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MARIBORSKI ŠPORT
Kako je potekalo leto 2014 v Športni zvezi Maribor?

Uvodnik

Tonemo!

Kaj smo?

Česa nismo?

Stabilizirali delo Športne pisarne ŠZM

Nismo sklicali redne letne skupščine

Uspešno izvedli 24.Športni vikend Maribora

Nismo spremenili statuta zveze

Uspešno izvedli projekt Toti šport

Nismo mogli vplivati na spremembe pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa

Delno uspešno izvedli projekt Športno popoldne

Nismo zagotovili dovolj sekundarnih virov za delovanje Športne
pisarne

Dokončali urejanje spletnih vsebin

Nismo mogli dokončno zagotoviti popolne integritete in neodvisnosti Športne zveze Maribor

Uspešno zagnali program Otroška športna zima 2014

Nismo ponovno pridobili izvajanja programa šolskih športnih tekmovanj

Pričeli mesečna srečanja (posveti, izobraževanja)
Izdali lepo število izvodov glasila Mariborski šport, vsako več kot
30.000

Kaj bomo?

Pričeli izdajati elektronsko glasila Mariborski e-šport

Razrešili neizpolnjene obljube (iz stolpca Česa nismo?)

Sodelovali pri izvedbi prireditve Športnik leta 2013

Še naprej izvajali vse aktivnosti (iz stolpca Kaj smo?)

Sodelovali pri projektu Mariborsko olimpijsko mesto

Še naprej zagotavljali pomoč in podporo vsem društvom (članom
naše zveze), ki jo potrebujejo

Sodelovali v projektu Zadeni na koš (EP 2014)

Poskusili zgladiti vsa nesoglasja med levim in desnim bregom, med
posameznimi panogami in med društvi v istem športu

Sodelovali pri projektu Equity – enakost invalidov

Si prizadevali, da zadržimo vire financiranja mariborskega športa na
primerljivih nivojih kot prejšnja leta

Pričeli sodelovati z Inštitutom za športno medicino Maribor

Poskusili doseči, da se uporaba športnih objektov v Mariboru končno
več ne bo vrednotila skozi denarna sredstva, ampak da se bo uvedelt .i. vavčerski sistem (točke oz. virtualni kupončki)

Sodelovali pri projektu Olimpijski športni centri odličnosti

Poskusili doseči, da se tudi v Mariboru končno uredi sofinanciranje
zaposlitve ustrezno izobraženih kadrov v ŠZM, ki bodo delali v društvih kot trenerji selekcij

Sklenili nekaj uspešnih dogovorov za donatorstva v naše programe v Poskusili v celoti realizirati dogovorjena donatorstva za naše progranaslednjem letu
me
Sodelovali (brez rezultatov) v skupini Športni turizem

Poskusili zagotoviti dovolj veliko podporo v mestnem svetu, da nas
bodo končno pričeli upoštevati kot pomembnega deležnika v družbenem življenju mesta

Pričeli uspešno sodelovanje s Svetom invalidov MOM

Poskusili to doseči brez vpletanja v politična telesa ali stranke, ampak
na podlagi strokovnosti, transparentnosti in zaupanja v vas.

Sprejeli novi poslovnik Strokovnega sveta ŠZM

In predvsem: glede na slabe obete v letu 2015 bomo poskusili
preživeti!

Opravili vse strokovno delo, ki nam ga kot našo pravico ali dolžnost
nalagajo upravni organi
V našem mestu obdržali Regijsko pisarno OKS
V našem mestu obdržali mesto delegata v skupščini OKS
V naše članstvo sprejeli 9 novih članov (društev)
Pripravili pet novih programov rekreacije (čakamo na rezultate
razpisa)
Pripravili program rekreacije starejših nad 63 let po mestnih četrteh
Pričeli idejni projekt sistemske obnove in vzpostavitve javnih trim
poligonov in fitnesov na prostem
in še marsikaj drugega.

Nova pridobitev na Taboru
Špor t n i pa rk Tabor bo od
danes bogatejši za novo pridobitev. Na teniških igriščih
Železničarskega teniškega kluba
Maribor je zrasla nova dvorana.
Svečana otvoritev bo ob 17. uri.
Dvorana bo imela kovinsko ogrodje, ki bo prekrito z
dvojnim platnom, podlaga
igrišč pa bo enaka kot v prvi
dvorani. "Naložba je vredna
300 tisoč evrov, pri čemer bo
72.000 evrov prispevala Fundacija za šport, 200.000 evrov
bo bančnega kredita, ki ga
bomo morali odplačati v desetih letih, preostala sredstva pa

Športni park Tabor bo odslej bogatejši za novo teniško dvorano, ki bo imela tri igrišča.
bo moral zagotoviti klub. Pri
pridobivanju sredstev in kredita so veliko pomagali člani
kluba, starši tekmovalcev, re-

kreativci in nekatera podjetja. Pomoči od občine Maribor,
ker v proračunu ni bilo načrtovanega denarja za ta namen,

nismo bili deležni, a si jo obetamo v prihodnjem letu," je
povedal direktor ŽTK Maribor
Matjaž Plejič.

športnikov in napovedujemo
dogodke.
Mariborski e-šport oblikujejo Maja Bezjak, Franjo Izla-

kar ter drugi stalni in občasni
sodelavci. Kontakt: urednistvo@mariborskisport.si in maja.
bezjak@szm.si.

Odslej tudi
v elektronski obliki
Špor t n a z vez a M a r ibor je
bogatejša za novo izdajo. Mariborski šport odslej izhaja tudi
v elektronski obliki. Maribor-

ski e-šport izhaja vsako sredo,
v njem naše člane in ljubitelje športa obveščamo o dogodkih, uspehih mariborskih

OGLASNA PRILOGA

UROŠ LOVRENČIČ
PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR
Spoštovani občani, drage občanke!
Za nekatere bi bil tak naslov celo razveseljiv. Recimo za mariborske potapljače, ki bodo konec meseca ponovno zaigrali
"dobre može iz Drave" in bodo iz reke otrokom prinesli darila in
veselje. Za vse druge pa je ta beseda samo še zadnje, sploh
nepotrebno opozorilo, kam smo prispeli Mariborčani.
Zakaj sem začel tako črnogledo? V tem
Sredstva za
mesecu, ki bi v resnici moral biti praznik
šport so
veselja, obdarovanja in dobrodelnosti,
manjša za 44
smo bili Mariborčani postavljeni pred kar
nekaj grdih dejstev. Ta so celo tistim, ki so
odstotkov
si dolgo zatiskali oči, odprle pogled na
dejansko situacijo. Začelo se je pred dobrim tednom, ko smo z
mestne uprave dobili prve uradne informacije o stanju v mestni
blagajni. Tik pred zdajci je bil namreč razpis javnih del za leto
2015 in v javnost je prišla informacija, da MOM ne bo mogla
sofinancirati programov javnih del na področju kulture, šolstva
in sociale. Seveda sta to za izvajalce bila šok in zelo neprijetno
presenečenje. Tudi marsikatero športno društvo ali klub si pri
izvajanju svojih dejavnosti pomaga s kadrom, ki je večinoma
ustrezno usposobljen in izkušen, a so žal trenutno brez zaposlitve in so svoj čas, trud in veselje namenjali športu. In v športnih
društvih smo bili kar navajeni, da smo morali preostanek
sredstev (po navadi je bilo to 15 odstotkov) med refundacijo in
dejanskimi stroški pokriti iz lastnih sredstev. Ti naši kolegi
namreč največkrat prinesejo prav tisto piko na i, da je delo v
društvih opravljeno pravočasno, kvalitetno in tako da smo
zadovoljni vsi, odgovorni in uporabniki - nenazadnje si tako
pomagamo tudi pri športni zvezi.
Kar lepo število društev je na prvo veliko težavo naletelo že
letos, ko so v okviru rednega javnega razpisa za sofinanciranje
letnega programa športa v MOM (krajše: razpis) za izvajanje
svojih programov dobili občutno manj sredstev kot prejšnja leta.
Pri razpisu smo sodelovali samo s strokovnimi podlagami in
tudi društvom smo svetovali, kolikor je to bilo najbolj možno.
Pomagali smo vsakomur, res čisto vsakomur, ki se je obrnil na
nas. Vseeno je trenutno (po neuradnih informacijah) okrog 15
pritožb društev. Ta društva so pred dnevi sklicala tiskovno
konferenco o (po njihovih navedkih) nepravilnostih v razpisu in
žal tja nismo bili povabljeni. Škoda, ker bi lahko marsikatero
nesoglasje razrešili že tam, če že k nam ne pridejo. Smo bili pa
kar malo zbegani, ker ob predočenju finančnih težav vsem nam
ljube občine v medijih ta naš šport kot področje družbenih
dejavnosti sploh ni bil omenjen. Prav tako smo se počutili
nelagodno, ko se je pred dnevi "nekje našel" denar za zagotovitev
sofinanciranja teh treh področij. O športu pa spet nič.
Neprijetna resnica pa leži drugje in je še mnogo hujša. V pripravi
so namreč izhodišča proračuna MOM za obdobje 2015-16, in ko
smo jih videli, smo se zgrozili. Sredstva za šport so v tem gradivu
(glede na letošnje stanje) znižana za 44 odstotkov. ŠTIRIINŠTIRIDESET ODSTOTKOV. Podatek, ki si ga nihče od nas ni predstavljal
niti v najhujših morah. Tako so v predlogu okrnjena skoraj vsa
poglavitna področja. Športna vzgoja otrok in mladine za 24
odstotkov, selektivno usmerjevalni šport za 54 odstotkov,
športne prireditve za 62 odstotkov, priznanja športnikom za 64
odstotkov, medmestno sodelovanje za 37 odstotkov. Prav tako je
namenjenih sredstev za promocijsko dejavnost in za športne
informacije za 67 odstotkov manj, kar pomeni, da je verjetno
pred vami tudi zadnja številka Mariborskega športa v taki obliki.
In nenazadnje so v tem dokumentu sredstva, namenjena za
delovanje Športne zveze Maribor, zmanjšali za 74 odstotkov (!!!),
kar pomeni, da bo v tem primeru konec z obstojem strokovne
pisarne pri zvezi, kamor so dnevno prihajali predstavniki
društev po nasvete ali pomoč, včasih pa tudi kaj pograjati ali
izraziti nestrinjanje. Zatem smo vedno našli rešitev.
Želel sem zaključiti z lepimi mislimi, a žal ne gre. Vse tiste, ki ste
delček mozaika mariborskega športa, pa naj bo v katerikoli
športni sferi, pozivam, da v samih društvih strnete vrste in
svoje predstavnike v Športni zvezi Maribora povabite, da naj se
mnogo bolj aktivno vključijo v naša prizadevanja za boljši jutri.
Ni res, da pri športni zvezi ne vidimo težav na terenu, še
predobro jih poznamo. A dokler bo obstajala razdeljenost na levi
in desni breg, razdeljenost med posameznimi športnimi
panogami ali pa celo nestrinjanje med klubi iz istega športa,
tako dolgo bodo z nami počeli tako, kakor bodo sami želeli. V
pisarni vas (vsaj do zadnjega decembra) pričakujemo, da se
oglasite. V našem mestu nas je po dokaj natančni oceni direktno
ali posredno v šport vključenih okrog trideset tisoč. Številka, ki
se je ne bi smelo zanemariti. Decembrski pozdrav.
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Kam v Mariboru?
12. 12. (18.00) Pristan
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Trije kandidati za predsednika
Predstavljamo
kandidate za
predsednika
Olimpijskega
komiteja Slovenije
za obdobje
2014-2018

Vaterpolo, jadranska liga,
Branik - POŠK Split
13. 12. (18.00) Tabor
Odbojka, DP: Lunos Maribor
- Panvita Pomgrad
13. 12. (20.15) Tabor
Ro k o m e t , DP : M a r i b o r
Branik - Sevnica
13.-14. 12. (9.00) Pistan
Plava nje: Med na rod n i
miting MM 2014
16. 12. (20.00) Tabor

Košarka, pokal: Maribor
Nova KBM - Helios
17. 12. (18.00) Lukna

Odbojka, pokal CEV: Nova
KBM Branik - Conegliano
20. 12. (18.00) Tabor
Ro k o m e t , DP : M a r i b o r
Branik - Gorenje Velenje
Fokus:
Mariborski šport
Izdajatelja:
Športna zveza Maribor
in Urad za šport
Uredniški odbor:
Uroš Lovrenčič, Karl Kelc,
Matjaž Ledinek, Drago
Soršak, Milan Lazarević
Uredil:
Milan Lazarević
Foto:
Matjaž Ledinek in društva
Oblikovanje in tisk:
ČZP Večer

Če štiri dni, natančneje 16. decembra, bo pri Olimpijskem
komiteju Slovenije volilna
skupščina, na kateri bodo člani
izbirali novega predsednika.
Janez Kocijančič je zaključil dolgoletno vodenje zveze, Športna
zveza Maribor, ki je prav tako
članica OKS, bo sodelovala na
skupščini.
Na prvi predstavitvi kandidatov za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije so
Zoran Janković, Bogdan Gabrovec in Andraž Vehovar povedali, zakaj so se odločili podati v
boj za predsedniški stolček.
"Moja odločitev je bila lahka.
Celo življenje sem v športu, izhajam iz športne družine. Odločitev za kandidaturo je bila
zame naravna," je bil kratek Vehovar. V nekaj stavkih je svojo
odločitev strnil tudi Gabrovec:
"Po 50-letni karieri, od športnika do trenerja, selektorja in
predsednika Judo zveze Slovenije, sem prepričan, da lahko
izkušnje na ustrezen način
prenesem na OKS. Ne zato, ker
bi bilo dosedanje delo slabo,
ampak z načinom, ki je bil v 20
letih potrjen v Judo zvezi Slovenije."
"Ne kandidiram proti kolegoma, kandidiram, da bi bilo
športu v Sloveniji bolje, kako
nadomestiti Janeza Kocijančiča,
ki je tudi moj prijatelj. Sem tisti,
ki lahko zagotovi, kar je športu
najpotrebnejše. Nujno je treba
spremeniti zakonodajo pri financiranju. Šport je zame način
življenja, podobno se odvija v
gospodarstvu. Veljajo uspehi, v
športu bleferji ne uspejo. S športom sem povezan na drugačen
način kot oba cenjena kolega.
Vesel sem vseh uspehov in si
želim pogoje, da se bodo nadaljevali," je pojasnil Janković.
Vehovar je prepričan, da
stanje v slovenskem športu ni
tako slabo, je pa precej težje,
kot je bilo. Temu mnenju se je
pridružil Gabrovec, medtem ko
Janković verjame, da je stanje
slabo. Predvsem ga moti, da je
premalo pozornosti posvečene
življenju športnikov po koncu
njihovih karier in da je premalo mladih v športu.
Gabrovec je napovedal, da
bo 16. decembra, ne glede na
rezultat volilne skupščine OKS,
odstopil s položaja predsednika
Judo zveze Slovenije, saj meni,
da je 20 let vodenja dovolj.
Janković verjame, da je njegova največja prednost povezava športa in gospodarstva,
Vehovar svojo največjo dodano
vrednost vidi v tem, da je v
športu od malega in ga pozna
z vseh plati, Gabrovec pa je odgovoril, da sicer ni nikoli bil
vrhunski športnik, vendar ima
izkušnje z vodenjem, kar je dokazal v judoističnih krogih in
tudi v OKS.

Težave pri zaposlovanju
Ka ndidate za predsednika
Olimpijskega komiteja Slovenije Andraža Vehovarja, Zorana
Jankovića in Bogdana Gabrovca so minulo sredo izprašali
študentje fakultete za šport, ki
bodo v prihodnosti krojili ta
sistem družbe. Beseda je med
drugim nanesla na usklajevanje športnih in študijskih ob-

Bogdan Gabrovec
veznosti vrhunskih športnikov
in iskanje službe po karieri. "Ko
sem se med študijem pri nekem
profesorju izgovarjal na status
športnika, mi je odvrnil, da
naj to počnem kje drugje, saj
pri njegovem predmetu veljajo njegova pravila," je na
nespoštovanje športnikovih
pravic opozoril Andraž Vehovar: "Odtlej se na status nikdar
več nisem skliceval." Doktor kemijskih znanosti je dodal, da
se športniki soočajo tudi z velikimi težavami pri prvih zaposlitvah: "Iskanje prve službe
je bilo zame najhujše obdobje v
življenju. Ko so me naposled kot
nekdanjega športnika zaposlili pri Novi Ljubljanski banki,
so me zaprli v pisarno brez
telefona in računalnika. Sam
nisem vedel, kaj naj delam, oni
pa, kaj naj počnejo z menoj. Ko
sem odsedel tistih osem ur, sem
sprevidel, da to ni to." Dragić
bogatejši od ministrstva
Vehovar pri zaposlovanju
športnikov še vedno vidi številne anomalije: "Da je Tina Maze
zaposlena pri policiji, nima
smisla. Goran Dragić ali Anže
Kopitar imata najbrž večji proračun od ministrstva za šport.
Treba je zaposliti mlade, perspektivne. Meni se je z zaposlitvijo med kariero odprl svet.
Tiste, ki prihajajo v zaton kariere, pa je že treba počasi vključevati v delovni proces. Če lahko
Nigerija tako skrbi za svoje
športnike, ne vem, zakaj ne bi
zmogli tudi mi." Bogdan Gabrovec, ki je tudi kot študent treniral judo in prišel do črnega pasu
oziroma do stopnje šesti dan, je
z zaposlovanjem v športu zadovoljen: "V Sloveniji imamo
unikaten sistem na svetu: vrhunski športnik je lahko zaposlen v javni upravi, ob tem pa
sme še študirati!" No, Gabrovec
še najde nekaj prostora za izboljšave: "Treba bi bilo uzakoniti, da lahko športniki svoje
študijske obveznosti opravljajo
po koncu tekmovalne sezone."
Zoran Janković, ki se je v študijskem času označil za velik nogometni talent, a se je v drugem

Andraž Vehovar

Zoran Janković

Športna zveza
Maribor,
ki je prav tako
članica OKS,
bo sodelovala
na skupščini

letniku posvetil širitvi družine,
za primer dobre prakse navaja
ljubljansko občino, kjer je zaposlenih dvanajst nekdanjih
vrhunskih športnikov: "A kaj,
ko je to zaradi moje zaljubljenosti v šport. Takšne zadeve
bi bilo treba urediti sistemsko!
Nekdanji športniki so najboljši
delavci, ker so navajeni garati."

Najboljši trenerji
niso diplomanti
Študentje fakultete za šport so
nezadovoljni s tem, da se pri
zaposlitvah trenerjev enači
petletni študijski program z

Regijska pisarna vabi
Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja
športnih zvez je na predlog odbora za šport 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.
Regijsko pisarno od 5. junija 2013 vodi Uroš Lovrenčič. Regija
Maribor obsega kraje Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava,
Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo,
Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica,
Podlehnik, Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Selnica od Dravi, Slovenska
Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Šentilj, Trnovska vas, Videm, Žetale.
Naslov regijske pisarne: Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor; telefon: (02) 230 04 80; GSM: (051) 382 000; spletna stran:
Športna zveza Maribor; elektronski naslov: uros.lovrencic@
szm.si
nekajdnevnimi tečaji za licence. Jankovića to ne moti:
"Na koncu je pomemben samo
rezultat. Ko gledamo parlament, v katerem sedijo ljudje z
diplomami, vidimo, da bi bila
pogosto boljša samo zdrava
kmečka pamet." Tudi ugotovitev Gabrovca študentom najbrž
ni bila všeč: "Večina najboljših
trenerjev sploh ni diplomantov fakultete za šport!" Vehovar je dodal: "Treba je vedeti,
da se v hitre tečaje vpisujejo
nekdanji vrhunski športniki
z večletnimi izkušnjami, ki
v določeni meri nadomestijo

znanje s fakultete." Nekdanji olimpijec se je zavzel še za
to, da bi šport od države prejel
več javnih sredstev: "Kultura in
šport sta edino bistvo slovenske identitete. A kaj, ko kultura
prejme šestkrat več denarja."
Pri tem se je Janković pohvalil
še s pomenom občin: "Če ne bi
bilo ljubljanske občine, bi na
Slovanu propadli nogomet, rokomet in košarka. Noben klub
ne more delovati samostojno.
Še Real Madrid ne. Od madridske občine je v dar prejel stadion, ki ji ga je prodal nazaj za
600 milijonov evrov."
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Veliki plavalni miting v Pristanu
Plavalni klub
Branik bo ta konec
tedna organiziral
mednarodni
miting MM 2014
Plavalni klub Branik iz Maribora
bo gostitelj tradicionalnega plavalnega mitinga MM Maribor
2015, organizatorji se tokrat lahko
pohvalijo z rekordno udeležbo
plavalcev iz tujine, teden pred
iztekom prijavnega roka je svojo
udeležbo potrdilo okrog 400 plavalk in plavalcev, od tega kar 159
tujcev (prijave so poslali klubi in
reprezentance iz držav: Gruzija,
Poljska, Litva, Španija, Madžarska,
Srbija, Slovaška, Hrvaška, Bosna
in Hercegovina, Nemčija in
Avstrija). Nastopila bo tudi kompletna slovenska reprezentanca,
vključno s koroškim evropskim
prvakom, Damirjem Dugonjićem
na čelu.
R a z l o g ov z a š t e v i l č n o
visoko udeležbo je več. Po
pravkar trajajočem svetovnem
prvenstvu v 25 metrskih bazenih bodo športniki visok nivo
forme zadržali še teden ali dva,
ter na primernih tekmovanjih
lovili norme za poletno SP, ki
bo plavalni vrhunec leta. Mladinci morajo svoje kriterije za
nastope na mednarodnih prizoriščih letos izpolniti prej kot
običajno, zato jim mariborski miting terminsko povsem
ustreza. Precej pa k celotni
zgodbi prispeva gostoljubnost
mariborskih plavalnih delavcev, ki vsako leto znova poskrbijo, da se plavalci, njihovi
starši in trenerji v predprazničnem času prijetno počutijo.

Spored je sestavljen iz celotnega olimpijskega programa,
k temu so organizatorji dodali
še disciplini 800 metrov prosto
z a moške i n 1500 met rov
prosto za ženske. V ekipi domačinov trenerji največ pričakujejo od reprezentanta
Martina Baua, mladinskih reprezentantov Erika Hrena,
Grega Popovića, Vita Vodenika in Kaje Balant Marin, računajo pa tudi na osebne dosežke
ostalih Branikovih plavalcev,
plavanje pred domačimi gledalci jim bo predstavljalo velik
izziv in motivacijo, tako da so
mogoča tudi rezultatska presenečenja.
Urnik tekmovanja: predtekmovanja: segrevanje ob 8. uri,
tekmovanje ob 9. uri, finala: segrevanje ob 16. uri, tekmovanje
ob 17. uri. Startnina bo 5 evrov
na start in jo bo treba vplačati
pred začetkom dopoldanskega dela tekmovanja. Merjenje
časov bo elektronsko. Tekmovanje bo potekalo po pravilih
PZS in FINA. Pravico nastopa
na tekmovanju bodo imeli vsi
registrirani tekmovalci matičnih plavalnih zvez. Na tekmovanju bodo lahko nastopili vsi
plavalci, rojeni leta 2000 in starejši, ter plavalke, rojene leta
2002 in starejše.
Sistem tekmovanja: tekmovanje bo potekalo v dopoldanskem (predtekmovalnem) in
popoldanskem delu s finali. V
dopoldanskem delu bodo tekmovalci razvrščeni v skupine
po prijavljenih rezultatih, ne
glede na starost. V popoldanskem delu bo nastopilo osem
absolutnih finalistov. Izjemi sta
disciplini 800/1500 m prosto in

400 m mešano, kjer bodo tekmovalci razvrščeni v skupine
po prijavljenih časih, zadnja najboljša skupina pa bo nastopila v popoldanskem finalnem
delu tekmovanja. Organizator
si pridržuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijavljenih tekmovalcev v disciplinah
800 m in 1500 m K ter 400 m
mešano omeji nastop na samo
16 najhitrejših.
Nagrade: Najboljši trije iz
kategorije M3, M2, W3, W2 v
vsaki disciplini (z ozirom na
dosežene rezultate v dopoldanskem predtekmovanju) bodo
nagrajeni z medaljami. Izjeme
so discipline 800/1500 m prosto
in 400 m mešano, kjer se bodo
podelile zgolj medalje v absolutni kategoriji. Najboljši trije
v popoldanskem absolutnem
finalu bodo v vsaki disciplini
nagrajeni z medaljami.
Prvi trije plavalci in plavalke z najboljšim seštevkom
LEN-točk iz treh (3) finalnih nastopov bodo nagrajeni s pokali.
Za plavalni klub Branik je
razveseljiva novic, da je njihov
čla n Ma r ti n Bau v od lični
formi. Na svetovnem prvenst v u v Kata r ju je postav i l
novi državni rekord na 400 m
prosto. "Rezultat je super. Začel
sem hitro, skušal sem čim bolje
razporediti moči, kar mi je kar
dobro uspelo, da pa ni bilo
drugih 200 metrov še boljših,
je verjetno kriva bolezen, ki
sem jo prebolel novembra. A
ne smem se pritoževati. Vidi se,
da sem v formi, osebni rekord
sem popravil za več kot sekundo in zelo sem vesel," je po nastopu in 24. mestu na svetu
dejal Bau.

POLEPŠAJTE
SVOJ DOM

Plavalec Branika Martin Bau je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju na 400 m prosto postavil državni rekord s časom 3:44,21.

Dejavni tudi v novem letu

Kako preurediti stanovanje
za nič ali zelo malo denarja?
Podarjamo vam 10 zlata vrednih
nasvetov!
Kamin ali kaminsko peč
lahko postavimo v spalnico,
kuhinjo, dnevno sobo ali celo
v kopalnico.
Kje bi ga oziroma jo imeli vi?
Kakšne stenske obloge
v moderne in kakšne v klasične
ambiente?
Izbirate lahko med tapetami
iz papirja, flisa, 3D-oblogami,
štukaturami, grafikami,
celo lišaji ...
Kako z naravnimi materiali ustvariti
prijeten praznični ambient
ali podariti nekaj unikatnega?

Na kegljišču

Vse to in še veliko več boste
izvedeli na 100 straneh revije
Naš dom, najbolj branega
slovenskega dvomesečnika
in vodilne revije na področju
kulture bivanja.

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

V MDSS Maribor smo za prihodnje leto prijavili štiri prireditve v okviru Zveze društev
slepih in slabovidnih Slovenije. Prijavili smo eno od treh
krogov regijskega tekmovanja v showdownu (namiznem
tenisu za slepe), ki bo januarja ali februarja; tretji krog lige
v steznem kegljanju, ta datum
je zagotovljen za 15. februar,
državno prvenstvo v hitropoteznem šahu v februarju; eno
kolo regijskega tekmovanja v
vrtnem kegljanju, ki bo aprila
a li maja; pr venstvo ZDSSS

v vrtnem kegljanju meseca
junija; DP, ekipno, šah, v novembru.
Vsak četrtek od septembra do junija imamo na sedežu
društva igranje pikada za slepe
in slabovidne, v naslednjem
letu se bo pričelo tekmovanje,
treniramo showdown – udeležujemo se regijskih tekmovanj in tekmovanj ZDSSS in
DP, imamo treninge in turnirje v šahu – naši šahisti se
udeležujejo vseh tekmovanj
na lokalni in državni ravni,
v pomladanskih in jesenskih

mesecih imamo treninge in
prijateljska srečanja v vrtnem
kegljanju – prav tako regijska
in prvenstvo ZDSSS, letošnjo
jesen smo pričeli ponedeljkovo izpopolnjevanje v plavanju.
Tedensko eno uro treniramo stezno kegljanje v dvorani Tabor. Imamo dve ekipi, ki
tekmujeta v ligi slepih in slabovidnih v steznem kegljanju.
Sodelujemo tudi na mednarodnih turnirjih in turnirjih za
pokale občin, na katere nas
vabijo (Pivka, Koper, Nova
Gorica, Kranj).
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V Pristan
na vaterpolo
Državni prvaki, vaterpolisti
AVK Branik, vabijo na ogled
tekme Triglav jadranske vaterpolo lige med AVK Branik in
OVK Pošk iz Splita, ki bo danes
ob 18. uri v kopališču Pristan.
Vstopnine ni!

Šah v Malečniku
Kdaj: v nedeljo, 28. 12., ob 9. uri
Kje: prostori šahovskega kluba
Malečnik, Malečnik 55
Organizator: Šahovski klub Malečnik
ŠK Malečnik vabi na tradicionalni novoletni posamezni šahovski turnir, ki bo v nedeljo,
28. 12., od 9. ure dalje v prostorih ŠK Malečnik. Igralci se
lahko prijavijo na turnir do
vključno deset minut pred njegovim začetkom.
Igralo se bo po švicarskem
sistemu - pravilu Fide: 9 kol, 10
minut na igralca, 2 x 10 minut
za eno igro. Vsak igralec prinese zraven igralno uro.
Prijavnina: 6 evrov
Za vse udeležence turnirja tudi praktična nagrada. Za
malico, osvežilno pijačo in
dobro voljo bo poskrbljeno
kot vedno. Kontaktna oseba:
g. Franc Simonič, GSM 040 887
813 in tel. št. (02) 473 01 45.

Odlični nastopi
na svetovnem
prvenstvu

tudi tekmovalca ju-jitsu kluba
ADK Maribor Igor Kuzmanovič in Anže Vujčič, s trenerjem
Karlom Kelcem.
Oba tekmovalca mariborskega kluba sta dosegla zelo
dobra rezultata. Igor Kuzmanovič je na koncu osvojil
sedmo mesto, Anže Vujčič pa
deveto. Slovenski tekmovalci
so se domov vrnili še z bronastim odličjem Benjamina Laha
in s petim mestom duo para Žabjek-Obradovič.

Predstavitev
curlinga
Ledna dvorana vabi v soboto,
13. decembra, od 14. ure dalje
na predstavitev curlinga, poskusite zaigrati ta vedno bolj
priljubljeni šport pri nas. Organizatorji bodo poskrbeli za
zanimiv in pester program.

Disko drsanje

Vsak petek med 20.30 in 22. uro
disko drsanje v Ledni dvorani.
Pridite na nepozabno doživetje - moderna glasba, svetlobni efekti.

Jutranje kopanje
Da bi lahko pred pričetkom
delovnega dne razgibali telo
in poskrbeli za zdrav začetek
dneva, smo kopališče Pristan
odprli že ob 6. uri zjutraj. Vabljeni!

Na Arehu bodo odprli smučarsko sezono, smučarska vozovnica stane le pet evrov.

Rekreacija tudi v decembru
Veseli december
odpira več možnosti
za rekreacijo
Tudi ko so temperature malo
nad ničlo, je možnosti za rekreacijo veliko. Vse ljubitelje belih
strmin zagotovo veseli dejstvo,
da bo na Mariborskem Pohorju
kljub vsem letošnjim težavam
možna smuka. Že to soboto
bodo žičnice začele obratovati
na Arehu, za vozovnico pa bo
treba odšteti le pet evrov.

Ljubitelje hoje, teka in druženja pa Ganesha team vabi, da
se jim pridružite na že 8. zimskem pokalu Peš na Pohorje,
ki je za Mariborčane že tradicionalna rekreativno-tekmovalna prireditev. Prva tekma je
bila na sporedu preteklo nedeljo, sledi pa še enajst vzponov.
Vse informacije o pokalu lahko
dobite na elektronskem naslovu www.ganeshateam.com
ali po elektronski pošti info.
zppp@gmail.com.
Hodili bodo tudi v Lovrencu na Pohorju, in sicer bo v

soboto, 13. decembra, v organizaciji Planinskega društva
Lovrenc na Pohorju na sporedu 14. Fricov pohod. Prav tako
bo Planinsko društvo Planika iz
Maribora isti dan organiziralo
nočni pohod Čez goro k očetu.
T udi zaprte mariborske
športne pov ršine ponujajo
obilo možnosti za rekreacijo.
Od srede do nedelje se lahko
v ledni dvorani udeležite rekreativnega drsanja ali pa si
ogledate eno od hokejskih prvenstvenih tekmovanj. Tudi
v kopališču Pristan vam je na

voljo rekreativna vadba. Plavanje je trenutno možno samo v
velikem olimpijskem bazenu,
urniki pa so objavljeni na spletni strani. Ljubitelji teka lahko
za svojo rekreacijo izkoristite mariborske ulice ali gozdove ali pa zavijete kar na atletski
stadion, ki v teh zimskih mesecih bolj kot ne sameva. Za tiste,
ki ste raje v vlogi gledalcev, pa
so pravi naslov prvenstvena
tekmovanja mariborskih košarkarjev, odbojkarjev in rokometašev, ki jih v zimskih
mesecih ne manjka.

V športni dvorani Pierra de Coubertina v Parizu je od 27. do
29. novembra potekalo svetovno člansko prvenstvo v ju-jitsu.
Tekmovalci so tekmovali v jujitsu borbah, ju-jitsu tehnikah –
duo sistemu in ne waza borbah.
Na svetovnem prvenstvu so sodelovali tekmovalci iz 44 držav,
prvič je na tekmovanju potekalo tudi tekmovanje v ekipnih
borbah. Med 44 reprezentancami je na svetovnem prvenstvu nastopila tudi slovenska
ju-jitsu reprezentanca. Slovensko reprezentanco je sestavljalo dvanajst tekmovalcev, dva
sodnika, šest trenerjev in trije
spremljevalci. Tekmovalci so
nastopili v borbah, duo sistemu
in ne waza borbah, v ekipnem
tekmovanju Slovenija ni nastopila. Med reprezentanti sta bila

Obletnica dvorane
Tabor in Ledne dvorane

Ledna dvorana praznuje 40
let svojega delovanja, dvorana
Tabor pa 30 let. Vabimo vas, da
si ogledate razstavo, ki smo jo
pripravili v dvorani Tabor in
Ledni dvorani.

Odprto pismo slovenski šahovski javnosti
Zaskrbljeni nad trenutnim stanjem v slovenskem šahu, nezadovoljni s trenutnim vodenjem
Šahovske zveze Slovenije, predvsem pa zaradi strahu za prihodnost slovenskega šaha smo se
odločili, da ustanovimo Iniciativni odbor za boljšo in lepšo
prihodnost slovenskega šaha.
V iniciativnem odboru smo
zbrani ljudje, tesno povezani s
šahom, ki nam ni vseeno, kaj se
z njim dogaja, in ki vidimo ter
ponujamo jasne smeri izhoda
iz krize. Trenutno stanje nas iskreno skrbi, saj je slovenski šah
globoko razdeljen na vsaj dva
ali še več polov, ugled šaha v
družbi pa strmo pada.
Naša želja je, da bi slovenskemu šahu znova vrnili ugled v
družbi, kot ga je imel še nedavno.
V slovenskem šahu bi radi znova
združili pozitivne želje vseh šahistov. In odločno želimo, da bi Šahovska zveza Slovenije delovala
predvsem v dobro svojih članov

– šahovskih klubov in društev.
Želimo si, da bi si vsi skupaj zastavili jasne, pregledne in uresničljive načrte ter jih skušali s skupnimi
močmi tudi izpolnjevati.
Izključno s temi nameni
iniciativni odbor predlaga aktualnemu vodstvu Šahovske
zveze Slovenije (predsedniku
in članom upravnega odbora),
da razmisli o svojem mandatu,
o svojem nepreklicnem odstopu in v najkrajšem času skliče
izredni volilni občni zbor.
Kaj ponujamo zbrani v iniciativnem odboru?
Jasen načrt dela, pregledni
proračun in razdelitev sredstev.
Nove sponzorje.
Redna kvartalna poročila
članom (klubom) glede načrtov in njihove izvedbe.
Resno in strokovno delo z
mladimi.
Ureditev statusov slovenskih šahovskih reprezentantov
in reprezentantk.

Posebni program za svetovno prvakinjo Lauro Unuk.
Posebne programe za najbolj nadarjene slovenske šahiste in šahistke.
Uvedbo osmih regijskih
zvez z močno avtonomijo in
pooblastili.
Nov cenik, s simboličnimi
cenami (licence, ratingi in podobno), zmanjšanje oz. ukinitev vseh prijavnin za ekipna
prvenstva.
Predlog novega tekmovalnega načrta (od 2016.).
Načelo kroženja pri organizaciji državnih prvenstev, z jasnim
načrtom za tri leta vnaprej.
Festival šaha Slovenijada,
ekipno srečanje regij.
Ukinitev obveznega nastopa
v mladinskih in ženskih konkurencah.
Sest avo kom i sij ŠZS po
načelu strokovnosti in zagotovitev njihovega neodvisnega
delovanja. Zmanjšanje režij-

skih stroškov delovanja Šahovske zveze Slovenije.
Medijsko, strokovno in fina nčno podporo ša hovsk i
promociji v vsakem kotičku
države.
Štiri odprte turnirje (Portorož/Nova Gorica, Bled, Ljubljana, Maribor) od leta 2016.
Oživitev Vidmarjevega in
Pirčevega memoriala (bienalno, od 2016.).
In še mnogo drugih sprememb v korist razvoja slovenskega šaha.
Iniciativni odbor sestavljamo spodaj podpisani slovensk i ša histi in ša hovsk i
delavci. Trdno verjamemo, da
naša imena govorijo sama zase.

Šahovska zveza
za šahiste in ne obratno!
V Sloveniji, 9. 12. 2014
Podpisani:
Dušan Olaj, navdušeni šahist,
podjetnik leta 2013, Adrijan Mi-

halčišin, velemojster, Aleksander Beljavski, velemojster, Jure
Škoberne, velemojster, Matej
Tomažin, predsednik ŽŠK Maribor, Vojko Mencinger, mednarodni mojster in predsednik
ŠD Gorenjka Lesce, Tadej Sakelšek, mednarodni mojster,
trener FIDE, Andrej Žnidarčič,
šahovski delavec, koordinator
delovanja ŠD Piran in ŠD Izola,
Dušan Brinovec, predsednik ŠK
Žalec, z družino,
Laura Unuk (svetovna prvakinja U16), z družino, Boris
Markoja (vodilni slovenski
mladinec), z družino, Sham
in Jakob Bratkovič (državna
prvaka do 14 in 18 let) z družino, Marjan Drobne, mednarodni šahovski sodnik
Perkovič Boris, sodnik FIDE,
Damjan Plesec, mojster FIDE in
šahovski sodnik, Miša Hrenič,
šahistka ŠD Jesenice, trenerka,
šahovska sodnica, Žiga Žvan,
predsednik ŠS Tomo Zupan,

Janko Narat, Silvester Puntigam, Andre Keglevič (člani
ŠD Gornja Radgona), Bogdan
Perič, kapetan ekipe ŠK Zagorje ob Savi, in predsednik kluba,
Ljubiša Nedimović, ŠK Ilirska
Bistrica, Aleš Markošek, mladi
šahist z družino, Miha Vidic, Timothy Šuc, ŠD Piran, Ivan Sušin
Sušin, ŠK Brežice.

Pridružite se
podpisnikom pisma!
Pošljite elektronsko pošto z
besedico "Podpisujem." ter s
svojim imenom (ali imenom
kluba oz. društva oz. druge
organizacije) na naslov: iniodbor@gmail.com. Seznam
podpisnikov bomo sproti dopolnjevali in ga objavljali. Od
ponedeljka, 15. 12., nas poiščite tudi na posebni spletni strani
www.iniodbor.com ali na facebooku v skupini Iniciativni
odbor: www.facebook.com/
pages/Iniciativni odbor.

