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Za nami je že 26. izvedba največje športno-rekreativne prireditve v Mariboru, Športnega vikenda 

Maribora. Kljub muhastemu vremenu se je več kot 30.000 ljudi vseh starosti prvi  vikend junija 

rekreiralo na 19 lokacijah širom Maribora. Dobra volja izvajalcev je poskrbela za zadovoljstvo 

obiskovalcev, ki so izkoristili pestro športno ponudbo ter obilo možnosti za brezplačno rekreacijo.  
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Nova trojka v vijoličastem se predstavi 

  

Čeprav je sezone v tekmovalnem smislu konec 

pa rokometaši mariborskega Branika še pridno 

trenirajo v domačem Taboru. Treningom pa so 

se pridružili trije novi igralci, ki bodo v 

prihodnji sezoni nosili vijoličasti dres. 

 Po nekaj odhodih iz vrst mariborskega 

rokometnega prvoligaša so se moštvu 

pridružili trije novinci. 20-letnega Koprčana 

Andraža Velkavrha so kot okrepitev 

predstavili februarja, za slednjim pa je zelo 

dobra sezona v Izoli, saj je v rednem delu v 

povprečju na tekmo dosegel 6 zadetkov. 

»Vesel sem, da je za mano solidna sezona in 

da smo z Izolo dosegli zastavljene cilje. Sedaj 

sem pa sem že povsem osredotočen na delo v 

Mariboru, čaka pa še me Evropsko prvenstvo z 

mladinsko izbrano vrsto. Fantje so me lepo 

sprejeli in tudi samo okolje za Primorce ni tuje, 

mislim predvsem na Tineta Poklarja in Dušana 

Fidela, ki prav tako prihajata iz Kopra ter 

Gašperja Hrastnika, ki je igral za Koper. 

Verjamem, da se bomo dobro razumeli in da v 

avgustu pričnemo s trdim delo za uresničitev 

skupnih ciljev.« je dejal mladinski 

reprezentant  Andraž Velkavrh. 

V ekipi za prihodnjo sezono pa bo še en 

Andraž in sicer Andraž Kete, ki prav tako igra 

na mestu organizatorja igre. Slednji je v minuli 

sezoni igral za RD Urbanscape Loka za katero 

je na 35 tekmah dosegel 116 zadetkov, pred 

tem pa je 4 sezone branil barve ljubljanskega 

Slovana in 7 sezon domače Ajdovščine. Toda 

njega še ne bomo videli na parketu saj je v 

končnici za prvaka utrpel poškodbo prsta. »Na 

tekmi z Gorenjem sem si zlomil prstanec na 

levi roki, tako da ta teden še ne bom treniral, 

verjamem pa da bom nared za avgustovske 

priprave. Za Maribor sem se odločil zaradi 

ambicij, ki jih ima ta klub. Minula sezona se ni 

izšla po načrtih, zato pa bo v novi sezoni 

potrebno zagristi še bolj in Mariboru zagotoviti 

rezultate, ki jih je dosegal v letih poprej.« je bil 

odločen 24-letni rokometaš rojen v Šempetru 

pri Novi Gorici. 

Na srečo težav s poškodbo pa nima še tretji 

novinec v ekipi, skoraj domačin, David Bogadi. 

27-letni igralec na levem krilu se je sicer rodil 

na Ptuju, a je kar 12 sezon in pol branil barve 

ormoškega Jeruzalema in pol sezone barve 

novega prvoligaša v prihajajoči sezoni, ptujske 

Drave. »Z vodstvom mariborskega Branika 

smo bili že kar nekajkrat v razgovorih za 

sodelovanje, no tokrat pa smo se le uspeli 

dogovoriti. Vesel sem, da je do tega prišlo in 

verjamem, da bom tudi jaz dodal svoj delež k 

vrnitvi Maribora na »stara pota slave«. Po 

nekaj tednih počitka nas čakajo priprave in 

nato z nestrpnostjo pričakujem prve tekme v 

vijoličastem dresu, še posebej tekme z 

Ormožem, kar bo res nekaj posebnega zame, 

saj sem tam preživel ves čas svoje dosedanje 

kariere.« je zaključil Bogadi. 

 

 
Foto: Boštjan Selinšek 

Svetovni pokal BESTFIGHTER  

 

Od 5. do 7. junija 2016 se je v Riminiju, v Italiji 

odvijal svetovni pokal v kickboxu – 

BESTFIGHTER. Tekmovanja se je udeležilo 

1735 tekmovalcev iz 28-ih držav. Med njimi je 

bila tudi slovenska izbrana vrsta, ki se je iz 

tekmovanja vrnila s 35-imi odličji, od tega kar 

7 zlatih. Med reprezentanti so bili seveda tudi 

člani mariborskega kluba KBV 

PROFICIOGROUP HWARANG, ki so domov 

prinesli kar 8 medalj (2 zlati, 2 srebrni in 4 

bronaste). Na fotografiji sta Alen Preložnik in 
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Janin Žnuderl, ki sta med mladinci do 57kg, v 

disciplini light contact, zasedla kar prvo in 

drugo mesto. 
 

 
 

Evropsko člansko prvenstvo prihaja v Maribor 

Letošnje evropsko prvenstvo za discipline 

light-contact, low-kick in K-1 bo med  22. in 

29. oktobrom v Mariboru. Tako je na podlagi 

uspešne kandidature v Riminiju odločil upravni 

odbor zveze WAKO. Evropsko prvenstvo bi 

moralo biti prvotno v turški Antalyi, vendar so 

se v zvezi WAKO odločili poiskati nadomestno 

lokacijo zaradi tamkajšnjih zaostrenih 

varnostnih razmer.  

 

Evropsko prvenstvo v desetih plesih za 

starejše mladince 

 

V madžarskem mestu Sombotel se je v soboto, 

11. junija, odvijalo letošnje evropsko 

prvenstvo v kombinaciji desetih plesov za 

starejše mladince. Na tekmi je sodelovalo 25 

plesnih parov iz 25-ih držav. Zmagala sta 

Semen Khrzhanovski in Vitalina Bunina iz 

Ruske federacije.  

Na tekmi sta Slovenijo in Plesni klub Pingi 

Maribor zastopala Ivan Jarnec in Ana Ekart, ki 

ju je spremljala uradna spremljevalka in 

trenerka Alenka Bohak. Slovenska plesalca sta 

za las zgrešila polfinale in se uvrstila na 13. 

mesto. Po tekmi sta tako komentirala svoj 

nastop:  

"Pričakovanja so bila sicer malo večja, ampak 

sva vseeno zadovoljna glede na to, da v tej 

kategoriji tekmujeva še drugo leto in da je bila 

konkurenca precej močna. Na tekmovanju sva 

imela najboljšo podporo, in sicer so za naju 

navijali starši in družinski prijatelji. Nisva 

razočarana, ampak motivirana za nadaljnje 

delo. Organizacija je bila v redu." 

24.6.2016 se bosta Ivan in Ana udeležila 

Državnega prvenstva v desetih plesih, 9.7.2016 

pa Svetovnega prvenstva v standardnih plesih, 

ki bo na Japonskem. 

 

 
 

1000 železničarjev nad 1000 metrov ! 

 

Zdrav način življenja, večja telesna dejavnost, 

druženje in povezovanje, skrb za naravo in 

veliko dobre volje. Slovenske železnice želi v 

projektu 1000 železničarjev nad 1000 metrov, 

povezati svoje športne klube, društva, člane 

planskih društev , upokojence in štipendiste. 

Vsekakor so pohodi način druženja vseh 

generacij in medsebojno spoznavanje.  

Slovenske železnice v sodelovanju z 

železničarskimi planinskimi društvi Ljubljana, 

Celje in Maribor v projektu 1000 železničarjev 

nad 1000 metrov, želijo dne 25. 05. 2016 na 

dan državnosti popeljati aktivne uslužbence, 

družinske člane, upokojence in štipendiste na 

pohode. Organizirani so pohodi na: 

Mariborsko kočo, Planinski dom na Mrzlici, 

Dom na Mirni gori, Planinska koča na Krimu, 

Tumova koča na Slavniku, Dom na Lubniku in 
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na Valvasorjev dom pod Stolom. Na 

štajerskem bo planinsko društvo Železničar 

Maribor udeležence pohoda popeljalo po 

slovenski planinski transverzali od Streliške 

ulice do Mariborske koče. Pohodniki iz smeri 

Ptuja pridejo v Maribor z vlakom ob 7.35 in 

pohodniki iz smeri Zidani most pa z vlakom v 

Maribor ob 8.28, od koder se z avtobusom 

številka 2 ali 6 zapeljejo do izhodišča slovenske 

planinske poti. Prva skupina pohodnikov se bo 

podala na pohod ob 8.10 in druga ob 9.10 

minut. Pot je lahka in traja cca dve uri in pol v 

eno smer. 

Na Mariborski koči bo organizator Slovenske 

železnice za pohodnike poskrbel za toplo 

hrano ter napitke. Povratek pohodnikov z vlaki 

je iz Maribora za pohodnike v smeri Ptuja ob 

15.30 uri in za pohodnike v smeri Zidani most 

ob 17.20 uri.  

Pohodnike bodo spremljali vodniki 

Planinskega društva železničar Maribor ter 

obenem poskrbeli za njihovo varnost. 

Obvestilo o pohodu je tudi na spletni strani 

Planinske zveze Slovenije: 

http://www.pzs.si/novice.php?pid=11018 

 

Festival mladinske košarke 

 

Akademski košarkarski klub Branik ima za 

seboj izjemno uspešno sezono. Čeprav mu v 

kvalifikacijah za prvo ligo ni uspela uvrstitev, 

se klub krepi na več področjih. Delo z mladimi 

prinaša rezultate, saj bodo vse selekcije (U-19, 

U-17 in U-15) v prihodnji sezoni igrale v prvi 

ligi. Marko Matijevič in Luka Rožanc sta si z 

uspešnimi predstavami v članski in mladinski 

konkurenci prislužila poziv na priprave v 

selekcijo U-20, ki bo letos nastopila na 

evropskem prvenstvu divizije  A,  v Helsinkih.  

Ta konec tedna bo v Mariboru zelo 

košarkarsko obarvan, saj Branik pripravlja 

mednarodni turnir »Maribor 2016« za dečke 

U-15, ki bo potekal v dvorani Lukna in 

telovadnici Ljudski vrt. Nastopilo bo osem 

moštev. Iz tujine bodo prišli Partizan, Cedevita 

in selekcija Banjaluke, domače barve pa bodo 

zastopali Union Olimpija, Dravograd, Miklavž, 

KŠ Sani Bečirović in domači Branik. Festival 

mladinske košarke se bo začel že v petek, 

zaključek pa bo v soboto s tekmami za 

razvrstitev. Finale bo ob 15. uri, po finalu pa 

piknik na igriščih Partizan. Goste bo zabaval 

»6pack Čukur«, predstavili se bodo veterani 

Branika, člani selekcij U-11 in U-13 pa bodo s 

svojimi starši tekmovali v košarkarskih 

spretnostih.  
 

 
 

38. Turistično rekreativni maraton 

''OKOLI POHORJA'' v spomin na pohorski 

bataljon 
 

 



 

51. številka (letnik XVIII/9) 
Maribor, 14.06.2016 

 

Udeležba na mednarodni konferenci Aftermatch v Bolgariji  

 

V preteklem tednu, natančneje od 6. do 

9.junija je v Sofii v Bolgariji potekala 

mednarodna konferenca "Aftermatch - Life 

Beyond Sport", ki je del istoimenskega 

projekta Erasmus+ in v katerem od januarja 

2016 sodelujejo partnerji iz petih evropskih 

držav, med njimi pa tudi Športna zveza 

Maribor. Glavna tema konference in projekta je omogočanje razvoja dualne - profesionalne 

kariere vrhunskih športnikov za čas po zaključku njihove športne kariere ter pravočasna 

priprava le-teh na zahteve trga dela. Projekt bo trajal do decembra 2017, dodano vrednost 

projekta pa bomo koristno uporabili tudi v našem mestu. 

 

1.FESTIVAL MARIBORSKEGA ŠPORTA 
(Trg Leona Štuklja, 9. in 10. september 2016) 

1.MARIBORSKI MESTNI TEK 
(Trg Leona Štuklja in mariborske ulice, 10. september 2016)

 

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor 

www.sz-maribor.com 

Vaše prispevke in najave dogodkov za naslednjih deset dni 

nam posredujte na naš elektronski naslov maja.bezjak@szm.si 

Mariborski e-šport je dokument, ki ga z namenom aktualnega 

informiranja občanov in društev (članov Zveze) izdaja Športna 

zveza Maribor in izhaja tedensko ali v skladu z vsebinami.  

To ni oglasno sporočilo. Dokument nima tiskane naklade in se 

distribuira izključno po e-pošti ter na spletnih straneh. Me-Š 

pripravljajo in oblikujejo: Maja Bezjak, Franjo Izlakar, Uroš 

Lovrenčič ter stalni in občasni sodelavci.  

Kontakt: info@szm.siSpletne strani: www.sz-maribor.com 

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogočajo: 

   


