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Koledarsko leto je zaključeno, kmalu bomo dobili najboljšega 
športnika in športnico v mestu ter najboljše športne ekipe. 
Podrobno oceno uspešnosti mariborskih športnikov v 
preteklem letu naj poda stroka. Gotovo pa je bilo leto 
uspešno po številu izpeljanih akcij in Maribor še naprej velja 
za športno mesto, saj je bila množičnost tudi v letu 2013 
izrazita. 

Finančna kriza Maribora ni obšla, 
ampak je še bolj udarila, kar čutijo 
številni športni kolektivi, ki iz leta v 
leto s težavami sestavijo finančno 
konstrukcijo. Temu primerno sestavlja-
jo načrte. Kljub finančni krizi, ko 
dolgoletni sponzorji, stalni spremlje-
valci športa v mestu, zategujejo pasove, je zagnanost 
športnikov, trenerjev in športnih delavcev na visoki ravni. 
Skrbijo za športni utrip mesta na vseh ravneh, od poklicnega 
športa do rekreacije. Različne rekreativne akcije so skozi leto 
pritegnile ogromno obiskovalcev, a tudi vrhunski šport je 
večkrat pričaral nepozabne trenutke. 

Šport je tudi lani poskrbel, da je bila dnevna politika vsaj za 
trenutek potisnjena na stran. Maribor je za bežnega pozna-
valca razmer zgolj nogometno mesto. A ni tako. Številne 
udeležbe na različnih mednarodnih tekmovanjih in kopica 
osvojenih kolajn dajejo mestu močan športni značaj. Ta je pri-
soten skozi desetletja, saj je naše mesto v zgodovini dalo 
veliko vrhunskih športnikov, ki so po svetu promovirali 
mesto. Zato ne bi bilo odveč, če bi nekoč zaživel muzej 
mariborskega športa ali pa hram mariborskih športnikov. 
Pred štiridesetimi leti je Maribor prvič dobil športnika leta. 
Za leto 1973 sta bila izbrana teniška igralca Mima Jaušovec in 
namizni tenisač Miran Savnik. Imeli smo izjemne plavalce, 
telovadce, atlete in borce, ki so pustili pečat.

So naši junaki in temu primerno je treba spoštovati njihove 
dosežke. Privlačnost športa je neizmerna in ta čar mu daje 
vrednost. Uspešni športniki so vzorniki, najbolj pomembno 
pa je, da se zavedajo svoje vloge. Ne gre samo za zaslužek, 
ampak za poslanstvo, ki jim je skozi šport namenjeno. So 
pred odgovorno nalogo, kajti so v soju žarometov, njihove 
poteze pa pod drobnogledom. 

Njihovo poslanstvo je tudi v različne športne šole in društva 
pritegniti čim več otrok, da ti ne bi bili tarča ulice. Že vpis v 
šole pomeni zmago. Evropsko prvenstvo v košarki je Maribor 
obšlo v velikem loku, najbližja možnost ogleda tekem je bila 
v Celju. Kljub vsemu je pritegnilo zanimanje otrok za to 
panogo. 

Vpis v šole se je povečal, kar pomeni, da je tako tekmovanje 
vendarle učinkovalo. Podobno je z uspehi nogometašev 
Maribora, da o drugih športnih ne govorimo. 

A le z vztrajnim delom je mogoče doseči vrhunske rezultate. 
To je proces, v katerega ni vpet le športnik, ampak vsi, ki so z 
njim povezani. Napaka ali poškodba lahko usodno vpliva na 
športno pot. Četudi otrok v športu ne bo dosegel vrhunske 
kariere, je pomembno, da spozna vrednote, ki mu bodo v 
življenju koristile. Tukaj lahko športniki s svojim zgledom 
odigrajo izjemno pomembno vlogo.

Naši junaki

Privlačnost 
športa je 
neizmerna  
in ta čar mu 
daje vrednost

UVODNIK

Mestna občina Maribor in Športna zveza Maribor skupaj z JZ Špor-
tni objekti Maribor in Športnim centrom Pohorje že vrsto let v 
zimski sezoni organizirata akcijo Otroška športna zima za učence 
osnovnih šol v Mestni občini Maribor. 

Akcija poteka v Ledni dvorani Tabor, kopališču Pristan in 
na Mariborskem Pohorju do 30. aprila. Vodstva šol prosimo, da 
z akcijo Otroška športna zima Maribora seznanijo učence in jim 
razdelijo prijavnice, objavljene na spletni strani www.maribor.si/
sport ali www.sz-maribor.com.

 Akcija bo odmevna le, če se bodo vodstva šol aktivno vklju-
čila v to dogajanje in storila naslednje: zainteresiranim učencem 
razdelila ožigosane prijavnice, ki jih podpišejo starši ali njihovi 
skrbniki. Po oddaji prijavnic s fotografijami bo možno v prostorih 
Pohorske vzpenjače, Pohorska ulica 60, Maribor (v času uradnih 
ur), dvigniti magnetno kartico (kartico ugodnosti).

Kartico ugodnosti si lahko pridobijo tudi starši otrok ime-
tnikov kartice Otroške športne zime Maribora s predložitvijo 
fotografije in doplačilom pet evrov. S to kartico lahko starši uve-
ljavljajo desetodstotni popust za smučarsko vozovnico Maribor-
skem in Areškem Pohorju ter vstopnice v kopališču Pristan in 
Ledni dvorani Tabor.

Otroška športna zima

Ni panike, je pa zaskrbljenost

Še teden bo treba počakati, 
pa si bodo lahko mariborski 
zimski turistični delavci ne-
koliko oddahnili. Med tistimi, 
katerim se bodo lica najbolj 
razvedrila, bodo organizator-
ji Zlate lisice. Vremenska na-
poved proti koncu naslednjega 
tedna je za Maribor, kar zadeva 
izdelavo kompaktnega snega, 
izjemno ugodna, saj se bo tem-
peratura čez dan spustila pod 
nič stopinj Celzija, ponoči pa 
celo pod minus deset. Povrh 
vsega bodo padle prve snežin-
ke letos, tako da bo tudi kulisa 
na Snežnem stadionu prvi in 
drugi februarski dan, ko bosta 
na programu tekmi svetovne-
ga pokala v alpskem smučanju, 
primerna pomembnosti dogod-
ka, saj bo to 50. Zlata lisica.

Tako se bo bolj zelena kot 
bela slika, ki jo v teh dneh 
kažejo smučišča na Maribor-
skem Pohorju, ko se nezadovolj-
ni turisti smučarji sprašujejo, 
ali se bodo naslednje leto znova 

vrnili v Maribor, precej spreme-
nila. V Športnem centru Pohor-
je pravijo, da so pripravljeni in 
da bodo v šestih dneh zgrnili 
na progo dovolj snega, s kate-
rim bodo 23. januarja prepričali 
komisijo Mednarodne smučar-
ske zveze, da izda dovoljenje 
za izvedbo letošnje Zlate lisice. 
Pri tem bodo lahko še nekoliko 
bolj prepričljivi, saj bodo lahko 
sneg izdelovali vse do tekmo-
vanja oziroma še dodatnih 
sedem dni. »Pri nas so podobne 
razmere, kot so na večini smu-
čišč v tem delu Evrope. Na pri-
hajajoči mraz smo pripravljeni. 
Ob progi na Snežnem stadionu 
imamo nameščenih 23 snežnih 
topov. V idealnih razmerah 
lahko v treh dneh pripravi-
mo dovolj snega za slalomsko 
progo. Toliko časa potem potre-
bujemo še za pripravo zgornje-
ga, veleslalomskega dela. Glede 
na vremensko napoved o mo-
rebitnem rezervnem scenariju 
sploh ne razmišljamo, saj smo 
prepričani, da smo sposobni ju-
bilejno 50. Zlato lisico izpeljati 
na domačih tleh,« v potek naj-
pomembnejšega dela priprav 
na tekmi svetovnega pokala 
verjame Srečko Vilar, general-
ni sekretar ene največjih špor-
tnih prireditev v Sloveniji. 

V naslednjem tednu naj bi 
organizacijski odbor zaprl fi-
nančno plat Zlate lisice. Pro-
račun tridnevnega druženja 
najboljših smučark sveta v Ma-
riboru bo enak lanskemu, ki 
je znašal milijon in sto tisoč 
evrov. Tri četrtine denarja 
imajo organizatorji zagotovlje-
nega z zunanjimi pogodbami, 
okoli tristo tisoč evrskih ze-
lencev naj bi dodala slovenska 
podjetja. Pogodba je že podpi-
sana z Zavarovalnico Maribor, 
ki je generalni sponzor pri-

reditve, s preostalimi štirimi 
večjimi pokrovitelji se še do-
govarjajo. Ker bo letošnja Zlata 
lisica jubilejna, ji bodo organi-
zatorji dodali nekaj več blišča. 
Za zdaj niso razkrili vsega, kar 
pripravljajo. So pa povedali, da 
so v Maribor povabili smučar-
ke, ki so v zgodovini najbolj 
zaznamovale to edino sloven-
sko tekmo alpskih smučark 
na najvišji svetovni ravni. Te-
levizija Slovenija in Televizija 
Maribor bosta pripravili do-
kumentarca o zgodovini Zlate 
lisice. Ta je v minuli sezoni iz-
jemno uspela. Za osvežitev spo-
mina: lani je pod Pohorje prišlo 
okoli 40.000 gledalcev, ki so 
navdušeno pozdravili slalom-
sko zmagovalko, drugouvršče-
no v veleslalomu in dobitnico 
zlate lisice. To je bila najboljša 
smučarka minule sezone Tina 
Maze, ki se je v Mariboru skoraj 
vedno, ko je nastopila, izkazala 
z vrhunskimi uvrstitvami. Ma-
zejeva je bila najbolj zaslužna, 
da so 49. Zlato lisico poimeno-
vali tekma superlativov. O tem, 
kako bi poimenovali letošnjo, 
ki bi morala biti zaradi jubile-
ja še nekoliko bolj spektakular-
na, pa bomo lahko razpravljali 
2. februarja, po koncu slalom-
ske tekme.

Lani je pod Pohorje prišlo okoli 40.000 gledalcev.

Prvi vikend  
v februarju bo  
Maribor v znamenju 
jubilejne,  
50. Zlate lisice

V naslednjem 
tednu naj bi 
organizacijski  
odbor zaprl 
finančno plat 
Zlate lisice
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11. 1. (18.00)
Tabor: odbojka, Lunos - Panvita
(20.00)
Tabor: košarka, Maribor NKBM 
- Rogaška

18. 1. (18.00)
Lukna: odbojka, NKBM Branik 
- Vasas

25. 1. (20.00)
Pristan: vaterpolo, AVK Branik 
- Medveščak

26. 1. (16.00)
Tabor: odbojkarski pokal, ACH 
Volley - Calcit
(19.30)
Lunos Maribor - Salonit

27. 1. (17.30)
Tabor: odbojkarski pokal, finale

31. 1. (18.00)
Lukna: odbojka, NKBM 
Branik - Teva Godollo

1. 2. (10.00)
Snežni stadion: Zlata lisica, 
veleslalom

2. 2. (10.00)
Snežni stadion: Zlata lisica, 
slalom

5. 2. (17.30)
Tabor: košarkarski pokal, 
četrtfinale
(20.30)
Tabor: košarkarski pokal, 
četrtfinale

6. 2. (17.30)
Tabor: košarkarski pokal, 
četrtfinale
(30.30)
Tabor: košarkarski pokal, 
četrtfinale

7. 2. (17.30)
Tabor: košarkarski pokal, 
pofinale
(20.30)
Tabor: košarkarski pokal, 
polfinale

8. 2. (17.30)
Tabor: košarkarski pokal, finale  

Kam v Mariboru

FOKUS: Mariborski šport

IZDAJATELJ: Športna zveza 
Maribor

UREDNIŠKI ODBOR:  
Uroš Lovrenčič, Karl Kelc, 
Matjaž Ledinek, Drago 
Soršak, Milan Lazarević

UREDIL: Milan Lazarević

AVTORJA: Drago Soršak, 
Milan Lazarević 

FOTOGRAFIJE: Matjaž Ledi-
nek, Oliver Kolenič in arhiv

OBLIKOVANJE IN TISK:  
ČZP Večer

Pestro v letu 2014

Že v letu 2013 smo v Športni 
zvezi Maribor zastavili visoke 
cilje, kako na eni strani šport 
in rekreacijo približati širšim 
množicam in javnosti (čeprav 
Slovenci veljamo za enega naj-
bolj športnih narodov daleč 
naokoli), na drugi pa ves trud 
vložiti v prizadevanja, da vsem 
športnikom, tistim, ki sodeluje-
jo v selekcijskem procesu ali pa 
so že perspektivni ali vrhunski 
športniki, omogočiti čim boljše 
razmere za kvalitetno, varno in 
trajnostno sprejemljivo športno 
vadbo, predvsem s ciljem dose-
gati čim boljše športne rezul-
tate, saj s tem kot ambasadorji 
zdravega načina življenja naj-
bolj ozaveščajo širše množice za 
dvig splošne kvalitete življenja. 

Tako bomo v letu 2014 po-
skrbeli za izvedbo tradicional-
nega 24. Športnega vikenda 
in sodelovanje pri izvedbi 10. 
Športne pomladi, za izvedbo 
programov Športno popoldne, 
Športne počitnice (Otroška 
športna zima, Otroško športno 
popoldne), za organizacijo dru-
žinskih športnih programov in 
rekreacije odraslih,  izvedbo 
šolskih športnih tekmovanj, 
delovanje programa športnih 
informacij.

Pri zadnjem je v preteklih 
letih zaživela kvalitetna sple-
tna stran Športne zveze Ma-
ribor, kjer lahko na w w w.
sz-maribor.com dobite celo-
vit pregled in vse informaci-
je o prej navedenih športnih 
programih. Letos bomo na tej 
spletni strani pričeli še imple-
mentirati spletne vsebine in 
socialna omrežja, predvsem z 
namenom aktivnega sodelo-
vanja obiskovalcev in lažjega 
obveščanja o dogodkih in ak-
tivnostih. Seveda ne smemo 
pozabiti na medij, ki ga prav-

kar držite v rokah – prenovljeni 
Mariborski šport je po uvodnih 
številkah dobil odlične ocene 
in bo (če se le ne zgodi kaj huj-
šega pri financiranju od MOM) 
v tej obliki izhajal še naprej, še 
boljši in izčrpnejši.

Pripravljamo prenovljen 
program športa za vse, ki že 15 
let deluje pod motom Toti šport 
in kjer občankam in občanom 
vseh starosti (poudarek je na 
družinah) omogočimo rekrea-
cijske aktivnosti v vseh letnih 
časih in na različnih športnih 
objektih in površinah v Mari-
boru in okolici.

V 2014 bomo po nekaj letih 
zatišja ponovno uvedli progra-
me strokovnega usposabljanja 
za strokovne delavce v športu 
na območju Mestne občine Ma-
ribor, kamor imamo željo po-
vabiti vrhunske strokovnjake 

pri temah, ki se dotikajo splo-
šnih področij športa in ki pri 
strokovnem delu s športniki 
(naj bodo to rekreativci, mladi 
perspektivni športniki ali tisti 
vrhunski) ne sme biti zanemar-
jeno.

Čeprav še nismo razglasili 
športnika leta in podelli Cizlje-
vih plaket za preteklo leto (pri-
reditev bo v skladu s prakso v 
februarju), bomo vse leto evi-
dentirali rezultate in dosežke 
ter pripravili vse potrebno gra-
divo že za naslednje leto. 

Če se dotaknemo še organi-
zacijskega dela Športne zveze 
Maribor, smo na redni skupšči-
ni ob zamenjavi vodstva zveze 
tudi prenovili zasedbe v delov-
nih telesih in odborih zveze ter 
v njih imenovali športne delav-
ce, ki so aktivni v svojih špor-
tnih sredinah in ki svoje delo 

opravljajo zavzeto, temeljito in 
z mnogo dobre volje. Ker smo v 
preteklih letih izgubil praktič-
no vse kadrovske resurse, bomo 
letos mnogo truda vložili tudi v 
to, da bo Športna zveza Maribor 
ponovno opravljala naloge, ki ji 
pritičejo, zato bomo pričeli tudi 
vključevati strokovne delavce 
iz športne stroke preko progra-
mov javnih del. Na statutarnem 
nivoju je pred nami še obsežen 
poseg v statut in pravilnike, saj 
jih želimo prenoviti tako, da bo 
delovanje organov maksimalno 
transparentno in aktivno.

Kot smo že napisali, v Špor-
tni zvezi rezultate svojega dela 
v pol leta mandata štejemo za 
uspešne in tvorne. Delujemo 
kot zaključena celota, brez no-
tranjih pretresov, pri svojem 
delovanju uspešno vključujemo 
vse deležnike,  prizadevamo si 

za boljše delovne razmere, tru-
dimo se svojim članom zagota-
vljati čim več podpore. Seveda 
se uspešnost dela organov 
zveze nikoli ne meri v polletjih 
niti v posameznih letih, včasih 
je celo en cel mandat premalo. 
Občutek imamo, da bomo tudi 
sami ob koncu mandata imeli 
še veliko idej, ki jih bo mogoče 
realizirati. Seveda je tukaj 
velika ovira predvsem nezmo-
žnost financiranja vseh žele-
nih programov, saj ne glede na 
obljube in dogovore nismo bili 
deležni povečanja proračun-
skih prihodkov niti v rebalansu 
2013 niti v predlogu proraču-
na 2014. A ne mislimo obupa-
ti, vse skupaj nam daje samo še 
več energije, da delamo zavze-
to, maksimalno gospodarno, 
in zato se držimo rekla Kjer je 
volja, tam je pot!

Tudi letos bo Športna zveza Maribor pripravila športni vikend.

Maribor je športno mesto.

Športna zveza  
Maribor  
z ambicioznim  
načrtom v novem 
letu
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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

Spektakel navdušil
Kar 3300 gledalcev je v dvora-
ni Tabor spremljalo prijateljsko 
tekmo med futsal reprezen-
tancama Slovenije in Španije. 
Tekmeca sta se po 40 minutah 
razšla brez zmagovalca (5:5). To 
je bila promocija dvoranske-
ga nogometa v našem mestu, 
saj letos prvič med osmeri-
co najboljših slovenskih ekip 
nastopa Remax ŠD Brezje. Ta 
svoje tekme igra v Tehniškem 
šolskem centru Maribor na 
Teznem. Po desetih odigra-

nih krogih so Mariborčani na 
osmem mestu. 

Prvič med elito
Nov mejnik v karieri maribor-
ske teniške igralke Tadeje Ma-
jerič bo prvi nastop na turnirju 
za grand slam v Avstraliji. Ta se 
bo začel v ponedeljek. Doslej se 
je Tadeja Majerič v kvalifikaci-
jah preizkusila trikrat, lani se 
je v Roland Garrosu in Wim-
bledonu v kvalifikacijah prebi-
la v drugi krog, od US Opna pa 
se je poslovila v prvem krogu. 

Majeričeva je napredovala na 
113. mesto na svetovni lestvi-
ci WTA. 

Uspešna Rubinova  
Članica Plesne šole Samba 
Urška Rubin, rojena 6. marca 
1995 v Mariboru, je postala sve-
tovna prvakinja v street dance 
showu. Prvenstvo je potekalo 
na Češkem. Rubinova je za do-
seženi naslov izjemno trenira-
la, se odrekala prostemu času, 
ki ga je nadomeščala s treningi 
v dvorani. Trud je bil poplačan.

Obvestilo uredništva
Priloga Mariborski šport je glasilo Športne 
zveze Maribor. Vsi, ki bi ga želeli dobiti, pa 
niso naročniki Večera, lahko svoje izvode brez-
plačno dobijo v pisarni Športne zveze Maribor. 
Mariborski šport je mogoče prebirati tudi na 
spletni strani www.sz-maribor.com.

Športna društva in člane Športne zveze 
Maribor prosimo, da članke o svojem delova-
nju pošljete na naslov Športna zveza Maribor, 
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor, ali na 
elektronski naslov uredništvo@mariborski-
sport.si.

Futsal je navdušil.

Karate klub Branik - v ospredju so mladi

V Mariboru so se leta 1964 
začeli prvi v Sloveniji ukvarjati 
s karatejem. Branik, v katerem 
so takrat gojili judo, pa je klub, 
iz katerega je nekaj let kasneje 
nastal Karate klub Branik. V pi-
onirskih letih slovenskega ka-
rateja se je s to borilno veščino 
začel spoznavati Franc Köning, 
sedanji predsednik kluba in 
njegov glavni trener, ki bo na-
slednji mesec praznoval 42 let 

ukvarjanja s karatejem. Danes 
ima Branik nekaj več kot 50 
članov. Zvečine so mlajši, sta-
rejša selekcija šteje le dvanajst 
članov. "Zadnjih deset let se v 
klubu več posvečamo otroški 
karate šoli, saj med starejšimi ni 
veliko zanimanja za karate. Dej-
stvo je, da je v Mariboru veliko 
klubov in je zato težko priva-
biti srednješolce. Redno sode-
lujemo v osnovnošolski karate 
ligi, ki jo organizira mariborska 
karate zveza in v kateri imamo 
lepe uspehe. Ekipa deklic je že 
trikrat zapored osvojila prvo 
mesto, v posamični konkuren-

ci pa imamo prav tako nekaj 
odličnih rezultatov. Mislim, da 
smo ubrali pravo pot, ko smo 
se odločili, da bomo delovali 
predvsem pri razvoju otroške 
karate šole," je med treningom 
mlajših kategorij povedal eden 
največjih karate zanesenjakov 
v Mariboru. Pri učenju mladih 
Königu pomaga Marko Šopar, 
ki je lanskega junija opravil 
izpit za črni pas. 

»Na začetku sem imel cilj, 
da pridem do črnega pasu. 
Ko sem ga izpolnil, sem ugo-
tovil, da sem z leti treniranja 
karate tako vzljubil, da brez 

njega enostavno ne gre. Ker pa 
zaradi šolanja nimam časa tek-
movati, se mu posvečam rekre-
ativno. Obenem pomagam pri 
učenju kat v nižji skupini, s tre-
niranjem pa ohranjam fizično 
pripravljenost in gibljivost." Ob 
Šoparju tvorita jedro starejše 
ekipe še Bera in Kravos. V Bra-
niku se je karateja naučil eden 
najbolj znanih mariborskih 
mojstrov te borilne veščine 
Mladen Vrtarić, ki je v zadnjih 
letih našel izziv med veterani, 
med katerimi na svetovnih pr-
venstvih vselej posega po me-
daljah. V mlajših kategorijah pa 

je močno uveljavljena družina 
Beranič, saj mlajši sestri Urša 
in Zala skupaj z Eleno Godec 
sestavljata ekipo, ki je v mari-
borski karate zvezi najboljša v 
prikazu kat. »Pred petimi leti 
sem pričela trenirati karate, 
ker sta se z njim ukvarjali sta-
rejši sestri. Z rezultati, ki jih 
dosegam, sem zadovoljna, 
doma imam kar nekaj medalj. 
Ne vem točno, koliko jih je, 
saj jih ne štejem,« je dejala 
Zala. Predsednik kluba pa je 
dodal:«Vsako leto si zadamo 
za cilj, da imamo enega ali dva 
kategorizirana športnika. Lani 

so bili trije, letos sta dva. Tako 
pridemo do določenega števila 
vadbenih ur, ki jih plača mari-
borska občina. To nam veliko 
pomeni, drugače ne vem, kako 
bi shajali.« 

Z razmerami v novi telova-
dnici Ljudskega vrta, kamor so 
se preselili pred nekaj leti, so v 
Karate klubu Branik zelo zado-
voljni. Občasno jih moti le hrup 
iz sosednjega prostora, saj je te-
lovadnica le s pregrado razde-
ljena na dva dela. Delijo si jo z 
ritmičnimi telovadkami in ju-
doisti. Karate pa delno temelji 
na vajah, ki se izvajajo v tišini.

Franc König (v sredini) že 42 let aktivno skrbi za razvoj karateja v mestu. Obetavne karateistke Branika  

Danes ima  
Branik nekaj več  
kot 50 članov
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Slovenska košarkarska elita bo med 5. in 8. februarjem zbrana v 
mariborski dvorani Tabor na zaključnem turnirju pokalnega tek-
movanja. Žal na turnirju osmih najboljših ne bo mariborske ekipe. 
Košarkarji Maribora Nove KBM so v dveh tekmah klonili pred He-
liosom. Blizu presenečenju so bili amaterji iz košarkarske sekcije 
Dražena Petrovića. Ti igrajo v amaterski ligi Parkl, ekipo pa tvorijo 
bivši prvoligaški igralci in tisti, ki so ostali brez pogodb. Zasedba 
je izgubila proti drugoligašu Šenčurju. 

Na turnirju bodo igrali Union Olimpija, Krka, Grosuplje, 
Šenčur, Rogaška, Helios, Hopsi in zmagovalec tekme Tajfun - LTH. 
Če že Mariborčanov ne bo na turnirju, ostaja tolažba, da je med 
košarkarji nekaj takih, ki so igrali v Mariboru. Trener Olimpije 
Aleš Pipan pa je rojen v našem mestu. Kot trener Zlatoroga je leta 
2004 v dvorani Tabor osvojil slovenski pokal. V finalu so Laščani 
premagali Olimpijo. 

Trenerju Matjažu Čuješu in košarkarskim zanesenjakom se ni uspelo 
uvrstiti na zaključni turnir.

Brez Mariborčanov

Odbojkarska poslastica  
na Taboru

Po finalnem turnirju sloven-
skega ženskega odbojkarskega 
tekmovanja, ki so ga organizi-
rali v Hočah, bodo enako de-
janje v moški konkurenci prav 
tako izpeljali na Štajerskem. 
Odbojkarska zveza Slovenije je 
drugo najbolj odmevno tekmo-
vanje pri nas zaupala maribor-
skemu prvoligašu Lunosu, ki 
bo čez dobrih štirinajst dni (26. 
2.) poskušal s pomočjo klubu 
zvestih navijačev narediti na-
slednji korak proti vrnitvi na 
nekdanje pozicije, ko je pred 
dvema desetletjema veljal za 
najboljši tovrstni kolektiv v Slo-
veniji. Ovira, ki jo bo moral pre-
skočiti, je kanalski Salonit, ki je 
v zlatem obdobju mariborske 
moške odbojke veljal za najve-
čjega konkurenta in ki se prav 
tako trudi, da bi se vrnil na naj-
višje mesto v Sloveniji, ki ga je 
v preteklosti prav tako zasedal.

"Z uvrstitvijo na finalni 
turnir smo dosegli enega izmed 
skritih ciljev, o tem smo že dalj 
časa razmišljali, a nismo pre-
glasno razglabljali. Sedaj, ko 
smo pridobili organizacijo za-
ključnega turnirja, sem še bolj 
zadovoljen, saj bodo imeli ma-
riborski ljubitelji odbojke in 
tisti iz širše okolice izvrstno 
priložnost, da vidijo v živo na 
delu najboljše slovenske ekipe. 
Polfinalne tekme s Salonitom 
se bomo morali lotiti z vsem 
dolžnim spoštovanjem do na-
sprotnikov, ki v prvenstvu 
igrajo bolje, kot sem pričako-
val. V ekipi imajo nekaj zelo 
izkušenih igralcev, ki znajo od-
ločati v enakovrednih tekmah. 
A imamo tudi mi svoje adute 
in poskušali jih bomo izkori-
stiti," je povedal, potem ko je 

izvedel, da bo turnir v Mari-
boru, trener in igralec Sebasti-
jan Škorc, okoli katerega se vrti 
vse, kar je vezano na vrhunsko 
moško odbojko v Mariboru. 
Njegov Lunos je v državnem 
prvenstvu trenutno na četr-
tem mestu in si je tri kroge pred 
koncem prvega dela, praktično 
že zagotovil igranje v močnejši, 
modri skupini. "Na vsaki tekmi 
gremo na zmago. Jutri pridejo 
k nam Sobočani, ki imajo zelo 
kakovostno ekipo in so zame 
prvi favoriti prvenstva oziro-

ma so za ACH naša druga naj-
močnejša ekipa. Ta tekma bo 
za nas velik izziv in naredi-
li bomo vse, da najprej osvoji-
mo niz, nato pa še nekaj več," 
je dodal najbolj izkušeni igra-
lec Maribora, ki mu je po stažu 
najbližje kapetan Lunosa, Iztok 
Žitnik. "Kakovost odbojkarjev 
Salonita enačim z našo kako-
vostjo. Zame je Salonit najve-
čje presenečenje dosedanjega 
dela državnega prvenstva. So 
neugodni in predvsem nepred-
vidljivi. Zato vsem nasprotni-

kom povzročajo veliko težav. 
Čeprav smo z njimi v prvenstvu 
dvakrat izgubili, sem prepri-
čan, da bo o zmagovalcu pol-
finala pokala odločala dnevna 
forma. Malo pa tudi občinstvo, 
ki ga pričakujem nekaj več, kot 
se ga običajno zbere v dvora-
ni Tabor. V prvenstvu imamo 
visoke ambicije. So višje, kot je 
naša realnost. Če ne bi bile toli-
kšne, se športa ne bi šli. Dosegli 
smo zgornji del lestvice in smo 
realno med najboljšimi štirimi 
ekipami."

Sebastjan Škorc je alfa in omega mariborske odbojke.

Mariborski odbojkarji  
bodo gostitelji 
zaključnega turnirja 
slovenskega pokala

Šola odprtih vrat

Številne raziskave so doka-
zale, da imajo otroci, ki se v 
prostem času ukvarjajo s kra-
ljevsko igro, precej več uspeha 
na številnih področjih, pred-
vsem pa v šoli. Pred nekaj de-
setletji so zanimivo raziskavo 
izvajali v Kočevju, kjer so na 
osnovni šoli formirali šaho-
vski razred. Rezultati so bili šo-
kantni, administrativne ovire 
pa vendarle previsoke, da bi 
šah takrat uvedli v slovenske 
šole kot redni predmet. Kako 
daljnovidna bi bila ta odloči-
tev, kaže aktualni trenutek, 
ko se šah prebija v šolske siste-
me v številnih državah. Otroci 
iz kalmiške Eliste (kjer je šah 
redni predmet v šoli že dve 
desetletji) zaporedoma zma-
gujejo na olimpijadah znanja, 
v Rusiji pa so povsem brez kon-
kurence. Končno se je zganila 
tudi Evropska unija in z njo 
Slovenija. 

Pri nas imamo šah v šolah 
kot izbirno vsebino, še več 
je po šolah krožkov, kjer se 
uče nc i  n auč ij o  o s nov n i h 

veščin starodavne igre. Za 
tiste, ki želijo še malo več, naj 
bi poskrbeli šahovski klubi. 
V Mariboru in na Štajerskem 
za to že desetletja skrbi "klub 
prvakov", Železničarski šaho-
vski klub (ŽŠK) Maribor. Vrata 
v Verstovškovi 4 so vseskozi 
na stežaj odprta za mlade in 
stare, ki bi si želeli razmiga-
ti možganske celice. Ob stro-
kovnosti in izkušnjah v klubu 
ljudi najbolj prepriča podatek, 
da je šola povsem brezplač-
na! Kljub težkim časom, ki se 
še kako poznajo tudi v šahu, v 
klubu vztrajajo in prvih nekaj 
let lahko otroci šahovsko šolo 
obiskujejo zastonj. 

Prispevek staršev je po-
treben šele, ko in če otrok 
prestopi v višje tekmovalne 
razrede. Brezplačno šolo omo-
goča sistem financiranja športa 
v Mariboru, kjer MOM name-
nja sredstva predvsem za izo-
braževalne programe. Pri ŽŠK 
so se temu znali prilagoditi in 
z javnim denarjem financirajo 
šahovske šole, s sponzorskim 
pa skrbijo za vrhunske rezul-
tate članov. 

V Verstovškovi se šahi-
sti srečujejo vsak dan. Ob 
ponedeljkih so na sporedu vr-
hunska predavanja, ki jih pri-

pravlja Darko Špelec, fanatični 
šahovski zaljubljenec, ki svoje 
ogromno znanje rad razdaja. 
Obisk predavanj je brezplačen 
in ni povezan z ničimer, tudi 
ne s članstvom v klubu. Teme 
predavanj so raznolike, od ša-
hovske zgodovine do posebno-
sti pri poučevanju. Začetniki 
se v klubu dobivajo ob sredah, 
kjer jih s šahovskimi osnovami 
navduši Tina Bukovec, številni 
otroci jo poznajo iz krožkov po 
osnovnih šolah (krožek vodi 
na desetih mariborskih šolah). 
Za tiste, ki že znajo malo več, 
poskrbijo mladi učitelji Nejc 
Drnovšek, Peter Kokol in Rok 
Vrban – skupine se dobivajo 
ob torkih. Za mlade tekmoval-
ce in bodoče velemojstre, tiste, 
ki šahu žrtvujejo večino pro-
stega časa, pa v klubu poskrbi-
jo mojstri in velemojstri, ki jih 
pri državnih prvakih prav tako 
ne manjka. Četrtek in petek sta 
igralna dneva, namenjena pro-
stemu ali organiziranemu igra-
nju šaha.

Šoli se lahko priključite 
kadarkoli, pri tem nista po-
membna ne starost in ne pred-
znanje. Hitro boste uvrščeni v 
ustrezno skupino. Informaci-
je o šoli lahko najdete tudi na 
spletu www.zsk.si.

Šahovski kotiček

Kovinar spet med elito

Šahovski klub Kovinar DEM je 
klub z nekajdesetletno tradi-
cijo (leto 2009 je bilo jubilejno 
— 60 let obstoja); čeprav nima 
tako dolge in slavne zgodovine 
kot mestna tekmeca ŽŠK Mari-
bor ali Branik, se je vendarle 
umestil v slovensko šahovsko 
zgodovino. 

V času bivše skupne države 
je uspešno nastopal v drugi 
zvezni ligi in prvi republiški 
ligi. Po osamosvojitvi je uspe-
šno nastopal v državnih tek-
movanjih, prvi vrhunec je bil 
zagotovo leta 2000, ko je ŠK 
Nova KBM Kovinar na Bledu 
osvojil državno prvenstvo Slo-
venije. Leto 2002 je v zgodovi-
ni kluba najuspešnejše doslej, 
saj so njegovi šahisti osvojii 
dvojno krono, postali so držav-
ni prvaki in osvojili tudi pokal-
no prvenstvo Slovenije.

Ime ŠK Kovinar Marles, 
Inntal, Lumar, Nova KBM in 
nazadnje DEM je v dobrem in 
slabem povezano z dolgole-
tnim predsednikom, maribor-
skim odvetnikom, pokojnim 
Rastislavom Novačanom. Za 
klub so igrali številni slo-

venski in tuji šahisti: Lešnik, 
Osterman, Črepinšek, Črepan, 
Riegler, Podvršnik, O. Orel, Ve-
ličković, Mazi, Zupe, D. Supan-
čič,  Mohr, Njegovan, Ačko, 
K rajnc, Pavasovič, Rogulj, 
Sermek, Cebalo, Tukmakov, 
Žaja …

Po smrti predsednika Nova-
čana je klub brez klubskih pro-
storov in s kopico težav prevzel 
Milan Stavanja in ga uspešno 
saniral. Zdaj je predsednik ŠK 
Kovnar DEM Franc Virtič.

Klub je do leta 2003 uspe-
šno nastopal v prvi članski ligi 
vzhod, kjer se je redno uvrščal 
tik pod vrh, leta 2013 pa je do-
segel enega večjih uspehov v 
zadnjem obdobju, prvo mesto v 
prvi ligi vzhod, in s tem, po de-
setih letih, uvrstitev v najvišji 
rang šahovskih tekmovanj v 
Sloveniji, državno člansko ligo.

Klub je aktiven tudi na or-
ganizacijski ravni. Uspešno je 
organiziral člansko ligo vzhod, 
skupaj s ŠK Branik je v minu-
lem letu pripravil več turnirjev, 
tudi mednarodnih, zraven tega 
pa še tri odmevne in dobro obi-
skane šahovske maratone.

Maribor ima še tretjega šahovskega  
prvoligaša

Franc Virtič, predsednik novega 
šahovskega prvoligaša

Supančič najboljši
V domu krajanov v Kamnici 
je potekal novoletni turnir, 
udeležilo se ga je 52 šahi-
stov, igralo se je 14 krogov 
po 5 minut razmišljanja za 
igralca. Spet je zmagal izku-
šeni Darko Supančič (Branik) 
pred Avgustom Habjaničem 
(Gambit). Imela sta enako 
število točk 11,5. Tretji je 
bil Fjodor  Žugaj (Kovinar 
DEM) z 10 točkami. Najbolj-
ša članica je bila Karmen 
Mar (Kočevje) na 35. mestu 
s 6,5 točke, najboljši veteran 
Karel Cojhter (ŽŠK) na četr-
tem mestu z 10 točkami in 
najboljši mladinec Aleksan-
der Krčmar (ŽŠK) na dese-
tem mestu z 8,5 točke.

Učenje šaha  
je nadvse  
koristna reč
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