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Prvič na OI (Tokio)

Trenutni klub: ASV 
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Bela žogica
Glasilo Namiznoteniške zveze Slovenije   številka 1, junij 2021
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*NEO dosega najboljši rezultat na elementu »Za uporabnike, ki si želijo najboljšo uporabniško izkušnjo« (vir: raziskava Valicon, 
spremljanje produktnih znamk, n=1.032, dec 2020).
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Nagovor 1

SPOROČILO PREDSEDNIKA MEDNARODNE NAMIZNOTENIŠKE FEDERACIJE

Dragi ljubitelji 
namiznega tenisa,

 Thomas Weikert

Predsednik Mednarodne 
namiznoteniške federacije ITTF

Zelo sem vesel, da sem dobil pri-
ložnost, da vam v imenu Medna-
rodne namiznoteniške federacije 

na tem mestu lahko namenim nekaj 
besed.
24. januarja 2020 popoldne je sloven-
ska moška namiznoteniška ekipa na 
kvalifikacijskem turnirju za Tokio 2020 
spisala zgodovino. Prvič sploh bo Slo-
venija na olimpijskih igrah nastopila 
na ekipnem turnirju: kvartet v zasedbi 

Bojan Tokić, Darko Jorgić, Deni Kožul in 
Peter Hribar potujejo v Tokio!
Iskreno čestitam slovenski reprezen-
tanci in Namiznoteniški zvezi Slovenije 
za ta izjemni uspeh ter se veselim na-
daljnjega napredka v vaši športno nav-
dušeni državi.

Vsem igralcem želim veliko sreče na 
olimpijskih igrah z upanjem, da bodo 
na dogodku čim bolj uživali.

Thomas Weikert | President | International Table Tennis Federation  
T: (49) 6431 9769710 | F: (49) 6431 97697111 | Email: tw@ittf.com | ITTF.com 
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ITTF President´s Message 

           May 2021 

 
Dear friends of Table Tennis, 
  
On behalf of the International Table Tennis Federation, I am very pleased to 
have the opportunity to send a few words to you here. 
 
On the afternoon of Friday 24th January at the 2020 ITTF World Team 
Qualification Tournament, the Slovenian men´s table tennis team created 
history. For the very first time, Slovenia will be represented in the team events 
at an Olympic Games; the quartet of Bojan Tokic, Darko Jorgic, Deni Kozul and 
Peter Hribar is Tokyo bound! 
 
I congratulate the Slovenian team and the federation for this outstanding 
achievement and look forward to the further development in this sports 
enthusiastic country.  
 
I wish all the athletes the best of luck in the Olympic Games and hope that you 
enjoy the event and have a great time. 
 

 
 
Thomas Weikert 
President of the International Table Tennis Federation 

 



2 Nagovor

  dr. Mojca Doupona

Generalna direktorica  
Direktorata za šport pri MIZŠ

Medtem ko se na Japonskem olimpijska bakla približuje Tokiu, se je tudi 
v  Sloveniji začelo olimpijsko odštevanje in potovanje slovenske olim-
pijske plamenice, ki je simbol povezanosti ljudi, prijateljstva in ljubezni 

do športa. K olimpijskemu gibanju se aktivno priključuje tudi moška namizno-
teniška reprezentanca Slovenije, ki se je prvič v zgodovini uvrstila kot ekipa na 
OI. Poleg kapetana ekipe Bojana Tokića, ki mu bodo to že četrte olimpijske igre 
zapored, bodo ekipo sestavljali mladi igralci od Darka Jorgića, Denija Kožula in 
Petra Hribarja. 

Vsi, ki imamo radi šport v Sloveniji, bomo z nestrpnostjo pričakovali nastope 
vseh slovenskih športnikov, ki  so si skozi naporne kvalifikacije priborili olimpij-
ske vozovnice. Veseli me, da  je tokrat uspelo tudi moški namiznoteniški repre-
zentanci Slovenije, ki bo številnim uspehom na največjih tekmovanjih dodala 
tudi uvrstitev na  najbolj prestižno športno tekmovanje na svetu.

Prepričana sem, da se slovenski športniki tudi tokrat ne bodo vrnili brez od-
ličnih nastopov. Ali bodo med najvišje uvrščenimi tudi namiznoteniški igralci, 
bodo odločali tudi njihovi nasprotniki, s katerimi se bodo pomerili  v Tokiu.  Ver-
jamem, da bodo hitro premagali tremo in pokazali najboljše igre. Ne glede na 
končno razvrstitev pa je naša izbrana namiznoteniška vrsta že s prvim ekipnim 
nastopom na OI prispevala kamenček v mozaik uspeha slovenskega športa.

Športnikom in krovni namiznoteniški organizaciji zato iskreno čestitam za uvr-
stitev na te posebne olimpijske igre in za vse dosedanje  dosežke na področju 
namiznega tenisa.  Na prihajajočih olimpijskih igrah vam v imenu Direktorata 
za šport želim čim več dobljenih nizov in iger ter nepozabnih občutkov, ki jih 
olimpijske igre prinašajo.

SPOROČILO GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA ŠPORT PRI MIZŠ

Spoštovani namiznoteniški 
olimpijci!



Nagovor 3

 Bogdan Gabrovec

Predsednik  
Olimpijskega komiteja Slovenije

23. julija 2021 se bo s slavnostno otvoritvijo končno dvignil zastor nad 
olimpijskimi igrami v Tokiu. Vsak športnik se še kako dobro spominja dne 
pred letom dni, ko so organizatorji širnemu svetu dokončno sporočili, da 

so zaradi pandemije COVD 19, olimpijske igre prestavljene. Vsi, ki so bili v mislih 
že v prestolnici vzhajajočega sonca in s formo na vrhuncu še kako dobro vedo 
kaj vse so preživljali v letu po prestavitvi iger. Vse težave, morebitno pomanj-
kanje motivacije, želje po nadaljevanju kariere, ki so mnoge med njimi zadele v 
začetni fazi šoka so kmalu postale preteklost, vnema in želja pokazati najboljše 
sta se vrnili. Športniki in športnice so zopet zmagali.

Med potniki na olimpijske igre v Tokiu bodo ponovno, kot člani slovenske olim-
pijske reprezentance, slovenski igralci namiznega tenisa. Poleg Bojana Tokića, 
vzornega športnika, ki nas je v preteklosti že mnogokrat navduševal, Tokio 
bodo že njegove četrte igre, bo v posamični konkurenci nastopal tudi Darko Jor-
gić; vse kaže, da  naravni naslednik Bojana Tokića. Za nadaljevanje imenitnih 
rezultatov in uspehov na mednarodni ravni se ni bati. Prav ta rezultatska kon-
tinuiteta kaže na strokovno in odgovorno delo trenerskega kadra v sklopu na-
miznoteniške zveze Slovenije. Profesionalnost, odgovornost in odnos do dela 
so odlike te nacionalne panožne zveze. Prvič se bo na olimpijske turnirju na 
Japonskem zgodilo še nekaj; Bojanu Tokiću in Darku Jorgiću se bosta pridružila 
Deni Kožul in Peter Hribar. Za vedno bo v analih olimpijskih iger ostalo zapisa-
no, da se je v Tokiu zgodil prvi nastop ponosnih Slovencev v ekipni konkurenci 
olimpijskega namiznoteniškega turnirja. Novo priznanje; najprej vsem štirim 
športnikom, njihovim trenerjem in namiznoteniški krovni organizaciji Slovenije. 

Še veliko športnih uspehov in nič poškodb! 

SPOROČILO PREDSEDNIKA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

Drage športnice in 
športniki,  
spoštovani ljubitelji 
namiznega tenisa



SPOROČILO PREDSEDNIKA NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE

Spoštovani Bojan, Darko, 
Deni, Peter in Andreja,
udeleženci olimpijskih 
iger v Tokiu!

 mag. Marjan Hribar

Predsednik  
Namiznoteniške zveze Slovenije

Medtem ko se v drugih športnih panogah posamezne ekipe še trudijo, da 
bi si zagotovile olimpijski nastop, je skromni  namiznoteniški ekipi uspel 
sanjski rezultat. Čeprav je že dobro leto od tega izvrstnega uspeha moš-

ke namiznoteniške reprezentance Slovenije, se ga večina akterjev spominja, kot 
bi bilo pred kratkim. Zato še enkrat iskrene čestitke Bojanu Tokiću, Darku Jorgiću, 
Deniju Kožulu, Petru Hribarju in seveda trenerki Andreji Ojsteršek Urh za izvrsten 
rezultat in veselje, ki so ga pripravili vsem ljubiteljem namiznega tenisa v Slove-
niji.

Generacija, ki ji že vrsto let poveljuje Bojan Tokić, ki bo tokrat že četrtič na olimpij-
skih igrah,  je že nekajkrat dokazala, da za njih ni ovir. Cilji, ki si jih zastavljajo so 
se velikokrat zdeli nedosegljivi, vendar so s svojim delom in rezultati vse postavili 
v druge okvire. Tudi mladi, ki sledijo Bojanu, imajo enako razmišljanje, zato bodo 
Darko, Deni in Peter prav gotovo še dopolnili izvrstno bero medalj iz največjih tek-
movanj. 

Vsi v Namiznoteniški zvezi Slovenije smo ponosni na uspehe, ki jih dosegate v zad-
njem obdobju. Z veseljem prebiramo novice o vaših uspehih na turnirjih, čeprav so 
se zaradi corone močno skrčila ali prestavila, tako kot tudi same olimpijske igre. 
Prepričani smo, da boste tudi na preloženih OI nastopali z enakim žarom, kot ste 
na olimpijskih kvalifikacijah in ponosno zastopali sebe, panožno zvezo in Slove-
nijo. 

Vsem igralcem želim, da dosežete najboljše rezultate prav na najbolj prestižnem 
športnem tekmovanju, olimpijskih igrah in da se boste vračali iz Tokia s podobnimi 
občutki, kot iz kvalifikacij  na Portugalskem. Trenerki pa čim manj stresnih situacij 
in seveda dobrih rezultatov. 

4 Nagovor
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Ne vem, kaj naj rečem, še kakšna 
solza bo pritekla, ampak res 
smo se zasluženo uvrstili na 
olimpijske igre. Fantom sem pred 
tekmo z Indijo rekel, dajte me 
popeljati do Tokia, zdaj, ko nam je 
to uspelo, me lahko tudi v Pariz 
leta 2024!«
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Bojan Tokić
 13. 1. 1981

 Nova Gorica

 Četrtič na OI (Peking, London, RIO, Tokio)

 Trenutni klub: Jura Morez (FRA)

 Četrte olimpijske igre! Ni veliko špor-
tnikov, ki tolikokrat izsanjajo olimpij-
ski nastop. Se še spominjaš prvih v 
Pekingu?
Med znanci in prijatelji slovim za ene-
ga, ki ima »slonovski« spomin. Glede 
na to, da leto 2008 ni tako daleč nazaj, 
se spomnim prav vsega. Tako prve-
ga nastopa kot tudi vsega dogajanja v 
olimpijski vasi in izven nje.

 Tokrat boste nastopili prvič z ekipo. 
Je ekipno lažje igrati? Je manj pritiska?
Lepše je nastopati za ekipo. To nima 
nobene povezave s pritiskom. Pritiske 
in pričakovanja si vsak  nalaga sam. 
Lepše je proslavljati zmage s soigralci, 
kot pa sam.

 Na vseh treh dosedanjih olimpijskih 
nastopih se je zdelo, da imaš malo tre-
me. To drži?
Trema je vedno prisotna. Tudi, če se 
nastopa na regijskem tekmovanju. 
Vsi se bojimo poraza. Glede na to, da 
so olimpijske igre na vsake 4 leta in 
so tekme v direktnem tv prenosu, je 
razumljivo, da želiš pokazati vse naj-
boljše. Zato me ni sram priznati, da je 
trema prisotna.

 Kdaj ti je bilo najteže in katera zma-
ga ti največ pomeni?
Prvi nastop je definitivno najtežji. Ne 
vem, če se lahko opredelim, katera 
zmaga mi je najslajša. Vse so sladke. 
Vsaka zmaga ima svoj sijaj, olimpijska 
pa še posebej.

 Si rekordni niz z Ovčarovim iz RIA še 
kdaj pogledaš ?
Ne,  tekme z Ovčarovim si nisem pogledal. 
Igralcem snemanje tekem na olimpijskih 
igrah ni bilo dovoljeno. Iskreno povedano, 
če je tekma na spletu pa ne vem.

 Toliko let v vrhu evropskega in sve-
tovnega namiznega tenisa. Kako ti je 
uspelo?
Mislim, da imam jekleno voljo. Tudi sam  
sem si že postavljal takšna vprašanja. 
Na žalost na nekatera vprašanja ni od-
govorov. Zelo rad moraš imeti to kar 
počneš in določeni rezultati morajo biti 
prisotni, da vztrajaš.

 Si kdaj sanjal ob prihodu v Slovenijo, 
da boš imel tako uspešno kariero?
Bil sem premajhen, da bi takrat lahko 
sanjal o karieri. Edino, kar vem je, da 
sem rad preživljal ure in ure v namiz-
noteniški dvorani.

 So vse medalje, pokali in naslovi var-
no spravljeni. Kaj ti več pomeni, meda-
lja iz EP ali olimpijski nastop?
V hiši imam sobo, ki je nekakšna spo-
minska soba. Znotraj so shranjeni pos-
terji ( slike ) in priznanja iz največjih 
tekmovanj ter razna povabila in čestit-
ke predsednikov države. Večina poka-
lov je pa na kašči:)

 Ali še veš, za katere klube si vse na-
stopal v tej bogati športni poti?
Za vse klube vem in če je potrebno, jih 
lahko tudi po letnicah naštejem. Iskre-
no povedano, selitve iz kluba v klub so 
naporne. Imajo pa tudi pozitivno stran, 
ker vedno prinesejo nekaj novega.

 Po Tokiu boš po znanih podatkih 
prevzel reprezentanco Belgije? Drži?
Določenih priložnosti se ne zavrne. Gle-
de na to, da grem proti 41 letu staros-
ti, je bilo nujno razmišljati kako naprej. 
Belgijci so se sami javili in mi ponudili, 
da prevzamem selektorsko mesto. Sem 
počaščen, da verjamejo vame.
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Vrhunski rezultat za 
vse nas. Želja se nam je 
izpolnila, Tokio je tukaj.«
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Darko Jorgić
 30. 7. 1998

 Hrastnik

 Prvič na OI (Tokio)

 Trenutni klub: 1. FC Saarbrücken-Tischtennis (GER)

 Glede na izredne uspehe in naslove v 
mladinski konkurenci, so primerljivi z 
udeležbo na OI?
Kot vsakemu mlademu športniku so 
mi bile vedno sanje Olimpijske igre. 
Lahko rečem da naslovi iz mladinskih 
konkurenc niso primerljivi, vsaj zame 
ne. Mladinska konkurenca je samo od-
skočna deska za naprej. 

 Čemu pripisuješ stalen napredek v 
igri in seveda v rezultatih.
Za napredek je potreben dober trener 
in delo. V zadnjem obdobju sem na-
predoval v tehničnih elementih ter na 
visoko raven dvignil tudi fizično pripra-
vo, predvsem pri delu nog in premika-
nja. Največji napredek pa sem naredil v 
mentalni pripravi na dvoboje, zato sem 
bil tako uspešen v nekaterih končnicah.  

 Je bilo delo v NTZS Centru odskočna 
deska za odhod v tujino?
Vsekakor je bilo delo v Centru na Otočcu 
odlično, kar je vsem pomagalo pri nada-
ljevanju kariere. Vsi, ki smo bili vključeni 
v proces treninga v centru, smo to obču-
tili šele v nadaljevanju, ko smo zamenja-
li namiznoteniške sredine. 

 Na rang lestvici si že prehitel Bojana, 
ga misliš tudi po olimpijskih nastopih?
Iskreno povedano se ne obremenjujem 
s temi podatki. Bojan je dvignil raven 
namiznega tenisa v Sloveniji na visoko 
raven ter prinesel veliko pomembnih 
zmag za ekipo,  ko je bilo to najbolj po-
membno. Moji cilji so, da čim bolj na-
predujem po vseh elementih namizno-
teniške igre. Rezultati in nastopi na OI 
bodo le posledica.

 Ali veš, koliko vseh medalj imaš iz 
EP?
Imam 8 medalj iz mladinskih evropskih 
prvenstev in 1 iz svetovnega mladin-
skega prvenstva ter 1 medaljo iz topa 
16 za člane ter seveda ekipno medaljo 
za člane. 

 Kako bi ocenil vzdušje v slovenski re-
prezentanci?
Mislim da je vzdušje v slovenski repre-
zentanci res dobro. Vsi se med seboj 
dobro razumemo. Ko smo skupaj je 

vedno prisotna kakšna šala toda ko je 
pomembna tekma držimo vsi skupaj in 
se borimo za zmago. 

 Se to razlikuje od vzdušja v klubu 
kjer igraš? Je lažje igrati ekipno ali po-
samezno?
Lahko rečem, da smo tudi v klubu zelo 
dobra ekipa in smo zelo povezani med 
seboj. Vedno je lažje igrati z domačimi 
igralci in se boriti za nekaj, kar še ni bilo 
osvojeno. Osebno sem ekipni igralec in 
res uživam v igranju ekipnih prvenstev 
ter igranja za klub.

 Do kdaj nameravaš ostati v Saarbrüc-
knu?
Za Saarbrücken sem podpisal pogod-
bo še za dve leti. Ker se počutim  zares 
dobro, mislim da ni razloga za menjavo 
kluba. Klub me tudi sicer podpira na moji 
mednarodni poti kar je zelo pomembno, 
da še napredujem po svetovni  lestvici.

 Čeprav je za namizni tenis in dvo-
ranske športe corona naredila veliko 
škode, ste imeli vsaj kakšne možnosti 
treninga?
Corona je res naredila veliko škode 
vsem športom. Na začetku korone res 
nismo mogli trenirati skoraj nič. Na 
srečo so se razmere vsaj toliko umirile, 
da so dopustili vrhunskim športnikom 
normalno trenirati in se pripravljati na 
tekmovanja. V Nemčiji se je prva liga 
igrala normalno,  tako  da sem moral 
redno trenirati in biti v formi za ligo.

 Glede na rezultate v Dohi in Nemčiji 
si pred OI v dobri formi?
Mislim, da sem trenutno res v dobri for-
mi. V ligi sem končal z razmerjem zmage/
porazi 18:5. V Katarju  sem pokazal zelo 
dobre igre in se uvrstil v polfinale. Zares 
bi bil vesel, če bi lahko takšne predstave 
pokazal tudi na olimpijskih igrah v Tokiu
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Za namizni tenis sem se 
odločil pri osmih letih. Prvi 
turnir ni bil uspešen, izgubil 
sem prav vse tekme tako, 
da sem že hotel odnehati. 
Na srečo se to ni zgodilo in 
sedaj lahko rečem le Tokio 
prihajamo! »
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Deni Kožul
 18. 3. 1997

 Logatec

 Prvič na OI (Tokio)

 Trenutni klub: ASV Grünwettersbach (GER)

 Kakšni so občutki po dobrem letu  z 
olimpijsko vozovnico?
Občutki so še vedno super. Polni so 
motivacije in želje po nastopu. Zelo se 
veselim prihajajočih olimpijskih iger. 

 Glede na prvi olimpijski nastop je že 
kaj treme?
Ne,  tokrat še ni treme. Mislim da je 
tudi ne bo. Dobro se pripravljamo, in 
prepričan sem, da bomo tudi odlično 
odigrali vse naše tekme.

 Kaj ti več pomeni – medalja na EP ali 
olimpijski nastop?
Na to vprašanje ne morem odgovoriti 
saj ima vsak uspeh svoj sijaj. Tako me-
dalje, ki ostanejo za večno, kot olim-
pijskega nastopa sem  zelo vesel. Na 
oboje sem ponosen.

 Kako si zadovoljen z zadnjimi rezul-
tati?
Čeprav je bila letošnja sezona precej 
okrnjena sem z njo zelo zadovoljen.  S 
klubom smo se uvrstili  v play off  prve 
nemške lige, tako da grem samozave-
stno v Tokio.

 Boš ostal še naprej v Nemčiji ali 
predvidevaš selitev?
Še naprej ostajam v Nemčiji , saj sem 
pred kratkim podpisal daljšo pogod-
bo s svojim trenutnim klubom ASV 
Grünwettersbach.

 Je lažje igrati posamezno ali ekipno?
Meni osebno je lažje igrati ekipno, 
ker te ekipa tudi dviguje, ko si v težkih 
trenutkih. Seveda pa je namizni tenis 
hkrati tudi  individualen šport, tako da 
je na koncu vedno odvisno samo od 
samega sebe.

 Imaš za letošnjo sezono še kakšne 
načrte?
Letošnja sezona ima še dva vrhunca, 
najprej evropsko prvenstvo za posa-
meznike v Waršavi  na Poljskem in se-
veda olimpijske igre v Tokiu.

 Tvoj največji uspeh?
Čeprav imam kar nekaj medalj iz mladin-
skih evropskih prvenstev je zame največji 
uspeh prav gotovo medalja na evrop-
skem ekipnem članskem prvenstvu.

 Je v covid pogojih težko tekmovati?

Pogoji so res nenavadni, pa ne samo 
zaradi odsotnosti gledalcev in drugač-
ne atmosfere. Bolj so moteči vsi proto-
koli, ki jih je treba upoštevati, čeprav so 
včasih nesmiselni. A tudi temu se mo-
ramo prilagoditi, saj smo profesionalci.  

 Je forma še enaka kot na kvalifika-
cijah za OI?
Forma je enaka, če ne se boljša. Vsi že 
nestrpno čakamo prvi olimpijski na-
stop, razen seveda Bojana, ki bo že če-
trtič na OI.
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Mislim, da smo to, da se bomo 
uvrstili na OI vedeli vsi, ki smo bili 
tam že pred začetkom turnirja. 
Zagotovo! To smo se odločili na 
letališču v Parizu, kjer smo čakali 
na drugi let do Porta. Ni bilo 
potrebno povedati, izražalo se 
je v očeh. Tega ne znam razložiti 
in nimam argumenta, ki bi to 
potrjeval, vendar sem prepričan 
v to.«
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Peter Hribar
 12. 11. 1999

 Šmarješke Toplice

 Prvič na OI (Tokio)

 Trenutni klub: 1.FC Saarbrücken-Tischtennis (GER)

 So po enem letu še enaki občutki z 
olimpijsko vozovnico?
Občutki z olimpijsko vozovnico so po-
polnoma enaki kot so bili pred letom 
dni. Navdušenje, veselje in ponos za-
stopati slovenske barve, vse to se zgolj 
povečuje, bolj ko se bližamo olimpij-
skim igram.

 Je forma medtem padla ali se počasi 
dviguje?
Veliko tekmovanj je bilo odpovedanih v 
zadnjem letu, zato je bilo formo težje 
tempirati kot v prejšnjih letih, vendar 
pa mislim, da imamo sedaj dobro or-
ganizirane treninge in tudi motivacijo, 
tako da ko pridejo pomembni turnirji, 
se bom lahko dobro odrezal.

 Ste v tem letu imeli možnost kakšnih 
treningov?
Načeloma sem v zadnjem letu ves čas 
treniral v Nemčiji. Tam je zelo veliko 
dobrih igralcev, kot trener v Saarbrüc-
knu  pa je  zame odgovoren Jože Urh 
in tukaj sem bil v zadnjem letu zelo za-
dovoljen.

 Je medalja iz EP več vredna od olim-
pijskega nastopa?
Tega ne morem komentirati saj je bil 
takrat na EP član ekipe Jan Žibrat. Na-
slov evropskega prvaka z Darkom pa  
je bilo zame res nekaj nepopisnega in 
sem ponosen na ta izvrsten dosežek. 
So pa olimpijske igre tudi sanje od ma-
lih nog in zelo težko primerjam ta dva 
dogodka, čeprav sta to moja najlepša 
trenutka v dosedanji namiznoteniški 
karieri.

 Kako se počutiš kot član ekipe, ki 
piše novo slovensko namiznoteniško 
zgodovino?
Štejem si v veliko čast, da sem lahko 
del te ekipe. Vsi trije fantje so neverjet-
ni in sem res navdušen, da bom lahko z 
njimi na olimpijskih igrah.

 Imaš že kaj treme pred prvim nasto-
pom na OI?
Do iger je še kar nekaj časa zato še ne 
čutim treme, bolj veselje pred igrami 
ker je to res nekaj posebnega.

 Tvoj največji dosedanji uspeh?

Moj največji uspeh  je zagotovo naslov 
evropskih  prvakov v dvojicah do 21let 
z Darkom. Seveda pa sem bil vesel, ko 
sem bil na svetovni lestvici do 21let lani 
uvrščen med najboljših 20 na svetu.

 So dobri rezultati spodbuda za še 
boljše delo?
Dobri rezultati zagotovo dajejo dodat-
no motivacijo in voljo pri nadaljnjem 
delu. Menim pa, da se pravi obraz 
igralca pokaže, ko so časi težki in gre 
vse narobe, igralec pa še vedno vztraja 
in ne obupa.

 Ali rad nastopaš v dvojicah?

Načeloma zelo rad nastopam v dvoji-
cah prav tako tudi v ekipnih disciplinah. 
Ker ko zmagaš v posamezni disciplini 
si sam in meni je veliko lepše, ko imaš 
nekoga ob sebi, s katerim lahko to 
zmago deliš.

 Kakšni so tvoji plani v tej in naslednji 
sezoni? Si zadovoljen v trenutnem klubu?
To sezono sem igral v drugi nemški ligi, 
ki so jo žal odpovedali, zato se že prip-
ravljam na evropsko prvenstvo in olim-
pijske igre. V prihodnji sezoni pa bom 
nadaljeval s  treningi v Saarbrücknu, 
kjer sem zelo zadovoljen.
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Vse to je plod trdega dela fantov, 
ki so v ta uspeh vložili veliko 
truda in dela. Vse so naredili, kar 
je bilo treba, to pa nam je tudi 
prineslo rezultat.«
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Andreja Ojsteršek Urh
 25. 7. 1963

 Hrastnik

 Druge OI (London, Tokio)

 Selektorka in trenerka

 Ti je kdaj žal, da si se vrnila iz Italije 
in prevzela mesto selektorja in tre-
nerja moške reprezentance?
Nikoli mi ni bilo žal, čeprav sem imela v 
Italiji utečeno delo v centru. Doma je le 
doma in kazale so se možnosti, da tudi 
v Sloveniji naredimo tak center. Začelo 
se je dobro, a so se vmes razmere spre-
menile. Ne glede na to sem prepričana, 
da je odlično delo v Centru na Otočcu 
veliko prispevalo k odličnim rezultatom 
in sanjam o olimpijskem nastopu.  

 Si kdaj pomislila v odločilnem dvo-
boju z Indijo, da bo šlo na tesno, ali si 
verjela v fante?
Vse kvalifikacije so fantje verjeli v uspeh. 
Ko pa so zvedeli za žreb, je bilo kar malo 
evforije, čeprav je bil Bojan takrat še na 
poti v Gondomar. Veliko smo se pogo-
varjali in se prepričevali, da nam bo us-
pelo. Vsi smo verjeli v uspeh. Ko pa sem 
v zadnjem dvoboju v prvi tekmi še zame-
njala postavo v dvojicah,  je bila prednost 
na naši strani. Tudi ob morebitnem spo-
drsljaju smo mi imeli še aduta za zad-
njo tekmo, ki pa je na srečo ni bilo treba 
igrati. Vsi so odigrali odlično, tudi Bojan, 
čeprav je nastopil bolan in sva se iz kva-
lifikacij vrnila domov, čeprav bi morali vsi 
nadaljevati na turnir v Nemčijo. 

 Si že bila kdaj pod tako velikim priti-
skom kot na olimpijskih kvalifikacijah?
Podobno situacijo sem imela že pred 
OI v Londonu. Igralka Tan Monfardi-
ni je že zaključila s kariero, a se pred 
Londonom reaktivirala, saj je hote-
la nastopiti na OI v Londonu. Dobro 
leto garanja se je obrestovalo in ob 
zaključku kvalifikacij v Luxemburgu 
so bili občutki podobni, saj je vseeno 
razlika med reprezentanco Slovenije 
in trenersko vlogo za igralko. Vseka-
kor sem ponosna na fante, predvsem 
na njihovo angažiranost, pripadnost, 
homogenost in prizadevnost. Se za-
vedajo, da samo trdo delo pripelje do 
odličnih rezultatov. 

 So predhodni rezultati  nakazovali, 
da je možno doseči ta neverjeten us-
peh?

Rezultati, ki so jih dosegali na turnir-
jih so nakazovali, da so vsi v odlični 
formi. Čeprav domača namiznoteni-
ška javnost ni verjela v tak uspeh, pa 
so fantje ves čas opozarjali na to, da 
je že čas za nov izjemen uspeh. Sama 
pa sem tako večni optimist z visokimi 
cilji. Na srečo mi jih s to ekipo uspeva 
dosegati in prepričana sem, da fantje 
še niso rekli zadnje besede. 

 So občutki po več kot letu dni še ved-
no enaki, ali so že malo zbledeli?
»Nič ni starejšega kot včerajšnja zma-
ga.« je moj pregovor že vrsto let. Vsaka 
zmaga na tako pomembnem tekmova-
nju je »sladka«. Ko pa ugotoviš, da smo 
si priborili olimpijske vozovnice, potem 
se začnejo vrteti filmi, kako nam je to 
uspelo. Po velikem uspehu smo se 
dogovorili, da bomo zvečer primerno 
proslavili uspeh in žurali do jutra. Žal 
sva imela z Bojanom temperaturo, 
tako da še pošteno nazdraviti nismo 
uspeli. Je pa prijeten občutek, ko držiš 
slovensko zastavo in se veseliš us-
peha, ki so ga  priigrali igralci najprej 
zase, za krovno  zvezo in za Slovenijo. 

 Z ekipo, ki jo vodiš, pišete novo na-
miznoteniško zgodovino? Se tega za-
vedaš?
Seveda se zavedamo, da bo prvi olim-
pijski ekipni nastop reprezentance 
Slovenije zabeležen v vseh zbornikih 
in bo šel v anale slovenske namizno-
teniške zgodovine. Tudi sicer je ob-
dobje, odkar smo postali samostojni, 
izredno  bogato z uspehi in medalja-
mi na največjih tekmovanjih.   Moška 
namiznoteniška reprezentanca Slo-
venije je trenutno še vedno edina, ki 
si je med ekipnimi športi zagotovila 
nastop v Tokiu.

 Kakšni so cilji za Tokio?
Poznajo me kot večnega optimista 
nikoli se ne pusti presenetiti. Olimpij-
ski nastop je tako specifičen, da lah-
ko programiraš, tempiraš, načrtuješ, 
a vse se lahko poruši zaradi trenu-
tne slabosti, živčnosti, treme ali česa 
drugega.  Premagujemo že skoraj vse 

najboljše in tudi drugi imajo iste pro-
bleme. Poleg tega pa nihče ne ve, kako 
bo Covid vplival na razpoloženje in 
zdravje. Nihče, niti kitajski igralci ne 
morejo z gotovostjo trditi, da bodo 
ves čas turnirja zdravi. Seveda je malo 
odvisno tudi od žreba in nekaj sreče.

 Kaj pa na drugih tekmovanjih, ki si 
končno sledijo – EP v Waršavi?
V prihodnjih dneh se vsi zberemo pri 
Uriju** v Saarbrücknu in nadaljujemo 
priprave na to pomembno tekmovanje. 
Seveda bo tudi tokrat nekaj odvisno od 
žreba. Vsekakor pa smo znova spo-
sobni pripraviti kakšno ugodno prese-
nečenje, saj so vsi v zadnjem obdobju 
znova pokazali  odlične rezultate na 
klubskih tekmovanjih. 

 Si individualne cilje postavljajo igral-
ci sami ali jim svetuješ?
Ko so bili še mladinci, sva z Urijem vse 
individualne cilje načrtovala midva. 
Sedaj med člani pa si načrtujejo sami, 
čeprav z visokimi cilji, Darko med 10, 
Bojan med 50, Deni med 100. Veliko 
bo odvisno tudi od Covid situacije, ki 
je močno vplivala na razplet v namiz-
noteniških dvoranah. 

 Boš tudi po Tokiu ostala na selektor-
skem stolčku, ali te znova mika tujina?
Pred nekaj meseci sem podpisala novo 
pogodbo do decembra 2022. Kako bo  
naprej bomo pa videli. Italija je še ved-
no moja nostalgija.

**Uri – Jože Urh
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NAJVEČJI USPEHI, KI SO PRISPEVALI K SANJSKI POTI DO LETALSKIH KART ZA TOKIO

2016 maj - ITTF svetovna lestvica mladinci posamezno Darko Jorgić 1. mesto kot prvi Slovenec

2016 Bojan Tokić tretjič na OI v Riu

2017
 bronasta medalja na ekipnem Evropskem prvenstvu v Luxemburgu v postavi: Bojan Tokić, Darko Jorgić,  
Deni Kožul in Jan Žibrat (trener Jože Urh)

2017 2 bronasti medalji na Evropskem prvenstvu do 21 let v Sochiju Darko Jorgić in Deni Kožul

2018
Sredozemske igre v Taragoni – zlata medalja za ekipo: Bojan Tokić, Darko Jorgić in Deni Kožul ter zlata medalja 
za Darka Jorgića med posamezniki

2018 bronasta medalja za Darka Jorgića na Evropskem prvenstvu do 21 let v Minsku

2019 Evropsko prvenstvo do 21 let v Gondomarju, Zlata medalja za dvojico Darko Jorgić in Peter  Hribar

2020
uspeh na kvalifikacijah za OI; ekipa si z zmago nad favorizirano Indijo zagotovi prvi ekipni olimpijski nastop  
(Bojan Tokić, Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar, trenerka  Andreja Ojsteršek Urh)

2020 srebrna medalja na Evropa TOP 16 Darko Jorgić

2020 JANUAR - OLIMPIJSKE KVALIFIKACIJE, GONDOMAR, PORTUGALSKA

Slovenija – Iran 3:1

Kožul-Jorgić : Taherkhami-Alamian 3:2

Tokić : Alamian 1:3

Jorgić : Alamian 3:1

Tokić : Taherkhami 3:2

SLOVENIJA – INDIJA 3:1 IN KARTE ZA OI TOKYO 2020

Kožul-Tokić : Achanta-Desai 0:3

Jorgić :  Ghanasekaran 3:0

Tokić : Desai 3:2

Jorgić : Achanta 3:1

Trenerka: Andreja Ojsteršek Urh

#Rise2Tokyo #SLOtabletennis

Egipt

Kitajska

Japonska

Južna Koreja

Kitajski Tajpej

Hong Kong

Nemčija

Slovenija

Hrvaška

Švedska

Francija

Portugalska

Srbija

Brazilija

ZDA

Avstralija

KVALIFICIRANE DRŽAVE NA OI
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TT sport - ekskluzivni zastopnik

www.nlb.si/stanovanjski-kredit 

* Velja 12 mesecev od sklenitve NLB Stanovanjskega kredita. 
** Velja za nove imetnike bančnega paketa Premium.

To ni 
le nov 
dom.

NLB Stanovanjski kredit

To je prostor 
za ustvarjanje 
spominov.

Ujemite akcijske obrestne mere NLB Stanovanjskega kredita do 31. 8. in si zagotovite 
še do 330 EUR popusta ob sklenitvi NLB Osebnega kredita* in bančnega paketa Premium**. 
Za najboljšo individualno ponudbo enostavno skenirajte QR kodo in izpolnite obrazec.
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