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Nikoli dokončana lepotica

V vseh teh letih sta objekta go-
stila več tisoč dogodkov in več 
milijonov gledalcev in športni-
kov. Ob jubileju so v dvorani 
Tabor pripravili razstavo, ki jo 
bodo odprli v petek. V Maribo-
ru so leta 1964 pripravili prve 
načrte za izgradnjo umetnega 
drsališča in postavili temelje, 
medtem ko se je dejanska gra-
dnja začela deset let kasneje. 
Drsališče so uradno odprli 29. 

novembra 1974. Ledna dvora-
na je v 40 letih gostila številna 
svetovna prvenstva, hokejske 
tekme, tečaje drsanja in zabav-
ne dogodke. Do danes jo je obi-
skalo več kot 1,5 milijona ljudi. 
Temeljni kamen za dvorano 
Tabor je bil položen leta 1979, 
graditi pa so jo začeli štiri leta 
kasneje. Odprli so jo 4. julija 
1984 s košarkarsko tekmo re-
prezentance Jugoslavije in ame-
riške selekcije Nit Nike. Takrat 
so zlomili kar tri košarkarske 
table. Kot bi bil to slab znak, da 
dvorana ne bo nikoli dokonča-
na. V 30 letih so se v dvorani 
odvile številne športne in za-
bavne prireditve, gostila je tudi 
različna svetovna in evropska 
prvenstva. Do danes so v dvora-
ni, ki ima 3800 sedežev, našteli 

skoraj 7 milijonov obiskovalcev. 
Obe dvorani sodita pod okrilje 
javnega zavoda Športni objek-
ti Maribor. "Dvorani še vedno 
predstavljata osrčje športnih 
aktivnosti v Mariboru ter sta 
zatočišče za vadbo, prostor za 
druženje in prizorišče števil-
nih domačih in mednarodnih 
športnih in kulturnih prire-
ditev," je ob jubileju povedal 
direktor Športnih objektov Ma-
ribor Anton Knez. Obe dvorani 
že več let čakata na obnovo. Za 
sanacijo in rekonstrukcijo dvo-
rane Tabor imajo že pridoblje-
no gradbeno dovoljenje, vendar 
jim ni uspelo, da bi v ta namen 
izkoristili nedavno evropsko 
košarkarsko prvenstvo, saj niso 
bili izbrani za gostitelja tekem. 
Investicija se ocenjuje na okoli 

7 milijonov evrov. Prizadevajo 
si tudi za dokončanje dozidave 
sosednje Ledne dvorane, kjer bi 
radi dokončali južni del z novo 
ledeno ploskvijo in dodatnimi 
prostori. Investicija se ocenju-
je na 4,5 milijona evrov. Špor-
tni objekti Maribor se medtem 
poslavljajo od poletne sezone. 
Edino odprto kopališče Mari-
borski otok je kljub slabemu 
vremenu v 45 kopalnih dneh 
obiskalo skoraj 17.000 ljudi. Po 
dvomesečnem premoru se je 
v začetku septembra ponov-
no odprlo pokrito kopališče 
Pristan, pred dnevi so z novo 
sezono rekreativnega drsanja 
pričeli v Ledni dvorani, v okto-
bru pa rekreativce vabita tudi 
večnamenska dvorana ŽŠD in 
dvorana Lukna. 

Ledna dvorana Tabor

Sedem milijonov obiskovalcev so v 30 letih našteli v dvorani Tabor. Ta še čaka na vzhodni aneks in temeljito sanacijo.

Ledna dvorana in 
dvorana Tabor letos 
zaznamujeta okroglo 
obletnico delovanja. 
Prva je stara 40 let, 
druga 30 

UROŠ LOVRENČIČ, PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR

Spoštovani občani, drage občanke, 
jesen je čas pridelkov in v našem otroštvu smo najprej vedno 
pomislili na pridelke s polj in gozdne dobrine. Ko smo zrastli, so 
se nam s tem tudi razširila obzorja in zato lahko skozi jesenski 
izplen gledamo na dosti večji spekter "pridelkov".

Nekaterim so pridelki vsi lepi 
trenutki, ki so jih čez poletje 
preživeli v krogu svojih bližnjih. 
Učenci, dijaki in študentje jih 
ocenjujejo skozi preteklo šolsko in 
študijsko leto. Športniki, sploh tisti 
iz "poletnih" športov, bodo za 
kriterij vzeli dosežene rezultate v 
pretekli sezoni. Vsak od načinov je 
pravilen, saj vsak od naštetih deležnikov na ta način ocenjuje 
tisto, kar mu je po prioriteti visoko ali najvišje.

Otroci so "naše največje bogastvo", je nekoč rekel naš državnik. 
Imel je prav. Odrasli smo dolžni, njim in sebi, da jim omogočimo 
kvalitetno odraščanje, pa naj bo to v materialnem ali pa 
vsebinskem smislu. Zraven vseh obveznosti, ki jih imajo v 
rednem izobraževalnem procesu, je treba najti čas tudi za tiste 
trenutke, ki jih veselijo. Nekatere glasba, druge druženje s 
sovrstniki, tretje šport, četrte pohajkovanje. So pa žal marsika-
tere od naštetih aktivnosti povezane z dodatnimi stroški in 
zgodi se, da starši ne morejo poskrbeti za pokritje vseh, kar bi si 
mladina želela. 

Pod okriljem Športne zveze Maribor smo zraven drugih 
programov skoraj petnajst let izvajali tudi program z imenom 
Športno popoldne. Ta je potekal na mariborskih osnovnih 
šolah, ki so nam ponudile brezplačno uporabo športnih 
površin, za otroke in njihove aktivnosti pa so skrbeli učitelji 
telovadbe, ki smo se jim oddolžili s simboličnim honorarjem. 
Marsikateri otrok, ki mu starši morda niso mogli omogočiti 
"treniranja" v katerem od klubov, se je skozi osnovnošolsko 
obdobje prav pri nas srečal s športom kot takšnim in prepričani 
smo, da so bili rezultati nad pričakovanji in da so bili trajnostni. 
Program sta nam (preko javnih razpisov) financirali Mestna 
občina Maribor (MOM) in Fundacija za šport, a letos se je 
zgodilo, da zaradi drugačnih kriterijev program pri Fundaciji ni 
bil sprejet in tudi ne sofinanciran. S sredstvi, ki smo jih prejeli 
od MOM, smo ga uspešno pripeljali do konca preteklega 
šolskega leta, z novim šolskim letom pa ga ne moremo več 
izvajati. Verjetno si ne morete predstavljati, kaj to pomeni za 
otroke, ki jim je bilo Športno popoldne edini stik z organizirano 
športno vadbo. 

Tudi sam sem bil od prvega leta soudeležen pri izvajanju, saj 
sem (kot vodnik rafta pri Rafting klubu Maribor) ob zaključku 
programa, ki je sovpadal s terminom vsakoletnega Športnega 
vikenda, sodeloval pri zadnji aktivnosti vseh otrok, to je bil 
rafting po Dravi, na čolnarni Sidro. Toliko iskric v očeh in toliko 
veselega smeha nisem slišal nikjer drugje. A dejstva so takšna, 
da nas kot nevladno organizacijo vseeno (čeprav indirektno) 
upravljajo drugi - to pa so tisti, ki imajo denar. Cena demokraci-
je, pravijo, in žal je res tako.

Demokracija se v širšem pomenu besede pravzaprav dogaja prav 
te dni. Pred nami so lokalne volitve, ko bomo občani večjih in 
manjših občin soodločali, kdo je vreden časti in zaupanja, da bo 
občine vodil naslednja štiri leta. Svojčas sem bil tudi sam del 
tega. Član občinskega sveta, član komisij pa predsednik 
krajevne skupnosti in še kaj bi lahko naštel. Ko sem lani prejel 
zaupanje večine delegatov skupščine Športne zveze Maribor in 
postal predsednik, sem se zaobljubil, da bo Športna zveza 
Maribor postala in ostala nepolitična in neodvisna organizacija. 
To je tudi napisano v našem novem statutu, ki bo delegatom 
predložen v potrditev na skupščini. Mislim, da je tako edino 
pravilno in pošteno do nas in do drugih ter da s tem izkažemo 
visok nivo etike in morale. 

Športna zveza ni vložila svoje liste, prav tako Športna zveza ne 
sodeluje z nobeno od list ali strank, še manj s katerim od 
županov. Vse, kar dosežemo, dosežemo s strokovnimi podlaga-
mi in res je treba v to vložiti trikrat več truda, dela in časa, a 
rešitev je trajnostna. Me pa moti kampanjsko iskanje glasov, še 
bolj pa sem zgrožen nad tem, da si nekateri od kandidatov 
pripisujejo zasluge za vrhunske rezultate naših, mariborskih 
športnikov. Očitno šport poznajo samo s televizije, tako kot mi 
poznamo njih.  

Naj za konec napišem misel, ki naj se dotakne vsakega od vas. Ni 
slabih volivcev. So samo slabi politiki. A slabe politike izvolijo 
tisti pošteni volivci, ki ne gredo na volišče.

Jesenski 
pridelki

Uvodnik

Športna zveza 
Maribor bo 
postala in ostala 
nepolitična  
ter neodvisna 
organizacija
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↑ 4. 10. Dvorana Tabor (18.00)
Odbojka (m): Lunos – Fuži-
nar 
4. 10. Ljudski vrt (20.05)
Nogomet: Maribor – Olim-
pija
5. 10. Dvorana Lukna (16.00)
Rokomet (ž): Branik – Naklo 
Tržič 
5. 10. Dvorana Tabor (17.00)
Rokom e t  (m):  M a r ib or 
Branik – Sviš

↑ 9. 10. Dvorana Tabor (19.00)
Košarka (ž): ŽKD Maribor – 
Athlete Celje
9. 10. Ljudski vrt (20.45)
Nogomet: Slovenija - Švica
12. 10. Dvorana Tabor (20.00)
Rokom e t  (m):  M a r ib or 
Branik – Kristianstad 
14. 10. Dvorana Tabor (18.00)
Rokom e t  (m):  M a r ib or 
Branik - Krško

↑ 17. 10. Dvorana Tabor 
(19.00)
Boks: Dejan Zavec - Ferenc 
Hafner
18. 10. Ljudski vrt (17.00)
Nogomet: Maribor – Celje
25. 10. Dvorana Tabor (17.30)
Košarka (ž): ŽKD Maribor - 
Domžale 
25. 10. Dvorana Tabor (20.00)
Košarka (m): Maribor - Ro-
gaška
25. 10 Pristan (20.00)
Vaterpolo: Branik – Budva
26. 10. Dvorana Lukna (16.00)
Rokomet (ž): Branik - Lju-
bljana

Kam v Mariboru?

Fokus: Mariborski šport; 
izdajatelj: Športna zveza 
Maribor v sodelovanju z 
Uradom za šport; Uredniški 
odbor: Uroš Lovrenčič, Karl 
Kelc, Matjaž Ledinek, Drago 
Soršak, Milan Lazarević; 
Uredil: Milan Lazarević; Foto: 
Matjaž Ledinek in športna 
društva; Oblikovanje in tisk: 
ČZP Večer 

Visoki jubilej kot spodbuda

To pomlad se je na teniških 
igriščih v Ljudskem vrtu do-
gajalo marsikaj. Igrali so se 
turnirji, nastale so spremem-
be v trenerskem kadru, a naši 
tekmovalci so beležili odlič-
ne rezultate tako na domačih 
turnirjih kot tudi na mednaro-
dnih. Branik je vedno vzgajal in 
še vedno vzgaja najboljše mlade 
tekmovalce in tekmovalke. Za 
zdaj so v ospredju Matic Pod-
lipnik, Tino Kovačič in Pija 
Brglez, ki že ima WTA-točke. 
Enajst naših tekmovalcev uspe-
šno tekmuje na mednarodnih 
turnirjih in imajo mednarodni 
ranking. Na njihove uspehe in 
uspehe vseh drugih tekmoval-
cev smo zelo ponosni. 

Na klub se je vrnil ''stari bra-
nikovec'', Davis Cup reprezen-
tant bivše države, večkratni 
šampion ter izbornik sloven-
skih reprezentanc in eden od 
najboljših igralcev in trenerjev 
na naših prostorih, Igor Košak. 
Letos poleti smo organizira-
li dva mednarodna turnirja, 
Tennis Europe turnir za dečke 
in deklice v kategorijah do 14 in 
16 let in ITF Futures turnir ZM 
Open za člane.

Prav tako smo organizira-
li tudi slovenske turnirje, ki 
štejejo za TZS-lestvico. To sta 
bila turnirja Fredijev memo-
rial do 12 let in Večerov turnir 
do 14 let. Po vseh turnirjih smo 
med počitnicami po vodstvom 
vodje trenerjev Daniela Šantla 
organizirali tudi teniški kamp, 
na katerem so naši tekmoval-
ci intenzivneje trenirali in se 

pripravljali na prihajajoče tur-
nirje.

S prihodom Ivana Gorju-
pa na mesto predsednika je 
klub dobil boljši status in jasne 
vizije. Enaindvajsetega sep-
tembra je bil organiziran slav-
nostni dogodek, dan Teniškega 
kluba Branik Maribor, posve-
čen 110-letnici igranja tenisa 
v Ljudskem vrtu, in 90-letnici 
1. mednarodnega turnirja na 
teh igriščih. Na prireditvi smo 
imenovali tudi častne člane 
kluba. Spominske častne znake 
in priznanja so prejeli osvajal-
ka Roland Garrosa iz leta 1977 
Mima Jaušovec, dr. Valter Do-

leček in dr. Matjaž Mulej. Na 
dogodku smo organizirali tudi 
srečelov z bogatimi nagrada-
mi, s pomočjo donacij, ki smo 
jih prejeli od gostov dogodka, 
pa smo našim najmlajšim in 
našim tekmovalcem podarili 
spominske majice.

Ambient je z angažiranjem 
delavcev in pisarne k luba 
skoraj v celoti prenovljen. 
Urejen je teniški vrt, ponovno 
je odprt klubski bife, katerega 
najemnik je po 30 letih ponov-
no klub. V prehodnem obdo-
bju ima bife v najemu znani 
tenisač, branikovec in gostinec 
Saša Arsenovič. 

Zgornji del zgradbe je preno-
vljen v spominsko sobo in klub-
ske prostore. S 1. septembrom 
so se ponovno začeli trenin-
gi teniške šole pod vodstvom 
vodje teniške šole Urbana Pe-
čovnika, v katero se je k do-
sedanjim otrokom priključilo 
tudi 21 novih, tako da naša te-
niška šola zdaj šteje že čez 140 
otrok. Pet naših mladih pomoč-
nikov v teniški šoli je trenutno 
na izobraževanju za teniškega 
vaditelja D-kategorije. V tem 
času se intenzivno pripravlja-
mo tudi na zimsko sezono. 
Imeli bomo šest pokritih igrišč 
– dve v hali in štiri v balonih.

Častni člani kluba so postali Valter Doleček, Mima Jaušovec in Matjaž Mulej. 

Na igriščih TK Branik 
so zaznamovali 110 
let igranja tenisa  
v Ljudskem vrtu 

S prihodom 
Ivana Gorjupa 
na mesto  
predsednika je 
klub dobil  
boljši status  
in jasne vizije

Oktobra prvi vrhunec sezone

Pred rokometaši mariborskega 
Branika je prvi vrhunec sezone. 
Med 5. in 17. oktobrom bodo 
namreč odigrali kar pet tekem, 
od tega dve evropski z enim 
gostovanjem na Švedskem. To 
nedeljo jih na domačem par-
ketu najprej čaka obračun s 
Svišem.

Mariborski rokometaši se 
pospešeno pripravljajo na prvi 
letošnji nastop na mednaro-
dni sceni. V 2. kvalifikacijskem 
krogu za pokal EHF jih namreč 
12. in 17. oktobra čakata tekmi 
s švedskim IFK Kristianstadom, 
še pred tem jih čakata dve sre-
čanji v domačem prvenstvu. 
Branikovci tako v nedeljo v 
Taboru najprej gostijo rokome-
taše Sviša iz Ivančne Gorice. 
"Čeprav je SVIŠ v letošnji sezoni 
po kakovosti kar nekaj slabši, 
jih nikakor ne smemo podce-
njevati. Vsekakor pa v tem sre-
čanju veljamo za favorita in kaj 
druga kot dve točki ne prideta v 
poštev. Pred nami sta dva zah-
tevna tedna in temu primerno 
moramo stopnjevati ritem," je 
dejal eden od stebrov maribor-
ske obrambe Nejc Žmavc.

Prihajajoča dva tedna bosta 
tako že nakazala delni razplet 
sezone in temu primerno bo 
treba še bolj zavzeto delati 

na treningih in dati vse od 
sebe na igrišču na prihajajo-
čih tekmah. "Maksimalno smo 
osredotočeni na ta zahteven 
ritem tekem, ki je pred nami. 
Temu primerno tudi delamo 
na treningih, s ciljem osvoji-
ti polni izkupiček. Tako proti 
Svišu in nato na težkem gosto-
vanju v Ribnici želimo potrditi 
dobro formo pred prvo tekmo 
s Kristianstadom. Naš cilj je 
priti v skupinski del Pokala 
EHF, kar je še dodaten motiv 
za dokazovanje. Treba bo še 
bolj zagristi v delo na trenin-
gih in to uspešno unovčiti tudi 
na igrišču," je zaključil 21-letni 
hrvaški krožni napadalec v vi-
joličastem dresu Dominik Mi-
šković.

Srečanje med RK Maribor 
Branik in RK SVIŠ Ivančna 
Gorica se bo v nedeljo, 5. ok-
tobra, v mariborski dvorani 
Tabor pričelo ob 17. uri. Ante Kaleb je velika okrepitev Mariborčanov.

S Svišem za začetek 
peklenskega ritma 
mariborskih  
rokometašev,  
ki bodo nastopili  
v pokalu EHF

Branikovke se 
predstavijo
Rokometašice mariborskega 
Branika so se vrnile v držav-
no prvo ligo. Po dveh krogih 
imajo dve točki, jutri v dvo-
rani Lukna pa se bodo prvič 
predstavile domačemu ob-
činstvu. Ob 16. uri se bodo 
pomerile z ekipo Nak lo 
Peko Tržič. Vstop v dvorano 
Lukna bo brezplačen. Roko-
metni klub Branik vpisuje v 
rokometno šolo. Vpis je ob 
četrtkih ob 18. uri v Lukni. 
Vabljeni!  
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Ragbi in Rugby klub Maribor

Gre za šport, pri katerem se igra 
do zadnje sekunde, do zadnjega 
sodnikovega žvižga. Seveda bi 
lahko rekli, da je tako v vsakem 
športu, a stvari so pri ragbiju 
malce drugačne. Drugačnost je 
mogoče opaziti takoj, ko človek 
vstopi v vode tega prečudovite-
ga športa, katerega več kot sto-
letje dolga razvojna pot sega 
od njegovih začetkov za zidovi 
najprestižnejših evropskih uni-
verz, preko postopnega pre-
hoda v profesionalni šport in 
današnji čas, ko ragbi po svetu 
spremljajo milijoni. Svetov-
no prvenstvo, ki bo leta 2015 v 
domovini ragbija, v Angliji, se 
lahko po gledanosti primerja 
z nogometom, največji razlog 
za veselje ragbistov po celem 
svetu pa vsekakor predstavlja 
dejstvo, da se ragbi ponovno 
vrača na olimpijske igre. 

Glavne lastnosti športa 
so, da se žogo lahko podaja 
le nazaj, naprej se jo lahko le 
brce. Cilj igre, v katero je na 
vsaki strani petnajst mož ali 
žena, fantov ali deklet, je ta, 
da se žogo položi v nasprotni-
kovo polje za zadetek, tega pa 
se skuša potrditi s strelom na 
posebne ragbi gole. Pomem-
ben del igre je tudi kontakt ali 
rušenje nasprotnika, ki je brez 
posebne zaščitne opreme, zato 
ta del igre spremljajo pravila, 
ki poskrbijo za varnost. Pri ra-
gbiju je celo manj poškodb kot 
v mnogih drugih športih – vsak 
kontakt je pričakovan ter izve-
den varno in odgovorno. Tako 
je šport primeren za vse staro-
sti, mere in velikosti. V ragbi-
ju srečamo vse vrste igralcev, 
saj med petnajstimi igralnimi 
mesti vsak najde svojo pozi-
cijo. Na igrišču in v tako ime-

novanem tretjem polčasu, ko 
se igralci obeh ekip dobijo na 
kosilu, večerji ali pijači, sreča-
mo majhne in visoke, suhe in 
debelejše, v amaterskem športu 
tudi stare in mlade ljubitelje 
športa.

Tako je jasno, da se bistvo 
športa ne skriva v podajah, 
brcah in rušenju, to so le pravi-
la igre, ki jih srečamo v vsakem 
športu. Bistvo naše športne lju-
bezni je nabor vrednot, ki vlada 
amaterskemu in profesionalne-
mu ragbiju. Medgeneracijska 
solidarnost, prijateljstvo, spo-
štovanje in brezpogojna pomoč 
so le delček v mozaiku etičnega 
kodeksa, ki še danes spremlja 
ta plemeniti šport. V ragbiju ne 
bomo srečali igralcev, ki bi ugo-
varjali sodniku. Bahavi in na-
stopaški posamezniki so hitro 
prizemljeni, vrata pa so odprta 
prav vsem. 

In vrata, ki vodijo v svet ra-
gbija, že nekaj časa najdemo 
tudi v Mariboru. 

Rugby klub Maribor je v 
svetu slovenskega in regional-
nega ragbija prisoten že nekaj 
let, a na najvišjem nivoju deluje 
zadnja tri leta. Klub, ki domuje 
v Športnem parku Tabor, nasto-
pa v razširjenem avstrijskem 
prvenstvu, ki združuje klube 
iz Avstrije, Hrvaške in Slove-
nije, ter v domačem prven-
stvu, kjer Mariborčani moči 
merijo s tremi ekipami iz Lju-
bljane ter klubom iz Novega 
mesta. Postopen razvoj kluba 
je poskrbel, da je nekaj igral-
cev pridobilo dovolj izkušenj, 
da so lahko igranje nadaljevali 
v tujini in hkrati dobili čast, da 
zastopajo barve svoje države. Za 
to sta zaslužna predvsem tre-
nerja Jasmin Beganović, ki je 

svoje igralske izkušnje nabiral 
v Franciji, in Urugvajec Emma-
nuel Meyer, ki je leto dni treni-
ral klub izpod Kalvarije in sedaj 
vodi slovensko izbrano vrsto. 

Poleg klasičnega ragbija s 
petnajstimi igralci Mariborča-
ni gojijo tudi disciplino sedmic, 
ki je postala olimpijska discipli-
na. Na tem področju prav tako 
organizirajo mednarodne tur-
nirje, hkrati pa imajo za seboj 
že uspešno organizirane tur-
nirje v posebni verziji ragbija 
na mivki, ki se kaže kot še po-

sebej zanimiva različica športa.
Nikakor pa edini cilj Rugby 

kluba Maribor niso zmage in 
osvojene točke. Mnogo po-
membnejše je sodelovanje z 
mladimi, vključevanje zaposta-
vljenih otrok, ki v drugih špor-
tih ne najdejo svojega mesta, 
in družbeno odgovorno delo. 
Mariborski klub redno orga-
nizira ragbi krožke na osnov-
nih in srednjih šolah, sodeluje 
v mednarodnem projektu "Get 
into Rugby", ki združuje mlade 
igralce s celega sveta, in je 

stalni član na družabnih do-
godkih – od lokalnega sejma 
strasti do Športnega vikenda in 
krvodajalskih akcij. 

V letošnjem letu so prvič 
organizirani ločeni trenin-
gi za otroke, zato v svoje vrste 
vabimo mladostnike in njiho-
ve starše. Klub prav tako sode-
luje s programom Erasmus, ki 
v mesto vsako leto privabi kar 
nekaj tujih študentov, ki nato 
branijo barve Maribora. Vrata 
v svet ragbija so odprta vsem, 
treba je le narediti prvi korak!

V ragbiju ne bomo srečali igralcev, ki bi ugovarjali sodniku.

Če bi ragbi skušali opisati v enem stavku, bi 
bila dobra izbira "vsi za enega, eden za vse" 

Poleg klasič-
nega ragbija  
s petnajstimi 
igralci gojijo 
tudi disciplino 
sedmic

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 

Vabilo v šolo košarke
Šola košarke ŽKD Maribor 
poteka na 6 osnovnih šolah ter 
z 8 trenerji in 180 dekleti tvori 
eno najuspešnejših košarkar-
skih šol v Sloveniji.

Kje poteka
• OŠ Ludvika Pliberška (telova-
dnica v prenovi)
•  O Š P r e ž i hove ga Vora n-
ca (sreda 15.20-16.10, četrtek 
16.00-17.00)
• OŠ Franceta Prešerna (pone-
deljek 16.00-17.00, petek 15.00-
16.00)
• OŠ borcev za severno mejo 
(četrtek 14.00-15.00)
• OŠ Tabor 1 (četrtek 15.15-

16.15)
• OŠ Slivnica (šolo košarke 
izvaja Miki Šport)

Trenerji
Vsi trenerji imajo ustrezno iz-
obrazbo in znanje ter se vsako 
leto izpopolnjujejo na rednih li-
cenčnih seminarjih za vodenje 
pionirskih ekip.

Naloge in cilji
• Animirati in približati igrivo 
košarko
• Učenje osnovnih košarkar-
skih prvin
• Spodbuditi veselje in uživa-
nje ob igri

• Spodbuditi veselja do gibanja 
in doseči odnos medsebojne 
pomoči in sodelovanja 

Interna liga
Z novim šolskim letom bodo 
trenerji ŽKD Maribor vsem 
udeleženkam šole košarke po-
nudili novost z interno ligo, 
kjer se bodo med seboj pome-
rile dekleta iz različnih osnov-
nih šol in dodatno spodbudile 
zdravo tekmovalnost in spo-
znale košarko na nov, dodaten 
način. 

I n for macije na splet n i 
strani www.zkd-mb.si in elek-
tronski pošti info@zkd-mb.si. 

Zvezdica vabi
Vabimo vas k ogledu naše sple-
tne strani www.mariborskaz-
vezdica.com, kjer smo objavili 
Informator 2014/2015 - poseb-
no številko revije Šport mladih, 
ki ga je izdal Zavod za šport RS 
Planica. V njem najdete uradne 
razpise interesnih programov 
športa otrok in mladine ter vse 
novosti v zvezi z

• gibalno/športnim progra-
mom MALI SONČEK

• špor t n i ma prog ra moma 
ZLATI SONČEK in KRPAN

• programom NAUČIMO SE 
PLAVATI

• programom HURA, PROSTI 
ČAS

• programom ZDRAV ŽIVLJENJ-
SKI SLOG

• programom ŠOLSKA ŠPOR-
TNA TEKMOVANJA za osnov-
ne in srednje šole

Kontakt na naslovu: ŠRD 
ZVEZDICA MARIBOR - PC Ma-
ribor, Kramarjeva ulica 1, 2000 
Maribor; e-pošta: srd.zvezdica.
mb@gmail.com; spletna stran: 
http://www.mariborskazvez-
dica.com/
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Jesenska rekreacija in šport
Kdaj: v soboto, 4. 10.  – začetek 
ob 10. uri 
Kje: pri športni dvorani Draš 
pod Snežnim stadionom pod 
Pohorjem

Tek ob vznožju Pohorja od 
športne dvorane Draš proti 
Ledini in nazaj. Konfiguracija 
terena je primerna za vse sta-
rosti.
Dolžina proge: otroci do 14 let (3 
km), mladina do 18 let (4 km), 
odrasli do 65 let (5 km), vetera-
ni nad 65 let (3 km)
Informacije: Mestna četrt Rad-
vanje, tel. +386 (0)2 61 42 300; 
Krajevna skupnost Razvanje, 
tel. +386 (0)2 33 25 579; Krajev-
na skupnost Pekre, tel. +386 (0)2 
61 31 329. 

Športno-zabavne aktiv-
nosti v letu 2014 omogoča 
mestna občina Maribor s svojim 
Uradom za šport in Športno 
zvezo Maribor.

Strokovno-tehnično izvaja 
akcijo agencija MOPA, d.o.o.

NA NOGE! 2014 - jesenski 
pohod za družino v stiski
Kdaj: nedelja, 5. 10., ob 8.30 
Kje: Kamnica-Panorama-Medič-
Šober-Urban
Organizator: Mediaevent, ŠD Ko-
bansko in Karitas
Telefon: +386(0)31 523 678  

Prijave na jesenski pohod so 
že odprte, prijavite se lahko na 
prijavnem formularju.

Glavni namen prireditve 
je vzpodbujanje ljudi k rekrea-
ciji in še posebej pohodništvu 
kot eni najosnovnejših in naj-
prijetnejših oblik ohranjanja 
zdravja. Da bi prireditev dobila 
še poseben cilj, bomo naše po-
hodniške prireditve obogatili 
z družbenoodgovorno akcijo. 
Vid iz Ožbalta se je rodil julija 
leta 2012, v 26. tednu nosečno-
sti. Ob rojstvu je bil težak 1065 
g, dolg 36 cm. Prve tri mesece 
in tri dni je preživel v UKC Ma-
ribor, večinoma v inkubator-
ju. Potem je prišel v domačo 
oskrbo k staršema. Imel je hujšo 
obliko epilepsije in dvojno mo-
žgansko krvavitev. Je močno 
gibalno oviran. Ima cerebralno 
paralizo, hemiplegijo in diple-
gijo, kar pomeni, da ima poško-
dovano levo stran telesa in obe 
nogi. Potrebuje veliko pozorno-
sti staršev in terapevtov. Dečku 
pripada le 1x tedensko fiziote-
rapija, kar je absolutno premalo. 
Zato so potrebne samoplačniške 
fizioterapije, delovne terapije in 
terapije v vodi. V družini je žal 
zaposlen le oče. Vse redne pre-
glede in osebnega zdravnika 
ima Vid v Mariboru. To pomeni, 
da je družina v izjemni stiski, 
saj otroku ne more omogočiti 
nujno potrebnih terapij.

V družini iz Maribora, v 
kateri je pet otrok in nobeden 

od staršev ni zaposlen, so trije 
otroci s težjo okvaro sluha. 
Dečka N. okvara sluha zelo 
ovira pri vsakdanjem življenju 
in delu v šoli, zato si želi slušni 
aparat za obe ušesi, da bi lahko 
tako kot vsi drugi otroci nemo-
teno poslušal in sodeloval pri 
pouku. A starši mu zaradi so-
cialne stiske aparata ne morejo 
kupiti in otrok še vedno ostaja 
v svetu tišine. Nekaj denarja za 
slušni aparat bi prispeval SPIZ, 
nekaj so ga starši že zbrali, a 
ga manjka še vedno polovica, 
da bi otrok lahko zaživel nor-
malno življenje. S sredstvi, ki 
bi jih vaši pohodniki zbrali, 
bi z nakupom slušnega apara-
ta fantu pomagali v svet sli-
šečih, česar si neizmerno želi. 
Sta se vas zgodbi dotaknili? Ali 
lahko skupaj naredimo nekaj 
za boljše življenje sočloveka? 
Pomagajmo nekomu na noge. 
Zato vas pozivamo: NA NOGE!

Prijavni formular
Množična rekreativna poho-
dniška prireditev je namenjena 
vsem generacijam, najmlajšim, 
starejšim, družinam ... V čudo-
vitem okolju, stran od mestne-
ga prometa, bomo tako že prvo 
leto poskušali podreti nekaj 
organizacijskih rekordov. Pri-
pravljamo namreč kar nekaj 
presenečenj za vse udeležence.
Termin: nedelja, 5. oktober (ob 
slabem vremenu 11. ali 12. ok-
tober)
Trasa: Kamnica-Panorama-Me-
dič-Šober-Urban
Program prireditve:
8.30-10.00: start pohoda pod 
cerkvijo v Kamnici
8.30-13.00: čas za uspešno opra-
vljen trim (žigi treh kontrolnih 
točk)
13.00: razglasitev posebnih ka-
tegorij in podelitev nagrad z 
žrebanjem na vrhu Urbana  
STARTNINE NI!

Humanitarni prispevek: vsaj 
en evro po osebi (sami se odlo-
čite, koliko boste prispevali – 
vsak po svojih zmožnostih). 
Humanitarni prispevek oddate 
na startu prireditve sodelavcem 
Karitasa.

Presenečenje  
Pekarne Strnad:
300 krofov za prvih 300 udele-
žencev, ki bodo prispevali vsaj 
dva evra po osebi. Vsi udele-
ženci, ki se predprijavijo preko 
spletne strani, prispevajo  v 
humanitarni sklad in uspešno 
opravijo trim, sodelujejo v na-
gradnem žrebanju za nagrade 
sponzorjev na cilju prireditve.

16. balkansko prvenstvo  
v teakwondoju 2014
Kdaj: 10.-12. oktober
Kje: Športna dvorana Tabor
Organizator: WTF Taekwon-do 
zveza Slovenije    

E-pošta: taekwondo.slove-
nia@gmail.com
Kontakt: +386 (0)40 149 
104, g. Kristjan Kovačič

Tekmovanje bo za ka-
detinje, kadete, mladinke, 

mladince in člani-
ce, člane

D o d a t n e 
informacije o 
samem tekmo-
vanju poiščite 

na uradni strani.

Območno  
tekmovanje  

invalidov v pikadu
Kdaj: sobota, 18. oktobra, 

ob 9. uri
K j e :  S r e d n j a  p r o -
met na šola v Ma-

r ibor u,  P reradov ičeva 33 
Organizator tekmovanja: Dru-
štvo invalidov Maribor 
E-pošta: info@dim-drustvo.si

Društvo invalidov Maribor 
prireja območno tekmovanje 
invalidov v pikadu za ženske 
in moške ekipe. Tekmovanja se 
udeležijo tekmovalci iz podra-
vske regije in Posotelja. 

Tekmovanje bo 18. 10. ob 9. 
uri v prostorih Srednje prome-
tne šole v Mariboru, Prerado-
vičeva 33. Prijave se zbirajo do 
petka, 10. 10.
Udeleženci: DI Črešnjevec, Ptuj, 
Slovenska Bistrica, Lenart, 
Gornja Radgona, Maribor, Len-
dava, Ormož, Ljutomer, Zgornje 
Posotelje, Majšperk – Kidričevo, 
Murska Sobota

Vse dodatne informacije 
dobite na društvu, telefonski 
številki 02/250 87 87 pri Justi-
ni Cvetko.

Razpis za podelitev pri-
znanj Stanka Bloudka 2014
Na podlagi Zakona o Bloudko-
vih priznanjih (Uradni list RS, 
št. 112/05) in Pravilnika o delu 
Odbora za podeljevanje Bloud-
kovih priznanj (Uradni list RS, 
št. 9/06) pozivamo organe in  
organizacije na področju športa 
(Olimpijski komite Slovenije - 
Združenje športnih zvez, naci-

onalne in druge športne zveze, 
športna društva), druge organi-
zacije ter posameznike, da pre-
dlagajo kandidate za dobitnike 
priznanj Stanka Bloudka za leto 
2014.

Bloudkova priznanja so naj-
višja priznanja Republike Slo-
venije, ki se podeljujejo za delo 
in dosežke na področju športa. 
Odbor za podeljevanje Bloudko-
vih priznanj vsako leto podeli 
največ tri Bloudkove nagrade in 
deset Bloudkovih plaket. Preje-
mniki Bloudkovih priznanj  so 
lahko posamezniki, športne 
ekipe ali organizacije.

Pisni predlogi za prizna-
nje morajo biti poslani v zaprti 
ovojnici na naslov Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, 1000 Lju-
bljana, s pripisom Za priznanja 
Stanka Bloudka, najkasneje do 
petka, 5. decembra 2014.

Predlagatelje obveščamo, da 
bomo upoštevali le predloge, ki 
bodo prispeli v skladu z razpi-
som do predpisanega roka. Pre-
dlogi se štejejo za pravočasne, 
če so bili zadnji dan predpisa-
nega roka oddani priporočeno 
na pošti.

Celotno besedilo razpisa in 
obrazec sta v prilogi ali pa na 
spletni strani Ministrstva za 
šolstvo in šport RS.

Toti tek 2014 - akcija: Tek pod Pohorjem

Bodifit tečaji in izobraževanja
Preverite pester izbor aktualnih izobraževanj, tečajev, delavnic 
in konvencij, ki jih v okviru programa Bodifit organiziramo z 
mednarodnimi strokovnjaki na področju fitnes industrije. Pre-
pričani smo, da smo za vsakogar dodali kakšno zanimivost.
Aktualna izobraževanja in tečaji:
• Bodifit licenca - Fusion Balance  
•  Bodifit licenca - MAT 1 (Fundamental)  
•  Bodifit licenca - step koreografija 1  
•  Bodifit licenca - step koreografija 2  
•  Bodifit licenca - TNZ  
•  Bodifit licenca za vaditelja skupinske fitnes vadbe  
•  Bodifit vaditelj individualne fitnes vadbe  
•  BRIS (Body Re-Integration System) - modul 1 in 2  
•  Pilates s pripomočki  
•  Sodobni pristopi osebnega trenerstva 
Več informacij na www.fitnes-konvencija.si

Nordijska hoja

Teakwondo

Obiščite regijsko pisarno
Izvršni odbor Olimpijjskega komiteja Slovenije (OKS) - Zruže-
nja športnih zvez je na predlog odbora na lokalni ravni sprejel 
odločitev o delovanju regijskih pisarn. Z odločitvijo, ki je bila 
sprejeta 9. septembra 2003, je OKS v predhodnem obdobju za 
nosilko regijske pisarne izbral Športno zvezo Maribor. Regij-
sko pisarno od 5. junija 2013 vodi Uroš Lovrenčič. Regija Mari-
bor zajema občine Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, 
Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, 
Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Maribor, Mar-
kovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, 
Podlehnik, Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentlji, 
Trnovska vas, Videm, Žetale. Naslov regijske pisarne je Ulica 
Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor. Elektronski naslov: uros.lo-
vrencic@szm.si, telefon 02/230 04 80.  


