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24. ŠPORTNI VIKEND MARIBORA

OGLASNA PRILOGA

Prvina za kakovost življenja

Velika gneča v kopališču Pris-
tan in dvorani Tabor. Športna 
zveza in okoli 300 amaterskih 
izvajalcev Športnega vikenda, 
prav gotovo niso načrtovali 
slabega vremena, kot je bilo 
pretekle dni. Tako je zapisal 
Večer 20. maja 1991, ko so 
športni zanesenjaki izpelja-
li prvi Športni vikend. Vsi so 
ugotavljali, da je hladno vreme 
opravilo svoje, kljub temu 
pa se je presenetljivo veliko 
rekreativcev zbralo v dvoranah 
in kopališču, kjer so preizkusi-
li svoje športne sposobnosti. 
Našteli so jih sedem tisoč.

Pred začetkom prvega Špor-
tnega vikenda je takratni pred-
sednik Športne zveze Maribor 
Karel Ferenčak povedal: "Sedaj 
je pravi čas, da občane pripelje-
mo na naše športne objekte, 
jih seznanimo s športnimi na-
pravami in strokovnjaki, ki so 
na voljo. Občani morajo sami 
spoznati, da je šport ena izmed 
pomembnih prvin za boljšo ka-
kovost življenja. Prej ko bodo 
to spoznali, prej bo maribor-
ski šport deležen večje finanč-
ne podpore in več ljudi se bo 
začelo sistematično ukvarjati 
s športno dejavnostjo." Njego-
ve besede je potrdil tudi teda-
nji sekretar zveze Rudi Bračič, 
kasnejši direktor Zavoda za 
šport: "Živimo v času, v kate-
rem ni mogoče zahtevati več 

denarja brez konkretnih špor-
tnih programov. Zavedamo 
se, da bodo občani podpira-
li le tiste športne programe, ki 
bodo enakovredno in strokov-
no obravnavali vso populacijo 
in ne samo določene segmente 
športne sfere."

Drugo leto so jih našteli na-
tanko 10.938, kar je bil opazen 
napredek. Prireditelji iz Špor-
tne zveze Maribor so takrat 
menili, da je to napredek, 
čeprav jim je tudi leta 1992 za-
godlo slabo vreme. Po mnenju 
prirediteljev je bilo še mnogo 
rezerv, ki jih bodo skušali  iz-
koristiti v prihodnje. Tisto leto 
se je z v vzpenjačo peljalo 1300 
ljudi, na hipodromu v Kamnici 
jih je bilo 600, v bazenu v Pri-
stanu, ki je zdaj zaprt, je plava-
lo 550 Mariborčanov, Letalski 
center je obiskalo 400 ljudi, 
opazovalcev pa je bilo mnogo 
več. 

Tretji izvedbi jo je spet zago-
dlo vreme in spet samo sedem 
tisoč obiskovalcev. Toda ra-
zvoja Športnega vikenda nič 
ni moglo zadržati. Vizijo, ki so 
jo predstavili leta 1991, ko naj 
bi na športna igrišča privabili 
vsaj 30 tisoč ljudi, so hitro pre-
segli. Številke so se strmo vzpe-
njale in geslo Mariborčani se ne 
damo, športniki pa sploh ne je 
dodatno vplivalo na športno-
rekreativno dogajanje v mestu. 

Že leta 1998 je bila presežena 
meja 50 tisoč obiskovalcev, na 
prelomu tisočletja pa skoraj ne-
verjetnih 70 tisoč. Mariborski 
Športni vikend ni postal zgolj 
mariborska zadeva, saj jo obi-
skujejo iz številnih drugih slo-
venskih krajev. 

Športni vikend Maribo-
ra šteje že 24. izvedbo in je še 
zmeraj odvisen od vremena. A 
vneme ne gre vzeti, tudi letos 
bo ponudba izmeno pestra. 

Leta 1991 so vsa mariborska športna igrišča  
in objekte prvič odprli za vse, od najmlajših 
do najstarejših 

"Sedaj je pravi 
čas, da občane 
pripeljemo na 
naše športne 
objekte" 

Lokacije 24. Športnega vikenda
Mariborsko Pohorje
• spodnja postaja vzpenjače

(info točka, aikido, varovanje srca in ožilja, 
predstavitev električnih koles, taborništvo, 
predstavitev projekta KAKO FIT JE MESTO MARIBOR)

• zgornja postaja vzpenjače 
(zeliščarji, Kneipp, varovanje srca in ožilja, 
Dacia Road Show, šah)

• Arena 
(srečanje trojčkov, športna animacija, 
cilj Teka čez Pohorje, lokostrelstvo, 
PohorJet, MiniJet, vasica Bolfenk …)

Športno letališče Skoke (športno letenje)
Hipodrom Kamnica (športno jahanje)
Hipodrom Karlo (športno jahanje)
Žavcarjev vrh (pohodništvo)
Mariborska koča (pohodništvo)
Čolnarna Sidro (jadranje, rafting, SUP, surf)
Čolnarna Veslaškega kluba DEM (veslanje, ergometri)
Kopališče Pristan (plavanje)
Bodifit centri (fitnes)
Atletski stadion Poljane (atletika, humanitarni tek)
Športni center Fontana (odbojka na mivki)
Športni park Tabor (badminton, ragbi)
Trije ribniki – Koblarjev zaliv (pohodništvo)
Več na www.sportni-vikend.si in www.sz-maribor.si

UROŠ LOVRENČIČ, PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR

Drage Mariborčanke, spoštovani Mariborčani! Kaj boste počeli 
jutri? In v nedeljo? Še ne veste? No, to pa težko verjamemo. 
Razloga sta lahko samo dva. Ali niste iz Maribora ali pa ste se v 
naše mesto priselili pred kratkim. Vsi v našem mestu namreč 
vedo, da se jutri v Mariboru odvija dogodek, ki ima že dolgo 
tradicijo, pravzaprav obstaja že celo dalje kot naša država. 
Seveda, govorimo o Športnem vikendu Maribora!

V resnici je Športni vikend Maribora 
ime programa splošne rekreacije za 
odrasle in mladino, za družine in 
skupine, za resne športnike ali 
občasne rekreativce. Že od začetka 
ga za vse Mariborčanke in Maribor-
čane organizira Športna zveza 
Maribora, ki je obenem krovna 
organizacija civilne sfere športa v 
Mariboru. Naši predhodniki v Zvezi so namreč že skoraj četrt 
stoletja nazaj ugotovili, da je povpraševanje po takšnih "viken-
dih", ko je možno ves dan nameniti rekreativni vadbi in to 
početi na več lokacijah zaporedoma, ob tem pa preizkusiti še 
več različnih aktivnosti v enem dnevu, uspešna formula, le da 
jih je pri tem treba spodbuditi. In tako je, kot že zgoraj omenje-
no, že pred osamosvojitvijo Slovenije potekal prvi Športni 
vikend Maribora. Okostje dogodka je vsem letom navkljub 
ostalo nespremenjeno: aktivnosti se odvijajo dva dni, pri njih 
sodelujejo izključno lokalni (mariborski) klubi in društva, ki 
svojim obiskovalcem v veliki večini ponudijo brezplačne 
športne aktivnosti ali predstavitev svoje dejavnosti, nekateri pa 
svojo ponudbo ponudijo s popustom. Od leta 1991, ko je sodelo-
valo okrog 7000 meščanov, do letos je program rasel in se 
bogatil, verjetno največji preskok pa smo naredili prav letos, ko 
pripravljamo že štiriindvajseto zaporedno izvedbo. Zato smo 
vsem dosedanjim izvajalcem, ki so se našemu pozivu k sodelo-
vanju zgodaj spomladi odzvali v polnem številu, dodali še nekaj 
športov, ki se od sedaj niso predstavljali, in kar nekaj novih 
lokacij. 

O programu je dovolj informacij v nadaljevanju tega biltena. 
Moramo pa povedati, da smo prepričani, da je naša rast, ki se 
letos meri tako lokacijsko kot programsko, vsebinsko upraviče-
na in da smo to dolžni vsem našim obiskovalcem, našim 
Mariborčanom. Tega ne počnemo zase, to počnemo za Maribor.

Prepričani smo, da vam bo ta bilten, ki je kot ponavadi izšel kot 
priloga petkovega Večera, v pomoč pri lažjem načrtovanju vaših 
aktivnosti ta vikend in da ga bo marsikdo ob jutranjem odhodu 
v naravo pospravil v žep. Naj pa vas spomnim, da boste k temu, 
kako se boste čez vikend počutili, najbolj vplivali prav vi sami, 
če imate željo, da bo letošnji Športni vikend tudi letos v vas 
pustil pozitivne vtise, vas prosimo in obenem pozivamo, da se 
vadbe lotite odgovorno, s pravo mero poguma, in da ob tem s 
seboj prinesete dovolj potrpežljivosti, saj se pri nekaterih 
kapacitetah zna včasih malo zgostiti vrsta.

Pa še zadnje: Najpogostejše vprašanje, ki smo ga v preteklih 
dneh prejeli pri Športni zvezi, je bilo, ali bo vzpenjača brezplač-
na. Tukaj se zahvaljujem našim kolegom iz Športnega centra 
Pohorje in vsem, ki jih pri tem podpirajo, da bo tudi letos 
vzpenjača vozila vse Pohorja željne obiskovalce po programu,  
k temu pa so dodali še sedežnico Radvanje. 

Če lahko verjamemo napovedim meteorologov, nas čaka sončen 
in topel vikend brez oblačka, s temperaturami do 30 °C. Kaj bi 
lahko šlo narobe? Dežnike lahko pozabite doma, raje naj vas 
spomnim, ne pozabite na kremo proti sončnim opeklinam!

Od začetka je geslo Športnega vikenda takšno: "Mariborčani se 
ne damo, športniki pa sploh ne!" Naj to velja za vse nas tudi ta 
vikend.

Kaj boste počeli 
jutri in v nedeljo?

Če lahko verjame-
mo napovedim 
meteorologov,  
nas čaka sončen 
in topel vikend 
brez oblačka

Uvodnik
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Program 24. Športnega vikenda 
Mariborsko Pohorje
Prevoz z gondolo je za udeležence Športnega  
vikenda Maribor brezplačen:
od 7.00 do 17.00 v obe smeri, od 17.00 do 19.00 
v dolino.
Prevoz s sedežnico Radvanje je za udeležence 
Športnega vikenda Maribor brezplačen:
od 8.00 do 17.00 v obe smeri, od 17.00 do 19.00 
v dolino.

Na platoju pred spodnjo postajo vzpenjače:
Informacijska točka Športne zveze Maribor

Društvo za varstvo srca in ožilja za Maribor  
in Podravje 
Nadzor in strokovni nasvet kardiologov
 
Aikido društvo 1994 Maribor - Slovenija
Predstavitev dejavnosti društva 

Društvo Bodifit
Predstavitev projekta KAKO FIT JE MESTO  
MARIBOR

Predstavitev projekta KULeBIKE

Športni objekti Maribor
Predstavitev dejavnosti

Okrajna zveza tabornikov Maribor
Prikaz in demonstracija taborniških veščin

V gozdičku med hoteloma Habakuk in Arena
 
Lokostrelski klub Maribor (sobota, 8. junij)
Predstavitev lokostrelskega športa z možnostjo 
praktičnega preizkusa
 
Na platoju pri zgornji postaji vzpenjače:

Društvo zeliščarjev Maribor 
Izdelava namazov in zdravilnih rastlin  
ter degustacija

Društvo Kneipp
Predstavitev Kneippove metode zdravega 
načina življenja

Šahovski klub Malečnik
Hitropotezni turnir (v hotelu Bellevue), veliki 
šah (na platoju)

Spremljevalna dejavnost:
Dacia Road Show (Štajerski avtodom)
Predstavitev vozil Dacia z možnostjo preizku-
snih voženj

Arena
Agencija Mopa
Športna animacija z raznimi rekviziti

Gorski tek (v okviru vseletne akcije Toti 
Pohorc)
Gorski tek rekreativcev od Rogle do hotela 
Arena - start ob 11.00 na Rogli, cilj v Areni. 
Dolžina proge je 31 kilometrov. 

Športni center Pohorje s partnerji (brezplačno 
ali s popustom)

Pohorjet, Minijet, trampolin, orjaška gugalnica 
(od 10.00 do 17.00)
Bolfenk - vasica (od 10.00 do 15.00)

Spremljevalna dejavnost:
12. srečanje trojčkov Slovenije (Društvo trojčk-
ov Slovenije)

Mariborsko Pohorje (v soboto, 7. junija)

Planinsko društvo Maribor Matica 
24. Šumljakov pohod na Mariborsko kočo (start 
na lokaciji Pot na okope ob 8.00)

Kozjak (v nedeljo, 8. junija)
Planinsko društvo Maribor Matica 
Srečanje planincev na Žavcarjevem vrhu (start 
v Bresternici ob 8.00)

Športno letališče Skoke 
ŠD Letalski center Maribor (od 10.00 do 19.00)
Predstavitev športnega letenja, panoramski in 
akrobatski poleti z jadralnimi ali športnimi letali
Opozorilo: dostop z vozili je možen izključno 
na relaciji Miklavž-Skoke (ne skozi Rogozo)!

Hipodrom Kamnica
Jahalni klub Maribor
Predstavitev šole jahanja, priprave in oskrbe 
konj

Hipodrom Karlo (Meljski hrib)
Konjeniški klub Karlo 
Predstavitev dejavnosti, ogled kmetije z 
malimi živalmi

Čolnarna Sidro Bresternica  
(samo v nedeljo, 8. junija)
Brodarsko društvo Sidro
Predstavitev jadralskega in SUP-športa z mo-
žnostjo preizkusa
Otvoritev razstave Sidro nekoč in danes

Rafting klub Maribor
Predstavitev divjevodaškega veslaškega športa 
z možnostjo preizkusa raftov, miniraftov, ka-
jakov …

Športna zveza Maribor
Zaključek programa Športno popoldne
Čolnarna Veslaškega kluba DEM (samo v nede-
ljo, 8. junija)
Predstavitev veslaškega športa z možnostjo 
preizkusa na ergometrih

Športni park Tabor
Badmintonski klub Branik Maribor  
(samo sobota, 7. junija)
Predstavitev igre badminton v športni dvora-
ni ŽŠD

Rugby klub Maribor
Predstavitev športa (Rugby workshop) 
na travnatem igrišču med ledno dvorano  
in AS Poljane

Atletski stadion Poljane  
(v nedeljo, 8. junija)
AD Poljane
Humanitarni tek za žrtve poplav s startom  
ob 16.30

Fitnes centri Bodifit Fontana,  
Studenci, City
Društvo Bodifit (vsak dan od 8.00 do 22.00, 
razen v Fontani do 21.00)
Brezplačna fitnes vadba
Skupinska vadba po urniku - možnost obiska

Športni center Fontana
ŠD Tenis center Fontana 
Tenis in odbojka na mivki

Trije ribniki-Koblarjev zaliv
Mestna občina Maribor
Otvoritev turistične poti ob 850. obletnici prve 
omembe mesta Maribor

Kopališče Pristan
Rekreativno plavanje od 15.00 do 18.00

***
Vse dejavnosti se izvajajo popolnoma na lastno 
odgovornost.

Na Pohorju in pod njim bodo člani Gorske reše-
valne službe Maribor vsem pomoči potrebnim 
dajali prvo pomoč in uredili transport s težko 
dostopnih območij. 

Prav tako bo na terenih podpora ekip nujne 
medicinske pomoči Zdravstvenega doma  
dr. AdolfaDrolca Maribor. 

Defibrilator bo na voljo na zgornji postaji  
pohorske vzpenjače.
 
Vse udeležence pozivamo k odgovorni vadbi  
in primernemu obnašanju ter upoštevanju  
navodil.
 
Na Pohorju bo Bike park Pohorje odprt kot  
ponavadi, a prav tako kot mi tudi oni pozivajo 
svoje obiskovalce k strpnemu sobivanju  
na terenih in povečani pazljivosti.

Dokončne urnike in spremembe spremljajte na: www.sportni-vikend.si
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V kakšni kondiciji so Mariborčani

Iščejo vsaj sto vadbe željnih, ki 
bi želeli v posebni pettedenski 
akciji narediti nekaj za svoje 
zdravje in dobro počutje. Cilj 
raziskave je promocija športa in 
rekreacije v mestu. Prav zaradi 
tega so pripravili projekt, ki je 
namenjen približanju športa in 
rekreacije predvsem neaktivni 
populaciji. Raziskave namreč 
kažejo, da so premajhna tele-
sna aktivnost, stresen način ži-
vljenja in nezdrava prehrana 

glavni vzroki za slabo počutje 
in s tem za različne bolezni. V 
okviru projekta želimo doka-
zati, da lahko aktivni in neak-
tivni vseh generacij, moški in 
ženske, v razmeroma kratkem 
času (petih tednih) naredijo 
opazno spremembo v svojem 
počutju in zdravju. Predvsem 
na treh področjih:
• telesna aktivnost
• uravnotežena prehrana
• počitek

Kaj vključuje program
• začetno diagnostično testira-

nje telesne sestave
• pettedenski program vadbe 

za večjo vzdržljivost, moč in 
gibljivost. Preizkusite lahko 
vse zvrsti skupinske vadbe 
Bodifit (skupinske vadbe, 
funkcionalne vadbe in vadbe 
v okviru pilates centra)

• osnovni vadbeni program, ki 
ga pripravi strokovnjak na po-
dročju fitnesa posebej za vas

• spremljanje napredka s 
strani mentorja, fitnes stro-
kovnjaka

• zaključno diagnostično testi-
ranje z analizo uspeha pro-
grama vadbe

Kdo se lahko vključi
Vsi: aktivni in neaktivni vseh 
generacij, moški in ženske. 
Iščemo vsaj sto vadbe željnih, ki 
bi želeli v posebni pettedenski 
akciji narediti nekaj za zdravje 
in dobro počutje! 

Vanjo se lahko vključijo le 
tisti, ki še niso člani Bodifit. 
Običajna cena opisanega pro-
grama vadbe pod strokovnim 
vodstvom z možnostjo obiska 
vseh vadbenih zvrsti je več kot 
150 evrov. 

V okviru raziskave Kako fit 
je mesto se v program vključite 
po posebni promocijski ceni – 
za samo 59 evrov.

Kako sodelovati
1. Izberite kraj, kjer se želite 

vključiti v program.
2. Izpolnite prijavni obrazec.
3. Pokličemo vas in se dogo-

vorimo za termin prvega 
srečanja in testiranja v iz-
branem centru Bodifit.

4. Pridete na sestanek z men-
torjem in opravite začetno 
testiranje telesne sestave.

5. Pričnete pettedenski vadbe-
ni program pod vodstvom 
fitnes strokovnjaka.

6. Po končanem programu 
opravite zaključno testiranje 
telesne sestave.

V program se lahko vključujete 
v vseh centrih Bodifit. MARI-
BOR: Bodifit Studenci, Na Polja-
nah 20, 031 222 862  |  Bodifit 
Fontana, Koroška cesta 172, 040 
812 952  |  Bodifit City, Ulica 
kneza Koclja 22, 064 135 500

Kaj smo dosegli v letu 2013
V raziskave Kako fit je Maribor, 
Kako fit so mladi v mestu Mari-
bor in Kako fit so Domžale se je 
v letu 2013 vključilo 283 posa-
meznikov, ki so se ne glede na 
spol, starost in status odločili na- 
rediti spremembo v svojem ži-
vljenju, in to v petih tednih. Več 
o rezultatih na www.fit-mesti.si. 

Na Športnem vikendu bo Bodifit predstavil 
novo raziskavo 

Zdravje je na prvem mestu
Za srce in ožilje
Zdravstvena ekipa Društva za zdravje srca in ožilja bo pod nad-
zorom zdravnika kardiologa merila krvni pritisk in srčni utrip 
od 7. do 14. ure pri spodnji in zgornji postaji Pohorske vzpenja-
če. Obiskovalci, ki si bodo želeli izmeriti stopnjo holesterola in 
sladkorja v krvi, bodo to lahko opravili pri spodnji postaji Po-
horske vzpenjače med 7. in 12. uro ob minimalnem plačilu, biti 
pa morajo tešči; dobili bodo evidenčno kartico za spremljanje 
svojega zdravstvenega stanja. Zdravniki Društva za zdravje srca 
in ožilja bodo dajali strokovne nasvete vsem, ki bodo to želeli, in 
izdajali evidenčne kartice za spremljanje zdravstvenega stanja.

Zeliščarji razstavljajo
Člani društva zeliščarjev Maribor bodo pri hotelu Bellevue na 
Pohorju pripravili razstavo zdravilnih zelišč in poskrbeli za po-
kušnjo nekaterih zdravilnih prehrambenih pripravkov, med 
drugim skutno-zeliščnih namazov in bezgovega soka.  

Knajpanje na Pohorju
Člani društva Kneipp bodo predstavili celotno Kneippo-
vo metodo zdravega življenja po petih stebrih. Predstavitev 
metode bosanja in vrtička zdravilnih rastlin ter ponudba 
zdrave, polnovredne hrane in pijače bo pri zgornji postaji Po-
horske vzpenjače. Defibrilator bo na voljo pri zgornji postaji 
Pohorske vzpenjače.

Za žrtve  
poplav

Atletski klub Poljane bo to ne-
deljo na domačem atletskem 
stadionu Poljane v Maribo-
ru organiziral 2. mednarodni 
miting v metih, s pričetkom ob 
10. uri, in Humanitarni tek za 
žrtve poplav, ki se bo začel ob 
16.30. Humanitarni tek za žrtve 
poplav bo na sporedu proti 
koncu mitinga. 

Na tem dobrodelnem teku 
boste s plačilom startnine (od-
rasli 5 evrov, otroci 3) prispeva-
li svoj delež in s tem pomagali 
nekomu, ki po poplavah nujno 
potrebuje vodo, hrano, higi-
enske pripomočke ... Udelež-
bo na teku so že potrdili Sonja 
Roman, olimpijka in dobitnica 
bronastega odličja na EP v dvo-
rani, Nuša Rajher, olimpijka in 
dobitnica bronastega odličja 
na EP v taekwondoju, in pred-
sednik Športne zveze Maribor 
Uroš Lovrenčič. 

Pridite in tecite za druge! 
Več na www.atletski-klub-po-
ljane.si. 

Sonja Roman

V nedeljo na Poljanah 
humanitarni tek

FOKUS:  
24. Športni vikend Maribora

IZDAJATELJ: 
Športna zveza Maribor

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

UREDIL: Milan Lazarević

OBLIKOVANJE IN TISK: 
ČZP Večer


