
čju. Vesel sem, da so sprejeli našo ponudbo in se bodo 
kot generalni pokrovitelji pridružili številnim sponzorjem, 
ki cenijo naše delo in verjamejo v naš skupni uspeh.«

Interblock in NTZS sta sklenila enoletno partnerstvo, 
obe strani pa sta prepričani, da bo le-to uspešno in po-
zitivno za obe ter bo tako v naslednjih letih preraslo v 
dolgoročno sodelovanje.

PodJeTJe LuMAr NoVI PoKroVITeLJ  
MLAdINSKIH rePreZeNTANc

■  Mateja Pintar

Namiznoteniška zveza Slovenije je v pomlad zakora-
kala s še enim novim partnerjem, slovenskim proizvajal-
cem montažnih hiš, podjetjem Lumar iz Maribora, ki je 
poznano predvsem po svojih trajnostnih in okolju prija-
znih pasivnih tehnologijah, za katere je bilo tudi že več-
krat nagrajeno.

Marko Lukić, ustanovitelj in direktor podjetja Lumar, je 
bil ob podpisu pogodbe navdušen nad rezultati mladih, 
predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije mag. Marjan 
Hribar pa je dejal: »Podjetje Lumar je 'zeleno' podjetje, ki 
s svojim sloganom 'živeti bolje' pooseblja naš šport in še 
posebej mladinsko reprezentanco, nepopustljivo in pol-
no življenjske energije. Zelo ponosni smo, da smo uspeli 
pritegniti tako izjemnega partnerja, in prepričani, da se 
bomo skupaj uspešno razvijali naprej tako na domačih 
kot na tujih tleh.«

Podjetje Lumar je z NTZS podpisalo enoletno pogod-
bo, obe strani pa verjameta, da bosta z uspešnim sodelo-
vanjem razvili dolgoročno partnerstvo.
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rekreacija

■  janez Zore

KMALU SE bO ZAKLjUČILA, 
TUrNIrSKO bOGATA, IGrALNA 
SEZONA rEKrEATIVNIH 
IGrALCEV IN IGrALK. Ob 
KONCU SEZONE jE PrIMErNO 
NAPISATI NEKAj STAVKOV O 
NjENEM POTEKU, PA TUdI 
O NEKATErIH TEžAVAH IN  
SMErNICAH ZA NASLEdNjO 
IGrALNO SEZONO.

bežen pogled na spletno stran 
pove, da je bilo objavljenih 35 turnir-
jev za rekreativce. Hkrati poteka tudi 
9 rekreacijskih lig po posameznih 
regijah. Nekaj turnirjev lokalnega 
značaja v manjših krajih na spletu 
ni objavljenih. Prireditelji imajo na 
voljo manjše dvorane, manjše število 
miz, zato se bojijo prevelike udeležbe 
rekreativcev, saj zavrniti prijavljene 
igralce, pa tudi ni zelo olikano. Takšni 
manjši turnirji so bili v Celju - Cinkar-
ni, Muti, šentjoštu, Črnomlju, dobovi, 
Kompolah pri štorah in Taboru.

Turnirji za jakostno lestvico 
so potekali v tradicionalnih krajih: 
Lju tomer, Velike Lašče, Kidričevo, 
Petrovče, Ajdovščina, Nova Gorica 
in ravne. V tekoči igralni sezoni  je 
obisk rekreativcev v rahlem upada-
nju. da odpadajo starejši rekreativci 
skrbi narava, da je udeležba naj-
mlajše staroste kategorija skromna, 
so vzroki najbrž finančne narave. 
Trend zmanjševanja rekreativcev na 
turnirjih kaže, da bomo morali zdru-
ževati starostne kategorije pri mo-

ških, brez hude jeze, ker nas je pač 
premalo. Pred očmi je potrebno ime-
ti ekonomičnost. Tudi naše dame 
igrajo v le dveh starostnih kategori-
jah, pa so še vse žive in zadovoljne.

dvorana s 16-timi mizami je ideal-
na za potek teh turnirjev  (idealno je 6 
igralcev na mizo). Toda »veliki«, ki ta-
kšne pogoje imajo, niso zainteresirani 
za organizacijo teh turnirjev. Zakaj ?  

Mednarodni turnirji so v tej se-
zoni potekali v Ljutomeru, Velikih 
Laščah, dobovi, šoštanju, Ljubljani, 

Namizni tenis med  
rekreativci, igralni sezoni  
2015-2016  na rob…

rekreacija poteka po vseh slovenskih regijah

Zmagovalci se vedno radi postavijo pred fotoaparat
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rekreacija

radečah in Kamniku. To obliko sodelovanja s sosednjimi 
državami moramo negovati. Seveda pa to terja tudi naše 
sodelovanje na njihovih turnirjih. To je težji zalogaj, vse je 
povezano s stroški.

dvojni organizatorji turnirjev so nekateri klubi iz kra-
jev, ki letno priredijo po dva turnirja. Naj omenim Ljuto-
mer, Velike Lašče, dobova, Nova Gorica, Hrastnik, Tabor 
in Mislinja.

rekreacijske lige potekajo kot prave lige, z jesenskim 
in pomladnim delom. rezultate lahko spremljamo na 
spletu. Formirane so po pokrajinah. Postajajo zelo pri-
ljubljena oblika igranja, ki se odvija tedensko, potovalni 
stroški so manjši. Postale so priljubljena  samoiniciativna  
oblika igranja.

Turnir najboljših (Masters) je oblika srečevanja naj-
boljših rekreativcev. Uveljavila se je v zadnjih letih. želim 
si, da bi se prijela tudi ta oblika srečevanja najboljših re-
kreativnih igralcev.

državna prvenstva rekreativcev in veteranov so pika 
na i v iztekajoči igralni sezoni. V mesecu aprila bo priredi-
telj dP Murska Sobota. To bo že 24. državno prvenstvo v 
samostojni Sloveniji. V almanahu, NAMIZNI TENIS, vete-
rani in rekreativci 1995 – 2015, so zapisani vsi priredite-
lji dP, leta 1992 in 1994, dP ni bilo.

ALMANAH-NAMIZNI TeNIS 1995 – 2015, veterani 
in rekreativci, prikazuje pregled, kako so se je pričela 
srečevanja veteranov in rekreativcev v samostojni Slove-
niji ter s katerimi težavami so se ubadali začetniki, da je 
vse skupaj zaživelo. Almanah ima že danes zgodovinsko 
vrednost. Na voljo je še nekaj izvodov, cena je prava ba-
gatela, zato zamudnikom priporočam, da si ga nabavijo.

Moje pisanje, pregled organiziranosti NT turnirjev, 
NT lig, dP, ob zaključku sezone 2015 – 2016, naj bo 
tudi moj  prispevek k večji informiranosti rekreativcev in 
veteranov in hkrati majhen prispevek k izdaji naslednjega 
ALMANAHA, katerega bodo nekoč izdali naši zanamci….

udeležba se je na nekaterih rekreativnih tekmovanjih v zadnjem času malo zmanjšala

Prijateljice za mizo in izven nje Maloštevilna ženska zasedba je vedno dobro 
razpoložena
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Intervju

Kdo je vaš športni idol?
Cristiano ronaldo

Koga bi povabil na večerjo?
Svojo simpatijo.

Katero vrednoto najbolj cenite in 
česa pri ljudeh ne marate?
Najbolj cenim, da so ljudje iskreni, 
ne maram zahrbtnosti.

Česa vas je najbolj strah?
Najbolj me je strah neuspeha.

Najljubše aktivnosti v prostem 
času?
dvoranski nogomet

Najsrečnejši trenutek v življenju?
Zadnja točka finala dvojic na 
mladinskem evropskem prvenstvu 
z darkom.

Najljubši film?
Southpaw

Če bi snemali film o vas, kdo bi 
vas igral?
Paul Walker

Kaj najbolje skuhate?
jajca

Najlepši kraj na svetu, kjer ste 
bili?
Kuala Lumpur

Kam greste najraje na počitnice?
V dalmacijo

Najljubši predmet v šoli?
V šoli sem zelo malo, tako, da ga 
trenutno nimam.

Če bi se lahko odpravili v časovni 
stroj, v katero leto bi potovali in 
zakaj?

V leto 3000, ker me zanima, 
kakšna bo prihodnost.

Najljubši udarec pri namiznem 
tenisu?
Forehand

Največji problem namiznega 
tenisa v Sloveniji?
Premalo sodelovanja med seboj, 
prevelika razkropljenost.

Kakšen nasvet bi dal mladim 
igralcem?
da je biti močan v glavi ena 
najpomembnejših stvari v 
namiznem tenisu.

Če bi lahko sestavil popolnega 
igralca, od koga elemente bi si 
izbral:
servis: jun Mizutani 
vračanje servisa: Fan Zhendong 
forehand: Ma Long 

backhand: Wang Hao 
delo nog: Ma Lin 
koncentracija: Ma Long 
borbenost: Masataka  
Morizono

Priljubljen citat, moto?
Never give up.

Najljubša risanka iz otroštva?
Tom in jerry.

Brez katerega izuma si ne 
predstavljate življenja?
Mobitela

Najljubši glasbeni izvajalec in 
pesem, ki vas spravi v dobro voljo?
Chris rene – Young Homie

Če bi imeli ves denar na svetu, 
katero stvar bi si najprej 
privoščili?
En mesec počitnic na Havajih.

deni Kožul, članski državni  
prvak za sezono 2015/2016
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MESTO PRILOŽNOSTI

www.btc-city.com

blagovna znamka btc city si je v dvajsetih letih izborila  
svoje mesto v slovenskem marketinškem prostoru.  

danes ne označuje le največjega nakupovalnega središča.  
btc city postaja pomemben poslovni center, 

mesto s športnimi, kulturnimi in zabavnimi vsebinami  
ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli .  

prav zato bo blagovna znamka btc city v prihodnje 
usmerjena v ustvarjanje priložnosti za kakovostno 

življenje, napredne ideje in nove vizije.
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