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UROŠ LOVRENČIČ,  
PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR

Če bi mi pri pisanju prejšnjega uvodnika kdo rekel, da sem s 
pomladnimi vremenskimi obeti prezgoden, bi mu verjetno še 
celo verjel. April je bil muhast, deževen, prav takšen kot od 
njega zahteva že njegovo ime. Tudi nekaj prijetnih, a od 
vremena odvisnih dogodkov je bilo treba odpovedati. A 
prvomajski prazniki so bili očitno tudi vremenska prelomnica 
in ta teden je pomlad tako lepa, da marsikoga že zasrbi želja po 
poletju. A počasi, do takrat se bo v Mariboru zgodilo še marsikaj.  

Če se najprej dotaknemo upravne 
sfere mariborskega športa … Se kdo 
spomni lanskega razpisa za prosto 
mesto vodje Urada za šport MOM? Ja, 
razpis je bil, a mesto še vedno ni 
zasedeno. Pa je bilo prijavljenih več 
kot sto kandidatov. In zadnje tedne se 
skoraj vsak moj telefonski pogovor s katerim od kolegov iz naših 
klubih in društev konča z enakim vprašanjem, ki mi ga sogovorni-
ki zastavljajo znova in znova: "Čuj, kaj pa na uradu so že …?"  
Moj odgovor vsem pa je: "Ne, niso. Ne, ne vem, zakaj še ne. Ne, ne 
vem, kdaj bodo." Zakaj je tako, pri Športni zvezi Maribor ne vemo.  

Hvala bogu je bil zadnje dni aprila objavljen javni razpis za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni 
občini Maribor za leto 2014 (najdete ga tudi na naši spletni 
strani). Klubi in društva, sploh tisti, ki se ukvarjajo s športno 
vadbo na višjem nivoju in z več starostnimi skupinami, že težko 
pričakujejo finančno injekcijo javnih sredstev, čeprav se zna 
zgoditi, da ob upoštevanju vseh upravnih rokov denarja na 
njihovih računih ne bo pred poletjem ali celo pred pričetkom 
jeseni. 

Športna zveza Maribor svoje aktivnosti izvaja v nezmanjšanem 
obsegu. Vsem lanskim programom smo jih dodali še nekaj. 
Tako smo pričeli redna mesečna srečanja, kamor vabimo 
predstavnike vseh naših članic (ne pozabite, v ŠZM je vključe-
nih kar 184 klubov in društev, zato spadamo v sam vrh med 
vsemi občinskimi športnimi združenji v Sloveniji); v aprilu smo 
priredili posvet na temo športnega turizma, pred dvema 
dnevoma smo kolegice in kolege povabili na posvet pred 
odprtjem Inštituta za športno medicino Maribor, ki bo v juniju, 
takrat se bo uresničila večdesetletna želja po kvalitetni oskrbi 
športnikov v vseh fazah zdravljenja, preventive in kurative 
(bog ne daj, a tudi travmatološke oskrbe), merjenj, dopinga, pre-
hrane in še česa.  

Prav tako skoraj vsak vikend potekajo akcije iz programa Toti 
šport (spet - berite našo spletno stran!), v nedeljo bomo sodelo-
vali na pohodu Na noge! od hotela Bellevue do hotela Areh, ki je 
rekreativnega in humanitarnega značaja. 

Še malo okrcamo občino? Verjamemo, da se fantje in dekleta 
trudijo z okrnjenimi finančnimi resursi narediti maksimalno, a 
srednji bazen v Pristanu še vedno čaka in njegova usoda je 
negotova. Bojim se celo, da morda niti ne, da bo šel po poti včasih 
tako obiskanega Kopališča Tam. Zdaj so se na MOM odločili, da je 
primarnega pomena rešiti "naš breg" in pomagati ŠC Pohorje pred 
propadom. Vsekakor zelo smela poteza, a višina investicije skrbi 
(in to upravičeno!) marsikoga. Vseeno upamo na najboljše.

Kljub vsemu pa se še najdejo športne sredine, ki so pripravljene 
sodelovati pri pro bono projektih. Eden izmed njih je Športni 
vikend, ki bo letos 7. in 8. junija; in če se ne bo zgodilo res nekaj 
hudega, nam bo uspelo prireditev izvesti v nezmanjšanem 
obsegu, s kar nekaj dodelavami in optimizacije. Vse športne 
kapacitete bodo našim občanom na voljo brezplačno in če 
vreme ne bo preveč kazalo svojih muh, se nas bo v dveh dneh 
spet zbralo nekaj deset tisoč. Seveda je prostora dovolj, saj nam 
bodo na voljo reka Drava, letalski center, hipodrom, kopališča in 
širno Pohorje. Še prej pa vas vabim, da se že ta vikend udeležite 
Športne pomladi, ki jo Železničarsko športno društvo Maribor 
letos organizira že desetič, a prvič tudi v naši soorganizaciji. 
Potekala bo od 9. do 18. maja na mnogih mestnih športnih 
površinah. 

Naj vas že zdaj opomnim, da je vreme prelepo, da bi sedeli 
doma, in življenje prekratko, da ne bi užili vsakega trenutka s 
tistimi, ki jih imamo radi, in tam, kjer se nam lahko oči in misli 
najbolj sprostijo. Rekreacija kliče!

Rekreacija 
kliče

Športna zveza 
Maribor svoje 
aktivnosti izvaja v 
nezmanjšanem 
obsegu

UvodnikVelika pridobitev  
za mariborski šport

Poleg Ljubljane in Celja bo Ma-
ribor tretje slovensko mesto, ki 
bo v celoti skrbelo za zdravje 
vrhunskih športnikov. Otvori-
tev bo v drugi polovici junija.

Inštitut za športno medi-
cino na Medicinski fakulteti 
Univerze v Mariboru je usta-
nova, ki bo pod eno streho vr-
hunskim športnikom ponujala 
celostno obravnavo: preventi-
vo, diagnostiko in terapijo po-
škodb, kineziološke študije, 
svetovanje glede prehrane in 
psihološkega treniranja. "Smo 
ekipa strokovnjakov iz različ-
nih športnomedicinskih strok. 
Testiramo športnike in jim po-
magamo pri njihovih težavah. 
Multidisciplinarno ekipo sesta-
vljajo strokovnjaki z različnih 
področij. Športnikom bomo po-
nudili celoten spekter možnosti 
na enem mestu s strokovnjaki 
z različnih področij," sporočajo 
z inštituta. V petih letih želijo 
postati vodilna in referenčna 
ustanova na področju športne 
medicine v srednji in jugovzho-
dni Evropi.

Predstojnik inštituta je dr. 
Matjaž Vogrin, dr. med., prav 
tako je predstojnik oddelka 
za ortopedijo UKC Maribor in 
Katedre za ortopedijo Medi-
cinske fakultete. Subspeciali-
zacijo artroskopske kirurgije 
in športnih poškodb je opravil 
v ZDA (Harvard, Boston) in na 
Švedskem (Stockholm). Je član 
komisije za zdravstveno var-
stvo športnikov OKS, zdravnik 
olimpijske reprezentance Slo-
venije in nogometne reprezen-
tance, vodja zdravstvene službe 
NK Maribor in Rokometnega 
kluba Maribor Branik. Kot va-
bljen predavatelj sodeluje na 
mnogih domačih in mednaro-
dnih strokovnih srečanjih.

V ožji ekipi so specializant 
ortopedske kirurgije dr. Robi 
Kelc, dr. med., kardiolog Matej 
Bernhardt, dr. med., kinezio-
log Stojan Puhalj, fizioterapevt 
Matej Ipavec, strokovnjak za 
športno prehrano Martin Tra-
penčar in športna psihologinja 
prof. Tanja Kajtna. Partnerji 
inštituta so Olimpijski komite 
Slovenije, Univerza v Maribo-
ru, Univerza na Primorskem in 
Univerzitetni klinični center 
Maribor. Olimpijski komite Slo-
venije temelji na spoznanju, da 
je šport pomembna prvina ka-
kovostnega življenja v vseh po-
javnih oblikah in okoljih in je 
prirejena vsem starostnim ob-
dobjem. Poslanstvo in vizija 
OKS sta pogojena z delovanjem 
njegovih članic in ustanovite-
ljic. OKS kot krovna slovenska 
športna organizacija skupaj s 
svojimi zvezami članicami raz-
vija in povezuje vrhunski šport, 
šport za vse in šport na lokalni 
ravni in s tem deluje kot aktiv-
ni spodbujevalec kakovostnega 
življenja z gibanjem. S temi in-

stitucijami bo IŠM skupno po-
magal športnikom na številnih 
področjih. 

Terapija in rehabilitacija
• ortopedska obravnava
• laserska terapija
• fizioterapevtski pregled
• celovita rehabilitacija po 

operaciji
• miofascialna razbremenitev
• sklepna mobilizacija
• mobilizacija živčevja
• stabilizacijske vaje
• terapija z ultrazvokom  

Diagnostika
• računalniška tomografija
• CT- in MRT-artrografija
• pregledna krvna slika
• biokemijska krvna testiranja
• magnetnoresonančna  

tomografija
• ultrazvok skeleta in notra-

njih organov
• rentgensko slikanje
• hormonski status

Kardiološka preiskava
• kardiološki pregled
• merjenje telesne sestave
• diagnostika motenj srčnega 

ritma
• ocena telesne zmogljivosti
• diagnostika srčno-žilnih  

bolezni
• preiskava pljučne funkcije

Kineziologija
• merjenje hitre in odrivne 

moči
• izokinetika
• dinamometrija

• reakcijski časi
• testi mišičnih lastnosti
• eksplozivna moč
• statično in dinamično  

ravnotežje
• Conocijev in Cooperjev test
• program hujšanja
• videoanaliza gibanja
• program pridobivanja  

mišične mase
• kineziološko svetovanje

Športna prehrana
• individualna obravnava
• skupinska obravnava
• fundamentalna raziskovalna 

dejavnost

Športna psihologija
• svetovanje posamezniku
• svetovanje skupini
• mali psihodiagnostični  

pregled
• veliki psihodiagnostični  

pregled
• program psihične priprave
• psihološki trening
• ogled tekme ali treninga

Predstojnik dr. Matjaž Vogrin, dr. med., na predstavitvi Inštituta za športno medicino. 

Predstavitev enega izmed oddelkov. 

Junija bodo na Medi-
cinski fakulteti v Mari-
boru odprli Inštitut za 
športno medicino

"Smo ekipa 
strokovnja-
kov iz različnih 
športnomedi-
cinskih strok"
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Nov razpis Mestne občine Maribor  
Na podlagi 10. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 22/98, 
97/01 – ZSDP, 27/02 – odločba 
US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 - 
ZOPA), 2. in 6. člena Pravilnika 
o sofinanciranju letnega pro-
grama športa v Mestni občini 
Maribor (MUV, št. 2/2010) ob-
javlja Mestna občina Maribor, 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 
Maribor (v nadaljevanju: MOM) 

 
JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje izvajalcev let-
nega programa športa v Mestni 
občini Maribor za leto 2014 

1. Naročnik javnega razpisa: 
Mestna občina Maribor, Ulica 
heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

2. Predmet javnega razpisa je 
zbiranje predlogov za sofinan-
ciranje izvajanja letnega pro-
grama športa po naslednjih 
vsebinskih sklopih: 
2.1. Športni programi: 
• športna vzgoja otrok, mladi-

ne in študentov; 
• šport otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport; 

• kakovostni šport; 
• vrhunski šport; 
• športno-rekreativna dejav-

nost odraslih; 
• šport invalidov. 
2.2. Razvojne in strokovne 
naloge v športu: 
• športne prireditve; 
• evropska, svetovna prven-

stva in nastopanje ekip v 
evropskih tekmovanjih; -

• delovanje zveze društev; 
• šolanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov ter druge 
naloge. 

3. Izvajalci letnega programa 
športa, ki se lahko prijavijo na 
javni razpis 
Izvajalci letnega programa 
športa, ki lahko kandidirajo na 
javnem razpisu so: 
• športna društva; 
• zveze športnih društev, ki jih 

ustanovijo športna društva s 
sedežem v MOM; 

• zavodi, vzgojno izobraže-
valni zavodi, gospodarske 
družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti 
na področju športa; 

• ustanove, ki so ustanovljene 
za opravljanje dejavnosti v 
športu in so splošno koristne 
ter neprofitne. 

4. Pogoji za sodelovanje 
na razpisu 
Pravico do sofinanciranja špor-
tnih programov imajo tisti iz-
vajalci iz prvega odstavka te 
točke razpisa, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
• da imajo sedež in delujejo na 

območju MOM; 
• da so najmanj dve leti re-

gistrirani za opravljanje 
športne dejavnosti, razen v 
primeru združevanja že regi-
striranih športnih društev; 

• da imajo za prijavljene pro-
grame športa na javni razpis 
urejeno vadbo najmanj 36 
tednov v letu, razen v prime-
ru, ko kandidirajo za sred-
stva za izvedbo enkratne 
akcije; 

• da imajo zagotovljene mate-
rialne, prostorske, kadrovske 
(izvajalce z ustrezno strokov-
no izobrazbo ali strokovno 
usposobljene za opravljanje 
te dejavnosti) in organizacij-
ske pogoje za uresničevanje 
športnih programov, prija-
vljenih na javni razpis;  2/6

• da imajo izvajalci, ki so špor-
tna društva, urejeno eviden-
co članstva za programe, za  
sofinanciranje katerih kandi-

dirajo na javnem razpisu; 
• da športna društva v kolek-

tivnih športih s svojimi eki-
pami igrajo domače tekme 
na območju MOM; 

• da izpolnjujejo druge pogoje, 
določene s Pravilnikom o so-
financiranju letnega progra-
ma športa v MOM (MUV, št. 
2/2010); 

• Športni objekti, ki so opre-
deljeni kot javni športni 
objekti, se financirajo za do-
govorjeno število ur vadbe, v 
skladu s Pravilnikom. 

Športna društva in njihova 
združenja imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri sofinanci-
ranju izvajanja letnega progra-
ma športa v MOM. 
4.1. Drugi pogoji in omejitve za 
izvajalce 
Prijava na javni razpis mora biti 
izpolnjena izključno na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. V kolikor prija-
vitelj prijavlja več športnih pro-
gramov mora: 
• Vsak program prijaviti na lo-

čenem obrazcu; 
• Dokazila o izpolnjevanju po-

gojev vložiti v enem izvodu 
(na enem obrazcu) za vse pri-
javljene programe; 

• Izvajalec nima neporavna-
nih obveznosti do Mestne 
občine Maribor. Pogodbe-
ne obveze v primeru pred-
hodnih pogodb z Mestno 
občino Maribor za sofinanci-
ranje športnih programov ali 
projektov pa je izpolnil; 

• Odgovorna oseba izvajalca 
ni kaznovana ali v postopku 
zaradi kršenja določb 

Zakon o integriteti in prepre-
čevanju korupcije – ZintPK (Ur. 
list RS, št. 69/2011), niti nima 
omejitve poslovanja na podla-
gi tega zakona; 
• Izvajalec na ta razpis ne 

more prijavljati programa ali 
dela programa, ki je sofinan-
ciran iz drugih razpisov MO 
Maribor; 

• Izvajalec programa dovoljuje 
objavo podatkov o prijavite-
lju in formalnih podatkov o 
prijavljenem programu z na-
menom vodenja razpisa in 
objave rezultatov razpisa na 
spletni strani Mestne občine 
Maribor, skladno s predpi-
si o dostopnosti informacij 
javnega značaja in o varstvu 
osebnih podatkov. 

Vloge izvajalcev, ki ne bodo iz-
polnjevali pogojev iz točke 3. in 
4. ter podtočke 4.1. bodo izloče-
ne in zavržene. Izpolnjevanje 
ostalih pogojev oceni strokov-
na komisija. 

5. Merila za vrednotenje špor-
tnih programov 
Športni programi bodo izbrani 
in sofinancirani na podlagi po-
gojev in meril za vrednotenje, 
ki so določena v Pravilniku o 
sofinanciranju izvajanja letne-
ga programa športa v Mestni 
ob č i n i  M a r ib or (M U V š t . 
2/2010. Pri vrednotenju špor-
tnih programov športa otrok 
in mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport, kako-
vostnega športa in vrhunskega 
športa, so merilo Obvestila OKS 
št. 71 (oktober 01.10.2013). 

6. Okvirna višina razpoložlji-
vih sredstev in rok za porabo 
sredstev 
Obseg objavljenih razpisanih 
sredstev izhaja iz sredstev za-
gotovljenih v sprejetem Prora-
čunu MOM za leto 2014 (MUV 
6/2014). 
Športni programi 
a) PP 123401 290.000 evrov – 
športna vzgoja otrok, mladine 

in študentov (v sklepu o izbiri 
izvajalcev bo navedeno kot 
športna vzgoja otrok in mladi-
ne);  3/6
b) PP 123402 2.750.000 evrov – 
šport otrok in mladine, usmer-
jenih v kakovostni in vrhunski 
šport; kakovostni šport; vr-
hunski šport (v sklepu o izbiri 
izvajalcev bo navedeno kot se-
lektivni šport); za programe 
(materialni stroški in strokovni 
kader) do 35% sredstev, za upo-
rabo objektov (lastni prosto-
ri, šolske telovadnice in javni 
športni objekti ) do 70% sred-
stev; 
c) PP 123404 21.000 evrov – 
športno-rekreativna dejavnost 
odraslih; 
d) PP 123403 25.000 evrov – 
šport invalidov. 
Razvojne in strokovne  
naloge v športu 
e) PP 222300 2.000 evrov – šola-
nje in izpopolnjevanje strokov-
nih kadrov ter druge naloge; 
f) PP 222000 20.000 evrov – 
športne prireditve; 
g) PP 222400 40.000 evrov – 
evropska, svetovna prvenstva 
in nastopanje ekip v evropskih 
tekmovanjih; 
h) PP 836000 30.000 evrov delo-
vanje zveze društev. 
Končna višina sredstev v letu 
2014 za sofinanciranje progra-
mov, ki bodo izbrani v postop-
kih tega razpisa, bo določena s 
sklepom o dodelitvi sredstev za 
leto 2014. 
6.1. Obdobje financiranja 
Sredstva tega razpisa so name-
njena sofinanciranju izbranih 
programov za njihovo izvajanje 
v letu 2014 in v okviru porabe 
proračunskih sredstev za leto 
2014 do 31. 12. 2014. 
6.2. Obveznost predložitve po-
ročil in dokazil o izvajanju pro-
gramov 
Prejemnik sredstev je dolžan o 
izvedbi sofinanciranih progra-
mov poročati skladno s pogod-
benimi določili in 15. členom 
Pravilnika. 
Izvajalci programov morajo v 
pogodbenem roku predložiti : 
• vsebinsko poročilo o izvedbi 

sofinanciranih športnih pro-
gramov, 

• dokazilo o namenski porabi 
sredstev pridobljenih na 
podlagi javnega razpisa, 

• izjavo o resničnosti podat-
kov. 

7. Rok za prijavo na javni razpis 
Razpis se prične 28.4.2014 in se 
zaključi 27.5.2014. 

8. Razpisna dokumentacija 
Razpisna dokumentacija 
obsega : 
• besedilo razpisa; 
• prijava 2014; 
• splošni podatki o izvajalcu 

letnega programa (ŠP 2014-
A); 

• kadrovska struktura društva 
oz. kluba (ŠP 2014-B); 

• seznam strokovnih delavcev 
(ŠP 2014-C); 

• izjava o resničnosti in točno-
sti podatkov (ŠP 2014- izjava); 

• predlog pogodbe; 
• obrazec ŠP 2014-1; 
• obrazec ŠP 2014-2; 
• obrazec ŠP 2014-3; 
• obrazec ŠP 2014-4; 
• obrazec ŠP 2014-5; 
• obrazec ŠP 2014-6;  4/6
• obrazec ŠP 2014-7;
• obrazec ŠP 2014-8; 
• obrazec ŠP 2014-9; 
• obrazec ŠP 2014-10; 
• obrazec ŠP 2014-11; 
• obrazec ŠP 2014-12; 
• obrazec ŠP 2014-13; 
• obrazec ŠP 2014-14; 
• obrazec ŠP 2014-15; 

• obrazec ŠP 2014-16; 
• obrazec ŠP 2014-17; 
• obrazec ŠP 2014-18. 

9. Obvezne priloge so: 
• v celoti izpolnjen podpisan, 

ustrezno potrjen oziroma 
žigosan prijavni obrazec ŠP 
2004-A in ŠP 2014-B; 

• izpolnjen podpisan, ustre-
zno potrjen oziroma žigosan 
obrazec ŠP 2014-C z obvezno 
prilogo dokazil o ustrezni 
izobrazbi oz. usposobljeno-
sti za vsakega strokovnega 
delavca (vaditelja, trenerja, 
…). Vsa dokazila morajo biti v 
slovenskem jeziku in veljav-
na v Republiki Sloveniji; 

• izpolnjena, podpisana in ži-
gosana izjava o resničnosti in 
točnosti podatkov ŠP 2014-
izjava; 

• Kopija temeljnega akta dru-
štva – priložijo društva, ki 
niso prejela sredstev v letu 
2013 ali so v letu 2013 spre-
menila akt; 

• Kopija zadnje odločbe UE 
Maribor iz registra društev; 

• Podpisan, izpolnjen in ustre-
zno potrjen oziroma žigosan 
vzorec pogodbe (Pogodba 
2014 predlog); 

• Na programskih obraz-
cih pod točko urnik vadbe 
od obrazec ŠP-1 do obrazec 
ŠP-14 obvezno izpolnjen, 
ustrezno potrjen in ožigosan 
urnik vadbe s strani upra-
vljavca oz. lastnika objekta. 

 9.1. Neobvezna priloga : 
• obrazec PRIJAVA 2014 
Obrazec služi le kot pomoč pri-
javitelju. 

10. Oddaja in dostava vlog 
Po končanem izpolnjevanju 
vloge morajo prijavitelji vlogo 
lastnoročno podpisati in žigo-
sati. 
Vlogi morajo priložiti vsa doka-
zila, ki so zahtevana v besedilu 
razpisa oz. na obrazcih.
Prijavitelji morajo v celoti iz-
polnjeno vlogo oddati v pred-
pisanem roku na predpisanih 
obrazcih in v zaprti ovojnici, 
poslati s priporočeno pošto na 
naslov Mestna občina Maribor, 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 
Maribor, ali oddati osebno 
v sprejemni pisarni Mestne 
občine Maribor v času uradnih 
ur, s pripisom: "NE ODPIRAJ 
– PRIJAVA JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA 2014".
Vloga mora vsebovati vse sesta-
vine vloge ter obvezne priloge 
in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji. Oddaja vloge 
pomeni, da se izvajalec progra-

ma strinja z vsemi pogoji razpi-
sa in razpisne dokumentacije. 
Izvajalec lahko v razpisnem 
roku dopolnjuje vlogo na način 
kot velja za pošiljanje vlog, in 
sicer v zaprti ovojnici z oznako 
na prednji strani: NE ODPIRAJ 
– DOPOLNILNA VLOGA ŠPORT 
2014". 
Za prepozno se šteje vloga, ki 
ni bila oddana do vključno 
27.5.2014 in ni bila oddana na 
pošto do vključno 27.5.2014, o 
čemer priča poštni žig, oziro-
ma ni bila oddana v sprejemni 
pisarni Mestne občine Maribor 
do dne 27.5.2014 do vključno 
15. ure. 
Za formalno nepopolno se šteje 
vloga, ki ne vsebuje vseh sesta-
vin, kot jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisna dokumen-
tacija po določbah točke 9, ozi-
roma ni poslana ali oddana na 
način, kot je zahtevan v točki 
10 (velja tudi za dopolnitve 
vlog). 

11. Datum odpiranja prijav, do-
spelih na javni razpis 
Odpiranje prijav, ki ga bo izve-
dla strokovna komisija in ne bo 
javno, se bo pričelo 30.05.2014. 
Strokovna komisija bo odprla 
samo v roku dostavljene, pra-
vilno izpolnjene in 
označene ovojnice, ki vsebujejo 
prijave na razpis, in sicer v vr-
stnem redu, v katerem so bile 
dostavljene. Na odpiranju bo 
komisija ugotavljala pravoča-
snost in popolnost prijav. 
Komisija vlog ne bo odprla oz. 
bo vloge izločila iz nadaljnje-
ga postopka v naslednjih pri-
merih: 
• ki niso prispele pravočasno; 
• ki niso prispele po pošti ozi-

roma niso bile vložene v 
sprejemni pisarni; 

• ki niso pravilno naslovljene; 
• ki niso pravilno označene. 
Prijave, ki niso oddane na pred-
pisanih razpisnih obrazcih ali 
ne izpolnjujejo osnovnih raz-
pisnih pogojev, se izločijo iz na-
daljnjega postopka. 
Prijavitelji, ki bodo v razpisnem 
roku predložili nepopolne pri-
jave, bodo pisno pozvani k nji-
hovi dopolnitvi. Prijave morejo 
biti dopolnjene najkasneje v 
roku 8 dni od dneva prejema 
pisnega poziva za dopolnitev 
prijave. Nepopolne prijave, ki 
jih prijavitelji ne bodo dopolni-
li v določenem roku, bodo zavr-
žene s sklepom. 

12. Obveščanje o izboru 
Župan Mestne občine Maribor 
ali oseba, ki je od njega poobla-
ščena bo izdala sklep o izboru 

prejemnikov sredstev na podla-
gi predloga komisije. Na osnovi 
sklepov bo Mestna občina Ma-
ribor z izvajalci izbranih pro-
gramov sklenila pogodbe o 
sofinanciranju programa. 
Zoper sklep bo možna pritožba 
v roku 8 dni od prejema sklepa 
oziroma obvestila. Če se preje-
mnik v roku 8 dni od prejema 
poziva k podpisu pogodbe nanj 
ne bo odzval, se bo štelo, da je 
umaknil prijavo za pridobitev 
sredstev. 
V primeru naknadno ugotovlje-
nega neizpolnjevanja pogojev 
(po že izdanem sklepu o izboru 
programov ali sklenitvi pogod-
be), lahko Mestna občina Mari-
bor spremeni odločitev ter z 
izvajalcem programa ne sklene 
pogodbe oziroma od nje odsto-
pi. 
Prav tako lahko v primeru ne-
izpolnjevanja pogodbenih ob-
veznosti: 
• če je bila na podlagi nadzora 

ali iz predloženega poročila 
ugotovljena nenamenska po 
raba sredstev oz. ni opravil 
odobrenih programov; 

• če je na podlagi nadzora ali 
iz predloženega poročila 
ugotovljeno, da prejemnik 
proračunskih sredstev ni 
izvaja program po obsegu in 
kakovosti kot je prijavljen na 
javni razpis in opredeljen v 
pogodbi.  6/6

Mestna občina Maribor v pri-
meru že izplačanih sredstev 
zahteva povračilo sredstev z 
zakonitimi zamudnimi obrest-
mi od dneva prejetja sredstev 
do dneva vračila. 

13. Dvig razpisne dokumentaci-
je in pridobivanje informacij o 
javnem razpisu 

Razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka pri-
javnega roka dosegljiva na 
spletnih straneh: www.ma-
ribor.si ali pa jo v tem roku 
lahko zainteresirani dvignejo 
vsak delovni dan od 10. do 12. 
ure na Uradu za šport Mestne 
občine Maribor, Ul. Vita Kraig-
herja 8, 2000 Maribor. 
Vse dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo zainteresira-
ni na Uradu za šport Mestne 
občine Maribor vsak delovni 
dan od 10. do 12. ure ali po te-
lefonu št.: 23 00 474, oziroma po 
elektronski pošti: sport@mari-
bor.si . 

Številka:41101-123/2014 - 2 
 

Mestna občina Maribor 
Župan dr. Andrej Fištravec 
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Zakaj je žarnica vroèa? Zakaj si moram umivati zobe? Kam gredo lastovke 

pozimi? Kje živijo pikapolonice? Iz èesa je èokolada? 

Na ta in številna druga vprašanja odgovarja v novi številki Veèerko raziskovalec. 

Zabavno branje, uèenje, križanke in naloge in veliko smeha.

Naroèite revijo po telefonu: 02 23 53 326, 02 23 53 413 ali po e-pošti revije@vecer.com

Revija vas èaka tudi pri vašem prodajalcu èasopisov

Pomladni Veèerko raziskuje

3,30 € 

2,45 €

revija Veèerko

za naroènike 

Veèera

Verjetno ni slovenskega judo-
ista, ki ni tekmoval na turnir-
ju, ki je poznan kot tekmovanje 
za Baumgartnov pas. Letošnja 
izvedba, ki bo že 53. po vrsti, 
bo jutri v dvorani za borilne 
veščine Nika Vrabla v maribor-
skem Ljudskem vrtu. Samo tek-
movanje so razdelili v tri dele. 
V prvem, ki je vezan na naslov 
turnirja, lahko sodelujejo vsi 
člani ne glede na težnostno kat-
egorijo. Najboljši med njimi bo 
prejel Baumgartnov pas. 

In kdo je bil Oto Baumgar-
tner? Z njim so bili posredno po-
vezani začetki slovenskega juda, 
saj je bil tisti, ki je v Trbovljah 
vodil prvi tečaj ju jitsa. S tem 
športom se je spoznal v Avstriji. 
Zaradi vojne se je moral prese-
liti v Ljubljano, kjer je nadalje-
val poučevanje ju jitsuja. Žal so 
ga Nemci odpeljali v koncen-
tracijsko taborišče, kjer je umrl 
leta 1943. Da spomin na enega 
prvih praktikov borilnih veščin 
v Sloveniji ni zamrl, so poskrbe-
li v judo klubu Branik, saj so po 
njem poimenovali turnir, ki ima 
v Sloveniji med vsemi tovrstni-

mi tekmovanji najdaljšo tradi-
cijo. Podobno lahko trdimo za 
organizatorja tekmovanja. Gre 
za drugi najstarejši klub v Slo-
veniji, njegovi člani pa letos pra-
znujejo 60 let delovanja. Klub 
sta leta 1954 ustanovila Niko 
Vrabl in Dušan Kolnik. Kmalu 
je v telovadnici v Pipuševi ulici 
treniralo 150 navdušencev. 

V drugem delu tekmovanja 
prav tako sodelujejo člani. Raz-
deljeni so v kategorije in merijo 
se za točke slovenskega pokal-
nega tekmovanja. V njem so bili 
na lanski izvedbi najbolj uspe-
šni Jan Pungaršek, Andraž Jereb, 
Marko Prodan, Jesenko Četić, 
David Kukovica, Žan Logar in 

Vito Dragič. Četić je edini ubra-
nil prvo mesto iz leta 2012. 
Takrat je tekmoval v višji (do 90 
kg) težavnostni kategoriji. Tretji 
del Baumgartnovega tekmova-
nja je namenjen članom začetni-
kom in mlajšim kategorijam. Ta 
del ne šteje v slovenskem pokal-
nem tekmovanju. 

Prvi se bodo jutri pričeli 
potiti člani. Tekmovanje bodo 
pričeli ob 10 uri. Predvidoma ob 
14. uri oziroma po koncu tekmo-
vanja po članskih kategorijah bo 
sledil vrhunec dneva – tekmo-
vanje v absolutni kategoriji za 
Baumgartnov pas. Takrat bodo 
tekmovanje pričeli tudi v osta-
lih, mlajših kategorijah.

Živahno bo ves dan
V Ženskem koša rka rskem 
društvu Maribor, ki je v sezoni 
2013/2014 prvič od osamos-
vojitve igralo v drugi ligi, so 
številne novosti. Ekipa se je 
vrnila med prvoligaše. Matjaž 
Kramberger je novi direktor 
kluba. "Moja naloga je povečati 
za n i ma nje za ma r iborsko 
žensko košarko, ki prav letos 
praznuje 65 let obstoja. Odlična 
pridobitev so novi klubski pro-
stori v Koresovi 7. S tem smo 
izboljšali pogoje za delo," pravi 
Kramberger.  

Novi vodja pogona deklic do 
14 let in šole košarke je Matevž 
Golež. Pokalne zmagovalke iz 
sezone 2003/2004 so v drugi 
ligi osvojile drugo mesto. Do-
govori z igralkami že potekajo 
in načrt je 3. ali 4. mesto v DP 
in uvrstitev na pokalni turnir 
četverice. "V septembru bomo 
organizirali 2. mednarodni ko-
šarkarski turnir za mladinke, 
kadetinje in starejše deklice. 
V spomin dolgoletnemu pred-
sedniku kluba Tonetu Vončini 
bomo imeli memorialni turnir 
za članice," je povedal Kram-
berger. 

Pripravlja se volilna skup-
ščina, na kateri bodo izvolili 
nova upravni odbor in pred-
sednika. Spremenili bodo ime 
in sedež kluba, vztrajno iščejo 
generalnega pokrovitelja. Po-

sodabljajo internetno stran, 
pojavljajo se na socia l n i h 
omrežjih. "V sezoni 2014/2015 
bomo prvič v zgodovini na-
stopili z osmimi ekipami v 
različnih starostnih kategori-
jah. Imamo tri mladinske re-
prezentantke Saro Vujačič, 
Elo Stergar in Altheo Gwasha-
vanhu, Alen Ploj je postal po-
močnik selektorja mladinskih 
reprezentanc. Šola košarke je 
v polnem pogonu, športni di-
rektor Sergej Ravnikar je an-
gažiral Matevža Goleža, ki je v 

štirih mesecih v šoli zbral 150 
deklet, ki trenutno vadijo na 
šestih osnovnih šolah v Ma-
riboru in Slivnici. Ta poteka 
enkrat tedensko in je brezplač-
na," razlaga Kramberger. Pou-
daril je, da so v Draš centru 13. 
aprila imeli predstavitveni tre-
ning, na katerem je bilo kar 80 
deklic. V načrtih imajo organi-
zacijo interne lige v šoli košar-
ke, kjer se bodo osnovne šole 
pomerile med seboj, najboljše 
bodo vključevali v redne klub-
ske treninge.  

Veter spomladanskih  
sprememb
Reorganizacija 
pri mariborskih 
košarkaricah

Judo klub Branik 
praznuje 60 let 
obstoja in organizira 
53. Baumgartnov pas

Odslej še študentski  
nogometni derbi

Univerzi v Mariboru in v Lju-
bljani sta se dogovorili, da 
poleg tradicionalnih nogomet-
nih derbijev med Mariborom 
in Olimpijo organizirata še 
študentskega. Ta bo 26. maja v 
Ljudskem vrtu. Na mariborski 
univerzi je veliko nogometašev, 
ki igrajo v drugi ali tretji slov-
enski ligi ali po območnih 
l i ga h .  S elek tor reprezen-
tance mariborske univerze je 
prekaljeni trenerski maček 
Vojislav Simeunović, treninge 
vodi Esad Pirc. Prvo pripravl-
jalno tekmo bodo mariborski 
študentje imeli v ponedeljek ob 
17. uri, ko se bodo v Malečniku 
pomerili s tretjeligašem NK 
Malečnik.  

Branikovke korak 
do prve lige
Rokometašice Branika bodo 
jutri igrale odločilno tekmo 
za uvrstitev v prvo ligo. Bran-
ikovke so trenutno na drugem 
mestu in gostujejo v Sežani. 
Za potrditev drugega mesta 
in napredovanje v višji razred 
potrebujejo točko. Prvo ligo si 

je že zagotovila ekipa Ljubljane. 
V dvorani Lukna bo v nedel-
jo zaključni turnir državnega 
prvenstva za kadetinje. Ob 11. 
uri bo tekma Branik - Krim 
Mercator, ob 12.15 Krim Mer-
cator - Krka in ob 13.30 Krka - 
Branik.

Na Taboru za  
Postružnikov memorial
Lokostrelski klub Maribor orga-
nizira tradicionalno lokostrel-
sko tekmovanje Postružnikov 
memorial, ki bo to nedeljo v 
Športnem parku na Poljanah. 
Ob 9.15 bo otvoritev tekmovan-
ja, ob 9.20 ogrevanje in pregled 
opreme,  10. uri začetek tek-
movanja, okoli 14. ure pričetek 
izločitvenih bojev. Več infor-
macij na spletni strani www.lk-
maribor.si ali na elektronskem 
naslovu info@lk-maribor.si.

V LV za Bergantov 
memorial
Najstarejši teniški klub v Slo-
veniji, TK Branik, bo tudi letos 
organiziral turnir za Bergan-
tov memorial. Ta bo 53. po 
vrsti, na njem pa bodo nastopi-
li obetavni teniški igralci in igr-
alke do 14 in 16 let z vseh celin. 
Tekmovanje, na katerem so v 
preteklosti nastopili svetov-
ni asi in zmagovalci turnirjev 
za grand slam, bo na teniških 
igriščih v Ljudskem vrtu od 18. 
do 25. maja.

Tekmovanje plesno- 
navijaških skupin
V dvorani Tabor bo 24. in 25. 
maja slovensko odprto prvenst-

vo v cheerleadingu. To tradicio-
nalno tekmovanje bo letos že 
peto. Na lanskem je sodelovalo 
873 tekmovalcev 32 društev in 
šol iz Slovenije, Hrvaške, Avstri-
je, Italije in Madžarske. Prvič 
v zgodovini bo tekmovan-
je potekalo v severovzhodni 
Sloveniji. Zadnje podobno v 
Mariboru je bilo izvedeno leta 
2005. Število tekmovalcev je od 
leta 2011 do 2013 poraslo za 25 
odstotkov.

Državno prvenstvo  
v BMX
Proga za BMX-kolesarjenje v 
Novi vasi bo 25. in 26. maja 
prizorišče pokala Alpe Adria 
in dirk za državno prvenst-
vo. V soboto se bo tekmovanje 
začelo s prostim treningom ob 
14. uri, v nedeljo pa ob 9. uri. 
Vsak tekmovalec se mora pri-
javiti z ustreznim obrazcem 
in ga izpolnjenega poslati do 
četrtka, 22. maja, na e-naslov 
bsx.team@gmail.com. Infor-
macije dobite Tilnu Franku na 
telefonski številki 041/588-584 
ali po elektronski pošti tilen.
frank@gmail.com. 

Teniška mladina  
na Taboru
Železničarski teniški k lub 
Maribor bo od 11. do 18. maja 
na teniških igriščih Športnega 
parka Tabor organiziral teni-teni-
ški turnir za igralke in igralce 
od 14 do 16 let. Enega najbolj 
množičnih teniških turnirjev 
v Evropi se vsako leto udeležijo 
mladi iz okoli 30 držav.

ADK v Budvi
Ju jitsu klub ADK Maribor danes odpotuje na mednarodni 
turnir v Budvo. Turnir je v koledarju evropske zveze in jadran-
ske lige. Na tekmovanju bo prisotnih osem držav. To je eden 
zadnjih turnirjev pred evropskim mladinskim prvenstvom na 
Švedskem. ADK bo zastopalo kar 15 tekmovalcev v mladinski 
in kadetski kategoriji. 

Noč borilni veščin v Mariboru 
V soboto, 17. maja, bo v športni dvorani Leona Štuklja poteka-
la tradicionalna noč borilnih veščin. Na prireditvi se bo pred-
stavilo 18 društev borilnih veščin iz Maribora in širše okolice. 
Pričetek bo ob 20. uri. Noč bo hkrati dobrodelna prireditev, ves 
izkupiček bo namenjen Mladinskemu centru Maribor.
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Čas je za rekreacijo in humanost

Začne se s Športno pomladjo, 
nekaj pa je še posamičnih re-
kreativnih prireditev, ki ji ne 
gre zamuditi. Ta konec tedna 
bo zelo pester in ves maj do ju-
nijskega Športnega vikenda bo 
ponujal številne možnosti špor-
tnega udejstvovanja. Predlaga-
mo jih nekaj, več informacij na 
www.sz-maribor.com. 

5. nočni tek na Kalvarijo 
Kdaj: v petek, 9. maja, ob 20.00
Kje: na platoju pred Športno 
dvorano Vrbanska pod Kalva-
rijo v Mariboru
Organizator: Univerzitetna 
športna zveza Maribor, Gospo-
svetska cesta 83, 2000 Maribor

Edinstven tek po 455 sto-
pnicah se bo pričel ob 20. uri. 
Prijave bodo mogoče eno uro 
pred pričetkom prireditve pod 
stopnicami na Kalvarijo. Tekma 
bo v nočnem času, pod sojem 
reflektorjev, zanje poskrbi So-
undbiro, kar daje še dodaten 
čar prireditvi. Tek na Kalvarijo 
bo tudi letos za vse tekmoval-

ce brezplačen. Že vrsto let pri-
vablja športne navdušence iz 
Slovenije in tujine, letos pa bo 
ponovno tudi uvod v Športno 
pomlad. Prireditev bo popestril 
bogat spremljevalni program. 
Organizatorji si želijo, da bi se 
teka udeležili vsi ljubitelji teka, 
predvsem pa sta pri prireditvi 
pomembna druženje in zabava 
ob športu. Lani je bil najmlajši 
udeleženec star 10 let, najsta-
rejši pa 66. 

Na noge za Primoža!
Kdaj: v nedeljo, 11. maja, ob 8.00
Kje: start pohoda pri Pohorski 
vzpenjači
Organizatorji: Mediaevent, ŠD 
Kobansko in Karitas
Telefon: +386(0)31 523 678

Glavni namen prireditve je 
spodbujanje ljudi k rekreaciji in 
posebno pohodništvu kot eni 
najosnovnejših in najprijetnej-
ših oblik ohranjanja zdravja. 
Da bi prireditev dobila še po-
seben cilj, bomo pohodniške 
prireditve obogatili z družbe-
noodgovorno akcijo. Tokrat zbi-
ramo humanitarne prispevke 
za 14-letnega Primoža s hudo 
obliko cerebralne paralize. 14-
letni Primož iz Spodnjega Du-

pleka že od rojstva živi s hudo 
obliko cerebralne paralize in 
je odvisen od nenehne pomoči 
svojih staršev. V invalidskem 
vozičku obiskuje šolo in teden-
sko tudi fizioterapijo, ki mu po-
skuša lajšati težave in ohranjati 
telo v čim boljšem stanju. 

V z ad nj e m č a s u j e  bi l 
Primož dvakrat operiran na 
kolkih in nujno potrebuje ne-
govalno posteljo, saj mama 
vse težje dviguje sina. Žal sta 
oba starša že pred leti ostala 
brez službe, tako da danes vsi 
trije živijo le od nadomesti-
la za nego invalidnega otroka. 
Zato so doslej lahko le sanjarili 
o prepotrebni postelji za Primo-
ža. Izredno veseli in hvaležni so 
sprejeli pobudo, da bi na nasle-
dnjem pomladnem pohodu Na 
noge poskušali zbrati dovolj de-
narja za Primoževo negovalno 
posteljo.
Termin: nedelja, 11. maj (če bo 
slabo vreme, 18. maj)
Trasa A:  Pohorska vzpenjača-
Bellevue-Andrejev dom-Areh 
(Ruška koča)
Trasa B:  Bellevue-Andrejev 
dom-Areh (Ruška koča)

Vsi udeleženci s kontrolnim 
kartonom pohoda (ki ga dobijo 

na startu) se lahko brezplačno 
peljejo z gondolo med 8. in 10. 
uro ter med 15. in 17. uro.
Presenečenje Pekarne Strnad: 
Prvih 300 pohodnikov, ki bodo 
donirali po vsaj 3 ere, prejme na 
startu krof Pekarne Strnad.

Program prireditve
8.00–10.00: start pohoda pri 
Pohorski vzpenjači
8.30–10.00: start pohoda pri 
hotelu Bellevue
8.00–12.30: čas za uspešno 
opravljen trim (žigi dveh ali 
treh kontrolnih točk)
11.00–12.30: prihodi na cilj, 
druženje pohodnikov
12.45: razglasitev posebnih ka-
tegorij in podelitev nagrad z 
žrebanjem  

Startnine ni! Humanitarni 
prispevek: vsaj 2 evra na osebo. 
Humanitarni prispevek oddate 
na startu prireditve sodelav-
cem Karitasa.

Vsi udeleženci, ki se predpri-
javijo preko spletne strani, pri-
spevajo  v humanitarni sklad 
in uspešno opravijo trim, so-
delujejo v žrebanju za nagrade 
sponzorjev na cilju prireditve.

V idiličnem naravnem okol-
ju na Mariborskem Pohorju se 

obeta še ena zelo zanimiva in 
odmevna pohodniška priredi-
tev.

Toti pecikl 2014 - kolesarje-
nje okoli Pekrske gorce
Kdaj: v nedeljo, 11. maja, ob 9.00
Kje: zbor pred trgovskim cen-
trom E. Leclerc Maribor, ob 
9.00

Začnemo pred E. Leclercom 
in se peljemo proti bencinski 
črpalki OMV, kjer prečimo av-
tocesto. Pot nadaljujemo proti 
Papeževi cesti in Streliški do 
hotela Arena pod Pohorjem. 
Od tam kolesarimo proti Rožni 
dolini in Pekram do Limbu-
ša, kjer se obrnemo nazaj proti 
Mariboru. Peljemo se mimo Pe-
krske gorce in RTV-centra do 
Ulice heroja Šercerja, nato proti 
Lackovi cesti do E. Leclerca.

Prevozili bomo 18 km ne-
zahtevne poti, za vse udeležen-
ce je obvezna kolesarska čelada.

Športno-zabavne aktivno-
sti v letu 2014 omogoča Mestna 
občina Maribor s Športno zvezo 
Maribor.

Strokovno tehnično izvaja 
akcijo agencija Mopa, Bračiče-
va 1, Zg. Polskava, tel. 041 775 
175, info@mopa.si.

AJM team time ride 2014
Kdaj: v nedeljo, 25. maja
Kje: v Kamnici
Organizator: Mediaevent 
Opis: AJM team time ride 2014 
je edinstvena slovenska kole-
sarska prireditev, saj se bodo 
na progi pomerile štiričlan-
ske, tričlanske ali dvočlanske 
kolesarske ekipe. Potek proge: 
Kamnica-Medič-Šober-Log-Gaj-
Žavcarjev vrh.
Dolžina: 20,5 km (start na 200 
m, cilj na 915 m) 
Priporočamo: za vse generacije
Start: od 8.30 do 10.00 (15-se-
kundni startni interval med 
ekipami)
Cilj: od 11.30 do 13.00 

Kolesarska prireditev nima 
značaja kolesarske dirke, čeprav 
se vsaki ekipi meri čas kolesar-
jenja. Zanimiv boj se bo bil za 
"najboljši povprečni čas" izmed 
vseh ekip. Ekipa, ki se bo naj-
bolj približala povprečnemu 
času vseh ekip, bo velika zma-
govalka. Dodatne informacije o 
kolesarski prireditvi poiščite na 
spletnem naslovu: http://www.
timeride.si/homeSLO.php, ele-
ktronski naslov: info@timeri-
de.si.

Mesec maj bo bogat 
z rekreativnimi  
prireditvami

Maribor – nogometna ali šahovska prestolnica?

PIŠE: DARKO ŠPELEC

Kar brcnite prvi odgovor in vi-
jolično zatulite: en edini klub 
in ena čast, NK Mariboru vsa 
oblast! Seveda, kdo – pri zdravi 
pameti – lahko dvomi o tem? 
In kdo sploh postavlja takšno 
nespametno vprašanje? Včasih 
so šahisti veljali za inteligen-
tne … Pa je prvi (odgovor) nujno 
pravi? Poskusil vam bom poja-
sniti, da ste živeli v zablodi. 

Preteklost 
Zgostimo našo šahovsko tra-
dicijo. Šah so v Mariboru orga-
nizirano igrali že pred letom 

1900, ko o nogometu oziroma 
"žogobitvi" še ni bilo ne duha 
ne sluha. V kavarni Meran, po-
zneje preimenovani v kavar-
no Beograd, je bilo v letih od 
1897 do 1907 shajališče Mari-
borskega šahovskega krožka 
(Marburger Schachzirkel). Že 
16. maja 1919 je bil ustano-
vljen Mariborski šahovski klub 
z razvejeno dejavnostjo. Pri-
sluhnimo izvirnemu zapisu o 
drobcu dejavnosti iz leta 1921: 
"Na pobudo našega kluba se je 
11. decembra 1921 vršil v Celju 
match Celje-Maribor kot časov-
no prvi 'interurbanski'  match 
v Jugoslaviji. Vsaka stranka je 
postavila šest kombatantov, 
mariborski so bili: Favai, mag. 
pharm. Hočevar, Kramer, Kru-
glevski, inž. Nejepsa in dr. Ste-
fančič. Zmagal je Maribor …" (Ta 
navedek iz prve ne samo mari-
borske, ampak slovenske in ju-
goslovanske šahovske revije 
Šah sem izbral še s posebnim 

veseljem, ker je med omenje-
nimi »kombatanti« – bojevni-
ki – mag. pharm. Hočevar, oče 
mojega edinega šahovskega 
mentorja, profesorja Hočevarja. 
Nikola Hočevar, slovenski mla-
dinski prvak iz leta 1947, meni 
dragi čika Pajo, še v 85. letu iz-
borno šahira!) Revija Šah je v 
Mariboru kot glasilo Jugoslo-
vanske šahovske zveze žal izha-
jala samo dve leti. Prispevki so 
bili objavljani v izvirnih jezikih 
avtorjev, tako da je bila revija 
štirijezična: slovenska, hrva-
ška, srbska in nemška. Vsaj tisti 
dve leti so bili za Maribor tudi 
Beograd, Zagreb in še posebno 
Ljubljana – šahovske province. 

Maribor sta med obema 
vojnama na svojih turnejah 
obiskala svetovna prvaka Ema-
nuel Lasker in Aleksander Alje-
hin, simultanke so v Mariboru 
igrali še Bogoljubov, Eliskases, 
Vidmar, Asztalos, Pirc. Veliki 
Lasker je imel v dvorani Union 

celo predavanje o filozofiji 
šaha. Letos avgusta bo 80. oble-
tnica zanimivega mednarodne-
ga turnirja, ki so ga organizirali 
v okviru sejemske prireditve 
Mariborski teden. Na tem tur-
nirju sta igrala tudi svetovna 
prvakinja Vera Menčik in geni-
alni kombinatorik Rudolf Spiel-
mann, zmagal pa je Vasja Pirc. 

Tudi v novi Jugoslaviji je 
bil Maribor izrazito šahovsko 
mesto. Vrstili so se mednarodni 
turnirji, na katerih so igrali ju-
goslovanski in tuji velemojstri, 
med njimi nekatera zveneča 
imena svetovnega šaha, na njih 
pa so se kalili in rasli tudi odlič-
ni mariborski šahisti: Vojko 
Musil, Darko Supančič, Miran 
Zupe, Suad Osmanbegovič. Pred 
prelomom tisočletja je postal 
velemojster – Georg Mohr. 

Sedanjost 
Po odcepitvi od Jugoslavije, 
šahovske velesile, se je za Ma-

ribor in slovenski šah začelo 
ne preveč prijazno obdobje. O 
zatonu industrijskega veleme-
sta, ko se je ideološko zaščiteni 
proletariat začel preobražati v 
statistično enoto v rubriki brez-
poselnost, ne bom razpredal. 
Novodobne službe za ravna-
nje s človeškimi viri si s takšno 
delovno silo nimajo kaj početi. 
Šahovska Slovenija sicer ni pro-
padla, je pa na dobri poti do sta-
gnacije … 

Precej nenavadno, da se je 
prav v Mariboru obdržal ša-
hovski klub, ki je, podobno kot 
NK Maribor, najuspešnejši klub 
v politično in gospodarsko za-
voženi državi. ŽŠK Maribor je 
serijski državni prvak. Pri tem 
je neprecenljivo delo dr. Vojka 
Musila, mednarodnega mojstra, 
ki je nekoč davno šahovsko ka-
riero žrtvoval za akademsko. 
Kot predsednik kluba je pre-
dano delal od 1991 do 2005. Na 
tako visokem nivoju sta klub 

poskušala obdržati njegova na-
slednika, Georg Mohr in Suad 
Osmanbegovič; sedanji predse-
dnik, Matej Tomažin, ki je klub 
začel voditi v času hude krize in 
protišahovskega vzdušja, pa si 
krizi navkljub obeta še svetlej-
še čase. Letos bodo v najvišji ša-
hovski ligi kar trije mariborski 
klubi. Poleg državnega prvaka, 
ŽŠK Maribor, še ŠK Branik 
in povratnik ŠK Kovinar. ŠK 
Branik zadnja leta vodi med-
narodni mojster Miran Zupe in 
ga zelo uspešno drži blizu dr-
žavnega vrha, ŠK Kovinar pa 
pod vodstvom Franca Virtiča 
doživlja preporod z vrnitvijo v 
elitno slovensko ligo. 

Sem bil s temi pojasnili 
dovolj prepričljiv? Saj me nič 
ne moti, če večina misli, da je 
Maribor samo nogometna pre-
stolnica. Bolj me skrbi, da ne 
bi postal prestolnica šahovske 
puščave, v katero se Slovenija 
zadnja leta spreminja. 

Mariborski šah


