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Uvodnik

 Matija Krnc

Enajst let po senzacionalni osvojitvi bronaste medalje slovenske ženske reprezen-
tance v postavi Biljana Todorović, Martina Safran in Helena Halas na evropskem 
prvenstvu v Aarhusu na Danskem pod vodstvom Jožeta Mikelna je do prve ekipne 
medalje prišla še moška ekipa. Igralci Bojan Tokić, Darko Jorgić, Jan Žibrat in Deni 
Kožul ter selektor Jože Urh so po velikih zmagah nad Slovaško in Avstrijo v predtek-
movanju v četrt�nalnem dvoboju proti vselej neugodnim in kakovostnim Švedom 
prekosili sebe. Ko je Darko Jorgić v peti igri dvoboja premagal neugodnega Gerella 
s 3:1, so si igralci padli v objem, saj jim je bila medalja zagotovljena!
Na krilih velike zmage nad Švedi in z najmanj bronasto medaljo v žepu, so se lotili 
tudi pol�nalnega dvoboja proti favoriziranim Nemcem. Začelo se je sanjsko, saj je 
Darko Jorgić v prvi tekmi premagal enega najboljših igralcev sveta Dimitrija Ov-
čarova, ki bo po novi ITTF lestvici kar št. 1 na svetu. Seveda je veteran Timo Boll 
z dvema zmagama postavil Nemce v položaj favoritov, ki so tudi v �nalu gladko 
in povsem zasluženo premagali Portugalce. In šele na podelitvi medalj so se naši 
igralci začeli zavedati, kakšen vrhunski rezultat so dosegli z osvojitvijo bronastih 
odličij, za slovenski namizni tenis zlatega sijaja.
Res je, da je bera medalj slovenskih namiznoteniških igralcev precej večja, če upo-
števamo še tiste medalje, ki so jih slovenski igralci in igralke prejeli, ko so še igrali 
za reprezentanco nekdanje skupne države. Vsekakor pa imata ti dve ekipni medalji, 
čeprav sta bronasti, povsem zlat lesk. Če je bila kolajna deklet povsem nepričako-
vana, se je medalja pri moških načrtovala. Res je, da šele v bližnji prihodnosti, ko bo 
uspešna mlada generacija, ki je dosegala izvrstne rezultate v mladinski konkurenci, 
tudi dozorela. 
Ne gre prezreti tudi uspeha ženske reprezentance, ki je v drugi jakostni skupini 
osvojila prvo mesto brez izgubljenega dvoboja. Manca Fajmut, Alex Galič, Ana To-
fant in Katarina Stražar so se skupaj s selektorko Vesno Ojsteršek prav tako veselile 
odličnih rezultatov.
Seveda je doseženi uspeh rezultat izredno kakovostnega dela tako posameznikov 
kot tudi trenerjev v centru, predvsem Jožeta Urha in Andreje Ojsteršek Urh, ki sta 
s svojim angažiranjem, izkušnjami in znanjem prispevala, da se je slovenska nami-
znoteniška pravljica ponovila. Ni čudno, da se je reporter ITTF v izjavah po zmago-
slavju nad Švedsko slikovito izrazil, da so se slovenski namiznoteniški igralci znašli 
v sedmih nebesih po osvojeni medalji.
Ker so tudi po evropskem prvenstvu vsi v svojih klubskih sredinah in na mednaro-
dnih tekmovanjih dokazovali, da doseženi uspeh ni naključen, saj so vsi štirje nizali 
številne dobre igre in mednarodne zmage. Ker hkrati še bolj zavzeto trenirajo ni 
izključeno, da lahko tudi v prihodnje pričakujemo še kakšno medaljo.

Bronasta medalja z zlatim leskom
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Aktualno

Skupščina NTZS
Prvič v dosedanji dolgoletni zgodovini 
(prihodnje leto bo NTZS praznovala 90-letnico 
delovanja) se je primerilo, da sta bila za izvolitev 
predsednika NTZS kar dva kandidata. Običajno 
je bilo, da se je z bodočim predsednikom pred 
skupščino dogovorilo, saj velikega interesa 
za prevzem te častne, a vseeno odgovorne 
funkcije ni bilo. A tokrat je bilo drugače. 
Dosedanji predsednik mag. Marjan Hribar, 
ki je zelo uspešno vodil Namiznoteniško 
zvezo Slovenije že dva mandata, je dobil 
protikandidatko, nekdanjo uspešno igralko in 
dobitnico bronaste medalje iz EP mag. Biljano 
Todorović.  Ta je s svojo kandidatno listo vnesla 
nekaj nemira, še posebno zaradi nekaterih 
članov na listi, ki z dobrimi nameni za slovenski 
namizni tenis nimajo veliko skupnega. Po 
številnih zapletih s poverilnicami, spremembo 
statuta na skupščini in volitvah smo le prišli 
do novega »starega« predsednika zveze. Ker 
sta se tako Hribar kot Todorovićeva zavezala 
k skupnemu delu in delovanju, smo znova 
pregledali, kaj sta zapisala v svoje programe. 
Morda bo prav skupno delo prineslo kakšne 
izboljšave, seveda če bodo tudi vsi novi člani 
Izvršnega odbora delovali za skupno dobro in 
ne bodo zastopali le interese klubov ali celo 
posameznikov.

PROGRAM, KI GA JE PREDSTAVIL DOSEDANJI 
PREDSEDNIK NTZS
  Zadnja 4 leta so bila najuspešnejša v zgodovini slovenske-
ga namiznega tenisa. Osvojili smo 11 medalj na evropskih 
in svetovnih prvenstvih in postali evropska namiznoteniška 
velesila. Po številu kategoriziranih športnikov smo v samem 
vrhu med vsemi individualnimi športi v Sloveniji. Tekmoval-
ne cilje smo dosegli hitreje kot smo načrtovali, kar dokazuje, 
da smo na pravi poti. Vsi rezultati so plod domačega znanja, 
ki se je nadgradilo v nacionalnem NT centru in v reprezen-
tančnih selekcijah. Pred nami je obdobje vrhunskih rezulta-
tov in še mnogih izzivov.

11 PRIORITET RAZVOJA NAMIZNEGA TENISA  
V OBDOBJU 2017-2021:
1. Sodelovanje s klubi in spodbujanje njihovega razvoja
Za prihodnost slovenskega namiznega tenisa je ključno delo 
v klubih, kjer se začne pot vsakega posameznega igralca in 
kjer se postavijo temelji za njegov nadaljnji razvoj. Eden iz-
med poglavitnih ciljev naslednjega mandata je sodelovanje 
s klubi, spodbujanje njihovega čim bolj učinkovitega delova-
nja in ustvarjanje čim bolj zdravega okolja za vzgajanje novih 
generacij namiznoteniških igralcev. 

 
2. Spodbujanje razvoja namiznega tenisa v lokalnem 
okolju
Akcijski načrt bo vključeval individualne razgovore s posa-
meznimi župani, pomoč pri pridobivanju sredstev na pod-
lagi javnih razpisov in organizacijo družabnih dogodkov z 
namenom pridobivanja sredstev za razvoj namiznega tenisa 
(po vzoru NTK Logatec). Ključnega pomena bo tudi proakti-
ven pristop posameznih klubov, saj je le na ta način mogoče 
zagotoviti uspešen razvoj.

3. Medijska podoba namiznega tenisa
Medijska pozornost se povečuje z dobrimi rezultati, ki 
hkrati tudi olajšajo pridobivanje sponzorjev. Naši najboljši 
igralci in igralke bodo postali znani obrazi v oglaševalskih 
akcijah naših sponzorjev. Cilj je utrditev partnerskega sode-
lovanja s pokrovitelji in hkrati popularizacija slovenskega 
namiznega tenisa. Večja medijska pozornost bo vodila do 
večjega zanimanja za namizni tenis in posledično večjega 
števila otrok, ki se odločijo za vpis na treninge namiznega 
tenisa.

 
4. Popularizacija lig (sponzor lige, prenosi tekem)
SNTL bo tako v tekmovalnem kot medijskem smislu najpo-
membnejši del tekmovanj v Sloveniji. S pridobitvijo krovne-
ga sponzorja VZAJEMNA d.d., bodo zagotovljena �nančna 
sredstva za pokrivanje operativnih stroškov vodenja lig ter 
televizijskega prenosa �nalnih tekem. V naslednjem man-
datu je cilj, da SNTL pridobi na prepoznavnosti v sloven-
skem športnem okolju, da se dvorane napolnijo z gledalci 
in se ustvari dogodek, ki bo viden tudi izven ožjih namizno-
teniških krogov. Za dosego cilja je med drugim potrebna 
tudi posodobitev sistema tekmovanj.Marjan Hribar
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Aktualno

5. Zagotavljanje vrhunskih pogojev 
za reprezentančne selekcije
Nacionalni olimpijski TIBHAR NT cen-
ter bo tudi v bodoče osnova razvoja 
vrhunskega namiznega tenisa v Slo-
veniji. S pomočjo sponzorjev in dr-
žave bo tudi v prihodnje poskrbljeno 
za vrhunsko opremo, odlične trenerje 
ter sparing partnerje. TIBHAR NT cen-
ter bo skozi različne projekte ustvar-
jal prihodke, s katerimi bo v celoti 
kril stroške delovanja. Nadaljevanje 
sodelovanja s kondicijskimi trenerji, 
�zioterapevtom ter športnim psiho-
logom.
 
6. Organizacija velikih dogodkov
Zahvaljujoč odlični organizaciji turnir-
jev najvišjega ranga, sta NTZS in ZŠIS 
POK uspešno kandidirala za organi-
zacijo Svetovnega prvenstva v nami-
znem tenisu za invalide 2018. Nadalje-
vali bomo s turnirjem Slovenia open, 
ki je odlična priložnost za uveljavitev 
slovenskih igralk in igralcev. Kandidi-
rali bomo za organizacijo naslednjega 
evropskega ekipnega prvenstva, kjer 
bomo branili bronasto medaljo v mo-
ški konkurenci.
 

7. Odlično sodelovanje z ITTF in ETTU
Otočec je postal osrednji evropski 
center za treninge mladih perspektiv-

nih igralcev, ki se udeležujejo skupnih 
treningov pod okriljem ITTF in ETTU. 
S podpisom nove pogodbe s TIBHAR-
-jem, bomo pridobili v celoti novo 
opremo, ki bo omogočala še bolj kva-
litetno delo. 
NTZS bo tudi v bodoče spodbujala slo-
venske strokovnjake z najrazličnejših 
področij in jih predlagala v komisije 
in organe omenjenih krovnih organi-
zacij.

8. Osrednja vloga Slovenije pri 
razvoju NT v JV Evropi
TIBHAR NT center se bo razvijal kot 
najpomembnejši trenažni in izobra-
ževalni center. Svojo vlogo bomo 
okrepili z vključitvijo v balkansko na-
miznoteniško zvezo in kandidirali za 
organizacijo turnirjev v okviru te zve-
ze. Projekte bomo izpeljali v sodelova-
nju s slovenskimi podjetji, ki poslujejo 
v tem delu Evrope.

9. Stabilnost poslovanja NTZS
Proračun NTZS se bo povečeval za-
hvaljujoč nadaljnjemu razvoju. Gle-
de na to, da smo na osnovi številnih 
vrhunskih dosežkov uvrščeni v prvo 
prioritetno skupino športov v Slo-
veniji, bomo imeli na voljo tako več 
proračunskih sredstev, kot tudi večje 
število so�nanciranih programov oz. 

neposrednih  zaposlitev tako v nacio-
nalnem olimpijskem centru kot tudi v 
nacionalnih panožnih športnih šolah. 
Pričakujemo povečanje sponzorskih 
sredstev za 30 odstotkov, kot tudi po-
večanje prihodkov ustvarjenih v NT 
centru. Tudi v bodoče se bodo sloven-
ske reprezentančne selekcije udeleže-
vale številnih mednarodnih turnirjev 
in prvenstev, ki so nujna za razvoj vr-
hunskih športnikov.
 
10. Spoštovanje etičnega kodeksa 
NTZS
V slovenskem namiznem tenisu ima-
mo vsi akterji veliko več skupnega kot 
pa nas lahko razdružijo določeni raz-
lični pogledi. Namizni tenis slovi kot 
eden najbolj poštenih športov in prav 
je, da tudi našo organizacijo krasita 
medsebojno spoštovanje in zaupanje. 
Zavzemali se bomo za kulturo dialoga 
in bili zgled številnim mladim genera-
cijam.

11. “DREAM TEAM”
K sodelovanju se bo pritegnilo nov ka-
der s svežimi idejami in delovno vne-
mo. Odlične rezultate tako na špor-
tnem kot na organizacijskem področju 
bomo dosegli z ekipo kompetentnih 
in motiviranih sodelavcev na vseh po-
dročjih delovanja NTZS.

Marjan Hribar
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Protikandidatka mag. Biljana Todorović je 
predstavitev ciljev in projektov za naslednje 
mandatno obdobje predstavila na skupščini  
kot rezultat sodelovanja s predstavniki klubov 
in društev

Zapisana predstavitev ciljev, programa dela in ekipe za man-
datno obdobje 2017-2021 ni pisanje strategije ali podajanje 
idejnih možnost za delo ampak predstavitev izvedbenih 
programov za doseganje skupnih ciljev. Ni le obljuba, ampak 
zaveza predsednika in ostalih članov, ki se zavedajo odgo-
vornosti, da bodo cilji izpolnjeni.

Delovanje bo usmerjeno v naslednje tri prioritetne smeri de-
lovanja, za katerega bo zadolžen
posamezen član ekipe - podpredsedniki:

•   PODROČJE SODELOVANJA S KLUBI: 
Pomoč in podpora klubom in društvom/članicam NTZS

• PODROČJE STROKE: 
Delovanje in sodelovanje strokovnih organov in posamezni-
kov na podlagi ciljno usmerjenih programov v katerih sode-
lujejo tako NTZS, klubi in trenerji igralcev/igralk.

• PODROČJE PROMOCIJE IN MARKETINGA: 
Usmerjena promocija in marketing na nacionalni in lokalni 
ravni.

Končni program dela, ki bo za posamezno področje vseboval 
izvedbene projekte bomo podali po naknadnem usklajeva-
nju s klubi, posamezniki in ostalimi komisijami.
Program dela in program projektov bo vseboval terminske 
(časovne), kadrovske in stroškovne opredelitve. Program bo 
služil kot temeljni dokument za spremljanje in vrednotenje 
posameznih projektov programa. Poročila o spremljanju 
programa bodo posredovana vsem članicam.

NAŠ PROGRAM IN NAŠO EKIPO POVZEMAJO NASLEDNJE 
BESEDE: ODGOVORNOST, TRANSPARENTNOST DELA,  
ENAKOPRAVNOST, OBVEŠČANJE IN KOMUNIKACIJA

2. CILJI PROGRAMA IN PROJEKTI, KI JIM SLEDIJO
1. Strokovna, organizacijska in �nančna pomoč klubom in 
društvom s konkretnimi
programi.
Klubi so strokovno, organizacijsko in �nančno podhranjeni, 
zato so potrebni konkretni projekti, ki bodo s podporo NTZS 
povečevali množičnost v klubih, usposobljen strokovni in or-
ganizacijski kader ter pridobili znanje in veščine za pridobi-
vanje �nančnih sredstev iz javnih in sponzorskih virov.

2. Predlogi in pobude klubov, članic NTZS, za pripravo 
sprememb, novosti ipd. se obravnava po najkrajšem po-
stopku in z velikim spoštovanjem.
Vse predloge in pobude bodo posredovane pristojnim or-
ganom in komisijam, ki bodo v naprej določenem kratkem 

časovnem okvirju obravnavale in usklajen predlog s predla-
gatelji posredovale Izvršnem odboru NTZS.
Klubi s trenerji morajo biti glavno gonilo nadaljnjega razvoja 
namiznega tenisa.
Vsi zapisniki, spremembe in odgovori na predloge bodo po-
sredovani članicam v roku 8 dni.

3. Pravočasno posredovanje vseh informacij o udeležbah, 
aktivnostih in dogodkih NTZS.
Komunikacije je edini način za razvoj in napredovanje na-
šega športa. Nujno pa mora biti obojestranska, spoštljiva in 
pozitivno usmerjena.

4. V najkrajšem času vzpostaviti sistem usposabljanja stro-
kovnega kadra ter opredeliti
licenciranje strokovnega kadra.
Trenutno je strokovni kader v namiznem tenisu v upadu, 
več let pa ni možnosti za pridobitev uradne usposobljeno-
sti.
V celoti koristiti možnosti �nanciranja strokovnega kadra iz 
javnih virov.
Vlaganje v izobrazbo našega strokovnega kadra tako trener-
jev, inštruktorjev, sodnikov, delegatov, organizatorjev, vod-
stvenih delavcev je naložba v našo prihodnost.

5. V najkrajšem času objava razpisov za selektorje repre-
zentanc, katerih prijave bo obravnavala kadrovska komi-
sija in strokovni organ ter usklajen predlog posredovala v 
potrditev Izvršnem odboru NTZS.
Netransparenten izbor selektorjev otežuje tako delo selek-
torjev kot sodelovanje s trenerji in klubi reprezentantov.

Aktualno

Skupščina NTZS (2)

Biljana Todorović
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Državno prvenstvoAktualno

6. V sodelovanju selektorjev in strokovnih organov se pri-
pravi reprezentančni program za posamezne reprezentan-
ce ter kriterij izbora reprezentantov v reprezentanco.
Jasno se opredeli medsebojne pristojnosti in obveznosti 
vseh udeležencev, NTZS, kluba in igralca/ke. Tako bodo vsi 
udeleženci vnaprej obveščeni in se bodo na reprezentančni 
program pripravljali tudi znotraj kluba.

7. Podpora nadaljnjemu delovanju NT centra z organizacij-
skimi spremembami.
Delovanje NT centra je možno nadgraditi z organizacijskimi 
spremembami in boljšo komunikacijo, ki bo nadgradila do-
sedanje delo in se bo povezal z regijskim delovanjem. Večji 
poudarek je potreben v organizaciji ter usklajevanju trenin-
gov in šolskih obveznosti.

8. Sprememba tekmovalnega sistema
Razvoj namiznega tenisa mora slediti spremembam na trgu 
in ostalim športnim panogah. Za večjo prepoznavnost, pro-
mocijsko dejavnost in zanimanje za naš šport so potrebne 
določene prilagoditve in spremembe.

9. Organizacijsko, �nančno in materialno poslovanje NTZS 
v skladu s �nančnim načrtom in transparentnim delova-
njem.
Trenutno je nezadovoljstvo in nezaupanje z delom na posa-
meznimi področji dela znotraj NTZS, zato je potrebno vzpo-

staviti jasna merila in pravila delovanja za povrnitev zaupa-
nja.

10. Ciljno usmerjena promocijska dejavnost na vseh po-
dročij delovanja
Vzpostaviti in načrtovati promocijske aktivnosti na nacional-
ni ravni, ki se mrežno širi na klube in lokalne skupnosti.

Vsi projekti bodo napovedani v Programu projekta, ki bo 
vseboval vsebinski, kadrovski, terminski in �nančni načrt in 
mora biti odobren s strani Izvršnega odbora NTZS ter posre-
dovan članicam NTZS v vednost.

3. EKIPA
Celotna ekipa, se je zavezala k uresničevanju zapisanih ciljev 
in projektov ter postavlja v ospredje program dela in ne po-
sameznike.
Zavzemamo se za odgovorno delo, transparentnost poslova-
nja in vodenja NTZS v sodelovanju s člani NTZS. Predsednik 
NTZS mora biti objektivna oseba visokih moralnih načel, ki 
bo lahko enakovredno in enakopravno sodeloval z vsemi 
klubi in društvi NTZS. Ob sebi pa mora imeti ljudi, ki imajo iz-
kušnje na področju dela in bodo prevzeli svojo odgovornost 
in obveznosti za izvedbo programa. 
O odločanju in delu NTZS mora odločati celoten Izvršni od-
bor ob pobudah in podpori članov NTZS, na podlagi načrtov, 
potrjenih projektov in javnih razpisov.

Biljana Todorović in Marjan Hribar
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Evropsko prvenstvo

˝Ko ste pred mnogimi leti prvič pre-
stopili prag vašega kluba in ste z ob-
čudovanjem gledali starejše igralce 
kako trenirajo, ste nekje na steni sigur-
no opazili velike raznobarvne plakate 
z najboljšimi svetovnimi igralci in z 
njihovimi medaljami okrog vratu. Šu-
rbek, Stipančić, Bengtsson, Jonyer, ka-
sneje tudi Waldner, Persson itd. Nekje 
znotraj vas, ste si v tistem trenutku si-
gurno zaželeli, da bi nekoč postali kot 
oni. Danes je ta dan. Dan na katerega 
ste eni dlje, drugi nekoliko manj časa 
z nestrpnostjo čakali. Danes lahko po-
stanete kot oni. Na vas je ali boste to 
medaljo danes vzeli, ali si jo boste pu-
stili vzeti izpred nosa. Delali smo veliko 
in dobro, nasprotnik, ki je bil v takšni 
situaciji že mnogokrat in takšne prilo-
žnosti zelo poredko izpusti iz rok, tudi 
verjetno. Ampak naša želja je večja in 
močnejša, kajti za nas je to prvič. Mi 
smo za to živeli desetletja. Kaj bomo 
danes igrali? Ne vem! Kako bomo igra-
li? Ne vem! Kdo bo igral? Niti to še ne 
vem točno! Taktika? Bomo videli med 
samo tekmo! Važno je samo, da gremo 
po medaljo, da jo vzamemo in jo pri-
nesemo domov. To medaljo, ki nam še 
manjka. ¨ Bili smo v ˝dreku˝ izgubili s 
Portugalsko 0/3, in izgubljali s Slova-
ško 0/2. Vendar ste pokazali karakter, 
povlekli ste barko navzgor, vse do tega 
trenutka, to je trenutka, ko lahko sami 
odločamo o medalji. Zavedajte se, da 
to ni naključje˝.
To je vse kar sem povedal igralcem, 
pred tekmo s Švedi. Drugega ni bilo 
treba. Motiv je bil že sam po sebi za-

dosti velik. Vse kar se je kasneje doga-
jalo je že znano. Ob koncu prvenstva 
smo bili reprezentanca, ki je igrala v 
velikem slogu in bili smo edini, ki smo 

precej zagrenili življenje tudi favorizi-
ranim Nemcem, ki na celem prvenstvu 
razen proti nam, niso izgubili niti ene 
same posamične tekme.

Besede trenerja pred odločilno 
tekmo za medaljo proti Švedski!

Zmaga - medalja!!!

Selektorica Vesna Ojsteršek, ter igralke Manca Fajmut, Alex Galič, Ana Tofant in 
Katarina Stražar so osvojile 1. mesto v drugi skupini brez izgubljenega dvoboja

Bronaste medalje so osvojili: Bojan Tokić, Jan Žibrat, Darko Jorgić, Deni Kožul in 
trener Jože Urh.
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Zanimivost

Izjave dobitnikov medalj

Občutki po osvojeni medalji so fenomenalni. Od samega 
začetka kariere sem sanjal o tej medalji in to se je zdaj 
zgodilo. Upam, da prva članska medalja ni zadnja. –Darko

Misli, ki so me prevzele ob medalji, so bile, da smo dosegli 
nekaj za kar smo garali leta, dosegli nekaj, kar ne moreš 
kupiti z nobenim denarjem na tem svetu. Da je to bilo 
z ekipo, je pa še nekaj posebnega. Dobili smo veliko 
podpore in čestitk od številnih ljudi, zato je bil dosežen 
uspeh in medalja še toliko bolj posebna. –Jan 

Osebno lahko rečem, da mi je ekipna medalja prinesla 
se več zadovoljstva, kot posamična iz leta 2011. Vsi, ki 
spremljajo mojo reprezentančno kariero vedo,  koliko 
sem dal reprezentanci v ekipnih tekmah na evropskih in 
svetovnih prvenstvih. Zelo sem vesel, da se je ves moj 
dosedanji trud, napori, treningi poplačalo s to medaljo. 
Hvala trenerju in reprezentančnim kolegom, ki so mi to 
zadovoljstvo omogočili. –Bojan

Osvojitev ekipne medalje na evropskem prvenstvu  je bil 
najlepši trenutek v mojem življenju. Ekipna prvenstva so 
nekaj posebnega, zato sem toliko bolj vesel, da sem to me-
daljo osvojil prav s to ekipo. Občutkov po tekmi s Švedsko 
se ne da opisati, vsekakor pa se nam je delo in trud skozi 
vsa leta treningov poplačal. Hvala vsem za podporo. –Deni 
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Oglasi

Sklenite zavarovanje z 
medicinsko asistenco v tujini 
in se izognite visokim stroškom 
zdravljenja.

Počitnice ne gredo vselej po vašem 
načrtu. Zavarovanje vam zagotavlja 
dodatno varnost v primeru zdravstvenih 
težav ter krije morebitne stroške 
zdravstvenih storitev.

KAMORKOLI Z
ZAVAROVANJEM
TUJINA.

SUPER DARILO 

OB SKLENITVI*

* letnega zavarovanja Multitripwww.vzajemna.si
080 20 60

Oglas Tujina A5_(13-12-2016)-ZIMA.indd   2 15. 02. 2017   14:53:53
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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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Tekmovanja

 Matija Krnc
 
Leto 2017 se je za Namiznoteniško 
zvezo Slovenije začelo zares uspešno, 
saj sta se Darko Jorgić in Deni Kožul iz 
Evropskega prvenstva do 21 let vrnila 
kar z dvema bronastima medaljama. 
Res je, da je le malo manjkalo, pa bi se 
v medsebojnem �nalu borila za zlato.
O pravkar osvojeni prvi ekipni medalji 
za moške pišemo na drugih straneh, 
tokrat bomo nekaj več zapisali o veli-
kem organizacijskem podvigu NTZS 
in ZŠIS POK. V letošnjem letu je na-
mreč ITTF zaupala NTZS kar štiri velika 
mednarodna tekmovanja, kar nimajo 
niti največje namiznoteniške velesile. 
Uspešnost in kakovost izvedbe so do-
volj velika garancija, da so tako igralci 
kot tudi spremljevalci na vseh medna-
rodnih tekmovanjih v Sloveniji zelo za-
dovoljni. Tako smo letos najprej gostili 
na Otočcu člane, ki so na tekmovanju 
iz serije Challenge pokazali mojstrstvo 
za zelenimi mizami, organizatorji pa z 
dobrimi pogoji. Sledilo je tradicional-
no tekmovanje za invalide v Laškem, 
ki se vsako leto lahko pohvali z rekor-

dno udeležbo. Tudi v letošnjem letu ni 
bilo nič drugače. V jesenskem terminu 
smo se znova preselili na Otočec, kjer 
so tekmovali mladinci in kadeti, takoj 
za tem pa v Laškem pripravili še ne-
pozabni EPINT, evropsko prvenstvo za 
invalide. Odlična organizacija in same 
pohvale, vključno s TD Constantino 

Crotta, ki je v poročilu zapisala, da je 
bilo to doslej najbolje organizirano 
tekmovanje za invalide. Rezultat tega 
je bila odločitev ITTF, da NTZS in ZŠIS 
POK v letu 2018 poleg vseh tradicio-
nalnih tekmovanj,  zaupa še organiza-
cijo svetovnega prvenstva za invalide 
– SPINT.

Iz Sochija z dvema medaljama

Po drugem EPINTU še SPINT
  Matija Krnc

Dobro delo vseh organizatorjev, pa naj gre za tekmovanja 
na Otočcu ali v Laškem, se kaže tudi v tem, da za tekmo-
vanja v Sloveniji še nismo imeli problemov s sodniškim ka-
drom, prej obratno. Velikokrat se prijavi precej več kandida-
tov, kot imamo možnost sprejema. Še posebno so sodniki 

zadovoljni na turnirjih v Laškem, saj jim kot organizatorji 
poleg odlične hrane in prenočišča nudimo tudi nekaj razve-
drila v Thermani Laško, ki ga seveda vsi z veseljem koristijo. 
Tudi sestanki pred začetkom tekmovanj so malo drugačni, 
kot na drugih tekmovanjih, predvsem pa precej krajši. Ne 
gre pozabiti tudi na pozdravni nagovor dosedanjega pred-
sednika sodnikov, ki je sestanek vedno začel z besedami: 
»Dobrodošli v Laškem. Upamo, da boste tudi iz letošnjega 
tekmovanja odhajali domov boljšega zdravja, kot ste prišli, 
saj smo tudi tokrat za vas pripravili sojenje v turnusu, drugi 
del dneva pa vam omogočili brezplačno kopanje v bazenih 
ter obisk savne.«
Tudi zato se tako sodniki predvsem pa vsi tekmovalci kot 
spremljevalci radi vračajo tako v Laško, kot tudi na Otočec. 
Izvrstna hrana, ki jo mladi športniki še kako potrebujejo, ter 
bližina dvoran (tako v Laškem kot na Otočcu le nekaj 100m 
od hotela) pa so tisti dejavniki, da bo NTZS skupaj z ZŠIS POK 
lahko še naprej na zemljevidu organizatorjev tekmovanj. S 
tem ima tudi širša baza domačih tekmovalcev možnost na-
stopiti na mednarodnem tekmovanju in se pomeriti z vrstniki 
ter s tem oceniti, koliko treninga je še potrebnega do vrhun-
skih rezultatov, kakršne dosegajo Tokić, Jorgić, Kožul, Žibrat, 
Fajmutova, Galičeva, Tofantova, Stražarjeva in drugi.

Trenerka Andreja Ojsteršek Urh ima veliko zaslug za medalji na EP v Sochiju

Za odlično izvedena tekmovanja v Laškem organizatorji 
dobivajo pohvale tudi s strani ITTF PTT
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Pravila in predpisi

  Matija Krnc, IR  
vrhovni mednarodni sodnik

Že dobro leto in pol so v veljavi novi 
znaki sodnikov ob nepravilnem ser-
visu igralcev. Ker veliko trenerjev kot 
igralcev ne pozna znakovne komuni-
kacije sodnikov,  jih znova predstavlja-
mo v gra�čni obliki, čeprav je na sple-
tnih straneh tako NTZS kot ITTF tudi 
video predstavitev.

Sodnik najprej vzklikne NAPAKA 
(Fault) in dodeli točko nasprotniku z 
razlago:
1. Če žogica ni vržena vsaj 16cm visoko 
iz odprte dlani bo sodnik ali pomočnik:
Povedal: ni dovolj visoko (Not high 
enough) in pokazal:
 

2. Če se servis ni začel iz odprte dlani 
serverjeve proste roke, bo sodnik ali 
pomočnik:
Povedal: dlan ni odprta (Palm not ope-
ned) in pokazal: 
 

3. Če se servis začne s postavitvijo žo-
gice na prste proste roke, bo sodnik ali 
pomočnik:
Povedal: žogica na prstih (Ball resting 
on the �ngers) in pokazal: 

4. Če se žogica ob začetku servisa na-
haja pod nivojem igralne površine bo 
sodnik ali pomočnik:
Povedal: pod nivojem igralne povr-
šine (Below the playing surface) in 
pokazal: 
 

5. Če je žogica ob začetku servisa pred 
serverjevo končno linijo ali je žogica ob 
servisu udarjena pred končno linijo (nad 
igralno površino) bo sodnik ali pomočnik:
Povedal: pred končno linijo (Inside the 
end line) in pokazal: 

 

6. Če žogica pri servisu ni vržena blizu 
vertikale bo sodnik ali pomočnik:
Povedal: ni vertikalno (Not vertically) 
in pokazal: 
     

7. Če je žogica ob servisu zakrita bra-
nilcu s strani serverja ali partnerja v 
dvojicah, bo sodnik ali pomočnik:

Povedal: zakrito s kom ali s čim (Hid-
den by what or whom ); telesom, ko-
molcem, ramo, glavo ali partnerjem; 
Hidden by (body, elbow, shoulder, 
head or partner) in pokazal:

     

Pomembno je, da tako sodnik kot po-
močnik lahko dosodita napako in jo 
vsak lahko tudi obrazloži po sprejetih 
določilih, seveda pa točke vedno do-
deli le sodnik dvoboja.

Znaki ob nepravilnem servisu

Sliko 1: Ni dovolj visoko

Sliko 2: Dlan ni odprta

Sliko 3: Žogica na prstih

Sliko 4: Pod nivojem igralne 
površine

Sliko 5: Pred končno linijo

Sliko 6: Ni vertikalno   

Sliko 7: Zakrito s kom ali s čim                              
Zakrito z ramo
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Pogovor

  Matija Krnc

Kdo je vaš športni idol?
Moj športni idol je Novak Djoković.

Koga bi povabil na večerjo?
Na večerjo bi povabil svojo družino in 
dobre prijatelje.

Katero vrednoto najbolj cenite in 
česa pri ljudeh ne marate?
Najbolj cenim odkrite in poštene ljudi, 
ne maram pa lažnivcev in pa ljudi, ki ti 
želijo slabo v življenju.

Česa vas je najbolj strah?
Najbolj me je strah poškodb in pa smrti.

Najljubše aktivnosti v prostem času?
Moje najljubše   aktivnosti v prostem 
času so druženje s prijatelji in pa igra-
nje drugih športov.

Najsrečnejši trenutek v življenju?
Najsrečnejši trenutek v mojem življe-
nju je osvojitev moje prve medalje.

Najljubši �lm?
Najljubši �lm je: 3 idiots.

Če bi snemali �lm o vas, kdo bi vas 
igral?
Če bi snemali �lm o meni, bi mojo vlo-
go igral kakšen dober prijatelj ali pa 
brat. 

Kaj najbolje skuhate?
Najraje skuham kakšno pasto, kajti 
drugega ne znam.

Najlepši kraj na svetu, kjer ste bili?
Najlepši kraj na svetu, kjer sem bil, so 
letošnje počitnice na Malti.

Kam greste najraje na počitnice?
Nimam priljubljene destinacije kamor 
grem najraje na počitnice. Pomembno 
mi je le to, da se lahko dobro spočijem 
in pripravim glavo za naslednjo sezono.

Najljubši predmet v šoli?
Najljubši predmet v šoli mi je bila od 1. 
razreda naprej športna vzgoja.

Če bi se lahko odpravili v časovni 
stroj, v katero leto bi potovali in za-
kaj?
Ne bi se vračal nazaj, saj mi gre trenu-
tno dobro v življenju.

Najljubši udarec pri namiznem teni-
su?
Backhand, to je udarec, ki ga najraje 
igram v namiznem tenisu.

Največji problem namiznega tenisa v 
Sloveniji?
Največji problem v slovenskem na-
miznem tenisu je, da gleda vsak svo-
jo korist in ne držimo eden z drugim, 
tako igralci in igralke kot tudi trenerji 
in trenerke. 

Kakšen nasvet bi dal mladim igral-
cem?
Nasvet za vse mlade igralce je, da je za 
napredek potrebno čim več trenirati.

Če bi lahko sestavil popolnega igral-
ca, od koga elemente bi si izbral:

servis: od Japonca Kente
vračanje servisa: od soigralca v repre-
zentanci Bojana Tokića
forehand:  od Ma Longa
backhand: moj
delo nog: od Xu Xina
koncentracija: od Tima Bolla
borbenost: od Tamasaku Harimotoja

Priljubljen citat, moto?
Brez dela ni jela.

Najljubša risanka iz otroštva?
Najljubša risanka iz otroštva je Tom 
in Jerry.

Brez katerega izuma si ne predsta-
vljate življenja?
Brez elektrike sin ne predstavljam ži-
vljenja.

Najljubši glasbeni izvajalec in pe-
sem, ki vas spravi v dobro voljo?
Všeč so mi vse pesmi iz Srbije.

Če bi imeli ves denar na svetu, katero 
stvar bi si najprej privoščili?
Najprej bi si privoščil en dober špor-
tni avto kot npr. Ferrari ali nekaj ta-
kšnega.

Darko Jorgić

Bela žogica je uradno glasilo Namiznoteniške zveze Slovenije. Glavni in odgovorni urednik: Matija Krnc. Ureja ga uredniški odbor. Naslov uredništva:  
NTZS – Bela žogica, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. E-pošta: belazogica@ntzs.si, telefonska številka: 01/ 4397560, faks: 01/ 4331142. Bela žogica je  
vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1553. Število izvodov: 1000. 
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