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Uvodnik

Zmagujemo skupaj

Odmevi na prvo številko prenovljene Bele žogice so bili zelo pozitivni, zato
smo se v uredništvu še z večjim veseljem lotili nove številke, ki je pred
vami. Uspehov na vseh področjih je bilo veliko, pa naj gre za tekmovalne

uspehe, med katerimi je potrebno vsekakor izpostaviti vnovično uvrstitev na-
šega najboljšega igralca Bojana Tokića na Olimpijske igre v Londonu prihodnje
leto, kot ponovno odlično izvedena mednarodna turnirja v Velenju in Laškem
ali pa organizacijske, ki so zajete v novem Statutu Namiznoteniške zveze Slo-
venije. Tudi predsedniku še ne pojenjajo moči, čeprav mu ni lahko voditi nam-
iznoteniško barko med čermi starih zamer.

Namizni tenis kot eden od najbolj popularnih športnih panog ponovno doživlja
svoj razcvet. Prav na svetovnem prvenstvu v Rotterdamu se je ITTF (Svetovna
namiznoteniša federacija) ponovno prebila na drugo mesto (takoj za nogometno
organizacijo FIFA) tako po številu članic (215) kot po medijskih objavah. Res je,
da v Sloveniji še ne sledimo tem hitrim spremembam, zato pa je načrtov veliko
in prepričani smo, da bo zaključni Masters turnir samo ena stopnička do ures-
ničitev ciljev, ki so bili zapisani v novi strategiji NTZS. Predvsem pa bo hitrost pri-
ključevanja najboljšim v Evropi odvisna predvsem od nas samih, od vsakega
posameznika, pa naj gre za igralca, trenerja, funkcionarja, delegata, sodnika, ve-
terana ali samo ljubitelja namiznega tenisa. Ali bomo znova znali strniti vrste in
vsi začeli veslati v isto smer, da bomo že ob koncu prvega mandata sedanjega
predsednika Marjana Hribarja prišli do cilja. Vsaj do nekaterih prav gotovo lahko,
saj je kar veliko nalog, ki so bile zapisane v strategiji, že uresničenih tudi v
praksi.

V uredništvu se bomo tudi naprej trudili, da bomo pozitivno energijo, ki je po-
trebna za razvoj in napredovanje, širili v vse namiznoteniške sredine.  Žal nam
veliki projekt za organizacijo svetovnega prvenstva za veterane  v letu 2014 ni
uspel, je pa ostalo veliko energije za druge nove izzive. Prepričani smo, da jih
bomo dosegli, če bomo le uporabili slogan za prvenstvo – Zmagujemo skupaj.

�  Matija Krnc
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Pogovor

Kako na OKS ocenjujete financiranje
športa v Sloveniji? So cilji iz Cankar-
jevega doma pred dvajsetimi leti do-
seženi?
Najboljši odgovor na to vprašanje daje
analiza nacionalnega programa
športa, ki jo je izdelala skupina stro-
kovnjakov in nam z natančnim bra-
njem številk pokaže, da je bil slovenski
šport izredno uspešen. Čeprav so po-
datki zbrani le za drugo desetletje, se
tudi za prvo obdobje po ustanovitvi ne
bi bistveno razlikovali. Vsekakor bi to
analizo morali prebrati vsi pomembni
soustvarjalci slovenskega vrhunskega
športa kot športa za mlade, predvsem
pa tisti, ki tako radi kritizirajo, kaj vse

je slabo. In če pogledamo prehojeno
pot, potem moramo biti z razvojem in
dosedanjimi uspehi slovenskega
športa zelo zadovoljni. Tu mislim tako
pogoje dela, infrastrukturo, financira-
nje dejavnosti kot tudi rezultate na po-
dročju vrhunskega in množičnega
športa. Res je, da bi bilo lahko še
bolje, a zavedati se je treba, da se je
recesija zelo odrazila tudi v športu, saj
je prav financiranje še vedno najbolj
pereč problem športa. Če je financira-
nje s strani države in lokalnih skupno-
sti, kjer je šport pri razpisih uspešen, v
ustreznih oblikah, potem se največ
neizkoriščenih priložnosti  pokaže pri
možnosti pridobivanja sredstev iz ev-

ropskih skladov. A tudi pri pridobivanju
sredstev iz evropskih skladov se iz-
boljšuje. Zgleden primer je usposa-
bljanje in licenciranje strokovnih
kadrov, ki ga že nekaj let izvajamo sku-
paj z nacionalnimi športnimi zvezami
in se delno financira iz evropskega so-
cialnega sklada. Usposabljanje ustrez-
nih kadrov za slovenski vrhunski šport
je po mojem tudi sicer ena od pred-
nostnih usmeritev. Tudi projekt izgrad-
nje Planice se financira iz evropskih
sredstev, tako da se stanje izboljšuje
tudi na tem področju. Možnosti za raz-
voj pa je še veliko, le poiskati je treba
prave tržne niše. Analiza tudi pokaže,
da narašča delež financiranja iz za-
sebnih virov, saj nekatera mlada pod-
jetja s svojimi inovativnimi pristopi
uspešno tržijo športne programe. 

Je program pripravljen tudi za na-
slednje obdobje?
Predlog nacionalnega programa
športa za naslednje desetletno ob-
dobje je v vladni proceduri in še ni bil
potrjen. Res je, da je bil sestavljen
pred krizo in je zelo ambiciozen. Če
bomo uspeli prepričati vsa ministr-
stva, ki so vključena v zagotavljanje
pogojev za razvoj športa, potem bo to
dobra podlaga za nadaljnje uspešno
delo. Predlogov za  izboljšanje polo-
žaja športa za prihodnje 10 letno ob-
dobje  je kar veliko in upamo, da bo
država prisluhnila našim  pobudam.

Se vam nagrajevanje športnikov v
Sloveniji zdi ustrezno?
Nagrajevanje športnikov je že nekaj
časa pomembna tema, zato temu seg-
mentu na OKS dajemo veliko pozor-
nosti. Tako država, panožne zveze kot
OKS imamo sisteme za finančno na-
grajevanje uspešnih nastopov športni-
kov, vendar pa je treba upoštevati širši
vidik, kako okolje stimulira športnike
za doseganje vrhunskih rezultatov. Tu

Vsi kritiki športa bi morali najprej prebrati
analizo nacionalnega programa

Nacionalni program športa, predolimpijsko leto in olimpijska vozovnica Bojana Tokića so bili razlog, da smo obiskali 
OKS – Združenje športnih zvez in se z generalnim sekretarjem OKS dr. Tonetom Jagodicem  pogovarjali o uspehih in 
težavah slovenskega športa.

Dr. Tone Jagodic
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Pogovor

ne gre le za finance, ki prispejo na
račun športnika, ampak gre predvsem
za njegove pravice. Obseg tega je
lahko bistveno večji kot sami finančni
zneski, ki jih športniki dobijo. Pravica
do zdravstvenih storitev, nadstan-
dardnega zdravstvenega zavarovanja,
štipendiranja, ustreznih pogojev šola-
nja ali zaposlitve v državni upravi so za
marsikoga večja nagrada, kot finan-
čna nagrada.
Da bi bila situacija za vrhunske šport-
nike malo bolj ugodna, smo ustanovili
sklad za vrhunske športnike. Iz tega
sklada, ki se financira tako iz javnih
kot zasebnih sredstev, naj bi športniki
z vrhunskimi dosežki prejemali dolo-
čena sredstva za dosedanje uspehe in
bili hkrati kot spodbuda za nove izzive.
Sklad je že zaživel in se bo verjetno
razvijal v okviru materialnih možnosti
in sprejema nacionalnega programa
športa.

Slovenci smo zelo športen narod. Se
lahko primerjamo s članicami EU
glede na športne uspehe?
Absolutno! Ne samo s članicami EU
ampak kar s svetovnimi športnimi ve-
lesilami. Na obeh zadnjih olimpijadah
smo bili na visokem tretjem mestu po
številu medalj glede na število prebi-
valstva. Tudi sicer nas uvrščajo med
športno razvite narode. Če smo bili vča-
sih prepričani, da lahko uspevamo le v
individualnih športih, so nas nogome-

taši, košarkarji, odbojkarji, rokometaši
in hokejisti prepričali, da temu ni tako.
Še bolj pa razveseljuje podatek, da smo
v mlajših kategorijah še veliko boljši kot
v članskih kategorijah, kar je svojevr-
sten fenomen. Lahko smo torej pono-
sni tako na vrhunske športnike kot tudi
vse športno aktivne prebivalce. To daje
lepe obete tudi v prihodnje.

Kako ocenjujete sodelovanje z 
zvezami?
Sodelovanje z zvezami je dvosmerno
in ni skrivnost, da mora biti izražen
obojestranski interes. Lahko rečem,
da se izboljšuje, še posebno odkar
smo uvedli bolj pristne oblike komuni-
kacije za športnike, trenerje ter za
druge strokovne delavce. Vsi ugota-
vljamo, da imamo še veliko neizkoriš-
čenih možnosti in prepričan sem, da
jih bomo nekaj vsekakor izkoristili.
Med pomembne nove možnosti sode-
lovanja spada uveljavitev programa tu-
torjev, ki bi skrbeli za športnike. Gre za
osebe, ki bi športnikom pomagale pri
vseh aktivnostih, ki niso neposredno
povezane s treningi in tekmovanji. Tu
mislimo predvsem na pomoč pri štu-
diju oziroma izobraževanju, iskanju
sponzorjev, zaposlitvi po končani špor-
tni karieri, skratka za osebnostno rast,
da se po zaključku kariere lahko nor-
malno vključijo v družbeno dogajanje.
Primere dobrih praks iz tujine bomo
tako prenesli tudi v naše športno do-
gajanje. Sicer pa lahko rečemo, da je
sodelovanje in povezovanje tako pa-
nožnih kot občinskih zvez zelo dobro.  

NTZS je bila med ustanoviteljicami
OKS. Se še vedno čuti enaka pod-
pora? 
Sodelovanje z Namiznoteniško zvezo
Slovenije, ki je bila med ustanovitelji-
cami OKS pred dvajsetimi leti v Can-
karjevem domu in ki uspešno deluje je
po mojem zelo dobro. To pa ne po-
meni, da ne bi moglo biti še bolje in
prepričan sem, da bomo kmalu našli
nove možnosti sodelovanja. Izzivov je
veliko, pa naj gre za nadaljevanje iz-
obraževanja ali drugih oblik  podpore.
Ne gre pozabiti, da je bil OKS Olimp
ustanovljen prav z namenom sodelo-
vanja s panožnimi zvezami in turnir v
Velenju je že lahko ena od konkretnih
oblik sodelovanja. Seveda smo vedno
odprti za vse dobre pobude, saj se za-

vedamo, da OKS brez panožnih zvez in
dobrega sodelovanja z njimi ne more
obstajati. 

Med prvimi z olimpijsko vozovnico je
Bojan Tokić. Kaj to po vašem mnenju
pomeni za namizni tenis v Sloveniji?
Bojan Tokić je znova dokazal svojo
kvaliteto in mu je treba čestitati. Za
vsakega športnika, ki doseže normo
za udeležbo na Olimpijskih igrah je to
potrditev dobrega dela tako zanj ose-
bno kot tudi za panožno zvezo, s ka-
tero smo podpisali pogodbo za
financiranje programa priprav in na-
stopa na POI v Londonu. Vsekakor
imajo športniki, ki si zagotovijo olimpij-
sko vozovnico že leto pred igrami pred-
nost pred tistimi, ki si to zagotovijo v
zadnjem trenutku. Priprave lahko po-
tekajo bolj umirjeno in načrtovano. Pri
nas si Odbor za vrhunski šport, ki
spremlja vse kandidate, želi sestaviti
čim močnejšo olimpijsko ekipo, vendar
pa je precej odvisno tudi od športne
panoge in od sistema kvalifikacij. Na
OKS si vsekakor želimo, da bi v Lon-
donu nastopili še z večjo ekipo kot v
Pekingu in lahko le upamo, da se bo še
kakšnemu namiznoteniškemu igralcu
ali igralki uspelo kvalificirati na OI.
� Matija Krnc

BOJAN TOKIĆ 
Z OLIMPIJSKO VOZOVNICO

Odlično igro, ki
jo je obdržal
Bojan Tokić vse
od turnirja v Ve-
lenju, je kronal
na sveto vnem
prvenstvu v Rot-
terdamu, kjer si

je priigral olimpijsko vozovnico za
London in s tem izpolnil sanje vsa-
kega športnika, udeležbo na olim-
pijskih igrah (tokrat bo nastopil že
drugič). Tudi tekma proti kitaj-
skemu virtuozu Ma Longu, kasnej-
šemu polfinalistu, je bila ocenjena
med najbolj kakovostnimi na tur-
nirju, zato je prav, da se skupaj z
Bojanom Tokićem vsi v Namizno-
teniški zvezi Slovenije veselimo iz-
jemnega rezultata in mu za
izvrsten dosežek iskreno česti-
tamo.

Veliko odgovorov na stanje športa 
v Sloveniji daje analiza nacionalnega
programa športa
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Prvenstvo

V sako leto organizatorji poskr-
bijo za edinstven športni dogo-
dek, ki  iz leta v leto napreduje

in tudi letos je bilo tako. Zbralo se je
več kot 300 igralcev iz 43 držav, ki so
se pomerili v  petih kategorijah. Naj-
boljši posamezniki so si razdelili de-
narni sklad v vrednosti  122 tisoč

dolarjev. Tako so lahko vsi ljubitelji
športa z belo žogico in loparjem, od
18. do 22. januarja, spremljali naj-
boljše svetovne igralke in igralce in nji-
hove igre v Rdeči dvorani v Velenju. 
Na turnirju je nastopilo tudi osem slo-
venskih igralk in igralcev, vendar se žal
nobenemu ni uspelo uvrstiti v glavni

turnir. Nekateri izmed njih so kljub po-
razom pokazali dobro igro in pustili
dober vtis. Med njimi sta bila Velenj-
čan, ki sedaj igra za Krko, Uroš Slatin-
šek, ki je bil v prvem dvoboju na pragu
zmage proti Dominiku Habesohnu  iz
Avstrije  in mladi up slovenskega nam-
iznega tenisa Jan Žibrat, ki je v prvi
tekmi ugnal Nizozemca Casperja Ter
Luuna. Žibrat je dobro igro, motivira-
nost in svoj talent pokazal tudi v kate-
goriji do 21 let, kjer je sicer izgubil
proti Min Seok Kimu iz Koreje. Ostalim
slovenskim predstavnikom v tej kate-
goriji prav tako ni uspel veliki met in so
tekmovanje zapustili že po prvem
krogu. 
Po kvalifikacijah se je tretji dan tek-
movanja začelo zares, kajti na vrsti so
bili prvi boji glavnega turnirja. Nepo-
sredno so bili vanj vključeni tudi štirje
Slovenci, dve ženski in dva moška
igralca. Prva je slovenske nastope na
glavnem turnirju začela Martina Sa-
fran, ki je bila povratnica po poškodbi
in je dvoboj proti  Ma Eun Song (KOR)
začela zelo dobro in povedla s 3:0 v
nizih, a potem popustila. Korejka je pri-
šla do svoje igre in Safranovi ni več pu-
stila presenečenj in zmagala s 4:3 v
nizih. Naša druga predstavnica Jana
Tomazini pa je v prvem krogu s 4:0 iz-
gubila proti Švedinji Matildi Ekholm.
Naša dva moška predstavnika sta
svoje dvoboje začela veliko bolj uspe-
šno. Naš najboljši igralec Bojan Tokić
je v prvem krogu gladko premagal Po-
ljaka Jakuba Kosowskega s 4:0  in že
takrat nakazal, da je v Velenje prišel
dobro pripravljen. To je v svojem dru-
gem dvoboju samo še potrdil, saj je s
4:3 , sicer ne tako gladko kot v prvem,
premagal Korejca Young Sik Junga.
Svoj prvi dvoboj je dobil tudi, že skoraj
veteran, Saš Lasan, ki je bil boljši od
Italijana Niagola Stoyanova s 4:1. Žal v
drugem dvoboju ni bil tako uspešen in
je svoj nastop na letošnjem Velenj-
skem Pro Touru zaključil s porazom
proti Kitajcu Xu Xinu, zmagovalcu le-
tošnjega turnirja. 
Predzadnji dan je med slovenskimi
igralci v tekmovanju ostal samo še
Bojan Tokić, ki se je po dveh zmagah
in odlični igri uvrstil v osmino finala.
Tam ga je čakal Tajvanec Chih-Yuan
Chuang, ki ni popustil do konca in je
kljub Bojanovemu vodstvu 3:2 v nizih
zbrano odigral do konca in slavil

12. MOPS je za nami

Velenje je že dvanajstič gostilo Mednarodno odprto 
prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu in sedmič v okviru 
elitne serije Pro Tour. 

Velenjska Rdeča dvorana je znova gostila najboljše svetovne namiznoteniške
igralke in igralce

Presenetljivi zmagovalec turnirja v Velenju je postal mladi Kitajec Xu Xin
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Prvenstvo

zmago s 4:3 v nizih. Bojanu se tako ni
uspelo uvrstiti med 16 najboljših, s
čimer bi si zagotovil igranje na Olim-
pijskih igrah v Londonu. Prav slednje
je bilo tudi največje razočaranje za To-
kića. Vsekakor je Novogoričan navdu-
šil množico gledalcev, ki ga je  prišla
spodbujat v Rdečo dvorano in glasno
navijala, kar mu je po njegovih bese-
dah dalo še dodatni motiv. Slednje je
navdušilo tudi organizatorje, ki so si
vsa ta leta prizadevali za večji obisk in
verjetno ni skrivnost, da so za to po-
trebne tudi dobre igre in nastopi slo-
venskih igralcev. 

Pomembna dogodka turnirja sta vse-
kakor tudi svečana otvoritev, ki jo je to-
krat opravil župan Mestne občine
Velenje Bojan Kontič in v kratkem go-
voru pozdravil vse udeležence in gle-
dalce v Rdeči dvorani. Prava tradicija
na vseh največjih tekmovanjih je po-
stala tudi postavitev posebno obliko-
vane mize, na kateri potekajo dvoboji
vse od osmine finala. Da je medna-
rodno odprto prvenstvo v namiznem
tenisu dobilo dobro ime kažejo tudi po-
datki, da sta se ga letos udeležila tudi
najboljša kitajska igralca zadnjih let,
olimpijski prvak Ma Lin in olimpijski

pod prvak Wang Hao. Prav slednja sta
pokazala  izjemno dobro predstavo v
polfinalnem srečanju, kjer je starejši
Ma Lin v tesnem dvoboju premagal
mlajšega in se uvrstil v finale. Tam ga
je nekoliko presenetljivo premagal
mladi up kitajskega namiznega tenisa
Xu Xin, ki je postal zmagovalec 12.
MOPSa. V ženski konkurenci, kjer je
prav tako potekalo povsem kitajsko fi-
nale,  je zmagovalka postala  Wu Yang,
ki je slavila  proti LI Xiaoxia, tesno s
4:3. 
Za nami je torej dvanajsti MOPS, ki je
še enkrat pokazal premoč kitajskih
igralcev v tem najhitrejšem športu z lo-
parjem in belo žogico. Kljub temu bi

lahko rekli, da so se tudi evropski
igralci izkazali in so z našim Tokićem
pokazali dobre igre. Na splošno smo v
velenjski Rdeči dvorani pet dni lahko
spremljali navdušujoče predstave
vseh najboljših namiznoteniških igral-
cev, kar je vsekakor dobra spodbuda
za organizatorje. Prav slednji si pono-
vno zaslužijo odlično oceno tako za iz-
vedbo tekmovanja kot sp re m  lje valnega
programa in logistike. Vsekakor upa -
mo, da bomo v Velenju v letu 2012
spremljali že 13. MOPS in teden dni di-
hali z namiznim tenisom, kajti to med-
narodno tekmovanje je pomemben
turistični in športni dogodek za mesto
Velenje in okolico. Vanj se vsako leto
radi vračajo tudi namiznoteniški
igralci, ki so ga skozi vsa ta leta že ne-
kako vzljubili in se nekateri tu počutijo
zelo domače. Mi si vsekakor želimo,
da tako tudi ostane. 

� Urška Kljajič 

Zmagovalca v igri dvojic sta postala Wang Hao in Zhang Jike, ki sta v finalu prema-
gala francosko dvojico Lebesson-Mattenet.

Pokal in nagrado za zmagovalca je 
tokrat prejel mladi Kitajec Xu Xin

Za zaključne dvoboje tudi v Velenju pripravijo posebno mizo
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JOOLA Evropska liga 2009 -2012

Dekleta so se v 5. krogu  tekmo-
vanja v Hrastniku, kjer je NTK
Hrastnik poskrbel za odlično

organizacijo, pomerile z reprezentanco
Švice in slavile z rezultatom 3:0. V na-
daljevanju so gostovale v Belgiji ter po-
trdile premoč tudi proti reprezentanci
Belgije in jo premagale z rezultatom
3:0. Z izkupičkom je bila selektorica
Vesna Ojsteršek Drnovšek zelo zado-
voljna, saj so se dekleta uvrstila v pol-
finale standard divizije. Tudi fantje so
do polfinala najprej v gosteh premagali
re pre zentanco Švice z rezultatom 3:2
ter doma na Muti, kjer so domačini z
organizacijo presegli vsa pričakovanja,
izgubili proti Luksemburgu z 1:3. Kljub
porazu so se tudi fantje uvrstili v polfi-
nale tekmovanja.
V nadaljevanju so fantje izgubili proti
Turčiji obe polfinalni tekmi in tako za-
ključili tekmovanje na 3.-4. mestu
Standard divizije. Dekleta pa so pre-
senetila in se po porazu doma proti re-
prezentanci Luksemburga z 1:3, v
gosteh izkazala z odlično igro in z še

boljšim rezultatom, saj so zmagale kar
s 3:0 in se tako uvrstile v finale.
Finalni tekmi se bosta predvidoma
odigrali  25. oktobra 2011 doma in
29. novembra 2011 v gosteh. 
Posebno zahvalo namenjamo NTK
Hrastnik in NTK Muta za odlično orga-
nizacijo in velik prispevek k razvoju
namiznega tenisa v Sloveniji.
Izjava selektorice Vesne Ojsteršek
Drnovšek: »Reprezentanco sem prev-
zela, ko je bila JOOLA Evropska liga že
v teku. Bili smo v skupini s Turčijo, Bel-
gijo in Švico. Reprezentanca je imela
ob mojem prevzemu eno zmago in en
poraz. Kasneje smo upravičili vlogo
drugega favorita, saj smo gladko pre-
magali Belgijo in Švico. Turčija s kitaj-
skimi igralkami pa je bila za nas
premočan nasprotnik. V nadaljnjem ra-
zigravanju smo bili boljši od Luksem-
burga in se s to zmago uvrstili v finale
standardne divizije, kjer  bo naš na-
sprotnik ponovno Turčija. Po moji oceni
je bil to maksimalen izkupiček, za kar
gre vsa pohvala dekletom. � S.S.

Dekleta v finalu, fantje končali tekmovanje

V nadaljevanju tekmovanja je slovenska ženska reprezentanca dosegla odličen uspeh z uvrstitvijo 
v finale tekmovanja, fantje so končali tekmovanje z uvrstitvijo na 3.-4. mesto.

Vesna Ojsteršek Dernovšek, 
selektorica ženske reprezenzance

Organizatorji tekme v Muti so pripravili enkratno vzdušje, ki ga je pohvalila  tudi gostujoča ekipa.

NTZS_02_2011:Layout 1  3.6.2011  10:10  Page 6



Junij 2011 I Bela žogica I  7

Družbena odgovornost v namiznem tenisu

NTZS želi otroke in mladino ter vse lju-
bitelje namiznega tenisa  poleg vzgoje
v duhu športa vzgajati tudi v duhu
družbene odgovornosti . Družbeno od-
govornost želimo prenesti in izvajati
tako na lokalni kot svetovni ravni.
V ta namen smo se z povezali s Polono
Čehovin Sušin, ki na Mednarodni nam-
iznoteniški zvezi (ITTF) deluje vodja
programov v oddelkih razvoja in iz-
obraževanja ter treninga. Med Polo-
nina osnovna delovna področja se
uvršča organizacija, koordinacija in iz-
vajanje razvojnih in izobraževalnih pro-
jektov v Evropi in Afriki, ker pa je ITTF
zlasti v zadnjih časih izjemno aktiven
na socialnem in humanitarnem po-
dročju, pogosto obiskuje tudi države in
območja, kjer je namizni tenis šele v
povojih. 
V različnih državah, ki jih Polona obi-
skuje, si zaradi revščine (dežele tret-
jega sveta po vsem svetu), etničnih
konfliktov (Kongo, Burundi, Vzhodni
Timor), vojnih viher (Izrael, Palestina)
ali naravnih katastrof (Haiti) ne morejo
privoščiti nakupa osnovnih rekvizitov

za igranje namiznega tenisa. Zato smo
se odločili, da jim tudi mi priskočimo
na pomoč. 
V ta namen naprošamo klube, igralce
in vse ostale dobre ljudi, da nam z do-
nacijo že uporabljenih oblog za lopar
pri tem pomagajo. Obloge bomo zbirali
v Pisarni NTZS in jih predali Poloni
pred odhodom, ki jih bo v našem
imenu predala svojim varovancem.  
Seveda bomo z različnimi akcijami
družbeno odgovornost prenesli tudi na
lokalno raven. Pri prvi takšni akciji
nam je pomagal NTD Kajuh Slovan, ki
bo društvu ŠENT podaril rabljeno mizo
za namizni tenis, NTZS bo pa s po-
močjo svojih partnerjev priskrbela za
mrežico in loparje. S tem smo omogo-
čili mladim ljudem, ki imajo zdrav-
stvene težave, da se lahko ukvarjajo s
športom. Za dobro gesto se zahvalju-
jemo  Špeli Polončič in NTD Kajuh Slo-
van.
Zato vabimo vse, ki imajo čut za
pomoč ljudem, da se na nas obrnejo s
svojimi predlogi in željami, ki bi pripo-
mogli, da bi pomagali tudi manj sre-

čnim, da bi uživali v najlepši igri na
svetu, namiznem tenisu.
Izjava predstavnice združenja ŠENT:«
Lepa hvala vam za vso pomoč in trud
pri urejanju odobritve donacije in do-
stave namiznoteniške mize. Naši upo-
rabniki so jo zelo veseli in služi svojemu
namenu- sedaj bodo imeli  možnost
igranja namiznega tenisa, ki je  dru-
gače ne bi imeli - naše združenje nima
denarja za plačilo najema dvorane . V
glavnem smo  odvisni od dobrih ljudi,
da nam kaj podarijo in pa donatorjev.
Za vsako pomoč smo hvaležni. 
Športna aktivnost pripomore k bolj-
šemu psihofizičnemu počutju , zato
smo veseli nove pridobitve. Glede na
to, da naši uporabniki prejemajo v ve-
čini zdravila jih vzpodbujamo k aktiv-
nosti, k preživljanju prostega časa v
naravi in k temu, da se skušajo vklju-
čiti v vsakdanje življenje seveda prila-
gojeno njihovim zmožnostim oz.
počutju. Sama sem mnenja, da člo-
vek, ki ni čustven, ki se ne poglablja v
nobeno zadevo težje zboli, ker se ga
nobena stvar ne dotakne. Ti naši lju-
dje, pa so v sebi čustveni, ranljivi in
marsikateri izhaja tudi iz družine, kjer
mu ni najlepše. Vse to so vzroki , da
nekdo zboli. In Dnevni centri našega
združenja so namenjeni aktivnemu
preživljanju prostega časa , k temu, da
se lahko nekdo ki je v stiski pogovori s
psihologom, strokovnim delavcem in
naredi načrte, kako bo živel naprej.

Srčnost obogati vsako
človeško življenje

V medsebojni pomoči postane življenje vseh lepše in boljše. 

Polonini varovanci na enem od izobraževanj Foto: Polona Čehovin Sušin
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Iz naših klubov

Po kratkih pripravah in nekaj ra-
zgovorih je leta 1997 druščina
prijateljev in znancev, ki so

imeli radi namizni tenis sklenila, da
prenese ta, najhitrejši šport z žogico v
Puconce in poskuša s pomočjo šole
predstaviti namizni tenis tudi otrokom,
kar je bil osnovni namen ustanovitve
društva. Poleg formalnih obveznosti,
se je bilo potrebno vključiti tudi v Nam-
iznoteniško zvezo Slovenije, registrirati
prve igralce in se po možnosti uvrstiti
v 3. državno namiznoteniško ligo. To
okrnjeni ekipi na kvalifikacijah sicer ni
uspelo, vendar pa je klub dobil drugo
priložnost z izstopom ene od ekip, saj
se je na ta način sprostilo eno mesto.
Z veseljem smo izkoristili priložnost in
ekipa v sestavi: Ivan Kuzma, Aleš Fri-
drih, Andrej Sapač in Robert Smodiš je
pokazala, da jo je potrebno jemati zelo
resno. Takšen je bil tudi naš pristop,
saj je bilo v zelo kratkem času potre-
bno organizirati dvorano, mize z vso
opremo, ki jih v Puconcih v zahtevani
kvaliteti ni bilo in seveda prve drese in
trenirke. Dobro opravljeno delo je bilo
dokončno potrjeno na koncu sezone z
osvojitvijo 1. mesta v 3. državni ligi in
neposredno uvrstitvijo v 2. ligo.
Dosežki in predvsem odziv okolice
nam je bila motivacija, da z delom in
še večjo vnemo nadaljujemo po začr-
tani poti. Ko so bili temelji kluba po-
stavljeni, se je začelo resno razmišljati
o namiznoteniški šoli, ki bi prevzela os-
novno poslanstvo kluba, to je prenos
namiznoteniškega znanja na mlajše
generacije. Že v jeseni 1998 smo ob
pomoči Mitje Županeka iz Murske So-
bote sprejeli prve igralce in jih pope-
ljali v »naš« športni svet. Seveda je
veliko obvezo predstavljalo tudi nasto-
panje v 2. državni ligi, kjer so bile
ekipe bistveno močnejše in bolj kako-
vostne. Verjetno bi bilo marsikaj dru-
gače, če se takrat, 2 dni pred

zaključkom poletnega prestopnega
roka, nebi v klubu oglasil Štefan
Kovač, ki se je odločil, da zaključi
svojo zelo uspešno tekmovalno pot v
enem izmed domačih klubov. Da bo to
naš klub, smo bili takrat vsi zelo prese-
nečeni in seveda neizmerno počaščeni,
da bomo lahko igrali v ekipi z legendo
slovenskega namiznega tenisa, ki pa
še zdaleč ni bil za staro šaro, kar je v
naslednjih letih kar nekajkrat zelo
uspešno dokazal. Pod vodstvom Ko-
vača in pomoči Fridriha, Sapača in
Smodiša je ekipa nekoliko nepričako-
vano osvojila 1. mesto v ligi za sezono
1998/1999, kar nam je ponovno za-
gotavljalo napredovanje v najelitnejšo
ligo slovenskega namiznega tenisa. Ker
pa klub takrat tako organizacijsko kot
tudi finančno ni bil sposoben prevzeti
vseh obveznosti nastopanja v prvi ligi,
se je upravni odbor po posvetu s spon-
zorjem odločil, da ostane še naprej v
2. ligi. Taka odločitev se je pozneje po-
kazala kot zelo modra in pravilna. Na
občnem zboru decembra 1998 je bila
predlagana reorganizacija organov

kluba in Ernest Nemec je bil izvoljen
za drugega predsednika NTK KEMA
Puconci in to funkcijo zelo uspešno in
vneto opravlja še danes.
V sezoni 1999/2000 se je klub še bolj
utrdil v svoji organizaciji. Številčnejša
je postajala namiznoteniška šola in
angažiran je bil trener Gorazd Brumec.
To sezono se je klubu priključil tudi
Borut Benko, ki je ekipi iz pretekle se-
zone pomagal pri ponovni osvojitvi na-
slova v 2. ligi in s tem direktne
uvrstitve v 1. ligo. Tokrat smo se odlo-
čili, da se preizkusimo tudi v najvišjem
rangu tekmovanja.
Za našo prvo sezono v 1. državni ligi v
sezoni 2000/2001 smo v klub prido-
bili Bojana Paviča in Mirka Ungerja
ml., ki je s to sezono prevzel tudi na-
loge trenerja otrok. Ekipa v sestavi
Mirko Unger, Bojan Pavič, Borut
Benko, Andrej Sapač, Robert Smodiš
in Štefan Kovač, ki je prevzel tudi na-
loge vodje ekipe, nismo natančno ve-
deli, kaj lahko pričakujemo. Da bomo
osvojili končno 6. mesto, si pred se-
zono nihče ni upal napovedati. Klub se

14 let Namiznoteniškega kluba 
Kema Puconci

9. marca je minilo 14 let od ustanovnega občnega zbora, takrat namiznoteniškega kluba Puconci, 
ki se je odvijal v prostorih Osnovne šole Puconci. Klub se je še istega leta na drugem občnem zboru 
30. 11. preimenoval v Namiznoteniški klub Kema Puconci.

Državni prvaki 1. SNTL, sezona 2009/2010 
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Iz naših klubov

je v tej sezoni tudi prvič vključil v med-
narodna tekmovanja, kot je bilo TT
Inter Cup. Prvo medaljo (bronasto) za
naš podmladek pa je osvojil Matej
Kuhar na državnem posamičnem
prvenstvu za mlajše kadete v igri dvo-
jic s soigralcem Pavičem iz Ljubljane.
Sezona 2001/2002 je bila zelo pod-
obna prejšnji. Po 6. mestu v 1. državni
ligi s praktično nespremenjeno ekipo,
gre izpostaviti večje število odličnih re-
zultatov našega podmladka. Izstopal
je Dominik Škraban, ki je osvojil svojo
prvo in sicer kar zlato, medaljo na
državnem posamičnem prvenstvu za
mlajše kadete v igri dvojic s soigral-
cem Verdnikom iz Mute. V klubu smo
se vedno zavedali naše vloge pri pro-
mociji namiznega tenisa in spodbuja-
nju mladih k ukvarjanju s to športno
panogo, zato smo se odločili, da orga-
niziramo tekmo Evropske lige med re-
prezentancama Slovenije in Ma d ža rske
jeseni leta 2001. Kvaliteta organiza-
cije, predvsem pa izkazan interes s
strani javnosti in medijev je bila še
dolgo tema razgovorov in pohval v
namiznoteniških krogih.
Poletje 2002 je bilo v klubu zaznamo-
vano s prihodom enega najperspe-
ktivnejših mladih igralcev Slovenije,
Mitje Horvata iz Murske Sobote. S
svojo igro je pokazal, da ima velik po-
tencial, v klubu pa smo si ga zaželeli
tudi zaradi dejstva, ker je praktično do-
mačin. Njegov prihod je ekipi (Horvat,
Unger, Benko, Kovač) dal novega za-
leta, kar se je odrazilo na koncu se-
zone 2002/2003 s končnim 2.
mestom v 1. ligi. V II. Ligi je nastopala

druga ekipa in osvojila končno 8.
mesto, razvoj pa je bil zelo dobro viden
tudi pri našem podmladku.
V sezoni 2003/2004 se je prvi ekipi iz
pretekle sezone pridružil še Matej
Petar. S skupnimi močmi je ekipi
uspelo ponoviti 2. mesto, ob tem pa se
še v mednarodnem tekmovanju TT
Inter-Cup uvrstiti v četrtfinale, kar je bil
do takrat največji mednarodni klubski
uspeh. Vedno bolj pa se je potrjevalo
dobro delo našega trenerja Mirka Un-
gerja ml. z mladimi igralci, saj so le-ti
osvajali vedno boljša mesta tudi na
največjih državnih tekmovanjih. Poka-
zalo se je, da prihaja z Gorazd Horva-
tom in Primož Pelcarjem že nov rod
igralcev, ki bodo lahko nadaljevali z
uspehi v najmlajših kategorijah.

Da bi uspeli zadržati korak z vrhom
smo v klub po odhodu Benka in Pe-
tarja pripeljali za sezono 2004/2005
Gregorja Nišaviča, ki bi naj zagotovil
uvrstitev ekipe v prvo polovico ligaške
lestvice. S končnim 4. mestom so se
pričakovanja potrdila, kazalo pa je, da
bo to mesto brez močnejše okrepitve
zelo težko obdržati. Druga ekipa je pre-
stopila v nižji rang z namenom, da
imajo naši mladi igralci več možnosti
za bolj kakovostne dvoboje, saj je bila
druga liga za njih bistveno premočna.
Na koncu so osvojili drugo mesto, a so
se zaradi odstopa ene izmed ekip vse-
eno uvrstili v II. ligo. Prva ekipa je do-
segla zelo odmeven rezultat z
uvr s titvijo med 32 ekip v Evropskem
pokalu Nancy-Evans. Po osvojenem 2.
mestu na kvalifikacijskem turnirju na
Madeiri in zmagami nad domačini in
prvaki iz Turčije in Grčije je bil to največji
mednarodni uspeh v klubski zgodovini.
Izpostaviti pa velja prvo sodelovanje
naše ekipe deklic v II. državni ligi za
ženske. S tem smo postali edini klub
v Sloveniji, ki je imel svoje ekipe v kar
treh državnih ligah. Namen tega je bil,
omogočiti čim širšemu krogu naših
igralcev nastopanje v ligaških tekmah,
ki so najpomembnejše za kaljenje
mladih igralcev in igralk. Kako uspešni
smo bili pri tem, kaže bilanca medalj
iz državnih prvenstev. Naši igralci so
osvojili skupaj 12 medalj in eno
ekipno. Od tega je kar 12 medalj os-
vojil naš podmladek in kar 11 so jih
osvojili v posamičnih konkurencah.

Igralci Pelcar, Železen in Horvat z dr. Kondričem na tiskovni konferenci pred 
potjo v Katar

Učenci OŠ Puconci na predstavitvi namiznega tenisa 
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Iz naših klubov

Naslednjo sezono so cilji v ligaških tek-
movanjih ostali enaki. Ob pomoči De-
jana Stojanoviča v prvi ekipi, smo
pričakovali uvrstitev med prve štiri, kar
je bilo na koncu tudi izpolnjeno. Prvič
v zgodovini Slovenije, se je v sezoni
2005/2006 igralo tudi pokalno tek-
movanje. Izkoristili smo našo prilož-
nost in na koncu postali vice prvaki
pokala Slovenije. Ponovno pa so se iz-
kazali naši najmlajši in na državnih
prvenstvih osvojili skupaj 10 medalj. 4
medalje pa so osvojili naši igralci tudi
v članski konkurenci.
Že med sezono, še bolj pa po zaklju-
čenem tekmovalnem delu se je zelo
jasno pokazalo, da bo potrebno ekipo,
ki je že nekaj časa nosila celotno
breme nastopanja v 1. ligi, okrepiti in
osvežiti z novimi močmi. Vedno bolj je
prihajalo do koncentracije igralcev v
nekaj klubih, kar je pomenilo nevar-
nost, da bi pri obstoječi sestavi zdrsnili
v povprečje in s tem klub na določenih
področjih zelo oslabili. Po dogovoru s
sponzorji in sklepu upravnega odbora
je bil v klub  sprejet Zvonko Plohl iz
Gornje Radgone. Da se nam bo v pri
ekipi pridružil tudi mladi Bojan Ropoša
iz Murske Sobote nismo načrtovali,
vendar smo bili njegovega pristopa
enako veseli, saj smo vedeli, da bodo
z njim treningi še bolj kakovostni, prva
ekipa pa za nasprotnike še bolj neu-
godna.
Naša pričakovanja so se več kot ures-
ničila. Po kvalitetnem pripravljalnem

obdobju so sledile močne medna-
rodne tekme v Srednjeevropskem Su-
perpokalu, kjer se nam je uvrstitev v
četrtfinale izmuznila skozi šivankino
uho. Sezona 2006/2007 pa je bila
vrhunec uspehov kluba. Osvojitev na-
slova državnega prvaka, kakor tudi 10
medalj na posamičnih državnih prven-
stvih je bila bilanca leta 2007, ko smo
praznovali tudi 10. rojstni dan kluba.
Leto 2008 je bilo po rezultatih iz-
jemno, čeprav smo bili v klubu najprej
malo razočarani, saj smo prvenstvo iz-
gubili ob osvojitvi enakega števila
točko kot prvi Maribor, z razliko le dveh
nizov minusa. Žalost ni trajala dolgo,
saj je prva ekipa več kot prepričljivo na
finalu pokala, ki smo ga organizirali v
Puconcih, premagala Maribor v polfi-
nalu in nato še NTK Soboto v finalu.
Ekipa v postavi Mitja Horvat, Zvonko
Plohl, Bojan Ropoša, Dominik Škra-
ban, pod vodstvom Štefana Kovača je
naredila vse, da je klub ostal v samem
vrhu. Več kot uspešno, pa sta nasto-
pali tudi ekipi v 2. in 3.  ligi. Tudi
uspehi v posamičnih kategorijah niso
zaostajali za tistimi v ekipnih tekmo-
vanjih. Naši igralci so osvojili skupaj
26 medalj na državnih prvenstvih v
vseh starostnih skupinah.
Tudi leto 2009 je bilo več kot uspešno,
tako na športnem kot organizacijskem
področju.  Drugič v zgodovini kluba
smo osvojili naslov pokalnega zmago-
valca, medtem ko je prva ekipa osvo-
jila končno 3. mesto v prvi državni ligi.

Več kot izjemen uspeh pa je tudi os-
vojitev 21 medalj na državnih posami-
čnih in ekipnih prvenstvih, od tega 15
v mlajših kategorijah.
Drugič v zgodovini kluba smo v letu
2010 osvojili naslov državnega
prvaka, medtem ko smo v pokalnem
tekmovanju osvojili drugo mesto. Odli-
čen uspeh je tudi osvojitev 17 medalj
na državnih posamičnih in ekipnih
prvenstvih, od tega 12 v mlajših kate-
gorijah.
Skoraj nemogoče je našteti še vse
ostale uspehe, ki so jih osvajali naši
igralci in igralke. Še posebej ponosni
smo na odlične rezultate našega pod-
mladka, veseli pa smo tudi vsakega
nastopa našega igralca za reprezen-
tanco Slovenije. Izpostaviti pa velja, da
vseh omenjenih športnih dosežkov ne
bi bilo brez strokovnega dela in profe-
sionalnega odnosa do namiznega te-
nisa tako naših trenerjev, kot tudi
igralcev. Zasluge Mirko Unger-ja ml. ter
Štefana Kovača je nemogoče opisati
in strniti v nekaj besedah. Brez njiju
klub iz Puconec v tem času nikoli nebi
bil to, kar je.
Skozi ves čas delovanja kluba nas je
spremljalo in bogatilo sodelovanje s
klubom NTK Sobota iz Murske Sobote,
ki je s svojo 40-letno tradicijo na nek
način postavil tudi temelje za naš
klub. Medsebojna pomoč in dopolnje-
vanje v delu je postalo nekaj vsakda-
njega.
Čeprav smo v klubu v preteklih 14
letih prejadrali skozi številne viharje,
nam je to lahko uspelo le s skupnimi
močmi, in ob izdatni podpori sponzor-
jev, donatorjev in Občine Puconci. S
pridobljenimi izkušnjami smo postali
boljši, naše prijateljstvo in povezanost
z namiznim tenisom pa še močnejše.
Športnemu življenju in utripu v občini
in pokrajini smo dali novo dinamiko,
kar potrjujejo tudi številna priznanja,
ki jih je klub in njegovi igralci prejeli za
svoje delo in rezultate.
Še posebej smo v klubu ponosni, da
smo bili kar 3 krat proglašeni, s strani
pomurskih športnih novinarjev in jav-
nosti, za najboljšo športno ekipo v Po-
murju. To nam je potrditev, da so naši
rezultati in delo opaženi v domačem
prostoru, kar nam veliko pomeni in
nam je velika spodbuda.

� Robert Smodiš

Jih prepoznate? SVS Niederösterreich v Puconcih 
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Iz naših klubov

Simpatične igralke NTK Inter di-
skont FUŽINAR Ravne na Koro-
škem so pred kratkim, potem

ko so pred dvema mesecema že tretjič
osvojile Pokal Slovenije, tretjič postale
tudi ekipne državne prvakinje. Tako so
igralke Asya Kasabova, Manca Fajmut
in Katja Šapek pod vodstvom trenerja
Mateja Petarja popolnoma uresničile
osnovna zastavljena cilja s strani glav-
nega sponzorja, to je podjetja Inter di-
skont Ravne na Koroškem. Zmaga v
obeh tekmovanjih je bila s strani stro-
kovne javnosti in medijev res pričako-
vana, toda nihče ni  pričakoval takšne
razlike v seštevu točk ob koncu tek-
movanja.
Pred igralkami je sicer še pomembna
tekma, ki ne zagotavlja nobenega na-
slova, saj se bodo 1. junija 2011 po-
merile z moškim državnim prvakom, to
je ekipo ŽNTK Finea Maribor. Ponovno
so namreč izzvale moške prvake. Res
je, da so obe podobni tekmi, lani in
predlani, proti ekipi NTK Kema in ekipi
ŽNTK Finea Maribor,  izgubile z rezul-
tatoma 1:8 (igra se po sistemu vsak z
vsakim). Bolj kot rezultat pa je po-
memben namen prireditve, to je pro-
mocija namiznega tenisa, ki je vedno

dobro medijsko podprta. Na edin-
stveni tekmi, za katero ne poznamo
podobnega primera v sodobnem nam-
iznem tenisu, sicer dekleta ne zaosta-
jajo toliko za moškimi, kot sta po k azala
oba rezultata, saj so se morali fantje
pošteno potruditi za vsako posamezno
zmago posebej. In tako bo verjetno
tudi letos!
V novi sezoni si igralke s predsedni-
kom Stojanom Šaterjem želijo pred-
vsem, da bi se povečala kon ku ren čnost
v ženskem namiznem tenisu v Slove-
niji,  da bi bili njihovi dvoboji  z ostalimi
ekipami bolj enakovredni, in bi se tako
dvignila tudi kakovost. In da ne bi bilo
vsako leto manj ekip v ligaških tekmo-
vanjih.
Še večja želja in potreba kluba pa je iz-
gradnja novih vadbenih prostorov, na-
menjenih samo namiznemu tenisu. Tu
se sicer nekaj premika, vendar zelo
počasi, in le upati je, da bodo vse
obljube občinskih funkcionarjev res
uresničene. Igralke in igralci NTK Inter
diskont Fužinar si močno želijo, da bi
se to zgodilo že do naslednje tekmo-
valne sezone.

� Božo Šetina

NTK Inter diskont Fužinar

Katja Šapek, Manca Fajmut, Asya Kasabova, Matej Petar
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V novi sezoni si igralke 
s predsednikom Stojanom
Šaterjem želijo predvsem, 
da bi se povečala 
kon ku ren čnost v ženskem
namiznem tenisu v Sloveniji,
da bi bili njihovi dvoboji  
z ostalimi ekipami bolj 
enakovredni, in bi se tako
dvignila tudi kakovost.
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Intervju

Na turnirju v Velenju nam je takole
opisal svojo odločitev: »O odhodu
sem razmišljal že nekaj časa in odlo-
čitev je bila sprejeta že prej. Sam pri
sebi sem se odločil, da hočem postati
profesionalni igralec, kar pa je mo-
goče le v tujini. Izbral sem Nemčijo
ker vem, da je dobro urejeno za vse.
Seveda sem imel, tako kot vsak za-
četnik, veliko težav tako z jezikom,
kot partnerji za trening in domotož-
jem, vendar se stvari počasi urejajo.
Vem, da je boljše rezultate mogoče
doseči le z boljšim in bolj kakovos-
tnim treningom, vendar sem prepri-
čan, da se bo v nekaj letih uredilo
tudi to. Ne samo za ekipo, za katero
bom nastopal, tudi sam bi rad napre-
doval po svetovni lestvici. Igrati v mla-
dinski konkurenci in med člani je
velika razlika. Če sem bil med mla-
dimi težko premagljiv, pa je med člani

ravno obratno. Za vsako zmago se je
treba močno potruditi in hitro sem
ugotovil, kaj mi manjka. Sodobna igra
se kar precej razlikuje od tiste, s ka-
tero sem začel sam. Res je, da imam
nekaj značilnih udarcev, vendar pa
me čaka še veliko dela, da bom iz-
boljšal moje tehnično znanje kot tudi
fizično in psihično pripravljenost.
Toda ne glede na to, da se počutim
malo osamljenega sem odločen, da
nadaljujem svojo namiznoteniško ka-
riero v tujini. Moji cilji so dolgoročni,
tako kot so bili Bojanovi na začetku
igranja v tujini. Če imaš pred seboj
jasno začrtane cilje, potem jih je lažje
doseči. Eden prvih je ta, da se pribli-
žam stotici na rang lestvici, potem pa
si zastavim nove cilje. Za dosego
vseh ciljev v športu pa je potrebno ve-
liko napornega dela in treningov. Brez
tega ne gre. Res pa je, da so po-

membni tudi pogoji dela, pa naj gre
za opremo, sotekmovalce, trening,
trenerje, svetovalce, maserje, bivalne
pogoje  ali druge osebe, ki lahko vpli-
vajo na kakovost dela.  Glede na do-
govorjene pogoje sem zadovoljen,
čeprav vem, da bi se dalo še marsikaj
izboljšati na vsakem od segmentov.
In prepričan sem, da mi bo v nekaj
letih to tudi uspelo.« je zaključil svoje
misli Jan. Z igrami v Velenju je to vse-
kakor že dokazal. � Matija Krnc

Jan Žibrat z osvojenima kolajnama 
na zadnjem Evropskem prvenstvu za
mladino

Na turnirju v Velenju je že pokazal svojo zrelo igro tudi med mlajšimi člani 
12 I Bela žogica I Junij 2011 

Jan Žibrat: 
»Malo sem osamljen«

Dobitnik kar dveh medalj iz zadnjega Evropskega prvenstva za 
mladino Jan Žibrat v letošnji sezoni ne igra več doma, ampak je
odšel po stopinjah našega najboljšega igralca Bojana Tokića 
v Nemčijo, da tam uresniči svoje namiznoteniške sanje.
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Turnirji

Tradicionalni mednarodni odprti tur-
nir za invalide s faktorjem 40 v La-
škem je znova privabil vse najboljše
v posameznih kategorijah, saj se je
tudi med invalidi že vnel neizprosen
boj za olimpijske vozovnice. Prav zato
se je v Laškem zbralo rekordnih 342
tekmovalcev iz kar 38 držav.
Tako kot vedno, je tudi tokrat organi-
zacijo prevzela Zveza za šport invali-
dov Slovenije – POK, in po mnenju
udeležencev, tudi tokrat odlično. 
Prav bližajoče se olimpijske igre so
bile vzrok, da je bilo poleg že tradi-
cionalno številnih ekip Francije in
Nemčije, številno zastopstvo tudi iz
Kitajske, ki so imeli tudi največ
uspeha v posameznih kategorijah, če-
prav premoč tu ni tako izrazita. Če je
bilo vse odlično v organizacijskem
smislu, pa so organizatorji tokrat
imeli nekaj težav zaradi tehničnih
ovir. V dvorani, ki je žal v prvem nad-
stropju, je samo eno dvigalo, pa še to
je tovorno in ni bilo predvideno za pre-
voz oseb, se je zaradi pregretega olja
ustavilo. Na srečo v večernih urah,
tako da se je tekmovanje zaradi
nekaj zamud v urniku, le nekoliko zav-
leklo. Izkušena ekipa turnirskega vod-
stva, ki je bila skoraj v celoti enaka
kot na svetovnem prvenstvu, je z iz-
najdljivostjo in izkušnjami uspešno
rešila večerni zaplet. Ob tem so po-

magali tudi gasilci, saj je bilo nekaj
tekmovalcev na vozičkih treba ročno
prenesti v  tekmovalne ringe in nato
še iz nje. Bolj kot to skrbi podatek, da
že nekaj let obljubljenega novega dvi-
gala še ni in lahko se zgodi, da bo
prav dvigalo največja ovira pri dode-
ljevanju naslednjih tekmovanj. 
Na turnirju je sodelovala tudi repre-
zentanca Slovenije, ki je po nekaj
slabših uvrstitvah v posameznih ka-
tegorijah znova zablestela v ekipni
tekmi, tako da sta Mateja Pintar in

Andreja Dolinar znova osvojili kolajno
in tako rešili čast tudi v tekmovalnem
smislu.
Sodelovanje s Thermano Laško, ki je
tudi glavni pokrovitelj tekmovanja se
je izkazalo kot odlična kombinacija
sodelovanja gospodarstva in športa,
zato smo prepričani, da bodo hitro re-
šili tudi tehnične probleme (dvigalo)
in bodo znova v začetku maja redni
gosti v Laškem namiznoteniške
igralke in igralci iz vsega sveta.
� Matija Krnc

V športni dvorani Tri lilije je bilo na trenutke kot v panju

Mateja Pintar in Andreja Dolinar sta znova reševali čast slovenskega 
namiznega tenisa

V Laškem že osmi turnir najvišje serije
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Izobraževanje

Na nivoju države skrbita za usposa-
bljanje strokovnih delavcev v namiz-
nem tenisu Namiznoteniška zveza
Slovenije in Fakulteta za šport ob fi-
nančni podpori Evropskih socialnih
strukturnih skladov in Ministrstva za
šolstvo in šport. Cilj obeh izvajalk je
predvsem izboljšanje strukture uspos-
obljenosti delavcev v športu ter prila-
goditvi razvoja same športne panoge,
kar je nedvomno tudi izrednega po-
mena za razvoj slovenskega športa
nasploh. Usposabljanje v športu je
opredeljeno z Zakonom o športu,
skladno s katerim izvajajo programe
usposabljanja nosilci programov - pa-
nožne športne zveze v Sloveniji in Fa-
kulteta za šport. 
Pri usposabljanju pa svoj delež pri-
speva tudi Olimpijski komite Slovenije,
ki ga k temu zavezuje Nacionalni pro-
gram športa. Skladno s to zavezo je
OKS-ZŠZ s ciljem posodabljanja po-
slovnega področja (tudi po vzoru Med-
narodnega olimpijskega komiteja in

nekaterih NOK) konec leta 2005 usta-
novil storitveno podjetje OKS-Olimp, ki
skrbi za tehnično podporo pri izvedbi
usposabljanj na vseh nivojih. OKS-
Olimp je na podlagi javnega razpisa za
»sofinanciranje programov usposa-
bljanja strokovnih delavcev v  športu v
letih 2009, 2010 in 2011« izbran iz-
vajalec programov usposabljanj in li-
cenčnih seminarjev, ki so brezplačni in
tako dostopni vsem zainteresiranim.
Program delno financiranata Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Pro-
gram se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojne priori-
tete: »Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja«, prednostne
usmeritve: »Izboljšanje usposobljeno-
sti posameznika za delo in življenje v
družbi temelječi na znanju«. S po-
močjo sredstev iz Evropskega social-
nega sklada OKS-Olimp skupaj z
ostalimi vključenimi konzorcijskimi

partnerji z izvedbo programov  uspo sa-
blj anj in licenčnih  seminarjev spod-
buja strokovni razvoj delavcev na
področju športa in s športom poveza-
nimi dejavnostmi. Kadrovska politika
na vseh ravneh predstavlja temelj za
razvoj športa in športne kulture. Pro-
grami usposabljanj in licenčni semi-
narji se izvajajo v vseh dvanajstih
statističnih regijah Slovenije - tudi v
manj razvitih območjih.
OKS–Olimp v sodelovanju z nosilci
programov – nacionalnimi panožnimi
športnimi zvezami in drugimi špor-
tnimi organizacijami s kakovostno in
raznovrstno ponudbo usposabljanj in
licenčnih seminarjev zapolnjuje iz-
obrazbeni primanjkljaj športnih delav-
cev. Slovenski šport na ta način
pridobi več kadra z novimi znanji, ka-
teri pripomorejo k nadaljnjemu si-
stemskemu in kakovostnemu delu na
področju športa ter s športom poveza-
nimi dejavnostmi. Poudariti je potre-
bno, da so kazalniki rezultatov pro jekta

Usposabljanje v namiznem tenisu 

Strokovni delavci v namiznem tenisu so eden najpomembnejših vzvodov uspešnega razvoja športne 
panoge, česar se zavedata tudi stroka in država, ki njihovo usposabljanje podpirata prek sredstev 
Evropskega socialnega strukturnega sklada. 

Udeleženci seminarja so bili izredno zadovoljni tako s predavatelji kot pogoji dela

14 I Bela žogica I Junij 2011 
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Izobraževanje

preseženi; samo OKS-Olimp je do
sedaj izvedel 243 programov usposa-
bljanj in licenčnih seminarjev. OKS-
Olimp v partnerstvu z NPŠZ z zadostnim
številom in visoko stopnjo usposoblje-
nih strokovnih kadrov ustva rja pogoje
za kakovostne športne storitve in ures-
ničuje ambicijo uveljavljanja koncepta
vseživljenjskega učenja profesionalnih
in amaterskih strokovnih kadrov, s ka-
terim bo delež strokovnih delavcev
vključenih v stalen proces usposa-
bljanj nad povprečjem držav EU.
Namiznoteniška zveza Slovenije se je
v ta program vključila relativno pozno,
vendar pa sta bili v okviru brezpla-
čnega usposabljanja vseeno izvedeni
dve usposabljanji za naziv Inštruktor
namiznega tenisa in eno usposablja-
nje za naziv Trener namiznega tenisa.
Na obeh inštruktorskih usposabljanjih
je sodelovalo 38 kandidatov, trener-
skega usposabljanja pa se je udeležilo
16 kandidatov. Na obeh usposablja-
njih so sodelovali vrhunski domači in
tuji predavatelji. Zagotovitev visokega
nivoja izvedbe usposabljanja seveda
ni enostavna zadeva, saj je sama iz-
vedba povezana z visokimi finančnimi
sredstvi in organizacijskimi problemi.
Kljub temu so bili slušatelji vseh treh

usposabljanj z izvedbo in posredova-
nim znanjem več kot zadovoljni, o
čemer pričajo tudi visoke ocene, ki so
jih prejeli posamezni predavatelji in or-
ganizator usposabljanja.  
V pripravi je prijava na nov razpis za
obdobje do 2013. Namiznoteniška
zveza Slovenije bo ponovno kandidi-
rala za finančna sredstva v konzorciju
OKS. Pričakujemo, da bomo na tem
razpisu uspeli in kandidatom ponovno
zagotovili vrhunske predavatelje in or-
ganizacijo usposabljanja na najvišjem
možnem nivoju.     
V skladu z Zakonom o športu so lahko
v športu dejavni samo strokovni de-
lavci z ustrezno usposobljenostjo. Na
Namiznoteniški zvezi Slovenije tre-
nutno poteka pregled vseh uspos-
obljenih inštruktorjev in trenerjev, saj
je vpis v bazo ŠPAK predpogoj za
samo delo v športu na eni strani in na
drugi strani tudi pogoj za večjo uspeš-
nost zveze pri pridobivanju sredstev
na javnih razpisih. 

� dr. Miran Kondrič, 
Fakulteta za šport

� Nadja Blagojević, 
OKS-Olimp

Pridobljeno teoretično znanje so udeleženci preizkusili tudi v praksi

OKS–Olimp v sodelovanju 
z nosilci programov – 
nacionalnimi panožnimi 
športnimi zvezami in drugimi
športnimi organizacijami 
s kakovostno in raznovrstno 
ponudbo usposabljanj in 
licenčnih seminarjev 
zapolnjuje izobrazbeni 
primanjkljaj športnih 
delavcev. Slovenski šport 
na ta način pridobi več
kadra z novimi znanji, 
kateri pripomorejo 
k nadaljnjemu sistemskemu
in kakovostnemu delu na 
področju športa ter 
s športom povezanimi 
dejavnostmi.

”
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Rekreacija

Moški do 39 let
1. Gradišar Simon
2. Rikanovič Dragan
3. Fridrih Dejan

Moški 40 do 49 let
1. Zore Lojze
2. Maselj Bojan
3. Günther Erih

Moški 50 do 59 let
1. Vinčec Igor
2. Žekš Jože
3. Škoberne Boris

Moški 60 do 64 let
1. Pogačar Jože
2. Vitanc Marjan
3. Varl Igor

Moški 65 do 69 let
1. Stankovič Dragan
2. Pretnar Vinko
3. Bažato Dušan

Moški 70 do 74 let
1. Hafner Jože
2. Pančur Rado
3. Pogačnik Stane

Moški nad 75 let
1. Svoljšak Janez
2. Kosovel Boris
2. Novak Janko

Ženske do 50 let
1. Belavič Jolanda
2. Zrinski Renata
3. Gerdina Mateja

Ženske nad 50 let
1. Lapanja Dragica
2. Šebjanič-Pupis Jasna
3. Prezelj Živa

Ženske dvojice(enotna kat.)
1. Zrinski - Belavič
2. Lapanja-Šebjanič Pupis
3. Zidar Zupan - Gerdina M.

Moške dvojice do 39 let
1. Rikanovič - Žgank
2. Fridrih D.- Lenko
3. Gradišar - Škerl

Moške dvojice 40 do 59 let
1. Zore L. - Strnišnik
2. Maselj - Škoberne
3. Vinčec - Žekš

Moške dvojice nad 60 let
1. Stankovič-Vitanc
2. Šemrov - Varl
3. Kenič - Glažar

� Janez Zore

Veterani in rekreativci - namizni tenis

Jakostna lestvica za sezono 2010/11

T urnirji za rekreativce in veterane so potekali po vsej
Sloveniji od Ljutomera, Velikih Lašč, Novega mesta,
Petrovč, Trbovelj, Nove Gorice in Ajdovščine. Na tur-

nirjih smo se borili, znojili, družili, na koncu pa večinoma
odšli domov dobre volje.  Najboljši igralec je Jože Hafner, ki

ne pozna poraza. Najstarejši udeleženec turnirjev je z 80
leti  Lado Petrovič. Najboljši igralci in igralke po kategorijah
so na državnem prvenstvu v namiznem tenisu za veterane
in rekreativce, ki je bil 16. aprila 2011 v Ljubljani, prejeli
pokale za zaslužen trud. To so : 

Na rekreativnih tekmovanjih je pomembno tudi druženje
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Natečaj za izbiro 
slogana Namiznoteniške
zveze Slovenije

Objavljamo razpis za oddajo idejnih rešitev slogana NTZS.

Slogan mora biti v slovenskem in angleškem jeziku. Na natečaju
lahko sodelujejo vse fizične osebe starejše od 15 let. Svoje pred-
loge lahko oddate do 1. septembra 2011 na elektronski naslov:
sajda.slatinsek@ntzs.si

O izbiri najboljše idejne rešitve bo odločala štiričlanska žirija, ki bo
izmed vseh poslanih idej in predlogov izbrala najboljšo, ter avtorja
nagradila s praktično nagrado. 

Avtorji sloganov se s sodelovanjem v tem natečaju zavezujejo, da
bodo na organizatorja (NTZS) proti podelitvi praktične nagrade iz
tega natečaja, prenesla vse materialne avtorske pravice na sloga-
nih, tako, da ga bo smel organizator prosto uporabljati (kar vključuje
tako lastno uporabo s strani organizatorja kot prenos pravic do upo-
rabe na druge partnerje) kot slogan Namiznoteniške zveze Slove-
nije. Ostala pravila natečaja se nahajajo na sedežu Namiznoteniške
zveze Slovenije.
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Pisma bralcev

Uredništvu Bele žogice
Z velikim veseljem sem do potankosti prebral novo, pre-
krasno, izdajo Bele žogice. Takšno tudi "amerikanci" niso
sposobni natisniti. Ker nameravate odpreti v njej tudi ru-
briko Pisma bralcev, vam pošiljam svoje, spodaj napisano,
razmišljanje o pripravljanju posebne licence z oznako R (re-
kreativci), kot se je v pogovoru izrazil predsednik NTZS. Če
je po vaši presoji moje razmišljanje vredno objave, vas pro-
sim da to objavite, v nasprotnem primeru pa tudi še ne bo
konca sveta.

LICENCA Z OZNAKO  R (rekreativci)
Kot sem prebral v novi, prekrasni izdaji Bele žogice, se pri-
pravlja registracija tudi za rekreativce z označbo  R. To se
je že nekaj časa govorilo, končno se bo, upam, tudi ures-
ničilo. K temu želim dodati tudi svoje razmišljanje, dopol-
nitev k tej registraciji.

Moj soigralec iz časov ko smo bili še "titovi pionirji", pink-
ponkaš z dušo in telesom, zdaj živi v Avstraliji. Večkrat se
vrača domov in takrat z veseljem hodiva na turnirje po Slo-
veniji, pa tudi v sosednje države. Ob neki priliki mi je po-
kazal avstralski kartonček R in se čudil, da mi doma tega

nimamo. Razložil mi je, da je to registracijska kartica in
hkrati tudi zavarovalna kartica, v primeru kakšnega nelju-
bega dogodka na uradnih turnirjih, katere organizira nji-
hova namiznoteniška krovna zveza. Brez te kartice je
igranje na turnirjih na spodnjem delu zemeljske krogle pre-
povedano, kot je pri nas prepovedana vožnja z neregistri-
ranim in nezavarovanim vozilom. Kaj obsega to njihovo
zavarovanje, ne znam povedati natančno, vsekakor je to
zavarovanje v primeru poškodbe ali smrti na namiznoteni-
ških turnirjih. Letni  stroški za takšno kartico so v državi
Viktorija približno 30 evrov. Predlagam, da bi tudi pri nas
začeli razmišljati v tej smeri, v tem trenutku, ko se pripra-
vlja registracija R, je to pravi čas.

Tisti rekreativci, ki že  dolgo tlačimo zemljo, se še živo spo-
minjamo dogodka, smrti, ki se nam je nepozabno vtisnil v
spomin. V nekem kraju, v neki dvorani, se je za zeleno mizo
zgrudil starejši rekreativec. Ne bom omenil kraja dogodka,
da ne bi prizadel odlične organizatorje tradicionalnega tur-
nirja za rekreativce.

� Franci Bartol up. prof.
član komisije za rekreativni namizni tenis 
NTK  Trbovlje

� Sestavili igralci NTK
Olimpija, stari od 7
do 12 let
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Vse za namizni tenis

TT Sport, d. o. o., Golnik, Goriče 40a, 4204 Golnik
T: 04/277 90 00 , F: 04/277 90 08, M: 041/790 287  
E: ttsport@siol.net, W: www.ttsport.si

Pridružite se nam 
kot dopisniki

Vabimo vse, ki imate voljo in nekaj pisateljske žilice, da nam pošljete prispevke iz
vaših sredin. Naslednjo številko Bele žogice želimo izboljšati z vašo pomočjo, 
saj bomo dodali nove rubrike, zato vas vabimo, da se nam pridružite kot dopisniki
in strokovni sodelavci.  � Uredništvo Bele žogice  

Cenik oglasnega prostora za objavo v reviji Namiznoteniške zveze Slovenije - Bela žogica

OGLASNI PROSTOR DIMENZIJE CENA

1. Celostranski oglas (A4) 175 mm (širina) x 262 mm (višina) 150 EUR

2. Celostranski oglas (A4 v živ rob) 210 mm (širina) x 297 mm (višina) + 5 mm za porezavo 150 EUR

3. Polstranski oglas 175 mm (širina) x 130 mm (višina) 100 EUR

4. Četrtstranski oglas 86 mm (širina) x 130 mm (višina) 75 EUR

Cena oglasnega prostora na drugi, predzadnji in zadnji strani je 100-odstotkov večja. 
Ob nakupu oglasnega prostora v vseh treh številkah vam priznamo 15-odstotni popust.

Več informacij:
Namiznoteniška zveza Slovenije, Sajda Slatinšek, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Telefon:  01/4397560, faks: 01/4331142, e-pošta: info@ntzs.si
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1. NAMIZNOTENIŠKI KLUB METLIKA,
Kolodvorska 1, 8330 Metlika

2. MRNTZ,
Ob dolenjski železnici 25, 1000  Ljubljana

3. ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA, 
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

4. NAMIZNOTENIŠKI KLUB ŠKOFIJE, 
Sp.Škofije 120/B, 6281 Škofije 

5. NAMIZNOTENIŠKI KLUB FUŽINAR, 
Na Gradu 6, 2390  Ravne na Koroškem

6. NAMIZNOTENIŠKI KLUB GORICA, 
Bazoviška 4, 5000  Nova Gorica

7. NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA, 
Vodnikova cesta 155, 1000  Ljubljana

8. NAMIZNOTENIŠKI KLUB ISKRA AVTOELEKTRIKA 
ŠEMPETER VRTOJBA, 
Ul. 9. Septembra 132 a, 5290  Šempeter pri Gorici

9. NAMIZNOTENIŠKI KLUB KEMA PUCONCI, 
Puconci 80, 9201  Puconci

10. NAMIZNOTENIŠKI KLUB KRIŽE, 
Cesta Kokrškega odreda 04, 4294  Križe

11. NAMIZNOTENIŠKI KLUB KRKA, 
Kettejev drevored 2, 8000  Novo mesto

12. NAMIZNOTENIŠKI KLUB LJUBLJANA, 
Zarnikova 3, 1000  Ljubljana

13. NAMIZNOTENIŠKI KLUB LOGATEC, 
Grič 17, 1370  Logatec

14. NAMIZNOTENIŠKI KLUB MELAMIN, 
Reška 16 a, 1330  Kočevje

15. NAMIZNOTENIŠKI KLUB MERKUR, 
Seljakovo naselje 1, 4000  Kranj

16. NAMIZNOTENIŠKI KLUB MUTA, 
Glavni trg 17, 2366  Muta

17. NAMIZNOTENIŠKI KLUB NE KRŠKO, 
Cesta krških žrtev 48, 8270  Krško

18. NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA, 
Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana

19. NAMIZNOTENIŠKI KLUB PRESERJE, 
Preserje 2, 1352  Preserje

20. NAMIZNOTENIŠKI KLUB RADLJE OB DRAVI, 
Koroška c. 17, 2360 Radlje ob Dravi

21. NAMIZNOTENIŠKI KLUB PTUJ, 
Čučkova 8, 2250  Ptuj

22. NAMIZNOTENIŠKI KLUB SEMEDELA, 
Jurčičeva 2, 6000 Koper

23. NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA, 
Trg zmage 7, 9000  Murska Sobota

24. NAMIZNOTENIŠKI KLUB SPIN, 
Tekavčeva 1, 3325  Šoštanj

25. NAMIZNOTENIŠKI KLUB ŠKOFJA LOKA, 
Podlubnik 251, 4220  Škofja Loka

26. NAMIZNOTENIŠKI KLUB TEMPO VELENJE, 
Šaleška c. 3, 3320  Velenje

27. NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA, 
Agrokombinatska 2, 1129  Ljubljana

28. NAMIZNOTENIŠKI KLUB ŽOGICA, 
Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona

29. NAMIZNOTENIŠKO DRUŠTVO KAJUH-SLOVAN,
Gortanova 21, 1000  Ljubljana

30. PARTIZAN IZOLA, NTS ARRIGONI, 
Dantejeva 18, 6310  Izola

31. PING PONG KLUB RAKEK, 
Partizanska c. 33, 1381  Rakek

32. ŠD PARTIZAN MENGEŠ, NTS EDIGS,
Slovenska c.39, 1234  Mengeš

33. ŠPORTNO DRUŠTVO CVEN, 
Cven 3d, 9240  Ljutomer

34. ŠPORTNO DRUŠTVO JESENICE, NAMIZNOTENIŠKI KLUB, 
Ledarska c. 4, 4270  Jesenice

35. ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBNO, 
Ljubno 114, 4244  Podnart

36. ŠPORTNO DRUŠTVO PETROVČE, 
Petrovče 3301, 3301  Petrovče

37. TVD PARTIZAN LJUTOMER, NAMIZNOTENIŠKI KLUB, 
Prešernova 32, 9240  Ljutomer

38. ŽELEZNIČARSKI NAMIZNOTENIŠKI KLUB MARIBOR, 
Engelsova 6, 2000 Maribor

39. NAMIZNOTENIŠKI KLUB DOBOVA, 
Kapelska cesta 25, 8257 Dobova

40. NAMIZNOTENIŠKI KLUB HRASTNIK, 
Cesta 1.maja 76, 1430 Hrastnik

41. ŠPORTNO DRUŠTVO CIRKOVCE, 
SEKCIJA NAMIZNI TENIS, 
Cirkovce 48, 2326 Cirkovce

42. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENČUR, 
SEKCIJA NAMIZNI TENIS,
Pipanova 45, 4208 Šenčur

43. ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO BRANIK - MARKIZET, 
Loška ulica 8, 2000 Maribor

Klubi, društva in sekcije, ki sestavljajo NTZS
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