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Z nastopom funkcije predsednika STS (skupščina NTZS, 4.11.2019) sem v svet predlagal člane: 

Miroslava Tokiča, Bojana Paviča, Ožbeja Poročnika in Miodraga Drljačo. Trenerska organizacija je 

predlagala Uroša Slatinška in Zdenka Švaba. Kljub mojim pomislekom glede kandidata, ki opravlja dve 

ali celo tri funkcije v NTZS je obveljala in bila potrjena sestava STS.  Za prioritetno nalogo smo si postavili 

posodobitev  tekmovalnega sistema,  spremljanje razvoja reprezentance in izobraževanje trenerskega 

kadra.  

V januarju 2020 smo zaradi spremenjenega načina financiranja MIŠZ izdelali in sprejeli merila za 

vrednotenje kandidatov  v NPŠŠ ter posodobili in dopolnili  strategijo NPŠŠ za obdobje  2020 -2028. S 

tem smo omogočili glede na kvoto iz MIŠZ zaposlitev dveh trenerjev, ki pretežno opravljata delo s 

kategoriziranimi oz. perspektivnimi športniki in športnicami.  Delo opravljata v Novem mestu in v 

Ljubljani.  Tu je potrebno poudariti, da MIŠZ realno financira  60 % plače trenerjema in da ostalo 

zagotavljata oba kluba v katerih trenerja delujeta.  Objekta, kjer se vadba izvaja se ne financira.  

Predlogi za spremembo oz. posodobitev tekmovalnega sistema so prišli s strani Zdenka Švaba in 

Miodraga Drljače.  Predloge smo obravnavali in menimo, da moramo igralcem in igralkam s  sistemom 

omogočiti enakovredne tekme, skrajšati tekmovanja in predvsem vsa državna prvenstva spremeniti v 

dogodek, ki bo prijazen do igralcev in trenerjev.  Vsi predlogi so opisani v zapisnikih sej STS.  Nekateri 

se že izvajajo (ukinitev postavljenih nosilcev, ki niso igrali predtekmovanj).  

Delu v STS se je odrekel Bojan Pavič zato sem predlagal novega člana Mitjo Županeka, ki ga je IO tudi 

potrdil. Lahko rečem, da imamo zelo uravnotežen STS saj imamo predstavnike iz 7 regij in prav vsi člani 

STS tudi opravljajo vsakodnevno trenersko delo. 

Nekaj kritik je letelo na slabo organizirane in vodene priprave reprezentanc.  Menim, da smo s 

predlogom en trener na osem igralcev dosegli izboljšanje, tako da so zadnje priprave s povečano 

udeležbo trenerjev uspele. Prav tako je bil na zadnjih dveh pripravah organiziranih v mehurčku 

angažiran kondicijski trener. 

Strokovni svet je bil seznanjen s poročili selektorjev v vseh kategorijah in s kvotami ter imeni 

reprezentantov.  Nekaj pripomb  je bilo pri četrtem potniku za kvalifikacije za olimpijado, vendar je STS 

popolnoma zaupal presoji selektorice Andreje Ojsteršek Urh pri izbiri in sestavi, ki se je pokazala za 

zelo uspešno. Tudi vsa nadaljnja negodovanja glede sestave niso imela osnove in jih STS zavrača. 

Predvsem veljajo čestitke vsem igralcem in selektorici za dosežek, ki gotovo pomeni mejnik v 

slovenskem namiznem tenisu. Hkrati pa veliko obvezo za prihodnost, ki nam vsem nalaga višje 

standarde. 

Glede vodje izobraževanja so takoj na začetku mandata tega STS stekli pogovori z Milanom Pavičem, 

ki je bil pripravljen sprejeti vlogo.  In lahko rečemo, da je to nalogo odlično opravil saj je bilo izvedeno 

dousposabljanje za vse trenerje, ki so po novih merilih to potrebovali. Prav tako je v teku izobraževanje 

za nazive trener. 

Predvsem se STS zaveda, da zaradi epidemije nismo delovali v normalnih okvirjih.  Čaka nas še veliko 

usklajevanja in dogovarjanja, da resnično naredimo učinkovitejši in prijaznejši sistem tekmovanj.  Da 

omogočimo optimalen napredek vsem mladim reprezentantom.  Predvsem pa menim, da se moramo 

v prihodnosti posvetiti  problemu trenerskega kadra v klubih in na nivoju reprezentanc. 
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