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Rokometni praznik v Taboru dobilo 

Velenje 

 

Ob odličnem vzdušju v mariborski Dvorani 

Tabor, kjer se je zbralo okoli 1.200 ljubiteljev 

rokometa, so derbi med rokometaši Maribora 

in Velenja dobili gostje. 

Po začetnem vodstvu 2:0 vijoličastih 

rokometašev so nato nekaj napak v napadu 

Mariborčanov izkoristili gostje iz RK Gorenje  

Velenje, ki so z nekaj protinapadi v 13. minuti 

povedli 4:7. Tako je minuto odmora zahteval 

domači strateg Slavko Ivezič, njegovim 

varovancem pa to ni kaj dosti koristilo, saj so 

Velenjčani v 22. minuti povedli 7:13. 

Mariborska klop je ponovno morala poseči po 

minuti odmora, a tudi tokrat mariborski 

rokometaši niso uspeli narediti preobrata. Še 

najbolj so se rokometašem Gorenja približali v 

zadnji minuti(10:14), a je Staš Skube 

zadetkom postavil rezultat polčasa 10:15. Kar 

trenerju Slavku Iveziču ni uspelo v dveh 

minutah odmora v 1. polčasu, mu je uspelo v 

odmoru med polčasoma. Branikovci so 

namreč z delnimi izidom 4:1 zaostanek v 33. 

minuti znižali na -2 (14:16). Potem smo videli 

festival izključitev, saj sta hrvaški delivki 

pravice v določenem delu tekme na klop za 2 

minuti poslali 4 velenjske in 3 mariborske 

igralce. V 44. minuti pa je sledil prvi val 

navdušenja, saj je Matic Verdinek z uspešno 

zaključenim protinapadom izenačil na 19:19. 

Toda velenjskim rokometašem je po zaslugi 

razpoloženega Staša Skubeta ponovno uspelo 

ubežati, slednji je namreč v 51. minuti zadel za 

20:23. Sledila sta še dva zaporedna zadetka 

gostov, ki so izkoristili igralca več in 

Mariborčani so šli v zaključek tekme s petimi 

goli zaostanka (20:25). Žal Mariborčanom ni 

uspelo ujeti rokometašev Gorenja, ki so se na 

koncu veselili zmage z rezultatom 22:26. 

Nikola Špelić, igralec RK Maribor Branik: 

Najprej bi se zahvalil vsem gledalcem, ki so 

prišli v Tabor, saj je bilo vzdušje res enkratno. 

Tekmo nismo pričeli preveč dobro in Velenju 

smo pustili, da si je dokaj hitro priigralo 

prednost nekaj zadetkov. Že na polčasu smo 

imeli 5 zadetkov zaostanka in tako izkušeni 

ekipi kot je Gorenje enostavno tega ne smeš 

dovoliti. V nadaljevanju smo jih ves čas lovili, 

jih tudi ujeli, a nam je vseeno zmanjkalo nekaj 

moči in tudi sreče za končni uspeh. 

Rokometašem Gorenja pa bi čestital za 

zasluženo zmago. 
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Volodymyr Nyelyenson in Naja Dolenc 

polfinalista evropskega prvenstva v 

desetih plesih  

 

V soboto, 20.2.2016 se je v Kopenhagnu na 

Danskem odvijalo Evropsko prvenstvo v 

desetih plesih. Slovenijo in Plesni klub Pingi 

Maribor sta zastopala Volodymyr Nyelyenson 

in Naja Dolenc, ki sta do pred kratkim 

tekmovala v razredu starejših mladincev in sta 

še vedno aktualna državna prvaka v desetih 

plesih.  

Na prvenstvu je nastopilo 27 plesnih parov iz 

27 –ih držav, zmaga je tokrat šla iz Slovenije v 

Estonijo, saj se aktualna evropska prvaka, 

Miha Vodičar in Nadiya Bychkova prvenstva 

nista udeležila. Priplesala sta si jo Konstantin 

Gorodilov in Dominika Bergmannova. 

Volodymyr in Naja sta se uvrstila v polfinale in 

zasedla 12. mesto.  
 

 
 

Po tekmi sta sama pokomentirala občutke: 

»Včeraj sva prvič v najini skupni karieri 

zastopala slovensko zastavo na najinem prvem 

evropskem prvenstvu med člani. Ponosna sva 

bila, da lahko že kar prvo leto zastopava 

Slovenijo kot najboljši par. Plesala sva 

sproščeno, prisotne pa je bilo seveda tudi malo 

treme, saj sva plesala in se borila skupaj z 

najboljšimi članskimi pari na svetu. Od sebe 

sva dala to, kar zmoreva, in se kot vedno 

potrudila pokazati najboljše, kar znava.« 

Spremljevalka para in njuna klubska trenerka 

Alenka Bohak je bila z njunim nastopom zelo 

zadovoljna. Po koncu prvenstva je povedala, 

da jima je uspelo pokazati najboljše plesanje, 

ki ga trenutno zmoreta, je pa zagotovo vsak 

začetek težak, a kjer je volja, je tudi uspeh.  

 

Odprto Damsko državno parsko 

prvenstvo Slovenije v bridžu  

 

Maribor je v soboto 13. februarja 2016 gostil 

4. odprto damsko državno parsko prvenstvo 

Slovenije v bridžu, ki se je odvijalo v Hotelu 

BAU v Mariboru. Tekmovale so bridžistke iz 

Štajerskega bridge kluba iz Maribora, Bridge 

kluba Tivoli, Športnega društva Greens, 

Šaleškega bridge kluba, Bridge kluba 

Maribor, Bridge kluba Postojna in Bridge 

kluba Žužemberk. Vsaka izmed njih že ima 

svoj naziv: velemojstrica bridža, mednarodna 

mojstrica bridža, mojstrica bridža, mojstrska 

kandidatka bridža, dama z nazivom pik, dama 

z nazivom srce, dama z nazivom karo in dama 

z nazivom križ.  

Za Štajerski bridge klub je tekmovalo 7 parov 

od katerih sta bili najbolj uspešni juniorka 

Dijana Hojski in Mojca Špolad. V močni 

konkurenci sta osvojile odlično 6. mesto od 

20. prijavljenih parov in sicer z 54,40%; 7. 

mesto sta osvojile Milica Marin in Judita Zidar 

z 54,28%; 15. mesto z 46,17% Irena Hrastelj in 

Silva Jamnik; 16. mesto Branka Rošker in 

Helga Doleczek z 46,08%; 18. mesto Milena 

Jordan in Branka Pruš z 40,36%; 19. mesto 

juniorka Arinna Marin in Gizela Andročec z 

31,92% in 20. mesto Jožica Levstik in Vera 

Levstek z 30,82%.  
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Branikovci v boju za vrh 

 

Kljub lanskemu 

neslavnemu razpadu 

Košarkarskega kluba 

Maribor Nova KBM 

košarka v mestu in 

bližnji okolici ni zamrla. 

Z organizirano vadbo se 

še vedno ukvarja skoraj 

600 otrok, ki obiskujejo 

košarkarske šole ali pa 

so člani AKK Branik.  

Akademski košarkarski klub Branik, ki trenutno 

igra v drugi ligi, rešuje čast mariborske klubske 

košarke. Kljub skromnim napovedim, da je 

primarni cilj obstanek v ligi, so branikovci v tej 

sezoni najprijetnejše presenečenje. Po 14-ih 

krogih so izbranci trenerja Žige Ravnikarja z 

devetimi zmagami na visokem drugem mestu 

dvanajstčlanske lige, s točko manj od vodilnih 

Term Olimia. V izjemno motivirani zasedbi 

strelsko odstopa Marko Cej, ki je 20,1 točke 

na tekmo tudi najučinkovitejši igralec lige.  

To soboto jih ob 20.30 v domači dvorani Lukna 

čaka pomemben dvoboj z ekipo Mesarija 

Prunk iz Sežane. Zmaga na tej tekmi bi jih 

dokončno postavila med kandidate za najvišja 

mesta. Zmagovalec lige si bo zagotovil 

napredovanje med prvoligaše, drugo- in 

tretjeuvrščeno moštvo pa čakajo dodatne 

kvalifikacije.  

Seveda si pri Braniku želijo, da bi mariborsko 

košarko vrnili med prvoligaše, a zavedajo se, 

da se bo treba okrepiti na vseh nivojih. Za 

strokovni del skrbi novi športni direktor Miljan 

Goljović, vendar bodo morali sestaviti tudi 

močan upravni odbor. Ta bi poskrbel za 

stabilen finančni položaj. Izkušnje iz 

preteklosti niso najboljše, zato želijo postaviti 

trdne temelje, da mariborske košarke ne bi 

ponovno zadel črn scenarij. Teh je bilo v 

preteklosti preveč.  
Milan Lazarević 

KBV Proficiogroup Hwarang na kickboxing 

tekmovanju v Karlovcu 

 

14. in 15.2.2016 so se tekmovalci kluba 

borilnih veščin Proficiogroup Hwarang 

odpravili v Karlovac, pa ne na valentinovo 

zabavo, ampak na evropski pokal v kickboxu 

KARLOVAC OPEN 2016. Tekmovanja se je 

skupaj udeležilo 1534 tekmovalcev iz 21 držav. 

Tekmovalci mariborskega kluba so tekmovali v 

disciplinah point fight, light contact, kick light 

in full contact. Domov so se vrnili s kar 

šestnajstimi uvrstitvami na zmagovalni oder. 

Šestkrat so osvojili zlato kolajno, trikrat so bili 

drugi in sedemkrat tretji. 
 

 
 

V NK MB Tabor so izdali osebni album 

 

Nogometna šola NK MB Tabor letos praznuje 

peto obletnico obstoja. V klubu kjer vadi kar 

274 otrok, ki tekmujejo v petnajstih selekcijah 

so se letos odločili izdati osebni album in s tem 

otrokom ponuditi nepozaben spomin. V 

albumu je prostora za 293 sličic s fotografijami 

vseh otrok in selekcij. Album je namenjen 

članom NK MB Tabor, v prihodnosti pa si 

želijo, da bi ga lahko ponudili tudi širši 

javnosti.  
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Tekmovalci JU-JITSU kluba ADK Maribor 

osvojili šest naslovov državnih prvakov  

 

Minuli vikend je Lenart v Slovenskih goricah 

gostil državno prvenstvo v ju-jitsu borbah za 

članske in kadetske kategorije. Na tekmovanju 

je sodelovalo 17 klubov iz celotne Slovenije. 

Tekmovalci Ju-jitsu kluba ADK Maribor so 

dosegli odlične rezultate, saj so osvojili skupaj 

kar šest naslovov državnega prvaka. 
 

 
 

Državni prvaki ju-jitsu kluba ADK Maribor za 

leto 2016 so naslednji: Blaž Zupanič, 

kategorija kadeti -66 kg, Jaka Muršec Pitamic, 

kategorija kadeti -73 kg, Žiga Kokol, kategorija 

člani -56 kg, Luka Čupkovič, kategorija člani -

77 kg, Igor Kuzmanovič, kategorija člani -94 

kg, Matic Sernel, kategorija člani +94 kg. 

Tretje mesto je osvojil še Jan Veberič v 

kategoriji kadeti -66 kg. 

 

Mariborski gluhi športniki ponovno 

odlični 

 

Državno prvenstvo invalidov v veleslalomu je 

bilo 13.2.2016 na Rogli. Organizator je bila 

Zveza za šport invalidov Slovenije. Tekmovanja 

sta se udeležila tudi mariborska gluha člana 

Sanja Debevec in Robert Debevec. Oba sta 

vsak v svoji članski kategoriji gluhi, osvojila 2. 

mesto. 

Državno prvenstvo gluhih v šahu 2016 je 

organiziralo Društvo gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor, v soboto 13.2.2016. 

Tekmovanja so se udeležili šahisti iz 6-ih 

društev gluhih in naglušnih Slovenije (DGNP 

Maribor, DGN Celje, MDGN Sl. Konjice, MDN 

Ljubljana, DGN Krško, MDGN M. Sobota). 

Tekmovanje je potekalo ekipno in posamezno. 

Prvenstvo je bilo odlično organizirano in 

izpeljano ob pomoči sodelavcev društva, 

članov in prostovoljcev. Državni prvaki za leto 

2016 je postalo DGN Celje, 2. mesto so osvojili 

MDG Ljubljana in 3. Pa so bili šahisti DGNP 

Maribor. Med posamezniki so najvišja mesta 

zasedli: 1. mesto Anton Pelko MDG LJ, 2. 

mesto Stanislav Veršič MDG LJ, 3. mesto 

Andrej Štrucl, DGN CE, 4. mesto Srečko Pihler, 

DGNP Maribor.  
 

 

 

Čas je za odbojko 
 

 
 

Slovenska ženska rokometna 

reprezentanca bo igrala v Mariboru 
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Delovanje Športne zveze Maribor 

Obuditev komisije za razvoj športne 

infrastrukture (KRŠI) 

 

Športna zveza Maribor si je ob nastopu 

sedanjega mandata zadala nekaj poglavitnih 

nalog, med njimi tudi skrb za športno 

infrastrukturo, ki jo uporabljajo člani/članice 

Športne zveze Maribor. Tako je bila ob 

nastopu mandata ta naloga predana 

posameznim članom UO ŠZM. 

V Športni zvezi Maribor smo nato ugotovili, da 

je vprašanje športne infrastrukture tako 

kompleksna tema, da je ne moreta 

obravnavati samo en ali dva posameznika. 

Športna zveza je zato sprejela pobudo in na 

svoji 20.redni seji Upravnega odbora ŠZM v 

mesecu januarju 2016 ponovno obudila 

Komisijo za razvoj športne infrastrukture. 

Upravnemu odboru je bila predlagana sestava 

komisije, ki je bila soglasno potrjena. 

Člani komisije za razvoj športne infrastrukture 

pri Športni zvezi Maribor so tako postali 

Matjaž Plejić (kot predsednik) ter Karl Kelc, 

Ivan Gorjup, Mitja Korošec in Rok Vadnjal. 

 

Komisija ima status posvetovalnega organa 

Upravnega odbora. Osnovni cilji komisije za 

razvoj športne infrastrukture pri Športni zvezi 

Maribor so: 

- Spremljanje stanja na področju 

športne infrastrukture; 

- Podajanje mnenj in predlogov na 

področju športne infrastrukture; 

- Izdelava podrobne analize stanja na 

področju športne infrastrukture 

(kapacitete, urejenost, dosegljivost, 

razdelitev terminov…); 

- Definiranje potreb predvsem iz vidika 

klubov in panog; 

- Strategija razvoja. 

 

Komisija za razvoj športne infrastrukture 

(KRŠI) je s svojim delom pričela takoj. Tako je 

komisija izvedla naslednje: 

- priprava vprašalnika v zvezi z uporabo 

športne infrastrukture, ki je bil 

posredovan vsem članicam Športne 

zveze Maribor 

- poizvedba pri upravljavcu javne 

športne infrastrukture glede modela 

upravljanja športne infrastrukture, ki 

bi bil optimalen po njihovem mnenju 

Komisija je prejela povratno informacijo 

klubov, uporabnikov športne infrastrukture. 

Odgovore na vprašalnik je vrnilo preko 

petdeset klubov. Komisija bo v mesecu marcu 

pripravila skupno poročilo, s katerim bo 

najprej seznanjena Športna zveza Maribora in 

nato vsa športna javnost. Prav tako se bodo 

člani komisije sestali z vsemi, ki so vrnili 

izpolnjene vprašalnike in bi radi komisijo 

osebno seznanili s svojo problematiko. 

Glede poizvedbe po vprašanju modela 

upravljanja športne infrastrukture, s strani 

upravljalca nismo prejeli želenega odgovora. 

Delno je to razumljivo, saj morata vprašanje 

očitno najprej rešiti ustanovitelj in upravljalec 

med seboj.  

Komisija za razvoj športne infrastrukture bo o 

svojih aktivnostih redno obveščala Športno 

zvezo Maribor, ob tem pa po vseh ustaljenih 

kanalih obveščanja tudi športno javnost, kateri 

je komisija navsezadnje tudi najbolj 

namenjena. 

za KRŠI zapisal Karl Kelc 

 
PODROBNOSTI in PRIJAVE na: 

http://protime.si/prijava/2-mariborski-

rekreativni-kros  
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V letu 2016 za Mariborčane pripravljamo: 

ULOVI OLIMPIJSKO NORMO! 
(Atletski stadion Poljane, 10.april 2016) 

ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2016 
(Športni park Tabor, 23.april 2016) 

26. ŠPORTNI VIKEND MARIBORA 
(mariborske športne površine, 4. in 5.junija 2016) 

1. FESTIVAL MARIBORSKEGA ŠPORTA 
(Trg Leona Štuklja, 9. in 10.septembra 2016) 

 

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor 

www.sz-maribor.com 

Vaše prispevke in najave dogodkov za naslednjih deset dni 

nam posredujte na naš elektronski naslov maja.bezjak@szm.si 

Mariborski e-šport je dokument, ki ga z namenom aktualnega 

informiranja občanov in društev (članov Zveze) izdaja Športna 

zveza Maribor in izhaja tedensko ali v skladu z vsebinami.  

To ni oglasno sporočilo. 

Dokument nima tiskane naklade in se distribuira izključno po e-

pošti ter na spletnih straneh. 

Me-Š pripravljajo in oblikujejo: Maja Bezjak, Franjo Izlakar, 

Uroš Lovrenčič ter stalni in občasni sodelavci.  

Kontakt: info@szm.si in maja.bezjak@szm.si  

Spletne strani: www.sz-maribor.com in www.mariborskisport.si

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogočajo: 

     


