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STROKOVI SVET

Zapisnik

8. SEJE STOKOVNEGA SVETA NTZS
Z dne 01.04.2011 0b 10 uri v Športni dvorani Logatec

Prisotni člani SS NTZS: Zdenko Švab, Mirko Unger, Polona Čehovin Sušin, Miroslav
Tokič, Uroš Slatinšek, Damijan Lazar in Janez Bončina
Selektorji: Vesna Ojstršek Drnovšek, Bojan Rak, Darijan Vizjak in Marjan Oražem

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Realizacija programa reprezentanc
3. Določitev in potrditev igralcev za SP v Rotterdamu
4. Članske lige
5. Tour turnirji
6. Koledar za sezono 2011/12
7. Tekoče zadeve
8. Razno

Predlagani dnevni red je sprejet.
1. Zapisnik 7. Seje SS je sprejet brez pripomb.
2. Realizacija programov reprezentanc.
Reprezentančni programi se izvajajo, kot je predvideno v letnem program za leto 2011, s tem,
da kjub večkratnemu opozorilu SS se ni povečala količina treningov na pripravah, da
selektroji ne upoštevajo kriterijev, kateri so zapisani v programu, neketeri še niso določili
namestnika ali trenerja reprezentance in da je udeležba na pripravah preobsežna.
Vizjak: Povečanje količine treningov na Otočcu ni možna, ker je zvečer dvorana zasedena.
Reprezentanci mladink in kadetinjam pomaga občasno Matej Petar, drugih trenerjev
se ne da dobiti.
Rak: Predlaga, da je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za priprave, kot so zadostno
število trenerjev in naj si selektorji določijo namestnike.
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Sklep 1AD2: Priprav za reprezentančne nastope se morajo izvesti v ožjem krogu za vse
kategorije. Pozove se vse, ki so kandidirali na razpisu za selektorje, da
pomagajo pri delu reprezentanc.
Sklep 2AD2: Selektorji naj pridobijo tekoče informacije o količini treningov vseh
reprezentatantov.

3. Določitev in potrditev igralcev za SP v Rotterdamu.
Selektorka članske vrste Vesna Ojsteršek Drnovšek je predlagala: Jano Tomazini, Martino
Safran, Manco Fajmut in Nino Paulin.
Selektor moške vrste Bojan Rak je predlagal : Bojan Tokič, SašLasan, Bojan Ropoša in
Gregor Zafošnik.

Slep AD3: SS potrjuje predlagane igralke in igralce za nastop na SP v Rotterdamu
4. Članske lige.
Glede sistema igranja in ureditve članskih lig si člani SS niso bili enotni:
Bojan Rak smatra, da bi morali starejši igralci vsaj s tem da igrajo s kadeti prispevati k dvigu
kvalitete namiznega tenisa v Sloveniji. Zato predlaga,da se ustanovi ekipa NTZS.ki bi bila
sestavljena iz perspektivnih kadetov v R Sloveniji in bi nastopala v 1.SNTL ter ne bi bilo
možnosti izpada iz lige. Vsi te igralci, bi bili registrirani za matične klube.
Zdenko Švab je zadovoljen z takšnim sistemom, čeprav nastajajo težave pri rezervaciji
dvoran v drugem delu lige.
Miroslav Tokič predlaga, da se opravi analiza gledanosti ligaških tekem.
Uroš Slatinšek predlaga, da se članske lige igrajo po vzoru evropske lige.
Miroslav tokič meni, se liga igra kot sedaj, po dvokrožnem sistemu.

5. Tour turnirji:
Na to temo ni bilo razprave.

2

6. Koledar za sezono 2011/12
Sklep AD6: Selektorji naj v najkrajšem času predlagajo plan reprezentančnih nastopov
od 1.1. – 30.7.2012, ki bo pomoč pri sestavi koledarja za sezono 2011/12.
7. Tekoče zadeve:
Glede na nepreverjene govorice, ki so kompromitirale selektorja Marjana Oražma na 20.
Ekipnem mladinskem prvenstvu R Slovenije v Cerknici je SS njemu predlagal odstop z mesta
selektorja.
Selektor je vse te nepreverjene govorice označil za neresnične, a je kljub temu SS sprejel
naslednji sklep.
Sklep AD7 : SS predlaga selektorju Oražmu, da do 4.4.2011 sam poda odstop z mesta
selektorja. V primeru, da tega ne stori, bo SS podal predlog IO NTZS za takojšno
razrešitev selektorja Oražma.
Seja končana ob 13:35

Logatec: 01.04.2011

Zapisal:
Janez Bončina
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