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Mrk kot vrh ledene gore

V spomladanski številki Ma-
riborskega športa je Špor-
t n a z ve z a M a r ib or (ŠZ M) 
objavila stanje občinskih špor-
tnih objektov, ki jih upravlja 
Javni zavod Športni objekti Ma-
ribor. Analizo je opravil zdaj že 
pokojni dr. Iztok Ciglarič, ki je 
kot član upravnega odbora ŠZM 
dal šokanten podatek. Večina 
objektov je neustreznih.

So stari, dotrajani, njihova 
statika je vprašljiva, na neka-
terih mestih so že nevarni za 
uporabnike. Srednji bazen v 
Pristanu je moral upravitelj že 
zapreti. Podobna usoda grozi 
zahodni tribuni nogometnega 
stadiona Ljudski vrt, statično 
je nestabilna nikoli dokončana 

Dvorana Tabor, atletski stadion 
Poljane razpada kljub ne kate-
rim kozmetičnim popravkom 
razpada. 

Denarja primanjkuje za 
redno vzdrževanje, o investi-
cijah je težko govoriti. Obnova 
glavnih petih mestnih objek-
tov - Pristana, Dvorane Tabor, 
prav tako nedokončane Ledne 
dvorane, Mariborskega otoka 
in zahodne tribune Ljudske-
ga vrta - bi po projektih stala 
skupno dobrih 31 milijonov 
evrov, kar je veliko. Vsa dovo-
ljenja že imata obe dvorani, 
vendar je občinska blagajna iz-
praznjena, zato ni nenavadno, 
da se realizacija prestavlja. 350 
tisočakov je letošnjega izpada 
in zavod vsako leto težje fi-
nančno shaja. Letos je počilo 
zaradi serije nesrečnih dogod-
kov, zaradi katere so izgubili 
nadzor. Ukinjeno je bilo nagra-
jevanje zaposlovanja invalidov, 
izgubili so tožbo, izpadli so pri-
hodki zaradi zaprtega srednjega 
bazena, hkrati so v Pristanu na-
rasli stroški zaradi podaljšane-
ga obratovalnega časa, mestno 

drsališče na Trgu svobode jim 
je zaradi toplega vremena od-
neslo 22.000 evrov. Zlasti jih 
je po slabem poletju prizadela 
izguba na Mariborskem otoku. 
Do zdaj je bil skupni izpad 
prihodkov 270.000 evrov, do 
konca leta je ocena, da bo večji 
še za 80.000 - zaradi višjih cen 
energije in ukinitve dela spon-
zorskih sredstev. 

Ker so javna podjetja letos 
izdatno pomagala potopljene-
mu Športnemu centru Pohor-
je, je sponzorskega denarja za 
javne objekte zmanjkalo. Glavni 
problem je po njegovem občin-
sko podfinanciranje javnih 
objektov. Lastnica Mestna 
občina Maribor je leta 2012 celo 
znižala prispevek z 1,9 milijona 
na 1,7 milijona evrov. 

Od takrat do letos se znesek 
kljub vse višjim cenam ener-
gentov ni bistveno spreminjal. 
Javni zavod je primanjkljaj 
2012., v letu evropske kulturne 
prestolnice, krpal s povečani-
mi prihodki od številnih pri-
reditev, lani z izjemno sezono 
na Otoku, letos pa ni več šlo. 

Znašli so se v veliki luknji, 
vredni kar 200 tisoč evrov. 
Manjše zneske dolgujejo celi 
seriji dobaviteljev in serviser-
jev, večje praktično vsem ko-
munalnim podjetjem, ki jim 
pošiljajo opomine, a se z njimi 
za zdaj uspešno dogovarjajo. 
Klubi životarijo, organizatorji 
odhajajo, proračun ŠOM znaša 
praviloma okoli tri milijone 
evrov, letos je ocenjen na 2,8 
milijona.

Društva, ki vadijo v teh 
objektih, se sprašujejo, kdaj 
bodo mariborski športni objek-
ti dobili končno podobo in 
kdaj bo delovanje postalo ne-
moteno. Velika izguba bi bila, 
če bi v času, ko v Mariboru go-
stuje nogometna reprezentan-
ca in Maribor igra nogometno 
ligo prvakov, zahodno tribuno 
zaprli. To bi bila sramota. Elek-
trični mrk v Ljudskem vrtu se 
je letos zgodil dvakrat zaradi 
neurejenih razmer med upra-
vljavci ZMŠD Branik in ŠOM. 
Skrajni čas je, da se vodilni use-
dejo za mizo in si nalijejo čiste-
ga vina.

Zahodna tribuna Ljudskega vrta je nevarna za obiskovalce

Nedavni električni 
mrk na območju 
Ljudskega vrta je 
naznanil težave  
Javnega zavoda  
Športni objekti  
Maribor

Dušan Jurše novi veslaški selektor

Slovenske veslaške reprezen-
tance imajo novega selektorja. 
Novi selektor je za čas do konca 
olimpijskega ciklusa, torej do 
jeseni 2016, postal Dušan Jurše, 
glavni trener mariborskega ve-
slaškega kluba, predsednik tre-
nerske komisije in pomočnik 
dosedanjega selektorja Miloša 
Janše, odgovoren za mlajše ka-
tegorije, so sporočili z Veslaške 
zveze Slovenije. Spremembo 
na selektorskem mestu je omo-
gočil dogovor predsednika Ve-
slaške zveze Slovenije Jošta 
Dolničarja in dosedanjega se-
lektorja Janše.

To je priznanje za mari-
borskega strokovnjaka, kar je 
posledica kvalitetnega dela v 
domačem klubu DEM Maribor. 

Novi selektor je pripravil 
program, ki je zastavljen dol-
goročno, kratkoročno pa bo 
reprezentanca zasledovala 

cilj izpolnitve kvalifikacijske 
norme in uspešen nastop na 
poletnih olimpijskih igrah leta 
2016 v Riu de Janeiru. Pouda-
rek bo na mlajših kategorijah, 
saj bo dolgoročno zasledoval 
cilj širjenja in pomlajevanja re-
prezentance A. "Program sem 
nastavil tako, da se upoštevajo 
kriteriji čez celo leto, to so ko-
ličina opravljenega dela, sode-
lovanje na pripravah. Hkrati 
menim, da sedem klubov pro-
izvaja premalo kandidatov za 
vrhunske uvrstitve, tako da bo 
največja teža mojega dela raz-
deljena na klubski razvoj in na 
razvoj članske reprezentance A 
in B, tu se lahko premaknemo 
naprej," je povedal Jurše ob ime-
novanju za novega selektorja.

Jurše je veslaški trener v Ve-
slaškem klubu Dravske elek-
trarne Maribor že slabih 30 let, 
prej je bil uspešen veslač. Član 

jugoslovanske reprezentance 
je bil med letoma 1979 in 1984 
in v tem času sodeloval na sve-
tovnih prvenstvih, mediteran-
skih igrah, kjer se je leta 1979 
ovenčal s srebrom, in balkan-
skih igrah, na katerih je bil zlat 
leta 1980. Jurše kot trener v slo-
venskih veslaških reprezen-
tancah deluje že od leta 1993, 
veslaške ekipe je vodil na olim-
pijskih igrah v Sydneyju, kjer 
je za največji uspeh šteti četrto 
mesto četverca, in Pekingu ter 
na mnogih svetovnih prven-

stvih članov, s SP leta 2001 so 
se Slovenci vrnili z bronom če-
tverca SP 2001, mlajših članov 
in mladincev.

Kot pomočnik selektorja je 
odgovoren za mlajše kategori-
je, trener klubskim veslačem 
in mentor mlajšim trenerjem je 
dosegel in si deli nekaj vidnih 
uspehov na velikih tekmova-
njih. Gre za skupno 14 kolajn, 
med drugimi sta bila njegova 
uspešna varovanca Rok Kolan-
der in Matej Prelog, trenutno pa 
je uspešen Gašper Fistravec.

Na Dravi se dela kvalitetno. 

Mariborskemu veslaškemu  
strokovnjaku priznanje, ki je posledica kvalite-
tnega dela v domačem klubu DEM Maribor

UROŠ LOVRENČIČ, 
PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR

Pa smo ga dočakali! Koga, se boste vprašali ... Jesenski dež? 
Martinovanje? Novega (starega) župana? Vse drži. A ker je moj 
vsakomesečni uvodnik namenjen športu, je odgovor zelo 
specifičen. Dočakali smo zaključek letošnjega razpisa za sofinan-
ciranje letnega programa športa. Morda je za marsikaterega 
bralca to dokaj postranska zadeva, za nas ne. Društva, klubi in 
zveze, ki delujemo na območju mestne občine Maribor in ki s 
svojim delom dajemo dodatno vrednost kvaliteti življenja 
občankam in občanom, smo ga že 
težko pričakovali. To je življenjsko 
pomemben finančni vir delovanja 
zgoraj omenjenih subjektov, saj se 
skozenj – pravzaprav skozi vrednote-
nje v okviru zgoraj navedenega 
razpisa – določa, koliko bo posame-
zno društvo sploh lahko delovalo, saj 
so v njem ovrednoteni enote (ure) uporabljanja javnih športnih 
objektov in sredstva, s katerimi se zagotavlja kadrovsko izvajanje 
programa. Letos so bile določene korekture v okviru razdelitve in 
v športni zvezi smo prejeli kar nekaj kritik na račun te razdelitve. 
Pohvale sicer nobene, ampak tega smo že navajeni. Med "oškodo-
vanimi" se je znašlo kar nekaj stabilnih mariborskih klubov, a 
krivda za to je na več straneh, zagotovo ne na strani ŠZM.

Izvedbo oziroma realizacijo razpisa namreč nihče ne dela "na 
pamet", ampak že vrsto leto obstaja pravilnik (zadnjo korekturo 
je doživel januarja 2010), v njem pa je točno določeno, kako se 
sredstva razdelijo. Omenjeni pravilnik je pravzaprav neke vrste 
biblija za vse nas, ki delujemo v civilni sferi športa, in čeprav v 
njem še zdaleč ni opredeljeno vse, kar bi moralo biti, se zoper 
napisana dejstva ne moremo postaviti, vsaj pri izvedbi ne. Tako 
je pri pregledu letošnjih prijav prišla na dan informacija, da je 
resnično število vadbenih skupin mnogo večje, kot se je 
prikazovalo prejšnja leta, pravzaprav za kar 40 odstotkov več. 
Vreča denarja pa je enako velika, kot je bila prejšnja leta, kar po 
čisto enostavnem izračunu pomeni, da je ena skupina ovredno-
tena z manj sredstvi. 

Ne trdim, da je to prav, saj sem kot predsednik ŠZM dolžan 
vedno in povsod zagovarjati interese in pravice naših članov 
(društev), in kot dobro veste, to vedno in povsod tudi počnem. 
Težava je v tem, da se že prejšnja leta ni upoštevalo dejstva, da se 
število skupin počasi, a konstantno veča, in to je bil še en 
mariborski problem, ki se je vsako leto pometel pod preprogo. 
Zdaj ko tega nismo več niti želeli niti dovolili, so težave prišle na 
dan. Kot sem omenil, smo pred točno enim tednom prevzeli 
sklepe Urada za šport o sofinanciranju (Tudi Športna zveza 
Maribor se mora prijavljati na omenjeni razpis!) in večina 
klubov ali njihovi zastopniki smo že prevzeli pogodbe in jih 
podpisane tudi vrnili MOM. Ostane pa grenak priokus pri tistih, 
ki svoje delo opravljajo enako zavzeto kot vsa prejšnja leta, pa je 
bil njihov trud letos (v številkah) ovrednoten manj.

In pri do zdaj napisanem sem se dotaknil samo problematike 
razpisa, nič še nisem povedal o težavah športnih objektov in 
Športnih objektov (namenoma je napisano dvakrat, enkrat z 
malo začetnico in drugič z veliko). Prav tako se ni nič storilo pri 
zaposlovanju kadrov v mariborskih klubih, pa še marsikatero 
področje je nepopisan list papirja. MOM se v preteklosti sploh ni 
potrudila, da bi iz državnih virov pridobila kakršnakoli redna 
razpisna sredstva, kar se nam zdi najmanj nelogično, če ne celo 
nerazumno in neodgovorno. Prepričani smo, da smo tudi mi s 
svojim konstantnim sitnarjenjem in vloženim trudom pripomo-
gli, da bo v bodoče drugače in boljše. Naj zaključim z lepšimi 
mislimi. Pred nami je zaključek leta, čas za ocenjevanje dela v 
preteklem letu, in Športna zveza Maribor bo skupaj z Uradom za 
šport in novinarskimi kolegi ponovno pripravila izbor športni-
ka leta. Ta se pod našim soustvarjanjem organizira že od leta 
1973, ko sta omenjena naslova prejela nepozabna Mima Jaušovec 
in Miran Savnik. Prepričani smo, da bo v Mariboru spet mnogo 
več kandidatov za priznanja, kot jih v resnici lahko podelimo. 

Naši športniki in športni kolektivi namreč konstantno dosegajo 
dobre rezultate in razlog, zakaj je tako, je na dlani. Po naših 
podatkih se v našem mestu s športom aktivno ali rekreativno, 
neposredno ali posredno, ukvarja kar 30 odstotkov meščanov, 
in to je tudi eden največjih potencialov, ki jih imamo. Ne 
nazadnje smo na našem športnem vikendu našteli več kot 
50.000 obiskov in naslednje leto vam bom pripravili jubilejno, 
25. izvedbo tega športnega praznika. In če me boste vprašali, ali 
bo vzpenjača spet vozila na Pohorje, vam bom odgovoril, da 
bomo ves trud vložili v to, da bo tako kot vsa prejšnja leta in še 
bolje. Ker si Mariborčani to zaslužite!

Športna 
biblija

Med "oškodovani-
mi" se je znašlo 
nekaj stabilnih 
mariborskih 
klubov

Uvodnik
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14. 11. (20.00.), dvorana Tabor
Mali nogomet, DP: Re/Max - 
Sevnica 
15. 11. (19.00), Pristan
Vaterpolo, jadranska liga: 
Branik - Primorje  

↑ 15. 11. (10.00), Pristan
Vodna košarka: Martinov 
pokal 2014 
16. 11. (16.00), Lukna
Rokomet, DP: Branik - Piran
18.-22. 11., Dvorana Tabor
(dnevno med 9. in 20. uro)
Kikboks: evropsko prven-
stvo 
22. 11. (16.00), Ljudski vrt
Nogomet, DP: Maribor - 
Luka Koper 

↑ 22. 11. (19.00), Pristan
Vaterpolo, jadranska liga, 
AVK Branik - Mladost 
22.11 (20.00) Dvorana Tabor
Košarka, DP: Maribor Nova 
KBM - Šenčur

↑ 23. 11. (18.00), Dvorana 
Tabor
Rokome t ,  DP :  M a r ib or 
Branik - Trimo
26. 11. (18.00), Dvorana Tabor 
Odbojka, DP: Maribor - Sa-
lonit
29. 11. (9.00) Pristan
Plavanje: Božičev memorial 
4. 12. (20.00) Dvorana Tabor
Košarka, DP: Maribor Nova 
KBM - Hopsi
6. 12. (15.00), Ljudski vrt
Nogomet, DP: Maribor - Ra-
domlje
6. 12. (18.00), Dvorana Tabor
Rokome t ,  DP :  M a r ib or 
Branik - Celje Pivovarna 
Laško
10. 12. (20.45), Ljudski vrt
Nogomet, LP: Maribor - 
Schalke

Kam v Mariboru? Triatlon tudi za najmlajše

Triatlon klub Maribor deluje 
od leta 2001. Klub združuje 
športnike in rekreativce, ki se 
ukvarjajo predvsem s triatlo-
nom, akvatlonom, duatlonom 
in tudi le s posamičnimi športi, 
ki sestavljajo triatlon: plavanje, 
kolesarjenje in tek. Je edini to-
vrstni klub na širšem območju 
Maribora in predstavlja najbolj 
številno organizirano rekrea-
tivno skupino, ki vadi v bazenu 
Pristan in na atletskem stadio-
nu Poljane. Člane kluba najde-
te tudi na kolesarskih poteh 
v okolici Maribora, tekaških 
trasah in v raznovrstnih vad-
benih centrih v mestu. 

Cilj kluba je populariziranje 
tega dinamičnega, vzdržljivo-
stnega in tehničnega športa, or-
ganiziranje vadbe, udeležba na 
triatlonskih, akvatlonskih, du-
atlonskih, plavalnih, tekaških 
in kolesarskih prireditvah ter 
organizacija letne triatlonske 
tekme. Ta se je leta 2014 prema-
knila iz središča mesta na sliko-
vito prizorišče Mariborski otok.

Triatlon se mnogokrat na-
pačno povezuje le z ironman 
tekmovanji, ki pomenijo samo 

skrajno obliko in razdaljo. 
Osnovna disciplina je olim-
pijski triatlon, ki je združitev 
najdaljših razdalj v olimpij-
skem bazenu, na kolesarskem 
ovalu in atletskem stadionu; 
1,5 kilometra plavanja, 40 km 
kolesarjenja in 10 km teka. Iz 
osnovne olimpijske discipline 
so se razvile dodatne triatlon-
ske discipline, ki so polovični 
in četrtinski količnik ali dva- 
in trikratni produkti opisanih 
razdalj. Obenem se poleg izje-
mnega razpona razdalj oziroma 
vzdržljivostne ali eksplozivne 
zahtevnosti triatlona pojavljajo 
tudi oblike triatlona, ki segajo v 

bolj naravna prizorišča (Natura; 
plavanje v jezerih, gorsko kole-
sarjenje, gorski tek), v zimsko 
sezono (zimski triatlon; smu-
čarski tek, gorsko kolesarjenje, 
tek) in v kombinacije teka in 
plavanja (akvatlon) ali teka in 
kolesarjenja (duatlon). Raznovr-
stnost disciplin znotraj triatlo-
na in razpon razdalj omogočata 
prav vsakemu zdravemu po-
samezniku iskanje primerne 
oblike vadbe in tekmovalnega 
izziva. Torej ni pravo vpraša-
nje, ali zmoreš opraviti triatlon, 
temveč ali si upaš na triatlon.

Triatlon klub Maribor vabi k 
vpisu posameznike in skupine, 

ki iščejo zdravo, kakovostno, 
raznovrstno in izzivov polno 
vadbo treh športov. Obenem 
namenjamo pozornost vklju-
čevanju in šolanju otrok, mla-
dine in odraslih pri osnovnih 
triatlonskih korakih. Prav 
vadba šolskih otrok v triatlo-
nu je priložnost za raznovrstno 
in usklajeno športno rekrea-
cijo. Koncept triatlonske šole 
Triatlon kluba Maribor je pod-
laga za skladen razvoj vzdr-
žljivosti in tehnike pri otrocih 
in obenem dobro izhodišče za 
prehod v druge športe. Prehi-
tra specializacija, premajhna 
raznovrstnost in preobreme-

nitve otrok med petim in dese-
tim letom so namreč prvine, ki 
zmanjšujejo možnost uspešne-
ga športnega psihofizičnega 
razvoja v najpomembnejšem 
najstniškem obdobju. Triatlon 
klub Maribor vam bo ponudil 
prav vse odgovore pri športno-
rekreativni vadbi za vsa sta-
rostna obdobja. Vse ključne 
informacije boste našli na sple-
tni strani www.triatlon-klub-
maribor.si in FB-profilu https://
www.facebook.com/triatlon-
klub.maribor.

Za Triatlon klub Maribor 
Robert Gostinčar, vaditelj in 
trener triatlona.

Cilj kluba je populariziranje tega dinamičnega, vzdržljivostnega in tehničnega športa.

Osnovna disciplina je 
olimpijski triatlon, ki 
je združitev najdaljših 
razdalj v olimpijskem 
bazenu, na kolesar-
skem ovalu in atlet-
skem stadionu; 1,5 
kilometra plavanja, 
40 km kolesarjenja  
in 10 km teka

Gremo v hribe

V letošnjem decembru bomo za pohodnike izpeljali zimske izlete.

Planinsko društvo Maribor 
Matica deluje v Mariboru že od 
leta 1919. Osnovna dejavnost, 
ki jo vzpodbujamo, je hoja v 
hribe, vendar je naš spekter 
delovanja z leti postal mnogo 
širši. V vseh letnih časih orga-
niziramo pohode na slovenske 
in tuje vrhove, turnokolesar-
ske izlete, gorske teke, bivakira-
nja, zimovanja, poletne tabore, 
delavnice varnega gibanja v 
gorah, okoljevarstvene akcije 
in akcije markiranja planin-
skih poti. Vzdržujemo tudi dve 
planinski postojanki, Maribor-
sko kočo na Pohorju in Kočo na 
Žavcarjevem vrhu, kjer se lahko 
po aktivnem dnevu v naravi 
okrepčate ali celo prenočite.

Planinstvo je dejavnost, ki 
je dostopna vsakomur, ne glede 
na starost in socialni položaj. 

Poseben poudarek v društvu 
namenjamo aktivnostim za 
otroke in družine. Otroci skozi 
planinstvo razvijajo spoštova-
nje do ljudi, nesebično pomoč, 
ustrezen odnos do narave, raz-
lične spretnosti, ki jim krepijo 
samozavest ...

Privlačno in varno rekre-
acijo v naravi organizira in 
izvaja 16 vodnikov, ki so opra-
vili ustrezna usposabljanja v 
okviru Planinske zveze Slove-
nije. Otroci se lahko našim ak-
tivnostim priključijo tudi preko 
planinskih krožkov v osnov-
nih šolah, saj smo aktivni kar 
v osmih mariborskih osnov-
nih šolah.

V letošnjem decembr u 
bomo za pohodnike izpeljali 
zimske izlete na Peco, Višev-
nik in Smrekovec, vabimo pa 
vas tudi na zimsko delavnico, 
kjer boste lahko izpopolnili 
svoje znanje iz priprave izleta, 
orientacije in gibanja v gorah.

Več informacij o naših ak-
tivnostih boste našli na spletni 
strani http://pd-mbmatica.si/ 
ali v naši pisarni v Jurčičevi 8, 
ki je odprta vsak dan v tednu. 
Vabimo vas, da se nam pridru-
žite.

Osnovna dejavnost 
Planinskega društva 
Maribor Matica je 
hoja v hribe, vendar 
je spekter delovanja  
z leti postal mnogo 
širši

Cvet plesnih parov v Mariboru
Plesni klub Pingi Maribor bo 
od 5. do 7. decembra 2014 v 
Mariboru gostil mednarodno 
plesno tekmovanje najvišjega 
ranga. Za naslove zmagovalcev 
v standardnih in latinskoame-
riških plesih se bodo potegova-
li plesni pari vseh starostnih 
kategorij. Plesni pari iz celega 
sveta se bodo tokrat že šest-
najstič na plesnem parketu 
športne dvorane Tehniškega 
šolskega centra zavrteli v soju 
luči in v ritmih standardnih in 
latinskoameriških plesov. 

Tekmovanje se imenuje 
WORLD OPEN in je najvišjega 
ranga. Plesnim parom omogo-
ča nabor višjega števila točk za 
svetovno rang lestvico, organi-
zator pa si lahko šteje v čast, da 
mu je bila zaupana organizaci-
ja tako prestižnega tekmovanja. 
Svetovna plesna zveza WDSF 
je organizacijo zaupala Plesni 
zvezi Slovenije, ta pa Plesnemu 
klubu Pingi. Tekmovanja Mari-
bor open 2014 so razpisana za 
vse kategorije – pionirje, mlajše 
mladince, mladince, starejše 
mladince, člane ter seniorje I, 
II in III. Pričakujemo več kot 
450 plesnih parov iz več kot 26 
držav, sodilo bo 24 sodnikov iz 
14 držav.

V soboto, 6. decembra, 
bomo videli članske plesne 
pare v standardnih plesih na 
tekmovanju WORLD OPEN 
STANDARD, kjer bosta nastopi-
la tudi Miha Vodičar in Nadiya 
Bychkova iz Plesnega kluba 
Pingi, ki sta svetovna prvaka v 
kombinaciji desetih plesov med 
člani za leto 2014. Novost leto-
šnjega tekmovanja je kategorija 
Profesionalci Master Class, kjer 
bosta Slovenijo in Pingi zasto-
pala zakonca Barbara in Vitam 

Kodelja, svetovna prvaka v 
standardnih plesih za leto 
2013. V nedeljo, 7. decembra, se 
bodo članski plesni pari zavr-
teli v ritmih latinskoameriških 
plesov, kjer bosta med favoriti 
zagotovo tudi Miha Vodičar in 
Nadiya Bychkova iz PK PINGI 
MARIBOR, državna prvaka v 
latinskoameriških plesih. 

V petek se tek mova nja 
pričnejo ob 14. uri, v soboto so 
predtekmovanja ob 9. uri, ve-
černi del prireditve bo ob 20. 
uri; v nedeljo so predtekmo-
vanja ob 9. uri, večerni del pri-

reditve pa ob 18. uri. Maribor 
open 2014 bo za vse ljubitelje 
plesa ponovno prava paša za 
oči, ušesa in dušo. To bo zago-
tovo veličasten šov, v katerem 
se eleganca standardnih plesov 
prepleta s strastjo latinskoame-
riških ritmov. Vrhunec dogod-
ka bo sobotni gala večer ob 20. 
uri, v katerem bomo občudova-
li plesne pare v latinskoameri-
ških plesih, v nedeljo ob 18. uri 
pa v standardnih plesih. 

Rezervacija vstopnic in vse 
informacije: branko.bohak@
siol.net ali 040 836 000. 

Miha Vodičar in Nadiya Bychkova sta svetovna prvaka

Fokus: Mariborski šport; 
Izdajatelja: Športna zveza 
Maribor in Urad za šport; 
U r e d n i š k i  o d b o r :  U r o š 
Lovrenčič, Karl Kelc, Matjaž 
Ledi nek, Drago Sorša k, 
Milan Lazarević; Uredil: 
Milan Lazarević; Fotografi-
je: Matjaž Ledinek in klubi; 
Oblikovanje in tisk: ČZP Večer  
Kontakt: Športna zveza 
Maribor, Vita Kraigherja 8, 
2000 Maribor, Splet: www.
sz-maribor.com; E-naslov: 
info@szm.si
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Sedmo leto, sedma zmaga

Z zmago na memorialni regati 
Francija Stresa je ekipa jadr-
nice Generali zaključila naju-
spešnejšo sezono doslej. Pod 
vodstvom skiperja in krmarja 
Sama Žvana je že sedmič zapo-
red osvojila naslov zmagovalke 
slovenskega pokala za velike 
jadrnice. 

Poleg uspehov doma je 
klubu JD Mariborčanka prine-
sla tudi priznanja z regat v hr-
vaškem morju, zmagala je še na 
dveh velikih hrvaških regatah, 
aprilski Uskršnji pred Vodicami 
in oktobrski Viški med Splitom 
in Visom, na reški Fiumanki pa 
osvojila tretje mesto.

"Seveda smo vsi skupaj za-
dovoljni z uspehi v slovenskem 
pokalu, vendar nam zaradi ve-
likokrat pomanjkljive prave 
konkurence v domačem morju 
več pomenita hrvaški zmagi. 
Ne nazadnje sta ti regati tudi 
veliko bolje organizirani, na 
njiju nastopi več kot 150 jadr-
nic, v javnosti in medijih sta 
dobro spremljani," je povedal 
Samo Žvan.

Člani ekipe se na treninge 
in regate vozijo z vseh koncev 
Slovenije: devet je Štajercev, 
štirje so Primorci, pet je Lju-
bljančanov. Večina jih je že prej 
jadrala – ali to še vedno počne 
– v različnih drugih posadkah, 
nekaj članov ekipe prihaja iz 
olimpijskih razredov oziroma 
enosedov. Jadrnica, s katero 
tekmujejo, je plod slovenskega 
znanja. Načrt zanjo je narisal 

Andrej Justin, je pa druga od 
samo dveh narejenih. Dolga 
je 13,5 metra, široka 4 metre, 
jambor ima visok 20 metrov. 
Težka je samo 3200 kilogra-
mov – potovalna jadrnica te 
dolžine je trikrat težja! 

"Največja hitrost, ki smo 
jo dosegli, je 22,6 vozla oziro-
ma dobrih 40 km/h. To  je pri-
merljivo s hitrostjo spodobnih 
gliserjev. Jadra je takrat pol-
nila močna burja in že vsaka 
najmanjša napaka bi lahko 
povzročila poškodbo opreme, 
morda tudi zlom jambora," raz-
laga vodja ekipe.

Na največji regati s skupin-
skim startom na svetu, trža-
ški Barcolani, na kateri je letos 
nastopilo skoraj 1900 jadrnic, 
je posadko vodil Peter Podu-
navac. Po odličnem startu in 
prvem delu regate, ko so zase-
dli šesto in sedmo mesto, jim 
je sreča obrnila hrbet. Bolje 
rečeno, veter jim je obrnil 
hrbet – ostali so povsem brez 
njega kot vse jadrnice na desni 
strani regatnega polja. Organi-
zator je zato regato skrajšal in 
razglasil cilj ob prvi obračalni 
boji. Prehitelo jih je kar nekaj 
jadrnic z leve strani, v cilj so 
prijadrali 31., kar ni neuspeh, 
je pa manj od pričakovanj.

"Na Barcolani smo leta 2011 
sicer že zmagali v svojem veli-
kostnem razredu in bili v ge-
neralni razvrstitvi 15., vendar 
se nam zares odmevna uvrsti-
tev zmeraj nekako izmakne," 

pove Žvan. In o ciljih v priho-
dnje dodaja: "Zdaj ko je jadrni-
ca pospravljena in v portoroški 
marini čaka na novo sezono, je 
prvi cilj, ki pogojuje vse druge 
uspehe, pozitiven dogovor s 
sponzorji. Morda je ta glede na 
situacijo v Sloveniji celo naj-
težje dosegljiv. Tekmovalno pa 
vsekakor želimo doseči osmo 
osvojitev slovenskega pokala 
in predvsem čim več uvrstitev 
na stopničke za zmagovalce na 
Hrvaškem in v Italiji."

Zlata posadka 

Jadrnica, s katero tekmujejo člani  
JD Mariborčanka, je plod slovenskega  
znanja 

"Hitrost, ki smo 
jo dosegli, je 
22,6 vozla  
oziroma dobrih 
40 km/h"

Poiščite revijo pri svojem prodajalcu časopisov ali jo naročite po telefonu 
02/23 53 326, 02/23 53 413 ali e-pošti revije@vecer.com. 

Naročniki revije imajo 15% popust (letna naročnina 19,38 EUR).

www.nasdom.net

SVOJ DOM
POLEPŠAJTEPOLEPŠAJTE

Je vašo 
načel zob časa? 
Razkrivamo, kako jo prenoviti, 
da 

je zlata vreden. 
Podarjamo vam ideje, 
kako ga izkoristiti!

Bodite sami svoj svetovalec: 
na katera vprašanja poiščite 
odgovore, 

Končno pod lastno streho? 
Preverite, katere stvari 

kopalnico 

boste ob vstopu vanjo 
rekli vau! 

Prostor pod stopnicami 

preden kupite kuhinjo.

bi morali imeti 
v stanovanju 
pred tridesetim.

Vse to in še veliko več boste izvedeli na  revije 
in vodilne revije na področju kulture bivanja.

100 straneh Naš dom, najbolj branega 
slovenskega dvomesečnika 

Ekipa
Člani ekipe in njihove zadolžitve: Samo Žvan, skiper, krmar; 
Peter Podunavac, taktik, krmar; Miran Krivec, premec; Marko 
Hercog, premec; Josip Antunovič, premec, podpalubje; Smiljan 
Simerl, podpalubje, nastavljavec jader; Dejan Kiker, dvižnice, 
jambor; Reno Križmanič, dvižnice, leteče pripone; Aleksander 
Valenčič, jambor, nastavljavec jader; Matjaž Senica, nastavlja-
vec jader; Tone Repovž, nastavljavec jader; Neven M. Rodica, 
nastavljavec jader, vodja palube; Robi Klun, nastavljavec jader; 
Iztok Turk, leteče pripone; Davorin Vuga, premec, nastavljavec 
jader, dvižnice; Luka Samec, leteče pripone, dvižnice; Gorazd 
Gerlič, leteče pripone, jambor; Damir Sejdič, leteče pripone.

Mariborčani zaljubljeni  
v ameriški nogomet

Ekipa je bila ustanovljena 21. 
maja 2008. Že dobra dva meseca 
prej se je skupina mladih špor-
tnih navdušencev, večinoma 
študentov Univerze v Maribo-
ru, ki jih je privlačil ta atrak-
tivni šport, zbrala na igrišču za 
Ledno dvorano in začela tre-
nirati. Žoga za ameriški nogo-
met je bila na začetku njihova 
edina oprema. In seveda dobra 
volja, srčnost, veselje do športa 
in radovednost. Fantje so študi-
rali igro ob televiziji, v knjigah 
in na svetovnem spletu. Našli 

so prijatelje, ki so jim pomaga-
li s prvo opremo in pokazali, 
kako poteka trening. Ekipa je 
bila rojena. Skromni začetki, a 
silno navdušenje, ki ni poneha-
lo do danes. V sezoni 2009/2010 
so se prvič pomerili na držav-
nem prvenstvu in vsako leto so 
stali stopnico višje. Leti 2012 in 
2013 sta prinesli naslov podpr-
vaka Slovenije.

V letu 2013 se je ustanovila 
liga Alpe-Adria Football League 
- AAFL. Takrat je v njej nastopa-
lo pet ekip - dve slovenski in tri 
hrvaške. Ekipa Maribor Gene-
rals je postala prva zmagoval-
ka lige. V sezoni 2014 je ekipa 
svoj uspeh v ligi ponovila. Med-
narodna liga se je v tem času 

razširila še na Bosno in Herce-
govino ter Srbijo in je obsegala 
osem ekip.

V letošnji sezoni ekipa tre-
nira vsak ponedeljek in sredo 
ob 20. uri na igrišču z umetno 
travo v Ljudskem vrtu ter ob 
sobotah ob 11. uri na igrišču 
za Ledno dvorano. Poleg članov 
so začeli vaditi brezkontaktni 
ameriški nogomet tudi juni-
orji, stari 10 do 15 let, ki se do-
bivajo ob torkih in petkih ob 
15.45 na Osnovni šoli Franceta 
Prešerna. Če želiš igrati v ekipi 
zmagovalcev tudi ti, se  pri-
druži ekipi. Veseli smo vsake-
ga novega igralca, majhnega, 
velikega, drobcenega ali orja-
škega. 

Generali

Maribor Generals - 
bratje na igrišču  
in zunaj njega
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Funkcionalna vadba in pilates za vse

Poletnega oddiha je konec in 
neučakano smo polni moči 
za kora ka li v novo vadbe-
no sezono. Nova sezona med 
drugim prinaša nove urnik 
in vadbene termine funkcio-
nalnih vadb in pilatesa. Prav 
funkcionalna vadba v okviru 
programov Bodifit + je naj-
učinkovitejša in raznolika 
oblika vadbe, ki omogoča, da iz 
sebe stisnemo še zadnjo kapljo 
znoja in zadnji atom moči. Pi-
lates uči o kontroli telesa, o 
pravilni drži in pomaga, da si 
odpočijemo od vsakodnevne-
ga stresa. Predstavljamo vam 
programe +, ki jih boste lahko 
spoznali na Bodifitovem raz-
gibanem vikendu, ki bo 22. in 
23. novembra v centru Bodifit 
City v Mariboru (Ulica kneza 
Koclja 22):

FIT TRENING + – Je krožni in-
tervalni vadbeni program, na-
menjen vsem, ki imate radi 
i nten ziv no i n uči n kov ito 
vadbo. Poteka po vadbenih po-
stajah in gre za zelo raznoliko 
kombinirano vadbo, ki je po 
svoji funkciji podobna našemu 
vsakodnevnemu gibanju. Vaje 
z lastno težo in s pripomoč-
ki (TRX, flowin, polžoga, ket-
tlebell, blazine, žoge …) dajejo 
še več možnosti za oblikova-
nje telesa, izboljšanje koordi-
nacije, ravnotežja in povečanje 
moči. Program ni primeren za 
popolne začetnike. 

FIT MIX – Gre za obliko frontal-
ne vadbe, kjer vsi vadeči istoča-
sno izvajajo vajo. Vadba poteka 
pod budnim očesom fitnes 
strokovnjaka, ki ima popoln 
nadzor nad izvedbo vaj in šte-
tjem ponovitev. Vsaka vaja se 

izvede v več serijah s pripomoč-
ki, kot so trx, flowin, polžoga, 
kettlebell, step, žoge ipd., ali z 
lastno težo. 

TRX MIX – Je kombinacija vadbe 
s suspenzijskim trenažerjem, 
ki je navdušil svet. Pripomo-
ček TRX omogoča postavljanje 
telesa v položaje, ki jih zaradi 
gravitacije ali slabe telesne pri-
pravljenosti sicer ne bi mogli 
zavzeti. S premikanjem težišča 
sami spreminjamo intenziv-
nost vadbe, zato je ta primerna 
za fizično dobro pripravljene in 
za začetnike. TRX MIX + pred-
stavlja kompleksno vadbo, saj 
se osredotočamo na moč, vzdr-
žljivost, ravnotežje, eksploziv-
nost in stabilizacijo. 

BODIFIT CYCLING – Skupinsko 
kolesarjenje kot organizira-
na dejavnost je oblika telesne 
vadbe s poudarkom na vzdr-
žljivosti, moči, intervalnih tre-
ningih in treningih z visoko 
intenzivnostjo. Pri vadbi upo-
rabljamo posebno profesional-
no stacionarno kolo, ki vas bo 
že po nekaj kilometrih navdu-
šilo. Vadba je primerna za zače-
tnike in za izkušene rekreativce 
ter izboljšuje splošno kondicijo, 
vzdržljivost, imunski sistem in 
zmanjšuje napetost. 

HIIT EFFECT – Je vadba, s katero 
želimo usmeriti metabolizem v 
porabljanje maščobe in izgraje-
vanje mišične mase. Cilj je pre-
oblikovanje telesne sestave. Z 
vadbo HIIT v telesu spodbu-
dimo izločanje hormonov, ki 
so odgovorni za razgrajevanje 
maščobnih celic in izgradnjo 
mišic. Spoznate zelo učinkovit 
trening in ga izkoristite zase! 

PILATES – Predstavlja temelj 
vadbe. Pilates je primeren za 
začetnike in tiste z več izku-
šnjami. Medtem ko večina 
vadbenih programov pou-
darja povečanje vzdržljivosti, 
kondicije in moči, se pilates+ 
osredotoča na globoke mišice 
trupa. 

Te "notranje" mišice so obi-
čajno zanemarjene, čeprav prav 
te mišice zagotavljajo moč in 
uravnoteženost našega udarca 
pri golfu ali tenisu, vzdržljivost 
pri kolesarjenju, teku in plava-
nju ter stabilnost in fleksibil-
nost pri plesu.

SPINE PILATES – Vadba je pri-
merna za vse, ki želite življenje 
brez bolečin v križu in drugih 
predelih hrbtenice. Zakaj bi 
čakali na bolečino? Če ste že v 
fazi rahle zakrčenosti, pohitite 
in si takoj zagotovite mesto v 
skupini. Vadba poteka po prin-
cipu pilatesa s poudarkom na 
vajah za zdravo hrbtenico. Z 
rednim obiskovanjem vadb se 
hrbtenica okrepi, postane bolj 
gibljiva in sproščena. Napetosti 
popustijo in čez nekaj časa boste 
veliko lažje opravljali vsako-
dnevna opravila, ki so vam prej 
morda povzročala preglavice.

PILATES MIX – Vadba je name-
njena naprednim vadečim, ki 
so usvojili temeljne principe 
pilates vadbe in iščejo v pilate-
su nove izzive. 

S pomočjo različnih pilates 
pripomočkov (žoga, majhna 
žoga, trak, obroč ...) pomaga-
mo aktivirati mišice mede-
ničnega dna, razgibati ledveni 
in prsni del hrbtenice, okrepi-
ti ramenski obroč ter začutiti 
notranje stegenske mišice pa 
tudi mišice rok. Torej začutimo 
celo telo. Poleg opisanih pilates 
zvrsti boste lahko v soboto, 22. 
novembra, in nedeljo, 23. no-

vembra, preizkusili poseben 
PILATES ZA MOŠKE in PILATES 
TRADITIONAL, ki prikazuje iz-
virne pilates vaje. 

A ne verjemite nam le na 
besedo – preizkusite sami! Več 
informacij o razgibanem viken-
du najdete na www.bodifit.net. 
Bodifit razgibanega vikenda se 
lahko udeležite z VIP-vabilom, 
ki ga prejmete na centru Bodifit 
City. Število prijav je omejeno, 
zato pohitite s prijavo na  šte-
vilko 064 135 500. Če si vabila 
ne zagotovite, je cena dogodka 
10 evrov, ki velja kot članarina 
Bodifit. 

Pilates uči o kontroli telesa.

Bodifitov razgibani vikend 22. in 23.  
novembra

Več časa za rekreacijo

Društvo za telesno vzgojo Par-
tizan Joco Zagernik je bilo usta-
novljeno leta 1979. Že 35 let se 
neprekinjeno ukvarja z orga-
nizirano športno dejavnostjo 
- rekreacijo za vse. Člani dru-
štva, ki so se v teh letih zvr-
stili v društvenih vrstah na 
parketu Osnovne šole Tabor I 
(prej Osnovna šola Veljka Vla-
hovića) v Ulici Arnolda Tovor-
nika 21 v Mariboru, so bili in 
ostajajo predšolski otroci (stari 
od 2 do 4 let in od 4 do 6 let), 
šolarji, mladinke in mladinci, 
članice in člani vseh starosti; 
tudi več kot 80 let so stari ne-
kateri člani. 

Vodstvo šole daje društvu 
vsa ta leta domicil. Tako se je 
razvila zelo lepa simbioza, za 
katero upamo, da bo še traja-
la. Število članov pa na žalost 
iz leta v leto upada. V najbolj-
ših letih, če lahko tako rečem, 
je bilo članic in članov okrog 
400, kar pa se je v zadnjih letih 
drastično znižalo. Tako je zdaj 
redno včlanjenih le še okrog 
200 ljudi, predvsem žensk. Da 
se je število članov znižalo, je 
krivo dejstvo, da si ljudje pre-
večkrat raje izberejo druge ak-
tivnosti, za rekreacijo pa ni 
časa, pa tudi, da nekateri za 
plačilo članarine, ki je poleg 
dotacije Mestne občine Mari-

bor in odstopljene dohodnine 
(0,5 odstotka) edini vir prihod-
ka za društvo, nimajo denarja. 
Organi društva so tem ponudili 
znižano članarino, najbolj soci-
alno ogroženim pa celo oprosti-
tev plačila članarine.  

Ugotavljamo, da je tovrstno 
druženje za veliko ljudi edina 
možnost vključevanja v širšo 
družbeno skupnost. Poleg tega 
menimo (tudi to je v svetu že 
dolgo poznano in s strani stroke 
potrjeno), da je namesto pogo-
stega predpisovanja zelo ško-
dljivih antidepresivnih sredstev 
mnogo bolj koristno »predpisa-
ti« takšen način druženja, ki 
daje možnost rekreativnega te-
lovadnega udejstvovanja ljudi. 

V društvu menimo, da širša 
skupnost premalo upošte-
va socialni vidik na področju 
športne rekreacije. Športna re-
kreacija ne bi smela biti podvr-
žena zgolj tržnim zakonitostim 
(torej ne sme biti nekakšen pri-
vilegij tistih, ki imajo denar), 
ampak je to pomembna druž-
bena potreba, pomembna za 
zdravje in počutje prebivalstva. 
Apeliramo na odgovorne, da se 
končno dogovorijo za način so-
financiranja dejavnosti društev, 
ki delujemo v javnem interesu 
- v formalnem in dejanskem 
pomenu besede. Študije različ-
nih strokovnjakov v svetu do-
kazujejo, da se sredstva, ki se 
vlagajo v množično športno 
dejavnost prebivalstva, vrača-
jo z zmanjšanjem stroškov na 
drugih področjih (zdravstvo, 
pokojninsko zavarovanje itd).

Če kdaj, potem je zdaj 
čas, da se ljudje bolj 
povezujemo, družimo 
in sodelujemo

Brigde klub in miselni šport bridž

Štajerski bridge klub v Mari-
boru na Engelsovi 6 (Atletski 
stadion v Mariboru) obvešča 
vse tiste, ki bi radi urili svoje 
sive celice, da v tem športu 
lahko sodelujejo vse starostne 
skupine. Ob sredah in četrt-
kih med 16. in 20. uro izvaja 

učenje o osnovah bridža, vsak 
petek popoldne je k lubski 
turnir. Prav tako klub mladim 
ponuja možnost, da se učijo 
bridža na II. Gimnaziji v Mari-
boru, vsak torek med 15. in 17. 
uro. Člani tega kluba se udele-
žujemo prijateljskih tekem po 
vsej Sloveniji in klub zastopa-
mo na državnih tekmovanjih. 
V klubu imamo nekaj junior-
jev (to so mladi od 12 do 25 
let), in ker iščemo juniorje, ki 
bi zastopali Slovenijo zunaj 
naših meja, vas vabimo v naše 
vrste. 

Naš kontakt: 040/853 919 ali 
stajerskibridge.k@gmail.com

L e t o š n j o  t e k m o v a l n o 
sezono smo pr ičel i konec 
meseca oktobra z udeležbo na 
najtežjem državnem prvenstvu 
v bridžu, to je trialu, v skupini 
A. 

Trajal je dva dni. 16. no-
vembra se bomo udeleži l i 
prijateljske tekme na 13. tradi-
cionalnem turnirju v Topolšici, 
ki ga organizira Šaleški bridge 
klub, in 29. novembra prijatelj-
ske tekme na drugem tradicio-
nalnem turnirju v Ljubljani, ki 
ga organizira ŠD Greens. V de-
cembru se bomo udeležili dveh 
državnih prvenstev. Ta so vsak 
mesec.

Je najbolj zabavna in inte-
ligentna miselna igra, ki jo je 
doslej iznašel človekov um, in 
je številka ena v miselnosti. 
Je najbolj čista logika, ki ob-
staja. Rezultat ni odvisen od 
sreče, vselej zmaga boljši. Je 
miselni šport, ki krepi logično 
razmišljanje, kombinatoriko, 
strategijo, komunikativnost, 
partnerski, moštveni in športni 
duh ter razvija pozitivne oseb-
nostne lastnosti. Vsebuje vse za 
šport značilne prvine: fair play, 
disciplino, pravila, etiko, pre-
danost, trening, tekmovanje in 
nastopanje, zato je opredeljen 
kot miselni šport. 

Vsebuje vse za šport značilne prvine.

Je najbolj zabavna in 
inteligentna miselna 
igra, ki jo je doslej 
iznašel človekov um, 
in je številka ena  
v miselnosti


