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Združenje namiznoteniških trenerjev Slovenije
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1000 Ljubljana
Datum: 6. oktober 2010

ZAPISNIK
1. seje Namiznoteniških trenerjev Slovenije NTZS

ki je potekala 3. oktobra 2010 ob 8.00 uri v fitnes studiu Dvorana Tržiških olimpijcev, Šolska
ulica 7, Tržič.

Prisotni: Jure Koščak, Mirko Unger ml., Uroš Slatinšek, David Orešnik
Opravičil: Jože Urh

Sprejet je bil naslednji

Dnevni red:
1. Delo ZNTTS v preteklih sezonah
2. Akcija zbiranja informacij za bazo trenerjev
3. Izbira datuma za 1. licenčni seminar za sezono 2010/2011
4. Predlog novega pravilnika o licenciranju
5. Dvig članarine ZNTTS
6. Obveščanje javnosti o delovanju in akcijah ZNTTS
7. Razno

Sejo je vodil predsednik Združenja namiznoteniških trenerjev Slovenije Jure Koščak.

Add 1
Predsedujoči je prisotne na kratko seznanil z dosedanjim delom ZNTTS. Zadnja znana
skupščina je potekala 2. 4. 2006 v športni dvorani KRIM. V sezonah 2007/2008 in 2008/2009
sta bila organizirana seminarja ZNTTS. To pa je bilo tudi vse. Vsi prisotni so se strinjali, da
se je do sedaj na področju izobraževanja in licenciranja namiznoteniških trenerjev Slovenije
naredilo premalo, zato so sprejeli
SKLEP št. 1
Dosednje delo ZNTTS je bilo omejeno na nekaj srečanj in praktično brez konkretnih
dejanj ali povezanosti trenerjev. Tako je novemu vodstvu in ekipi dana zahtevna naloga,
da dvigne nivo dela na področju licenciranja, usposobljanja, ter vrednosti trenerjev v
klubih in na NTZS.

Add 2
Predsednik Koščak je prisotne seznanil z akcijo zbiranja informacij za bazo trenerjev. Ta baza
podatkov vsebuje vse podatke in kontakte trenerjev. Je pomembna zaradi financiranja s strani
države. Akcija je že v teku in jo vodi izr.prof.dr. Kondrič. Vsi člani odbora so jo podprli, zato
je soglasno sprejet
SKLEP št. 2
Se izpelje akcija zbiranja informacij o izobraževanju trenerjev in inštruktorjev za
sistem ŠPAK.

Add 3
Sledila je pobuda predsednika, da se izbere datum za licenčni seminar. Ker se je že začela
sezona in ker trenerji potrebujejo potrjene licence je potrebno s seminarjem pohiteti in ga
uvrstiti v prvi prosti termin. Predlagana je bila nedelja 31. 10. 2010. Vsi vikendi pred tem so
zasedeni zaradi tekmovanj Lige ali drugih tekem posameznikov. Po tem datumu se začnejo
reprezentančne akcije. Kraj seminarja bo zbran naknadno, prav tako tudi dolžina seminarja.
Na seminarju bosta predavala dva tuja predavatelja. Ob enem se bo dalo na seminarju
poravnati članarino ZNTTS in potrditi licence.
Sledila je daljša razprava na temo termina, dolžine in vsebina seminarja. G. Unger predlaga
izvedbo seminarja med tednom. G. Urh je poslal e-mail predsedniku, kjer je opravičil svoj
izostanek in ob enem še podal svoje mnenje oz. prakso licenčnih seminarjev v tujini. Predlog
Urha je, da se izvede 3-4 seminarje letno, ki so v sklopu evropskih in svetovnih tekmovanj.
Po končanem Evropskem ali Svetovnem prvenstvu se skliče seminar, kjer se analizira in
predstavi mednarodne trende in način igranja v svetu. Na teh seminarjih so zaželeni
komentarji selektorjev. V razpravi, ki je sledila so člani odbora izkazali strinjanje s predlogom
g. Urha in ga nadgradili še z dodatnimi predlogi. Seminarji so odličen način komunikacije
med trenerji in prenos znanja je tukaj najhitrejši in najlažji. Trenerji ne bi smeli svojega
znanja zadržati samo zase, temveč so poklicani za to, da ga širijo naprej. Seminarji so tako

idealna priložnost, da se tako klubski trenerji kot selektorji predstavijo in podajo svoje mnenje
in poglede glede stroke in slovenskega namiznega tenisa na sploh. S strani g. Urha je bilo
predlagano, da selektorji pred članskimi pripravami in tudi tistimi za mlajše kategorije,
predstavijo svoj plan treningov, igralke in igralce, ki so poklicani na priprave in na koncu sam
potek oz. izvedbo priprav. Na koncu je predsednik izpostavil najvišje poslanstvo ZNTTS, in
sicer usposabljanje in izobraževanje strokovnega trenerskega kadra. S kakovostnimi seminarji
skušamo trenerje usmerili v posodabljanje njihovega znanja ter tako pripomoremo k dvigu
kakovosti trenerjev, kot namiznega tenisa na sploh. Sprejet je bil
SKLEP št. 3
Za datum 1. licenčnega seminarja v sezoni 2010/2011 je izbran 31.oktober, vendar po
naknadnem preverjanju drugih možnosti (med tednom). Seminarji bodo razpisani pred
začetkom sezone na pripravah, kjer se bo predstavil plan dela selektorjev in po vsakem
večjem tekmovanju (SP, EP).

Add 4
Glede novega pravilnika o licenciranju je predsedujoči seznanil člane odbora s predlogom
izr.prof.dr. Kondriča. Novi predlog o licenciranju je bil poslan članom IO NTZS. V razpravi,
ki je sledila so se k besedi priglasili g. Slatinšek, ki je izpostavil veliko finančno breme, ki bo
zadelo vse tiste, ki bi se udeleževali vseh slovenskih in morebitnih tujih seminarjev.
Predsednik je poudaril, da bo za udeležence mednarodnih seminarjev finančno poskrbljeno in
da se bodo domači seminarji (predavatelji, najem prostora…) poskušali financirati preko
OKS-OLIMP d.o.o. Kljub novemu predlogu o licenciranju, ki popravlja marsikatero nejasnost
iz preteklosti, pa je še kar nekaj nedorečenih stvari. G. Kondrič je zaprosil za predloge in
pripombe. Predsednik in odbor ZNTTS sta izrekla zahvalo g. Kondriču za narejeno delo in
podpirata novi predlog. Nekaj govora je bilo tudi o mednarodnem seminarju, ki bo od 5. do 7.
novembra potekal na Dunaju. Klubi oz. trenerji bodo dobili vabilo s strani ZNTTS. G. Unger
je predlagal, da se naveže stik s hrvaškimi kolegi in da se podoben seminar kot na Dunaju
odvija v veliko bližjem Zagrebu t.i. Stipančičev seminar. Sprejet je bil naslednji
SKLEP št. 4
Novi predlog pravilnika licenciranja je potrebno do naslednje skupščine ZNTTS
pripraviti v celoti.

Add 5
Predsedujoči je podal predlog o morebitnem dvigu članarine na 50 evrov. S tem bi članstvu
ZNTTS in samemu trenerskemu delu dodali večjo vrednost. Trener z delom čez leto ustvari
nek dohodek in tako je smiselno, da bolj ceni samo delo ter članstvo v ZNTTS. Ta nabrana
sredstva bi bila vir s katerega bi se financiralo mednarodne seminarje, ostanek pa bi šel, tako
kot je bila to praksa do sedaj, za reprezantančne namene mlajših kategorij. Predlogu zvišanja
je nasprotoval g. Unger, ki je mnenja, da bi višanje članarine na sedanje in bodoče člane
vplivalo negativno – bil bi prevelik strošek. G. Orešnik je izpostavil vprašanje licenčne takse.

Vsi člani odbora so se strinjali, da bi se članarina lahko simbolično povečala, vendar je
najprej treba začeti z delom. Le tako si bomo pridobili zaupanje članov in bodo sami spoznali
vrednost članstva v trenerski organizaciji. Vsi člani so se tako strinjali, da
SKLEP št. 5
Članarina za sezono 2010/2011 ostane 20 evrov. V prihodnje se bo uvedlo nekaj
popustov v trgovinah sponzorjev NTZS, ter s tem podprlo člane ZNTTS. Podan bo
predlog za licenčno takso.

Add 6
Še vedno se pojavlja problem slabše prisotnosti oz. obiskanosti licenčnih seminarjev in tudi
trenerske skupščine. Razlog za to je prav gotovo nepopolno obveščanje. Čeprav vsi organi
NTZS težijo k temu, da se obveščanje klubov v celoti prestavi na internetni način, to je preko
e-mailov, pa se nekateri klubi branijo tega. Pojavlja se, da niso ažurni pri pregledu
elektronske pošte in tako zamudijo marsikatero akcijo NTZS. Trenerska organizacija podobno
kot ostali deli zveze teži k temu, da bi komunikacija med ZNTTS in klubi oz. trenerji potekala
izključno preko e-mailov ali internetnih portalov. Predsednik Koščak je omenil akcijo
zbiranja internetnih naslovov trenerjev za hitrejšo in uspešnejšo komunikacijo. G. Orešnik je
izpostavil problem, da niso dobili vsi klubi obvestila za trenersko skupščino, hkrati pa je
poudaril, da se mora o akcijah, ki jih organizira ZNTTS poročati tudi na uradni spletni strani
NTZS. G. Slatinšek vidi rešitev v posredovanju informacij med trenerji samimi – solidarnost
in skrb za stroko naj bi vsakega trenerja nagovarjala na to, da svojega stanovskega kolega
obvesti (preko e-maila, telefona ali osebno) o seminarjih, skupščini, idr. kar zadeva trenersko
stroko. Člani odbora so sprejeli
SKLEP št. 6
Da se obveščanje klubov in trenerjev o delovanju ZNTTS uredi preko baze e-mailov, ter
še bolj poudari obveščanje med samimi trenerji.

Add 7
Pod točko Razno so člani omenili naslednje stvari:
- trenerji so v klubu večkrat sami odgovorni za vse: treninge, tekmovanja, finance,
opremo… pojavlja se pomanjkanje t.i. pomočnikov trenerja, ki bi le-tega nadomeščali
na treningu v primeru odsotnosti; tukaj so trenerji prepuščeni svoji iznajdljivosti ali pa
preprosto odpovejo trening; možna rešitev bi bila v 25 urni delovni praksi, ki jo
morajo opraviti inštruktorji namiznega tenisa za dokončanje izobraževalnega tečaja
-

predlog trenerskih izkaznic, ki bi se na tekmovanjih nosile okrog vratu kot nekakšna
identifikacija; le-ta bi pomagala delegatom, da v skladu s svojimi dolžnostmi
odstranijo iz tekmovalne površine vse tiste (največkrat starše), ki tja ne sodijo; ob robu

ringa je lahko samo trener in nihče drug; vse prevečkrat so delegati glede tega
nepozorni in premalo angažirani
-

stroka je in mora ostati v rokah trenerjev; za vse tiste, ki si želijo aktivnega
sodelovanja v procesu treniranja in tekmovanja so razpisani tečaji usposabljanja in le
tako se lahko pridružijo ostalim strokovno usposobljenim delavcem v namiznem
tenisu

-

na naslednji seji ZNTTS se doreče vprašanje članstva v ZNTTS ali je prostovoljno ali
pa je obvezno za vse tiste, ki se želijo licencirati

Dnevni red je bil izčrpan, seja je bila zaključena ob 10.00 uri.

Zapisnik zapisal:
David Orešnik
Mengeš, 6. oktober 2010

