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KDO JE NAŠA TINA? 
Kot že veste, vam bova danes predstavili našo zvezdo Koroške Tino Maze. Je 

najuspešnejša slovenska alpska smučarka v svetovnem pokalu, ena izmed šestih smučark, 

ki so zmagale v vseh petih disciplinah in ena od treh, ki jim je to uspelo v eni sami sezoni. 

Rojena je bila 2. 5. 1983 in trenutno živi v Gorici s svojim partnerjem Andreo Massijem.  

 

ZAČETKI IN ŽIVLJENJEPIS 

Prvič je stala na smučeh, ko je bila stara 3 leta, pri petih letih pa je že osvojila 

prvo medaljo. V osnovni šoli je poleg smučanja trenirala tudi odbojko in se 

učila igrati klavir. Po končani osnovni šoli je obiskovala gimnazijo na Ravnah 

na Koroškem in bila hkrati sprejeta v žensko B-smučarsko reprezentanco. 

Takrat je prvič tekmovala na FIS-tekmah. V samo dveh dneh je dosegla 2. in 

1. mesto, in sicer iz startnega položaja 121 in 125. 

Veliko lepih spominov jo veže na tiste čase, a tudi nekaj težkih. To je bil čas 

(leto 2000), ko je začela tekmovati v svetovnem pokalu. Pokazala je velik 

potencial, še posebej v veleslalomu, vendar nikoli ni prišla na raven njene 

športne prijateljice iz otroštva, Janice Kostelić. 

Mnoge menjave ekip so jo skoraj prepričale, da konča svojo smučarsko 

kariero, a iz tega je nastala briljantna ideja. V letu 2008 sta z Andreo 

Massijem (trenerjem) ustanovila zasebno ekipo, imenovano Team to aMaze. 

Ubrala sta drugačno pot. 

Odločitev se je pokazala za pravilno in prinesla velik uspeh. Od takrat se 

nikoli ni vrnila nazaj domov brez medalje na svetovnih prvenstvih in 

olimpijskih igrah. Še posebej je ponosna, da je tej majhni ekipi uspelo doseči 

maksimalne rezultate z minimalnimi sredstvi. Pravo ravnovesje zaupanja z 

Andreo je pripeljalo do neverjetnega napredka v športu. Delo z njim je veliko 



pomagalo. Naučila se je, da je velika razlika med biti drugi ali pa biti 

zmagovalec. 

 

Tina je v karieri osvojila 26 zmag v svetovnem pokalu, s čimer je postala 

najboljša alpska smučarka v zgodovini Slovenije. Skupaj je osvojila 13 medalj 

na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. Postavila je "svetovni rekord" po 

številu točk –  2414 točk v eni sezoni svetovnega pokala (moški in ženske). V 

tej prelomni sezoni je prav tako posnela pesem – Moja pot je moja odločitev. 

 

Letos si je vzela odmor od smučanja za umiritev in osredotočanja samo na 

sebe ter si vzela nekaj časa, za pogled na svet okoli sebe.  

ŠOLANJE 
 

Osnovno šolo je obiskovala v Črni na Koroškem. Po končani osnovni šoli se je 

vpisala na  Gimnazijo Ravne na Koroškem. Prvi letnik je obiskovala v šolskem 

letu 1998/1999, maturirala pa je v šolskem letu 2001/2002. Njen razrednik je 

bil prof. Adolf Urnaut. Ko je 4. 1. 2002 prvič stala na stopničkah za svetovni 

pokal, so ji na Gimnaziji podarili darilo: medvedka, šopek ter žogo, na kateri 

je pisalo »TINI ZA 1. STOPNIČKE V SVETOVNEM POKALU«. 

V športnem biltenu Gimnazije Ravne na Koroškem je v uvodniku v šolskem 

letu 2002/2003 njeno razmišljanje. 

Lep pozdrav! 

Uf, kakšno nalogo sem dobila… Saj ne vem, kaj naj napišem hiši, v kateri sem 

preživela toliko lepih trenutkov. Ne še dolgo nazaj sem tudi jaz sedela v 

klopeh, kjer sedite sedaj vi. Kljub temu da sem bila veliko odsotna (zaradi 



treninga, da se razume), se je tudi meni uspelo podpisati na kakšno klop v 

učilnicah. Temu se nisem mogla odpovedati … he he. Odpovedati sem se 

morala zame pomembnejšemu druženju s sošolci in prijatelji, kar mi je v teh 

letih včasih zelo težko. Tisti, ki ste športniki ali ste zaposleni s čim drugim to 

poznate. Imela sem obdobje, ko bi smuči postavila v kot in bi bila samo 

dijakinja oz. študentka. Ko enkrat uspeš, so takšni trenutki pozabljeni. 

Povrnjen ti je ves trud in delo, ki ga vložiš v šport. Takrat ugotoviš, da se 

splača vztrajati. Normalno je, da pridejo težki trenutki in takrat je 

pomembno, da verjameš vase in imaš ob sebi takšne ljudi, ki ti znajo 

pomagati. Profesorji na gimnaziji to zagotovo znajo. 

Želim vam veliko športnih in šolskih uspehov!!! 

Vaša Tina Maze 

17. maja 2016 je diplomirala na Univerzi v Mariboru in postala profesorica 

razrednega pouka. Morda pa se nekega dne vrne v šolo. 

 

2012–2013: Sezona podiranja rekordov 
Sezono  je začela z veleslalomsko zmago v Söldnu, ki sta ji sledili še dve v isti 

disciplini in ena v superkombinaciji. V veleslalomu v Courchevelu je v tej 

disciplini zmagala še četrtič zapored. Do novega leta je 11-krat stala na 

stopničkah (5 x 1, 2 x 2 in 4 x 3) ter si privozila precejšnjo prednost v 

skupnem seštevku Svetovnega pokala. Podrla je rekord v številu osvojenih 

točk (2180) in stopničk (19) v koledarskem letu. Njena prva zmaga v 

superveleslalomu, 13. januarja 2013 v St. Antonu, jo je uvrstila med majhno 

skupino smučark, ki jim je uspelo zmagati v vseh disciplinah. 26. januarja 

2013 je veleslalom v Mariboru končala na drugem mestu ter si tako 

zagotovila svoj prvi mali kristalni globus. Dan kasneje je na istem prizorišču 



zmagala v slalomu. Dodala je še nekaj uvrstitev na stopničke in vseskozi 

povečevala prednost v skupnem seštevku (osvojila je več točk kot drugo in 

tretje uvrščena skupaj). 24. februarja si je z drugo zmago v superkombinaciji 

že devet tekem pred koncem zagotovila Veliki kristalni globus. Kljub temu da 

je imela največ točk v superkombinaciji, pa se globusi v tej disciplini niso 

podeljevali. 1. marca 2013 je z 19 stopničkami v sezoni, ki jih je osvojila v 

superkombinaciji v Garmisch-Partenkirchnu, podrla rekord v številu stopničk 

v eni sezoni med ženskami. Naslednji dan se je z zmago v smuku pridružila še 

dvema smučarkama, ki sta v eni sezoni dosegli zmage v vseh disciplinah. Na 

isti tekmi je padel tudi rekord po številu osvojenih točk na sezono (2000), ki 

ga je držal Herman Maier. Po odpovedi smuka na finalu svetovnega pokala v 

Lenzerheideju 13. marca je le za točko zaostala za malim kristalnim 

globusom, ki ga je osvojila Lindsey Vonn. 14. marca je odpadel še 

superveleslalom, kar je pomenilo, da je osvojila še drugi mali kristalni globus 

v sezoni. Sezono je sklenila z 11. zmago (šesto v veleslalomu) in postavila 

rekord po številu osvojenih točk, 2414. 

Kristalni globusi 

3 kristalni globusi (1 veliki, 1 veleslalomski, 1 superveleslalomski; dobila bi 

tudi superkombinacijskega (2013), vendar so ta mali globus ukinili). 

Glasba 

V osnovni šoli je poleg smučanja igrala še klavir. Med pripravami na sezono 

2012/13 je posnela svojo prvo pesem z naslovom »My Way is My Decision« 

(Moja pot je moja odločitev). O skoku v glasbene vode je napisala tudi blog. 

Novica o njeni pevski karieri je pritegnila prav tako tuje medije. Avtor 

aranžmaja in produkcije je Raay, glasbo sta napisala Matjaž Jelen in Raay, 



besedilo pa sta prispevala Charlie Manson in Leon Oblak. Izdana je bila 26. 

oktobra, dan pred prvo tekmo sezone v Söldnu. Video je postal najhitreje 

rastoč nov video po številu ogledov kateregakoli slovenskega izvajalca, saj je 

v zgolj treh dneh dosegel pol milijona ogledov. 

Intervju s Tino Maze 
Kako se počutite kot najbolj priljubljena Slovenka, ki je nenehno pod 

nadzorom javnosti? 

Ko je vsega preveč, se najraje skrijem ali zaprem vase, kar pa ni zmeraj 

dobro. Moj obrambni sistem je takšen, da se zaprem, pač nisem dostopna. 

Zavedam se, da so ti trenutki minljivi, zato si nekako ne delam velikih ali 

prevelikih preglavic s tem, ko kaj ne gre. 

Kje takrat najdete svoje zavetje pred svetom? 

V sebi, v tišini, v samoti in med tistimi ljudmi, ki razumejo mojo situacijo – 

takrat se lahko razgovorim. Andrei je moj umik težko sprejeti, ker je 

ekstrovertiran tip, jaz pa imam trenutke, ko težave raje predelam sama, kot 

da se o njih pogovarjam, predvsem z moškimi, ki včasih ne razumejo ženskih 

problemov. 

Katera vaša značajska lastnost vam je najbolj pomagala do uspeha? 

Perfekcionizem. Vedno sem hotela biti pridna, da so bili drugi zadovoljni z 

mano. Želela sem se dokazovati. 

Kdo vam je najbolj pomagal pri tem, da ste lahko usvojili zmagovalni način 

razmišljanja? 



Andrea, zagotovo! Tisto leto, ko sem hotela nehati, me je on v bistvu 

prepričal, naj vztrajam, upal se je spustiti v to z mano, skupaj sva si upala. Ko 

se ena oseba tako preda stvari, ki sem jo želela uresničiti jaz, si želiš vse vrniti 

nazaj – njemu, nam ... Vedno sem bila tudi jaz pripravljena storiti vse, le s 

takšno izjemno energijo pa sem bila lahko tako zelo uspešna. 

Ste vraževerni? Imate kakšen ritual, ki ga uporabljate pred tekmami ali 

nasploh? 

Ja, kar, no ... Težava je, da imam svoje navade, v katere verjamem, in karkoli 

se zgodi v nasprotju z njimi, me zmoti. Ne vem, ali je to ravno vraževernost, 

ampak so spremembe in so nepričakovane situacije, ki jih ne obvladaš, in 

tukaj lahko vidim povezavo z rituali. 

Kakšen odnos pa imate do mode? Časa zanjo ravno nimate, a je videti, da jo 

imate radi? 

Rada sem preprosta, ne maram komplicirati. Včasih se rada zelo uredim, ker 

med sezono res nimam časa za modo, saj smo preveč zasičeni z drugimi 

rečmi, zato zdaj spomladi uživam, ko lahko izbiram med vso garderobo, ki jo 

imam doma. Pogosto je celo ne potrebujem toliko, a zdaj imam vsaj čas, da 

se malce lepše ali malce drugače oblečem kot takrat, ko sem na poti z ekipo. 

Težko bi se odločila, kaj mi je najbolj všeč, odvisno od priložnosti in seveda 

časa. 

Zanimivosti 

Tina in medvedja moč (knjiga)  Zgodba z avtobiografskimi elementi in 

osebnim, iskrenim nagovorom mladim bralcem na njihovi poti k 

uresničevanju sanj je resnično njena. 



Čeprav Tinina zgodba pripoveduje o izjemnem in neponovljivem uspehu, je 

to tudi zgodba o premaganem strahu, trdem delu, družini, podpori, sreči, 

veselju, pa tudi spodbudi, ki jo vsi kdaj potrebujemo. 

Slikanica je tako kot nalašč za vse velikih sanj polne mlade bralce (5), saj jim 

ponuja iskreno zgodbo in resnično pravljico. 

Kot navdih, ko sanjajo velike sanje, v uteho, ko zbirajo pogum in v spodbudo, 

ko potrebujejo medvedjo moč. 

 

 

DOSEŽKI 

SVETOVNI POKAL  

Sezona Skupno Slalom Veleslalom Superveleslalom Smuk Kombinacija 

2008/09 6. (852) – 3. (368) 7. (202) 18. (125) 21. (26) 

2009/10 4. (943) 6. (272) 3. (372) 8. (200) 25. (67) 14. (32) 

2010/11 3. (1139) 7. (295) 6. (208) 18. (83) 8. (261) 2. (212) 

2011/12 2. (1402) 3. (413) 5. (367) 4. (257) 9. (210) 2. (125) 

2012/13 1. (2414) 2. (655) 1. (800) 1. (420) 2. (339) 1. (200) 

2013/14 4. (964) 12. (148) 10. (184) 7. (183) 3. (409) 6. (40) 

2014/15 2. (1513) 3. (439) 5. (266) 3. (390) 3. (356) 2. (80 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smu%C4%8Danju_2009
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smu%C4%8Danju_2010
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smu%C4%8Danju_2011
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smu%C4%8Danju_2012
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smu%C4%8Danju_2013
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smu%C4%8Danju_2014
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_pokal_v_alpskem_smu%C4%8Danju_2015


PRVA TEKMA V SVETOVNEM POKALU: 2. 1. 1999, Maribor, veleslalom (32.). Ker je bila 

takrat stara šele 15 let, so ji izjemoma dovolili tekmovati. 

PRVE TOČKE V SVETOVNEM POKALU: 28. 10. 2000, Sölden, veleslalom (24.) 

PRVE STOPNIČKE V SVETOVNEM POKALU: 4. 1. 2002, Maribor, veleslalom (2.) 

PRVA ZMAGA V SVETOVNEM POKALU: 26. 10. 2002, Sölden, veleslalom (1.) 

 

    



ZMAGE V SVETOVNEM POKALU 

Datum  Prizorišče  Disciplina  

26. 10. 2002 Sölden AUT veleslalom 

22. 12. 2004 St. Moritz SUI veleslalom 

8. 1. 2005 Santa Caterina ITA veleslalom 

22. 1. 2005 Maribor SLO veleslalom 

22. 10. 2005 Sölden AUT veleslalom 

2. 2. 2008 St. Moritz SUI smuk  

10. 1. 2009 Maribor SLO veleslalom 

14. 3. 2009 Äre SWE veleslalom 

11. 3. 2010 Garmisch-Partenkirchen GER veleslalom 

4. 3. 2011 Trbiž ITA alpska kombinacija 

18. 3. 2011 Lenzerheide SUI slalom 

27. 10. 2012 Sölden AUT veleslalom 

25. 11. 2012 Aspen USA veleslalom 

7. 12. 2012 St. Moritz SUI alpska kombinacija 

9. 12. 2012 St. Moritz SUI veleslalom 

16. 12. 2012 Courchevel FRA veleslalom 

13. 1. 2013 St. Anton AUT superveleslalom 

27. 1. 2013 Maribor SLO slalom 

24. 2. 2013 Meribel FRA alpska kombinacija 

2. 3. 2013 Garmisch-Partenkirchen GER smuk 

10. 3. 2013 Ofterschwang GER slalom 

17. 3. 2013 Lenzerheide SUI veleslalom 

25. 1. 2014 Cortina d Ampezzo ITA smuk 

15. 11. 2014 Levi FIN slalom 

5. 12. 2014 Lake Louise CAN smuk 

12. 12. 2014 Äre SWE veleslalom 
 

26 zmag (14 – veleslalom, 3 – alpska kombinacija, 4 – slalom, 1 – superveleslalom,           

4 – smuk). 

80 stopničk (27 – veleslalom, 17 – slalom, 17 – superveleslalom, 11 – smuk, 6 – alpska 

kombinacija, 2 – paralelna tekma). 

  



OLIMPIJSKE IGRE 
Prvič je na olimpijskih igrah nastopila pri osemnajstih letih, leta 2002 v Severni Ameriki, 

Salt Lake City-ju, prvo olimpijsko medaljo je osvojila v Vancouverju leta 2010 v 

superveleslalomu. Nastopila je na štirih olimpijskih igrah: Salt Lake City 2002 (veleslalom), 

Torino 2006 (veleslalom in superveleslalom), Vancouver 2010 (smuk, alpska kombinacija, 

slalom, smuk, superveleslalom, veleslalom), Soči 2014 (alpska kombinacija, smuk, slalom, 

veleslalom, superveleslalom). 

Datum  Prizorišče Disciplina  Uvrstitev  

20. 2. 2010 Whistler Creekside CAN superveleslalom 2 

25. 2. 2010 Whistler Creekside CAN veleslalom 2 

12. 2. 2014 Sochi RUS smuk 1 

18. 2. 2014 Sochi RUS veleslalom 1 

 

  



SVETOVNO PRVENSTVO 
Prvič je na svetovnem prvenstvu nastopila pri sedemnajstih letih, leta 2001 v St. Antonu, 

Avstriji. Prvo medaljo je osvojila v Val d Iseru leta 2009 v veleslalomu. Nastopila je na 

osmih svetovnih prvenstvih: St. Anton 2001 (veleslalom, superveleslalom, slalom), St. 

Moritz 2003 (veleslalom, slalom), Santa Caterina 2005 (veleslalom, superveleslalom, 

alpska kombinacija, slalom), Äre 2007 (superveleslalom, alpska kombinacija, veleslalom, 

slalom) Val d Isere 2009 (superveleslalom, smuk, alpska kombinacija, veleslalom), 

Garmisch-Partenkirchen 2011 (smuk, superveleslalom, alpska kombinacija, veleslalom, 

slalom), Schladming 2013 (smuk, superveleslalom, alpska kombinacija, veleslalom, 

slalom), Vail/Beaver Creek 2015 (smuk, superveleslalom, alpska kombinacija, veleslalom, 

slalom). 

Datum  Prizoršče  Disciplina  Uvrstitev  

12. 2. 2009 Val d Isere FRA veleslalom 2 

11. 2. 2011 Garmisch-Partenkirchen GER superkombinacija 2 

17. 2. 2011 Garmisch-Partenkirchen GER veleslalom 1 

5. 2. 2013 Schladming AUT superveleslalom 1 

8. 2. 2013 Schladming AUT superkombinacija 2 

14. 2. 2013 Schladming AUT veleslalom 2 

3. 2. 2015 Vail/Beaver Creek USA superveleslalom 2 

6. 2. 2015 Vail/Beaver Creek USA smuk 1 

9. 2. 2015 Vail/Beaver Creek USA alpska kombinacija 1 

 

  



REKORDI 

Rekord Tina Prejšnji rekord 

Največ točk (Ž) 2414 (71 % točk) Lindsey Vonn – 1980 

Največ točk 2414 (71 % točk) Hermann Maier – 2000 

Največ stopničk v sezoni (Ž) 24 (71 % tekem) Hanni Wenzel, Pernilla Wiberg – 18 

Največ stopničk v sezoni 24 (71 % tekem) Hermann Maier – 22 

Med najboljših 5 (Ž) 31 (91 % tekem) Pernilla Wiberg – 24 

Med najboljših 5 31 (91 % tekem) Hermann Maier – 24 

Najvišja razlika med 1. in 2. mestom (Ž) 1313 Lindsey Vonn – 578 

Najvišja razlika med 1. in 2. mestom 1313 Hermann Maier – 743 

Točke po 10. tekmi 677 (68 % točk) Katja Seizinger – 643 

 

  



NAGRADE IN PRIZNANJA 

Leta 2009 je prejela Bloudkovo plaketo za »pomembne tekmovalne dosežke v alpskem 

smučanju« in medaljo za zasluge Republike Slovenije za »velike dosežke na področju 

športa, v alpskem smučanju«, leto kasneje pa še Bloudkovo nagrado. Petkrat je bila 

izbrana za slovensko športnico leta, v letih 2005, 2010, 2011, 2013 in 2014. Leta 2013 jo je 

slovenski predsednik Borut Pahor odlikoval z zlatim redom za zasluge za »izjemne športne 

dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču ter navdih ljudem«. 

 

 


