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Drugi Bajtar prinaša intervju z znanim nogometnim trenerjem Marijanom Pušnikom, s
katerim smo spregovorili o morda največji tekmi velenjskega Rudarja, ciljih »Knapov« v novi
sezoni, najmočnejši nogometni ligi v naši državi, bivših koroških prvoligaših, slovenski
reprezentanci, nogometnih prestopih ... Nenazadnje tudi o Iranu, pri čemer beseda ni tekla o
zadnjih nemirih po predsedniških volitvah, temveč o neki čisto drugi zgodbi.
Začniva z najbolj aktualno temo. Po zanesljivi zmagi proti estonski Trans Narvi vas v
drugem predkrogu Evropske lige čaka velika Crvena zvezda. Kaj pričakujete od te
tekme? Lahko Rudar preseneti?
Crvena Zvezda je vsekakor velikan in institucija v pravem pomenu besede. To so svetovni in
evropski prvaki ter ena najuspešnejših ekip naše bivše skupne države. Če bi gledal po tradiciji,
uspehih in renomeju, proti njim ne bi imeli nobene možnosti. Toda nogomet je danes zanimiv
prav zaradi tega, ker lahko tudi manjši klubi premagajo velike. Če sem uspel z Mariborom
premagati španski Villareal, ki v zadnjem času redno nastopa v Ligi prvakov, zakaj potem takem
ne bi bilo mogoče, da v Velenju presenetimo Crveno zvezdo? Možnosti obstajajo, toda za
uresničitev le teh bomo morali »Knapi« odigrati svojo najboljšo tekmo, gostje pa bodo morali
imeti malce slabši dan.
V Velenju je pred petnajstimi leti gostoval angleški Tottenham. Takrat so bile tribune
stadiona skoraj da premajhne. Mislite, da lahko na tekmi s Crveno zvezdo pade rekord
stadiona po številu navijačev? Kakšno je zanimanje med navijači in Velenjčani za
prihajajoči veliki obračun? Je čutiti kaj (potrebne) evforije?
Evforija je res velika, vstopnice bodo pošle kot topel kruh. Vsem ljubiteljem nogometa s Koroške
sporočam, da si jih naj zagotovijo čimprej, če bi radi videli praznik nogometa ob prihodu
takšnega velikana svetovnega nogometa. (intervju je bil opravljen v soboto, 11.7., op. a.)
Rekord stadiona pa zanesljivo ne bo padel, ker so normativi UEFE zelo strogi, saj bodo na
stadion spustili le toliko navijačev, kolikor je označenih sedežev.
Poleg tekmovanja v Evropi vas v prvi vrsti verjetno najbolj zanima prihajajoča sezona v
slovenski nogometni ligi. Kakšni so cilji kluba za letošnje leto oziroma ali lahko Rudar
poseže še višje kot lani?
Za nas bo to izredno naporna sezona. Igranje v pokalu UEFA zahteva svoj davek, ki se bo
sigurno odrazil tudi v državnem prvenstvu. Cilj kluba je napredovanje korak za korakom - prvič,
uvrstitev ekipe v sredino lestvice, in drugič, postati stabilen prvoligaš na vseh področjih. Lani
smo svoje cilje presegli v vseh pogledih, zaradi tega bi bilo nerealno pričakovati, da bi v letošnji
sezoni lahko stopili še višje.
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Kako ocenjujete kvalieteto nogometa v prvi slovenski nogometni ligi? Se izboljšuje,
stagnira, pada?
Naša liga ni tako slaba, kot jo hočejo predstaviti nekateri. Verjemite mi, da je veliko tekem v naši
prvi ligi na spodobnem nivoju in primerljivih z zahodnimi ligami. Res pa je, da kulisa, ki je v
ozadju, ni tako bleščeča kot v tujini. Tam številne kamere, veliko gledalcev, boljša infrastruktura
in nasploh več denarja ter posluha države, nogomet naredi bolj gledljiv in dobičkonosen, tako
da so vsi akterji veliko bolj zadovoljni.
Na kakšen način bi lahko povečali zanimanje ljubiteljev nogometa, da bi v večji meri
spremljali nogometne tekme na slovenskih stadionih v živo? Kje so rezerve?
Rezerv je ogromno predvsem v medijski predstavitvi nogometa in popularizaciji le tega. Manjka
poročanj o mladih in njihovem razvoju, premalo je informacij o tekmah slovenske kadetske in
mladinske lige, manjkajo prenosi s tekem prve nogometne lige, za prvo ligo bi lahko imeli
posebno športno oddajo ... Nasploh pa vsi delujoči v nogometu še zmeraj plačujemo davek
tega, da je nogomet »balkanski šport«, vendar lahko to propagirajo le tisti, ki še nikoli niso bili
po svetu ali v razviti Evropi. Tam je nogomet nedvomno šport številka ena in medijsko daleč
pred vsemi drugimi.
Še ne dolgo tega je imela Koroška dva prvoligaša, danes nima nobenega več. Dravograd
se sicer počasi vrača, a njegova realnost je še vseeno daleč od prve lige ... Čemu
pripisujete glavne razloge, da Korošci nimamo več predstavnika v najmočnejšem
tekmovanju?
Razloga sta le dva: na Prevaljah so pozabili na delo z mladimi in razvoj trenerskega kadra, v
Dravogradu pa so se pojavili preveliki apetiti nekaterih, ki niso nikoli prej razumeli nogometa.
Poleg slabe gospodarske situacije na Koroškem je to ključni razlog za padec nogometa. Prav
tako pa bi bilo dobro, da bi se v naši regiji vsi delujoči v nogometu končno usedli skupaj in
spoznali, da obdelovanje svojega »malega vrtička« ne pelje nikamor. Le s skupnimi močmi,
timskim delom, sodelovanjem in komunikacijo bomo lahko nekaj dosegli.

Marijan Pušnik je za Bajto pred časom opravil tudi krajši intervju "Od A do Ž". Najdete ga
lahko tukaj .
Pred desetimi leti ste Dravograd pripeljali iz druge v prvo ligo, pred dvema sezonama se
je ista zgodba ponovila z Rudarjem. Kakšna je razlika med prvo in drugo slovensko
nogometno ligo?
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Razlika med prvo in drugo ligo je ogromna. Tako v organizacijskem, logističnem in finančnem
smislu. Če klub nima dobro organizirane logistike in nogometne šole, ter mu manjka močan
sponzor, ne obstaja realna možnost za dolgoročno preživetje na slovenski nogometni sceni.

V preteklosti ste se uspešno ukvarjali tudi z mlajšimi selekcijami. Nenazadnje ste
ustanovitelj dravograjske nogometne šole, ki že od vsega začetka velja za eno najboljših
v naši državi. Kakšno je vaše mnenje o delu z mladimi nogometaši pri nas, ki v vedno
večji meri zbežijo v tujino, takoj ko se pokaže prva priložnost?
Z mladimi se dela iz leta v leto bolj kvalitetno, rezultati pa so vidni tudi z uvrstitvijo naše ekipe
U19 na Evropsko prvenstvo. Mladi bodo zmeraj bežali v tujino, kar je normalno, saj so ponudbe
tujih klubov neprimerljive z našimi. Vseeno pa to ni zmeraj pravilna pot za vsakega od teh
mladih igralcev. Veliko bi si jih z igrami in treniranjem pri nas zagotovilo boljšo športno pot in
napredek.
Imate z Rudarjem dolgoročne cilje oziroma ali boste v prihodnosti poizkušali priti še
kakšno stopničko višje? Pri tem imam v mislih tujino.
Z Rudarjem imam podpisano pogodbo še za dve leti, z možnostjo odhoda v tujino, kar je
vsekakor moj veliki cilj v prihodnosti. Vem, da sem tako osebnostno kot strokovno dozorel, da
lahko svoje znanje uporabim tudi preko naših meja.

Ko sva že ravno pri tujini. Pred petimi leti ste za deset mesecev prevzeli iransko moštvo
SC Pasargad. Lahko opišete to nogometno in življenjsko izkušnjo? Zakaj niste v Iranu
ostali dlje časa?
Opisati Iran v nekaj stavkih ne bi bilo realno. Rad bi poudaril le to, da sem v Iranu naredil
dodatno strokovno in življenjsko fakulteto. Nikoli mi ne bo žal, da sem se podal v te daljne kraje.
Razlog, da nisem ostal dlje časa, pa je čisto enostaven - Iranci so mi ostali dolžni ogromno
denarja, sam pa sem profesionalec, ki živim od nogometa. Normalno je, da sem odšel s
trebuhom za kruhom.
Če malenksot špekuliram - slovenski reprezentanci se ne bo uspelo uvrstiti na svetovno
prvenstvo in sledila bo menjava selektorja. V novem mandatu bi lahko kot logični
naslednik dobili priložnost prav vi?
Že dvakrat sem bil v ožjem izboru za selektorja. Z veseljem bi sprejel povabilo, toda glede na
trenutne trende v nogometu nimam več realnih možnosti, da bi bil zopet v konkurenci med
tistimi trenerji, ki jih bo doletela ta čast.
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Kakšno je vaše mnenje o slovenski reprezentanci? Se je sposobna uvrstiti na svetovno
prvenstvo?
Slovenska reprezentanca je zopet konkurenčna ostalim. Veliko igralcev igra v tujini in je tako
igralsko kot osebnostno dozorelih - vedo, zakaj igrajo. Naše možnosti še niso izgubljene in
resnično upam, da se bodo fantje borili do zadnje priložnosti ter se uspeli uvrstiti na svetovno
prvenstvo.
Trenutno so v nogometnem svetu v ospredju skoraj da neverjetni prestopi najboljših
nogometašev. Ali nogomet s takšno usmeritvijo in vizijo, pri čemer so prisotne bajne
vsote denarja, izgublja tla pod nogami?
Enormne vsote, ki se pojavljajo v zadnjem času, po mojem mnenju ne koristijo nogometu. V
bližnji prihodnosti se nam bo to vrnilo v negativnem smislu. Tradicija - pripadnost svojemu klubu
in kolektivu - bi morala biti bolj poudarjena in cenjena, saj bo nogomet v nasprotnem primeru
izgubil svoj osnovni smisel in namen. Igra in uživanje v nogometu sta osnovi, ki naj bi nas vse
veselili in navduševali.

Intervju je bil prvič objavljen v Bajtarju , tiskani izdaji spletnega časopisa www.bajta.si .
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