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Predlog resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2023 postreže s podatkom, da je v tem 
trenutku v Sloveniji na prebivalca 2,87 m2 nepokritih športnih 
površin in 0,32 m2 pokritih športnih površin. Izgradnja 
športnih površin je bila financirana zlasti z intenzivnimi 
vlaganji občin. Ob tem v občinah ni bil vzpostavljen učinkovit 
razvid športnih objektov, ki bi omogočil ustrezen pregled za bolj 
smotrno vlaganje v športne objekte v prihodnje. 

V nekaterih lokalnih sredinah so bili 
zgrajeni za vzdrževanje stroškovno 
zahtevni športni objekti, ki jih 
lokalne skupnosti zaradi omejenosti 
lokalnih proračunov težko vzdržuje-
jo. Na splošno je bila gradnja mreže 
športnih objektov področno razpršena, predvsem so bili 
zgrajeni večnamenski športni objekti. Manj vadbenih športnih 
površin glede na število prebivalcev je zlasti v Ljubljani in 
Mariboru. Obstoječa infrastruktura je v omenjenih dveh mestih 
tudi najstarejša. Resolucija tudi predvideva, da bo do leta 2020 
stanje boljše. Kot strateški cilj je v istem dokumentu navedeno, 
da bo do konca leta 2020 v Sloveniji na prebivalca zagotovljenih 
0,5 m2 pokritih športnih površin in 3,5 m2 nepokritih. Omenje-
no je tudi, da bodo športne površine ustrezno prostorsko 
umeščene, kakovostno izkoriščene in učinkovito upravljane. Ali 
bo tako tudi v Mariboru? Trenutno stanje kaže, da ne bo. Analiza 
stanja nepremičnin športnih objektov v lasti in solastnini 
Mestne občine Maribor prikazuje, da lastništvo ni urejeno. 
Obstoječe analize podatkov uradnih evidenc o nepremičninah 
za šport in rekreacijo mestne občine Maribor namreč kažejo, da 
je večina teh nepremičnin katastrsko neurejenih (Požauko, 
2012). Od vseh obstoječih nepremičnin sta imeli v letu 2012 po 
nekaterih podatkih le dve nepremičnini urejen vpis v kataster 
stavb. Kakšne posledice ima to za lastnika in upravljavca 
oziroma upravljavce in sklepanje morebitnih pravnih poslov 
(tudi za pridobivanje finaciranja), najbrž ni treba podrobno 
pojasnjevati. Gotovo ob takšnem stanju ni mogoče zagotoviti 
ustreznega prostorskega umeščanja športnih objektov, kaj šele 
kakovostnega izkoriščanja in učinkovitega upravljanja. Težko (če 
ne že kar nemogoče) je tudi kandidirati za sofinaciranje obnove 
obstoječih objektov ali izgradnjo novih objektov, namenjenih 
športu.

Pregled sofinanciranja športne infrastrukture v letih 1994 do 
2012 v Sloveniji od ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport hitro pokaže, kako je bil Maribor uspešen pri 
pridobivanju teh sredstev v preteklem obdobju. V omenjenem 
obdobju je ministrstvo v Mariboru sofinanciralo športne 
objekte v znesku 9,198.970 evrov (za primerjavo v Ljubljani 
12,204.729 evrov, v Slovenski Bistrici 2,505.118, v Bohinju 
6,570.878 in na Bledu 4,396.306). Športni objekti so bili sofinan-
cirati tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR). Iz tega vira je Maribor v letih od 2004 do 2012 za športne 
objekte prejel 6,067.789 evrov (za primerjavo v Ljubljani 
12,204.729, v Bohinju 6,504.921, na Bledu 3,480.215 in v Kidriče-
vem 1,999.995). 

V Mariboru se sicer radi primerjamo z Ljubljano, a bi bilo prav, 
če bi se kdaj primerjali tudi z manjšimi občinami, ki so pri 
pridobljenih sredstvih na prebivalca občine bistveno bolj 
uspešne od nas in celo od Ljubljane. Če drugega ne, nam takšna 
primerjava uspešnosti črpanja sredstev lahko pokaže, da za 
lasten neuspeh ne moremo vedno kriviti drugih (na primer 
centralno vodene politike naše države), ampak tudi lastno 
nesposobnost pripraviti in realizirati ustrezne projekte. V 
začetku leta 2014 sta Športna zveza Maribor (ŠZMB) in Svet 
javnega zavoda Športni objekti Maribor (v nadaljevanju Svet) 
pregledala stanje praktično vseh športnih objektov v Mariboru. 
O tem se predhodno nista ne usklajevala in tudi nikoli sestala ali 
izmenjala mnenja. Ugotovitve obeh neodvisno izvedenih 
pregledov so bile primerljive, če ne že identične. Pregled je 
pokazal, da je mnogo športnih objektov dotrajanih do te mere, 
da se že pojavljajo vprašanja varnosti uporabe objektov pri 
javnih prireditvah (zahodna tribuna v Ljudskem vrtu). 

Za večino objektov je mogoče trditi, da so energetsko neučinko-
viti. Na osnovi ugotovitev je mogoče zaključiti, da stanje športne 
infrastrukture v Mariboru ni dobro! Ko izjavimo slednje, tega ne 
smemo razumeti kot očitek javnemu zavodu Športni objekti Ma-
ribor in zaposlenim v tem zavodu, ki upravljajo večino objektov, 
namenjenih športu. Zlasti to ni mogoče ob vedenju, s kakšnimi 
proračunskim sredstvi razpolagajo. Gre za ugotovitev, ki jo je po 
mojem mnenju treba ustrezno nasloviti na lastnika športnih 
objektov ter tudi na vso športno javnost in javnost nasploh.

Dotrajani 
objekti

V Mariboru  
se sicer radi  
primerjamo  
z Ljubljano

Uvodnik

Stara tribuna Ljudskega vrta je v kritičnem stanju.

Dvorana Tabor bo letos slavila 30 let obstoja.

So športni objekti še varni?

Evropsko prvenstvo v košar-
ki 2013 je obšlo Maribor. To je 
bila idealna priložnost, da bi 
dobili vsaj en sodoben ali vsaj 
popolnoma prenovljen objekt, 
kot so ga dobile Jesenice. Koper 
je prenovil Bonifiko, še zi-
mzeleni Tivoli je zadihal. Vsi 
so črpali evropska sredstva in 
tudi državna. Maribor premo-
re veliko športnih objektov, 
odbor za športno infrastruktu-
ro pri Športni zvezi Maribor je 
opravil analizo stanja objektov 
v mestu. Rezultati niso spod-
budni. Domala vsi potrebujejo 
delno ali popolno prenovo. Po 
mnenju odbora je treba pripra-
viti strategijo razvoja športnih 
objektov, razviti ustrezen in 
permanenten dialog z Mestno 
občino Maribor in državo. 

Tukaj je presek stanja.

Nogometna igrišča  
in urbani športi na Taboru
• zahtevno in drago vzdrže-

vanje
• nogometna igrišča nimajo 

tribune
• slabi prostori (slačilnice), na-

menjeni nogometu; nogome-
tašice gostujejo na atletskem 
stadionu

• betonska ograja v slabem 
stanju, možnost porušitve

Ljudski vrt
• zahtevno in drago vzdrže-

vanje
• zahodna tribuna v kritičnem 

stanju, potrebna obnova
• število razpoložljivih parki-

rišč ni ustrezno

Dvorana Lukna
• sorazmerno nov objekt
• stroški ogrevanja in hlajenja

Teniški park Tabor
• stara upravna stavba
• zastarele slačilnice in sani-

tarije
• obstoječi objekti za zimsko 

vadbo ne zadostujejo; neu-
strezne so kapacitete in kva-
liteta objektov

• stroški ogrevanja in hlajenja; 
v prostorih za zimsko vadbo 
je slab zrak 

Atletski stadion Poljane
• stara upravna stavba
• zastarele slačilnice in sani-

tarije
• povsem propadla tribuna 

(zdravju nevarni materiali)
• steza propada, umetna masa 

dotrajana, pričeli propada-

ti temelji steze, dotrajana ali 
uničena oprema na vseh ska-
kališčih

• utežarna premajhna, neogre-
vana, orodja povsem uniče-
na, deloma odtujena

• Atletska zveza Slovenije 
zaradi neustreznosti objek-
ta ne dovoli več organizacije 
prireditev v Mariboru

Hipodrom Kamnica
• stari upravna stavba in hlevi
• skladišča za žagovino in seno 

v slabem stanju (vlaga)
• dostopa škodljivih živali 

(miši, podgane ...) ni mogoče 
preprečiti

• drago vzdrževanje steze, ki se 
na določenih mestih pogreza

Mariborski otok
• stara in povsem dotrajana 

upravna stavba
• stari bazeni so obdelani s 

ploščicami, ki pozimi pokajo 
in odstopajo (posledično višji 
stroški zagona v sezoni)

• dimenzije bazenov neustre-
zne za tekmovalno plavanje

• problem poplav
• vključitev v naravovarstveno 

območje

Večnamenska  
dvorana na Taboru
• zastarele slačilnice
• uničene nosilne stene, beton-

ski nosilci propadajo zaradi 
vlage

• streha mestoma in občasno 
pušča

• stroški ogrevanja, 
v prostorih za zimsko 
vadbo slab zrak

Dvorana Tabor
• zastarele slačilnice in sani-

tarije
• parket v dvorani povsem  

dotrajan
• na betonskih nosilnih ele-

mentih vidne sige - hidrata-
cija betona, statika objekta

• stroški ogrevanja

Kopališče Pristan
• zastarele slačilnice in sani-

tarije
• srednji bazen (25 m) pušča
• čistilne naprave starega 

kompleksa zastarele; remont 
dolgotrajen in drag

• razvlaževanje zraka v 
prostoru energetsko zelo 
potratno

Ledna dvorana
• zelo slaba izolacija dvorane, 

posledično enormni stroški 
vzdrževanja ledne površine  
v toplejših dnevih

• slab zrak zaradi visoke vlaž-
nosti, ob velikih temperatur-
nih razlikah megla 
v prostoru

Športna zveza  
Maribor je analizirala 
stanje objektov  
v našem mestu
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Športnikom dati več priložnosti

Sobotni dan, 26. februarja 1994, 
v Lillehammerju bo Katji Koren 
Miklavec ostal v najlepšem spo-
minu. V slalomski preizkušnji 
olimpijskih iger je osvojila bro-
nasto kolajno. Pisala je zgodovi-
no slovenskega športa. Zdaj igre 
v Sočiju spremlja s posebno po-
zornostjo.

"To so po dvajsetih letih 
prve olimpijske igre, ko sem 
ponovno občutila njihov duh. 
Vrnila sem se na igre. Toliko 
evforije, kot je je ob letošnjih 
olimpijskih igrah, še ni bilo. 
Morda zato, ker imamo najmoč-
nejšo ekipo v slovenski zgo-
dovini zimskih športov. Tudi 
zanimanje novinarjev je noro. 
Resda se to v času iger vselej 
izjemno poveča, ampak letos 
je neverjetno. Ko sem gledala 
podelitev kolajn v smučarskih 
skokih in Petra Prevca, mi je 
šlo na jok. Spomnila sem se ob-
čutkov ob podelitvi leta 1994. 
Prevc je dejal, da to veselje naj 
traja in da ga počasi dojema. 
Tudi po 20 letih začneš stvari 
dojemati na novo. Dobiti olim-
pijsko kolajno ni samoumevno. 
Vsi se pripravljajo na tisti trenu-
tek, vse življenje ali pa štirile-
tno obdobje poteka v tej smeri. 
Vsakič znova spoznavam, da je 
to dosežek, ki ga moraš nositi s 
seboj. Predvsem pozitivne ob-
čutke. Ko te kaj vrže iz tira, se 
spomniš lepih trenutkov."

Za tak dosežek treba vložiti 
veliko truda, mar ne? 
"Ogromno. Zadnjič so me vpra-
šali, kaj mi je olimpijska meda-
lja prinesla. To je bila nagrada 
za vložen trud. Ne bi dejala, da 
je šlo za odrekanje. Ker odreka-
nje vsebuje negativno konotaci-

jo. Meni ni nič manjkalo. Delala 
sem to, kar sem rada počela. 
Spraševali so me, ali sem pogre-
šala to, kar so vrstniki počeli 
v otroštvu, pa sem odvrnila, 
da ne vem, ker sem delala to, 
kar me je veselilo. Torej to ni 
bilo odrekanje, so se pa morali 
starši marsičemu odreči. Bilo 
je veliko voženj na tekme, fi-
nančna sredstva so bila vlože-
na. Zato je kolajna nagrada."

Letos je reprezentanca močna 
v vseh športih, takrat pa je 
domala vse slonelo na alp-
skem delu, ki je imel izjemno 
zasedbo.
"Alpsko smučanje je imelo 
takrat močno ekipo. Ne vem, 
ali je bilo še kdaj v zgodovini 
v moški in ženski konkuren-
ci tako močno. Vsaka od nas 
štirih bi lahko v vsaki discipli-
ni osvojila kolajno. V eni tekmi 
se ti mora vse zložiti. Leta 1994 
smo bili le alpski smučarji, za 
druge panoge se je že pripra-
vljal teren. Zdaj smo Sloven-
ci uspešni praktično v vseh 
glavnih športih. Tudi špor-
tni vzorniki so se porazdelili. 
Prej je bilo le smučanje in vsi 
so hoteli smučati. Otroci imajo 
svoje vzornike in na podlagi 
njihovih uspehov se odločajo 
za panogo. Marsikdo reče, da 
že otroci sanjajo o olimpijski 
kolajni. Zdaj imamo dosti več 
želez v ognju."

Zdaj alpsko smučanje prepu-
šča primat drugim, le Tina 
Maze drži stik z vrhom.
"Tina nosi veliko breme. Morda 
je na naslednjih olimpijskih 
igrah ne bo, ker je v alpskem 
smučanju treba garati. Trenu-
tno razen Tine nimamo ni-
kogar, ki bi posegal po vrhu. 
Upam, da se bo komu odprlo, 
vendar je zdaj mnogo težje, 
takrat nas je bilo dosti več. Če 
je kdo imel slab dan, ga je drugi 
nadomestil. Zdaj je tako, da če 

enemu ne gre, drugega ni. Obeti 
niso najboljši, mislim, da je to 
najslabša situacija v zgodovi-
ni smučanja. Anja Zavadlav, 
Nuša Tome in druge so gradi-
le. Bile so osnova za uvršča-
nje med najboljše. Potem se je 
vse skupaj stopnjevalo. Zdaj 
smo padli dokaj nizko. Imamo 
mlade, ki so bili mladinski sve-
tovni prvaki, potem pa se izgu-
bijo. 

V Avstriji delajo sistematič-
no. Pri pa je kdo dober na tekmi 
FIS in ga takoj pograbimo, ker 
nimamo drugega za svetovni 
pokal. S tem preskočimo nekaj 
stopnic. To je za tekmovalca s 
psihološkega vidika zelo obre-
menilno. Na tekmi FIS je zelo 
dober, v svetovnem pokalu pa 
40. ali 50. Niso vsi psihološko 
dovolj močni za miselni pre-
skok. V stroko in delo smučar-
ske zveze in klubov se ne bi 
spuščala, ker zadev ne poznam 
dovolj. Opazila pa sem, da je 
malo otrok. V času moje smu-
čarske kariere je bilo pri Bra-
niku skoraj sto cicibanov, zdaj 
jih je 17. Izmed stotih dobiti 
pet dobrih ali enega izmed 17 
je razlika."

Vse je povezano s stroški.
"Tako je, marsikdo, ki bi bil po-
tencialni talent, odstopi. Starši 
ga enostavno ne morejo finan-
cirati. Ljudje se iz dneva v dan 
preživljajo, ostanejo pa tisti, 
ki še napraskajo sredstva. Ni 
nujno, da je v njih dovolj talen-
ta. Tukaj smo spet pri tem, da 
se za vrhunski rezultat mora 
vse zložiti. Pri športih v telova-
dnici in z žogo je bolj enostav-
no. Smučarska oprema je draga, 
snega v Mariboru in drugod v 
Sloveniji je vse manj. Ogro-
mno je dejavnikov, ki vplivajo 
na smučanje. Zato smo lahko 
zadovoljni, da občasno komu 
uspe. Slovenci smo glede na 
majhnost eksperti v športnih 
dosežkih."

Branik je bil leta gonilna sila, 
zdaj je rezultatsko podhra-
njen. Kako privabiti otroke?
"Težko vprašanje. Vse je pove-
zano z denarjem. V smučarski 
šoli je ogromno otrok, ko pa se 
začnejo tekme, je najprej treba 
imeti dva para smuči, nato štiri 
in potem kar osem. To morajo 
starši plačati. Ena tekmovalka 
stane starše 14.000 evrov brez 
opreme. Tudi če otroka priva-
biš in ta želi biti kot Tina Maze, 
brez financ ne gre. Težko je 
najti sinergijo, med cibibani pa 
ni lahko najti vrhunskega ta-
lenta. Tina je velik motivator za 
mlade generacije, največja želja 
vsakega športnika je zlata olim-
pijska kolajna."

Vrnili ste se k Braniku. Člani- 
ca upravnega odbora ste. Bo 
Branik še naprej skrbel za 
smučarsko znanje?
"To je nujna naloga. Branik je 
bil vedno gonilna sila sloven-

skega smučanja. Vedno smo bili 
najboljši, imeli smo ogromno 
bazo tekmovalcev, največjo v 
Sloveniji. Klub je treba spet po-
staviti na noge. Vemo, da se je 
vse spremenilo, ampak Braniku 
je treba povrniti dobro ime, kot 
ga je imel, a se je zaradi spleta 
okoliščin izgubilo." 

Po končani karieri ste se uma-
knili iz športa. A ste se vrnili. 
Ste predsednica sveta Funda-
cije za šport, po novem spet v 
klubu, kjer ste začeli športno 
pot. Torej športno srce spet 
bije na vso moč?
"Od smučanja sem se poslovi-
la z grenkim priokusom. O po-
vezavah s smučanjem se nisem 
želela pogovarjati. Obrnila 
sem se drugam. V tistem času 
ni bilo pobude ne od Maribora 
ne od Smučarske zveze Slove-
nije, da bi bila še naprej dejav-
na. Ker se zarečenega kruha 
največ poje, sem se po spletu 
okoliščin vrnila. Zaradi funda-
cije sem spet v športu. Športni 
duh v človeku ostane, spet sem 
ga prebudila. Zato letos druga-
če spremljam olimpijske igre, 
ker dosti bolj poznam situacijo 
v športu in čustveno bolj reagi-
ram na dogodke. Menim, da je 
škoda, da se ne združi več slo-
venskih športnikov, ki so kaj 
dosegli tudi na drugih življenj-
skih področjih. Nadgradili bi 
dosedanje delo, ker bivši špor-
tniki drugače gledamo na ak-
tivne športnike. Vemo, kako 
dihajo, vemo, komu je treba 
pomagati. Če ne bomo imeli de-
narja, bodo športniki prikrajša-
ni, tudi športnih funkcionarjev 
ne bomo potrebovali, ker špor-
tnikov več ne bo. Med športni-
ki je več ferpleja kot drugje. Več 
je takih ljudi na kupu, težje pri-
dejo negativni vplivi od zunaj. 
Nekatere stvari se spreminjajo 
v pozitivno smer, vem pa, da je 
to proces, ki bo trajal, a se bo 
nadaljeval."

Katja Koren Miklavec je minuli petek na Trgu svobode slovensko prižgala olimpijski ogenj. Ob njej Mitja Dragšič

S Katjo Koren  
Miklavec, mariborsko 
dobitnico bronaste 
olimpijske kolajne

Menim,  
da je škoda,  
da se ne združi 
več slovenskih  
športnikov,  
ki so kaj dosegli 
tudi na drugih 
življenjskih 
področjih 

15. 2.
Tabor
7.00-18.00: nogomet 
na odboj
13.30: kegljanje (ž), 
Konstruktor - Proteus
16.00: kegljanje (m), 
Konstruktor - Proteus
17.00: namizni tenis, 
Maribor - Olimpija 
20.00: košarka, 
Maribor NKBM - Helios

16. 2.
Tabor
7.00-18.00: nogomet 
na odboj

19. 2.
Tabor
18.00: rokomet, 
Maribor Branik - Celje 
20.30: odbojka, 
Lunos Maribor - Salonit 

Pristan
20.00: vaterpolo, 
Branik - Mladost Zagreb

20. 2.
Ljudski vrt
21.05: nogomet, 
Maribor - Sevilla

22. 2.
Tabor
7.00 - 20.00: tekvondo, 
7. Slovenia open

26. 2. 
Tabor
19.00: odbojka, 
Lunos Maribor - GO Volley

1. 3. 
Tabor 
13.30: kegljanje (m), 
Miklavž -Konstruktor II
16.00: kegljanje (ž), 
Miklavž - Gorica
18.00: košarka, 
Maribor NKBM - Grosuplje 

7. 3. 
Pristan
20.00: vaterpolo, 
Branik - POŠK Split

8. 3.
Ljudski vrt
17.00: nogomet, 
Maribor - Luka Koper

Tabor
13.30: kegljanje (ž): 
Konstruktor - Ljubljana
16.00: kegljanje (m): 
Konstruktor - Litija
17.00: namizni tenis: 
Maribor - Tempo

Kam  
v Mariboru?

FOKUS: Mariborski šport
IZDAJATELJ: Športna zveza 
Maribor in Urad za šport
UREDNIŠKI ODBOR: 
Uroš Lovrenčič, Karl Kelc, 
Drago Soršak, Matjaž Ledinek, 
Milan Lazarević
UREDIL: Milan Lazarević
POSNETKI: Matjaž Ledinek
OBLIKOVANJE IN TISK: 
ČZP Večer
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Veèerkove zimske radosti se prepletajo s športi na olimpijskih igrah v Soèiju, olimpijski 

krogi pa nas vodijo po vsem svetu in predstavljajo športnike, športe in decembrske obièaje 

na vseh petih celinah. Vaši otroci se bodo lahko zabavali ob reševanju sudokujev, 

dopolnjevank, rebusov in drugih zank ter se družili s starši in starimi starši ob reševanju 

križank in branju stripov. 

Poišèite revijo pri svojem prodajalcu èasopisov ali naroèite po telefonu 02 23 53 326, 02 23 

53 413 ali po e-pošti revije@vecer.com.

Zimski Veèerko:

veselje na snegu, ledu in ob olimpijskih športih

4,70 € 

3,30 €

za naroènike 

Veèera

Vrhunski tekvondo 
na Taboru

Na Taboru bo veliko kvalitetnih borb.

Dvorana Tabor bo prihodnjo soboto prizorišče vrhunskega te-
kvondoja olimpijskega sloga WTF. Na sporedu bo 7. Slovenia open. 
Letošnji turnir bo tokrat prvič organiziran v mariborski dvorani 
Tabor, saj bo udeležba izjemna. Na njem bodo vrhunski borci. Na 
turnirju pričakujejo več kot 500 tekmovalcev iz kar 23 evropskih 
držav. Nekateri se bodo turnirja udeležili kot nacionalna moštva 
(Nemčija, Češka, Slovaška, Srbija, Romunija, Bolgarija), ostale 
države pa bodo poslale več kot 70 različnih klubov. Slovenska re-
prezentanca bo zastopana z najmočnejšimi borci, v članski ekipi 
bo tako nastopal Ivan Trajkovič, član kluba Jitae, Nuša Rajher pa 
bo zastopala klub Hwarang. 

Seveda ne smemo pozabiti omeniti ostalih članov, ki bodo za-
stopali slovenske barve na najvišji možni način. Tega turnirja se 
bodo udeležili tudi člani slovenske mladinske rezprezentance, 
prav to tekmovanje pa jim bo še zadnji preizkus pred odhodom na 
svetovno mladinsko prvenstvo, ki bo potekalo na Tajvanu. Prvič 
bodo na tekmovanju organizirali tudi denarne nagrade za najbolj-
še borce in borke v članskih olimpijskih kategorijah. "Naš turnir 
bo tudi zelo velika promocija za mesto Maribor, tako bomo tujcem 
razkazali naše mesto ob Dravi in jih popeljali z novo žičnico na Po-
horje. Organizirali bomo okoli 1200 nočitev v mariborskih hote-
lih in domovih," pravi predstavnik organizatorja Marjan Motaln.

Maribor - olimpijsko 
mesto
Minuli petek je na mestnem 
drsališču slovesno zaživelo 
olimpijsko mesto. Olimpijski 
ogenj je prižgala mariborska 
olimpijka in dobitnica brona-
ste kolajne Katja Koren Mikla-
vec. Program poteka vsak dan 
med 10. in 21. uro in bo trajal 
do 23. februarja. "To je prva to-
vrstna prireditev pri nas. Šport 
nas povezuje, zato bomo Mari-
borčani in Mariborčanke držali 
pesti za naša dekleta in fante. 
Poleg tega bomo poskrbeli za 
nekaj dogajanja v našem mestu 
in ljudem približali nekoliko 
drugačno rekreacijo," je na od-
prtju povedal direktor Špor-
tnih objektov Maribor Anton 
Knez. Poleg ogledov prenosov 
se obiskovalci lahko pomerijo 
v igrah na ledu, pripravljene so 
tudi zanimive nagradne igre. 
Olimpijski program je na sple-
tni strani www.sz-maribor.com 
ali na facebook strani facebook.
com/SlovenskoOlimpijskoMe-
sto2014.  

Rokometaši  
v regionalno ligo
Vse kaže, da se bodo rokometa-
ši Maribora Branika v prihodnji 
sezoni merili v mednarodnem 
tekmovanju, ligi SEHA. Gre za 
regionalno ligo, kjer sodeluje-
jo klubi iz Hrvaške, BiH, Srbije, 

Makedonije, Črne gore, Slova-
ške in Belorusije. Gre za kvalite-
tno ligo, v kateri so udeleženci 
lige prvakov, sponzorira pa jo 
ruski Gazprom. Ob Sloveniji bi 
se ligi pridružili še Madžari. Slo-
venija naj bi imela tri predstav-
nike. Če bo dogovor obveljal, 
bodo Slovenijo zastopali Celje, 
Gorenje in Maribor Branik.

Sprejem za tenisače

Župan mestne občine Mari-
bor Andrej Fištravec in Uroš 
Lovrenčič, predsednik Špor-
tne zveze Maribor, sta sprejela 
igralke članske ekipe ŽTK Ma-
ribor - državne prvakinje 2013 
in mladince, ki so v letu 2013 
osvojili številne naslove držav-
nih prvakov. Gostitelja sta bila 
presenečena nad tako številč-
nim obiskom, iskreno sta bila 
vesela uspehov in v sprošče-
nem pogovoru zaželela čim več 
dobrih rezultatov.

Bronasta medalja  
Maše Simonič 
Članica karate kluba Kovinar 
Maribor, kadetinja Maša Simo-

nič, je na evropskem kadet-
skem prvenstvu v Lizboni na 
Portugalskem osvojila odlično 3. 
mesto v katah in se s tem zapisa-
la v zgodovino slovenskega ka-
rateja. To je prva ženska medalja 
v katah v zgodovini Slovenije. 

Pingiju trije naslovi 
Na držav nem pr venstv u v 
standardnih plesih v Sloven-
ski Bistrici je plesni klub Pingi 
osvoji l kar naslov pr vaka. 
Miha Vodičar in Nadyja Bycho-
va sta osvojila prvo mesto med 
člani, Vitam in Barbara Kode-
lja v konkurenci seniorji Master 
Class ter Ivan Jarnec in Ana 
Ekart med mladinci. Plesnemu 
klubu Pingi Maribor je pripadel 
tudi naslov najboljšega plesne-
ga kluba v standardnih in la-
tinskoameriških plesih za leto 
2013, zato mu je Plesna zveza 
Slovenije ob tej priložnosti na 
državnem prvenstvu podelila 
tudi priznanje za prvo mesto v 
tekmovanju Slovenije 2013.

Tekma leta
Za nogometaše Maribora se bo 
spomladanski del sezone začel 
kmalu. V četrtek ob 21.05 bo 
v Ljudskem vrtu tekma leta, 
šestnajstina finala evropske 
lige. Vijoličasti se bodo pome-
rili s Sevillo. Izbranci trenerja 
Anteja Šimundže se tačas pri-
pravljajo v Turčiji. Ljudski vrt 
je razprodan.  

Mariborski junaki

Mariborski športniki so naj-
boljša reklama za mesto. Leto 
2013 je bilo uspešno na števil-
nih področjih, tekmovalci so 
z različnih tekmovanj prine-
sli kopico kolajn in pokalov. 
Maribor je v zgodovini imel 
številne športne junake. Prva 
prireditev za športnika leta je 
bila 1973, nagradi sta prejela 
teniška igralka Mima Jaušo-
vec in namizni tenisač Miran 
Savnik.

Športniki leta
2012: Nuša Rajher (tekvondo)
Filip Flisar (smučarski kros)
2011: Polona Hercog (tenis)
Dalibor Volaš (nogomet) 
2010: Polona Hercog (tenis)
Filip Flisar (smučarski kros)
2009: Sonja Roman (atletika)
Rok Kolander (veslanje) 

2008: Sonja Roman (atletika)
Rok Kolander (veslanje)
2007: Sonja Roman (atletika)
Rok Kolander (veslanje)
2006: Katarina Srebotnik 
(tenis)
Rok Kolander (veslanje)
2005: Katarina Srebotnik 
(tenis)
Blaž Medvešek (plavanje)
2004: Melanija Šober (smuča-
nje telemark)
Blaž Medvešek (plavanje)
2003: Tina Pisnik (tenis)
Tomaž Barada (tekvondo) 
2002: Tina Pisnik (tenis)
Tomaž Barada (tekvondo)
2001: Tina Pisnik (tenis)
Rok Kolander in Matej Prelog 
(veslanje)
2000: Tina Pisnik (tenis)
Marinko Galič (nogomet)
1999: Helena Javornik (atletika)
Tomaž Barada (tekvondo)
1998: Helena Javornik (atletika)
Tomaž Barada (tekvondo)
1997: Tina Pisnik (tenis)
Tomaž Barada (tekvondo)
1996: Metka Sparavec (plavanje)
Tomaž Barada (tekvondo)
1995: Katja Koren (smučanje)

Peter Koprivnikar (lokostrelstvo)
1994: Katja Koren (smučanje)
Tomaž Barada (tekvondo)
1993: Katja Koren (smučanje)
Igor Šalamun (atletika)
1992: Silva Vivod (atletika)
Franc Kirbiš (kegljanje)
1991: Andreja Potisk (smučanje)
Matjaž Koželj (plavanje) 
1990: Tanja Godina (plavanje)
Sašo Grajf (biatlon)
1989: Tanja Godina (plavanje)
Matjaž Koželj (plavanje)
1988: Tanja Godina (plavanje)
Milan Stjepovič (atletika)
1987: Irena Dominc (atletika)
Matjaž Koželj (plavanje)
1986: Marika Nagy (kegljanje)
Matjaž Koželj (plavanje)
1985: Karmen Raišp (smučar-
ski teki)
Sašo Grajf (biatlon)
1984: Barbara Kislinger (od-
bojka)  
Sašo Grajf (biatlon)
1983: Tatjana Krsnik (nami-
zni tenis)
Bane Tripkovič (gimnastika)
1982: Marika Nagy (kegljanje)
Ljubo Javoršek (karate)
1981: Mima Jaušovec (tenis)

Ljubo Javoršek (karate)
1980: Breda Pergar (atletika)
Dušan Jurše (veslanje)
1979: Mima Jaušovec (tenis)
Bane Tripkovič (gimnastika)
1978: Ljuba Tkalčič (kegljanje)
Zvonko Breber (nogomet)
1977: Mima Jaušovec (tenis)
Iztok Frank (namizni tenis)
1976: Mima Jaušovec (tenis)
Miro Steržaj (kegljanje)
1975: Mima Jaušovec (tenis)
Miran Savnik (namizni tenis)
1974: Mima Jaušovec (tenis)
Miro Steržaj (kegljanje)
1973: Mima Jaušovec (tenis)
Miran Savnik (namizni tenis)

Nuša Rajher in Filip Flisar sta bila športnika leta 2012.

V Festivalni dvorani 
bomo 5. marca dobili 
najboljše športnice  
in športnike  
za leto 2013
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Jutri bo prvi od treh letošnji pohodov solidarnosti na Urban. 
Zbrani denar bodo organizatorji, družba Mediaevent, namenili 
petčlanski družini s Sredme nad Bresternico, ki se je zavoljo oče-
tove bolezni in skoraj brez prihodkov znašla v veliki življenjski 
stiski. Start pohoda bo med 8.30 in 10. uro pred cerkvijo v Ka-
mnici, trasa poteka preko Panorame, Mediča in Šobra do Urbana. 
Pohodniki morajo na cilj prispeti do 12.30, žige bodo dobili na 
treh kontrolnih točkah. Informacije o pohodu in predprijave so na 
voljo na spletni strani www.nanoge.si, prijave pa so možne tudi na 
samem startu na dan prireditve. Startnine ni, od udeležencev pa 
pričakujejo po en evro (kdor zmore, lahko prispeva več) za huma-
nitarne namene, zbrani denar bodo izročili omenjeni družini. Vsi 
udeleženci, ki se bodo prijavili na spletni strani in potem prispe-
vali v humanitarni sklad ter uspešno opravili pohod, sodelujejo v 
nagradnem žrebanju, glavna nagrada je tablični računalnik. Po-
sebno nagrado dobita tudi najlažji zakonski par in najmlajša šti-
ričlanska družina, pekarna Strnad pa bo na startu podarila 300 
krofov prvim 300 udeležencem, ki bodo v humanitarni sklad pri-
spevali po vsaj dva evra. S tremi pohodi v letu 2013 so zbrali nad 
6000 evrov in trem družinam tako vsaj nekoliko omilili veliko 
socialno stisko. Organizatorji letos pričakujejo približno 700 ude-
ležencev.

Posnetek z lanskega zimskega pohoda na Urban

Dobrodelni pohod 
na Urban

V času zimskih šolskih počitnic med 24. in 28. februarjem bo v 
športnih objektih potekala organizirana rekreacija za otroke. V 
Ledni dvorani bodo organizirani tečaji drsanja, organizirano bo 
tudi disko drsanje. V kopališču Pristan bo vsak dan med 10. in 
12. uro organizirana animacija. Več informacij na www.sportni-
objekti-maribor.si.  

Vadba med počitnicami

Tekmovati in biti odgovoren

Tekmovanje v šoli je koristno, 
zmaga in poraz pa sta dobita 
namen, če so učenke, učenci, 
dijakinje in dijaki telesno, so-
cialno in pedagoško pripravlje-
ni na tekmovanje. Tekmovanje, 
katerega glavni namen je le do-
sežek, za mlade izgublja pravi 
smisel. 

V društvu Mariborska zvez- 
dica menijo, da je spodbujanje 
sodelovanja in medsebojnega 
druženja ter spoštovanje fer-
pleja mogoče doseči le, če so 
učenci za tekmovanje dobro 
pripravljeni, na tekmovanju 
pa strokovno vodeni. Željo 
po dosežku je treba podredi-
ti splošnim vedenjskim pravi-
lom. Učenec in učitelj morata 
v svojem okolju odgovorno 
sprejeti določeno vlogo ter 
svoje sposobnosti in želje pri-
lagoditi in uskladiti s skupino, 
zato organiziramo tekmova-
nja posameznikov in skupin.

Šport v šoli je dobra prilo-
žnost za druženje in povezo-
vanje šole, učencev, staršev ter 
klubov in društev iz okolice. 
Šolska športna tekmovanja in 
prireditve so tako vez med šol-
skim in društvenim športom 
ter povezava med množičnimi 
in v kakovosten šport usmerje-
nimi programi, ki jih vodijo na-
cionalne panožne zveze.

Spodbujati velja vzgoj-
ne možnosti šolsk ih špor-
tnih tekmovanj, ki se kažejo v 
učinkovitejšem otrokovem sa-
monadzoru, samospoštovanju, 
spoštovanju pozitivnih vedenj-
skih vzorcev (pošteno obnaša-
nje, borbenost, spoštovanje 

vloženega truda) in v ustreznej-
šem etičnem in estetskem pre-
sojanju dogajanja.

Organizacijska izhodišča
V šolska športna tekmovanja 
želimo vključiti več mladih, ki 
niso vključeni v klubska tek-
movanja. Organizacija tekmo-
vanj naj poteka stopenjsko: šole 
naj organizirajo razredna in 
šolska tekmovanja ter se nato 
vključijo v občinsko, področno 
in državno tekmovanje. V or-
ganizacijo in izpeljavo tekmo-
vanj želimo pritegniti dijake, 
pedagoške delavce, starše, 
predstavnike društev in lokal-
nih skupnosti. Nosilec vsakega 
tekmovanja naj bo šola s svoji-
mi učenci, športnimi pedago-
gi in ravnateljem ob pomoči 
odgovornih za šport na lokal-
ni ravni in predstavniki nacio-
nalnih panožnih športnih zvez. 
Vsaka šola naj izpelje pravilo-
ma vsaj eno občinsko tekmo-
vanje. Vsako območje oziroma 
šola s tega območja naj izpelje 

vsaj eno tekmovanje na držav-
ni ravni.

Naloge športnih  
pedagogov in ravnateljev
Priprava široke ponudbe špor-
tnih tekmovanj na osnovni 
stopnji kot nadgradnja redne-
ga pouka in dodatnih športnih 
programov, ki jih šola ponuja 
svojim učencem. P riprava 
letnih delovnih načrtov za inte-
resne športne programe, šolska 
športna tekmovanja ter usklaje-
vanje z ustrezno službo, ki skrbi 
za šolski šport. Organizacija in-
teresnih dejavnosti in izpelja-
va medrazrednih in šolskih 
tekmovanj. Priprava učencev 
na tekmovanje, tudi s pomo-
čjo zunanjih sodelavcev, in vo-
denje učencev na tekmovanjih. 
Priprava navijačev, ki jih mora 
spremljati učitelj šole, iz katere 
navijači prihajajo. Upošteva-
nje skupnih pravil pri prijavi 
in vodenju ekip in posamezni-
kov. Spoštovanje pravil špor-
tnega obnašanja. Povezovanje 

z mladimi dopisniki – učenci, 
ki bodo poročali o športnih do-
gajanjih na šoli v lokalnih me-
dijih, v reviji Šport mladih in 
drugih revijah.

Naloge lokalnih služb,  
ki skrbijo za šport
Usklajevanje sistema tekmo-
vanj med šolami na lokalni in 
področni ravni ter Zavodom za 
šport RS Planica.

Zagotavljanje sredstev za 
izpeljavo šolskih in občinskih 
tekmovanj ter sofinanciranje 
stroškov za ekipe in posame-
znike, ki se uvrstijo v nadaljnje 
tekmovanje. Zagotavljanje, da 
tekmovanja potekajo skladno 
z razpisom in s skupnimi pravi-
li, objavljenimi v Informatorju 
I in na spletnem portalu športa 
mladih. Usklajevanje med šol-
skimi in klubskimi tekmovanji 
v lokalnem okolju. Več infor-
macij o šolskih športnih tekmo-
vanjih lahko dobite na www.
sportmladih.net in www.ma-
riborskazvezdica.com

Jesenski kros na Taboru

Športno društvo 
Mariborska zvezdica 
skrbi za tekmovanja 
za osnovne in srednje 
šole

Šahovski kotiček Proti toku

PIŠE: DARKO ŠPELEC

Na začetku … Ne, začel bom 
drugače. Začenjam z dilemo, ali 
je šah šport. Pred kratkim mi je 
prijatelj v pogovoru o tem navr-
gel: "Šah ni šport, ampak šahist 
mora biti športnik!" Duhovito. 
Preprosto in globoko. 

Čisto kratka zgodovinska 
ekskurzija - odkar so v splošni 
veljavi moderna šahovska pra-
vila (približno pol tisočletja), 
raste in se bohoti tekmovalna 
prvina te "družabne igre". V sre-
dnjem veku je bil evropeizira-
ni šatrandž (arabski šah) skoraj 
izključno prispodoba družbene 
hierarhije in življenja nasploh. 
In imenitna priložnost za mo-
ralne nauke o dolžnostih posa-
meznih stanov. Celo ena izmed 
predpisanih viteških veščin. 
Toda od Arabcev prevzeta voja-
ška igra je od 11. do 15. stoletja 
vsebinsko komaj kaj napredo-
vala, tekmovalni naboj pa je bil 
skoraj povsem zanemarjen. Šele 
z novim vekom se po reformi 
šatrandža ob koncu 15. stoletja 
bistveno spremenita podoba in 
pomen šahovske igre. Ob roj-
stvu evropskega šaha so rojeni-

ce šahovskim figuram vdihnile 
nove moči, izrazito dinamizira-
na igra se ni mogla več zadovo-
ljiti s prispodobami – ta nova 
igra je začela živeti čisto svoje 
življenje. Novi šahisti postane-
jo igralci, ki v dvobojih tekmu-
jejo med seboj, s praktično igro 
in analitičnim preučevanjem 
pa vse bolj napredujejo v vešči-
ni igre.

Globalno
Seveda je šah tudi šport. Ne-
katerim v ušesih še vedno od-
zvanja "šport in šah" iz tako 
imenovane polpretekle zgo-
dovine, mlajši o tem ne vedo 
nič. Čeprav je ideologija, ki je 
šah postavljala zelo visoko, ne-
slavno propadla – mislim, da je 
nova demokratična ureditev 
po nemarnem odvrgla poseben 
avtonomni status šahovske igre 
na smetišče zgodovine. Tudi v 
svetovnem merilu so želje (pre)
številnih šahovskih funkcio-
narjev, organizatorjev in celo 
šahistov, da šah dobi uradni 
status športa. In tako se v šahu 
nekako en passant izgublja 
znanstveno-umetniška prvina, 
predvsem pa vraščenost v kul-
turno okolje, iz katerega izhaja 
in katerega odmev je. Vzpore-
dna težnja po uveljavitvi šaha 
kot (obveznega) učnega pred-
meta na osnovnih šolah je v 
očitnem konfliktu s šahovsko 
realnostjo, ki pretirano pou-
darja zgolj športno prvino šaha.

A kakšen šport je šah? Ša-
histi si pač ne lomijo rok, se ne 
udarjajo po glavi, ne brcajo, ne 

mečejo po tleh. Pa vendar je 
šah zelo nasilna oblika športa. 
Čeprav ni vidnih odrgnin in 
podplutb, ni počenih arkad ali 
polomljenih reber – poškodbe 
so lahko še hujše! Neusmilje-
ni udarci v ego in samopodo-
bo puščajo trajno odprte rane, 
ki zlepa ne zacelijo, in poraz v 
intelektualni borilni veščini 
boli neprimerno bolj. Kdo še 
ni občutil strašne potrtosti po 
izgubi partije, v katero je vložil 
toliko ustvarjalnosti in odlič-

nih potez, a je zaradi trenut-
ka nepazljivosti utrpel poraz?! 
Prav v tem je smisel tistega, da 
šahist mora biti športnik, da 
mora prenesti poraz(e), se po-
brati in opremiti za nove boje 
analitično in psihološko.

Lokalno
V okviru dejavnosti ŽŠK Ma-
ribor z novim – zelo ambici-
oznim – vodstvom sem letos 
prevzel šahovsko izobraževa-
nje za mlado in staro v obliki 

predavanj in predstavitev ša-
hovske zgodovine in splošne 
šahovske kulture. Jasno, da ša-
hovska igra v malodane izro-
jeni športni podobi nikakor ni 
cilj našega prizadevanja. Vod-
stvo kluba docela podpira moje 
trmasto vztrajanje pri tem, da 
je šah dejavnost posebnega 
družbenega pomena. Pomen 
šahovskih (beri: življenjskih) 
veščin daleč presega sicer zelo 
potreben tekmovalni naboj. 
Dvakrat mesečno ob ponedelj-

kih je naš klub odprt za kogar-
koli, ki ga zanimata šahovska 
zgodovina in kultura.

Aktualno
Ne zdi se mi umestno razlaga-
ti o izjemni vzgojni in izobra-
ževalni vrednosti učenja šaha 
za predšolsko in šolsko mladi-
no. Učenje šaha je tudi model 
simulacije življenjskih situacij, 
samoopazovanja in samoobvla-
dovanja – vabljeni v našo brez-
plačno šahovsko šolo!
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