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Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN OBŒINE JESENICE

BÜRGERMEISTER
DER GEMEINDE JESENICE

O bœina Jesenice goji dolgo tradicijo uspešnih
športnih klubov in društev. Ti klubi in društva bo-

gatijo življenje v obœini Jesenice, skrbijo za rast in raz-
voj tako samega športa kot tudi obœine same, hkrati
pa v športni aktivnosti združujejo posameznike razliœ-
nih generacij. 

Eno izmed takih je tudi Namiznoteniški klub Jesenice,
katerega zaœetek delovanja sega v leto 1938. Zgodo-
vina kluba, s tem pa tudi vloga, ki jo je klub imel in jo
še ima pri potrjevanju uspešne športne tradicije obœine
Jesenice, tako nikakor ni zanemarljiva, hkrati pa ne
smeta ostati prezrta niti prispevek in trud njegovega
vodstva pri ohranjanju delovanja kluba. 

Ob 80-letnici Namiznoteniškega kluba Jesenice tako
predsednici kluba gospe Milani Krmelj, njenim sode-
lavcem in œlanom kluba iskreno œestitam, ter jim želim
veliko športnih uspehov tudi v prihodnje. 

D ie Gemeinde Jesenice pflegt eine langjährige
Tradition erfolgreicher Sportklubs und -vereine.

Diese Klubs und Vereine bereichern das Leben in der
Gemeinde Jesenice, tragen zum Gedeihen und zur
Entwicklung des Sports sowie der Gemeinde allge-
mein bei, und bringen gleichzeitig Menschen aus un-
terschiedlichen Generationen in ihren sportlichen
Aktivitäten zusammen. 

Einer dieser Klubs ist der Tischtennisklub Jesenice,
dessen Anfänge bis ins Jahr 1938 zurückreichen. Die
Geschichte des Klubs und damit die Rolle, die er für
die Festigung der erfolgreichen Sport-Tradition der
Gemeinde Jesenice hatte und noch immer hat, ist
nicht zu vernachlässigen. Gleichzeitig dürfen aber
auch der Beitrag und die Mühen der Klubführung um
den Erhalt der Klubtätigkeit nicht übersehen werden. 

Zum 80-jährigen Jubiläum des Tischtennisklubs Je-
senice gratuliere ich der Vorsitzenden des Klubs, Frau
Milana Krmelj sowie allen Mitarbeitern und Mitgliedern
des Klubs ganz herzlich und wünsche ihnen auch für
die Zukunft noch viele sportliche Erfolge.
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N amizni tenis je prav gotovo ena najbolj razširjenih
športnih panog na svetu, saj ga igra veœ kot 150

milijonov aktivnih oziroma registriranih igralcev in 250
milijonov rekreativnih tekmovalcev v vseh 236
državah sveta na vseh kontinentih in celinah. S tem
je namizni tenis postal tudi prvi zares globalni šport.
Namizni tenis je priljubljena panoga tudi v Sloveniji pri
vseh skupinah ljudi, saj je primerna za vse starosti in
ravni igranja. Naš cilj je, poleg doseganja vrhunskih
tekmovalnih rezultatov doma in v tujini, tudi pozitivno
vplivati tako na odrasle kot na otroke, jim približati
šport in zdrav naœin življenja in se tako vkljuœiti tudi v
družbeno socialno shemo na lokalni in državni ravni.
V zadnjih letih pa smo se z zavzetim delom moœno pri-
bližali evropskemu vrhu, dosegli smo namreœ kar 19
medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih.
Jesenice so kot športno mesto že od nekdaj veljale za
zibelko hokeja na ledu pri nas. Številne generacije so
ponesle glas Jeseniœanov širom po svetu. Številne
igralke in igralci namiznega tenisa pa so dokaz, da se
je na Jesenicah desetletja igral tudi vrhunski namizni
tenis.
Tudi sam sem vedno z veseljem tekmoval na Jeseni-
cah in med drugim osvojil medaljo na œlanskem držav-
nem prvenstvu bivše skupne države ter kasneje postal
tudi zmagovalec tradicionalnega mednarodnega tur-
nirja v spomin na Judito Pavliœ ter nepozabnega
Alojza Štrumbla. Pred vodstvom NTK Jesenice je tako
velik izziv vrniti se zopet med najboljše slovenske
klube. Poznavajoœ bogato tradicijo, vašo voljo in us-
merjenost k doseganju ciljev sem prepriœan, da vam
bo to tudi uspelo. 

T ischtennis ist mit mehr als 150 Millionen aktiven
bzw. registrierten Spielern und 250 Millionen

Amateuren in allen 236 Ländern auf allen Kontinen-

ten der Erde eine der am weitesten verbreiteten Sport-
arten der Welt. Damit ist Tischtennis auch die erste
wirklich globale Sportart.  
Tischtennis ist auch in Slowenien bei allen Bevölke-
rungsgruppen beliebt, schließlich kann es in allen Al-
tersgruppen und auf allen Niveaus gespielt werden.
Unser Ziel ist es, neben Spitzenresultaten bei natio-
nalen und internationalen Bewerben, positiv auf Er-
wachsene und Kinder einzuwirken, ihnen den Sport
und einen gesunden Lebensstil näher zu bringen und
uns so auch in das gesellschaftliche und soziale
Leben auf lokaler und staatlicher Ebene einzubringen.
In den letzten Jahren konnten wir uns mit harter Ar-
beit an die europäische Spitze annähern und haben
19 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften
gewonnen.
Jesenice galt als Sportstadt schon sehr lange als
Wiege des slowenischen Eishockeys. Viele Genera-
tionen von Spielern konnten so den Ruhm Jesenices
in die Welt hinaustragen. Die zahlreichen Tischten-
nisspielerinnen und -spieler sind jedoch der Beweis
dafür, dass hier in Jesenice jahrzehntelang genauso
Tischtennis auf höchstem Niveau gespielt wurde. 
Auch ich selbst nahm immer gerne an Wettkämpfen in
Jesenice teil und errang unter anderem hier eine Me-
daille bei der Staatsmeisterschaft unseres ehemali-
gen gemeinsamen Staates. Später gewann ich dann
das traditionelle internationale Gedenkturnier für Ju-
dita Pavliœ und den unvergesslichen Alojz Štrumbl.
Die Führung des TTK Jesenice steht nun also vor der
großen Herausforderung, sich wieder in die Riege der
besten slowenischen Klubs einzureihen. 
Ich kenne eure reiche Tradition, euren Willen und eure
Zielgerichtetheit, und bin deshalb fest davon über-
zeugt, dass euch das auch gelingen wird. 

Mag. Marjan Hribar
PREDSEDNIK

NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
PRÄSIDENT DES

SLOWENISCHEN TISCHTENNISVERBANDES
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Janez Zore
ŒLAN IO NTZS IN

ODGOVORNA OSEBA ZA REKREACIJO
VORSTANDSMITGLIED DES

SLOWENISCHEN TISCHTENNISVERBANDES
VERANTWORTLICHER BEREICH FREIZEITSPORT

V saka rekreativna  sredina  ima kakšne svoje ju-
bileje, katere  je potrebno podpreti. Tako sem

œutil tudi v primeru Namiznoteniškega kluba Jesenice,
ki letos praznuje 80-letnico delovanja. Skozi svojo
zgodovino je klub deloval tako na podroœju rekreacije,
kot tudi na podroœju vrhunskega športa. Bil sem
mnenja, da si klub s tako tradicijo zato zasluži, da dobi
kandidaturo za DP za rekreativce in veterane. 
Res je, da je enako tekmovanje Milana Krmelj organi-
zirala leta 2012, ko je obeležila 20 let od smrti svojega
oœeta Lojzeta, zaœetnika namiznega tenisa na Jese-
nicah. Že takrat se je pokazalo, da je bila odloœitev o
izvedbi tega tekmovanja na Jesenicah pravilna, saj
tako množiœne udeležbe na tekmovanju kot je bila ta-
krat, še ni bilo.
Upam, da se bo tudi na tem tekmovanju zbrala za-
vidljiva množica rekreativcev in veteranov. Želim jim
uspešen nastop in športne borbe. Organizatorju pa
želim uspešno izvedbo ne le omenjenega tekmovanja,
temveœ tudi izvedbo Pokala Julijskih Alp.

J eder Sportverein hat seine Jubiläen, die es zu un-
terstützen gilt. Dieses Gefühl hatte ich auch im Fall

des Tischtennisklubs Jesenice, der heuer sein 80-jäh-
riges Bestehen feiert. In seiner Geschichte war der
Klub sowohl im Bereich des Amateursports als auch
im Bereich des Profisports aktiv. Ich bin der Meinung,
dass ein Klub mit einer solchen Tradition die Kandi-
datur für die Ausrichtung der Staatsmeisterschaften
für Amateure und Veteranen verdient hat. 
Tatsächlich hat Milana Krmelj so einen Wettkampf be-
reits im Jahr 2012 zum 20. Todestag ihres Vaters
Lojze, des Begründers des Tischtennissports in Je-
senice, organisiert. Bereits damals erwies sich die
Entscheidung, diesen Bewerb in Jesenice auszurich-
ten, als richtig, schließlich hatte es eine so große Teil-
nehmerzahl wie bei diesem Turnier zuvor nicht
gegeben. 
Ich hoffe, dass sich auch bei diesem Bewerb wieder
eine derart beneidenswerte Zahl an Amateuren und
Veteranen versammeln wird. Allen Teilnehmern und
Teilnehmerinnen wünsche ich einen erfolgreichen
Auftritt und sportliche Wettkämpfe. Den Organisato-
ren wünsche ich viel Erfolg – nicht nur für die Durch-
führung des genannten Wettkampfes, sondern auch
für den Pokal der Julischen Alpen. 
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Milana Krmelj
PREDSEDNICA

NAMIZNOTENIŠKEGA KLUBA JESENICE
VORSITZENDE DES

TISCHTENNISKLUBES JESENICE
OD / SEIT 2014

P onosna  sem, da Namiznoteniški klub Jesenice
praznuje 80. obletnico svojega delovanja. Skozi

zgodovino kluba, ki jo je v najveœji meri z vseh zornih
kotov vodil ustanovitelj in moj oœe Lojze, lahko
potrdim, da sem tudi sama svoj del življenja namenila
namiznemu tenisu na Jesenicah. Že kot 7-letni otrok
sem priœela z igranjem namiznega tenisa v klubu, s
15 leti pa sem že priœela z vzgojo mladih. V klubu sem
delo trenerja izvajala vse do leta 2004. V tem œasu
sem vzgojila kar lepo število igralk in igralcev, ki so bili
poznani v bivši Jugoslaviji in Sloveniji. Zelo zgodaj, z
18 leti sem postala trener z diplomo takratne Visoke
šole za telesno kulturo, kasneje sem diplomirala na
Fakulteti za šport. Tako mi je delo v klubu z namizno-
teniškimi nadobudneži predstavljalo dopolnilo k moji
poklicni usmerjenosti.
Že v mladosti sem opravila izpit za namiznoteniškega
sodnika, katerega sem v letu 2004 dopolnila z izpitom
za mednarodnega sodnika in leta 2008 za mednarod-
nega sodnika z najvišjo licenco, imenovano blue
badge. Ponosna sem na svoje delovanje v vsem svo-
jem  œasu, ko sem bila še službeno aktivna in sem vo-
luntersko delovala tudi v okviru NTZS, kot trener
mladih reprezentanc, œlanica tehniœne in sodniške ko-
misije in kasneje kot sodnica, ter organizatorka veœjih
tekmovanj, kot sta bila Mini Spent 1975 in MEP 1991.
V zadnjem desetletju v Sloveniji pod okriljem NTZS ni
tekmovanja kjer ne bi sodelovala pri tehniœni in sod-
niški izvedbi, saj sem že kar nekaj let predsednica
Tehniœno registracijske komisije.
Danes lahko reœem, da je klub imel vzpone in padce
v svojem delovanju. Po obdobju mojega nedelovanja
v klubu od leta 2004 do 2014 zaradi objektivnih
zdravstvenih vzrokov, lahko ponosno reœem, da se
klub ponovno oživlja, saj so se v klubsko sredino z

mojim prevzemom funkcije predsednice vrnili mnogi
igralci in igralke, ki so vœasih že zastopali klub z veli-
kim ponosom.
Tako sem bila poœašœena, da sem s strani œlana IO
NTZS dobila ponudbo o možnosti izvedbe DP za re-
kreativce in veterane. S polno mero odgovornosti sem
pristopila k organizaciji in upam, da bodo nastopajoœi
zadovoljni z organizacijo tekmovanja, ki bo s tem
proslavilo tudi 80-letnico delovanja Namiznoteniškega
kluba na Jesenicah. 
Z veliko mero spoštovanja do svoje hœerke Anje, ki se
je moœno angažirala pri obuditvi tekmovanja za Pokal
Julijskih Alp, pa lahko ponosno sporoœim vsem, da je
tudi to tekmovanje – kot mednarodno sreœanje ob-
mejnih ljubiteljev bele žogice in kot dedišœina njenega
starega oœeta – postal del zgodovine kluba ob svoji
obletnici.
Ob koncu lahko le s ponosom dodam, da je bil klub to
leto za svojo obletnico uspešnega delovanja nagrajen
z Veliko zlato plaketo Športne zveze Jesenice.
Dobrodošli na obeh velikih prireditvah ob 80. obletnici
Namiznoteniškega kluba Jesenice. Želim vam veliko
športnih užitkov!

I ch bin stolz darauf, dass der Tischtennisklub Jese-
nice bereits sein 80-jähriges Bestehen feiert. Durch

die Geschichte des Klubs, die zum allergrößten Teil
in allen Bereichen von dessen Gründer, meinem Vater
Lojze, geprägt wurde, kann ich sagen, dass auch ich
selbst einen Teil meines Lebens dem Tischtennis-
sport in Jesenice gewidmet habe. Bereits als Sieben-
jährige begann ich, im Klub Tischtennis zu spielen, mit
15 Jahren begann ich mit der Jugendarbeit. Meiner
Trainertätigkeit im Klub ging ich bis zum Jahr 2004
nach. In dieser Zeit konnte ich eine stattliche Zahl an
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Spielerinnen und Spielern, die im ganzen ehemaligen
Jugoslawien und Slowenien bekannt waren, trainie-
ren. Sehr früh, mit 18 Jahren, erhielt ich das Trainer-
diplom der damaligen Hochschule für Körperkultur,
später diplomierte ich an der Fakultät für Sportwis-
senschaften. So war die Arbeit mit vielversprechen-
den Tischtennis-Talenten im Klub für mich immer eine
Ergänzung zu meiner beruflichen Ausrichtung.
Schon in jungen Jahren absolvierte ich die Prüfung
zur Tischtennis-Schiedsrichterin, diese Qualifikation
erweiterte ich im Jahr 2004 und wurde internationale
Schiedsrichterin. Im Jahr 2008 erhielt ich schließlich
die höchste internationale Lizenz – den so genannte
Blue-Badge. Ich bin stolz auf meine Tätigkeit in all der
Zeit, in der ich noch berufstätig und nebenbei freiwil-
lig im Rahmen des Tischtennisverbandes aktiv war –
als Trainerin von Nachwuchsnationalmannschaften,
Mitglied der technischen und Schiedsrichterkommis-
sion und später als Schiedsrichterin und Organisato-
rin größerer Wettkämpfe wie z. B. des Mini Spent
1975 und der Junioren-Europameisterschaften 1991.
Im letzten Jahrzehnt gab es unter der Schirmherr-
schaft des Tischtennisverbandes keinen Bewerb, an
dem ich nicht im technischen oder Schiedsrichterstab
mitgewirkt hätte, schließlich bin ich bereits seit eini-
gen Jahren Vorsitzende der technischen und Regis-
trierungskommission.
Heute kann ich sagen, dass der Klub in der Zeit sei-
nes Bestehens einige Höhen und Tiefen hatte. Nach-
dem ich aus gesundheitlichen Gründen in der Zeit von

2004 bis 2014 nicht im Klub aktiv sein konnte, kann
ich mit Stolz sagen, dass der Klub nun wieder leben-
diger wird. Seit ich die Funktion der Präsidentin inne-
habe, sind nämlich viele Spielerinnen und Spieler, die
bereits in der Vergangenheit den Klub mit großem
Stolz vertreten haben, wieder zurückgekehrt. 
Und so war ich sehr geehrt, als ich vom slowenischen
Tischtennisverband das Angebot erhielt, eine Staats-
meisterschaft für Amateure und ehemalige Spitzen-
spieler auszurichten. Mit großem Verantwortungs-
gefühl ging ich an die Organisation heran und hoffe,
dass alle Teilnehmenden mit der Organisation des
Bewerbs, der gleichzeitig auch eine Feierlichkeit zum
80-jährigen Bestehen des Tischtennisklubs Jesenice
sein soll, zufrieden sind. 
Mit großem Respekt gegenüber meiner Tochter Anja,
die sich mit viel Engagement für die Wiederaufnahme
des Pokals der Julischen Alpen eingesetzt hat, kann
ich außerdem mit Stolz verkünden, dass auch dieser
Wettkampf – als internationales Treffen aller Freunde
des kleinen weißen Balls in der Grenzregion und als
Erbe ihres Großvaters – zum Jubiläum als Teil der
Klubgeschichte betrachtet werden kann.
Am Ende bleibt mir nur noch stolz hinzuzufügen, dass
der Klub dieses Jahr zu seinem Erfolgsjubiläum die
goldene Plakette des Sportverbandes Jesenice er-
halten hat. 
Willkommen bei den beiden Großveranstaltungen
zum 80. Jubiläum des Tischtennisklubs Jesenice. Ich
wünsche euch allen viel sportliches Vergnügen! 
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Z godovina namiznega tenisa na Jesenicah sega v

leto 1938, ko je Alojz Štrumbl s sosedom Dragom

Knificem priœel z igranjem pred domaœo hišo na lese-

nih plošœah, ki so bile podprte z lesenimi stolicami. Že

isto leto je Alojz, imenovan Lojze, organiziral prvi tur-

nir takratnega Javornika. Isto leto so organizirali tudi

društvo Table tenis, odsek SK Bratstva pri Športnem

Klubu Bratstvo, zato tudi danes praznujemo 80. let-

nico obstoja namiznega tenisa na Jesenicah.

Igranje lokalnega „pingiœa“, po njihovem izroœilu, je v

letu 1945 preraslo teritorij Javornika in se preselilo

pred TVD Partizan Jesenice – takratno Sokolnico.

Sprva so igrali na dvorišœu, kasneje so si z udarniškim

delom uredili svoje prostore za dve igralni mizi v

zgornjem prostoru TVD Partizana na Jesenicah.

Hkrati z ureditvijo dvorane, so tudi kot sekcija prešli

pod okrilje Fiskulturnega društva Joža Gregorœiœ, ki je

leta 1953 prerastel v Športno društvo Jesenice, sek-

cija pa v Namiznoteniški klub Jesenice, kakor se klub

imenuje še danes.

Predsedovanje namiznoteniškega kluba

Lojze Štrumbl je kot ustanovitelj kluba kot predsednik

deloval 43. let, ko je mesto za eno sezono prepustil

Vidmar Tomažu, le ta pa za tri leta Korbar Jerneju. To

so bila leta premostitve in delnega upada.

Leta 1985 je predsedovanje kluba prevzel Pem

Slavko, ki ga je vodil do leta 2003. V tem œasu je klub

doživel preporod in s tem so se nadaljevali tudi

uspehi. Organizirali so kar nekaj velikih prireditev

doma. V Gorenjskem merilu so krojili sam vrh igrals-

kega kadra mladih perspektivnih igralk in igralcev. V

Sloveniji so po naslovih prvaka posegali Zora Zalokar,

Barbara Markež, Mojca Smolej, Urška Samar in Tina

Zupanœiœ. Okitile pa so se tudi z medaljami s

Prvenstva Jugoslavije. Le odtenek za najvišjimi rezul-

tati pa so bili Jaka Veber, Robert Ferbežar in Zmago

Pem.

Po letu 2003 je za dve leti vajeti kluba prevzel Jasmin

Peziœ, za njim pa Sandi Vovk, ko je klub ponovno

padel v depresijo. Od leta 2014 klub vodi Milana

Krmelj. 

Trenerski kader namiznoteniškega kluba

Trenerski vajeti v klubu je sprva imel Lojze Štrumbl

kar sam, vendar ga je kmalu nadomestil Lojze Jeram,

ki je bil dolgo vrsto let trener, vse nekje do leta 1974.

Po tem sta delo trenerja prevzela Milana Štrumbl in

Stane Babiœ, ki sta vztrajala približno do leta 2000, Mi-

lana pa še štiri leta veœ. Vmes so trenerska dela za

kratek œas opravljali tudi Rudi Buh, Robert Babiœ, Ar-

mando Podbregar, Jaka Veber in Vanja Klemenc.

Delo z najmlajšimi zaœetniki pa je dolga leta uspešno

opravljal Peter Filipoviœ, ki je predstavljal dušo tre-

nerja za majhne otroke. Od leta 2005 je delo trenerja

opravljal sam predsednik Sandi Vovk. S predsedo-

vanjem Milane Krmelj 2014 je delo trenerja mladih

prevzel Jaka Veber.

Sodniški kader

V klubu so skozi zgodovino skrbeli tudi za vzgojo sod-

niškega kadra. Vsaka generacija igralcev se je uspo-

Ekipa Jože 

Gregorœiœa 

z leve zgoraj: 

Lojze Jeram in 

Sreœko Korbar, 

spodaj 

Lojze Štrumbl

Sodniki z leve: Branko Krmelj, Stane Babiœ, Milana

Krmelj, Polona Bolte in Marjan Šavs
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sobila za sojenje domaœih tekem. Danes imamo na

Jesenicah aktivne tri mednarodne sodnike (Marjan

Šavs, Branko Krmelj in Milana Krmelj) in dva repu-

bliška sodnika (Stane Babiœ in Polona Bolte). Sodnica

Milana Krmelj ima tudi najvišji status mednarodnega

sodnika z BB licenco in opravljen izpit za Tehniœnega

delegata za ITTF PTT tekmovanja. Tako je že sodila

na Para Olimpijskih igrah 2014 v Londonu, kot tudi na

dveh Svetovnih prvenstvih ITTF in dveh Svetovnih

ITTF Para prvenstvih ter kar nekaj Evropskih prvenst-

vih in ostalih mednarodnih tekmovanjih. Tudi Branko

Krmelj je že sodil na Svetovnem ekipnem para

prvenstvu leta 2017. Vseh pet sodnikov pa aktivno so-

deluje na vseh domaœih mednarodnih namiznote-

niških prireditvah.

Prostori namiznoteniškega kluba

Zaœetki kluba segajo na igranje pred domaœo hišo na

Javorniku. Kasneje se je to preneslo na zunanji pro-

stor pred TVD Partizan Jesenice. V nadaljevanju, ko

so œlani kluba s prostovoljnim delom uredili prostor  v

TVD Partizanu Jesenice, je klub deloval do leta 2000,

ko se je preselil v Športno Halo Podmežakla v 3. nad-

stropju. Tudi ta prostor so œlani kluba uredili sami.

Tako so sami dogradili kopalnici s sanitarijami in gar-

derobe ter centralno kurjavo. V letu 2013, v œasu

adaptacije velike ledene športne hale, je bilo v dvo-

rani precej uniœenega. Prostor je bil ponovno potre-

ben sanacije. Danes je zato igralkam in igralcem

omogoœeno trenirati na šestih igralnih mizah.

Sekcija Murova

V okviru kluba je od leta 1970 dalje delovala tudi sek-

cija Murova. Ustanovitelja Franci Ravnikar in Franc

Šranc sta delovala vse do leta 1985, ko je vodenje

prevzel Jože Nemaniœ, kot trener pa je še vedno de-

loval Franc Šranc, ki je vzgojil lepo število igralcev in

igralk. Po letu 2000 pa je sekcija žal poœasi zamrla. 

Lojze Štrumbl: 
1920 – 1992

Ime Lojzeta Štrumbla v na-

miznoteniški sferi Jesenic,

kot tudi sferi Slovenije pred-

stavlja legendo. Vsi, ki se ga

spominjajo, vedo da je bilo

njegovo življenje razprto

med belo celuloidno žogico,

družino in službo, verjetno v tem vrstnem redu. Spo-

minjajo pa se ga tudi po veliki vnemi za delo, trening

in vzgojo za pozitivnimi vrednotami. Vsem svojim go-

Pred domaœo hišo TVD Partizan Jesenice

Namiznoteniška dvorana v Hali Podmežakla
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jencem je poleg lepote do te športne zvrsti poskušal

vnesti tudi pozitiven odnos do dela in življenja. 

V dolgoletni karieri je odigral preko 500 tekem, nasto-

pil je v republiški œlanski reprezentanci in celo na neu-

radnem evropskem prvenstvu. V 1. zvezni ligi je kot

nosilec ekipe nastopal štiri leta, v slovenskem merilu

pa je z ekipo trikrat osvojil naslov prvaka Slovenije.

Kot posameznik je na prvenstvu SRS osvojil œetrto

mesto, v dvojicah pa naslov prvaka Slovenije. Naslov

državnega prvaka je osvojil v kategoriji dvojic 2. raz-

reda. Aktivno je igral veœ kot 20 let, skupno pa 37, saj

je v zadnjih letih nastopal kot veteran.

Sicer je bil Lojze ustanovitelj namiznega tenisa na Je-

senicah, kjer je 43 let deloval tudi kot predsednik

kluba. Klub je v tem œasu prejel Pohvalo NTZ Jugos-

lavije 1959, Zlato plaketo NTZ Slovenije 1987, Po-

sebno priznanje NTZ Slovenije 1971 ter Plaketo

Športnega društva Jesenice 1975. Lojze sam pa je

prejel Zlato znaœko ZTK Jugoslavije 1987, Plaketo

STS Jugoslavije 1968 ter Priznanje STS Jugoslavije

1978. Prejel je tudi republiška priznanja: Priznanje in

plaketa Zveze športov Slovenije 1955, Priznanje ZTK

Slovenije 1971, Priznanje NTZ Slovenije 1968 in Zlato

plaketo NTZ Slovenije 1978. S strani Obœine Jesenice

je prejel Gregorœiœevo plaketo, Spominsko plaketo ŠD

Jesenice 1975 in Plaketo ŠD Jesenice ob 40-letnici

ŠD Jesenice 1985. Lojze ni bil samo predsednik

kluba, bil je trener, vodja, organizator, predvsem pa

svetla luœ namiznega tenisa na Jesenicah.

Alojz, imenovan Lojze, je v namizni tenis vložil veœji del

svojega življenja in bil ponosen na svoje aktivno delo v

namiznoteniški sferi. Delo, ki ga je vložil v ta šport, se

mu je splaœalo, saj mu nikoli ni bilo žal ne œasa in ne

denarja. Kljub trnovi poti, polni samoodrekanj, entuzi-

azma in žrtvovanja mu je uspelo vzgojiti  preko 1000

igralk in igralcev, katerih ni nauœil le igranja športa z

belo žogico za zeleno mizo, temveœ jih je popeljal v

svet delavnosti in poštenosti. Vsi ljudje, ki so prehodili

njegovo pot, so bili nanj vedno ponosni in se ga spo-

minjajo v najlepši luœi marljivosti in borbenosti. Svojo

ljubezen do tega športa je prenesel tudi na mene, svojo

hœerko. Tako namizni tenis ostaja v družini pomemben

œlen vsakdanjika in smo nanj ponosni.

Precejšne število let je Lojze deloval kot podpredsed-

nik NTZ Slovenije, in kot œlan IO NTZ Slovenije. Skrbel

je za stike z zamejskimi klubi in bil zelo aktiven pri Po-
kalu Julijskih Alp – tradicionalnem sreœevanju treh

dežel v vseh kategorijah.

Lange Jahre war Lojze Štrumbl als Vizepräsident des

Tischtennisverbandes Sloweniens sowie als Vor-

standsmitglied des Tischtennisverbandes tätig. Er

kümmerte sich um die Kontakte mit den Klubs in den

Nachbarländern und war sehr aktiv beim Pokal der
Julischen Alpen – dem traditionellen Treffen der drei

Grenzländer in allen Kategorien.

Publikacije namiznoteniškega kluba

Ob okroglih obletnicah delovanja, to je ob 20., 40. in

50-letnici kluba je Lojze Štrumbl izdal pisane brošure

o delovanju ter uspehih œlanov kluba.

Naslove republiškega prvaka v zadnjih 
40 letih so osvojili

• 1984: Zora Zalokar: mladinske mešane dvojice

• 1986: Barbara Markež, Mojca Smolej – 

Ekipa uœenk ŠŠD  

• 1987: Mojca Smolej, Urška Samar, 

Tina Zupanœiœ – Ekipa uœenk ŠŠD 

Naslove dræavnega prvaka RSlovenije 
so osvojili

• 1997: Anja Krmelj – Uœenke posamezno ŠŠD 

• 2000: Andraž Novak, Domen Kuroš, Renata Juko 

in Manca Bergant – ekipa uœencev ŠŠD 

• 2012 in 2014: Milana Krmelj – Veteranke nad 50 let  

• 2017: Milana Krmelj – invalidi ženske posamezno 

in ženske open

• 2017: Nik Jerkoviœ – specialna olimpijada 
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Trofeje kluba skozi zgodovino

V vsem œasu delovanja so klubski igralci Alojz

Štrumbl, Lojze Jeram, Cena Valentar, Vasko Stana,

Zdravko Kavœiœ, Jože Rebolj, Božena Krajzelj, Judita

Pavliœ, Milana Štrumbl, Robert Babiœ in Zora Zalokar

zastopali barve Slovenije.

Priznanja za uspešno delovanje kluba
skozi zgodovino

Le ta so razvidna v prejšnjih publikacijah, saj jih je bilo

veliko. Od zlatih plaket Jugoslavije in NTZS, do ob-

œinskih Gregorœiœevih plaket.

Klub je v letu 2018 ob veliki obletnici svojega

uspešnega delovanja prejel Veliko zlato plaketo.

Milana Krmelj je 2013 prejela Zlato plaketo Športne

zveze Jesenice, leta 2018 pa Nuša Bolte bronasto

plaketo Športne zveze Jesenice in Nik Jerkoviœ Malo

priznanje Športne zveze Jesenice.

Zavidljivo število velikih prireditev

• Prvenstvo Jugoslavije za œlane in œlanice posa-

mezno in dvojice leta 1988

• Dvoboj reprezentanc Jugoslavije z reprezentanco

Indije leta 1987

• Tekma Evropske super lige med reprezentanco Ju-

goslavije in reprezentanco Nizozemske leta 1986

• Številna tekmovanja Pokala Julijskih Alp – tekmo-

vanje treh dežel, ki je bilo v letih 1980 – 1990 zelo pri-

ljubljeno

• Zahlreiche Wettkämpfe im Rahmen des Pokals der

Julischen Alpen – eines Wettkampfes dreier Länder,

der sich in den Jahren 1980 bis 1990 überaus großer

Beliebtheit erfreute

• V spomin na svoje preminule igralke in igralce je

klub v zgodovini organiziral dvanajst  tekmovanj v œast

Alojzu Štrumblu, deset za Judito Pavliœ Novak in v

zadnjih letih že tri zapored za Staneta Krajzlja

• Leta 2012 je na Jesenicah pod vodstvom Milane

Krmelj potekalo Prvenstvo RS za veterane in rekrea-

tivce, leta 2004 pa Prvenstvo RS za invalide

• Leta 2014 je klub organiziral Državno prvenstvo za

œlane in œlanice posamezno in dvojice ter mešane

dvojice

• Leta 2016 je bil po veœ desetletnem premoru po-

novno organiziran turnir Pokal Julijskih Alp

• 2016 wurde nach mehreren Jahrzehnten auch das

Turnier um den Pokal der Julischen Alpen erstmals

wieder organisiert.
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POKAL JULIJSKIH ALP

Zgodovina

Pokal Julijskih Alp je leta 1972 z željo po zbliževanju

in prijateljskem sodelovanju namiznoteniških klubov

in igralcev treh sosednjih dežel, Koroške, Furlanije Ju-

lijske Krajine in Slovenije, prva organizirala Namizno-

teniška zveza Furlanije Julijske Krajine v Trstu.

Pobudnik tekmovanja je bil predsednik italijanske na-

miznoteniške zveze, dr. Alfred Berzanti, pri organiza-

ciji pa je sodeloval tudi generalni konzul Jugoslavije v

Trstu, Boris Trampuš.

Koroško namiznoteniško zvezo so v 17-ih letih delo-

vanja Pokala Julijskih Alp zastopali dr. Heinz Ger-

hardt, Otto Leirouz, Christian Luser in Walter Jonach.

Italijansko zvezo so zastopali Pietro Martinelli, Sergio

Fabiani, Mario Puppin in Gianni Torrenti.

Organizacijo Pokala Julijskih Alp je preko slovenske na-

miznoteniške zveze vodil Alojz Štrumbl, sodelovali pa

so še Peter Dular, Janez Reflak in Vlado Šlamberger.

Tekmovanje se je vsako leto odvijalo v drugi državi in

je skupno potekalo 17 let. Šestkrat so ga organizirali

v Italiji (dvakrat je nastopajoœe gostil Trst, po enkrat

pa  Gradež, Nabrežina, Zgonik in Molfancone). Štiri-

krat so tekmovanje organizirali na avstrijskem ko-

roškem in sicer dvakrat v Celovcu, dvakrat pa v

Wolfsbergu. Petkrat je tekmovanje potekalo v Slove-

niji in sicer na Bledu, v Ravnah na Koroškem, v Novi

Gorici, v Kranjski Gori in na Jesenicah.

Nov zaœetek

Po veœ desetletnem premoru je Anja Krmelj z Jese-

nic, ki živi in dela na Avstrijskem Koroškem, po pre-

gledu arhivskega gradiva svojega starega oœeta

Alojza Štrumbla spoznala idejo Pokala Julijskih Alp.

Ob pomoœi predstavnika Slovenske športne zveze v

Avstriji Marka Loibneggerja, ter organizatorja prvega

turnirja, predstavnika Humške skupnosti Franza Ju-

wana in predstavnika NTK Lepene Willija Ošine, ji je

uspelo turnir obuditi. Ljubitelji namiznega tenisa so se

pomerili v Pliberški Jufa Areni. Tekmovanje je s strani

udeležencev poželo veliko zadovoljstva. Skupaj s

predsednico NTK Jesenice, Milano Krmelj so sesta-

vili osnovni pravilnik tekmovanja. 

Na prvem tekmovanju je sodelovalo 12 ekip, kasneje

pa se je sistem tekmovanja spreminjal glede na želje

in pobude vseh treh namiznoteniških zvez.

2. in 3. Pokal Julijskih Alp
Jesenice – Slovenija 2016 in 
Železna Kapla – Avstrija 2017

Za 2. Pokal Julijskih Alp so se predstavniki Slovenije

in Avstrije dogovorili o novem naœinu ekipnega tek-

movanja. Ekipo so po novem sestavljali štirje igralci,

lahko mešano po spolu in starosti. Najprej se je igralo

tekmo dvojic in nato sta sledili še dve posamiœni temi.

Tako je bil konœni rezultat 3 : 0 ali 2 : 1. Vsak tekmo-

valec je lahko nastopil le v eni tekmi dvoboja. Ta sis-

Zmagovalci 1. Pokala Julijskih Alp (NTK Križe) 

s  spominskim prehodnim pokalom

Die Gewinner des  1. Pokals der Julischen Alpen 

(TTK Križe) mit dem Wanderpokal 

Skupinska slika 2. Pokala Julijskih Alp

Gruppenbild des 2. Pokals der Julischen Alpen
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tem je požel ogromno zanimanja in veselja med nas-

topajoœimi, tako da so ga ohranili tudi za prihodnja tek-

movanja Pokala Julijskih Alp. 

Na Jesenicah je sodelovalo 12 ekip.

V Železni Kaplji na 3. Pokalu Julijskih Alp je sodelo-

valo 8 ekip, ki so se ob koncu uvrstile sledeœe:

1. NTK Fužinar Ravne na Koroškem

2. NTK Humška Skupnost

3. NTK Borovlje

4. NTK Lepena 1

5. NTK Jesenice

6. NTK Bohn

7. NTK Kamna Gorica

8. NTK Lepena 2

Ob vsakem Pokalu Julijskih Alp je bil izdan Bilten. Vse

ekipe so prejele spominske plakete in družabnosti ni

manjkalo.

Publikacije in trofeje vseh treh Pokalov Julijskih Alp

Die Publikationen und Trophäen aller drei Pokale der

Julischen Alpen 

Kolofon: NTK Jesenice, Ledarska cesta 4, 4270 Jesenice, Tel.: +386 (0) 41 452 836
Koncept & slike: NTK Jesenice; oblika & tisk: Loibnegger druckt, Celovec/Klagenfurt am Wörthersee
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Geschichte

Der Pokal der Julischen Alpen wurde im Jahr 1972,

geleitet vom Wunsch nach der Annäherung und

freundschaftlichen Zusammenarbeit der Tischtennis-

klubs und -spieler der drei benachbarten Grenzregio-

nen Kärnten, Friaul-Julisch Venetien und Slowenien,

erstmals vom Tischtennisverband Friaul-Julisch Ve-

netien in Triest organisiert. Initiator des Turniers war

der Präsident des italienischen Tischtennisverbandes,

Dr. Alfred Berzanti, an der Organisation beteiligte sich

aber auch der Generalkonsul Jugoslawiens in Triest,

Boris Trampuš.

Der Kärntner Tischtennisverband war in der 17-jähri-

gen Zeit des Bestehens des Pokals der Julischen

Alpen durch Dr. Heinz Gerhardt, Otto Leirouz, Chris-

tian Luser und Walter Jonach vertreten. Der italieni-

sche Verband wurde vertreten durch Pietro Martinelli,

Sergio Fabiani, Mario Puppin und Gianni Torrenti.

Die Organisation des Pokals der Julischen Alpen

wurde über den Slowenischen Tischtennisverband

von Alojz Štrumbl geleitet, weitere Mitwirkende waren

Peter Dular, Janez Reflak und Vlado Šlamberger.

Der Bewerb wurde jedes Jahr in einem anderen Land

organisiert – insgesamt 17 Jahre lang. Sechsmal fand

er in Italien statt (zweimal in Triest, jeweils einmal in

Grado, Nabrežina/Aurisina, Zgonik/Sgonico und Mon-

falcone). Viermal organisierte man das Turnier in

Kärnten, und zwar jeweils zwei Mal in Klagenfurt und

Wolfsberg. Fünfmal fand der Pokal der Julischen

Alpen schließlich in Slowenien statt, und zwar in Bled,

in Ravne na Koroškem, in Nova Gorica, Kranjska

Gora und Jesenice.

Ein neuer Anfang

Nach einer Pause von mehreren Jahrzehnten stieß

Anja Krmelj aus Jesenice, die in Kärnten lebt und ar-

beitet, bei der Durchsicht des Archivs ihres Großva-

ters Alojz Štrumbl auf die Idee des Pokals der

Julischen Alpen. Mit Hilfe des Geschäftsführers des

Slowenischen Sportverbandes in Kärnten Marko Loib-

negger, des Organisators des ersten Turniers Franz

Juwan vom Tischtennisverein Humška skupnost und

Willi Ošina vom TTK Leppen/Lepena, gelang es ihr,

das Turnier erneut auf die Beine zu stellen. Austra-

gungsort war die Jufa Arena in Bleiburg/Pliberk. Von

Seiten der Teilnehmenden wurde der Bewerb mit gro-

ßer Zufriedenheit aufgenommen. Gemeinsam mit der

Präsidentin des TTK Jesenice, Milana Krmelj, wurde

ein grundlegendes Regelwerk für das Turnier ausge-

arbeitet. 

Am ersten Wettkampf nahmen 12 Mannschaften teil,

später wurde das Wettkampfsystem, den Wünschen

und Anregungen aller drei Tischtennisverbände fol-

gend, geändert.

Der 2. und 3. Pokal der Julischen Alpen
Jesenice – Slowenien 2016 und 
Bad Eisenkappel/Železna Kapla – 
Österreich 2017

Für den 2. Pokal der Julischen Alpen vereinbarten die

slowenischen und österreichischen Vertreter ein

neues Austragungssystem. Nach den neuen Regeln

sollte nun eine Mannschaft aus vier Spielern – egal

welchen Alters und Geschlechts – bestehen. Zuerst

wurde eine Doppel-Partie gespielt, danach folgten

noch zwei Einzelspiele. So lautete das Resultat 3 : 0

oder 2 : 1. Jeder Spieler durfte nur bei einem Einzel-

spiel antreten. Dieses System wurde von allen Teil-

nehmenden mit großer Zufriedenheit und Freude

aufgenommen, deshalb wurde es auch für die kom-

menden Bewerbe des Pokals der Julischen Alpen bei-

behalten. In Jesenice nahmen 12 Mannschaften teil. 

In Bad Eisenkappel/Železna Kapla am 3. Pokal der

Julischen Alpen nahmen acht Mannschaften teil, die

folgendermaßen gereiht waren:

1. NTK Fužinar Ravne na Koroškem

2. NTK Humška Skupnost

3. NTK Ferlach/Borovlje

4. NTK Leppen/Lepena 1

5. NTK Jesenice

6. NTK Bohn

7. NTK Kamna Gorica

8. NTK Leppen/Lepena 2

Zu jedem Pokal der Julischen Alpen wurde ein Infor-

mationsblatt herausgegeben. Alle Mannschaften er-

hielten eine Plakette zur Erinnerung und auch für

geselliges Zusammensein war gesorgt.
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Nov zagon kluba zadnja štiri leta

NTK Jesenice se danes, po veœletnem premoru brez

vidnih rezultatov zadnjih let, uspešno, hitro in z

ogromno mero pozitivne energije vraœa na stare tire.

Z novo predsednico Milano Krmelj so dekleta po dol-

gih letih premora v sezoni 2014/2015 z žensko lansko

ekipo zaœela nastopati v 2. Državni ligi za ženske in se

po dveh sezonah uvrstila v 1. Državno ligo, kjer nas-

topajo danes. Za ekipo danes nastopajo vse bivše

klubske igralke Barbara Janœiœ (roj. Markež), Mojca

Smolej ter mlajši dve Anja Krmelj in Tamara Peziœ.

Poleg teh pa se jim je v zadnjih dveh letih za nasto-

panje v 1. Državni ligi pridružila povratnica, doma-

œinka Nuša Bolte. Le ta predstavlja gonilno silo ekipe,

saj je v svoji desetletni karieri tudi že kar nekajkrat

zastopala barve Slovenije v mlajših kategorijah in

sedaj tudi v mladinski kategoriji.

V zadnjih nekaj letih so igralci NTK Jesenic v razliœnih

zasedbah osvojili kar nekaj naslovov Gorenjskih ekip-

nih prvakov in sicer v kategoriji rekreativcev nad 50

Anja Krmelj, Manca Kelih, Tamara Peziœ

Barbara Janœiœ, Nuša Bolte in Mojca Smolej

Ekipa, ki nastopa v GNTL – Jaka Veber, Nuša Bolte in

Dragan Rikanoviœ

Ekipa, ki nastopa v GVNL – Jaka Veber, Milana

Krmelj, Marjan Šavs in Klemen Vidmar

Ekipa, ki nastopa v Radovljiški ligi – Špela Smolej

Milat, Mojca Smolej in Barbara Janœiœ
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let, dekleta pa v Radovljiški rekreacijski ligi. Uspešni

smo bili tudi v Gorenjski ligi in Obœinski ligi.

Vse ekipe sestavljajo doma vzgojene igralke in igralci,

ki so se vrnili v klubske vrste, da je klub ponovno

vzplamtel.

Trener Jaka Veber skrbi za vzgojo novih mladih na-

dobudnežev, pri katerih je napredek že opazen. Ob

strani mu stoji tudi Klemen Vidmar, ki v zadnjih letih

ponazarja dušo namiznega tenisa v klubu.

V klubu prviœ skrbimo tudi za otroke s posebnimi po-

trebami, za katere skrbi Milana Krmelj. Tako imamo v

svojih vrstah že Nika Jerkoviœa, ki je osvojil naslov

državnega prvaka na Specialni olimpijadi 2017 in je

že sodeloval tudi na Evropskih igrah Specialne Olim-

pijade v Antwerpnu 2014, kjer je osvojil bronasto me-

daljo.

Dne 21.4.2018 in 22.4.2018 klub NTK Jesenice v

sklopu državnega prvenstva za veterane in rekrea-

tivce, ter v sklopu 4. Pokala Julijskih Alp praznuje 80-

letnico svojega delovanja. Vsem sodelujoœim želimo

obilo športnih uspehov, sponzorjem pa se iskreno

zahvaljujemo za podporo.

Am 21.4.2018 und 22.4.2018 feiert der Tischtennis-

klub Jesenice im Rahmen der Staatsmeisterschaften

für Amateure und Veteranen sowie im Rahmen des 

4. Pokals der Julischen Alpen sein 80-jähriges Beste-

hen. 

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel sportlichen

Erfolg und bedanken uns bei allen Sponsoren für ihre

Unterstützung. 

Trofeje kluba zadnjih štirih let
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