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1.  Župan Mestne občine Murska Sobota –  
     dr.  Aleksander Jevšek

50-letnica ustanovitve prvega atletskega kluba v Murski Soboti

V pričujoči knjižici, ki je izšla ob 50. obletnici Atletskega kluba Pomurja, 
je opisana pot razvoja atletike v naši regiji in občini.  Številni posamezniki so 
zaslužni, da smo v Murski Soboti dobili prve oblike organizirane atletike že 
skupaj z ustanovitvijo soboškega športnega društva Sokol v letu 1920. Kakor je 
za vrhunske dosežke pri športu značilna vztrajnost, so bili vztrajni tudi športni 
delavci, ki so žrtvovali svoj prosti čas, energijo, velikokrat tudi lastna sredstva za 
ohranitev atletike v naši občini.

Zato ob 50. obletnici ustanovitve Atletskega kluba v Murski Soboti 
čestitam ustanoviteljem, zdajšnjemu in vsem dosedanjim vodstvom in vsem, ki 
so doprinesli k razvoju te športne panoge v naši občini. Želim si, da bi ob izdaji 
zbornika ob naslednji priložnosti vanj lahko zapisali še več odličnih rezultatov, 
predvsem pa, da bi naše mesto v bližnji prihodnosti dobilo nov atletski stadion, 
ki bi omogočal še boljše pogoje dela za vse, ki se ukvarjajo s »kraljico športov«.
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Vsem mladim rodovom pa želim, da se naučijo vztrajnosti in discipline, 
ki so ju premogli ustanovitelji atletike v naši občini. Le tako bodo v življenju  
napredovali, se razvijali in zmagovali. 
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2. Bojan HORVAT – predsednik Atletskega kluba 
Panvita Murska Sobota
Spoštovani prijatelji atletike!

Moje ukvarjanje z atletiko sega dobrih 40 let nazaj. Takrat me je moj učitelj 
športa v OŠ skupaj s še nekaj fanti odpeljal na mednarodni atletski miting v 
Mursko Soboto. To je bilo moje prvo tekmovanje in prvo srečanje z atletiko. 
Rezultat na tem mitingu je bil zelo dober in je v veliki meri botroval temu, da 
sem se zapisal tej osnovni športni panogi.

Svojo aktivno atletsko kariero sem nadaljeval in končal pri AD Kladivar 
v Celju. Moje tekmovalno obdobje mi je prineslo veliko izkušenj in tudi 
rezultatskih uspehov na nivoju nekdanje skupne države. Po končani srednji šoli 
sem »šprintarice« obesil na klin in se posvetil vzgoji mladih v športu. 

Kot športni pedagog sem vedno gojil ljubezen do atletike in dobro sodeloval 
z Atletskim klubom v Murski Soboti.

In tako je še danes, ko se s kraljico športa spopadam kot predsednik kluba.
V čast mi je, da sem člen v verigi eminentnih oseb, ki so ves čas njegovega 

obstoja vodile edini atletski klub v Pomurju.
V čast mi je tudi, da vodim atletski klub, ki je v svoji zgodovini dal 

slovenskemu športu množico vrhunskih atletov.

V čast mi je, da vodim klub, v katerem se razvija nova generacija uspešnih 
mladih atletov, in da je ravno na obletnico ustanovitve kluba naš atlet izpolnil 



 

10

normo za odhod na evropsko dvoransko prvenstvo za člane.

Ali si za obletnico lahko želimo kaj več?

Seveda si lahko. V prvi vrsti stadion s 400 m dolgo stezo in svoje prostore, 
od garderob do klubskih prostorov. 

Želimo si podporo celotne regije, tako kot si jo kraljica športov zasluži, 
materialno in medijsko.

Spoštovani prijatelji atletike, ob izidu priložnostnega biltena bi se rad 
zahvalil vsem akterjem, ki so ga pripravljali.

Posebej hvala vsem atletskim trenerjem, ki svoje bogato znanje prenašate 
na mlade rodove. Največkrat zato dobite samo besede pohvale, kajti časa, ki ga 
posvečate svojim atletom, se ne da kupiti. 

Hvala vsem nekdanjim in današnjim atletom, ki ste in še boste ponesli s 
svojimi dosežki ime kluba in naše pokrajine širom po domovini in tujini.

Hvala MO Murska Sobota in Športni zvezi Murska Sobota za vso pomoč 
pri delovanju kluba.
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3. Stanko KERČMAR – predsednik Športne zveze 
Murska Sobota
Pregled razvoja in dosežkov Atletskega kluba Pomurje Murska Sobota v 

preteklih petih desetletjih je gotovo vznemirljiv, poučen in spodbuden prispevek 
k zgodovini in sedanjosti atletike in samega športa v Prekmurju in Prlekiji.

Bogata zgodovina organiziranosti, delovanja in druženja športnic, 
športnikov in športnih delavcev Atletskega kluba Pomurje Murska Sobota 
je pripomogla k temu, da se vedno več  ljudi, predvsem mladih, zaveda, da 
ukvarjanje s športom oblikuje tako telesno, kakor tudi duševno.

Pogled nazaj nas navdaja s ponosom, saj je to zgodba petih desetletjih 
uspešnega dela organiziranosti in delovanja na področju atletike, uspehov 
športnic in športnikov na državnih in mednarodnih tekmovanjih, strokovnega 
dela in vodenja kluba in uspešnih organizacij državnih in mednarodnih atletskih 
tekmovanj.

Atletika je tudi tisti šport, ki je v vseh obdobjih navduševala mlade, jih 
človeško gradila in jim dajala vzpodbudo za uspešno življenjsko pot.

Vse te, z atletiko pridobljene, lastnosti posameznika se pozneje pozitivno 
odražajo v vseh nadaljnjih obdobjih športa, življenja in dela. 

Zavedamo se, da je vsak trenutek življenja neskončno ustvarjalen, le 
posvetiti se mu moramo, si vzeti čas in poiskati navdih za nove cilje, strmljenja. 
Razgibati moramo življenje in odpreti  srce za dobro počutje in notranji mir.
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Vsem  športnicam in športnikom Atletskega kluba Pomurje Murska Sobota 
želim, da bi tudi v prihodnje dosegali zastavljene cilje in s tem urili veščine, ki jih 
bodo v življenju potrebovali; trenerjem pa uspešno strokovno delo in vodstvu 
uspešno vodenje kluba tudi v prihodnje ob pomoči gospodarskih subjektov, ki 
so tudi v preteklosti na kakršen koli način pomagali klubu.

Prav tako želim uspešno sodelovanje Športne zveze Murska Sobota in kluba 
na področju organiziranosti in delovanja športa v Mestni občini Murska Sobota 
in širše v Prekmurju in  Prlekiji.   

Naj bo tako tudi v prihodnje.
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4. Ludvik ZELKO, sekretar Športne zveze Murska 
Sobota
50. obletnica Atletskega kluba Pomurje, ki jo praznujemo v letu 2015, je 

ponudila priložnost, da zberemo in pripravimo gradivo o razvoju te športne 
panoge v Murski Soboti.

V okviru zbirke »Športna knjižnica«, ki jo izdaja Športna zveza Murska 
Sobota,  so atletski delavci zbrali gradivo za 11. knjižico: »Atletika v Murski 
Soboti«.  V knjižici najdemo opisane prve zametke iz leta 1920, predstavljeno 
je dogajanje do leta 1965, ko je bil ustanovljen Atletski klub Pomurje Murska 
Sobota, ki bo 26. februarja 2015 praznoval svojo 5o. obletnico. O tem so 
prispevke prispevali predsedniki kluba, atleti in atletski delavci. Zbrani so 
najboljši rezultati peterice atletov in atletinj v minulih obdobjih, prvaki 
Jugoslavije in člani reprezentance do 1991 in nastopi atletov ter atletinj v 
reprezentanci Slovenije od 1991–2014, in šport – podatki o uvrstitvah atletov in 
atletinj med najboljše športnike in športnice Pomurja.  Knjižica nam posreduje 
tudi delovanje Združenja atletskih sodnikov Murska Sobota.

Skupina športnih delavcev se je lotila naloge, da ugotovi začetke atletike na 
našem področju. Prišli smo do zanimivih podatkov in ugotovili, da je atletika 
prvič omenjena z ustanovitvijo soboškega Sokola, čeprav takrat še ni bila 
samostojna športna panoga, sokolsko gibanje pa je vsebovalo vrsto tekmovanj 
z atletskimi elementi. Torej je najbolje prve pojavne oblike te športne panoge 
združiti z ustanovnim občnim zborom soboškega Sokola, 18. marca 1920 – 
hotel Krona (Dobray).
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Leta 1936 je Murska Sobota dobila lep športni objekt v Fazaneriji z novim 
nogometnim igriščem in atletsko stezo, dolgo 330 m, torej prvi objekt za 
atletiko. Tudi v povojnem času je ta objekt služil za vadbo in tekmovanja, vendar 
so bili pogoji čedalje slabši in s preureditvijo nogometnega igrišča atletika ostane 
brez primernega objekta.

Vsekakor knjižica predstavlja pot razvoja atletike v Murski Soboti, lahko 
pa poudarimo, da so vsi atleti, atletinje, športni pedagogi in atletski delavci 
vložili veliko napora za razvoj »kraljice športa« v naši sredini, in to ob skromnih 
razmerah na improviziranih atletskih napravah. Leta 1960 je bil zgrajen in dan 
v uporabo atletski stadion s 330 m dolgo stezo z ugaski pri soboški gimnaziji (na 
mestu, kjer je sedaj športna dvorana).

Omeniti moramo, da so se v času, ko še ni bilo nosilca atletske dejavnosti, 
od povojnih časov pa vse do ustanovitve Atletskega kluba Pomurje 1965. leta, 
izvajale različne oblike tekmovanj, in to predvsem šolskih ter v okviru društva 
Partizan. Dobili smo atlete, ki so presegali pogoje v domačem okolju, zato so šli 
k drugim slovenskim klubom in nas razveseljevali z odličnimi rezultati. 

Veliko organizacijsko in strokovno delo je v tem obdobju opravil prof. 
Evgen Titan: pripravil je načrte za atletski stadion pri soboški gimnaziji z ugaski 
in je tudi zaslužen za njegovo izgradnjo. Vsem je ponudil nove možnosti za 
delo v atletiki, zlasti pa kasneje novoustanovljenemu atletskemu klubu. Ker je 
atletska dejavnost tak objekt potrebovala, smo prof. Evgenu Titanu vsi atleti, 
atletinje in atletski delavci izjemno hvaležni.

Pogled na celotni razvoj atletike v našem mestu nas lahko navdahne s 
ponosom. Pomembno vlogo je pri tem odigral Atletski klub Pomurje s svojim 
50-letnim vložkom od leta 1965 pa vse do letošnjega leta – 2015. Skozi vadbeni 
proces, tekmovanja in druge oblike je šlo veliko atletov in atletinj, njihov razvoj 
so spremljali in nadzorovali številni atletski trenerji, vključevali so se tudi drugi 
športni delavci. Pomembno delo so opravili tudi predsedniki kluba. Iz vsebine 
knjižice je možno razbrati veliko imen atletov in atletinj iz različnih obdobjih, 
zabeleženi so tudi njihovi rezultati, uspehi, veliko jih je svoje zgodbe tudi 
napisalo in so objavljene. Ugotavljam, da se je trud vseh, ki so prispevali gradivo 
za knjižico, vsekakor izplačal. V prihodnje bo tistim, ki bi raziskovali opisana 
obdobja, služilo kot osnova, primerna za dopolnjevanje. 

Od leta 1996 ima Mestna občina Murska Sobota primeren atletski stadion 
s 300 m dolgo stezo, urejenimi potrebnimi napravam, in pokrit z umetno maso. 
Objekt je veliko pripomogel h kvalitetnejšemu delu in izvajanju tekmovanj, 
zlasti osnovnošolskih in srednješolskih ter k organizaciji atletskih mitingov in 
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drugih tekmovanj. V letu 2014 so bila opravljena tudi prepotrebna vzdrževalna 
dela. Vsekakor pa Murska Sobota, ki bi naj bila regijsko središče, mora dobiti 
primeren atletski stadion z ustrezno 400 m dolgo stezo in vsemi potrebnimi 
napravami ter potrebno infrastrukturo. Šele takrat bi lahko organizirali tudi 
tekmovanja na višjem nivoju; državna prvenstva, mednarodne mitinge ...

Atletika je šport, ki je v naši sredini ponudila veliko možnosti za športno 
udejstvovanje številnim mladim. Veliko jih je bilo v nadaljnjem življenju po 
atletski karieri zelo uspešnih na svoji življenjski poti in izbranem poklicu. 

Hvala vsem, ki ste v tej zgodbi sodelovali!  

Za prispevek in zasluge pri razvoju atletike se vsem atletom in atletinjam, 
trenerjem, organizatorjem, športnim pedagogom in sodnikom ter podpornikom 
zahvaljujemo.



 

II.

Ludvik ZELKO:

ATLETIKA OD ZAČETKOV LETA 1920
DO USTANOVITVE ATLETSKEGA KLUBA 1965
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Skupina športnih delavcev se je lotila naloge, da ugotovi začetke atletike 
na našem področju. Prišli smo do zanimivih podatkov in ugotovili, da je 
atletika prvič omenjena z ustanovitvijo soboškega Sokola, čeprav takrat še 
ni bila samostojna športna panoga, sokolsko gibanje pa je vsebovalo vrsto 
atletskih elementov. Torej je najbolje prve pojavne oblike te športne panoge 
združiti z ustanovnim občnim zborom soboškega Sokola, 18. marca 1920 
– hotel Krona (Dobrai).

Leto 1919

Že to leto zabeležimo na našem območju prva organizirana športna 
udejstvovanja, tudi prve iniciative za ustanovitev društva.

V hotelu Dobrai (18. 3. 1920) prvič v okviru soboškega Sokola omenjajo 
atletiko.

Leto 1920

To je leto, ki ga štejemo za začetek organizirane športne dejavnosti v Murski 
Soboti, ki se je z uveljavljanjem sokolskega gibanja začela vključevati v slovenska 
dogajanja. Domoljubi, zbrani v okviru soboškega Sokola, ki je začel s svojim 
delom na ustanovnem občnem zboru, 18. marca 1920, so postavili prve temelje 
športnega dogajanja. Od športnih panog so gojili atletiko, nogomet, tenis, 
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namizni tenis, plavanje, zimske športe, kolesarstvo, sabljanje, šah, hazeno in 
seveda telovadbo.

Leto 1921

Sokolski vestnik župe Maribor, letnik I, št. 4 prinaša podatke o radgonskem 
okrožnem nastopu, in sicer 24. 7. 1921, ki navaja tekmovanje v metanju krogle, 
diska, kopja, v skoku v višino in daljino, dviganju bremen in v teku. Nastopila 
so sokolska društva iz Gornje Radgone, Ljutomera, Murske Sobote, Križevcev 
pri Ljutomeru in vojaštva iz Murske Sobote

Leto 1922

V našem mestu se sicer z atletskimi vajami srečujemo zgodaj v sokolski 
telovadbi, vaje so bile sestavni del sokolskega telovadnega sistema in zato tudi 
del telovadnega mnogoboja, vendar se je atletika le počasi razvijala v samostojno 
športno panogo. Že leta 1922 pa je bilo vidno, da se atletika uveljavlja in da bo 
postala priljubljena panoga. 

V okviru sokolskega gibanja v Murski Soboti, ki sta ga zlasti pospešila učitelj 
Ciril Hočevar in učiteljica Marija Draksler, zasledimo prvo atletsko dejavnost, 
prvi skromni objekt in tudi tekmovanja.

Na spomlad leta 1922 so pri meščanski šoli (zdaj Osnovna šola II) v Murski 
Soboti preuredili dvorišče, vrt in letno telovadišče opremili s 60 m tekaške 
proge, z jamo za skok v daljino in višino, prostor za suvanje krogle in met diska 
ter igrišče za košarko. Veliko so pomagali dijaki gimnazije, objekt pa je bil 
skromno napravljen. Pripravili so osnovne pogoje za izvajanje atletike, zlasti v 
spomladanskem in poletnem času.

Leta 1922 so Sobočani na župnem zletu v Studencih pri Mariboru (29. 6.) 
tekmovali v košarki, na bradlji, drogu, konju in s prostimi vajami ter v skoku v 
višino in daljino, v teku, plezanju po vrvi in suvanju krogle.

Leto 1924

16. avgusta 1924 je bil v Murski Soboti ustanovljen Športni klub Mura. V 
klubu so gojili atletiko, nogomet, tenis, namizni tenis, plavanje zimske športe, 
kolesarstvo, sabljanje, hazeno, to je bil prvi športni klub v Prekmurju.

Leto 1925

Leto 1925 je prelomno, saj se sokolska društva začnejo zavestno uvajati, 
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poleg telovadbe tudi športne panoge in tekmovalne igre: atletiko, smučanje, 
košarko, plavanje in odbojko.

Leto 1929

30. novembra 1929 je bila otvoritev soboškega sokolskega doma. 
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Leto 1935

Tega leta je bilo zgrajeno soboško kopališče.

Aleksander Čisar: Začetki atletike

Prvi pisni zapisi o atletskih tekmovanjih v Murski Soboti se po dosedanjih 
znanih podatkih omenjajo leta 1928, ko so bili po mestu organizirani štafetni 
teki. Atletiko ali takrat imenovano lahko atletiko sta gojila telovadno društvo 
Sokol in Športni klub Mura. V letu 1934 so bila organizirana že prva atletska 
tekmovanja na travniku oz. na starem nogometnem igrišču. Tako je bilo (28. 6. 
1934) ob 10-letnici delovanja ŠK Mura organizirano lahkoatletsko tekmovanje 
za juniorje in naslednji dan, 29. 6. 1934, naprej štafetni tek skozi mesto za pokal 
mestnega župana in nato popoldne še seniorski lahkoatletski miting.

Leta 1936 je bilo v M. Soboti zgrajeno novo nogometno igrišče skupaj s 
330-metrsko atletsko stezo.

Sokolski dom v Murski Soboti (posnetek je iz časov, ko je bil dom zgrajen).
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Športni klub Mura v M. Soboti 
svečano otvori stadion Njegova 
Vel. Viteškega kralja Aleksandra I 
Zedinitelja v nedeljo, 30. 6. 1936, s 
propagandno štafeto skozi M. Soboto 
s startom ob 11.30 uri dopoldne. 
Proga vodi po

Lahko atleti na otvoritvi stadiona. 
Tudi lahka atletika kot temeljna 
vzgojna panoga, nazvana kraljica 
športa kaže doprinesti svoj delež k 
čim večjemu propagandnemu uspehu 
otvoritve stadiona Viteškega kralja 
mestnih ulicah in je dolga 1000 m. 
Popoldne ob 14.30 uri priredi na 
stadionu lahkoatletski miting kot 
prireditev po dolžnosti. Program in 
vrstni red tekmovanja je naslednji:

1. Tek 100 m seniorji
2. Skok v višino z zaletom (sen.)
3. Tek 400 m sen.
4. Tet diska sen.
5. Skok v daljino z zaletom sen.
6. Tek 1500 m sen.

7. Met krogle sen.
8. Tek 100 m sen.
9. Švedska štafeta 

     400x300x200x100m

Aleksandra I Ujedinitelja.
Prvič bo v Pomurju zbrana elita 

slovenskih atletov. Garda najboljših 
bodo tvorili kanoni, državni prvaki 
Akademskega S. K. Primorja: Gabršek, 
prof. Žorga A. Krevs, Skušek, Čurda, 
Goršek, Pleteršek, Putinja, Slanič itd.

Mogoče bomo videli tudi 
izvrstnega metalca diska in kladiva 
ing. Stepišnika. Ptuj je prijavil 
močnega srednjeprogaša Jungerja in še 
14 drugih atletov.

Pričakujemo še prijave iz 
Maribora, Varaždina in drugih mest.

In postava Mure?
Njen prvi nastop je! Mislim 

pa, da nas ne bodo naši prekmurski 
kanoni razočarali.

Besedilo za najavo atletskega tekmovanja, ki je bilo objavljeno v 
MURSKI KRAJINI, in ga je napisal načelnik lahkoatletske sekcije Ciril 
Tručl, eden izmed najboljših slovenskih in jugoslovanskih srednjeprogašev 
v tistem obdobju.

V nedeljo, dne 30. junija 1936, je 
SK Mura na

najslovesnejši način otvoril 
svoje novo športno igrišče »Stadion 
viteškega kralja Aleksandra I. 
Ujedinitelja« Vsa svečanost se je vršila 
pod pokroviteljstvom Nj. Vel. kralja 
Petra II.

V dopoldanskem sporedu je bila 
štafeta

skozi mesto na 1800 m dolgi 
progi, za katero je vsak klub postavil 

po 8 tekačev. V tej konkurenci je z 
lahkoto zmagala štafeta Primorja

(Šušteršič, Putinja, Czurda, 
Pleteršek, Skušek, Gabršek, Srakar 
in Cerar L) v času 2.00 štiri petinke, 
drugo mesto je zasedla štafeta Mure v 
času 2.00 ena petina.

Popoldne ob 14. uri je bil po 
vseh slavnostnih govorih in drugih 
ceremonijah stadion otvorjen.

Zanimiv lahkoatletski spored je 
nato v posameznih disciplinah prinesel 
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naslednje rezultate:
100 m juniorji C:

1. Čisar (Mura) 12.5
2. Muller (Ptuj) 12.6

100 m seniorji:
1. Pleteršek (Primorje) 11.6
2. Šušteršič (Pr) 11.8
3. Kovačič (Pr) 11.9

400 m: Skušek (Pr) 53.4
Skok v daljavo: 1. Putinja (P) 6.29

Skok v višino: 1. Pleteršek (Pr) 1,61
Krogla: 1. A Serše (Pr) 11.73
1.500 m: Srakar (Pr) 4.26

V odmoru glavne nogometne 
tekme so podelili priznanja: za prvo 
mesto pozlačeno kolajno, za drugo 
in tretje mesto pa diplome. Vse zlate 
kolajne so pobrali atleti iz Primorja, le 
ena je ostala doma. Torej se je napoved 
Tručl Cirila uresničila.

Zapis iz časopisa JUTRO o navedenem atletskem tekmovanju.

Tako lahko s ponosom ugotovimo, da je prvo zlato medaljo na atletskem 
mitingu osvojil Aleksander Čisar iz Murske Sobote, ki nam je tudi posredoval 
navedeno gradivo o začetku atletike pri nas.

Od takrat naprej so se atletska tekmovanja odvijala vsako leto v obliki 
mitingov in raznih prvenstev. Mitingi so potekali na krožni stezi, ki je bila 
narejena iz leša in je bila dolga 330 m. To je tudi poglavitni razlog, da rezultatov 
iz tistega obdobja ne moremo primerjati z današnjimi – zaradi neravne podlage, 
opreme, copat, merjenja …

Prvo medaljo z državnega prvenstva je prinesel g. Žorga, član SK Mura, 
leta 1937 v Zagrebu, in sicer na 800 m s časom 2,05,8, dosegel je 2. mesto. 
Seveda so se soboški atleti v času pred vojno udeleževali vseh mitingov, ki so bili 
organizirani v bližnji okolici do Ljubljane in Zagreba.

Leto 1936

28. junija 1936 je bila otvoritev soboškega stadiona z nogometnim 
igriščem, atletskimi napravami in tribuno. Fazanerija je po bazenu (leta 1935) 
dobila pravo podobo z novim stadionom. Soboški stadion je bil dopolnjen z 
atletskimi napravami, nogometnim igriščem in tribuno. Otvoritvi je »kumoval« 
kralj Jugoslavije, zato je dobilo igrišče ime: »Stadion Viteškega kralja Aleksandra 
I. Zedinitelja« in je bilo med najlepšimi v Jugoslaviji.
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Častna tribuna ob otvoritvi soboškega stadiona – leto 1936.

V atletskem delu otvoritve so nastopili tekmovalci iz Ptuja, Maribora, 
Primorje in Ilirija iz Ljubljane, ter domači atleti. Na 100 m so tekli člani 
soboškega Sokola: Aleksander Čisar, Sergej Abakumov in Milan Deškovič. 
Aleksander Čisar je bil na 100 m prvi, osvojil je zlato kolajno, v vseh drugih 
disciplinah so zmagovali gostje. Dopoldne tega dne je bil skozi mesto izveden 
štafetni tek. ŠK Mura je osvojila 2. mesto.

 
Aleksander Čisar je v teku na 100 m osvojil 1. mesto.
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Leto 1939

15. oktobra 1939 je Sokolsko društvo Murska Sobota izvedlo tekmovanje 
v osmeroboju za starejše naraščajnike in šesteroboj za mlajše naraščajnike. 
Programa osmeroboja je vseboval tudi atletske discipline: skok v višino, met 
diska in tek na 100 m (ob drogu, bradlji, konju na šir brez ročajev, poznavanje 
sokolstva in streljanju), najboljši je bil Franc Šumak. Discipline v šesteroboju pa 
so bile: skok v daljino, tek na 60 m, met žogice s pentljo iz atletskega programa 
(poznavanje sokolstva, krogi in koza), najboljši je bil Marjan Urek.

Leto 1945

Po osvoboditvi, 17. oktobra 1945, se je začela športna dejavnost v okviru 
Fizkulturnega društva Murska Sobota, to je bilo prvo telesno-vzgojno društvo 
po II. svetovni vojni, med številnimi sekcijami pa najdemo tudi atletiko, 
sekcijo pa sta vodila Ciril Tručl in Milan Šušteršič. Redno so bili organizirani 
spomladanski in jesenski krosi, teki čez drn in strn, atletske discipline je zajemalo 
tudi tekmovanje za značko ZREN* (teki, meti, skoki – ZREN* – Za republiko 
naprej). Na soboški gimnaziji je začel delovati športni aktiv, tudi na ekonomski 
srednji šoli je zaživel. Tudi na tekmovanjih najdemo atlete, in sicer na okrožnem 
atletskem prvenstvu v Mariboru, na okrajnem atletskem tekmovanju, krosih, 
dvoboj soboške in ptujske gimnazije.

Leto 1946

V tem obdobju doseže velik razmah tek čez »drn in strn« – kros. 
Organizirani teki so potekali spomladi in jeseni, prvenstva v atletiki so potekala 
tudi na gimnaziji. V tem letu je potekala I. Titova štafeta, mladi so tekmovali 
na okrožnem atletskem tekmovanju v Mariboru. Nasploh v jeseni šolskega leta 
1946/47 športna dejavnost izjemno narašča.

Zabeležili smo tudi udeležbo na prvih tekmovanjih. Milan Šušteršič na 
tekmovanju doseže na 100 m čas 10,6 – takrat najboljšega v tistem letu. Okrilje 
si atletika najde v Fizkulturnem društvu Murska Sobota, lahkoatlete sta vadila 
in vodila Ciril Tručl in Milan Šušteršič, v odboru pa so vse do leta 1951 bili 
tudi: Jože Velnar, Irma Celec, Ludvik Gorčan, Franc Flegar, Ljubomir Deškovič, 
Ernest Hojer, Smiljan Brumen, Avgust Lutar, Henrik Hakl, Vladimir Kukanja, 
Jože Zrim, Vinko Bavčar, Tibi Hahn, Alenka Kovačič, Franc Hujs, Ivan Dolgov, 
Jože Brumen, Anica Tručl, kasneje so se vključili še Ciril Klanjšček, Evgen Titan, 
Franc Kološa, Stanko Vezjak, Adi Klojčnik, Jože Goljevšček, dr. Janez Nemec, 
Jerica Petek, Aleksander Čisar, Marija in Miro Štubelj in Janez Lazar. Ti športni 
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delavci so bili razporejeni po različnih športnih panogah – takratnih odsekih.

Sicer pa je bilo že organizirani atletsko prvenstvo Jugoslavije v Ljubljani, 
pripravljen je bil sodniški seminar, izvajajo se krosi, zlasti pa vseljudski peteroboj 
(ZREN – Za republiko naprej).

Leto 1947

Že od leta 1947 so na gimnaziji razmišljali o primernih atletskih napravah, 
pripravljen je bil tudi načrt za stadion. Izveden je bil dvoboj s ptujsko gimnazijo 
v nogometu, šahu, rokometu in atletiki.

Leto 1948

Tega leta je bila v Ljubljani skupščina Telovadne zveze Slovenije. Fiskulturna 
društva so se preimenovala v telovadna društva. V tem letu je bil organiziran 
tudi prvi okrajni telovadni izlet, sodelovalo je veliko članov FD Sobota, nastopili 
so vsi odseki.

Leto 1949

29. septembra 1949 so bila tekmovanja za pionirski fiskulturni znak. Ta 
tekmovanja so vsebovala številne elemente atletike, zato objavljamo takratne 
programe.

Zanimiv podatek: Papič, Hahn in Titan so prejeli celo republiški znak 
zahtevne 3. in 4. stopnje.

Pionirji od 10. do 12. leta Pionirke od 10. do 12. leta
1. Discipliniran nastop deseterice v stroju 

– prosta vaja in spojeno dva prevala 
naprej z mesta.

Discipliniran nastop deseterice v stroju 
– proste vaje in vzravnava v stoje spetno 
iz seda skrižno (iz »turškega seda«) brez 
pomoči z rokami

2. Tekma 50 m v 11 sekundah. Tekma 50 m v 13 sekundah.
3. Met žogice 200 gr v ciljni krog, premer 

1 m, oddaljen 10 m.
Met žogice 200 gr v ciljni krog, premer 
1 m, oddaljen 8 m.

4. Skok ob palici čez 2 m širok jarek. Hoja po gredi, visoki 0,80 m, in nošenje 
žoge na glavi ...

5. Tek po stezi z ovirami, dolgi 70 m. Kakor pri pionirjih.
6. Vaje z žogico. Kakor pri pionirjih.
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7. Enodnevni izlet v bližnjo okolico, igre 
in vaje v naravi.

Kakor pri pionirjih.

8. Opazovani markantnih predmetov v 
naravi in določitev nebesnih smeri po 
soncu, uri in deblu.

Kakor pri pionirjih.

9. »Cross« s signalizacijo in metanjem v 
cilj na stezi 300 m ali
skok v vodo z višine 1 m in spojeno 
plavanje 10 m daleč.

»Cross« s signalizacijo in metanje v cilj 
na stezi 250 m ali
kakor pri pionirjih

10. Smučanja: 500 m hoje, blag vzpon in 
50 m smuka ali
Hitrostno drsanje 200 m v 50 sekund 
ali
pohod pozimi 3 km.

Kakor pri pionirjih.

Kakor pri pionirjih.

Pohod pozimi 2 km.

Pionirji od 12. do 14. leta Pionirke od 12. do 14. leta
1. Discipliniran nastop desetorice v stroju 

– prosta vaja in spojeno dva prevala 
naprej z zaletom 50 cm od prevališča.

Discipliniran nastop deseterice v stroju 
– prosta vaja in vzravnava iz seda skrižno 
z žogo v rokah.

2. Tekma 50 m v 10 sekundah. Tekma 50 m v 12 sekundah.
3. Met žogice 200 gr v ciljni krog, premer 

1 m, oddaljen 15 m.
Met žogice 200 gr v ciljni krog, premer 
1 m, oddaljen 10 m.

4. Skok ob palici čez 2,5 m širok jarek. Hoja po gredi, visoki 0,80 m, in nošenje 
žoge na glavi ...

5. Tek po stezi z ovirami, dolgi 80 m. Kakor pri pionirjih.
6. Vaje z žogico. Kakor pri pionirjih.
7. Enodnevni izlet v bližnjo okolico, igre 

in vaje v naravi.
Kakor pri pionirjih.

8. Opazovanje markantnih predmetov v 
naravi in določitev nebesnih smeri po 
soncu, uri in deblu.

Kakor pri pionirjih.

9. Cross s signalizacijo in metanjem v cilj 
na stezi 350 m ali
skok v vodo z višine 1 m in spojeno 
plavanje 15m daleč.

Cross s signalizacijo in metanje v cilj na 
stezi 250 m ali
kakor pri pionirjih.

10. Smučanja: 800 m hoje, blag vzpon in 
80 m smuka ali
hitrostno drsanje 300 m v 70 sekund 
ali
Pohod pozimi 4 km.

Smučanje: 600 m hoje, blag vzpon in 
60m smuka.
Hitrostno drsanje 300 m v 75 
sekundah.
Pohod pozimi 3 km.

16. oktobra 1949 se je na igrišču SSD Sobote zbralo okrog 600 mladincev 
iz Gimnazije in Ekonomskega tehnikuma. Izveden je bil kros pod  vodstvom 
Jerice Petek, progo je preteklo 579 dijakov, med katerimi so se uvrstili na prva 
mesta naslednji:
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• Mlajši pionir: Banfi Robert I. a
• Mlajša pionirka: Vogrin Katica I. b
• Starejši pionirji: Skalar Bojan III. b in Novak Franc II. d
• Starejše pionirke: Červek Karolina III. e in Pisnik Dragica II. e
• Mladinci: Vinčec Martin V. in Lipič Evgen EKTE
• Mladinke: Hari Romana EKTE in Rozlov Olga IV. a
• Člani: Antalič VII. in Sagadin VIII.
• Članice: Lončar Šarika VII. in Sabotin Marjeta VI.

Zmagovalci so prejeli nagrade (copate in telovadne hlačke).
17. novembra 1949 je sledilo zaključno množično ljudsko tekmovanje. 

Jesenski kros ali tek čez drn in strn, v katerem vsake pomladi in jeseni sodelujejo 
množice fiskulturnikov ter ljubiteljev športa. Tega leta pa so sodelovali tudi 
pionirji, tako je samo v soboškem okraju v jesenskem krosu sodelovalo precejšnje 
število tekmovalcev, ki so bili razdeljeni po spolu in starosti. Tekmovalcev je 
bilo vse skupaj 2100 – od tega 796 pionirjev, 810 pionirk, 380 mladincev, 101 
član in 13 članic. Število tekmovalcev se je spremenilo, saj v tem poročilu niso 
zajeti podatki o udeležencih krosa na terenu. Po številkah udeležencev lahko 
ugotovimo, da so na jesenskem krosu sodelovali pretežno pionirji in mladinci 
predvojaške vzgoje, ki so se nahajali na »logorovanju« po predvojaških centrih. 
Na tem tekmovanju pa je bilo premalo sodelujočih iz sindikalnih podružnic 
in vaških mladinskih aktivov, od katerih se je pričakovalo, da bodo izvedli to 
tekmovanje. Ker se je to leto kros izvajal decentralizirano, bi lahko vsaka sindikalna 
podružnica oziroma vaški mladinski aktiv izvedel kros sam. Pohvale vredni so 
bili mladinci in mladinke aktiva OLO, ki so edini od vseh mladinskih aktivov v 
mestu izvedli kros, ta je bil najbolj množično in prav dobro organiziran, izvedla 
pa ga je soboška gimnazija, katere mladina se je za to že dalj časa pripravljala.

Leto 1951

Telovadna društva so prenehala z delom, ustanovljen je bil Partizan – zveza 
za telesno kulturo, delo je v soboškem društvu Partizan potekalo normalno 
dalje, prav tako delo sekcij – tudi atletske.

30. septembra 1951 je bilo v Ljutomeru tekmovanje v lahki atletiki in 
športnih disciplinah med sindikalnimi podružnicami OLO štirih obmurskih 
krajev. Tekmovali so v počastitev 10. obletnice ustanovitve JLA. Rezultati 
tekmovanja v posameznih disciplinah:

• Tek na 100 m – moški: Milan Klemenčič (Gornja Radgona)
• Tek na 80 m – ženske: Hilda Najdauer (Gornja Radgona)
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• Tek na 1.500 m – moški: Tone Žnidarič (Ljutomer)
• Skok v daljino – moški: I. Bonotaj (Lendava)
• Metanje granate: Ivan Muc (Murska Sobota)
Tekmovalci so se pomerili tudi v streljanju na 150 m, kegljanju in odbojki. 

Vrstni red tekmovalcev in doseženi uspehi: Ljutomer 6, Gornja Radgona 4 in 
Murska Sobota 2 tekmovalni točki. Med ekipami si je priborila prvo mesto 
ekipa Ljutomera (4 prva in 2 drugi mesti), za njo Gornja Radgona (2 prvi in 2 
drugi mesti), tretje in četrto mesto pa si delita Murska Sobota in Lendava (vsaka 
po 1 prvo in 2 drugi mesti).

Leto 1952

17. oktobra 1952 je Ljutomerčan Tone Žnidarič (kasneje je uspešno 
deloval tudi v Murski Soboti, in to v društvu Partizan in na šoli) na republiškem 
tekmovanju državnih uslužbencev v Mariboru v skoku v višino zmagal in si brez 
konkurence priboril naslov republiškega prvaka, prav tako je zasedel 2. mesto 
v teku na 1.000 m. Ljutomerčanom so še pripadla štiri tretja mesta: v teku na 
1.000 m Števe Zenkovič, v skoku v daljino Števe Zenkovič, v teku na 60 m za 
ženske Hilda Najdaver, prav tako v odbojki. Tako so si Ljutomerčani priborili 4. 
mesto v republiki za Celjem, Mariborom in Ljubljano. Bili pa so najboljši med 
sindikalnimi reprezentancami podeželskih okrajev.

Leto 1953

19. maja 1953 je bil ustanovni občni zbor športnega društva v Murski 
Soboti. V novo društvo so vključili člane nogometnega kluba Mura, ki so ga 
ukinili, in člane novoustanavljajočega društva Panonije z namenom, da bi se 
v Murski Soboti med športnimi delavci ohranila enotnost, kajti drobljenje na 
razna društva bi lahko v tako majhnem mestu bolj škodovalo, kakor bi koristilo. 
Odločili pa so se tudi, da bo matično društvo še vedno TVD Partizan, skozi 
katerega bo moral iti vsak mladinec, ki bo hotel postati dober športnik.

Soboški športniki so se že nekaj tednov pred 8. in 9. avgustom 1953 
začeli pripravljati na velike športne prireditve, ki so potekale 8. in 9. avgusta. 
Ta dogodek pa so tudi ljubitelji športnih iger z zanimanjem pričakovali in 
ugibali, kaj jim bodo te športne prireditve nudile. Prireditelji so pripravili 
številna zanimiva srečanja v raznih športnih panogah, kot npr. tekmovanje v 
odbojki, košarki, lahki atletiki, boksu – mečevanju, kegljanju in nogometu. 
Organizatorji dogodka so pričakovali, da bo nastopilo okrog 20 lahkoatletov, 
ki so z mlado lahkoatletsko sekcijo ŠD Murske Sobote pripravili Sobočanom 
športno prireditev, kakršne v mestu že dolgo niso videli.
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2. oktober 1953: po spomladanskem razpustu NK Mure in ustanovitvi 
Športnega društva Murska Sobota sta se poleg nogometa začeli še vidno uveljavljati 
kegljaška in atletska sekcija. Zlasti za slednjo je ta ugotovitev razveseljiva, saj je v 
njej precej žensk, pohvalna pa je bila tudi udeležba obrtnikov. Z začetkom šole 
pa je društvo pričakovalo tudi dijake.

Jesenski kros se je odvijal tudi v Murski Soboti, 
na katerega so se občani vneto pripravljali, bilo je 
prisotnih več kot 700 tekmovalcev. Ta jesenski 
kros je po dolgih letih izvedla mladina, ki se je 
organizacijsko res izkazala. Pri organizaciji so 
sodelovali dijaki in dijakinje soboške gimnazije in 
ekonomske šole, vajenci in tečajniki trgovskega 
tečaja. To leto so ga morali zaradi vremena malo 
prestaviti, tako so ga izvedli 26. oktobra 1953. 
Predstavniki Partizana, ŠD Murske Sobote in vseh 
šol so se to jesen domenili, da bodo tek izvedli 
skupno in tako pritegnili še večje število ljudi. Tisti 
ponedeljek, ko se je izvedel tek, je bilo vreme lepo, 
edino teren je bil zaradi deževja iz prejšnjih dni 
razmočen in mehak, kar pa tekačev ni odvrnilo od 

tekmovanja za prva mesta. Na stadionu, kjer je bil cilj, je bilo najbolj živahno. 
Prvi so se na progo po strelu štarterja podali najmlajši. Znaki za štart pa so se 
kar hitro vrstili in tako so na cilj pritekle skupine ena za drugo. Tekmovalci so 
dosegli naslednje čase:

• Med mladinci, ki so tekli na 1.000 m, so bili najhitrejši: 1. Aleksander 
Beer, gimn. (2:50.2); 2. Marjan Velnar, gimn. (2:51) in 3. Alfred Matiš, 
ESŠ (2:53.2).

• Med starejšimi pionirji, ki so tekli na 800 m, so bili najhitrejši: 1. Alfred 
Polak, gimn. (2:26); 2. Janez Sever, gimn. (2:26) in 3. Jovo Bajagič, gimn. 
(2:30.8).

• Med mlajšimi pionirji, ki so tekli na 500 m, so bili najhitrejši: 1. Geza 
Gjerek, gimn. (1:47.5); 2. Avgust Horvat, gimn. (1:51.5) in 3. Štefan 
Rauber, gimn. (1:52).

• Med mladinkami, ki so tekle na 600 m, so bile najhitrejše: 1. Jožica 
Borovič, ESŠ (1:53), 2. Vera Doma, gimn. (2:03); in Irena Celec, gimn. 
(2:04.6).

• Med starejšimi pionirkami, ki so tekle na 500 m, so bile najhitrejše: 1. 
Marija Kopun, gimn. (1:59.5); 2. Elizabeta Žigo, gimn. (2:06) in 3. 
Marija Možir, gimn. (2:06.5).



 

30

• Med mlajšimi pionirkami, ki so tekle na 200 m, pa so bile najhitrejše: 
1. Marija Husar, gimn. (39); 2. Erika Sedonja, gimn. (40,6) in 3. Anica 
Vereš, gimn. (42).

Prihod prof. Evgena Titana s študija nazaj v Mursko Soboto

Evgen Titan je po končani osnovni šoli in Gimnaziji v Murski Soboti študiral v 
Beogradu na DIF-u in leta 1952 zaključil študij.

1. 9. 1953 je začel poučevati na soboški gimnaziji in učiteljišču telesno vzgojo. Imel 
je že bogate izkušnje v številnih športih, njegov prihod je v Mursko Soboto prinesel 
veliko svežine v takratno t. i. »telesno kulturo«, dijakom je predstavil številne športne 
panoge, jih pridno uveljavljal, treniral in z njimi tekmoval. Prav atletska dejavnost je 
takrat zaživela, od takrat beležimo čedalje več tekmovanj – od štafetnih tekov, krosov 
pa do osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj.

Opis Evgena Titana o telovadni zbirki v šolskem letu 1953/54 (Poročilo Gimnazije v 
Murski Soboti, izšlo leta 1955):

»V šolskem letu 1953/54 je bila zbirka telovadnega orodja preskrbljena še s temi 
predmeti. gred brez stojal (1), metalno stojalo za odbojko (2), odrivna deska (1), 
kompletne smuči (1) spirometer – vodni (1) plašči za športne igre (3), zračnice (10), 
zračna sesalka (1), vezalnik (1), stojala za element. igre (10), leseni kotači (4), merilni 
trak – 20 m(1), copate (1 par), zidni toplomer(1), vijače (20), platnene žogice 13), 
švedska lestev (1), navadna odskočna deska (1), žoga za base-boll (1), obroči za kroge 
(1 par), in mladinski disk (1).

V šolskem letu 1954/55 pa je bila zbirka dopolnjena še z naslednjimi predmeti: stojali 
za skok v višino (2), vrvica za skok v višino (1), , telovadni obroči (6), obnovljena 
odskočna deska (1).

V naslednjih letih pa je nujno, da se telovadna zbirka še bolj izpopolni. Zato 
predvidevamo, da bodo naročeni še tile predmeti: 1 spirometer, atletsko orodjei 
n oprema za športne igre, izgradnja telovadišča s tekališčem ob Gimnaziji pa bi 
omogočila, da se mladina giblje in krepi na svežem zraku.«

Skromno, a telesnokulturna dejavnost je kljub slabim pogojem pod vodstvom prof. 
Evgena Titana stekla, seveda pa med številnimi športnimi panogami zlasti atletika.

Leti 1954–1955

Nekaj atletskih tekmovanj iz bogatega obdobja dijaških in drugih tekmovanj 
v letih 1954 in 1955.
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20. junija 1954 so lahko atleti »Partizana« Murska Sobota nastopili na republiškem 
mladinskem prvenstvu v atletiki, ki je potekalo v Ljubljani in so se ga udeležili 
prvič. Proti pričakovanjem in na podlagi tega, da niso resno trenirali, so se kar 
dobro uvrstili. Tekmovanja se je udeležilo čez 150 tekmovalcev iz vse Slovenije, 
med katerimi so bili mnogi znani atleti. Med našimi atleti so se izkazali:

• Velnar (do 17 let) v teku na 100 m s časom 12.0, ki je dosegel prvo mesto,
• Matuš na 1.500 m s časom 4:37.6, ki je dosegel drugo mesto,
• Sever v metu diska s 34,61 m, uvrstil se je na četrto mesto, ter
• mladinka Borovičeva v teku na 600 m s časom 1:45.6, ki je dosegla drugo 

mesto za znano rekorderko Slamnikovo.

12. september 1954, okrajno atletsko prvenstvo v okviru TVD Partizana M. 
Sobota.

Rezultati (Poročilo Gimnazije v Murski Soboti 1945/1955): pionirji 100 m: 1. 
Dozet Stevo 114,2, skok v višino, 3. Bukovec Vlado 130 cm in skok v daljino 2. 
3,98 m, 300 m Šeruga Mirko 49,6; pionirke 60 m: 3. Škarabot Cvetka 10,0 s, 
skok v všino, 3. Miholič Jožica 130 cm; mladinci: 100 m Velnar Marijan 12,2 s, 
tek na 1.000 m: 1. Velnar Marijan 3:o0,2., skok v višino: 1. Velnar Marijan 160 
cm, mladinke 60 m: 1. Rous Metka 9,8 s, tek na 500 m: 1. Doma Vera 210,00.
30. september 1954, atletski dvoboj med soboško gimnazijo in ekonomsko 
srednjo šolo

11. februar 1955, prvi atletski miting v dvorani

24. april 1955, okrajno prvenstvo Partizana v krosu – Beltinci

11. maj 1955, srednješolsko atletsko prvenstvo

Sodelovale so soboška gimnazija, ekonomska srednja šola, TVŠ, TOŠ in 
gospodarska šola Rakičan. Zmagala je soboška gimnazija (85 točk) pred 
ekonomsko srednjo šolo in TVŠ.

10. julij 1955 – sodelovanje na mladinskem atletskem prvenstvu v Mariboru.

10. september 1955 – atletsko tekmovanje za prvenstvo Pomurja. Za zaključek 
sezone so društva »Partizan« pripravila številna atletska tekmovanja, od katerih 
so se najboljši tekmovalci srečali 25. septembra, v Murski Soboti na prvenstvu 
okraja. Na tekmovanjih so nastopili: pionirji, mladinci in mladinka, ter člani 
in članice, ki so se pomerili v teku na kratke in dolge proge, štafetnem teku, 
metanju diska, krogle in kopja, skokih v daljino, v višino in ob palici. Pričakovali 
so, da se bo okrajnega tekmovanja udeležilo okrog 300 telovadcev.
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11. septembra 1955 so se atleti udeležili prvenstva, ki je potekalo v Kočevju, kjer 
so se kljub slabšim pogojem za trening in delo dobro izkazali. Na tekmovanju 
so dosegli naslednje rezultate: Marijan Velnar v teku na 100 m 11,9 in skoku v 
daljino 5,79 m, v obeh disciplinah je zmagal in postal republiški prvak za leto 
1955. Zmagal je tudi Erik Alatič, ki je na teku na 1.000 m dosegel čas 3:51.1. 
Ostali tekmovalci so se uvrstili med najboljše v Sloveniji z naslednjimi rezultati: 
v višino je Drvarič skočil 155 cm in dosegel 2. ter 3. mesto, daljino pa 5,55 m. 
Med člani je 4. mesto v suvanju krogle, težke 7,25 kg, zavzel Bela Sever, med 
mladinkami pa je v skoku v daljino Irena Celec s skokom 3,02 m zavzela 5. 
mesto.

Zadnjo nedeljo, 25. septembra 1955, je bilo na stadionu v Murski Soboti 
atletsko tekmovanje, ki ga je priredilo okrajno vodstvo »Partizana« za Pomurje. 
Tekmovanja so se udeležili člani društev »Partizan« iz Ljutomera, Radencev, 
Cankove, Gornje Radgone, Razkrižja in Murska Sobote, nekaj društev pa je 
to tekmovanje izpustilo. V tistem času je lahka atletika dobivala med člani 
vedno več vztrajnih tekmovalcev, kar je dokazovalo tudi nedeljsko tekmovanje 
posameznikov. Na tekmovanju so se tekmovalci z naslednjimi rezultati uvrstili 
na prvo mesto v posamezni disciplini:

• Pionirji: skok v daljino Ema Miholič (M. Sobota) 4,36 m; skok v višino 
Štefan Kapun (M. Sobota) in Jože Senica (Gornja Radgona), vsak je 
dosegel višino 148 cm; tek na 60 m Mirko Lednik (M. Sobota) 7,5 m 
in je bil prvi tudi pri suvanju krogle, kjer je dosegel rezultat 9,65 m; pri 
štafeti 4x 50 m pa je zmagala ekipa iz Murske Sobote, ki so jo sestavljali 
Šeruga, Lednik, Kous in Klemenčič s časom 31,7 s.

• Pionirke: skok v višino Majda Rous (M. Sobota) 110 cm; tek na 50 
m Stanka Vizovinšek (Ljutomer) 7,8 s; met žogice Stanka Vizovinšek 
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(Ljutomer) 9,60 m; skok v višino Hedvika Beg (Ljutomer) 115 cm; skok 
v daljino Mirjana Raduha (M. Sobota) 3,90 m; pri štafeti 4x 50 m pa je 
zmago slavila ekipa iz Ljutomera s časom 30 s, ki so jo sestavljale Beg, 
Kašnik, Vodička in Vizovinšek.

• Mladinci: tek na 100 m Franc Kolarš (M. Sobota) 12,8 s; tek na 1.000 
m Erik Alatič (M. Sobota) 2:58.8; skok v daljino Janez Porle (M. Sobota) 
4,92 m; met diska Grgurič (M. Sobota) 30,25 m; suvanje krogle Grgorič 
(M. Sobota) 11,66 m; skok v višino Tramšek (Radenci) 140 cm; štafeta 
4x 100 m pa je s časom 54 s zmagala ekipa iz Radencev, ki so jo sestavljali 
Matjašec, Lukač, Bračko in Traminšek.

• Mladinke: tek na 60 m: Irena Celec (M. Sobota) 9,4 s; tek na 500 m: 
Jožica Borovič (M. Sobota) 1:31.3; skok v daljino: Erna Geder (Cankova) 
3,97 m; met diska: Marjeta Benko (M. Sobota) 19,73 m; skok v višino: 
Irena Jošar (Cankova) 120 cm; pri štafeti 4x 50 m je zmagala ekipa iz 
Murska Sobote s časom 30,9 s, ki so jo sestavljale Celeceva, Borovičeva, 
Grofova in Lenarčičeva.

• Člani: tek na 100 m: Alojz Drvarič (M. Sobota) 12,4 s; tek na 1.500 
m: Alfred Matiš (M. Sobota) 4:28; skok v daljino: Alojz Drvarič (M. 
Sobota) 5,91 m; met diska: Vladimir Kerec (M.Sobota) 20,62 m; suvanje 
krogle: Franc Pucko (M. Sobota) 9,21 m; skok v višino: Alojz Drvarič 
(M. Sobota) 115 cm; pri štafeti je zmagala ekipa Murske Sobote s časom 
48,2 s.

Tekmovanja na soboški gimnaziji, prvaki zavoda v šolskem letu 1954/55

• Mladinci: tek na 70 m: Velnar Marijan VII. 13.3 s (v dvorani); tek na 
80 m: Velnar Marijan VII. 9.8 s; tek na 100 m: Velnar Marijan VII. 
11.6 s; tek na 1.000 m: Alatič Erik VII. 2:43.0; skok v daljino: Velnar 
Marijan VII. 6,30 m; skok z mesta: Velnar Marijan VII. 2,67 m; skok 
v višino: Šumak Jože VII. 165 cm; skok s palico: Velnar Marijan VII. 
2,50 m; suvanje krogle (5 kg): Sever Bela VIII. 13,23 m; z levo in desno 
roko Sever Bela VIII. 22,25 m (9,35–12,05 m); met diska (1,5 kg): Sever 
Bela VIII. 36,90 m; met kopja (800 g.): Norčič Oto VIII. 38,40 m; met 
žogice: Goldinskij Vladimir V. 73,20 m; poligon: Šumak Jože VII. 31,9 
s; tek štafet 4x 100 m: gimnazija (Sever, Kolarš, Šumak in Velnar) 49,0 s; 
jesenski kros (1.200 m): Velnar Marijan VII. 3:52.0 in spomladanski kros 
(1.300 m): Velnar Marijan VII. 3:52.0.

• Mladinke: tek na 60 m: Rous Metka VII. 9.0 s; tek na 80 m: Celec Irena 



 

34

VI. 12.6 s; tek na 400 m: Doma Vera VII. 1:13.7; tek na 500 m: Doma 
Vera VII. 1:33.8 s; skok v daljino: Rous Metka VII. 3,92 m; skok v višino: 
Rous Metka VII. 120 cm, Kopun Marija III. a 125 cm; suvanje krogle 
(5 kg): Doma Vera VII. 9,25 m; z levo in desno roko (2,5 kg) Vlaj Lidija 
V. a 18,46 m; met diska (1 kg): Valpatič Silva VI. 17,90 m; met kopja 
(800 gr): Valpatič Silva VI. 11,75 m; tek štafet 4x 60 m: gimnazija (Celec, 
Valpatič, Vlaj in Rous) 38.8 s; jesenski kros (1.000 m): Doma Vera VII. 
3:42.9 in spomladanski kros (1.000 m): Doma Vera VII. 4:22.0.

• Starejši pionirji: tek na 40 m: Porle Janez III. b 5.7 s; tek na 70 m: 
Miholič Evgen IV. b 14.4 s (v dvorani); tek na 80 m: Miholič Evgen IV. b 
11.2 s; tek na 100 m: Miholič Evgen IV. b 12.5 s; tek na 300 m: Lednik 
Mirko III. c 48.3 s; tek na 1.000 m: Miholič Evgen IV. b 3:04.7; skok 
v višino: Miholič Evgen IV. b 140 cm; sok v daljino: Porle Janez III. b 
5,50 m; skok z mesta: Porle Janez III. b 2,45 m; suvanje krogle (2,5 kg): 
Bajalo Milan IV. b 14,27 m; met žogice: Miholič Evgen IV. b 68,0 m; z 
levo in desno roko Porle Janez III. b 72,0 m (22–50); poligon: Miholič 
Evgen IV. b 41.0 s; jesenski kros (1.000 m): Šarotar Anton IV. b 3:03.5 
in spomladanski kros (1.000 m): Porle Janez III. b 3:34.0.

• Mlajši pionirji: tek na 40 m: Šeruga Mirko II. e 5,6 s; tek na 70 m: 
Šeruga Mirko II. e 15.2 s (v dvorani); tek na 100 m: Dozet Štefan IV. a 
14.2 s; tek na 300 m: Šeruga Mirko II. e 49.6 s; skok v višino: Bukovec 
Vladimir II. e 130 cm; skok v daljino: Kopun Štefan II. a 4,70m; skok z 
mesta: Bukovec Vladimir II. e 2,15 m; skok s palico: Miloševič Emil II. a 
2,40 m; suvanje krogle (2 kg): Horvat Ernest II. a 12,75 m; met žogice z 
levo in desno roko Šeruga Mirko II. e 75,0 m (25–50 m); poligon: Kous 
Štefan II. f 37.2 s; jesenski kros (800 m): Šeruga Mirko II. e 2:35.9 in 
spomladanski kros (800 m): Husar Janez II. c 2:21.0.

Leto 1956

V nedeljo, 16. septembra 1956, so v Ljutomeru svečano izročili svojemu 
namenu športni stadion. Stadion je v neposredni bližini hipodroma in obsega 
običajno nogometno igrišče, ki je uporabno tudi za rokomet, mali rokomet, 
hokej na travi, »hazeno«, »rugby« in še za nekatere športe, na njem pa je tudi 
atletska steza za tek, dolga 400 m, in prostori za mete.

Leto 1957

V začetku oktobra so se kmalu po pričetku pouka v novem šolskem letu 
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zbrali dijaki Gimnazije v M. Soboti na prvem rednem sestanku svojega aktiva 
(ŠAG) in se pogovarjali o nalogah kolektiva ter o športnem programu za šolsko 
leto 1957/1958. Med drugim so sprejeli tudi sklep, da bodo tekmovali v 
športih, kot so: atletika, košarka, rokomet, odbojka, nogomet, namizni tenis, 
smučanje, kolesarstvo, streljanje z zračno puško, perjanica in hokej na travi, kar 
je dokazovalo, da so imeli obsežen in pester program. Načrtovano pa je tudi 
bilo, da so se tekmovanja izvršila v samem zavodu, izjemoma pa, ko je šlo za 
športna srečanja, predvsem na Ptuju, v Mariboru in v Celju.

Konec oktobra je športni aktiv soboške gimnazije priredil tekmovanja v 
rokometu, nogometu, košarki, atletiki, streljanju z zračno puško in šahu.

Proti koncu novembra je OZ TVD Partizan Murska Sobota priredil v 
organizaciji matičnega društva Okrajno prvenstvo posameznikov v atletiki za 
leto 1957. Udeležba atletov na samem prvenstvu je bila velika, skupaj jih je 
bilo prisotnih 180, na to številko pa je vplival pogoj, da si se nanj lahko uvrstil 
samo, če si se na sektorskih tekmah uvrstil na prvo ali vsaj na drugo mesto. 
Kljub hladnemu vremenu so tekmovalci dosegli nadvse zadovoljive rezultate, 
kjer je bil predvsem mišljen Maučec, ki je nastopal izven konkurence in s časom 
11.4 sekunde dosegel v teku na 100 m drugi najboljši čas po osvoboditvi v 
Pomurju, prvi je bil Šušteršič Milan s časom 11.1 sekunde. Maučec pa je tega 
leta v Ljubljani s časom 11.3 sekunde dosegel tudi osebni rekord. Rezultati 
prvenstva so:

• Pionirji: tek na 100 m: 1. Žunec Oto, M. Sobota s časom 12.5 s, 2. Kolar 
Jurij, Lendava s časom 13.2 s in 3. Ostanek Marijan, M. Sobota s časom 
14.0 s; skok v daljino: 1. Žunec Oto, M. Sobota 5,33 m, 2. Kolar Jurij, 
Lendava 5,13 m in 3. Miloševič Emil 5,08 m; skok v višino: 1. Žunec 
Oto, M. Sobota 150 cm, 2. Tot Ludvik, Lendava 135 cm in 3. Fluš 
Rudolf, Ljutomer 125 cm; suvanje krogle (2,5 kg): 1. Žunec Oto, M. 
Sobota 14,42 m, 2. Galič Tomaž, Lendava 14,22 m in 3. Sečko Anton, 
Radenci 12,60 m.

• Pionirke: tek na 60 m: 1. Franko Gizela, M. Sobota 9.0 s, 2. Skledar Vera, 
Rogaševci 9.3 s in 3. Műler Anica, G. Radgona 9.4 s; skok v daljino: 1. 
Franko Gizela, M. Sobota 4,42 m, 2. Štampar Alojzija, Ljutomer 4,15 
m in 3. Kohak Majda, Lendava 4,03 m; skok v višino: 1.–2. Vicman 
Inga, G. Radgona in Senčar Mihaela, Ljutomer 115 m in 3. Fukeš Gizela, 
Cankova 115 cm; met žogice: 1. Vicman Inga, G. Radgona 45,05 m, 2. 
Műler Anica, G. Radgona 45,00 m in 3. Herman Mira, Puconci 36,00 
m.

• Mladinci: tek na 100 m: 1. Peček Karel, M. Sobota, 13.1 s, 2. Samec 
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Jože, Ljutomer, 13.3 s in 3. Geder Anton, Rogaševci, 13.4 sek.; skok v 
daljino: 1. Vöröš Ladislav 5,14 m, 2. Klepec Dušan, M. Sobota, 4,96 m 
in 3. Samec Jože, Ljutomer, 4,89 m; skok v višino: 1. Kovač Janez, M. 
Sobota, 150 cm, 2. Klepec Dušan, M. Sobota, 145 cm in 3. Markoč 
Karel, Rogaševci, 125 cm; suvanje krogle (5 kg): 1. Husar Janez, M. 
Sobota, 10,92 m, 2. Vöröš Ladislav, Beltinci, 10,30 m in 3. Peček Karel 
9,44 m; tek na 1.000 m: 1. Kovač Janez, M. Sobota 2: 54.2, 2. Šeruga 
Mirko, M. Sobota, 3:05.03 in 3. Gjörköš Herman, Lendava, 3:05.3; 
štafeta 4x 100 m: 1. M. Sobota (Šeruga, Husar, Kolarič, Peček) 56.4 s.

• Mladinke: tek na 100 m: 1. Rous Majda, M. Sobota, 8.6 s, 2. Gomboc 
Marija, Cankova, 9.4 s in 3. Jaklin Helena, M. Sobota, 9.4 s; skok v 
daljino: 1. Könye Gabrijela, M. Sobota 4,48 m; skok v višino: 1. Könye 
Gabrijela, M. Sobota 125 cm, 2. Herič Irena, M. Sobota, 120 cm in 3. 
Sovec Ljudmila, Ljutomer, 120 cm; suvanje krogle: 1. Semenič Jožica, 
Ljutomer, 11,37 m, 2. Vodička Magda, Ljutomer, 9,45 m in Rous Majda, 
M. Sobota, 8,73 m; tek na 400 m: 1. Kolmanko Anica, Cankova 1:13.7, 
2. Klaner Metka, M. Sobota 1:14.9 in 3. Veberič Marija, Ljutomer 
1:17.2; štafeta 4x 60 m: 1. M. Sobota (Könye, Borovič, Jaklin, Rous) 
38.5 s in 2. Ljutomer (Mohorko, Kapun, Osterc, Vodička) 40.5 s.

• Člani: tek na 100 m: 1. Titan Evgen, M. Sobota, 12.0 s; 2. Šticl Herman, 
Beltinci, 12.4 s in 3. Matjašec Ivan, G. Radgona, 13.0 s.; izven konkurence 
Maučec 11.4 s; skok v daljino: 1. Titan Evgen, M. Sobota, 5,80 m; 2. 
Šticl Herman, Beltinci, 5,46 m in 3. Nemeš Štefan, M. Sobota, 5,29 m; 
skok v višino: 1. Titan Evgen, M. Sobota, 150 cm (152); suvanje krogle: 
1. Titan Evgen, M. Sobota, 12,00 m, 2. Šticl Herman, Beltinci, 11,79 m 
in 3. Kučar Zoltan, Cankova, 11,33 m; tek na 1.000 m: 1. Kovač Jože, 
M. Sobota, 3:00.8, 2. Rous Janez, M. Sobota, 3:02.6 in 3. Lukač Franc, 
G. Radgona, 3:03.3.



 

37

 
Leto 1958

V nedeljo, 12. oktobra 1958, je okrajna zveza društev »Partizan« za Pomurje 
priredila jesenski kros na nogometnem igrišču v Murski Soboti. Prireditve so se 

Soboški udeleženci na republiškem prvenstvu v lahki atletiki v  
Ljubljani, 27. 7. 1957.

Člani soboškega Partizana na prvenstvu mariborske podzveze v lahki atletiki, 15. 6. 1957: 
Kovač, Husar, Šeruga – stojijo, J. Kovač in Rous – čepita.
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udeležili zastopniki šestih društev, kar je bilo malo, saj je bila pričakovana večja 
udeležba. Med mladinci do 16. leta je zmagal Klinsa iz Veržeja, pri mladincih 
nad 16 let pa Šeruga iz Murska Sobote, pri mladinkah nad 16 let pa Anžičeva 
iz Veržeja.

Konec oktobra je občinsko sindikalno vodstvo v Murski Soboti priredilo 
delavske športne igre v počastitev občinskega praznika. Zanimanje za prireditev 
je bilo veliko, saj se je prijavilo 27 izmed 46 podružnic. Na prireditvi je 
sodelovalo 516 članov sindikata. V nogometu je tekmovalo 9, v odbojki 10, v 
kegljanju 12, v streljanju 21, v šahu 14 in v lahki atletiki 2 moški ter 2 ženski 
tekmovalni skupini. V lahki atletiki je 1. mesto zasedla ekipa Panonija, 2. mesto 
pa Pomurski tisk. Vsa, na prva mesta uvrščena, moštva so dobila prehodne 
pokale občinskega ljudskega odbora in spominske diplome občinskega vodstva, 
spominsko diplomo pa so prejeli tudi Drago Kolmanič kot najboljši strelec, ki je 
dosegel povprečno 84 krogov, Anton Humar – delavec iz Panonije, ki je v moški 
konkurenci s 1566 točkami pristal na prvem mestu v peteroboju, in delavka 
Panonije Aranka Kakaš, ki je bila prva v ženski konkurenci.

Jeseni leta 1958 so dijaki in dijakinje soboške gimnazije in učiteljišča, 
pionirji in prof. Evgen Titan resno poprijeli za delo in pomagali pri 
izgradnji novega modernega stadiona. Gradnja stadiona se je začela 2 leti 
prej, ko so posadili topole okrog travnika, ki je z leti začel dobivati obliko 
stadiona. Vsi, ki so sodelovali, so izkoristili marsikatero prosto uro, da 
so lahko pomagali pri izgradnji stadiona, ki so ga želeli maja, leta 1960, 
izročiti pomurskim športnikom.

Projekt prof. Evgena Titana: atletski stadion ob Gimnaziji v Murski Soboti.
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Leto 1959

Aprila leta 1959 so na pobudo OK LMS mladinski aktivi na vajenskih 
šolah organizirali okrajno športno tekmovanje. Na posvetovanju predstavnikov 
vseh šol so določili, da bodo tekmovali v nogometu, rokometu, namiznem 
tenisu, šahu, streljanju, kolesarjenju in lahki atletiki. Vse šole so razdelili v dve 
skupini, v prvi skupini so bile Vajenska šola Murska Sobota, Šola učencev v 
trgovini in Vajenska šola Lendava, v drugi skupini pa so bile vajenske šole v 
Gornji Radgoni, Ljutomeru in v Križevcih. Prvi v posamezni skupini pa so se 
uvrstili naprej na finalno tekmovanje, ki je potekalo v Murski Soboti na dan 
vajencev, 21. maja.

27., 28. in 29. aprila je bila v Kopru »Ekonomiada«, na kateri je sodelovalo 
osem ESŠ iz cele Slovenije. Iz soboške ESŠ je na tekmovanju sodelovalo 25 
tekmovalcev, med katerimi je bilo tudi 11 deklet. Fantje so tekmovali v lahki 
atletiki, odojki, nogometu, rokometu in šahu, dekleta pa v lahki atletiki, 
odbojki, rokometu, streljanju in šahu. V skupni razvrstitvi je ESŠ zasedla 5. 
mesto, z dvema točkama boljši pa so bili na 4. mestu tekmovalci iz Ljubljane. 
Fantje so se v lahki atletiki uvrstili na 4. mesto, dekleta pa na 8. mesto. Med 
posamezniki se je odlikoval Janez Kovač, ki je prejel diplomo za doseženo prvo 
mesto na teku na 1.000 m s časom 2:42.

V začetku meseca maja so potekala še zadnja dela na stadionu pri gimnaziji 
pred otvoritvijo. S skupnimi močmi so skopali in posuli s črnim lešem okrog 
350 m dolgo atletsko stezo, ki so jo naknadno na zahodnem delu razširili, tako 
da je lahko na 100 m hkrati teklo 6 tekačev. Na črni leš pa so posuli 10 vagonov 
rdečega ugaska, ki ga je odobrila direkcija železnic, s tem so dali stezi lepši videz.

Konec junija so člani Partizana iz Pomurja nastopali na zveznem zletu v 
Beogradu. Na zvezni zlet v Beograd se je odpravilo 251 pripadnikov pomurskega 
Partizana, prva skupina je odpotovala 24. junija, druga skupina pa 28. junija. 
V drugi skupini so bili prvaki republiškega prvenstva: tekači štafete 4x 100 m, 
prvak meta diska Oto Žunec, tekač na 1.500 m Janez Kovač in tekačica na 60 m 
Mara Rous, tekmovanja v mnogoboju pa so se udeležili tudi mladinci iz Veržeja.

Konec avgusta je bil v Vestniku objavljen pogovor z atletom Janezom 
Kovačem, ki je tega meseca prvikrat oblekel dres državne reprezentance in 
nastopil na mladinskem dvoboju med Italijo in Jugoslavijo. Med pogovorom 
Kovač pove, da se je načrtno začel z atletiko ukvarjati tega leta, prej pa se je 
tekmovanj udeleževal bolj priložnostno. Kovač se je do takrat udeležil že nekaj 
tekmovanj, kjer je že dosegel dobre rezultate, in je že zrl v prihodnost in razvoj 
svoje kariere, saj je želel v državni reprezentanci ostati čim dlje.

Konec avgusta so bile VII. letne grafične igre v Kopru, kjer je bil »Pomurski 
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tisk« skupno na 4. mestu s 167 točkami. V atletiki za člane, kjer je tekmovalo 
9 ekip, je ekipa dosegla 5. mesto. Med posamezniki pa je Tone Lebar iz Murske 
Sobote zavzel 9. mesto s 1.337 točkami po ustreznih tablicah. Franc Kološa je 
pristal na 13. mestu (s 1.089 točkami), Miodrag Radulovič na 16. mestu, Ludvik 
Flisar pa na 19. mestu med skupno 29 tekmovalci. V posameznih disciplinah 
je zavzel Franc Kološa 5./6. mesto v teku na 100 metrov s časom 13.2 s, Tone 
Lebar pa 7. mesto s časom 13.3. Pavel Škraban je v teku na 100 m dosegel čas 
13.5, Ludvik Flisar pa 13.6 s. V teku članov na 1.500 m je Ivan Gorza zavzel 
8./9. mesto s časom 4:57, Ladislav Šarkezi pa 11. mesto s časom 5:11. V skoku 
v višino je bil Franc Kološa sedmi z rezultatom 150 cm, Miodrag Radulovič 
petnajsti s 135 cm, Tone Lebar devetnajsti, Ludvik Flisar pa triindvajseti med 25 
tekmovalci. V suvanju krogle se je Tone Lebar z rezultatom 8,41 metrov uvrstil 
na 14. mesto med 22 tekmovalci, Miodrag Radulovič na 19. mesto in Bela Banfi 
na 21. mesto.

Med mladinci v lahki atletiki je ekipa zasedla 5. mesto med osmimi ekipami. 
Med posamezniki je bil najboljši Koloman Šiftar, ki se je med 51 tekmovalci 
uvrstil na 13. mesto s 1.361 točkami, na 15. mesto se je uvrstil Franc Herlič 
(1.184 točk), na 34. mesto Janez Borovič, na 35. mesto Franc Sapač, na 48. 
mesto Peter Pogačnik in 49. mesto Nikolaj Korsič. V posameznih disciplinah je 
bil Franc Herlič 18. v teku na 100 metrov z rezultatom 13.8 s, Koloman Šiftar 
20., Franc Sapač pa 21.–25. V teku na 1.500 metrov je Franc Herlič zavzel 
15.–16. mesto z rezultatom 5:12, v skoku v višino je Koloman Šiftar s 140 cm 
bil na 13. mestu, Janez Borovič pa 16., v skoku v daljino je Koloman Šiftar s 
4,74 m bil 12., Peter Pogačnik in Franc Sapač 18. in 19. ter Niko Korsič in 
Franc Herlič 23. in 24. V suvanju krogle je bil med soboškimi mladinci najboljši 
Koloman Šiftar, ki je z rezultatom 9,73 metrov bil na 12. mestu, Franc Herlič 
pa z rezultatom 8,78 metrov 23. V tekmovanju članic je ekipa zasedla 2. mesto. 
Tudi med posamezniki so bile članice uspešne, saj je Gizela s 1.261 točkami 
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zasedla 2. mesto, Lutarjeva 5. mesto, Gombošijeva 6. mesto, Črkova 8.–9. 
mesto, Žitnikova 13. mesto, Piškurjeva 21. mesto, Vildova 23.–24. mesto in 
Horvatova 25. mesto. V posameznih disciplinah je v teku na 100 metrov Gizela 
s časom 14.5 s bila druga, Žitnikova četrta, Horvatova šesta, Gombošijeva 
sedma, Lutarjeva 8.–9., Črnkova pa dvanajsta med 21 tekmovalkami. V skoku 
v daljino je bila Gizela tretja s skokom 4,08 m, Žitnikova četrta, Gombošijeva 
peta, Lutarjeva šesta in Črnkova enajsta med 18 tekmovalkami. V suvanju krogle 
so Lutarjeva, Gombošijeva in Gizela dosegle 6., 7. in 8. mesto, Piškurjeva je bila 
14., Črnkova 16., Vildova pa je dosegla 18.–19. mesto.

16. oktobra so zvečer 
pripravili tek po soboških 
ulicah, ki ga je organiziral 
občinski sindikalni svet 
v okvirju tekmovanja v 
počastitev občinskega 
praznika. Tekmovali so tekači 
iz sindikalnih podružnic, 2 
člana Partizana: Kovač (Murska 
Sobota) in Husar (Krog) in 
učiteljiščnik Maučec. Skupaj 
je bilo devet tekmovalcev. 
Že pred tekmovanjem je bil 

favorit Janez Kovač, ki je na koncu prispel prvi v cilj s časom 8:02.0. Za njim so 
se uvrstili: Maučec (Učiteljišče) s časom 8:18.0, Šeruga (Sind. trgovcev) s časom 
8:20.0, Husar (Krog) s časom 8:25.0, Matuš (Vod. skupnost) s časom 8:30.0 in 
Šeruga (Kroj) 8:40.0. Prvo mesto med člani sindikata je dosegel Mirko Šeruga 
(Sind. trgovcev), drugo Matuš (Vod. skupnost) in tretje Šeruga (Kroj).

29. oktobra 1959 so na OŠ I Murska Sobota imeli jesenski kros, kjer je od 
300 pionirjev sodelovalo 220. Tekmovali so ločeno starejši pionirji in pionirke 
ter mlajši pionirji in pionirke. Zmagovalci so za svoj uspeh prejeli diplome. 
Mlajše pionirke so tekle 400 m, mlajši pionirji in starejše pionirke 600 m ter 
starejši pionirji 800 m. Najboljši pionirji v posamezni skupini:

• Mlajše pionirke: 1. Jelka Grmič (7. b), 2. Helena Kopun (7. a) in 3. 
Slava Hajdinjak (7. c); skupno je slavil 7. b razred z 22 točkami.

• Mlajši pionirji: 1. Stanko Sraka (7. c), 2. Jože Rader (8. b) in 3. Tone 
Gomboši (7. c); ekipno je slavil 7. c razred z 18 točkami.

• Starejše pionirke: 1. Marjeta Močan (8. b), 2. Marija Šavel (8. a) in 3. 
Marta Hidič (8. a); ekipno je slavil 8. a razred s 27 točkami.
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• Starejši pionirji: 1. Jože Lebar (7. a), 2. Jože Gajšek (8. b) in 3. Štefan 
Novak (8. a); ekipno je slavil 8. a razred z 22 točkami.

V nedeljo, 8. novembra 1959, je bil v Murski Soboti ustanovljen občni zbor 
atletske sekcije pri okrajni zvezi Partizan, ki so se ga udeležili sekretar Atletske 
zveze Slovenije tov. Zoran Naprotnik in drugi gostje. V razpravi so prisotni 
ugotovili, da bo potrebno organizirati seminar za atletske inštruktorje in seminar 
za sodnike. Z ustanovitvijo atletske sekcije v Murski Soboti pa je mesto dobilo 
tudi priložnost, da izboljša kvaliteto atletskih prireditev. Na zboru pa so tudi 
izvolili upravni odbor sekcije.

Koncem leta 1959 so si športni delavci prizadevali, da bi zbrali vse atlete pod 
ustrezno organizacijsko streho – v atletsko sekcijo pod okriljem soboškega 
Partizana. Ta poskus pa se je le delno posrečil. Atleti so se vključili v takratne A 
in B program, vendar je začetni zagon kmalu zamrl. Kljub temu pa že prihaja 
do ustaljenih oblik tekmovanj od osnovnošolskih, srednješolskih, občinskih in 
okrajnih. Vsekakor pa bodo k nadaljnjemu razvoju atletike doprinesli tudi prvi 
načrtovani atletski objekti.

Leto 1960

V sredini januarja je bil objavljen članek, da je imel odbor za organizacijo 
Pomurskega festivala telesne kulture razpravo o programu in proračunu festivala, 
za katerega so sklenili, da bo potekal med 22. in 29. majem. V dnevih festivala 
so sklenili, da bo potekalo tudi okrajno prvenstvo v atletiki in rokometu za 
osemletne, srednje in vajenske šole. V teh disciplinah so predvidevali tudi 
okrajno prvenstvo društev Partizan. Pri atletskih tekmovanjih pa so načrtovali 
sodelovanje nekaterih slovenskih in hrvaških državnih reprezentantov.

V sredo, 20. januarja, je bilo v telovadnici gimnazije tekmovanje pionirjev 
osemletke I in članov PŠD »Mladost«, ki so tekmovali v teku, metu medicinke, 
skoku v višino in plezanju po vrvi. Na tekmovanju je sodelovalo 38 pionirjev in 
pionirk, 5 pa jih je pomagalo pri organizaciji tekmovanja. Rezultati:

• Pionirji: tek 3x 10 m: na 1. mestu je bil Jože Rader s 5.8 s, 2. Jože Gajšek 
s 6.2 s in 3.–4. Jože Banič in Franc Vogrinčič s 6.4 s; v metu medicinke 
je bil 1. Jože Banič z 9,40 m, 2.– 3. Jože Gajšek in Černetič z 8,30 m; v 
skoku v višino so Jože Rader, Jože Gajšek in Černetič vsi dosegli višino 
1,40 m. V končni razvrstitvi je zmagal Jože Rader s 4.040 točkami, 2. 
Jože Banič s 3.144 in 3. Jože Gajšek z 2.829 točkami.
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• Pionirke: tek 2x 10 m: 1.–2. Dušica Muršič in Mojca Sabaty 4.1 s in 
3. Slavka Tivadar 4.2 s; skok v višino: 1. Jelka Grmič 115 cm, 2.–3. 
mesto pa si delijo Metka Močan, Jolanka Benko, Helena Peček in Slava 
Hajdinjak s 110 cm; v metu medicinke je bila 1. Dušica Muršič z 9,05 
m, 2. Helena Peček s 7,95 m in 3. Jolanka Benko s 7,90 m. V končni 
razvrstitvi je zmagala Dušica Muršič s 1.420 točkami, druga pa je bila 
Metka Močan s 1.355 točkami.

V mesecu februarju so se začele 
priprave za festival telesne kulture, 
za katerega so predvidevali, da bo 
nastopilo prek 10.000 mladine. 
Po otvoritvi stadiona so načrtovali 
tudi nastop atletov, za katerega so 
pričakovali, da bodo nastopili tudi 
vidni slovenski in jugoslovanski atleti.

Konec februarja so zaključevali z 
urejanjem novega stadiona in njegove 
okolice. Tako so urejali bližnji 
pločnik, s katerega bo sam pristop k 
stezi lepši in boljši.

30 pionirjev PŠD »Mladost«, ki 
so se radi ukvarjali z atletiko, so 
pod strokovnim vodstvom trenirali 
že pozimi. V zimskih mesecih so 
trenirali v Fazaneriji in v telovadnici, 
konec februarja pa so se preselili 
na novo atletsko stezo pri soboški 
gimnaziji, kjer so vadili 3-krat na 
teden. Najmarljivejši na treningih so 
bili: Jože Gajšek, Jože Rader, Metka 
Močan in Jelka Grmič.

17. aprila je atletski klub »Mladost« 
na stadionu Gimnazije v Murski 
Soboti priredil atletski miting za 
pionirje. V teku na 60 m je zmagal 
Franc Hartman (OŠ II) s časom 8.8 
s; v teku na 600 m je zmagal Jože 
Gajšek s časom 1:40.0; v suvanju 
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krogle Franc Hartman z metom 12,26 m; v skoku v daljino: A. Šeruga s skokom 
4,54 m in v skoku v višino A. Šeruga z 1,45 m. Pri pionirkah so zmagale: v 
teku na 60 m Metka Močan s časom 9.6 sek.; v teku na 300 m Metka Močan s 
časom 53.3 s; v suvanju krogle Jelka Grmič s 3,65 m in v skoku v višino Slava 
Hajdinjak z 1,28 m.

V okviru prvega festivala telesne kulture Pomurja je bilo konec maja v Murski 
Soboti tudi prvenstvo osnovnih šol v atletiki, kjer je sodelovalo prek 400 
tekmovalcev iz 16 šol. Okrajni prvak pri moških ekipah je ostala Osnovna 
šola II Murska Sobota, 2. je bila Osnovna šola I M. Sobota in 3. Osnovna 
šola »France Prešeren« Ljutomer. Pri ženskih ekipah pa je v skupnem seštevku 
zmagala Osnovna šola I M. Sobota, 2. je bila Osnovna šola »France Prešeren« 
Ljutomer in 3. Osnovna šola II M. Sobota. Posamezni rezultati:

• Mladinci: tek na 100 m: 1. Franc Hartman (OŠ II) s časom 13.0 s, 2. 
Karel Dolgov (OŠ II) s časom 13.1 s in 3. Darko Klepec (OŠ I) s časom 
13.3 s; v skoku v višino je bil najboljši Šeruga (M. Sobota) s 156 cm, 2. 
Drago Žižek (Ljutomer) 145 cm in 3. Jože Kuhar (Kapela) 140 cm; v 
teku na 1.000 m je bil 1. Jože Lebar (M. Sobota) s časom 2:58.6, 2. Jože 
Gajšek (OŠ II) s časom 3:00.5 in 3. Milan Lah (OŠ II) s časom 3:04.6; 
pri suvanju krogle (3 kg) je bil najboljši Franc Hartman (OŠ II) 12, 76 
m, 2. Marjan Topolnik (Križevci) 12,57 m in 3. Jože Kuhar (Kapela) 
12,15 m; v skoku v daljino je bil najboljši Jože Smokovič (Ljutomer Pr.) 
5,07 m, 2. Štefan Šved (Lendava) 5,00 m in 3. Jože Perš (Lendava) 5,00 
m; v štafeti 4x 100 m pa je slavila ekipa Osnovne šole I s časom 52.3 se, 
2. je bila Osnovna šola II s časom 54.8 s in 3. osnovna šola iz Ljutomera 
s časom 55.1.

• Mladinke: skok v daljino: prva je bila Zora Svetec (OŠ II) s skokom 
4,12 m, 2. Jelica Slavinec (Ljutomer Pr.) s skokom 3,90 m in 3. Slava 
Hajdinjak (OŠ I) s skokom 3,76 m; v teku na 400 m je bila prva Metka 
Močan (OŠ I) s časom 1:08.08, 2. Vladica Vrbančič (Ljutomer Pr.) 1:09.0 
in 3. Anica Novak (Ljutomer Pr.) 1:10.01; v teku na 60 m je slavila Neva 
Tršovec (Ljutomer) s časom 8.9 s, 2. Štefka Štuhec (Ljutomer) 9.0 in 3. 
Štefka Kerčmar (OŠ II) 9.0 s; v skoku v višino je bila 1. Šefka Kerčmar 
(OŠ II) 127 cm, 2. Cvetka Štuhec (Ljutomer Pr.) 125 cm in 3. Jožefa 
Pintarič (Tišina) 120 cm; v suvanju krogle je bila prva Duša Muršič (OŠ 
I) 12,55 m, 2. Ermič Jolanka (M. Sobota) 10,41 m in 3. Vodušek (Gornja 
Radgona) 10, 09 m; v štafetnem teku 4x 100 m pa je slavila ekipa OŠ I 
s časom 0:58.0 s, 2. je bila OŠ II s časom 1:01.2 in 3. Gornja Radgona s 
časom 1:01.4.
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Prof. Evgen TITAN – članek: IZ GRAJSKE ULICE DO OLIMPIJSKEGA 
STADIONA (2001 knjiga: Zgodovina hokeja na travi v Sloveniji):

»Na Gimnaziji je mladina z udarniškim delom v letih 1957–1960 zgradila 
športni stadion Hermes, ki je imel tudi atletske naprave. Ime, ki si ga je 
mladina izbrala za svojega, je bil oster trn spotike, ki je razgibal vso tedanjo 
pokrajino s političnim vodstvom Gimnazije in OLO M. Sobota. Višek 
spora je bil maja 1960. Stadion je gradila tudi mladina Učiteljišča, skoraj 
dosledno z golimi rokami. Do otvoritve smo hoteli naš ŠAG preimenovati 
v ŠAG Hermes, kar nam je bilo trikrat preprečeno (ravnatelj). Nastali sta 
dve ŠŠD: na Gimnaziji Štefana Kovača kot ŠŠD ELAN in na Učiteljišču 
kot ŠŠD Sloga. Otvoritev igrišča so počastili mladi. Na atletskem mitingu 
sta nastopila tudi Stanko Lorger in Gluk, ki sta dosegla svojo olimpijsko 
normo pred rimsko olimpiado v teku na 100 m z 10,5 sekunde. Skočil sem 
v zrak, kakor da bi poletel na Olimp, saj sem kot štarter in vodja gradbenih 
del ter projektant stadiona vzkipel od zadoščenja (kot omadeževani “grški 
fanatik”). pomislil sem na očeta, ki je izgubil sina in kljub temu na stadionu 
pomagal z vprego in vozom prevažati rušo, zemljo, ugaske, vse zastonj ....”
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Fotografije spodaj prikazujejo otvoritev novega atletskega stadiona.
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V okviru 1. festivala telesne kulture Pomurja je bilo tudi srednješolsko 
atletsko prvenstvo Pomurja, na katerem je nastopil prek 150 mladih atletov 
soboške gimnazije, Učiteljišča, ESŠ, Šole učencev v trgovini, Kmetijske šole 
Rakičan in Nižje kmetijske šole Podgradje. Prvenstvo je otvoril predsednik 
Sveta za telesno vzgojo pri OLO tov. Štefan Vučak, organizator tekmovanja pa 
je bila atletska sekcija »Partizan« v Murski Soboti skupaj s športnim društvom 
gimnazije. Na tekmovanju sta bila tudi dosežena 2 nova rekorda Pomurja. Oto 
Žunec, član šolskega športnega društva »Hermes«, v suvanju krogle postavi 
prvega s 14,35 m, v metu diska pa drugega z 42 m. Ostali rezultati tekmovanja:

• Mladinci: tek na 100 m: 1. je bil Lojze Logar (Hermes) s časom 11.6 s, 2. 
Jože Kovač (ESŠ) s časom 11.7 s in 3. Štefan Feher (Učiteljišče) s časom 
12.0 s; v skoku v daljino je na 1. mestu bil Janez Kovač (ESŠ) 5,56 m, 
2. Rudolf Kokal (Hermes) 5,54 m in 3 Feliks Maurič (ŠUT) 5,52 m; 
v teku na 1.000 m je bil 1. Janez Kovač (ESŠ) s časom 2:47.8, 2. Janez 
Husar (SKŠ) s časom 2:55.7 in 3. Drago Sedmak (SKŠ) s časom 2:56.0; 
v suvanju krogle je bil 1. Oto Žunec (Hermes) 14,35 m, 2. Janez Husar 
(SKŠ) 12,78 m in 3. Janez Peterka (ESŠ) 11,60 m; v skoku v višino je na 
1. mestu bil Obal (ESŠ) 160 cm, 2. Jože Kovač (ESŠ) 150 cm in 3. Štefan 
Kumin (Hermes) 150 cm; v štafeti 4x 100 m je slavila ekipa Hermes s 
časom 48.7, 2. ESŠ s časom 48. 8 in 3. Učiteljišče s časom 51.0.

• Mladinke: v teku na 60 m je bila na 1. mestu Majda Rous (Hermes) 
s časom 8.4 s, 2. Edelsbruner (Učiteljišče) s časom 8.9 s in 3. Jožica 
Nedek (Učiteljišče), Majda Nemeš (Hermes) in Irma Nežič (ESŠ), vse 
tri s časom 9.3 s; v skoku v višino je na 1. mestu bila Cveta Glavnik 
(ESŠ) 132 cm, 2. Marinka Juneš (Hermes) 125 cm in 3. Marija Flisar 
(Hermes) 125 cm; v teku na 400 m je 1. mesto osvojila Edelsbruner 
(Učieljišče) s časom 1:08.5, 2. Marija Balažič (Učiteljišče) 1:11.1 in 3. 
Elizabeta Žigo (Hermes) 1:14.3; v skoku v daljino je bila najboljša Slava 
Štampar (Hermes) 4,40 m, 2. Marija Marenče (ESŠ) 4,35 m in 3. Majda 
Rous (Hermes) 4,19 m; v suvanju krogle je bila 1. Terezija Košar (ESŠ) 
9,67 m, 2. Marija Mlinarič (ESŠ) 8,67 m in 3. Mira Herman (Učiteljišče) 
8,67; v štafeti 4x 100 m pa je slavila ekipa Hermes s časom 1:00.7, 2. 
Učiteljišče s časom 1:01.4 in 3. ESŠ s časom 1:01.6.

Po končanem tekmovanju je vodja prof. Titan razdelil prehodne pokale 
OLO, diplome pa so razdelili takoj po objavljenih rezultatih.

V mesecu maju je v atletskem dvoboju med pionirsko reprezentanco 
Murske Sobote in ekipo Osnovne šole Ivana Cankarja II v Mariboru pri pionirjih 
zmagala ekipa M. Sobote s 6.635 točkami, pri pionirkah pa ekipa iz Maribora 
s 7.479 točkami.
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Julija 1960 so kroški mladinci urejali svoja igrišče in športne objekte. S 
svojim udarniškim delom so si zgradili že odbojkarsko in rokometno igrišče, 
skopali jami za skok v višino in daljino, načrtovali pa so tudi atletsko stezo.

Oktobra so se v Murski Soboti pričele delavske športne igre, na katerih se je 
priglasilo 17 sindikalnih podružnic. Pričakovali so, da bo v posamezni disciplini 
nastopilo okrog tisoč tekmovalcev. V nogometu se je pomerilo 11, v odbojki 
14, v kegljanju 13, streljanju 17, šahu 14, namiznem tenisu 9, lahki atletiki 8, 
kolesarjenju 6 in pouličnem teku 6 tekmovalnih skupin.

V začetku oktobra je soboški atlet Oto Žunec v Zagrebu kot član slovenske 
reprezentance zasedel častno 6. mesto v metu diska z metom 43,50 m, s čimer 
je tudi postavil nov rekord Pomurja v tej atletski disciplini.

V začetku oktobra je atletski klub PŠD »Mladost« v okviru športnega dne 
priredil tekmovanje za jesensko prvenstvo v lahki atletiki. Nastopilo je okrog 
50 pionirjev in pionirk. Najboljši v posameznih disciplinah so dosegli naslednje 
rezultate:

• Starejši pionirji: tek na 60 m Lebar s časom 8.1 s; suvanje krogle Gomboši 
z 11,27 m; skok v daljino Lebar s 5,01 m in skok v višino Piv 135 cm.

• Mlajši pionirji: tek na 60 m Györfi s časom 8.6 sekund in suvanje krogle 
z 11,73 m; skok v daljino Kukonja s 4.52 m; skok v višino Mesarič s 130 
cm in tek štafet 4x 100 m, kjer je zmagal 8. a razred s časom 57.7 s.

• Starejše pionirke: tek na 60 m Peček s časom 9.0 s; suvanje krogle Landi 
z 9,60 m; skok v daljino Hajdinjak z 3,85 m in skok v višino 124 cm.

• Mlajše pionirke: tek na 60 m Zrim s časom 9.6 s; suvanje krogle Farič z 
8,05 m, skok v daljino Holsedl z 3,58 m, skok v višino Piv s 105 cm in 
tek štafet 4x 100 m, kjer je zmagal 8. c razred s časom 1:04.0.

V ekipnem tekmovanju je zmagal pri pionirjih 8. a razred s 4.706 točkami pred 
8. c, ki je dosegel 3.948 točk. Pri pionirkah pa je zmagal 8. c s 4.951 točkami 
pred 8. a, ki je dosegel 4.253 točk.
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Slika s tekmovanja na novem atletskem objektu.

V nedeljo, 16. oktobra, je OZ TVD Partizan Murska Sobota priredil 
okrajno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo na stadionu pri soboški gimnaziji. 
Na tekmovanju je sodelovalo 13 telesno-vzgojnih organizacij z 90 tekmovalci, 
med njimi je bilo 6 podeželskih društev s 27 nastopajočimi, kar dokazuje, da 
je tudi na podeželju veliko zanimanja za kraljico športa. Rezultati tekmovanja:

• Pionirke: tek na 60 m: Grmič (Mladost) 9.4 s, Sabati (Mladost), Vrečič 
(Puconci) in Ristič (Cankova) 9.7 s; skok v daljino: Grmič (Mladost) 4,08 
m, Marič (Polet) 4,02 m in Hajdinjak (Mladost) 3,91 m; skok v višino: 
Hajdinjak (Mladost) 125 cm, Marič (Polet) 120 cm in Sukič (Polet) 120 
cm; suvanje krogle: Grmič (Mladost) 10,70 m, Štivan (Mladost) 10,63 
in Legen (Polet) 10,63.

• Pionirji: tek na 60 m z ovirami: Kukonja 11.0 s, Gomboši 11.3 s in 
Horvat 11.6 (vsi Mladost); tek na 60 m: Gomboši (Mladost) 8.0 s, Györi 
(Mladost) 8.2 s in Banfi (Puconci) 9.1 s; skok v daljino: Vadnal 4,36 m, 
Kukonja 4,25 m in Šiftar 4,10 m (vsi Mladost); skok v višino: Glažar 
135 cm, Ferenčič in Mesarič 130 cm (vsi Mladost); suvanje krogle: 
Györfi (Mladost) 17,54 m, Gomboši (Mladost) 15, 54 m in Cvernjak 
(Grad) 14,03 m; tek na 1.000 m: Gomboši (Mladost) 3:08.1 in Težak 
(Rogaševci) 3:27.0.
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• Mladinci: tek na 100 m: Logar (Gimnazija) 11.9 s, Žunec (Gimnazija) 
12.0 in Kolbl (ESŠ) 12.1; skok v daljino: Logar (Gimnazija) 5,42 m, 
Antalič (Gimnazija) 5,41 m in Husar (Učiteljišče) 5,30 m; skok v višino: 
Žunec (Gimnazija) 170 cm, Obal (ESŠ) 163 cm in Antalič (Gimnazija) 
150 cm; suvanje krogle: Žunec (Gimnazija) 13, 84 m, Mauko (Cankova) 
12,80 m in Živanovič (Rakičan) 10,42 m; tek na 1.000 m: Talaber 
(Gimnazija) 3:01.8, Nemec (Gimnazija) 3:04.1 in Novak (Učiteljišče) 
3:10.6.

• Mlajši mladinci: skok v daljino: Šeruga (ESŠ) 5,08 m, Dolgov (Rakičan) 
4,68 m in Lebar (Mladost) 4,43 m; skok v višino: Šeruga (ESŠ) 153 cm, 
Piv (Mladost) 135 cm in Lanjšček (Polet) 135 cm.

• Mladinke: tek na 100 m: Šinko (Cankova) 13.8 s in Kolmanko (Rogaševci) 
16.0; skok v daljino: Štampar (Gimnazija) 4,35 m, Serd (Tišina) 3,38 m 
in Gomboc (Cankova) 3,37 m; skok v višino: Cigler (Tišina) 105 cm; 
suvanje krogle: Herman (Učiteljišče) 11,66 m, Štotl (Cankova) 9,78 m 
in Bencak (Tišina) 9,55 m.

• Člani: skok v daljino: Obal 5,30 m; suvanje krogle: Lebar (Grafičar) 
11,64 m; tek na 1.000 m: Sedmak (Rakičan) 2:59.7.

V začetku novembra so imeli na ESŠ v Murski Soboti športni dan. Priredili 
so atletsko tekmovanje za prvenstvo šole in zaključni turnir rokometne lige, 
tekmovali pa so tudi za »Ljudsko športno značko«. Tekmovanja, ki je bilo prvo 
tovrstno tekmovanje na šoli, se je udeležila večina dijakov, tj. 98,63 %. Zaradi 
slabega vremena, nizkih temperatur in dobrih rezultatov je športno društvo 
sklenilo, da bodo vsi člani društva dobili značko 29. novembra, v počastitev 
dneva republike. Najboljši so dosegli naslednje rezultate:

• Moški: tek na 100 m: Šarotar s časom 0:11.9; tek na 1.000 m: Nemeš s 
časom 3:04.2; skok v daljino: Pavlič 5,35 m; skok v višino: Šeruga 148 
cm in suvanje krogle (5 kg): Ficko 12,9 m.

• Ženske: tek na 60 m: Toplak s časom 0:09.5; tek na 400 m: Nežič s časom 
1:23.0; skok v daljino: Marenče 4,20 m; skok v višino: Marenče 125 cm 
in suvanje krogle Marenča 8,61 m.
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Leto 1961

Po rezultatih odmevno leto atleta Otona Žunca: že v začetku marca na 
tekmovanju v Zagrebu na 55 m z ovirami med mladinci doseže 5. mesto. V 
Celju v mesecu aprilu tekmuje v mnogoboju: 3. mesto 300 m s časom 4.2 s, 2. 
mesto na 60 m s časom 7,4 s, 4. mesto troskok z mesta 8,5 m, 2. mesto skok v 
višino z mesta 144 cm in 2. mesto dvig uteži – težko 60 kg.

Konec marca je pomurski atlet Oto Žunec na testiranju mnogobojcev – 
kandidatov za PEA – v Celju dosegel v nekaterih disciplinah ugodne rezultate 
in s tem opravičil sloves obetajočega perspektivnega tekmovalca v lahki atletiki. 
Na tekmovanju v Celju je bil Žunec v teku na 30 m tretji s časom 4.2 sekunde, 
v teku na 60 m je bil drugi s časom 7.4 sekunde, v troskoku z mesta je bil četrti 
z 8.5 m, v skoku v višino je bil prvi s 144 cm in pri dvigovanju uteži – drugi s 
60 kg.

5. 10. 1960, na teku Izola – Koper 
ob priliki proslave priključitvi 
Primorske: naši atleti: Rous, 
Husar, J. Kovač – stojijo, čepita – 
Šeruga in Matiš.

Oto Žunec prvi z desne, na tekmovanju v Ljubljani v teku na 110 m čez ovire.
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V začetku aprila so na I. osemletki priredili tekmovanje za razredno 
prvenstvo v krosu, na katerem je nastopilo več kot 160 tekmovalcev iz 10 
razredov. Zmagovalci posameznih razredov so bili: VI. razredi, tek na 350 m: 
6. a – Škraban s časom 53.0 s, 6. b – Kučan s časom 51.0, 6. c – Sinic s časom 
53.0 s in 6. d – Šeruga s časom 56.0 s; VII. razredi, tek na 500 m: 7. a – Peterka 
s časom 1:26.0, 7. b – Brunec s časom 1:21.0 in 7. c – Ferbežar s časom 1:22.0; 
VIII. razredi, tek na 700 m: 8. a – Abraham s časom 1:59.0, 8. b – Lebar s časom 
1:56.0 in 8. c – Gomboši 2:00.0.

Aprila je bi izveden dvoboj med soboško in ptujsko gimnazijo – odmevnejši 
rezultati (Pomurski Vestnik, 27. 4. 1961): 100 m: Štefan Antalič 11.3 s, Lojze 
Logar 11.4 s, krogla: Oto Žunec 17,5 m, višina: Oto Žunec 170 cm in daljina 
Emil Miloševič 6,58 m.

Naši atleti v Celju – maja 1961 – tekmujejo na ekipnem mladinskem 
prvenstvu Jugoslavije: Oto Žunec 110 m ovire 15.9 s (pom. rekord), drugi je 
v krogli – 6kg – s 13,33 m, Štefan Antalič doseže na 100 m čas 12.1 s, v metu 
diska (1,5 kg) je Oto Žunec tretji z 42,16 m, Štefan Antalič pa peti s 40,43 
m, mlajši mladinec Lojze Logar doseže 2. mesto na 100 m z 11.7 s ter skoči v 
daljino 5,93 m.

Najodmevnejša rezultata v letu 1961 sta osvojitev naslova mladinskega 
državnega prva v teku na 100 m z ovirami – Oto Žunec in tretje mesto Lojzeta 
Logarja v teku na 100 m (Svetozarevo).

Oto Žunec (drugi z desne) – član jugoslovanske reprezentance.
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Najboljši naši atleti tekmujejo za druge klube iz Slovenije – mariborski 
Branik in Ljubljano.

Srednješolsko prvenstvo Pomurja – maj 1961:
dijakinje

60 m 1. Meta Močan Elan 8.5
400 m 1. S. Edelsbruner Sloga 1:07.8
daljina 1. Marija Marenče ESŠ 4,56
višina 1. Štefka Kerčmar

Marija Marenče
Elan
ESŠ 130

krogla 4 1. Slava Štampar Elan 9,61
štafeta
4 x 100 m 1. Kerčmar, Gider,

Štampar, Močan Elan 36.4

dijaki
100 m 1.-2. Štefan Antalič

Anton Šarotar
Elan
ESŠ 11.9

300 m 1. Anton Šarotar ESŠ 39.9
1.000 m 1. Ivan Maučec Sloga 2:52.1
daljina 1. Lojze Logar Elan 5,99
višina 1. Oto Žunec Elan 170
krogla 5 1. Oto Žunec Elan 15,23
štafeta
4 x 100 m 1. Antalič, Žunec, 

Nemec, Logar Elan 47.2

Ekipno zmaga Elan s 13.263 točk pred ESŠ, ki osvoji 11.291 točk, pri 
mladincih so Elan dosegli 7.965, ESŠ 6.775 in Sloga 6.543 točk, pri mladinkah 
pa Elan 5.298, Sloga 5.128 in ESŠ 4.516 točk.

Junija je bilo tekmovanje za občinsko prvenstvo v atletiki, ki ga je razpisal 
svet za telesno vzgojo in so se ga udeležila zastopstva šestih šol iz soboške občine. 
Na tekmovanju so bili doseženi naslednji rezultati:

• Pionirji: tek na 60 m: Győrfi (Mladost) 8.0 s, Pintarič (Puconci) 8.1 s 
in Kukonja (Mladost) 8.3 s; tek na 1.000 m: Gomboši 3:04.3, Abraham 
3:07.8 (M) in Štefanec (Polet) 3:08.8; skok v višino: Piv (M) 150 cm, 
Lanjšček in Tinev (P) 140 cm; skok v daljino: Vadnal 5,22 m, Kukonja 
4,82 m (M) in Hari (P) 4,45 m; suvanje krogle: Györfi (M) 13,89 m, 
Lanjšček (P) 11,95 m in Novak (Puconci) 11,37 m; tek štafet 4x 60 m: 
Mladost 32.9 s, Puconci 33.9 s in Tišina 34.00 s. Skupna razvrstitev: 
Mladost 5.239, Polet 4.100 in Puconci 3.756 točk.

• Pionirke: tek na 60 m: Gomboc (P) 8.7 s, Vratarič (Puconci) 9.0 in Šooš 
(M) 9.1; tek na 400 m: Kolar 1:11.0, Baler (Puconci) 1:11.6 in Šooš 
(M) 1:13.1; skok v višino: Hajdinjak (M) 134 cm, Sabati (M) 132 cm in 
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Marič (P) 120 cm; skok v daljino: Hajdinjak (M) 4.26 m, Pintarič 4,23 
m in Vrečič (Puconci) 3,85 m; suvanje krogle: Legen 11,25 m, Dozet 
(P) 10, 96 in Grmič (M) 10,71 m; tek štafet 4x 60 m: Puconci 36.2 
s, Mladost 36.8 s in Polet 37.4 s. Skupna razvrstitev: Mladost 4.425, 
Puconci 4.193 in Polet 4.145 točk.

Oto Žunec se uvrsti na balkanske igre in doseže nov dober rezultat 15,3 
na 110 m z ovirami, na teh igrah v okviru mladinske reprezentance Jugoslavije 
osvoji bronasto medaljo.

Prvič se sreča na državnem prvenstvu v Mariboru s Stankom Lorgerjem, 
takrat najboljšim tekačem na visokih ovirah, ki zmaga s 14,5 s, Oto Žunec je 
drugi s 15,1 s.

(Pomurski Vestnik, 6. julij in 20. julij 1961)

Julija je bil mladinski atletski dvoboj med Madžarsko in Jugoslavijo v 
Segedinu, kjer je prvi dan tekmovanja prišla v vodstvo Madžarska s 127 točkami, 
Jugoslavija pa jih je dosegla 71. Pomurski Atlet Oto Žunec se je v teku na 110 m 
čez ovire s časom 16.3 uvrstil na 4. mesto, na 2. mestu je bil Jugoslovan Kerovec 
s časom 15.7, na 1. mesto pa se je uvrstil Madžar Vertesi s časom 15.6.

Na državnem prvenstvu v Ljubljani – avgusta 1961 dosežeta: 4. mesto 
Janez Kovač v teku na 1.500 m, 3:56,3 in Oto Žunec 5. mesto na 110 m ovire 
s časom 15.6.

Septembra 1961 pomurski atleti sodelujejo na republiškem prvenstvu v 
Ljubljani. Bela Pavlič je 100 m s časom 11,6 tretji, četrti je v troskoku in peti v 
daljini, Štefan Antalič je na 100 m šesti, edini, ki osvoji 1. mesto, je Oto Žunec 
na 110 m z ovirami. Med mlajšimi mladinci je Lojze Logar drugi na 300 m 
in tretji v daljini, Jože Lebar je šesti na 100 m. Sodeluje tudi Helena Žitek, ki 
je šesta v krogli in sedma v daljini, ter Deja Bezjak, uvrščena na tekmovanju v 
sredino.

Novembra so se slušatelji Srednje šole za telesno vzgojo v Murski Soboti 
udeležili jesenskega krosa, ki so ga združili s pedagoško prakso in medicinsko 
analizo tekmovalcev. Rezultati tekmovanja:

• Moški: tek na 1.000 m: D. Žižek 3:06.0, V. Medičnjak 3:15.1 in A. 
Peček 3:15.2.

• Ženske: tek na 100 m: F. Kovačič 2:04.0, M. Sabati 2:06.4 in V. Stajnko 
2:06.5.
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Dvoboj Elan (Gimnazija) – Sloga (Učiteljišče), presenetljiva zmaga 
učiteljiščnikov s 15.750 točkami, gimnazijci pa so zbrali 12.707 točk:

dijakinje
60 m 1. Meta Močan Elan 8.6
400 m 1. S. Edelsbruner Sloga 1:09.1
daljina 1. Geder Elan 4,56
višina 1. Štefka Kerčmar Elan 135
krogla 4 1. Mavrič Sloga 10,12
4 x 100 m 1. Elan 36.2

dijaki
100 m 1. Feher Sloga 12.6
300 m 1. Ivan Maučec Sloga 39.5
1.000 m 1. Ivan Maučec Sloga 2:28.05
daljina 1. Dominko Elan 5,45
višina 1. Kerec Sloga 155
krogla 5 1. Gyorfy Elan 11,77
4 x 100 m 1. Elan 48.0
Pomurski Vestnik, 17.10.1961

Novembra so tudi slušatelji SŠTV priredili v okvirju športnega dne šolsko 
ekskurzijo v Gornjo Radgono, kjer so se s tamkajšnjo SŠD pomerili tudi v 
atletiki in rokometu. Skupna razvrstitev: SŠTV 10.894 in Mejnik 8.737 točk. 
Najboljši rezultati posameznikov:

• Moški: tek na 60 m: B. Huber (SŠTV) 7.3 s; skok v daljino: D. Žižek 
(SŠTV) 5,09 m; suvanje krogle (4 kg): A. Peček (SŠTV) 13,19 m in 
skok v višino: K. Glažar (SŠTV) 147 cm.

• Ženske: tek na 60 m: D. Bezjak (Mejnik) 8.5 s; skok v daljino: D. 
Bezjak 4,43 m; suvanje krogle (2,5 kg): M. Hren (SŠTV) 10,14 m in 
skok v višino: F. Kavčič (SŠTV) 125 cm.

Leto 1962

V minulem letu 1961 je bil v pomurski atletiki dosežen lep napredek. 
Organizirano je bilo posvetovanje z našimi udeleženci in Atletsko zvezo 
Slovenije. Atleta Oto Žunec in Janez Kovač sta prinesla uspehe na državni 
in mednarodni ravni ob Lojzetu Logarju, Beli Pavliču in drugih. Mnogo so 
prispevala organizirana domača tekmovanja srednjih in osnovnih šol. Tudi 
objektov je več, z gradnjo atletskih naprav so pričeli tudi v Rakičanu.

V začetku sezone je svoj napredek pokazal Lojze Logar – gimnazijec, ki je 
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na 60 m dosegel časa 7,1 in 7,3 s. Sicer pa velja omeniti njegove rekorde: 60 
m – 7,0 s, 100 m – 11,4 s, 200 m – 23,8 s, 300 m – 28,3 s in daljina 6,00 m.

Maja je Andrej Kerm nastopil v prvem kolu tekmovanja za državno 
prvenstvo v lahki atletiki, ki je bilo v Mariboru. V skupini mlajših mladincev je 
v teku na 100 m čez ovire s časom 15.5 s dosegel 3. mesto.

19. maja velja omeniti atletski troboj Sloga – Elan – ŠAG Ptuj. Zmagala 
je Sloga (Učiteljišče) pred Elanom (Gimnazija) in Ptujem. Nekaj najboljših 
rezultatov – dijaki: 100 m: Husar (Sloga) 11.8 s, 300 m: Maučec (Sloga) 40.7 
s, 1.000 m: Maučec (Sloga) 2.56,8 s, krogla – Gyorfi (Elan) 10,80 m, daljina: 
Galič (Elan) 5,72, 4x 100 m, (Sloga) 48.6 s; dijakinje: 60 m – Kerčmar (Elan) 
8.5 s, 400 m – Edelsbruner (Sloga) 1:07.0, krogla – Grmič (Elan) 10,80 m, 
daljina – Štampar (Elan) 4,42 m, višina – Kerčmar in Hajdinjak (Elan) 130 cm, 
4x 100 m – (Elan) 48.6 s.

Maja je bilo izvedeno tekmovanje za sestavo pomurske srednješolske 
reprezentance za nastop na republiškem tekmovanju, najboljši rezultati – 
mladinci: 100 m – Anton Šarotar (ESŠ) 11.8 s, 1.000 m – Drago Žižek (SŠTV) 
2:57.0, daljina – Janez Peterka (ESŠ) 5,95 m, višina – Janez Peterka (ESŠ) 
165 cm, krogla – Ladislav Gyorfi (Elan) 12,69; mladinke: 100 m – Štefanija 
Kerčmar (Elan) 13.7, 600 m – Elizabeta Edelsbruner (Sloga) 1,48.0, daljina – 
Mira Mavrič (Sloga) 4,22 m, višina – Štefanija Kerčmar 140 cm, krogla (3 kg) 
– Slava Štampar (Elan) 10,21 m.

V mesecu maju je bilo na stadionu soboške gimnazije izbirno tekmovanje v 
lahki atletiki za sestavo okrajne pionirske reprezentance, ki je pozneje zastopala 
barve Pomurja na republiškem tekmovanju v Novem mestu. Na tekmovanju 
je sodelovalo 30 pionirjev in pionirk iz obeh soboških osemletk, iz Gornje 
Radgone in Ljutomera. Rezultati tekmovanja:

• Moški: tek na 60 m: Ludvik Vadnal 7.4 s, kar je bilo boljše od tedanjega 
pomurskega rekorda; suvanje krogle: Rudi Horvat 14,13 m; skok v 
daljino: Ludvik Vadnal 5,35 m in skok v višino: Ludvik Vadnal, Rudi 
Horvat in Vlado Žibrat – vsi z rezultatom 150 cm.

• Ženske: tek na 60 m: Dragica Kikec 8.5 s, kar je bilo boljše od tedanjega 
pomurskega rekorda; suvanje krogle: Marjeta Ditrich 10,53 m; skok v 
daljino: Deja Bezjak 4,77 m, kar je bilo boljše od tedanjega rekorda, in 
skok v višino: Jelka Senčar 135 cm, kar je bil izenačen rekord – uradno 
priznan.
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Anton Šarotar je na tekmovanju dijakov in dijakinj ekonomske srednje šole 
na 300 m dosegel pomurski rekord s časom 38.0 s. Še ostali rezultati mladincev: 
100 m: Albert Kolbl in Anton Šarotar 12.0 s, 300 m: Anton Šarotar 38.0 s, 
Aleksander Šeruga 40.2 s, 1.000 m: Jože Gider 2:5.0, Alojz Smodiš 2:58.0, 
daljina: Anton Šarotar 5,60 m, višina: Anton Podlesnik, Marjan Tinev in Franc 
Kumin po 150 cm, krogla (5 kg): Štefan Ficko 12,80 m, Janez Peterka 11,30 
m; mladinke:

60 m: Marjeta Gal 9.1 s, Kristina Hašaj 9.2 s, 400 m: Sonja Pongrac 1:15.0, 
Marija Marič 1:15.8, daljina: Kristina Gabor 4,11 m, Ida Vereš 4,08 m, Nada 
Titan 4,02 m, višina: Sonja Pongrac 125 cm, Ela Rituper in Vida Vereš 120 cm, 
krogla (3 kg): Terezika Štefanec 8,20 m, Zlata Bohar 8,06 m.

26. maja 1962 je bilo na gimnazijskem stadionu prvenstvo srednjih šol. 
Rezultati – dijaki: 100 m: 1. Šarotar 11.5 s in Kolbl, oba ESŠ 11.5 s, Husar 
Sloga 11.9 s, 300 m: Šarotar ESŠ 38.1 s, Maučec Sloga 40.1 s, 1.000 m: Žižek 
SŠTV 2:50.7, Maučec sloga 2:54.6, krogla: Toplak KSŠ 13,31 m, Gyorfi Elan 
12,43 m, višina: Šeruga ESŠ in Glažar SŠTV 158 cm, Gajšek TSŠ 150 cm, 
daljina: Peterka ESŠ 6,08 m, Šeruga ESŠ 5,83 m, Galič Elan 5,69 m, 4 x 100 
m ESŠ 48.1 s, Sloga 49.3 s, Elan 50.5 s; dijakinje: 60 m: Gomboc Sloga 8.3 s, 
Hren SŠTV 8.4 s, 400 m: Edelsbruner Sloga 1:09.0, Beber ESŠ in Maroč ESŠ 
1.09.1, krogla: Zankoč ESŠ 8,73 m, Štampar Elan 8,28 m, Grmič Elan 8,22 m, 
višina: Zadravec SŠTV 135 cm, Kerčmar Elan 135 cm, Kovačič SŠTV 130 cm, 
daljina: Hren SŠTV 4,59 m, Gider Elan 4,35 m, Stajnko ŠSTV 4,30 m, 4 x 60 
m SŠTV 34.6 s, Elan 34.7 s, Sloga 35.5 s

Na tekmovanju pionirjev in pionirk osnovnih šol Pomurja je zmagala 
Murska Sobota pred Lendavo in Ljutomerom, pri pionirkah pa soboška ekipa 
pred Ljutomerom in Radgono. Okrajni prvaki 1961–62, pionirji: 60 m: Mirko 
Njivar (GR) 8.1 s, 600 m: Štefan Vlaj (MS) 1:33.9, daljina: Jože Šiftar MS 5,25 
m, krogla (4 kg): Rudi Horvat, višina: Stanko Vrbančič (GR) 150 cm (enak 
rezultat Rudi Horvat MS in Štefan Kerec Lendava), 4x 60 m (M. Sobota) Vlaj, 
Martinuzi, Horvat, Vadnal 32.5 s; pionirke: 60 m: Amalija Kuhar MS 8.9 s, 
krogla: Marjeta Ditrich MS 9,16 m, višina: Marija Domanjko Lendava 128 
cm, daljina: Deja Bezjak GR 4,85 m, 4x 60 m: Ljutomer M. Sitar, T. Sitar, Pal, 
Senčar 35.3 s.

Junija je potekalo II. kolo ekipnega tekmovanja za prvenstvo FLRJ za 
mladince in mladinke. Mlajši mladinci Branika in Kladivarja so se pomerili na 
stadionu Borisa Kidriča v Celju. Za mariborski Branik sta nastopila tudi Kemr 
in Gomboši. Kemr je zmagal v teku na 100 m z ovirami s časom 15.6 s, v skoku 
v višino pa dosegel 3. mesto z rezultatom 160 cm, kar je takrat postal tudi njegov 
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osebni rekord. Gomboši pa je v teku na 1.000 m pripravil presenečenje, saj se je 
v zadnjih 200 m prebil iz zadnje mesta na 3. mesto s časom 2:58.0. V Celju je 
nastopal tudi Oto Žunec v skupini starejših mladincev, kjer je dosegel naslednje 
rezultate: skok v višino 150 cm, suvanje krogle 11,96 m in met diska 39,98 m.

Oto Žunec je na finalu ekipnega tekmovanju starejših mladincev 
Jugoslavije dosegel na 110 m ovire 1. mesto s časom 15.6 s.* (Pomurski 
Vestnik, 19. 7. 1962).

Na meddržavnem dvoboju članskih reprezentanc Jugoslavije in NDR 
je Janez Kovač v teku na 1.500 m dosegel četrto mesto z rezultatom 3:48.5* 
(Pomurski Vestnik, 26. 7. 1962)

Na meddržavnem dvoboju mladinskih reprezentanc Jugoslavije in 
Avstrije v Mariboru Oto Žunec doseže 2. mesto na 110 m ovire z rezultatom 
16.0.*

Avgusta 1962 je na tekmovanju atletske lige v Ljubljani Janez Kovač 
(Ljubljana) dosegel na 800 m čas 1:55.00 in na 1.500 m 3:50.8, obakrat 
je bil prvi. Na tekmovanju atletske lige v Celju Oto Žunec (Olimpija – 
Svoboda) na 110 m ovire dosegel čas 16.4 s, bil je tretji za Lorgerjem 14.9 s 
in Brodnikom 15.5 s.

Koncem avgusta 1962 je Janez Kovač (Ljubljana) na Zorkovem 
memorialu v Mariboru zasedel drugo mesto s časom 3:55.0.

Leto 1963

21. aprila 1963 je imel mariborski Branik na svojem stadionu odprt 
atletski miting, kjer so nastopili Logar, Kerm, Györfi in Bezjakova. Logar je po 
enoletnem premoru na teku na 300 metrov bil tretji s časom 38.4 sekunde, kar 
je bil tudi najboljši mladinski rezultat na tekmovanju. Logar pa je tudi tekel 
na 60 metrov v članski konkurenci, kjer je dosegel 3. mesto. Kerm je bil v 
mladinski konkurenci v teku na 100 metrov s časom 14.5 sekunde prvi, Györfi, 
ki je nastopal v metu krogle, se je uvrstil na 2. mesto z metom nad 13 metrov, 
Bezjakova pa se je v skoku v daljino uvrstila v sredino.

Konec maja so v počastitev dneva mladosti v Bistrici organizirali športno 
srečanje pionirjev iz Bistrice in Črenšovcev, kjer so v rokometu in atletiki zmagali 
pionirji iz Črenšovcev, v streljanju z zračno puško in igri med dvema ognjema 
pa pionirji iz Bistrice.



 

60

Konec meseca maja je bilo v Rakičanu ob otvoritvi novega športnega parka 
izvedeno tudi srednješolsko atletsko tekmovanje Pomurja, kjer je nastopilo 6 
moških in 8 ženskih ekip. V moški konkurenci je zmagala ESŠ s 6489 točkami, 
drugi so bili SŠTV s 6069 točkami in tretji SKŠ s 5.888 točkami, pri ženskah pa 
je zmagala ekipa Sloga s 6330 točkami, druga je bila ekipa Elan s 5754 točkami 
in tretja ekipa SŠTV s 5734 točkami.

V začetku junija je bilo v Ljutomeru atletsko tekmovanje osnovnih šol, kjer 
je zmagala ekipa Osnovne šole Franca Prešerna Ljutomer z 10.321 točkami, 
druga pa je bila OŠ Križevci s 7.604 točkami.

V finalu ekipnega prvenstva Slovenije za mlajše mladince v atletiki, ki je 
potekalo v Ljubljani, je v teku na 100 m ovire zmagal Andrej Kerm iz Radencev 
s časom 14.5 sekund.

9. junija je potekalo republiško atletsko prvenstvo posameznikov v Celju, 
kjer se je Oto Žunec v teku na 110 m ovire s časom 15.6 sekunde uvrstil na 1. 
mesto, Janez Kovač pa je bil v teku na 1.500 m s časom 3:48.3 tretji, s čimer je 
takrat postavil osebni rekord.

Junija 1962 pa je potekalo tudi mednarodno atletsko tekmovanje v Atenah, 
kjer je Janez Kovač v teku na 1.500 m dosegel šesto mesto s časom 3:58.

11. avgusta 1963 je Janez Kovač na državnem ekipnem prvenstvu v Beogradu 
v teku na 1.500 metrov s časom 3:49.2 zasedel 2. mesto. Tiste dni pa je tudi 
nastopil na mednarodnem atletskem dvoboju med Kladivarjem in Dinamom iz 
Prage, ki je potekalo v Celju. Na tekmovanju je nastopil za Kladivar v teku na 
1.000 metrov s časom 2:26.5 in dosegel 1. mesto.

Konec avgusta 1963 je bil v Vestniku objavljen razgovor z atletom 
Janezom Kovačem, ki je bil takrat eden najboljših atletov pri nas. V članku 
se avtor (Feri Maučec) dotakne začetkov Kovačeve kariere, ki jo je pričel leta 
1958 kot član mariborskega Branika in jo nato z vztrajnostjo in delom razvijal. 
V dotedanji karieri je bil njegov največji uspeh 3. mesto v teku na 1.500 m – v 
Laussani v Švici na atletskem troboju Švice, Italije in Jugoslavije. Zelo pa je 
takrat tudi bil zadovoljen z 2. mestom, ki ga je dosegel na državnem prvenstvu 
tega leta, in z osebnim rekordom v teku na 1.500 m, ki ga je dosegel istega leta. 
Sodeloval pa je tudi na ostalih progah od 800 do 3.000 m. Skozi članek pa sta 
se dotaknila tudi razmer v atletiki v Pomurju, ki so bile takrat slabe. V tistem 
času se je premalo vlagalo v atletiko, kar je tudi vplivalo na slab razvoj atletike in 
na to, da so pomurski atleti trenirali za druge atletske klube. Stanje bi se lahko 
izboljšalo tudi z ustanovitvijo atletskega kluba in s profesionalnim trenerjem, ki 
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bi ustrezno vodil mlade atlete, da ne bi vsi bili prisiljeni trenirat za druge klube.

Atlet Janez Kovač, štev. 62 - tekač v ospredju - troboj Švica, Italija, Jugoslavija
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24. in 25. avgusta 1963 je bil v Celju troboj atletskih reprezentanc Slovenije, 
Srbije in Hrvaške. Za slovensko reprezentanco je Janez Kovač v teku na 1.500 
metrov s časom 3:50.0 dosegel 2. mesto, v teku na 800 metrov pa je s časom 
1:53.0 bil četrti. Na tem tekmovanju je nastopil tudi Oto Žunec, ki je bil v teku 
na 110 m ovire s časom 15.4 sekunde peti.

Oktobra je strokovni odbor za atletiko pri ObZTK v Murski Soboti 
organiziral občinsko prvenstvo v krosu za leto 1963. Tekmovanja se je udeležilo 
19 ekip s 93 tekmovalci. Rezultati tekmovanja:

• Mladinci: ekipno so bili najboljši SŠTV, 2. ESŠ in 3. ELAN, posamezno 
pa so bili najboljši: Žižek, Težak, oba iz SŠTV, in Tinev iz ESŠ.

• Mladinke: ekipno so bile najboljše SŠTV, 2. ESŠ in 3. Elan, posamezno 
pa: Bac, Puconja obe iz SŠTV, in Peček iz ESŠ.

• Pionirji: ekipno so bili najboljši Bakovci, Beltinci in Polet, posamezno pa 
sta bila najboljša: Marič (Bakovci) in Balajc (Fokovci).

• Pionirke: ekipno so bile najboljše: Petrovci, Bakovci in Fokovci, 
posamezno pa sta bili najboljši: Andrejekova (Petrovci) in Borobičeva 
(Bakovci).

12. oktobra 1963 je na stadionu pri gimnaziji v Murski Soboti potekal 
atletski dvoboj med dijaki mariborskega in soboškega učiteljišča. Pri mladincih 
so zmagali dijaki iz Murske Sobote s 6102 točkami, dijaki iz Maribora pa so 
dosegli 5497 točk. Pri mladinkah pa so s 6.774 točkami bile uspešnejše dijakinje 
iz Maribora, dijakinje iz Murske Sobote pa so dosegle 5.742 točk. Med vsemi 
tekmovalci so najboljše rezultate dosegli:

• Mladinke: na 60 m: E. Gomboc (S) s časom 8.5 sekund; v suvanju krogle: 
D. Smodiš (S) 10,2 metra; pri skoku v daljino: E. Gomboc (S) 4,55 m; v 
skoku v višino: V. Slamnik (M) 1,25 m; v teku na 400 metrov: M. Germ 
(M) s časom 1;11.3 in v štafeti 4 x 60 metrov: Maribor 35.4 s.

• Mladinci: v teku na 100 metrov: A. Husar (S) 11.6 s; v teku na 1.000 
metrov: J. Matjašič (M) 3:01.9; v suvanju krogle: M. Čendak (M) 11,20 
m; v skoku v daljino: B. Križanič (S) 5,72 m; v skoku v višino: Matjašič 
in Šmauc (oba M) 1,50 m in v štafeti 4x 100 metrov: Sloga 50.0 s.
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Leto 1964

Maja 1964 je bilo na stadionu pri gimnaziji v Murski Soboti 9. srednješolsko 
atletsko prvenstvo Pomurja, na katerem je nastopilo okrog 150 atletov in atletinj 
iz šestih šol. Na tekmovanju so bili doseženi naslednji rezultati:

• med moškimi so bili najboljši: tek na 100 m: 1. Husar Andrej (Sloga) 
12.1. s, 2. Štumf Emil (SKŠ) 12.2 s in 3. Žižek Drago (SŠTV) 12.4 s; 
tek na 1.000 m: 1. Težak Janez (SŠTV) 2:47.0, 2. Novak Štefan (Sloga) 
2:52.4 in 3. Babič Franc (Elan) 2:57.0.; skok v višino: 1. Glažar Karel 
(SŠTV) 173 cm, 2. Horvat Rudolf (ESŠ) 165 cm in 3. Ferenčič Ljubo 
(Elan) 160 cm; skok v daljino: 1. Tinev Marjan (ESŠ) 5,81 m, 2. Šeruga 
Aleks (ESŠ) 5,78 m in 3. Križanič Branka (Sloga) 5,33 m; suvanje krogle 
(5 kg): 1. Gjerfi Ladislav (Elan) 14,68 m, 2. Toplak Leopold (SKŠ) 14,15 
m in 3. Horvat Rudolf (ESŠ) 12,93 m in štafeta 4x 100 m: 1. Elan 49.8 
s, 2. ESŠ 51.3 s in 3. SKŠ 52.0 s.

• Pri ženskah pa so bile najboljše: tek na 60 m: 1. Gomboc Ruža (Sloga) 
8,8 s, 2. Kikec Dragica (Elan) 8,9 s in 3. Kosi Milena (Sloga) 9,0 s; tek na 
500 m: 1. Bac Šarolta (SŠTV) 1:35.5, 2. Nemec Marta (SŠTV) 1:36.3 in 
3. Košar Siva (ŠCBP) 1:37.3; skok v višino: 1. Kovačič Frančiška (SŠTV) 
142 cm, 2. Zadravec Silva (SŠTV) 130 cm in 3. Kikec Dragica (Elan) 
125 cm; skok v daljino: 1. Kovačič Frančiška (SŠTV) 4,36 m, 2. Gomboc 
Ruža (Sloga) 4,17 m in 3. Bezjak Andreja (Elan) 4,26 m; suvanje krogle 
(4 kg): Grmič Jelka (Elan) 8,92 m, 2. Ditrich Marija (Elan) 8,81 m in 
Horn Angela (SŠTV) 8,57 m in štafeta 4 x 100 m: 1 Sloga 58.1 s, 2. Elan 
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58.7 s in SŠTV 59.7 s.

V skupni razvrstitvi je zmagala ekipa SŠTV z 11.832 točkami, 2. je bila 
ekipa Elana z 11.793 točkami in 3. Sloga z 11.511 točkami. Med dijakinjami 
je bila najboljša ekipa SŠTV s 5.592 točkami, med dijaki pa ekipa Elan s 6.676 
točkami.

Konec julija je potekalo 18. republiško 
prvenstvo v atletiki za posameznike, ki je 
bilo v Ljubljani v organizaciji AK Olimpija 
– Svoboda. Na tekmovanju je sodelovalo 
53 atletinj in 116 atletov, med njimi tudi 
Janez Kovač, ki je v teku na 1.500 m s 
časom 3:52.2 zasedel prvo mesto in tako 
postal republiški prvak za leto 1964.

V začetku julija 1964 je bilo v Murski 
Soboti v organizaciji učencev SŠTV in v 
okvirju JŠI izvedeno atletsko prvenstvo 
osnovnih šol občine Murska Sobota. Na 
tekmovanju so nastopile ekipe: Mladost 
in Polet iz Murske Sobote in ekipe iz osnovnih šol iz Petrovcev, Grada, Fokovcev, 
Puconcev in Bakovcev. Največ uspeha so imeli mladi atleti in atletinje Mladosti 
iz Osnovne šole I M. Sobota, ki so osvojili največ prvih mest ter tako postali 
ekipni zmagovalci. Na tekmovanju pa so najboljši tekmovalci dosegli naslednje 
rezultate:

• Pionirji: tek na 60 m: Ludvik Barbarič (Mladost) 7.8 s; tek na 600 m: 
Anton Marič (Bakovci) 1:35.7; skok v daljino: Anton Slavic (Mladost) 
5,05 m; skok v višino: Ludvik Barbarič (Mladost) 145 cm in suvanje 
krogle: Štefan Žižek (Polet) 10,99 m.

• Pionirke: tek na 60 m: Slavica Kerčmar (Fokovci) 8.8 s; 400 m: Suzana 
Zelko (Mladost) 1:11.5, skok v daljino: Metka Fernčič (Mladost) 4,15 
m; skok v višino: Miša Pfajfer (Mladost) 133 cm, suvanje krogle: Katica 
Horvat (Petrovci) 9,45 m.

Najboljši rezultat tekmovanja predstavlja skok v višino pionirke Miše 
Pfajfer, ki je preskočila 133 cm, dober rezultat predstavlja tudi tek na 400 m, ki 
ga je dosegla Suzana Zelko s časom 1:11.5, ter pri pionirjih v teku na 600 m, 
kjer so Antonu Mariču zabeležili čas 1:35.7.
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Proti koncu avgusta je v Kranju potekalo atletsko prvenstvo za posameznike, 
ki se ga je udeležila Miša Pfeifer. Na tekmovanju, kjer je bila najmanjša v 
konkurenci starejših mladink, je dosegla 5. mesto in se s tem rezultatom 
uvrstila med resne kandidatke za mladinsko slovensko reprezentanco. Zelo 
resen kandidat za reprezentanco pa je bil tudi Janez Težak, ki je na republiškem 
srednješolskem prvenstvu v Ljubljani v teku dosegel čas 2:41.0.

V začetku oktobra 1964 so na seji Občinske zveze za telesno kulturo v 
Murski Soboti sklenili, da se v Murski Soboti ustanovi samostojen atletski 
klub. Takrat so tudi sklenili, da se občinske reprezentance udeležijo okrajnega 
tekmovanja v okviru JŠI ter da se ob dnevu republike podelijo odlikovanja 
najprizadevnejšim športnim delavcem v občini.

Meseca oktobra je bil v Mariboru finale okrajnega tekmovanja JŠI v 
atletiki, kjer so murskosoboški atleti dosegli dobre rezultate. Na tekmovanju 
so nastopile občinske reprezentance: Maribor Center, Maribor Tabor, Maribor 
Tezno, Slovenska Bistrica, Ptuj in Murska Sobota. Na tekmovanju sta v ekipnem 
delu iz Murske Sobote nastopili ekipi mladink in mladincev ter 2 člana in ena 
pionirka v tekmovanju posameznikov. Na tekmovanju je največji uspeh dosegla 
ekipa mladink, ki je osvojila prvo mesto s 142,5 točkami, pred ekipo Maribor 
Tabor, ki je dosegla 132,5 točke. Ekipa mladincev pa je zasedla peto mesto. 
Tekmovalci so se potrudili tudi med posamezniki, kjer so dosegli več prvih mest. 
Na tekmovanju so tekmovalci iz Murske Sobote dosegli te boljše rezultate:

• Mladinke: tek na 60 m: Gomboc 8.6 s (3. mesto); skok v višino: Kovačič 
140 cm (1. mesto), Zadravec 135 cm (3. mesto); skok v daljino: Gomboc 
4,33 m (2. mesto), Kovačič 4,12 m (4. mesto); tek na 600 m: Bac 1:49.5 
(2. mesto), Zelko 1:50.3 (4. mesto) in tek štafet 4 x 60 m: 40.3 s (2. 
mesto).

• Mladinci: tek na 1.000 m: Težak 2:50.3 (5. mesto) in suvanje krogle: 
Gjerfi 12,63 m (2. mesto).

• Člani: tek na 100 m: Husar 12.6 s (3. mesto) in tek na 1.500 m: Žižek 
4:30.2 (4. mesto).

• Pionirke: skok v višino: Pfeifer 135 cm (1. mesto).

V počastitev 22. decembra – dneva JLA sta OZTK in OSO Maribor 
organizirala patrolni tek v Radvanju pri Mariboru, na katerem je nastopilo 45 
ekip, ki so se razdelile v 3 skupine. V skupini telesnovzgojnih organizacij je 
nastopila tudi ekipa TVD Partizana iz Murske Sobote. Ekipo so sestavljali Žižek 
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Drago, Štajer Janez in Težak Jože, ki so zasedli 1. mesto in skupaj zbrali 206,5 
točk.

V letu 1964 so mladi pomurski atleti nastopili na raznih okrajnih in 
republiških tekmovanjih, kjer so navdušili s svojimi nastopi in se s tem 
tudi uvrščali med kandidate za mladinsko reprezentanco Slovenije. Na 
srednješolskem tekmovanju Slovenije je reprezentanca Pomurja zasedla 3. mesto 
med mladinkami in 4. mesto med mladinci, na okrajnem tekmovanju v krosu 
pa so pomurski atleti zasedli eno 1. mesto in tri 3. mesta. V tem letu so se med 5 
najboljših pomurskih atletov med moškimi uvrstili: Žižek, Težak, Gjerfi, Glažar 
in Husar, med ženskami pa Kovačič, Bac, Gomboc, Pfeifer in Zadravec.

Prof. EVGEN TITAN /Vestnik marca 1965/
(razgovor z novinarjem Ferijem Maučecem)

V začetku leta 1965 so na ustanovnem 
občnem zboru atletskega kluba v Muski Soboti 
dolgoletnemu vsestranskemu aktivnemu športnemu 
delavcu Evgenu Titanu podelili posebno priznanje. 
Priznanje mu je podelila Atletska zveza Slovenije za 
večletno uspešno delovanje na področju atletike v 
Pomurju. Evgen Titan je bil rojen leta 1929 v Murski 
Soboti, po končanem študiju na DIF-u v Beogradu 
se je vrnil v rojstni kraj, kjer je kot profesor telesne 
vzgoje dobil službo na Gimnaziji. Leta 1960 je 
prevzel oddelek SŠTV, kjer je delal tudi takrat, ko je 
bil ustanovljen atletski klub. V tem času po študiju je 
dobil tudi ponudbo za asistenta na VŠTK v Beogradu 

in možnost za nadaljevanje študija v Londonu, kar je odklonil. Svojo aktivnost je 
začel po osvoboditvi. Tekmoval je v različnih panogah, kot so nogomet, košarka, 
atletika, rokomet, namizni tenis, hokej na travi, smučanje, veslanje, streljanje 
in badminton. Največji uspeh je do takrat bil nastop v državni reprezentanci 
v hokeju na travi. Večkrat je bil tudi član reprezentanc Srbije, Beograda in 
Slovenije. Na tekmovanjih je dosegel na državnem prvenstvu v vajah na orodju 
meč člani II. razreda 6. mesto, bil je tudi prvak Slovenije v badmintonu, 
osvojil pa je tudi druga vidnejša mesta na tekmovanjih. Uveljavil se je tudi kot 
organizator prvih šolskih športnih društev, tekmovanj in prireditev. V tistem 
času pa je bil tudi iniciator gradenj raznih športnih objektov ter tudi projektant 
stadiona na Gimnaziji, telovadnice ESŠ, stadiona v Rakičanu, stadiona SŠTV 
in nekaterih drugih objektov. V svoji karieri pa je vzgojil tudi več kvalitetnih 
atletov in bil urednik športne rubrike pri Vestniku. Evgen Titan je opravljal 
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tudi raziskovanja v zvezi s telesnim razvojem in sposobnostmi pomurske 
mladine, pedagoške in psihološke osnove telesne vzgoje. Pri samih raziskavah 
je sodeloval z raznimi ustanovami in zavodi ter strokovnjaki, kar mu je tudi 
pomagalo, da je napisal do takrat že nekaj člankov in razprav. Na vprašanje, 
čemu se misli posvetiti v prihodnje, je odgovoril, da je športne dejavnosti, ki 
so se do takrat že uveljavile, prepustil mlajšim, sam pa se je nameraval posvetiti 
temeljitejšemu delu v atletiki, gradnji športnih objektov pri osnovnih šolah, 
skakalnici v Mačkovcih, kegljišču v Murski Soboti in še nekaterim drugim 
projektom. Njegova želja takrat je tudi bila, da bi se pedagoško poglobil v pouk 
telesne vzgoje na osnovnih šolah, konkretiziranju tega procesa, dvigu kvalitete 
ter znanstveno-medicinskemu delu. Boril pa se je tudi za stalen dotok sredstev 
za dvig šolske svobode ter kreativnosti. Njegove takratne želje so bile tudi, da 
bi dočakal 25-letnico aktivne igre v košarki, 20-letnico aktivne igre hokeja na 
travi in 10-letnico aktivne igre v badmintonu. Titan pa se ni ukvarjal samo s 
športom, ampak se je v svojem prostem času tudi ukvarjal s slikarstvom, kar ga 
je zelo veselilo, imel je dve samostojni razstavi leta 1957 in 1960, sodeloval pa je 
tudi pri drugih razstavah. Njegov konjiček pa mu je bilo tudi nenehno delo in 
dinamično življenje ter stalen kontakt pri vzgoji mladine. Takrat pa je bil tudi 
mnenja, da ljudje, ki se stalno srečujejo z mladino in jim je zaupana njihova 
vzgoja, morajo biti napredni, pošteni in dejavni ter mladim omogočati njihovo 
uveljavljanje. Njihova naloga pa je tudi, da delajo akcijsko, dosledno, stalno in 
v interesu družbe, kajti samo na ta način so se lahko bolje poglobili, napredovali 
in tudi bolje živeli.

Priznanja prof. Evgena Titana za uspešno delo v atletiki:

- Dvoboj atletskih reprezentanc Madžarska - Jugoslavija v Mariboru. 
Plaketa (1960). 

- Bloudkova plaketa (1965). 

- Atletska zveza Slovenije (1965). - Za atletsko dejavnost 1945–1965 
(pozlačeno nalivno pero in svinčnik). 

- Atletski savez Jugoslavije, Savez atletskih sudija Jugoslavije – Zagreb 
(1970). - Priznana licenca zveznega sodnika (diploma z emblemom). 

- Atletski savez Jugoslavije, Beograd. Posebna jubilejna plaketa 1921–1971 
za nadpovprečne uspehe pri razvoju atletike (1971). 

- Bloudkova nagrada 2009 za življenjsko delo:
 (Podeljena 10. 2. 1010)
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Na Brdu pri Kranju je bila 
slovesna podelitev Bloudkovih 
nagrad, najvišjega državnega 
priznanja na področju športa. Med 
štirimi dobitniki je tudi 81-letni prof. 
Evgen Titan iz Murske Sobote, ki je 
bil nagrajen za življenjsko delo.

Evgen Titan je dolgoletni 
športni pedagog in športni delavec, 
ki je s svojo bogato dejavnostjo pustil 
neizbrisen pečat v pokrajini ob Muri, 
saj je na mnogih športnih področjih 

oral ledino.

»Priznanje pomeni potrditev, da sem pravilno delal. Zame je to obdobje 
kot Brižinski spomeniki. Dolga je bila moja življenjska pot, ki sem jo usmeril v 
Prekmurje in šport. Začel sem že, ko mi je bilo šest let, v Sokolu. Končal pa še 
nisem. Med drugim sem odigral poslovilno tekmo za slovensko reprezentanco 
v hokeju na travi, bil pa sem tudi predsednik komisije za šport Romov,« je po 
podelitvi Bloudkove nagrade izjavil prof. Evgen Titan.

   Na vseh delovnih mestih je prof. 
Evgen Titan skrbel za vključevanje 
atletike v svoj program dela: od 1953–
1960 na Gimnaziji v Murski Soboti, 
1960–1962 na Ekonomski srednji šoli 
v Murski Soboti, poseben prispevek 
pa je dal kot ravnatelj Srednje šole 
za telesno vzgojo Maribor, Oddelek 
Murska Sobota v letih od 1962–
1966, nato ponovno na Gimnaziji v 
Murski Soboti od 1966–1976 in od 
1980–1983 s poučevanjem na Centru 
poklicnih šol – Srednješolski center 
tehnično-pedagoške usmeritve.

Likovna dejavnost prof. Evgena Titana:

(predstavljamo dve deli):

Sprejem prof. Evgena Titana pri županu 
Antonu Štihcu (2010).
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Pripravil: LUDVIK ZELKO
*Pri zbiranju in obdelavi gradiva sta pomagala Simon in Alenka KAROLI

prof. Evgen Titan: VAJA NA 
DVOVIŠINSKI BRADLJI, 1959 – 
izrezanka, papir

prof. Evgen Titan: ODPOR 1960– 
izrezanka, papir
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JANEZ KOVAČ: Bilo je pred 50 in več leti

Letos, ko praznujem svoj 75. rojstni dan in 50-letnico delovanja atletskega 
kluba v Murski Soboti, se je lepo spominjati atletskih uspehov, ki sem jih dosegel 
v moji mladosti.

Na začetku sem treniral in sodeloval na tekmovanjih v različnih športih: 
od orodne telovadbe, namiznega tenisa, hokeja na travi, kjer smo bili slovenski 
prvaki, rokometa, košarke, šaha, vse pod okriljem športnega društva TVD 
Partizan Murska Sobota.

Kot srednješolca me je pritegnil tek na srednje proge in skupaj s tekmovalci: 
Mirkom Šerugom, Alfredom Matišem, Janezom Rousom, Janezom Husarjem 
in drugimi smo tekmovali na šolskih kros tekmovanjih, se udeleževali tekov 
republike v Ljubljani, tekov ob žici okupirane Ljubljane, štafetnih tekov od Izole 
do Kopra in srednješolskih tekmovanj.

Ker v Murski Soboti ni bilo atletskega kluba, smo v letu 1957 nekateri 
atleti: Mirko Šeruga, Janez Rous, Gabika Konye, Albina Luk, jaz in še nekateri, 
pristopili k atletskemu klubu Branik Maribor in za ta klub nadaljevali z atletskimi 
tekmovanji po Sloveniji.

V letu 1959 sem še kot mladinec osvojil naslov članskega slovenskega 
prvaka v teku na 400 m, v istem letu sem postal slovenski mladinski prvak v 
teku na 1.500 m ovire in se s tem rezultatom uvrstil v jugoslovansko mladinsko 
reprezentanco za dvoboj z reprezentanco Italije, kjer sem osvojil drugo mesto. 
Na tem dvoboju je tekmoval tudi Oto Žunec iz Ljutomera in to v teku na 100 
m z ovirami.

Po odhodu na študij ekonomije leta 1960 sem prestopil k ŽAK Ljubljana 
in pri tem klubu dosegel tudi največje atletske uspehe v članski konkurenci. V 
letu 1964 sem postal slovenski članski prvak v teku na 1.500 m, leta 1965 pa 
slovenski članski prvak v teku na 800 m.

V letih 1962, 1963, 1964 sem imel drugi najboljši rezultat v teku na 
1.500 m v članski konkurenci v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji ter na 
osnovi teh rezultatov nastopal za slovensko in jugoslovansko reprezentanco. 
Za reprezentanco Jugoslavije sem imel 11, za slovensko reprezentanco pa 14 
nastopov v teku na 1.500 m. Leta 1962 sem bil udeleženec članskega evropskega 
prvenstva v Beogradu v teku na 1.500 m. Kot Jugoslovanski reprezentant sem 
tekmoval na treh balkanskih igrah, in to leta 1962 v Ankari, leta 1963 v Sofiji 
in leta 1964 v Bukarešti. Želja po nastopu na Olimpijskih igrah v Tokiu leta 
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1964 se mi ni uresničila, kljub temu, da sem bil olimpijski kandidat leta 1963. 
Leta 1963 sem bil sorekorder jugoslovanskega rekorda v štafeti 4x 1.500 m in 
slovenskega rekorda v štafeti 4x 800 m. V 60. letih je bil izredno popularen tek 
za pokal »Dela«, ki se je kasneje poimenoval v pokal občinskih reprezentanc. 
Leta 1966 sem bil zmagovalec tega teka.

Leta 1968 sem z nastopom na krosu v bolgarski Varni zaključil svojo 
uspešno atletsko tekmovalno pot.

Omenim naj, da smo tekmovali na atletskih stadionih, posutih z lešem, ker 
takrat tartan masa še ni obstajala. Moji najboljši atletski rezultati, na katere sem 
zelo ponosen, so naslednji:

800 m 1:52,3
1.000 m 2:25,8
1.500 m 3:48,3
2.000 m 5:19,6
3.000 m 8:28,7
5.000 m 14:41,8
3.000 m ovire 8:55,8

Kot jugoslovanski in slovenski reprezentant sem že leta 1962 v intervjuju za 
Pomurski Vestnik dal pobudo, da Murska Sobota potrebuje atletski klub, kar se 
je v poznejših letih tudi uresničilo.

Eno mandatno obdobje sem bil tudi predsednik tega kluba.

Danes v klubu sodelujem kot trener s perspektivnimi atleti, kjer še posebej 
izstopa Aleš Zver s svojimi vrhunskimi tekaškimi rezultati.

MIRKO ŠERUGA: SPOMINI NA ZAČETKE

Dolgo časa se je rojeval, že od leta 1928, a dočakal rojstni dan 25. februarja 
1965, dan, ko so pomurski atleti in atletinje dobili svoj klub z imenom AK 
»Pomurje«.

V Pomurju je že v začetku 20. stoletja bilo veliko mladih in starih privržencev 
atletike, ki so med obema vojnama nastopali za sokolsko društvo in zmagovali 
na domačih tekmovanjih. K nam so prihajali na delo tudi mladi intelektualci, 
ki so bili poslani v Pomurje po kazni, in med temi so bili, za takratne čase, tudi 
vrhunski atleti v takratni Jugoslaviji in na Balkanu. Vse to je puščalo svoj pečat 
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tej športni panogi, ki pa je v naši pokrajini zaživela bolj z otvoritvijo športnega 
stadiona v Fazaneriji leta 1936, ki je imel tudi atletsko stezo dolžine 330 m, 
stadion pa so uporabljali tako nogometaši kot atleti, združeni v ŠK MURA, in 
člani telovadnega društva Sokol.

Po drugi svetovni vojni so ponovno zaživeli razni športni nastopi v sklopu 
športnih društev in množični telovadni nastopi naslednika Sokola z novim 
imenom PARTIZAN, tako je bilo tudi v Murski Soboti. Leta 1946 je na enem 
takih nastopov v atletiki takratni vsestranski športnik Milan Šušteršič dosegel 
rezultat 10,6 s na 100 m, ki je bil po zapisih najboljši rezultat v Sloveniji dosežen 
leta 1946.

Atleti z naše pokrajine so se vedno bolj uveljavljali in začeli nastopati za 
atletske klube drugod po Jugoslaviji, kjer so študirali. Tako smo lahko tudi 
ponosni, da je kot prva najboljša športnica v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni 
bila proglašena prav atletinja iz Pomurja. Takrat je bila študentka in je nastopala 
za ŠAK »MLADOST« iz Zagreba z imenom Milica Šumak iz znane športne 
družine, doma iz Ljutomera.

Tako so naši atleti iz Pomurja nastopali za svoje telovadno društvo doma in 
bili registrirani za atletske klube v Mariboru, Celju, Ljubljani in drugod, med 
njimi tudi jaz, ki sem napisal te vrstice po pripovedovanju in zapisih starejših in 
lastnih spominih.

Dovolj je bilo tega, zato moram preiti nazaj na 25. februar 1965, kajti 
takrat ali kaki dve leti prej se moja pot aktivnega tekmovalca konča in se začnem 
zraven rednega poklica – službe ukvarjati z vzgojo mladih atletov in atletinj 
v Murski Soboti. V AK »Pomurje«, katerega nosilci ustanovitve so bili prav 
nekdanji atleti in profesorji M. Lebar, V. Močan, E. Titan ter drugi športni 
delavci B. Samec, A. Matiš, A. Čisar, A. Krpič, jaz in Jože Vild, ki je bil tudi prvi 
predsednik takrat novo ustanovljenega AK »POMURJE«.

Začel sem kot trener in tehnični vodja ob pomoči profesorja športne vzgoje 
Evgena Titana in drugih že zgoraj navedenih članov. Takrat je klub deloval zelo 
skromno, kajti v Murski Soboti je bil na novo zgrajen stadion s 320 m dolgo 
stezo iz ugorkov – leša pri takratni gimnaziji, in sicer brez garderob in tušev. 
Garderobo sta predstavljali dve smreki za telovadnico, ki še sedaj rasteta. Toda 
voljo do treniranja smo imeli vsi – tako atleti kot jaz sam, ki sem si v tem 
poslu nabiral znanje iz literature, do katere sem prišel, in po raznih seminarjih v 
Ljubljani, Beogradu ter drugje.
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Otvoritev atletskega stadiona leta 1960.

Moram povedati, da smo takoj v prvem letu dosegli lepe rezultate, ki so 
nam jih zavidali celo klubi iz drugih večjih krajev, z daljšo tradicijo in boljšimi 
pogoji za treniranje in več trenerji.

AK je organiziral več atletskih mitingov – tako na domači kot mednarodni 
ravni, ki so se jih udeleževali tekmovalci iz Avstrije, Hrvaške in Madžarske iz 
mesta Szombathely, s katerimi smo sodelovali polnih 30 let.

Klub, tekmovalci in jaz smo doživljali lepe in slabe trenutke. Vsi, ki smo 
bili v klubu, smo delali popolnoma na amaterski bazi. Tako so se predsedniki 
kluba menjavali in klub je doživljal vzpone in padce. Kar nekajkrat je skoraj 
prišlo do razpada, vendar moram reči, da sem skoraj vedno bil tisti, ki sem našel 
in zbral nekaj novih ljudi in spet smo zaživeli ter delali naprej. Ker pri nas ni bilo 
pogojev za organizacijo večjih tekmovanj na stadionu, smo večkrat kandidirali 
za organizacijo KROSOV – takratnih republiških prvenstev ter kros za pokal 
DELA. Do leta 1996 smo bili 8-krat organizatorji prvenstva Slovenije, 2-krat 
za pokal Dela, za največji organizacijski uspeh pa lahko štejemo organizacijo 
državnega prvenstva bivše Jugoslavije v krosu, maratonu in hitri hoji. V tem 
obdobju so začeli delovati tudi mlajši trenerji, kot sta Janez Težak in Tiberij 
Lebar, jaz pa sem še naprej ostal kot trener, tehnični vodja in organizator.
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Kljub slabim pogojem za delo (glede stadiona) pa moram pohvaliti tako 
tekmovalce kot trenerje, da so v času mojega dela v klubu naši tekmovalci uspešno 
nastopali za razne starostne reprezentance Slovenije in Jugoslavije ter osvojili 25 
medalj na prvenstvih Jugoslavije in 4 medalje na balkanskih prvenstvih. Koliko 
je bilo osvojenih medalj na prvenstvih Slovenije, pa ne vem, ker jih je bilo res 
veliko in ne samo to, tudi rekorderji Slovenije so bili naši tekmovalci.

Namenoma se nisem veliko ukvarjal z imeni tekmovalcev, ker upam, da se 
bo našel nekdo, ki bo kronološko uredil zgodovino kluba z rezultati in imeni 
tekmovalcev. Tako se opravičujem vsem, ki jih nisem omenil v tem sestavku – 
tako predsednike, trenerje, sodnike in ostale, kajti mojih 30 let dela v klubu je 
bilo dolgih in sem nekako srečen, da AK »Pomurje praznuje 40 let in opravičuje 
ime Pomurje, ker še sedaj združuje mlade atlete in atletinje z obeh bregov reke 
Mure.

ALEKSANDER KRPIČ: SPOMINI NA USTANOVITEV 
ATLETSKEGA KLUBA IN ZBORA ATLETSKIH SODNIKOV 
SO ŠE SVEŽI …

Po mojem prihodu v Mursko Soboto, 1. avgusta 1963. leta, sem takoj 
iskal povezavo s telesnokulturnimi delavci mesta Murska Sobota, še posebej z 
atletskimi sodniki, saj sem kot mlad učitelj že leta 1958 v Mariboru opravil 
sodniški izpit pri takratnem prof. Milanu Kabaju, velikem atletskem delavcu pri 
ŽAK Maribor. Prvi stik sem seveda imel s prof. Evgenom Titanom, takratnim 
ravnateljem srednje šole za telesnokulturne učitelje, nato z naslednjimi: 
Marjanom Lebarjem, ravnateljem ESŠ, Cirilom Tručlom,

Gradnja novega stadiona leta 1996
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direktorjem Agromerkurja, Milanom Šušteršičem, pomočnik direktorja Pom. 
Banke, Borisom Goljevškom, profesorjem na ESŠ, profesorjem Aleksandrom 
Čisarjem, Vladimirjem Močnom, Davorinom Babičem, Alfredom Matišem, 
Antonom Žnidaričem, Gego Kolarjem, Francem Puckom, strokovnim sodelavec 
GZS (honorarni predavatelj – vsi takrat na soboških srednjih in osnovnih šolah), 
Brankom Samcem, tehničnim direktorjem MI Pomurka, Vladom Andrejkom, 
računovodjo Pomurskega tiska, Ireno Flegar, vodjo prijav škod pri zavarovalnici 
Triglav, in še z vrsto pedagoških in telesnokulturnih delavcev v takratni veliki 
občini Murski Soboti. Še posebej pa morem poudariti srečanje z Jožetom 
Vildom, ki je takrat bil sicer amaterski telesnokulturni delavec, vendar eden 
glavnih organizatorjev atletike v občini.

Na podlagi vseh teh poznanstev in večkratnih skupnih dogovarjanj smo 
sklenili, da bomo v Murski Soboti ustanovili Atletski klub Pomurje, ker smo 
želeli pod strokovnim vodstvom pripravljati mlade atlete, istočasno pa jim 
omogočiti preizkuse sposobnosti na tekmovanjih, ki smo jih atletski sodniki 
skoraj vedno dobro pripravili in izvedli.

Žal mi je, da že skoraj večine prvih atletskih sodnikov ni med nami; me 
pa izredno veseli, da se naš Zbor atletskih sodnikov vsako leto pomlajuje, kar je 
dokaz, da je atletika zanimiva tudi za mlade.

Ne bi našteval tekmovanja, ki smo jih organizirali v času mojega 
predsedovanja, ker bo kronologijo večjih tekmovanj in najboljših atletov podal 
sedanji predsednik in neke vrste kronolog našega Zbora atletskih sodnikov in 
Atletskega kluba Pomurja nasploh – Mirko Šeruga.

Zelo pogosto se spominjam ur, prebitih na igriščih, v družbi prej naštetih 
atletskih sodnikov, amaterskih delavcev.

… in spomini bodo živeli …
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Vabilo na ustanovni občni zbor Atletskega kluba ...

JOŽE VILD: ZGODIL SE JE ATLETSKI KLUB POMURJE

Zavajajoča, neresnična in pretirano samovšečna bi bila trditev, da se je 
atletika v naši pokrajini začela šele ob nastanku Atletskega klub Pomurje. V 
različnih časovnih obdobjih, materialnih in kadrovskih možnostih je nastala in 
postala zaznavna – vsaj v Murski Soboti – že v času med dvema vojnama. Kmalu 
po priključitvi Prekmurja k matični Sloveniji, morda bolj že v drugem desetletju 
in predvsem v Soboti, vendar že odmevna in predvsem privlačna za mlade.

Prvo uradno tekmovanje v Murski Soboti v organizaciji AK Pomurje - Prvenstvo Slovenije 
v krosu leta 1965.
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Podobno, vendar mnogo bolj razsežno in obetavno, je privabljala v svoje 
vrste mladež vseh starosti, po morečih štirih vojnih letih, kmalu po osvoboditvi. 
Spodbujena od sicer redkih, a vendar še živečih atletov iz predvojnih časov 
in novih zanesenjakov, tudi iz vrst mladih. Prav slednjim, ne glede na zgolj 
ljubiteljsko navdušenost, ki smo mlade atletske privržence vzgajali in vodili in h 
katerim so se kmalu zavestno priključevali prvi šolani, strokovno usposobljeni 
kadri, gresta zasluga in zahvala, da je atletika v pokrajini preživela vse vzpone 
in padce in se razrasla v razsežnosti, ki so pozneje pogojevale tudi združitev 
vseh atletskih dejavnikov v enotno atletsko druščino: zgodil se je Atletski klub 
Pomurje.

Kar vidim jih še sedaj v sejni dvorani tedanje občine Murska Sobota, zvečine 
vse še razmeroma mlade, zbrane na ustanovnem dejanju – na ustanovitvenem 
občnem zboru Atletskega kluba Pomurje. Navdušenje ob ustanovitvi ni bila 
zadeva samo enega dneva. Ostalo je in se razraščalo v predanost, v delovno 
vnemo, ki je žarela v kolektivnem prizadevanju vseh članov klubskega vodstva.

Da! Zgodil se je ATLETSKI KLUB POMURJE, in sicer 25. februarja 
1965. In na prvem večjem dogodku, na prvenstvu Slovenije v krosu, na tratinah 
onstran Ledave – na Bereku, 4. aprila 1965 – organizator je bil novoustanovljen 
klub. Takrat sem v pozdravnem nagovoru ponosno razglasil: atleti v Pomurju 
smo združeni pod enotno streho, v Atletskem klubu Pomurje.

V statistiki je zapisano: v vseh kategorijah tekačev je tekmovalo 175 atletov 
iz 9 klubov iz Slovenije, med njimi kar 28 iz AK Pomurje, ki so ekipno osvojili 
2 drugi in 1 tretje ter 1 četrto mesto. Vsekakor obetaven začetek.
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Vsaka zadeva ima svoj začetek. Ustanovitev Atletskega kluba Pomurje si ne 
lasti začetka atletske dejavnosti v naši pokrajini. Ustanovitev Atletskega kluba 
Pomurja pa resnično pomeni pomemben premik v organiziranosti atletskega 
športa v Pomurju. Rezultati so vidni in dosežki pogosto blestijo mnogo bolj, kot 
smo jih lahko pričakovali ob rojstvu kluba.

FOTOALBUM ATLETSKEGA KLUBA POMURJE 1966 - 1975

Skupina AK Pomurje Meričnjak, Težak in Potočnik na krosu leta 1965
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Vabilo na prvi letni občni zbor, ki je bil 27. Februarja 1966
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Skupina atletov AK Pomurja iz leta 1966

1. medalja na reprezentančnem prvenstvu za mladince v Novi Gorici Suzana 
Zelko, leta 1966
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1. gostovanje AK Pomurje v Szombathelyu na Madžarskem leta 1967

AK Pomurje na 1. gostovanju na Madžarskem leta 1967
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Atleti na zimskem treningu leta 1967

1. mednarodni miting AK Pomurje, april 1968
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Prvenstvo Jugoslavije v krosu v mestnem parku leta 1968

Otvoritev atletskega dvoboja med Haladás in AK Pomurje leta 1968
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Menjava spominskih zastavic na 1. mednarodnem dvoboju Haladáš – AK 
Pomurje – Bela Pavlič

Atletski dvoboj Haladáš Madžarska in Ak Pomurje leta 1968
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Jaka Šušteršič, tekmovanje z Madžarsko

3. mesto Bela Pavlič na Zorkovem memorialu, leta 1968
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Skok v višino K. Glažar - Babo

Prvenstvo Pomurja v krosu v Ljutomeru leta 1970 - Jaka Šušteršič
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Prvenstvo Slovenije v krosu na letališču Rakičan, marec 1975

Start krosa na letališču v Rakičanu, leta 1975
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Kros na letališču v Rakičanu, leta 1975 - Balek

XI. Jesenski kros Dela, ki je bil leta 1976
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Geza Grabar: OBDOBJE 1980–1990 KOT ENO 
NAJUSPEŠNEJŠIH V TEKMOVALNEM IN 
ORGANIZACIJSKEM SMISLU V ZGODOVINI KLUBA

Trditev lahko vsekakor podkrepimo s številnimi izjemnimi tekmovalnimi 
uspehi, ki jih kronološko navajamo v nadaljevanju. Sam po sebi pa je najbolj 
zgovoren tudi podatek, da so bili člani AK Pomurje na podlagi izjemnih 
tekmovalnih dosežkov v tem obdobju kar petkrat športniki Pomurja: Milan 
Balek (1984), Vito Šiftar (1985), Manuela Pergar (1987) in kar dvakrat Marija 
Števanec (1988 in 1989).

To je tudi obdobje, ko je AK Pomurje v jubilejnem, 20. letu delovanja, 
leta 1985, pripravil kar dve odmevni tekmovanji na nivoju takratne skupne 
države Jugoslavije – 24. februarja v krosu ter 1. in 2. junija v hitri hoji oziroma 
maratonu.

Še atleti iz mladinskih kategorij so kot za stavo osvajali tudi medalje na 
članskih republiških (slovenskih) in celo državnih (jugoslovanskih) tekmovanjih. 
Skupaj so v tem času v različnih kategorijah osvojil blizu 50 medalj, številni pa 
so oblekli tudi majice z državnim grbom.

1980

Za AK Pomurje so tekmovali: Milan Balek, Stanko Baler, Metka Bertalanič, 
Alojz Flisar, Bojan Knafeljc, Jani Kodila, Vlado Kukec, Slavko Mihalič, Vito 
Šiftar, Igor Vučkič, Silvo Zver.

Na skupščini kluba je bil za predsednika izvoljen Milorad Vidovič. Ta je 
v pogovoru za lokalni časopis Vestnik priznal, da delo v klubu v zadnjem času 
stagnira, izstopajo pa da le nekateri posamezniki tako v tekmovalnem, kakor 
trenerskem smislu. Zato je menil, da bo nujno potrebna reorganizacija dela v 
klubu oziroma zastaviti dolgoročni program dela v smislu posvečanja več skrbi 
pri delu z mladimi, zlasti v osnovnih in srednjih šolah. V 9-članskem upravnem 
odboru kluba, katerega aktivnosti bodo temeljile na timskem delu, pa v smislu 
odkrivanja mladih talentov računajo tudi na pomoč območnega zavoda za 
šolstvo in aktiva učiteljev telesne vzgoje. Menil je še, da bo strokovne delavce v 
atletiki potrebno tudi strokovno izpopolniti.
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Že takrat so razmišljali o izgradnji novega atletskega stadiona s čim več 
tekaškimi stezami in drugimi napravami, saj so se zavedali, da lahko le tako 
izvedejo pomembnejša tekmovanja in v svoje vrste pritegnejo nove člane.

Novi izzivi pred AK Pomurje,
Vestnik , 11. 1. 1980
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Na maratonu Đure Đakovića in Nikole Hečimovića od Maribora do Duha 
na Ostrem Vrhu, dolgem 25 km, je na veliko presenečenje zmagal Alojz Flisar.

- Po občinskem krosu in pomurskem srednješolskem atletskem tekmovanju 
je reprezentanca Pomurja, sestavljena iz najboljših na regijskem prvenstvu, 
v Mariboru tekmovala še na tekmovanju za atletski pokal. Sodelovale 
so selekcije Pomurja, Ptuja, Slovenske Bistrice in Maribora. Zlasti so 
izstopali člani AK Pomurje: Vlado Kukec, Slavko Mihalič in drugi.

- Na finalu za atletski pokal Slovenije (APS) v Novi Gorici je Alojz Flisar 
tekel na 10.000 m (32:00,8) in zasedel 6. mesto, na 3.000 m z ovirami 
(9:36,8) pa je bil 8. V obeh disciplinah je dosegel osebna rekorda.

Prav na tem tekmovanju se je Milan Balek preizkusil v svoji novi disciplini – 
hitri hoji. Tekmoval je na razdalji 20 km in s časom 1:54,46 pristal na 7. mestu.

- Na finalu APS za mlajše 
mladince v Celju je na 1.000 
m osvojil 3. mesto Silvo Zver 
(2:36,8), na 100 m pa je bil 
Bojan Knafeljc z 11,5 6.

- Na republiškem prvenstvu 
starejših mladincev in mladink 
v Celju sta najbolj izstopala 
Vlado Kukec v teku na 3.000 
m (9:24,2) in Metka Bertalanič 
v medu diska (32,02 m). Oba 
sta zasedla 3. mesti.
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-  Na  atletskem dvoboju pionirskih 
reprezentanc M. Sobote in 
Szombathelyja na Madžarskem, 
bilo je v Murski Soboti, so se 
odlikovali tudi nekateri člani 
kluba. V teku na 1.000 m je bil 
Stanko Baler 2., enako tudi Vito 
Šiftar v skoku v daljino. V skoku 
v višino je Darko Potočnik s 
Kapele preskočil 178 cm, kar je 
bil rekord Pomurja.

- Na finalu Atletskega pokala 
Jugoslavije (APJ) v Beogradu je 
v hitri hoji na 20 km (1:51,50) 
Milan Balek presenetljivo 
zasedel 4. mesto. Na finalu se 
je uvrstil šele z zadnjim, 12. 
rezultatom, saj v vsaki disciplini 
po doseženih rezultatih nastopa 
po 12 najboljših tekmovalcev.

- Na posamičnem prvenstvu 
Slovenije za člane v Celju je 
Milan Balek v hitri hoji na 
20 km (1:45,27) pristal na 4. 
mestu.

- Na prvenstvu Jugoslavije v maratonu in hitri hoji v Vrginmostu se je Milan 
Balek okitil s prvo medaljo z državnih prvenstev v tej disciplini. Osvojil jo 
je v hoji na 20 km (1:46,30).

Vestnik, 1. 7. 1980
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- Na oktobrskem uličnem teku 
okrog Trga zmage v Murski 
Soboti je v članski konkurenci 
zopet nastopila elitna zasedba 
najboljših slovenskih srednje- 
in dolgoprogašev. Zmagala 
sta Stane Rozman (Kladivar, 
Celje) in Breda Pergar 
(Maribor). Od članov kluba 
je bil Alojz Flisar 5., Milan 
Balek 6., Jani Kodila 7., 
Vlado Kukec 8., Igor Vučkič 
9. in Stanko Baler 10.

- Na     krosu  občinskih 
reprezentanc  za pokale 
Dela je med 48 občinskim 
reprezentancami Murska 
Sobota osvojila ekipno 
16. mesto. Med starejšimi 
mladinci je bil Vlado Kukec v 
teku na 2.000 m deseti.

- Na polmaratonu v Varaždinu 
je bil Alojz Flisar 6. (1:12,38), Vlado Kukec pa 54. (1:30,28).

1981

Za AK Pomurje so tekmovali: Milan Balek, Stanko Baler, Metka 
Bertalanič, Alojz Flisar, Karel Glažar, Majda Grabar, Branko Hüll … Kolar, 
Jani Koudila, Suzana Kranjec, Vlado Kukec, Slavko Mihalič, Darja Levičar, 
Jožica Mutvar, Igor Potočnik, Bojan Režonja, Andreja Sukič, Vito Šiftar, 
Igor Vučkič, Vlado Zadravec.

Na tradicionalnem četveroboju atletskih reprezentanc Pomurja, Šaleške 
doline, Koroške in Ptuja v kategorijah pionirjev in članov je v skoku v daljino 
(574 cm) pri pionirjih zmagal Vito Šiftar. Med člani je bil Alojz Flisar na 3.000 
m (9:05,3) 3., 2. pa v metu krogle Karel Glažar (11,32 cm). Pri članicah je v 
metu diska zmagala Metka Bertalanič (31,34) … Kolar pa je bila 2. (24,54. Prav 
tako 2. je bila v suvanju krogle (9,78).
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Na področnem pionirskem 
tekmovanju za Atletski pionirski pokal 
v Mariboru sta najbolj izstopala dosežka 
Vita Šiftarja v skoku v daljino (5,99 m) 1. 
mesto in 3. Jožice Mutvar v teku na 600 
m (1:44,5).

Na I. Maratonu treh src v Radencih 
sta od pomurskih tekmovalcev najboljši 
rezultat dosegla člana AK Pomurje: 
Vlado Kukec (1:19,07) v teku na 21,1 
km (polmaraton) in Alojz Flisar na progi 
klasičnega maratona (42,195 km).

Na finalu APS za člane v Mariboru je 
v hitri hoji na 20 km Milan Balek zasedel 
3. mesto (1:44,03), na finalu APJ v Celju 
pa je bil 8. (1:42,56).

Na finalu APS za pionirje v Kranju 
je v skoku v daljino Vito Šiftar osvojil 2. 
mesto (603 cm), Vlado Zadravec je bil 
na 100 m 4. (11,9), Jožica Mutvar pa je 
v teku na 600 m pristala na 10. mestu 
(1:46,0).

Na državnem prvenstvu v maratonu in hitri hoji v Beogradu je Milan Balek 
zasedel 5. mesto (1:48,07).

Na prvenstvu Slovenije za mladince in mladinke v Celju in Mariboru je bila 
najuspešnejša Metka Bertalanič v mestu diska (32,70 m). Osvojila je prvo mesto 
in republiški naslov. Ob Vitu Šiftarju, ki je bil na 100 m (11,4) 4., skakal pa je 
tudi v daljino, so nastopili še Vlado Zadravec (100 m), Bojan Režonja (1.000 
m), Igor Potočnik (2.000 m ovire in 3.000 m), Andreja Sukič, Suzana Kranjec 
(obe 100 m), Majda Grabar (400 m), Darja Levičar (suvanje krogle).

Vestnik, 17. 4. 1981
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Na posamičnem prvenstvu Slovenije v Novi Gorici je v disciplini hitra hoja 
na 20 km Milan Balek presenetljivo osvojil prvo mesto in republiški naslov 
(1:38,55). Ob treh tekaških je bil skupno to njegov že četrti republiški naslov. V 
teku na 10.000 m pa je Alojz Flisar zasedel 5. mesto (32:38,77), v teku 3.000 m 
ovire pa je bil 8. (9:41,21).

Na prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke v Ljubljani je Bojan Režonja 
v teku na 600 m zasedel 1. mesto in republiški naslov (1;28,0), v teku na 1.000 
m pa je bil 5. (2:45,4). V skoku v daljino je bil Vito Šiftar 2. (620 cm), 2. pa je 
bila tudi štafeta 4x 100 m (48,9) v postavi Branko Hül, Bojan Režonja, Vlado 
Zadravec in Vito Šiftar. Zadravec je tekmoval tudi v teku na 300 m, Hüll v 
skoku v daljino; pri pionirkah pa Jožica Mutvar (300 m, 600 m) in Suzana 
Kranjec (300 m).
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Na II. tekaškem Maratonu treh src v Bovcu je v teku na 21 km zmagal Alojz 
Flisar (1:14,19); v svoji starostni kategoriji (30–40 let) je zmagal tudi Milan 
Balek (1:17,43).

Na oktobrskem uličnem teku v Murski Soboti je pri članih Alojz Flisar 
zasedel 2., Vlado Kukec pa 3. mesto. Zmagal v kasnejši (in še vedno aktualni) 
državni rekorder v teku na 10.000 m (28:32,86, 1983 v Lausanni) Stane 
Rozman (Kladivar, Celje).

Na jesenskem krosu za pokale Dela na Ptuju, kjer je v vseh starostnih 
skupinah iz 42 občinskih reprezentanc skupaj nastopilo okrog 1.400 tekačev 
(tudi po 100 in več v posamezni kategoriji), je najodmevnejši dosežek uspel 
Bojanu Režonji, ki je med starejšimi pionirji na 1.000 m osvojil 2. mesto, 
soboška občina pa je bila skupno 18.

Z namenom odkriti kar največ atletskih talentov je AK Pomurje v Murski 
Soboti konec oktobra v kar dveh krogih pripravil tekmovanje t. i. občinska 
atletska liga za mlajše in starejše pionirje in pionirke.

Na polmaratonu od Ivanca do Varaždina na Hrvaškem je Alojz Flisar tekel 
osebni rekord 1:11,50 in absolutno osvojil 5. mesto.

1982

Za AK Pomurje so tekmovali: Milan Balek, Edita Banfi, Suzana 
Brozović, Nataša Brulc, Alojz Flisar, Štefan Fujs, Majda Grabar, Alojz 
Horvat, Danilo Horvat, Bojan Kegl, Marija Kolmanko, Jani Kodila, Igor 
Potočnik, Dušan Rantaša, Bojan Režonja, Srečko Šarkanj, Vito Šiftar, Silvo 
Zver.

Na mednarodnem maratonu Yassa v Varaždinu je Alojz Flisar v polmaratonu 
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osvojil 3. mesto (1:15,38). Med mladinci je v teku na 10 km Alojz Horvat 
zasedel 4., Silvo Zver 8. in Štefan Fujs 14. mesto.

Na otvoritvenem atletskem mitingu v Mariboru sta nastopila dva člana AK 
Pomurje: Vito Šiftar je v teku na 100 m (11,00) osvojil 3., v skoku v daljino 
(638 cm) pa je bil 4.; Igor Potočnik pa je v teku na 1.000 m (2;44,6) pristal na 
10. mestu.

Na II. Maratonu treh src v Radencih je v polmaratonu, ki je veljalo za 
republiško prvenstvo, Alojz Flisar osvojil 3. mesto, Milan Balek pa v svoji 
starostni skupini 2., Janez Koudila pa 3. mesto. V trimskem teku na 10 km je 
bil Štefan Fujs 5.

Kot član slovenske mladinske reprezentance je na partizanski olimpijadi v 
Foči tekmoval Vito Šiftar. V teku na 100 m (11,3) je osvojil 3. mesto.

Na finalu APS za člane v Celju je bil v hitri hoji na 20 km (1:35,32) Milan 
Balek 2., Vito Šiftar pa v teku na 100 m (11,3) dosegel 6. mesto.

Na državnem prvenstvu Jugoslavije za mlajše mladince na Reki je v teku na 
100 m (11,0) Vito Šiftar osvojil prvo mesto in prvi naslov državnega prvaka. V 
skoku v daljino pa je bil s 634 cm 4.

Alojz Flisar je bil udeleženec mednarodnega tekaškega maratona na 100 km 
v Bielu v Švici. Progo je pretekel v času 11 ur in 26 sekund in med več kot 6.000 
tekači pristal na 664. mestu.

Na državnem prvenstvu v maratonu in hitri hoji v Odžici v Bački je v hitri 
hoji na 20 km nastopil tudi Milan Balek in z rezultatom 1:33,50 osvojil 3. 
mesto.

Na finalu APJ v Skopju je Milan Balek zasedel 3. mesto (1:45,42) in se s 
tem dosežkom utrdil na mestu prve rezerve za državno reprezentanco. Odbor 
za tekmovanje pri Atletski zvezi Slovenije ga je zaradi izjemnih dosežkov v hitri 
hoji predlagal, da ga pristojne službe na državnem nivoju uvrstijo v mednarodni 
razred.

Na 34. republiškem prvenstvu (prvenstvu Slovenije) za člane v Kočevju je 
v hitri hoji na 20 km Milan Balek osvojil 2. mesto (1:31,28 – tretji najboljši 
rezultat v Jugoslaviji vseh časov!). 2. mesto in srebrno medaljo si je v teku na 
10.000 m (31:44,50, osebni rekord) pritekel tudi Alojz Flisar, v teku na 3.000 m 
z ovirami pa je bil 5. (9:53,4). Še kot mlajši mladinec se je prve medalje v članski 
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konkurenci veselil Vito Šiftar, ki je v teku na 100 m (11,34) osvojil 3. mesto.

Posamično republiško prvenstvo za mlajše mladince in mladinke, ki je bilo 
v Mariboru, je bilo v znamenju Vita Šiftarja, ki je osvojil kar dva naslova: v teku 
na 100 m (11,0) in 200 m (23,5). Igor Potočnik je bil v teku na 400 m (54,8) 9., 
Dušan Rantaša pa v enaki razdalji 17. (56,3). V teku na 1.000 m je bil Potočnik 
6. (2;41,77), Rantaša pa 16. (2:49,7). Še kot pionir je v skoku v daljino skakal 
Srečko Šarkanj (508 cm), pionirka Majda Grabar pa je tam tekla 400 m (74,5).

Na Maratonu treh src v Bovcu je bil v trim teku na 10 km Štefan Fujs 2., 
Milan Balek pa v polmaratonu 3.

Na oktobrskem uličnem teku okrog Trga zmage v Murski Soboti je Alojz 
Flisar osvojil 4., Jani Koudila pa 6. mesto, Edita Banfi je bila pri članicah 5.

Vestnik, 26. 8. 1982
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Uvodni del uličnih tekov v Murski Soboti so vsako leto štafetni teki osnovno- in srednješolcev, 
sestavljenih s po tremi tekači. S štarta srednješolcev. Drugi z desne je Štefan Fujs, tretji z desne 
pa Alojz Horvat.

Z več kot 500 tekmovalci in tekmovalkami je bilo občinsko prvenstvo 
v krosu v Bakovcih eno od najboljše obiskanih doslej. Svojo nadarjenost so 
potrdili številni mladi tekmovalci AK Pomurje, pa tudi tisti, ki so se v klub po 
tem šele vključili.

Na Maratonu treh src v Kranju je v polmaratonu v absolutni razvrstitvi 
Alojz Horvat osvojil 4. mesto, pri starejših članih je Milan Balek zmagal, Marija 
Kolmanko pa je bila pri članicah do 30 let na isti razdalji 5.

Za izjemne športne dosežke v tem letu je bil še kot mlajši mladinec Vito 
Šiftar proglašen za 3. najboljšega športnika v Pomurju; Milan Balek pa se je v 
posebni anketi uvrstil na 12., Suzana Brozovič pa na 10. mesto.

1983

Za AK Pomurje so tekmovali: Milan Balek, Edita Banfi, Suzana 
Brozović, Nataša Brulc, Alojz Flisar, Štefan Fujs, Majda Grabar, Alojz 
Horvat, Danilo Horvat, Bojan Kegl Marija Kolmanko, Jani Kodila, Igor 
Potočnik, Dušan Rantaša, Bojan Režonja, Srečko Šarkanj, Vito Šiftar, Silvo 
Zver.

Milan Balek je imel za tekoče leto status športnik zveznega (državnega, tj. 
jugoslovanskega) razreda.
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Na prvenstvu Slovenije v krosu so se v težkih zimskih razmerah izkazali 
tudi člani AK Pomurje. Najbolj Dušan Rantaša, ki je bil med mlajšimi mladinci 
4.; članica Marija Kolmanko in starejši mladinec Igor Potočnik sta bila 8. V 
Ljubljani so tekmovali še Alojz Horvat, Štefan Fujs pri starejših mladincih, Edita 
Banfi pri mlajših mladinkah ter Nataša Brulc pri pionirkah.

Na dvoranskem teku na 60 m je zmagal Vito Šiftar (7,24).

Državnega prvenstva v krosu v Novem Sadu so se udeležili mlajši mladinec 
Dušan Rantaša (25.) ter starejša mladinca Alojz Horvat (24.) in Igor Potočnik 
(27.).

Na letni skupščini so kritično ocenili dosedanje delo, prepričani, da atletika 
ne dosega takšnih rezultatov in množičnosti, kot bi jo morala. Zlasti sodelovanje 
s srednjimi šolami ni zadovoljivo. Milan Balek za tekmovalne dosežke in Jože 
Gajšek za organizacijsko delo sta prejela posebni plaketi. Za predsednika kluba 
je bil izvoljen Jože Vild.

Na državnem prvenstvu v maratonu in v hitri hoji na 20 km v Velenju je 
Milan Balek osvojil svoj največji uspeh. Z rezultatom 1:29,28 je bil 2. S tem 
dosežkom se je Balek uvrstil v člansko državno reprezentanco na balkanske 
atletske igre (BAI) v Turčiji, hkrati pa je izpolnil tudi normo za športnika 
mednarodnega razreda in normo za I. svetovno prvenstvo v atletiki na Finskem.

Na III. Maratonu treh src v Radencih je v polmaratonu zmagal Milan 
Balek, v trimskem teku na 10 km je zmagala še pionirka Edita Banfi; pri moških 
je na enaki razdalji Jani Koudila osvojil 2., Dušan Rantaša 3. ter Igor Potočnik 
4. mesto.
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Na tekmovanju za atletski pokal Slovenije v Mariboru je bil najuspešnejši 
Igor Potočnik, ki je v teku na 800 m (1:58,7) še kot mladinec zasedel 2. mesto 
pri članih. V teku na 400 m je bil 3. (52,1), na 100 m pa 10. (12,6); Alojz 
Horvat je v teku na 5.000 m osvojil 3. (16:47,1), na 1.500 m pa 5. (4:13,1); 
Štefan Fujs je bil na 5.000 m 4., na 1.500 m pa 6., Dušan Rantaša pa 8.; na 800 
m je bil Fujs 6., Rantaša 7. in Horvat 8. Pri članicah je bila Edita Banfi na 800 
m 2. (2;24,0), na 1.500 m pa 5.

AK Pomurje je na atletskem stadionu pri OŠ Beltinci pripravil atletski 
miting za pionirske in mladinske kategorije. Med člani kluba organizatorja sta 
se z zmagama izkazala Edita Banfi pri pionirkah na 600 m (1:48,0) in mladinec 
Igor Potočnik na 800 m (2:03,1).

Zapis z dogajanja na III. Maratonu treh 
src v Radencih (Vestnik, 29. 4. 1983)
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Na 42. balkanskih atletskih igrah v Izmirju v Turčijij je v hitri hoji na 20 
km Milan Balek kot član državne reprezentance zasedel 5. mesto (1:36,12). 
Njegov uspeh bi bil še večji, saj bi morali tekmovalce na 2., 3., in 4. mestu 
diskvalificirati, saj so tekli, a se jugoslovanska reprezentanca ni pritožila.

Na odprtem prvenstvu Avstrije v hitri hoji v Spittalu je med 93 tekmovalci 
na 20 km Milan Balek osvojil 2. mesto (1:31,39), ekipno pa je bila reprezentanca 
treh tekmovalcev 2.,

Kljub izpolnjeni (in za poldrugo minuto preseženi) normi se Balek ni 
uvrstil v državno reprezentanco za nastop na I. svetovnem prvenstvu v atletiki, 
ki je bilo v Helsinkih na Finskem.

Na 35. članskem prvenstvu Slovenije v Postojni je v hitri hoji na 20 km 
Milan Balek prepričljivo osvojil 1. mesto in naslov republiškega prvaka. Z 
rezultatom 1:28,03 je postavil tudi novi državni rekord Jugoslavije. V teku na 
100 m pa je še kot mladinec zopet po članski medalji posegel Vito Šiftar, ki je 
bil na 100 m 2. (11,16), na 200 m pa 4. (22,44). Alojz Flisar je v teku na 3.000 
m ovire pristal na 6., Igor Potočnik pa je bil na 400 m 8.

O atletskem mitingu za pionirje in mladince v 
Beltincih je poročal tudi Vestnik, 23. 6. 1983.
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Komisija za vrhunski šport pri Atletski zvezi Jugoslavije je odločila, da 
Milan Balek nima možnosti za osvojitev ene od medalj v disciplini hitra hoja 
na 20 km v Casablanci v Maroku, zato bo zaradi stabilizacije (varčevanja) ostal 
doma.

Na maratonu treh src v Bovcu je v polmaratonu, ki je valjal za republiško 
prvenstvo, zmagal Milan Balek; Marija Kolmanko pa je bila pri starejših 
mladinkah 3.

Na uličnem teku v Murski Soboti sta pri članicah zmagali atletinji AK 
Pomurje: Edita Banfi je bila 1., Marija Kolmanko pa 2. V teku članov je bil Jani 
Koudila 2., Alojz Flisar pa 3.

Na avstrijskem državnem prvenstvu v hitri hoji na 50 km na Dunaju je 
Milan Balek, ki je nastopil izven konkurence, zmagal v času novega državnega 
rekorda 4:18,28.

Na Maratonu treh src v Kranju je v trim teku na 10 km zmagala Edita 
Banfi, Milan Balek je bil pri članih na 21 km 3., Marija Kolanko pa prav tako 
med članicami 4.

Milan Balek in Edita Banfi sta bila izbrana za 3. najboljša športnika v 
Pomurju, Vito Šiftar pa se je uvrstil na 12. mesto.

1984

Za AK Pomurje so tekmovali: Milan Balek, Edita Banfi, Suzana 
Brozović, Nataša Brulc, Alojz Flisar, Štefan Fujs, Karel Glažar, Majda 
Grabar, Alojz Horvat, Marija Kolmanko, Suzana Mavrič, Manuela Pergar, 
Jani Kodila, Jožica Kovačič, Igor Potočnik, Dušan Rantaša, Bojan Režonja, 
Srečko Šarkanj, Bojan Šebjan, Damjan Špur, Vito Šiftar.
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Člani AK Pomurja v vseh starostnih skupinah 
zasedajo vidna mesta tako v slovenskem, in sicer po 
zaslugi Milana Baleka in Vita Šiftarja, kot tudi v 
jugoslovanskem merilu.

Na troboju atletskih reprezentanc Italije, Poljske 
in Jugoslavije v dvorani v Torinu je v disciplini hitra 
hoja na 5 km kot član državne reprezentance nastopil 
tudi Milan Balek in bil z rezultatom 22:13,49 
5. S tem je dokazal, da se je v nekaj letih prebil v 
najboljšega tekmovalca v hitri hoji v Jugoslaviji.

Na prvenstvu Slovenije v krosu v Ljubljani je 
pri pionirkah Manuela Pergar zasedla 4. mesto, pri 
mlajših mladinkah je bila 5. Jožica Kovačič, 6. pa 
Edita Banfi. Ekipno so bile mlajše mladinke 2.

Na republiškem prvenstvu v dvorani v Celju pa 
je bil na 60 m Vito Šiftar pri starejših mladincih 2. 
(7,06).

Na državnem prvenstvu v krosu v Čačku je 
ekipa mlajših mladink AK Pomurje, za katero so v 
konkurenci 51 tekmovalk tekle pionirka Manuela 
Pergar (11.), Edita Banfi (15.) in Jožica Kovačič 
(16.), osvojila 2. mesto. Med mlajšimi mladinci 
je Dušan Rantaša med 57 tekmovalci zasedel 22. 
mesto.

Vestnik, 9. 2. 1984
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Eden največjih ekipnih uspehov za AK Pomurje, Vestnik, 8. 3. 1984

Na otvoritvenem atletskem mitingu v Mariboru so bili doseženi kar trije 
pomurski rekordi. Igor Potočnik ga je v teku na 1.000 m (2:34,0), na enaki 
razdalji Edita Banfi (3:15,1), Jožica Kovačič pa na 300 m (44,7).

Na troboju mladinskih atletskih reprezentanc Železne županije (Madžarska), 
Štajerske (Avstrija) in Slovenije v Mariboru je kot član slovenske reprezentance 
nastopil tudi Igor Potočnik in v teku na 800 m (1:58,78) zasedel 2. mesto.

Na finalu APS v Postojni in Novi Gorici je Milan Balek v hitri hoji na 10 
km prepričljivo zmagal (46:58,7), enako pa tudi Vito Šiftar na 100 m (10,7).

V Postojni je bilo tudi finale APJ za mladince. Vito Šiftar je v teku na 100 
m zasedel 2. mesto (10,9).

Na posamičnem prvenstvu Jugoslavije v Mariboru je bil med mladinci Vito 
Šiftar v času zmagovalca 2. S tem si je zagotovil mesto v državni mladinski 
reprezentanci. Igor Potočnik pa je v teku na 400 m zasedel 6. mesto (50,33), s 
čimer je dosegel tudi novi pomurski rekord.

Na mednarodnem atletskem mitingu v Titovem Velenju je Igor Potočnik 
na 800 m zasedel 3. mesto (1;54,6, pomurski rekord); Vito Šiftar je bil na 200 
m prav tako 3. (23,2), enako mesto pa je osvojila tudi Edita Banfi na 800 m 
(2:26,0). Suzana Mavrič pa je bila z 28,2 na 200 m 5. S temi dosežki sta se Šiftar 
in Potočnik uvrstila v slovensko reprezentanco za dvoboj Slovenija – Hrvaška v 
Karlovcu.
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Na tekmovanju I. kroga AZS – vzhodna skupina v Beltincih je nastopilo 7 
moških in šest ženskih ekip. AK Pomurje je bilo v obeh kategorijah 4. Izkazali so 
se Igor Potočnik (400 m), Štefan Fujs (1.500 m), Suzana Mavrič (100 m), Edita 
Banfi (800 m) … Horvatova (skok v daljino) … Krajcerjeva (skok v višino), 
Jani Kodila (1.500 m), Karel Glažar (suvanje krogle), Srečko Šarkanj (skok v 
daljino).

Na tekmovanju II. kola na Ptuju pa je za AK Pomurje opravil enega svojih 
prvih nastopov Bojan Šebjan, ki je bil v teku na 400 m 5. (56,4).

Na mladinskih balkanskih atletskih igrah v okviru Zorkovega memoriala v 
Mariboru je kot član jugoslovanske reprezentance v štafeti 4x 100 m tekel tudi 
Vito Šiftar. Ekipa je z rezultatom 41,49 zmagala. V posamičnem teku na 100 m 
pa je bil 4. (11,0).

Na državnem prvenstvu na Igmanu pri Sarajevu je v hitri hoji na 20 km 
zmagal Milan Balek (1:33,30), s čimer je osvojil prvi naslov državnega prvaka.

Na članskem republiškem prvenstvu v Tolminu sta Vito Šiftar v teku na 
100 m (11,11) in Milan Balek v hitri hoji na 20 km (1:28,48) osvojila prvi mesti 
in naslov republiških prvakov. Na 200 m je bil Šiftar 4. (22,64). S 3. mestom na 
3.000 m (11:07,52) je medaljo osvojila tudi Edita Banfi, ki je bila na 1.500 m 4. 
(5:05,02). Igor Potočnik je v teku na 400 m zasedel 7., na 800 m pa 11. mesto.

Vestnik, 21. 6. 1984
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Na republiškem prvenstvu za starejše mladince in mladinke v Celju sta Vito 
Šiftar na 100 m (11,06) in Igor Potočnik v teku na 800 m (1,57,60) osvojila 
1. mesti in naslova republiških prvakov. Na 200 m je bil Šiftar 3. (22,53), prav 
tako 3. pa Potočnik na 400 m (50,44).

Na Maratonu treh src v Kranju se je najboljše odrezala Edita Banfi, ki je v 
polmaratonu med mladinkami zasedla 2., Jani Koudila pa je bil v trim teku na 
10 km 3.

Milan Balek je bil prvič izbran za športnika Pomurja, Edita Banfi je bila 3. 
športnica, Vito Šiftar se je uvrstil na 10., Jožica Kovačič pa na 14. mesto.

1985

Za AK Pomurje so tekmovali: Edita Banfi, Alojz Flisar, Marjan Gomboc, 
Jani Kodila, Suzana Mavrič, Manuela Pergar, Igor Potočnik, Bojan Šebjan, 
Damjan Špur, Vito Šiftar.

Ob 20. obletnici AK Pomurje je vodstvo kluba računalo na pripravo in 
izvedbo vsaj enega državnega tekmovanja, za katero imajo možnosti (kros ali 
maraton s hitro hojo).

Veliki načrti AZS pri vlogi AK 
Pomurje pri delu z nižjimi 
selekcijami in za Vita Šiftarja, 
Vestnik, 13. 12. 1984
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Za atleti AK Pomurje je zelo bogato leto,
Vestnik, 25. 1. 1985

V vodstvu kluba pa ob 20. jubileju veliki načrti in želje, 
Vestnik, 31. 1. 1985
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Dvoranskega dvoboja med reprezentancama Madžarske in Jugoslavije v 
Budimpešti se je udeležil tudi Vito Šiftar, ki je v teku na 60 m v mladinski 
konkurenci pristal na 3. mestu (7,04). Na tekmovanju na Dunaju pa je na 60 
m tekel 6,97. V svojem prvem uradnem nastopu za AK Pomurje je Marjan 
Gomboc v Ljubljani na 60 m tekel 7,1.

V pravi zimski idili je bil 24. februarja v parku v Murski Sobot v organizaciji 
AK Pomurje izvedeno najpomembnejše tekmovanje doslej – 39. prvenstvo 
Jugoslavije v krosu. Med okrog 350 tekmovalci je uspešno nastopila tudi 
domača zasedba z Edito Banfi na čelu, saj je pri mlajših mladinkah osvojila 5. 
mesto, Igor Potočnik je bil pri mlajših članih 12., Manuela Pergar pri mlajših 
mladinkah 14., Damjan Špur pri mlajših mladincih 27. Ekipa pionirjev (Franc 
Kuzma, Vinko Gjerek in Martin Gruškovnjak) je ekipno zasedla 3. mesto. V 
članski konkurenci je bil 7. nekdanji član kluba Igor Peternel, ki je tekel za 
Slovenj Gradec.

S štarta članov na državnem prvenstvu v krosu v Murski Soboti
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Kros je bil odlično pripravljen in izveden,
Vestnik, 28. 2. 1985

Vestnik, 7. 3. 1985
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Prvenstvo Jugoslavije v krosu, naslovna stran 
biltena - 1985

Start članov v mestnem parku v Murski 
Soboti, leta 1985
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Na V. Maratonu treh src v Radencih je v trimskem teku na 10 km zmagal 
Jani Kodila.

Na kvalifikacijskem tekmovanju za APS v Celju je Vito Šiftar 100 m 
pretekel v času najboljšega osebnega rezultata (10,5) in prepričljivo zmagal. To 
je bil v tistem trenutku najboljši rezultat v državi med mladinci. Bojan Šebjan je 
v teku na 200 m prav tako tekel osebni rekord (24,1), Igor Potočnik pa na 400 
m 51,9 in na 800 m 1:58,2. Pri atletinjah v mladinski konkurenci je Manuela 
Pergar na 100 m dosegla rezultat 13,4 in na 200 m 28,0. Edita Banfi je tekla na 
1.500 m 5:14,1, Suzana Mavrič pa na 400 m 65,8.

V manj kot pol leta je bil AK Pomurje že drugič gostitelj državnega 
tekmovanja v atletiki, tokrat 1. in 2. junija v hitri hoji in maratonu. Domačemu 
tekmovalcu Milanu Baleku ni uspelo ubraniti lanski državni naslov na hoji na 
20 km. Osvojil je 2. mesto, kar je za 34-letnega atletskega veterana kljub vsemu 
izjemen uspeh.

Vestnik, 25. 4. 1985
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Na APJ za mladince v Zagrebu je Vito Šiftar v teku na 100 m zmagal 
(11,16).

Na mednarodnem atletskem tekmovanju za mladince v Budimpešti na 
Madžarskem je Vito Šiftar v teku na 100 m zmagal v času novega mladinskega 
državnega rekorda 10,76. Kot član mladinske državne reprezentance pa je 
sodeloval na mladinskem balkanskem prvenstvu na Kreti, kjer je v teku na 100 
m osvojil bronasto, v štafeti 4x 400 m pa srebrno medaljo.

Vestnik, 6. 5. 1985
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Vestnik, 1. 8. 1985

Na 44. Balkanskih atletskih igrah (BAI) v Stari Zagori v Bolgariji je v hitri 
hoji na 20 km Milan Balek osvojil 6. mesto (1:37,30). Bil je najvišje uvrščeni 
Jugoslovan v tej disciplini, premagal pa je tudi letošnjega državnega prvaka iz 
Murske Sobote in svojega največjega tekmeca Edija Kolarja iz Celja.

Na mednarodnem turnirju v hitri hoji v Varšavi na Poljskem je Milan Balek 
med 25 tekmovalci zasedel 12. mesto.

Na Maratonu treh src v Bovcu je polmaratonu med starejšimi člani Milan 
Balek zasedel 4. mesto (1:19,12), absolutno pa je bil 7., na planinskem maratonu 
v Idriji pa je v teku na 15 km zmagal.

Na uličnem teku 17. oktobera v Murski Soboti je med člani Igor Potočnik 
pristal na 9. mestu.

Na zaključku jesenskih krosov, krosu občinskih reprezentanc za pokale Dela, 
se je v Novem mestu najvišje uvrstila Edita Banfi, ki je pri mlajših mladinkah 
v teku na 2.000 m zasedla 2. mesto, ekipa Murske Sobote pa je bila v starostni 
skupini mlajših mladink 2., pri starejših mladinkah pa 6.

Za tekmovalno sezono 1985/86 je bil Milan Balek za dosežen rezultat 
1:37,21 v hitri hoji na 20 km na mednarodnem prvenstvu Avstrije uvrščen v 
kategorijo športnikov zveznega razreda.

Za športnika Pomurja je bil proglašen Vito Šiftar, Edita Banfi pa je bila 2.
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1986

Za AK Pomurje so tekmovali: Edita Banfi, Geza Grabar, Marjan 
Gomboc, Jani Kodila, Suzana Mavrič, Manuela Pergar, Igor Potočnik, 
Bojan Šebjan, Damjan Špur, Anton Šterman, Manuela Števanec.

Milan Balek je v zimskem tekaškem središču Medulin pri Pulju na 
Hrvaškem vodil 10-dnevno atletsko šolo, kar je bilo zanj s strani Atletske zveze 
Jugoslavije veliko priznanje.

Na prvenstvu Slovenije v krosu 
v Mariboru je v konkurenci starejših 
mladink Edita Banfi na 2.000 m 
osvojila 5. mesto, mlajša mladinka 
Manuela Pergar pa na 1.500 m 10.

Na dvoranskem prvenstvu 
Slovenije v Celju je bil Damjan Špur 
v teku na 60 m 5. (7,45), Marjan 
Gomboc pa je bil 7. (7,52), Bojan 
Šebjan pa je tekel 7,53. Pergarjeva 
je enako razdaljo pretekla v 8,84. 
Gomboc je v skoku v daljino 
zmogel 632 cm.

Na maratonu Yassa v Varaždinu so se v teku na 10 km člani AK Pomurje 
uvrstili takole: Nemec 10., Anton Šterman 20.; na 5.000 m pa sta bili med 
mladinkami Edita Banfi 10. in Manuela Pergar 13. Pri članih je bil Jani Koudila 
26., Kalamar pa med pionirji 16.

Na VI. Maratonu treh src v Radencih je v trimskem teku na 10 km Manuela 
Pergar zasedla 3. mesto, Edita Banfi je bila v polmaratonu pri mladinkah 2., 
Milan Balek pa v konkurenci starejših članov 12.

Na državnem prvenstvu v hitri hoji na 20 km v Zagrebu je Milan Balek 
dosegel 2. mesto (1:38,48). Na tekmovanju v bolgarskem mestu Russe pa je kot 
član državne reprezentance na enaki razdalji med 110 tekmovali dosegel rezultat 
1:32,16 in 21. mesto.
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V slovenski mladinski reprezentanci, ki jo je 
na tekmovanju v Szombathelyju na Madžarskem 
vodil atletski trener AK Pomurje Mirko Šeruga, je 
nastopil tudi Marjan Gomboc. V skoku v daljino je 
skočil 663 cm in pristal na 2. mestu.

Kot član državne reprezentance je na 
mednarodnem tekmovanju v disciplini hitra hoja 
v Barceloni v Španiji sodeloval tudi Milan Balek in 
na 20 km med 90 tekmovalci pristal na 42. mestu 
(1:39,27).

Na mednarodnem tekmovanju v hitri hoji na 
20 km v kraju Borsky Mikulaš na Češkoslovaškem je 
bil med 69 tekmovalci iz devetih držav Milan Balek 
24. (1:37,33).

Na tekmovanju za APS v Mariboru je v hitri hoji na 10 km Milan Balek 
zasedel 1. mesto (44:19,3). Marjan Gomboc je bil v skoku v daljino s 666 cm 
3., Bojan Šebjan pa je v teku na 100 m z 11,3 dosegel 4. mesto.

Kot član državne 
reprezentance je na 
mednarodnem tekmovanju 
v disciplini hitra hoja v 
Barceloni v Španiji sodeloval 
tudi Milan Balek in na 20 km 
med 90 tekmovalci pristal na 
42. mestu (1:39,27).

Na mednarodnem tekmovanju v hitri hoji na 20 km v kraju Borsky Mikulaš 
na Češkoslovaškem je bil med 69 tekmovalci iz devetih držav Milan Balek 24. 
(1:37,33).

Na tekmovanju za APS v Mariboru je v hitri hoji na 10 km Milan Balek 
zasedel 1. mesto (44:19,3). Marjan Gomboc je bil v skoku v daljino s 666 cm 
3., Bojan Šebjan pa je v teku na 100 m z 11,3 dosegel 4. mesto.

V ciklusu dveh tekmovanj v hitri hoji v Lomelu in Saluzzu v Italiji – na 10 
km (47:04,30), kjer je bil 41. in na 5 km (21:13,0) s 26. mestom, je v skupni 
uvrstitvi zasedel 28. mesto.

Vestnik, 30. 4. 1986
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Na državnem mladinskem prvenstvu Jugoslavije v Mariboru je Bojan 
Šebjan v teku na 300 m s časom 36,61 osvojil 3. mesto in bronasto medaljo. V 
teku na 100 m pa je le za las zgrešil finale. Manuela Pergar je v teku na 300 m 
(44,2) in na 600 m (1:42,3) izpadla v kvalifikacijah.

Na državnem prvenstvu za starejše mladince v Titovem Užicu pa je Marjan 
Gomboc v skoku v daljino osvojil 12. mesto (665 cm).

Na jubilejnem, 40. članskem prvenstvu Slovenije v Postojni, so bili 
uspešni tudi člani in članice AK Pomurje: Milan Balek je v hitri hoji na 20 
km osvojil 1. mesto. Z rezultatom 1:30,06 je izpolnil tudi A normo za nastop 
na avgustovskem evropskem prvenstvu v Stuttgartu v ZR Nemčiji. Čeprav še 
mladinci, so se mladi člani kluba uspešno kosali tudi v članski konkurenci: na 
1.500 m je bila Manuela Pergar 4. (5:18,0), na 800 m pa je bila 7. (2:30,54). V 
teku na 100 m je bil Damjan Špur 7. (11,98), Bojan Šebjan 9. (12,14), Marjan 
Gomboc pa se zaradi napake sodnika na tej razdalji ni uvrstil v finale. Na 200 
m je bil Šebjan 10., (23,44), Špur 11. (23,53), Gomboc pa je v predtekmovanju 
dosegel čas 23,06 in 13. mesto. V skoku v daljino je s preskočenimi 614 cm 
pristal na 12. mestu.

Na mednarodnem tekmovanju v hitri hoji na 20 km v Bukarešti v Romuniji 
je kot član državne reprezentance Milan Balek med 45 tekmovalci dosegel 
odmevno 3. mesto (1:34,16).

Na 45. balkanskih atletskih igrah v Ljubljani je v državni reprezentanci 
nastopil tudi Milan Balek in bil v hitri hoji na 20 km kot najboljši Jugoslovan 
6. (1:33,49). S tem dosežkom je ponovil uvrstitev s podobnih tekmovanj v letu 
1984 in 1985.

Na prvenstvu Slovenije za mlajše mladinke in mladince v Postojni je v teku 
na 200 m Bojan Šebjan osvojil 1. mesto in republiški naslov (23,5), v teku na 
100 m pa je bil 2. (11,6). Manuela Pergar je bila v teku na 400 m 10., na 800 m 
pa 6. Za klub je nastopil tudi Anton Šterman (400 m, 1.000 m).

Milan Balek je zmagal na vseh treh tekmah v hitri hoji za zlato plaketo 
Iskre: v Mariboru na 10 km (44:19,3), v Postojni na 20 km (1:30,06) in v Celju 
na 10 km (44:40,4).

Na nadaljevanju republiškega prvenstva za st. mladince in mladinke v Celju 
(v Mariboru je bilo prekinjeno zaradi slabega vremena) je bil Damjan Špur v 
teku na 100 m 4. (11,1), Bojan Šebjan pa 5. (11,3), 5. je bila tudi Manuela 
Pergar na 1.500 m (5:11,1), prav tako pa tudi Marija Števanec na 100 m (13,3).
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Na kvalifikacijah za APS za mlajše mladinke in mladince v Mariboru pa 
sta Daman Špur in Bojan Šebjan na 100 m dosegla rezultat 11,0 in se uvrstila v 
finale, enako pa tudi v teku na 300 m (Špur 36,7, Šebjan 37,3). V teku na 1.000 
m je Anton Šterman dosegel čas 2:48,0.

Na teku Siesta v Szombathelyju na Madžarskem je v teku na 5 km pri 
mladinkah zmagala Manuela Pergar (17:47), Marija Števanec pa je bila tretja. 
Svoj prvi uradni nastop za AK Pomurje je opravil tudi Geza Grabar, ki je bil v 
teku na 20 km 18. (1:11,33).

Na oktobrskem uličnem teku v Murski Soboti je pri članicah zmagala 
Manuela Pergar; med članih pa se je Geza Grabar uvrstil na 4. mesto.

Senzacionalni zmagovalec mednarodnega prvenstva Avstrije v hitri hoji na 
50 km je postal Milan Balek (4:29,56), ki je s tem na najlepši način sklenil 
jubilejno, 20. atletsko sezono.

1987

Za AK Pomurje so tekmovali: Edita Banfi, Geza Grabar, Marjan 
Gomboc, Jani Kodila, Manuela Pergar, Štefka Sluga, Bojan Šebjan, Damjan 
Špur, Anton Šterman, Marija Števanec.

V novi tekmovalni sezoni so za AK Pomurje tekmovali: Vito Šiftar, Bojan 
Šebjan, Damjan Špur, Marjan Gomboc, Anton Šterman, Janez Koudila in Geza 
Grabar pri moških ter Manuela Pergar, Edita Banfi, Marija Števanec in Štefka 
Sluga pri ženskah. V klubu so si zastavili zelo ambiciozen načrt.

Vestnik, 29. 1. 1987
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Na silvestrskem uličnem teku v Varaždinu je Geza Grabar med 120 
tekmovalci v teku na 6.000 m zasedel 28. mesto.

Na prvenstvu Slovenije v krosu v Kopru je prvo medaljo z republiških 
prvenstev osvojil Geza Grabar, ki je bil v teku mlajših članov na 8.000 m 2., 
ekipno pa je bilo v tej konkurenci Pomurje (čeprav samo z enim tekmovalcem) 
3. V konkurenci starejših mladink na 2.000 m je Manuela Pergar zasedla 3., 
Edita Banfi je bila 5., Štefka Sluga 8. in Marija Števanec 12. Ekipno so starejše 
mladinke AK Pomurje zasedle 1. mesto in naslov ekipnega prvaka Slovenije.

Na Yassa maratonu v Varaždinu je Manuela Pergar v teku na 5 km osvojila 
5., Štefka Sluga 7. in Edita Banfi 11. mesto. Med pionirji na 5 km pa je Iztok 
Horvat pristal na 26. mestu. Med člani na polmaratonu je bil Geza Grabar 15. 
(1:17,00).

Z Varaždina (stojijo od leve, zadnja vrsta): Dragan Đuričić, Edita Banfi, Tiberij Lebar, 
Manuela Pergar, Geza Grabar in Štefka Sluga, (od leve sprednja vrsta): Matej Šavel, Iztok 
Horvat, Renato Lang in Jernej Šavel.
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Na jubilejnem, 40. prvenstvu Jugoslavije v krosu v Svetozarevu, se je 
najbolj izkazala Manuela Pergar, ki je v konkurenci starejših mladink na 2.000 
m zasedla 9. mesto. V isti konkurenci je bila Marija Števanec 14., Edita Banfi 
16. in Štefka Sluga 17. Ekipno so bile starejše mladinke AK Pomurje 4. Med 
mlajšimi člani je tekel Geza Grabar in bil v teku na 8.000 m 14.

Na državnem krosu v Svetozarevu (od leve): Tiberij Lebar, Manuela Pergar, Štefka Sluga, 
Geza Grabar, Marija Števanec in Edita Banfi.

Na VII. Maratonu treh src v Radencih je v teku na 10 km zmagala Manuela 
Pergar. V polmaratonu je Geza Grabar osvojil 8. mesto (1:11,39).

Na otvoritvenem atletskem mitingu v Ljubljani je bil Bojan Šebjan na 100 
m 4. (11,80), 300 m pa je pretekel v času 37,19; Marjan Gomboc je bil na 100 
m 10. (11,98), v daljino pa je skočil 613 cm. Anton Šterman je sunil kroglo 874 
cm. V teku na 5.000 m je Geza Grabar za 6. mesto potreboval 15:59,73. Na 800 
m pa sta tekli Marija Števanec (2:30,35) in Štefka Sluga (2:31,89).

Kot član slovenske reprezentance je na troboju mladinskih selekcij avstrijske 
Štajerske, madžarske Železne županije in Slovenije tekmoval tudi Bojan Šebjan 
in bil na 100 m 3. (11,55).

Na mednarodni cestni preizkušnji v Lipnici v Avstriji je v teku na 15 km 
zmagala Manuela Pergar (1:07,04), Geza Grabar pa je bil na 25 km 4. (1:31,20).

Na kvalifikacijskem tekmovanju za APS je Marija Števanec v teku na 800 
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m dosegla rezultat 2:23,0, v teku na 400 m pa 63,3. Manuela Pergar ja na 1.500 
m tekla 5:03,0, na 3.000 m pa 11:28,4, Edita Banfi na 400 m 63,3 in na 800 
m 2:35,0, Štefka Sluga pa na 800 m 2:26,4 in na 1.500 m 5:09,5. Bojan Šebjan 
je nastopil v treh disciplinah: na 100 m 11,5, na 200 m 23,0 in na 400 m 52,4.

Geza Grabar je zmagal na majskih uličnih tekih v Gornji Radgoni in na 
Tišini, enako pa tudi pri članih na spomladanskem krosu v Rogozi pri Mariboru 
in na teku za memorial Janka Gregoriča na 10 km v Slovenj Gradcu ter v teku 
na grad pri Gradu na Goričkem. Na prvenstvu Univerze v Mariboru v krosu pa 
je bil 2.

Na republiškem prvenstvu za starejše mladinke in mladince v Postojni 
je Marija Števanec osvojila dve srebrni medalji (na 400 m 59,78 in na 800 
m 2:21,39). Srebrna medalja na 1.500 m (4:59,78) in bronasta na 800 m 
(2:23,35) sta pripadli tudi Manueli Pergar. V teku na 800 m je bila Edita Banfi 
4. (2:35,45), na 400 m pa 6. (63,39). Dvakrat 4. je bil Bojan Šebjan (100 m 
11,41 in 200 m 23,35),

Vestnik, 9. 7. 1987

Na članskem tekmovanju za APS v Kranju je Manuela Pergar na 3.000 m 
zasedla 5. mesto (11:04,62).

Na posamičnem članskem prvenstvu Slovenije v Ljubljani je še mladinka 
Manuela Pergar v teku na 3.000 m osvojila 3. mesto in bronasto medaljo 
(10:58,30), v teku na 800 m pa je bila 5. (2:22,92). Marija Števanec je v tekih 
na 400 in 800 m obakrat zasedla 7. mesti, Edita Banfi pa je bila v teku na 1.500 
m 7., na 800 m pa 9. Pri članih je bil Bojan Šebjan na 100 m 15., na 200 m pa 
7. V teku na 5.000 m je Geza Grabar zasedel 6. (15:51,87), na 10.000 m pa 11. 
mesto (34:00,99).

Na finalu mladinskega atletskega pokala Slovenije v Mariboru je bila 
Manuela Pergar na 1.500 m z novim pomurskim rekordom (4:53,4) 2., na 800 
m pa je bila 6. Marija Števanec, 200 m je prav tako pretekla v času novega 
pomurskega rekorda (26,4) in bila 4., na 800 m pa 11. Bojan Šebjan je bil na 
100 m 11 (11,7). Ženska štafeta 4x 400 m (Pergar, Sluga, Banfi in Števanec) je 
bila 6.

V polmaratonu v Kopru je Geza Grabar zasedel 4. mesto (1:14,58), v teku 
ob Savi v Ljubljani je bil na 12,3 km 2., na Rogaškem teku v Rogaški Slatini 
na 7 km pa 3., prav tako 3. pa tudi v cestnem teku na 15 km v Ludbregu pri 
Varaždinu.
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Vestnik, 19. marec 1987

Na 22. krosu Dela v Titovem Velenju je bila najuspešnejša Manuela Pergar, 
ki je pri starejših mladinkah zasedla 2. mesto. Med članicami je bila Banfijeva 9., 
Slugova pa 11. Ekipno je Murska Sobota pri članicah zasedla 4. mesto.

Na uličnem teku okrog Trga zmage v Murski Soboti je bil pri članih Geza 
Grabar 2., pri članicah pa Marija Števanec 3.

Na polmaratonu v Celju ob 100. obletnici tamkajšnje bolnišnice je Geza 
Grabar absolutno osvojil 1. mesto (1:19,18), na memorialnem teku Ivana 
Stareka v Zagrebu pa je bil na 18,9 km 7. (1:04,55).

Vestnik, 24. 12. 1987
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V anketi na najboljše pomurske športnice je bila Manuela Pergar proglašena 
za najboljšo, Marija Števanec je bila 10., Geza Grabar pa 18.

1988

Za AK Pomurje so tekmovali: Edita Banfi, Geza Grabar, Marjan 
Gomboc, Manuela Pergar, Sandra Sep, Štefka Sluga, Bojan Šebjan, Damjan 
Špur, Anton Šterman, Marija Števanec, Vito Šiftar, Gorazd Žilavec.

Na silvestrskem uličnem teku v Varaždinu na 6.000 m je Geza Grabar 
osvojil absolutno 6. mesto (18:56,0).

ZTKO in TKS občine Murska Sobota je podelila priznanja za športne 
dosežke v letu 1987 v vseh športih. V atletiki sta priznanji prejela Manuela 
Pergar in Geza Grabar.

Člani in članice kluba so začeli intenzivne priprave za novo tekmovalno 
sezono. Vadili so na prostem in v dvakrat tedensko v telovadnici OŠ II Murska 
Sobota. V času zimskih počitnic so se z zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
v skupinskih pripravah v popoldanskih urah odločili za treninge v Moravskih 
Toplicah in njeni okolici. Treninge sta vodila Tiberij Lebar in Mirko Šeruga.

AK Pomurje je v novi telovadnici pri OŠ III v Murski Soboti pripravil prvo 
dvoransko občinsko, zatem pa še pomursko atletsko prvenstvo za pionirje in 

Vestnik, 21. 1. 1988
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pionirke. Tekli so na 40 m, skakali troskok, v višino in metali medicinko.

Na republiškem dvoranskem prvenstvu je v teku na 60 m Bojan Šebjan 
zasedel 2. mesto (7,32). Po daljši odsotnosti (vojaščina, študij in poškodba) se 
je vrnil Vito Šiftar in v članski konkurenci na 60 m osvojil 6. mesto (7,23). 
Nastopil je tudi Anton Šterman.

Vestnik, 10. 3. 1988
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Na 23. dvoranskem pionirskem prvenstvu Slovenije v Celju se je najbolj 
odrezal Gorazd Žilavec, ki je bil na 60 m 7. (7,75). Pri pionirkah je bila Sandra 
Sep na 60 m 16. (8,50).

Na prvenstvu Slovenije v krosu v Titovem Velenju so starejše mladinke AK 
Pomurje ubranile republiški naslov. Najboljša med njimi je bila Manuela Pergar, 
ki je bila na 3.000 m 2. V isti konkurenci je bila Edita Banfi 4., Štefka Sluga pa 
8. V kategoriji članov v teku na 12.000 m je Geza Grabar zasedel 10. mesto.

           Vestnik, 24. marec 1988

Na prvenstvu Jugoslavije oz. državnem prvenstvu, ki je bilo prav tako v 
Titovem Velenju, je ekipa starejših mladink AK Pomurje osvojila še državni 
naslov. Med posameznicami se je zopet najbolj izkazala Manuela Pergar, ki je 
bila 3., Edita Banfi je bila 5., Marija Števanec 9. in Štefka Sluga 10.
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Na mednarodnem tekaškem maratonu Yassa v Varaždinu je od članov 
AK Pomurje nastopil edino Geza Grabar, ki je v polmaratonu zasedel 2. mesto 
(1:12,47).

Na VIII. Maratonu treh src v Radencih je polmaraton veljal tudi za 
republiško prvenstvo. Na njem je Geza Grabar v absolutni konkurenci osvojil 3. 
mesto in svojo prvo odličje na tej razdalji (1:06,01).

Na spominskem teku OF v Titovem Velenju na 12 km je Geza Grabar 
zasedel 2. mesto, na 17. taborniškem teku na Muti je na 8,5 km zmagal, enako 
tudi na 10. jubilejnem teku mladosti v Gornji Radgoni.

Na Partizanskem maršu v Kumrovcu na 26 km je Geza Grabar osvojil 14. 
mesto (1:23,53).

Na kvalifikacijah za APS v Celju je med starejšimi mladinkami Marija 
Števanec tekla nova pomurska rekorda na 400 m (58,6) in na 800 m (2:16,5). V 
članski konkurenci pa je na 10.000 m Geza Grabar zmagal (31:53,5), na 5.000 
m pa je bil 4. (15:26,0).

Na članskem finalu APS v Celju je bila Manuela Pergar v teku na 3.000 m 
4. (10:57,3), Marija Števanec pa je osvojila dve 5. mesti (400 m 57,6 in 800 m 
2:16,8), Štefka Sluga je bila na 1.500 in 3.000 m obakrat 8., Edita Banfi pa ja 
1.500 m 10. V štafeti 4x 400 m je bilo Pomurje 6. Geza Grabar je bil v teku na 

Na spomladanskem krosu na Tišini, maja 1988 (stojijo, od leve): Jani Kodila, Edita 
Banfi, Anton Šterman, Štefka Sluga, Geza Grabar), (sedijo, od leve): Manuela Pergar, 
Tiberij Lebar in Marija Števanec.
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10.000 m 8. (33:05,50).

Na polmaratonu v Mislinji je Geza Grabar osvojil 5. mesto (1:13,37).

Na državnem prvenstvu starejših mladink v Varaždinu je dve 2. mesti in 
srebrni medalji osvojila Marija Števanec v teku na 400 in 800 m, 2. pa je bila 
tudi Manuela Pergar na 3.000 m, na 1.500 m pa je bila 4. Štefka Sluga je bila v 
teku na 1.500 in 3.000 m obakrat 6., Banfijeva pa na obeh razdaljah obakrat 7. 
Bojan Šebjan je bil v teku na 100 m 13., na 200 m pa 14. V štafeti 4x 400 m so 
bile mladinke AK Pomurje 4.

Na državnem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke v Mariboru je 
Sandra Sep v teku na 100 m postavila novi pomurski rekord (13,71), v daljino 
pa je skočila 469 cm. Gorazd Žilavec pa je na 100 m dosegel čas 12,25, na 300 
m pa 39,97.

Na odprtem prvenstvu Slovenije v polmaratonu v Mirni Peči na Dolenjskem 
je Geza Grabar osvojil 5. mesto (1:15,49).

Na prvenstvu Slovenije za starejše mladinke in mladince v Mariboru sta 
v teku na 800 m (2:14,5) Marija Števanec in Manuela Pergar na 3.000 m 
(10:48,7) postali republiški prvakinji. Med dobitniki kar šestih medalj za AK 
Pomurje je bil tudi Bojan Šebjan na 100 m (11,4) 3., Števanečeva je bila še 2. na 
400 m, Pergarjeva pa na 1.500 m. Z naslovom republiških prvakinj se je okitila 
tudi ženska štafeta (Pergar, Sluga, Banfi in Števanec).
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Vestnik, 28. 4. 1988
Na mednarodnem atletskem mitingu v Celovcu je Štefan Fujs na 800 m 

tekla novi osebni rekord (2:01,29), osebnega pa tudi Geza Grabar na 5.000 m 
(15:18,69), kjer je bil 7., Manuela Pergar je bila na 3.000 m z 11:04,8 3., Štefka 
Sluga pa z 11:43,6 4. Marija Štefanec je 800 m pretekla v času 2:18,11 in bila 6. 
Na 100 m je bil Bojan Šebjan z 11,60 8., Damjan Špur za z 11,63 10.,

Na maratonu Kralja Matjaža je od članov AK Pomurja tekmoval Geza 
Grabar. V teku na 10 km je z rezultatom 35:58,00 osvojil 1. mesto, zmagal pa je 
tudi na I. pomurskem rekreativnem teku na Tišini na 15 km. 3. mesti je osvojil 
na uličnem teku v Radečah ter na jesenskem krosu v Mariboru.

Na članskem prvenstvu Slovenije v Postojni so člani AK Pomurje osvojili 
kar pet odličij: Marija Števanec je osvojila dva naslova republiške prvakinje (400 
in 800 m), Manuela Pergar je bila na 800 in 1.500 m dvakrat 3., svojo prvo 
medaljo na atletski stezi pa je v teku na 10.000 m osvojil tudi Geza Grabar.

Vestnik, 25. 8. 1988
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Na finalu APS v Celju za starejše mladince in mladinke se je zlasti odlikovala 
Marija Števanec, ki je zmagala v teku na 800 m z novim pomurskim rekordom 
(2:12,7), na 400 m pa je bila z 58,1 2., na 100 m pa z 12,9 5. Manuela Pergar 
je na 800 m (2:16,3) in na 1.500 m (4:49,0) osvojila dve 3. mesti. Edita Banfi 
je bila na 800 m (2:22,9) 7., na 1.500 m (5:02,0) pa 6. Štefka Sluga je bila na 
1.500 m (5:15,6) 8. Izkazala se je tudi ženska štafeta 4x 400 m (Pergar, Sluga, 
Banfi, Števanec), ki je bila z novim pomurskim rekordom (4:04,0) 2.

Kot članici slovenske mladinske reprezentance sta na troboju Slovenije, 
Železne županije in avstrijske Štajerske v Kapfenbergu v Avstriji nastopili tudi 
Marija Števanec in Manuela Pergar. Števanečeva je v teku na 400 m s časom 
57,34 zmagala, Pergarjeva pa je bila na 800 m z 2:20,09 2.

Na 9. Šikijevem memorialu v Ljubljani je v teku na 5.000 m Geza Grabar z 
rezultatom 15:29,46 osvojil 3. mesto, Damjan Špur je bil na 400 m 4. (51,96), 
na 200 m pa z novim osebnim rekordom 23,01 8. Bojan Šebjan je bil na 200 m 
9. (23,04). Na 1.500 m je Marija Števanec tekla osebni rekord 4:51,77 in bila 
4., Manuela Pergar pa na enaki razdalji s 4:52,25 5., Edina Banfi pa z osebnim 
rekordom 4:55,19 6.

Na finalu APJ za mladince in mladinke v Zagrebu je Marija Števanec na 
400 m zasedla 5. (58,38), na 800 m pa 9. mesto (2:17,41). Z novim pomurskim 
rekordom 4:47,30 na 1.500 m je Manuela Pergar pristala na 6. mestu, na 800 m 
pa je bila 10. V štafetnem teku 4x 400 m v standardni postavi pa so bile članice 
AK Pomurja s 4:04,87 6.

Na 28. Zorkovem memorialu v Mariboru, ki je bilo hkrati finale za nagrado 
Jugoslavije, je Damjan Špur na 400 m tekel osebni rekord 50,96 in bil 5., na 100 
m pa je bil z 11,53 6. Geza Grabar je v teku na 3.000 m z osebnim rekordom 
8:51,06 zasedel 10. mesto.

Na polmaratonu v Trebnjem je z rezultatom 1:11,23 Geza Grabar postal 
absolutni zmagovalec.
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V začetku 90. let je Geza Grabar večkrat premagal 
tudi Romana Kejžarja (levo), kasnejšega državnega 
rekorderja v maratonu (2:11,50, leta 2000 v 
Torinu), ki ta rekord še vedno drži.

Kot članici slovenske mladinske reprezentance sta Marija Števanec in 
Manuela Pergar sodelovali na pokalu republiških in pokrajinskih mladinskih 
reprezentanc v Zagrebu. Števanečeva je bila s časom 58,6 na 400 m 4., prav tako 
4. pa tudi Pergarjeva na 1.500 m (4:53,4).

Milan Balek, ki je postal član ŽAK Ljubljana, je na odprtem prvenstvu 
Belgije v hitri hoji na 20 km dosegel rezultat 1:37,50 in odlično 3. mesto.

Na cestnem teku v Ludbregu pri Varaždinu je Manuela Pergar na 5 km 
zmagala, Geza Grabar pa je bil na 15 km 2.

V Domžalah na krosu za pokale Dela se je izkazala ekipa starejših mladink 
Manuela Pergar, Marija Števanec in Tamara Poredoš, ki je osvojila ekipno 1. 
mesto. Posamično je bila Pergarjeva 2., Števanečeva pa 5. Edita Banfi je bila pri 
članicah 6., Geza Grabar pa pri članih 10.

Na uličnem teku okrog Trga zmage v Murski Soboti sta v članski konkurenci 
Edita Banfi in Geza Grabar osvojila 2. mesti.

Na polmaratonu v Celju je Geza Grabar osvojil 2. mesto (1:10,57), na 
mednarodnem Vama polmaratonu v Varaždinu je bil 4. (1:12,43), v Đurđenovcu 
pri Osijeku pa je bil 5. (1:06,34).



 

132

Na krosu ljubljanske univerze na 2,5 km je Manuela Pergar zasedla 2. 
mesto.

V jubilejni 25. anketi za izbor športnikov Pomurja je bila za najboljšo 
izbrana Marija Števanec, Manuela Pergar je bila 2., Edita Banfi 9. in Štefka 
Sluga 14. Pri športnikih je bil Geza Grabar 12., med športnimi društvi pa AK 
Pomurje 3.

1989

Za AK Pomurje so tekmovali: …. Blažič, Geza Grabar, Marjan 
Gomboc, Jasmina Gujtman, Atila Horvat, Manuela Pergar, Sandra Sep, 
Štefka Sluga, Mateja Strbad, Bojan Šebjan, Damjan Špur, Anton Šterman, 
Marija Števanec, Gorazd Žilavec.

Atletinji Marija Števanec (800 m) in Manuela Pergar (3.000 m) sta dobili 
status perspektivnih športnic.

Na dvoranskem prvenstvu Slovenije v Ljubljani je v teku na 60 m Dajan 
Špur zasedel 5. mesto (7,26), Bojan Šebjan pa je bil 6. (7,32), Anton Šterman 
pa je s 7,93 izpadel v kvalifikacijah.

Vestnik, 15. 12. 1988
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Na teku mladosti v Kopru je bil na 9 km Geza Grabar 2.

        Vestnik, 9. 3. 1989

Na maratonu YASSA v Varaždinu je v polmaratonu na 21,1 km v absolutni 
konkurenci Geza Grabar zasedel 2. mesto (1:08,06).

Na IX. Maratonu treh src v Radencih je v trimskem teku na 10 km Manuela 
Pergar, ki je zmagala že tretjič. V polmaratonu, ki je veljalo za prvenstvo Slovenije, 
pa je bil Geza Grabar absolutno 2. (1:06,11).

              Vestnik, 27. 4. 1989
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Na mednarodnem atletskem mitingu ob odprtju novega stadiona v Lipnici 
v Avstriji se je najbolj izkazala Marija Števanec, ki je zmagala v teku na 1.000 
m in je bila 3. na 100 m. Manuela Pergar pa je bila na 1.000 m 2. V skoku v 
višino je Atila Horvat preskočil 194 cm in bil 2., Mateja Strbad pa je bila 3. v 
skoku v daljino.

Na kvalifikacijah za APS v Mariboru je moška štafeta 4x 100 m (Anton 
Šterman, Damjan Špur, Atila Horvat in Bojan Šebjan) dosegla pomurski rekord 
(43,9). Poleg tega so številni dosegli osebne rekorde: na 100 m Špur (10,7) in 
Šebjan (10,9), na 1.500 m pa Geza Grabar (4:11,3).

Na uličnem teku v Ljubljani – Teku prijateljstva, ki je štel tudi za 
mednarodni pokal v cestnih tekih, je bil med 37 tekači iz številnih evropskih 
mestnih reprezentanc na 10 km (32,01,2) 28. Na 3. teku mladosti na Tišini na 
7 km je bil 2., na polmaratonu v Slovenj Gradcu 3. (1:10,27). Na prvenstvu 
Univerze Maribor v krosu pa je zmagal, enako tudi na teku mladosti v Gornji 
Radgoni.

Na republiškem mladinskem prvenstvu v Celju je Manuela Pergar osvojila 
dve medalji: na 3.000 m (10:39,66) srebrno, na 1.500 m (4:51,17) pa bronasto. 
Pionirke Sandra Sep je v skoku v daljino preskočila 479 cm, Mateja Strbad 453 
cm, Balažičeva je tekla 400 m (1:05,79). Pri mladincih je Anton Šterman tekal 
800 m (2:03,75) in 400 m (54,02), Lebar pa 54,58.

Na članskem odprtem prvenstvu Slovenije v Ljubljani so tekmovalci AK 
Pomurje osvojili tri medalje: Marija Števanec srebrno na 800 m (2:14,97) in 
bronasto na 400 m (57,81), bronasto pa tudi Damjan Špur na 100 m (11,23). 
Na 200 m pa je bil 6. v teku na 10.000 m je Geza Grabar zasedel 4. mesto 
(31:59,16), na 5.000 m pa je bil 7. (15:52,01). Atila Horvat je v teku 110 m z 
ovirami tekel 15,87 in bil 7., v skoku v višino pa 9. Bojan Šebjan je na 100 m 
tekel 11,70 in bil 8.

Na atletskem tekmovanju v Ingolstadtu v ZR Nemčiji je Damjan Špur 100 
m pretekel v času svojega novega osebnega rekorda (10,89), za nameček pa je 
še zmagal. Tam je Bojan Šebjan tekel 100 m 11,34, Gorazd Žilavec 11,91 in 
Anton Šterman 12,07.
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Na državnem članskem prvenstvu v Varaždinu je v teku na 100 m tekmoval 
Damjan Špur. Z rezultatom 11,01 je v finalu osvojil 7. mesto.

Na mednarodnem atletskem mitingu v Celovcu je Damjan Špur na 200 m 
dosegel osebni rekord 22,48 in 2. mesto. V teku na 100 m pa je v kvalifikacijah 
dosegel čas 11,07, v finalu pa 11,10 in 4. mesto. Marija Števanec je v teku na 
400 m v časom novega osebnega rekorda 57,46 osvojila 4. mesto. V teku na 
5.000 m je tekel novi osebni rekord (15:16,88) tudi Geza Grabar.

V kvalifikacijah za mladinski APS sta sodelovala Anton Šterman in Gorazd 
Žilavec. Šterman je 800 m pretekel v času 2:03,6, 400 m (53,6) in 100 m 
(12,4). Žilavec pa je tekel 100 m (11,80), 200 m (24,00) in 400 m (53,8). 
Zunaj konkurence je nastopil Damjan Špur in na 400 m dosegel rezultat 49,1, 
kar je bil novi pomurski rekord.
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               Vestnik, 7. 9. 1989

Na II. pomurskem rekreativnem teku na Tišini je na 10 km zmagala Marija 
Števanec pred Jasmino Gujtman. V teku na 20 km je bil najhitrejši Geza Grabar 
(1:02,54).

V Trebnjem je v polmaratonu Geza Grabar drugič zapored zmagal (1:12,50); 
v Celju je osvojil 2. mesto (1:10,39), v Črni na Koroškem je v polmaratonu 
Kralja Matjaža tekel 1:10,36 in osvojil 3. mesto; v tekih na 10 km je bil v Mežici 
2., v Šentjurju pri Celju 3., na jesenskem krosu v Mariboru pa 1.

Na republiškem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke v Postojni je 
Sandra Sep v skoku v daljino dosegla rezultat 516 cm, kar je njen osebni rekord 
in obenem pomurski pionirskih rekord. Bila je 4. Gorazd Žilavec pa je v teku na 
300 m z osebnim rekordom 37,76 pristal na 8. mestu.
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Na oktobrskem teku po soboških ulicah je pri članih Geza Grabar zmagal, 
pri članicah pa je Marija Števanec osvojila 2. mesto.

Na jesenskem krosu za pokale 
Dela se je kot članica občinske 
reprezentance Murske Sobote 
najbolj izkazala članica AK Pomurje 
Marija Števanec, ki je bila v teku na 
3.000 m pri starejših mladinkah 3., 
še pionirka Jasmina Gujtman pa 
je bila v isti kategoriji zelo dobra 
8. Zaradi tega je ekipno Murska 
Sobota pristala na 2. mestu.

Na cestnem teku v 
Szombathelyju na Madžarskem je v 
teku na 10 km Geza Grabar zasedel 
5. mesto, Alojz Flisar pa je bil 30.

Zaradi boljših tekmovalnih 
pogojev in v želji po še večjih tekmovalnih uspehih sta ste Marija Števanec 
in Geza Grabar odločila menjati atletski sredini. Števanečeva je prestopila k 
ljubljanski IBL Olimpiji, Grabar pa v AK Ptuj.

Vestnik, 26. 10. 1989

Vestnik, 14. 12. 1989
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1990

Za AK Pomurje so tekmovali: Marjan Gomboc, Jasmina Gujtman, 
Atila Horvat, Jože Kolar, Petra Kovač, Manuela Pergar, Sandra Sep, Štefka 
Sluga, Mateja Strbad, Bojan Šebjan, Miran Ščančar, Damjan Špur, Anton 
Šterman, Gorazd Žilavec.

Na državnem dvoranskem atletskem prvenstvu v Ljubljani je v teku na 60 
m Damjan Špur v času osebnega rekorda 7,23 zasedel 8. mesto.

Na mednarodnem polmaratonu v Trakoščanu na Hrvaškem je Geza Grabar 
z rezultatom 1:08,38 zasedel 4. mesto.

Na jubilejnem 10. Maratonu treh src v Radencih je v polmaratonu, ki je 
štel tudi za državno prvenstvo, Geza Grabar osvojil naslov podprvaka, Manuela 
Pergar pa je bila v trimskem teku 4.

Na kvalifikacijah za atletski pokal v Ljubljani in Celju sta se najbolj izkazala 
Damjan Špur v teku na 100 m (10,8) in Sandra Sep, ki je v skoku v daljino (526 
cm) postavila pomurski rekord, v teku na 110 m z ovirani in v skoku v višino pa 
je Atila Horvat tekel 16,5 oziroma skočil 180 cm.

Na partizanskem maršu na 26 km v Kumruvcu je Geza Grabar absolutno 
osvojil 4. mesto (1:22,35), bil pa je tudi član zmagovalne trojke AK Ptuj (Mirko 
Vindiš, Ivan Golob).

Na teku mladosti v Gornji Radgoni sta v članski kategoriji zmagala Jasmina 
Gujtman in Geza Grabar.

Na mednarodnem atletskem mitingu za Hanžekovičev memorial v Zagrebu 
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je Damjan Špur z rezultatom 22,51 na 200 m zasedel 4., na 100 m pa z 11,32 
8. mesto.

Na finalu APS v Celju se je najbolje odrezal Damjan Špur, ki je 100 m 
pretekel v času 11,15, kar je bilo dovolj za 6. mesto, Atila Horvat na 100 m z 
ovirami (16,35) in Sandra Sep v skoku v daljino (472 cm) pa sta zasedla 12. 
mesti.

Na finalu APS za pionirje je Miran Ščančar v skoku v daljino dosegel 
rezultat 572 cm, kar je bil novi slovenski rekord za pionirje, in osvojil 1. mesto.

Na finalu APJ v Beogradu so nastopili tudi nekateri pomurski atleti. Geza 
Grabar je bil na 10.000 m 7. (32:54,44), Marija Števanec je bila v tekih na 400 
m (56,52, osebni rekord) in 800 m (2:13,61) obakrat 8 ., Damjan Špur pa na 
100 m 9. (11:19).

Na mednarodnem atletskem 
mitingu v Wolfsbergu v Avstriji 
je Damjan Špur v teku na 200 m 
dosegel čas novega pomurskega 
rekorda (22,17) in bil 2., na 100 m 
pa z rezultatom 11,17 3.; na mitingu 
v Feldkirchnu pa sta Manuela Pergar 
na 400 m in Geza Grabar na 3.000 m 
tekla osebna rekorda 59,99 oziroma 
8:45,92.

Na mednarodnem tekmovanju 
v hitri hoji na 25 km v francoskem 
Grandillarsu je Milan Balek dosegel 
rezultat 1:59,2 in 5. mesto.

Na atletskem mitingu v Trbižu v 
Italiji je Damjan Špur na 100 m tekel 
10,9 in zasedel 2. mesto, Manuela 
Pergar na je bila na 800 m s časom 
2:19,4 4.

Na balkanskih atletskih igrah 
(BAI) v Carigradu v Turčiji je kot član 
jugoslovanske reprezentance v hitri 
hoji na 20 km nastopil tudi Milan 
Balek in z rezultatom 1:32,03 zasedel Vestnik, 12. 7. 1990
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nehvaležno 4. mesto, kar je doslej na BAI njegov največji uspeh. To je bil Baleku 
že 5. nastop na BAI.

Na odprtem članskem prvenstvu Slovenije v atletiki v Postojni so atleti 
AK Pomurje osvojili kar štiri medalje. Damjan Špur je postavil kar dva osebna 
rekorda: na 100 m je s časom 10,85 zmagal, na 200 m pa je bil v času novega 
pomurskega rekorda 22,20 drugi. Manuela Pergar se je na 800 m (2:16,53) 
okitila s srebrno, na 1.500 m (4:48,01) pa z bronasto medaljo. Atila Horvat je 
bil na 110 m z ovirami s 16,51 11; Marija Števanec je v teku na 800 m (2:11,47) 
postala republiška prvakinja, na 400 m pa je bila 2. (57,06); Geza Grabar je bil 
v teku na 10.000 m 4. (31:40,71), na 5.000 m pa 5. (15:13,77).

Z odprtega državnega prvenstva v 
Postojni(od leve): Damjan Špur, Geza 
Grabar in Manuela Pergar.

Na prvenstvu Jugoslavije v 
Sarajevu je Milan Balek v hitri hoji na 
10 km z rezultatom 42:55,35 zmagal in 
postal državni prvak ter s tem potrdil 
tudi mesto v državni reprezentanci, ki 
bo sodelovala na evropskem prvenstvu 
v Splitu konec avgusta. Tam je v hoji na 
20 km s časom 1:35,28 pristal na 22. 
mestu. Od ostalih pomurskih atletov 
je na državnem prvenstvu v Sarajevu 
Damjan Špur v teku na 100 m zasedel 
7. mesto (11,17), na 200 m pa je obtičal 
v kvalifikacijah (22,84). Geza Grabar 
je v teku na 10.000 m (31:59,08) in 

5.000 m (15:19,19) obakrat osvojil 9. mesti. Marija Števanec je bila na 400 m z 
odličnimi 56,74 4., na 800 m pa 7. (2:14,79), Manuela Pergar pa ja na 800 m 
zasedla 9. (2:16,01), na 400 m pa 6. mesto (60,50).

Na 3. pomurskem teku v Tropovcih je v teku na 10 km zmagala Manuela 
Pergar, druga pa je bila Jasmina Gujtman. V malem maratonu je zmagal Geza 
Grabar.

Na mednarodnem atletskem mitingu v Celju je Damjan Špor na 100 m 
(11,30) zasedel 4., Marija Števanec na bila na 400 m 2., Manuela Pergar pa na 
isti razdalji 4. Na 800 m sta se prvič preizkusili še pionirki Jasmina Gujtman in 
Petra Kovač.

Z odprtega državnega prvenstva v 
Postojni(od leve): Damjan Špur, Geza 
Grabar in Manuela Pergar.
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Na mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu je bila v teku na 
1.500 m Marija Števanec 2. (4:52,10), Manuela Pergar pa 3. (4:57,81).

Na 25. krosu za pokale Dela v Velenju je med mlajšimi pionirji B zmagal 
Miran Ščančar, pri starejših pionirjih A pa Jože Kolar. V konkurenci članic je 
Marija Števanec zasedla 2., Manuela Pergar pa 4. mesta, kar je bilo dovolj za 
ekipni naslov članic Murske Sobote. Pri članih je bil Geza Grabar 6.

Na uličnem teku v Murski Soboti je bila Marija Števanec 3., Geza Grabar 
pa 5.

Geza Grabar je zmagal na več preizkušnjah: cestnem teku na 13 km 
od Dolenjskih Toplic do Novega mestu, na uličnem teku v Brežicah, na 
mednarodnem polmaratonu na Dunaju (1:10,14), na Celjskem polmaratonu 
(1:07,19), teku na 10 km v Mežici, mednarodnem gorskem štafetnem maratonu 
v Kainachu v Avstriji, teku zmage v Litiji, na Mirnopeškem polmaratonu in na 
Muti, tam je bil 2.

V hitri hoji na 15 km v Ascoli Piceno v Italiji je Milan Balek zasedel 7. 
mesto (1:08,26).

Med najboljše pomurske športnice in športnike so se uvrstili tudi nekatere 
atletinje oziroma atleti: 2. Marija Števanec, 3. Manuela Pergar, 3. Milan Balek, 
5. Damjan Špur, 7. Geza Grabar.

ATLETSKI KLUB V LETIH 1990–1995 …

V obdobju 1990–1995 so naslove državnih prvakov oziroma medalje na 
državnih prvenstvih osvajali ter bili člani slovenske državne reprezentance še 
naslednji atleti in atletinje: Barbara BERDEN (višina, državna prvakinja); Geza 
GRABAR (srednje in dolge proge, maraton, kros, državni prvak); Davorin 
ČELEŠ (višina, državni prvak); Melita HAJDINJAK (100 m, 200 m); Jože 
KOLAR (hitra hoja); Rihard MADYAR (100 m, daljina); Mojca MEGLIČ 
(1500 m, kros); Sonja ROMAN (800 m, 1500 m, kros); Damjan ŠPUR (60 
m, 100 m, 200 m, državni prvak); Marija ŠTEVANEC (400 m, 800 m, kros); 
Daniela ŽALIK (višina).

… IN V LETIH 1996–2005

V letu 1996 AK prvič po več kot 35 letih uspešnega delovanja zapade v 
veliko krizo, ki je predvsem rezultat različnih pogledov in hotenj o tem, kako 
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v klubu z odličnimi tekmovalnimi rezultati naprej. Eden od pomembnih 
vzrokov za krizo so tudi velike finančne težave, v katerih se je klub znašel in 
so v velikem razkoraku z doseženimi tekmovalnimi rezultati. Na občnem 
zboru se klub neuspešno spopade z nakopičenimi težavami, AK sicer dobi nov 
upravni odbor, vendar pa občni zbor ne uspe izvoliti novega predsednika kluba. 
Kriza, ki sledi v naslednjih 2 letih, se odraža predvsem na področju vodenja in 
financiranja, istočasno pa klub na področju tekmovalnih rezultatov dosega nove 
vidne rezultate. Največje zasluge za to ima neumorni trener Tiberij LEBAR, 
ki ostane edini trener v klubu za celoten in obsežen program sprinta in tekov, 
skoke pa kot trener pokriva Atila HORVAT. Upravni odbor ustanovi komisijo 
treh članov v sestavi: Andrej BRINAR, Tiberij LEBAR in Cvetka ŽERDIN, ki 
začasno prevzame vodenje kluba in izvaja priprave za občni zbor v letu 1998, 
ko AK izvoli svoje novo vodstvo. Za predsednika AK je izvoljen Jože PELCL, 
za člane upravnega odbora pa so iz voljeni Andrej BRINAR, Cvetka ŽERDIN, 
Tiberij LEBAR, Ludvik ZELKO, Peter BRUNEC, Ludvik GOMBOŠI, Alojz 
FLISAR, Cveto CVETKO.

Obdobje 1996–2000 je s svojimi odličnimi rezultati, ki jih je dosegala pod 
vodstvom trenerja Tiberija LEBARJA, zaznamovala atletinja Sonja ROMAN 
(800 m, 1500 m, kros). V tem obdobju je Sonja ROMAN postavila številne 
mladinske državne rekorde in osvojila številne naslove državne prvakinje, z 
rezultati pa se je uvrščala v sam evropski in svetovni vrh. V letu 1997 je samo 
velika smola in napaka AZS, ki jo je prijavila samo za nastop na 1500 m, kjer 
pa je med tekom padla, botrovala, da na evropskem mladinskem prvenstvu v 
Ljubljani ni osvojila tako želene medalje. Sonja ROMAN je bila v letu 1996 
izbrana za naj atletinjo Slovenije v mlajši mladinski kategoriji, v letih 1997 
in 1998 pa v starejši mladinski kategoriji. Najvišja mesta pa je zasedala tudi v 
izboru naj športnice Pomurja.

Na evropskem mladinskem prvenstvu 1997. leta v Ljubljani je slovenske 
barve zastopal tudi Tomaž HORVAT (100 m in 4x 100 m). V odličnem nastopu 
je takratna slovenska mladinska štafeta 4x 100 m postavila nov mladinski državni 
rekord (41.08) in osvojila odlično 5. mesto.

Na evropskem prvenstvu za člane 1998. leta je slovenske barve zastopal 
Damjan ŠPUR (100 m, 4x 100 m). Z odličnimi nastopi je takratna članska 
štafeta 4x 100 m za nekaj stotink zgrešila uvrstitev v finale in osvojila 9. mesto 
med številnimi odličnimi evropskimi štafetami.

V obdobju 1996–2000 so naslove državnih prvakov v posamični 
konkurenci osvojili ter bili člani slovenskih državnih reprezentanc naslednji 
atleti in atletinje: Davorin ČELEŠ (višina); Mateja DRAŽNIK (krogla, disk); 
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Gregor LENARČIČ (krogla, disk); Samo PELCL (400 m); Damjan ŠPUR (60 
m, 100 m, 200 m); Miha ŽALIK (višina).

Medalje na državnih prvenstvih so osvajali ter bili člani slovenskih državnih 
reprezentanc še naslednji atleti in atletinje: Lucija CVETKO (1000 m, kros); 
Damir ČASEK (srednje in dolge proge, kros); Polonca HORVAT (800 m, 1500 
m, kros); Tomaž HORVAT (100 m, 4x 100 m); Marko MANDIČ (višina); 
Mojca MEGLIČ (1500 m, kros); Tomaž ROUDI (100 m, 4x 100 m); Denis 
ŠERUGA (100 m, 4x 100 m); Marija ŠTEVANEC (400 m, 800 m, kros); 
Daniela ŽALIK (višina).

Državne prvakinje v štafetnem teku:

1997: 4x 400 m: starejše mladinke – Polonca HORVAT, Anita KRANČIČ, 
Mojca MEGLIČ, Sonja ROMAN.

V tem obdobju se postavijo prvi temelji za nov razmah in uspešno delovanje 
AK v 21. stoletju. Krizni dogodki iz leta 1996, s katerimi se je klub spopadal 
vse do leta 2000, so omogočili predvsem dvoje, prihod novih ljudi v AK in 
organizacijo atletskih sodnikov kot samostojne organizacije. Oba pomembna 
dejavnika (Atletski klub Pomurje in Združenje atletski sodnikov Murska 
Sobota) pomurske atletike sta tako dobila osnovne pogoje, da sta se lahko 
pomurska atletika in njen glavni nosilec AK v obdobju 2001–2005 povzpela 
na vseh področjih delovanja (organizacija, stroka, rezultati) v sam vrh slovenske 
atletike, hkrati pa pridobila velik ugled in spoštovanje v širšem mednarodnem 
prostoru, kjer je AK postal soustvarjalec in izvajalec številnih atletskih projektov.

Podelitev priznanja Jožetu Vildu 1. predsedniku AK 
Pomurja ob 40. obletnici, leta 2005
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V letu 2001 AK ponovno uspešno izvede volilni občni zbor. Za predsednika 
AK je izvoljen nekoč uspešen atlet Bela PAVLIČ, za člane upravnega odbora 
pa so izvoljeni: Andrej BRINAR (podpredsednik), Cvetka ŽERDIN, Tiberij 
LEBAR, Ludvik ZELKO, Nada HORVAT, Miodrag KORČULANIN, Janez 
KOVAČ, Jože CVETKO. AK pod vodstvom ambicioznega predsednika Bele 
PAVLIČA pridobi nove sponzorje in donatorje.

Predsednik Atletskega kluba Pomurje Bela Pavlič je bil 14. marca 2001 
izvoljen v Upravni odbor Atletske zveze Slovenije za obdobje 2001–2005.

Že prej, 1. aprila 1962, je bil v Upravni odbor Atletske zveze Slovenije 
izvoljen Peter Juteršnik iz Murske Sobote, mandat mu je potekel leta 1964.

Naš član izvršnega odbora Atletske zveze Slovenije je bil tudi Tone 
Praček, izvoljen 18. aprila 1970, mandat mu je potekel leta 1974.

Podelitev priznanja ob 40. obletnici Aleksandru Krpiču, leta 2005
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AK si s tem zagotovi nujno potrebne finančne pogoje za uspešno izvajanje 
visoko ambicioznih načrtov na vseh področjih (priprave in tekmovanja, 
organizacija in izvedba tekmovanj). Nadaljuje se uspešno sodelovanje s Športno 
Zvezo Murska Sobota in Združenjem atletskih sodnikov Murska Sobota.

Leto 2004 je novo prelomno leto za AK. Na volilnem občnem zboru 
je za novega predsednika izvoljen Štefan MARTINEC, za člane UO pa so 
izvoljeni: Andrej BRINAR (podpredsednik), Tiberij LEBAR, Nada HORVAT, 
Bela PAVLIČ, Branko KREFT, Goran KLEMENČIČ, Miha NEMEC in 
predstavnik pokrovitelja – PDU. AK pod uspešnim vodstvom predsednika 
Štefana MARTINCA nadaljuje z uspešnim izvajanjem zastavljenih ciljev na 
tekmovalnem, organizacijskem in finančnem področju. V finančne projekte se 
vključi generalni pokrovitelja, to je Pomurska družba za upravljanje skladov, d. 
d., AK pa se preimenuje v Atletski klub Pomurje – PDU.

Z močno trenersko ekipo v sestavi Tiberija LEBARJA (sprint, teki), 
Radislava JOKANOVIĆA (skoki, meti), v trenersko delo se vključi leta 1998, 
in Andreja BRINARJA (sprint, ovire, skoki, teki), v trenersko delo se vključi 
leta 2000, ki se mu leta 2002 priključi še Damjan ŠPUR (sprint), njegovo delo 
usklajuje in koordinira Andrej BRINAR, AK vključi v procese treningov številne 
nove mlade perspektivne atlete in atletinje. Le-ti v tem obdobju osvojijo številne 
naslove državnih prvakov in druge najvišje uvrstitve na državnih prvenstvih in 
ekipnih tekmovanjih ter številnih ostalih mednarodnih in domačih tekmovanjih. 

Izbor Naj atletinje/atleta AZS leta 1997
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Še posebej so v tem pogledu uspešna leta 2003, 2004 in 2005, ko ima atletski 
klub rekordno število kategoriziranih športnikov in športnic (2003 – 8, 2004 – 
9 in 2005 – 10) ter rekordno število državnih reprezentantov (2003 – 5, 2004 
– 4 in 2005 – 4), atleti in atletinje pa so osvojili tudi rekordno število prvih, 
drugih in tretjih mest na državnih prvenstvenih in ekipnih tekmovanjih (2003 
– 32: 15+7+10, 2004 – 46: 12+9+25, 2005 – 52: 14+11+27).

Na svetovnem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke v Debrecenu 
na Madžarskem 2001. leta sta slovenske barve zastopala Karmen GRNJAK in 
Miha ŽALIK, oba v skoku v višino. Karmen je osvojila 18. mesto (165 cm), 
Miha pa 24. mesto (195 cm).

V obdobju 2001–2005 so naslove državnih prvakova v posamični 
konkurenci osvojili ter bili člani slovenskih državnih reprezentanc naslednji 
atleti in atletinje: Matej FUJS (1000 m, 1500 m, 2000 m, kros); Karmen 
GRNJAK (višina); Denis HAMLER (110, 300 in 400 m z ovirami, 4x 100 
m, 4x 300 m, 4x 400 m, mnogoboj); David HORVAT (400 m, 800 m, 4x 
100 m, 4x 300 m, 4x 400 m, kros); Tina JUREŠ (60 m, 100 m, 200 m, 4x 
100 m, 4x 200 m); Gregor KRANJEC (60 m, 100 m, 200 m, 4x 100 m, 4x 
300 m); Gregor LENARČIČ (krogla, disk); Urška MARTINEC (800 m, kros); 
Samo PELCL (400 m, 4 x 100 m); Sonja ROMAN (800, 1500 m, kros); Miha 
ŽALIK (višina).

Medalje na državnih prvenstvih so osvajali ter bili člani slovenskih državnih 
reprezentanc še naslednji atleti in atletinje: Jože ANDREJČ (4x 100 m); Igor 
ARVAJ (4x 100 m, 4x 300 m); David ASTER (300 m z ovirami, 4x 100 m, 
4x 300 m, državni reprezentant); Bine BARBARIČ (višina); Lucija CVETKO 
(2000 m, kros, državna reprezentantka); Davorin ČELEŠ (višina); Katja NOŠA 
(4x 300 m); Klavdija FERENC (4x 100 m, 4x 200 m); Jernej FERENČAK 
(4x 100 m); Renato FELKAR (kopje); Jan FILIPIČ (60 m, 4x 300 m); Davor 
GREGORINČIČ (800 m, 1500 m, 2000 m, kros, 4x 300 m, 4x 400 m, 
kros); Radovan JOKANOVIĆ (palica); Tina GUTMAN (4x 100 m); Marinka 
HORVAT (4x 100 m, 4x 200 m); Polonca HORVAT (800 m, 1500 m, kros); 
Tomaž HORVAT (100 m, 4x 100 m, državni reprezentant); Patricija KAVAŠ 
(4x 100 m); Aleš KOCIPER (200 m, 4x 100 m, državni reprezentant); Robi 
KREFT (daljina, 4x 100 m); Štefan MAUČEC (110 in 300 m z ovirami, 
mnogoboj, 4x 100 m, 4x 300 m); Urška RINDERER (300 m, 4x 100 m, 4x 
200 m); Tomaž ROUDI (4x 100 m); Diana SMEJ (4x 100 m); Blaž SMEJ (4x 
300 m); Primož SREŠ (4x 300 m); Tadej ŠIFTAR (4x 100 m); Monika TROST 
(4 x 100 m, 4x 300 m); Marko VERDNIK (4x 100 m); Amela ZEKOVIČ (4x 
100 m).
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Državni prvaki v štafetnih tekih:

2001: 4x 100 m: pionirji – David HORVAT, David ASTER, Igor ARVAJ, 
Gregor KRANJEC 4x 300 m: pionirji – Igor ARVAJ, David ASTER, Gregor 
KRANJEC, David HORVAT

2003: 4x 300 m: mlajši mladinci – David ASTER, Denis HAMLER, Gregor 
KRANJEC, David HORVAT
4x 200 m: članice – Marinka HORVAT, Klavdija FERENC, Urška RINDERER, 
Tina JUREŠ

2004: 4x 300 m: mlajši mladinci – Štefan MAUČEC, Denis HAMLER, Gregor 
KRANJEC, David HORVAT

2005: 4x 300 m: mlajši mladinci – Jan FILIPIČ, Primož SREŠ, Davor 
GREGORINČIČ, Denis HAMLER

Aktualni rekordi Republike Slovenije, ki so jih postavili člani AK
– do vključno septembra 2005:

Člani
Hoja 20 km: 1:28:03,2 Milan BALEK 28. 8. 1983
Hoja 50 km: 4:18:28,0 Milan BALEK 16. 10. 1983

Mlajši mladinci
100–200–300–400 m AK POMURJE – PDU 2:05,2,7 29.08.2004
(klubski) Štefan MAUČEC, Gregor KRANJEC, Denis HAMLER, David 
HORVAT

Starejše mladinke
600 m 1:30,96  Sonja ROMAN  25. 4. 1997
800 m 2:03,87  Sonja ROMAN  22. 6. 1997
800 m 2:06,24  Sonja ROMAN  5. 2. 1998 – dvoranski

1000 m 2:46,88  Sonja ROMAN  14. 10. 1997
1500 m 4:14,32  Sonja ROMAN  20. 6. 1998
1500 m 4:21,45  Sonja ROMAN  31. 1. 1997 - dvoranski
2000 m 6:12,46  Sonja ROMAN  27. 4. 1997

Mlajše mladinke
600 m 1:31,19  Sonja ROMAN  1. 7. 1995
800 m 2:07,14  Sonja ROMAN  8. 8. 1996  



 

148

1000 m 2:49,22  Sonja ROMAN  17. 8. 1996
1500 m 4:26,14  Sonja ROMAN  23. 8. 1996

AK je tudi v tem obdobju nadaljeval z uspešno organizacijo atletskih 
tekmovanj. Zaradi neustrezne atletske infrastrukture do leta 1996 predvsem 
krose, kjer je AK že od sredine 80. let prejšnjega stoletja sodeloval z avstrijsko 
štajersko atletsko zvezo kot soorganizator mednarodnega kros pokal, ki je še 
vedno na sporedu atletskih tekmovanj v Murski Soboti, vsako leto v mesecu 
januarju. Sodelovanje z avstrijskimi atletskimi kolegi pa je potekalo tudi na 
področju tekmovalnih priprav, saj je AK velik del priprav zaradi neprimerne 
infrastrukture opravil v Avstriji, kamor se še vedno zahaja v zimskem času, ko so 
potrebne dvoranske priprave. Prav tako pa je AK tudi v tem obdobju nadaljeval 
z organizacijo tradicionalnega teka po mestnih ulicah Murske Soboti, v mesecu 
oktobru, ki bo prav tako kot AK v letu 2005 slavil svojo 40-letnico.

Na področju atletske infrastrukture je Murska Sobota in s tem AK novo 
pridobitev dobila v letu 1996 z novo, a na žalost mnogih atletskih delavcev in 
atletov samo 300 m dolgo atletsko stezo iz umetne mase pri Osnovni šoli I. S tem se 
ustvarijo pogoji za organizacijo kvalitetnih atletskih tekmovanj v Murski Soboti, 
tudi na atletski stezi. AK v sodelovanju z Združenjem atletskih sodnikov Murska 
Sobota in Športno zvezo Murska Sobota tako vsako leto organizira tradicionalni 
atletski miting – Priložnost za mlade v mesecu juniju, ki je v zadnjih letih prerasel 
v enega največjih in najuspešnejših mladinskih atletskih mitingov v Sloveniji, 
v letu 2005 pa je v sodelovanju z avstrijsko štajersko atletsko zvezo vključen 
tudi v mednarodno zlato ligo štirih atletskih mitingov. Tradicionalno atletsko 
tekmovanje postane tudi ekipno tekmovanje mest, na katerem se domači atleti 
in atletinje zelo uspešno kosajo z mednarodno konkurenco. Ekipno tekmovanje 
predstavlja pomembno prekomejno sodelovanje na športnem področju, Murska 
Sobota pa postane pomembno mednarodno atletsko središče. Atletske ekipe 
prihajajo v mesecu avgustu v Mursko Soboto iz Maribora, Ptuja, Čakovca, 
Nedelišča, Zalaegerszega, iz Avstrije pa prihaja sestavljena ekipa avstrijske 
Štajerske atletske zveze. Do leta 2003 je AK organiziral tudi štiri atletske mitinge 
v mesecu juliju ob občinskem prazniku Mestne občine Murska Sobota, ki pa ga 
je AK izločil iz programa, zaradi ostalega obsežnega, zahtevnega in v zadnjih letih 
nadgrajenega tekmovalnega programa, ki se mu v naslednjih letih v sodelovanju 
z Atletsko zvezo Slovenije obetajo nove spremembe in dopolnitve in kot tak 
zahteva veliko dela, energije in finančnih sredstev.

Poleg že omenjenih tradicionalnih atletskih tekmovanj (januarski kros, 
junijsko in avgustovsko tekmovanje na stadionu in oktobrski ulični tek), ki so 
v Murski Soboti vsako leto, je AK v tem obdobju uspešno izvedel tudi državni 
prvenstvi v krosu v letih 1965 in 2005 ter kros
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občinskih reprezentanc za pokale Dela leta 2001, za katere je s strani Atletske 
zveze Slovenije dobil najvišja priznanja in ocene. AK zato v prihodnje že 
načrtuje, da bomo v Murski Soboti ponovno izvedli tekmovanje v krosu na 
najvišji državni ravni.

FREDI MATIŠ: OB ŠTIRIDESETLETNICI

Prijatelji so me prosili, da za bilten, ki bo izšel za štiridesetletnico delovanja 
atletskega kluba v Murski Soboti, napišem nekaj besed. Obljubil sem jim nekaj 
vrstic. Toda kaj, ko je lažje obljubiti, kot storiti.

Nisem ne vizionar, niti strateg, še manj taktik in tako nimam namena 
oziroma si ne želim pripisovati 
nikakršnih zgodovinskih zaslug 
v razvoju atletike v Murski 
Soboti, zato bo šla zgodovinska 
slava atletike mimo mene in 
muza zgodovinske slave Clio me 
ne bo vzela v svoje častispevje in 
me ne bo zaščitila ali pela slave.

V atletiki sem sicer aktiven 
že več kot dobrih petdeset let, se 
pravi, da sem začel že kot dijak 
ekonomske srednje šole orati 

Državno prvenstvo v krosu 2005

Atletski miting na novem stadionu
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ledino atletike, vendar očitno ne pregloboko. Bil sem verjetno edini, ki je ves čas 
ostal zvest domači atletiki in deloval v domačem okolju. Nikoli nisem bil član 
kakega tujega kluba ali zanj tekmoval, pač zadovoljen z domačim okoljem in z 
rezultati, kakršni koli so že bili. Sodeloval sem pri ustanavljanju atletskega kluba, 
katerega štiridesetletnico praznujemo te dni, v njem sem tudi ves čas aktiven.

Sodelavci so mi celo za en mandat natrpali funkcijo predsednika kluba. 
Najprej je bilo potrebno, in to kot prvo in glavno nalogo, sestaviti nova klubska 
pravila in klub na novo registrirati, ga spraviti v sklad s pravili novega zakona 
o društvih. Pri tem poslu moram omeniti že pokojnega sodelavca in prijatelja 
Štefana Šiftarja. Razen tega je bilo potrebno poskrbeti za normalno delovanje 
kluba, se pravi reševati tekoče posle. Sobota je v tistem času dobila novi atletski 
stadion, s tem pa atletski delavci prepotrebna vadbišča in stadion tekmovanja. 
Razširili smo in poglobili sodelovanje s sosednjimi državami: Avstrijo, Hrvaško 
in Madžarsko. V tistem času se je začela uveljavljati tekačica na srednje proge 
Sonja Roman, da ne omenjam ostalih. S tekmovanjem pa je prenehala Marija 
Štefanec in še nekaj drugih. Kot trener pa se je dokončno uveljavil Tiberij Lebar.

In tu se je moj mandat končal.

Razstava pokalov in priznanj AK Pomurje ob 40. obletnici
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ATLETSKI KLUB V LETIH 2006–2015

V letu 2006 Atletski klub Pomurje – PDU pod vodstvom predsednika 
Štefana MARTINCA in članov upravnega odbora Andreja BRINARJA 
(podpredsednik), Tiberija LEBARJA, Nade HORVAT, Bele PAVLIČ, Branka 
KREFTA, Gorana KLEMENČIČA, Mihe NEMECA in predstavnikom 
pokrovitelja – PDU nadaljuje z uresničevanjem ciljev, ki si jih je klub zadal 
na volilnem občnem zboru leta 2004. Uspešno delo se nadaljuje tako na 
tekmovalnem kot tudi na organizacijskem in finančnem področju.

Strokovno delo v AK izvaja trenerska ekipa v sestavi Tiberija LEBARJA 
(šprint, teki), Radislava JOKANOVIĆA (skoki, meti), Andreja BRINARJA 
(šprint, ovire, skoki, teki) in Janeza KOVAČA (teki). AK v letu 2006 pod 
vodstvom Diane KOČAR prične z izvajanjem atletske šole. Strokovno delo v 
AK še naprej usklajuje in koordinira Andrej BRINAR.

Delo v AK je potekalo na naslednjih področjih:

 ~ izvajanje strokovnega programa dela (priprave atletov in atletinj in udeležba 
na tekmovanjih, ki se je delil v zimsko in poletno tekmovalno sezono, 
izobraževanje in licenciranje trenerjev) in sodelovanje na tekmovanjih v 
Sloveniji in v tujini;

 ~ v letu 2006 je AK pod vodstvom Diane KOČAR prvič v svoji zgodovini 
pričel z organiziranim izvajanjem atletske šole za najmlajše;

 ~ izvajanje projektov ekonomsko-propagandnega sodelovanja in donatorstva 
(sodelovanje s številnimi sponzorji, donatorji in lokalno skupnostjo, MO 
Murska Sobota in nekaterimi drugimi pomurskimi občinami );

 ~ organizacija tekmovanj na domačem stadionu pri OŠ I MS in v samem 
mestu Murska Sobota;

 ~ nabava potrebne opreme in tehničnih pripomočkov za trening in 
tekmovanja;

 ~ sodelovanje z Atletsko zvezo Slovenije, Športno zvezo Murska Sobota in 
Združenjem atletskih sodnikov Murska Sobota pri organizaciji in izvedbi 
tekmovanj;

 ~ mednarodno sodelovanje – dolgoletno sodelovanje z avstrijsko štajersko 
atletsko zvezo: zimski pokal v krosu, vključitev junijskega atletskega 
mitinga v Murski Soboti v zlato ligo 4 mitingov, od katerih so bili trije v 
Avstriji;

 ~ AK je pri svojem delu skrbel tudi za promocijo in popularizacijo atletike in 
v ta namen o svojih aktivnostih, rezultatih dela in uspehih na tekmovanjih 
sproti obveščal predstavnike medijev. Le-ti so aktivno spremljali tudi vsa 
tekmovanja, ki jih je AK organiziral in o tem obširno poročali.
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Start pionirjev na uličnem teku v Murski Soboti

Prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10km
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AK je v 2006 uspešno organiziral Prvenstvo Slovenije v cestnem teku v sklopu 
tradicionalnega oktobrskega uličnega teka v Murski Soboti. Za izvedbo obeh 
tekmovanj je AK s strani AZS dobil najvišje ocene in priznanja. Pri organizaciji 
zimskega krosa v mesecu januarju in mednarodnega atletskega mitinga v mesecu 
juniju je AK nadaljeval z uspešnim sodelovanjem z avstrijsko štajersko atletsko 
zvezo. Pomembno prekomejno sodelovanje v atletiki je predstavljalo tudi ekipno 
tekmovanje mest (mednarodno sodelovanje mest Slovenije, Hrvaške, Avstrije in 
Madžarske ), ki ga AK nekaj let organiziral tradicionalno v mescu avgustu.

AK je v letu 2006 organiziral naslednja atletska tekmovanja:
 ~ 19. januar – zimski kros v sodelovanju z avstrijsko štajersko atletsko zvezo,
 ~ 21. junij – 7. atletski miting Priložnost za mlade,
 ~ 15. julij – 4. atletski miting ob občinskem prazniku MO Murska Sobota,
 ~ 23. avgust – 4. ekipno tekmovanje mest (Murska Sobota, Ptuj, Nedelišče, 

Čakovec, Lipnica),
 ~ 16. oktober – 38. ulični tek ob spominskem dnevu MO Murska Sobota, v 

sklopu katerega se je izvedlo Prvenstvo Slovenije v cestnem teku.

V slovenski mladinski reprezentanci, ki je sodelovala na že tradicionalnih 
meddržavnih atletskih tekmovanjih, so v letu 2006 nastopali: Tina JUREŠ, Davor 
GREGORINČIČ, David HORVAT, Denis HAMLER, Štefan MAUČEC in 
Matej FUJS.

Že nekaj let zapovrstjo so si najuspešnejši atleti in atletinje s svojimi 
odličnimi rezultati zagotovili tudi statuse kategoriziranih športnikov prek 
Olimpijskega komiteja Slovenije. V obdobju oktober 2005 do oktober 2006 
je imelo status kategoriziranih športnikov – mladinski razred rekordno število 
(10) atletov in atletinj: Tina JUREŠ, Marinka HORVAT, Tina GUTMAN, 
Diana SMEJ, David HORVAT, Davor GREGORINČIČ, Denis HAMLER, 
Jan FILIPIČ, Matej FUJS, Primož SREŠ.

Na Mednarodnih prvenstvenih tekmovanjih v letu 2006 sta uspešno 
tekmovala Tina JUREŠ in Davor GREGORINČIČ:

1. Svetovno prvenstvo za mladince in mladinke 2006, Bejing, Kitajska 
Tina JUREŠ 100 m 12.12 44.–45. mesto

2. Evropsko prvenstvo v krosu – mladinci 2006, San Giorgio, Italija 
Davor GREGORINČIČ 100. mesto

Na prvenstvih Slovenije in na pokalu AZS v vseh starostnih kategorijah 
so atleti in atletinje osvojili v letu 2006 29 medalj (9 zlatih, 13 srebrnih in 7 
bronastih). Naši atleti in atletinje so v letu 2006 uspešno tekmovali tudi na 
ekipnih prvenstvenih tekmovanjih. Še posebej je v letu 2006 izstopala moška 
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ekipa, ki je na ekipnem slovenskem prvenstvu v krosu osvojila odlično 3. mesto, 
na Atletskem pokalu Slovenije za člane pa prav tako visoko 8. mesto. Ženska 
ekipa je v krosu osvojila 9. mesto, na Atletskem pokalu za članice pa je precej 
okrnjena ženska ekipa osvojila 18. mesto.

V letu 2006 so naslove državnih prvakov v različnih starostnih kategorijah 
osvojili naslednji atleti in atletinje: Anja BENKO (600 m), Matej FUJS (1500 
m, 3000 m), Davor GREGORINČIČ (2000 m, cestni tek 10.000 m), David 
HORVAT (800 m) in Tina JUREŠ (100 m, 200 m).

V letu 2006 so medalje na državnih prvenstvenih tekmovanjih osvojili 
naslednji atleti in atletinje: Matej FUJS (kros), Davor GREGORINČIČ (1500 
m, 3000 m, kros), Robi KREFT (daljina), Denis HAMLER (60 m ovire, 400 
m ovire), Štefan MAUČEC (60 m ovire), Aleš ZVER (1000 m, kros), Miha 
ŽALIG (višina), Urška MARTINEC (1000 m, kros), Patricija VOGRINČIČ 
(krogla).

Novo prelomno obdobje je AK doživel v letu 2007. V delovanje AK se je 
kot glavni pokrovitelj vključilo podjetje PANVITA, AK je prevzel ime Atletski 
klub Panvita. Pogodba z novim pokroviteljem je zagotovila pogoje za uspešno 
delovanje v naslednjem štiriletnem obdobju 2007– 2010. Tako po tekmovalnih 
rezultatih kot po organizacijski in finančni plati gre za najuspešnejša leta v 
dosedanji zgodovini soboškega atletskega kluba.

Na volilnem občnem zboru maja 2008 je bil za predsednika AK ponovno 
izvoljen Štefan MARTINEC, za člane UO so bili izvoljeni: Andrej BRINAR 
(podpredsednik), Diana KOČAR (tajnica), Tiberij LEBAR, Štefan SEDONJA, 
Štefan FUJS, Dari VRDJUKA in Dejan ŽIDAN predstavnik pokrovitelja – 
PAVITA, d. d., AK na občnem zboru potrdi zastavljene usmeritve in nadaljuje 
z uspešnim izvajanjem zastavljenih ciljev na tekmovalnem, organizacijskem in 
finančnem področju.

Na mednarodnih prvenstvenih tekmovanjih v obdobju 2007–2010 so 
uspešno tekmovali naslednji atleti in atletinje:

1. Svetovno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke 2007, Ostrava, 
Češka republika

  Matej FUJS 1500 m 3:59,72 23. mesto
2. Olimpijski festival evropske mladine 2007, Beograd, Srbija 

Matej FUJS 1500 m 4:06,29 14. mesto
3. Evropsko prvenstvo v krosu – mlajši člani 2008, Bruselj, Belgija
  Davor GREGORINČIČ 78. mesto
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4. Evropsko prvenstvo za mlajše člane in članice 2009, Kaunas, Litva
  Tina JUREŠ 200 m 23.70 9. mesto
5. Evropsko Ekipno prvenstvo 1. Liga 2009, Bergen, Norveška
  Tina JUREŠ 4x100 m Slovenija 45.31 5. mesto
6. Evropsko prvenstvo v krosu – mladinci 2009, Dublin, Irska
   Aleš ZVER 88. mesto
7. Mladinske olimpijske igre – kvalifikacije 2010, Moskva, Rusija
  Aleš ZVER 1000 m 2:32,97 12. mesto

V obdobju 2007–2010 so na prvenstvenih tekmovanjih v Sloveniji v 
različnih starostnih kategorijah medalje osvajali in bili državni reprezentanti 
naslednji atleti in atletinje:

Osvojene medalje na prvenstvenih tekmovanjih v letu 2007

Trener Atlet/Atletinja Zlate Srebrne Bronaste Skupaj Opomba

Tiberij  
LEBAR

Davor GREGORINČIČ 3 1 3 7 Državni 
reprezent.

David HORVAT 2 2 4 Državni 
reprezent.

Tina JUREŠ 1 1 2 Državna 
reprezent.

Urška JELENOVEC 3 1 4

Katja VRDJUKA 1 1 2

Anja BENKO 2 2

Sandra PRELOG 1 1

Rebeka MATEČKO 1 1

6 5 12 23

Andrej 
BRINAR

Urška MARTINEC 2 4 6 Državna 
reprezent.

Gregor BAKAN 1 2 3

Gregor BUNDERLA 1 1

3 6 1 10

Radislav 
JOKANOVIĆ

Denis HAMLER 1 1 2 Državni 
reprezent.

Robi KREFT 1 1 Državni 
reprezent.

Gregor VINČEC 1 4 5 Državni 
reprezent.

3 5 8
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Janez KOVAČ Matej FUJS 6 1 7 Državni 
reprezent.

Aleš ZVER 2 1 3

6 2 2 10

Skupaj atletski klub Panvita 15 16 20 51

Osvojene medalje na prvenstvenih tekmovanjih v letu 2008

Trener Atlet/Atletinja Zlate Srebrne Bronaste Skupaj Opomba

Tiberij  
LEBAR

Davor GREGORINČIČ 1 1 2 Državni 
reprezent.

David HORVAT 3 3 Državni 
reprezent.

Katja VRDJUKA 2 1 3

Anja BENKO 1 2 3

Urška JELENOVEC 1 1

Sonja NEGER 1 1

Mateja BUKVIČ 1 1

Anja HERIC 1 1

Darko RUDOLF 1 1

4 7 5 16

Andrej 
BRINAR

Urška MARTINEC 2 4 4 10 Državna 
reprezent.

Gregor BAKAN 1 1 2

Luka ŽERJAV 2 2

Kristjan LUKAČ 2 2

Marko HORVAT 2 2

8 5 5 18

Radislav 
JOKANOVIĆ

Ines HORVAT 1 1 2 Državna 
reprezent.

Gregor VINČEC 2 2 Državni 
reprezent.

Štefan MAUČEC 1 1 2 Državni 
reprezent.

Nino CELEC 2 2

3 1 4 8
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Diana KOČAR

Dominik FICKO 1 3 4

Simona SEDONJA 1 2 3

Mateja HARI 1 1

1 4 3 8

Robi KREFT 3 3 Državni 
reprezent.

3 3

Skupaj atletski klub Panvita 23 22 23 68

Osvojene medalje na prvenstvenih tekmovanjih v letu 2009

Trener Atlet/Atletinja Zlate Srebrne Bronaste Skupaj Opomba

Tiberij  
LEBAR

Tina JUREŠ 2 1 2 5 Državna 
reprezent.

Anja BENKO 5 5 3 13 Državna 
reprezent. 

Urška JELENOVEC 2 3 3 8 Državna 
reprezent.

Katja VRDJUKA 3 2 5

Mateja BUKVIČ 1 3 4

Sonja NEGER 1 3 4

Sara ROJNIK 1 1

Rebeka MATEČKO 1 1

Davor GREGORINČIČ 1 1 2

Tomaž ROZMARIČ 2 2

13 20 12 45
Andrej 
BRINAR Danilo HORVAT 1 1 2 Državni 

reprezent.
Gregor BAKAN 1 1

Dominik HORVAT 1 2 3

Luka ŽERJAV 1 1 2

Kristjan LUKAČ 1 1 2

Marko HORVAT 1 1 2

1 6 5 12
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Radislav 
JOKANOVIČ

Ines HORVAT 2 2 Državna 
reprezent.

Karmen JANŽEKOVIČ 1 1

Špela FLEGAR 1 1

Gregor VINČEC 1 1 2

Luka BERKE 1 1

Nino CELEC 1 1 4 6

Gregor OVSENJAK 1 1

1 4 9 14
Janez 
KOVAČ Aleš ZVER 5 2 1 8

5 2 1 8
Diana 
KOČAR Miša HORVAT 3 3

Niko CAR 1 1 2

Simona SEDONJA 1 1

Anja ZADRAVEC 1 1

Ana KORC 1 1

1 7 8

Skupaj atletski klub Panvita 20 33 34 87

Osvojene medalje na prvenstvenih tekmovanjih 2010

Trener Atlet/Atletinja Zlate Srebrne Bronaste Skupaj Opomba

Tiberij  
LEBAR

Tina JUREŠ 1 2 3 Državna 
reprezent.

Anja BENKO 10 4 2 16 Državna 
reprezent. 

Katja VRDJUKA 2 2 Državna 
reprezent.

Sonja NEGER 1 1

Špela FUJS 1 1

Urška ŠANTL 1 1

Tomaž ROZMARIČ 3 1 1 5

Žan KAVAŠ 1 1
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13 6 11 30

Radislav 
JOKANOVIĆ

Karmen JANŽEKOVIČ 1 1

Miša HORVAT 1 2 2 5

Anja ZADRAVEC 1 2 2 5

Nino CELEC 10 10

Dominik ŠBÜL 1 1

12 4 6 22

Janez 
KOVAČ

Aleš ZVER 4 2 2 8 Državni 
reprezent.

Matej FUJS 1 1

4 2 3 9

Diana 
KOČAR

Daniel HARI 1 1

Simona SEDONJA 1 1 2

Ana KORC 2 2

Katja KOČAR 2 2

Tami ŠČANČAR 2 2

Saša MAUČEC 2 2

1 9 1 11

Skupaj atletski klub Panvita 30 21 21 72

Uvrstitve na ekipnih tekmovanjih:

PI – pionirji PE – pionirke MLMI – mlajši mladinci MLME – mlajše 
mladinke STMI – starejši mladinci STME starejše mladinke ČL – člani ČE – 
članice

Atletski pokal Slovenije:

PIU16 PEU16 PIU14 PEU14 PIU12 PEU12 MLMI MLME ČL ČE
2007 13. 5. 14. 15.
2008 11. 2. 17. 2. 3. 12. 14. 12. 10.
2009 8. 1. 5. 13. 4. 9. 5. 13. 16.
2010 16. 17. 8. 15. 15. 2. 9. 12. 15. 13.
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Ekipno prvenstvo Slovenije: STMI STME ČL ČE
2007 8. 10.
2008 8. 7. 7. 19.
2009 9. 4. 22. 8.
2010 12. 7. 18. 12.

V obdobju 2007–2010 so imeli status kategoriziranih športnikov naslednji 
atleti in atletinje:

David HORVAT – državni razred 2007
Robi KREFT – državni razred 2008
Davor GREGORINČIČ – mladinski razred 2007
Davor GREGORINČIČ – državni razred 2008
Tina JUREŠ – mladinski razred 2007
Tina JUREŠ – državni razred 2009–2010
Aleš ZVER – mladinski razred 2008–2009
Aleš ZVER – državni razred 2010
Urška JELENOVEC – mladinski razred 2009
Urška JELENOVEC – državni razred 2010
Mateja BUKVIČ – državni razred 2010
Matej FUJS – mladinski razred 2007–2008
Ines HORVAT – mladinski razred 2008–2010
Urška MARTINEC – mladinski razred 2008–2010
Anja BENKO – mladinski razred 2008–2010
Katja VRDJUKA – mladinski razred 2008–2010
Sonja NEGER – mladinski razred 2009–2010
Tomaž ROZMARIČ – mladinski razred 2009–2010
Gregor VINČEC – mladinski razred 2009

V letu 2009 so bili za najuspešnejše atlete in atletinje izbrani med ženskami: 
Tina JUREŠ, Anja BENKO in Ines HORVAT, med moškimi pa Aleš ZVER, 
Davor GREGORINČIČ in Daniel HORVAT. Za najperspektivnejša atleta in 
atletinjo sta bila izbrana Miša HORVAT in Nino CELEC.

V letu 2010 so bili za najuspešnejše atlete in atletinje izbrani med ženskami: 
Tina JUREŠ, Anja BENKO in Katja VRDJUKA, med moškimi pa Aleš ZVER, 
Nino CELEC in Tomaž ROZMARIČ.

AK je v obdobju 2007–2010 v sodelovanju z AZS in Združenjem atletskih 
sodnikov Murska Sobota uspešno organiziral vsa načrtovana tekmovanja: 
mednarodni zimski kros v mesecu januarju, v sodelovanju z avstrijsko štajersko 
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atletsko zvezo, mednarodni miting – Priložnost za mlade v mesecu juniju, 
odprto prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10 km v sklopu tradicionalnega 
uličnega teka po Murski Soboti v mesecu oktobru.

V letih 2007 in 2008 je AK uspešno organiziral Prvenstvo Slovenije v 
posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje U14 in U12 v sklopu mitinga 
Priložnost za mlade in v letih 2009 in 2010 Mikov mnogobojček, prav tako v 
sklopu mitinga Priložnost za mlade.

Za izvedena tekmovanja je AK s strani AZS dobil najvišje ocene in 
priznanja. Organizacija tekmovanj je bila na ustreznem nivoju in v skladu z 
mednarodnimi atletskimi standardi. Udeležba na vseh tekmovanjih je bila 
zelo dobra in z mednarodno udeležbo, temu primerni pa so bili tudi rezultati. 
Popravljeni so bili številni rekordi stadiona v Murski Soboti. Tekmovanja so bila 
zelo uveljavljena, tradicionalna in vključena v program AZS.

Atletski klub Panvita se je v letu 2011 znašel v novi krizi vodenja in 
upravljanja. Na delovanje AK so v velik meri vplivale tudi zaostrene gospodarske 
razmere in splošna finančna kriza. Kljub težavam je AK izvedel večino potrebnih 
aktivnosti in je v letu 2011 uspešno zaključil tekmovalno sezono.

AK je novembra 2011 izvedel volilni občni zbor. Za predsednika je bil izvoljen 
Bojan HORVAT, za člane UO so bili izvoljeni: Gorazd GROF (podpredsednik), 
Andreja CELEC (tajnica), Diana KOČAR, Štefan SEDONJA, Štefan FUJS, 
Geza GRABAR, Matej FUJS in predstavnik pokrovitelja.

Upravni odbor je v izvoljeni sestavi deloval do marca 2014, ko so bili 
na občnem zboru namesto Gorazda GROFA, Štefana SEDONJE in Diane 
KOČAR v UO izvoljeni Aleš HORVAT, ŠANTL in Andrej BRINAR.

Na mednarodnih prvenstvenih tekmovanjih v obdobju 2011–2014 so 
uspešno tekmovali naslednji atleti in atletinje:

1. Svetovno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke 2011, Lille, 
Francija

  Anja BENKO 400 m 55.89 15. mesto

2. EYOF Olimpijski festival evropske mladine 2011, Trabzon, Turčija
  Anja BENKO 400 m 55.49 7. mesto

3. Evropsko prvenstvo za mladince in mladinke 2011, Tallinn, Estonija
  Tomaž ROZMARIČ 800 m 1:51,52 12. mesto
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4. Evropsko prvenstvo v krosu, Velenje 2011, Slovenija
  Sonja NEGER 70. mesto

5. Evropsko Ekipno prvenstvo 2. Liga 2013, Kaunas, Litva
 Anja BENKO 4x400 m Slovenija 3:39,57 2. mesto

Tomažu ROZMARIČU in Anji BENKO so odlični rezultati prinesli tudi 
visoki uvrstitvi v Izboru naj atlet in atletinja Atletske zveze Slovenije za leto 
2011:

Starejši mladinci: Tomaž ROZMARIČ 2. mesto

Mlajše mladinke: Anja BENKO  3. mesto

V obdobju 2011–2014 so na prvenstvenih tekmovanjih v Sloveniji v 
različnih starostnih kategorijah medalje osvajali in bili državni reprezentanti 
naslednji atleti in atletinje:

Osvojene medalje na prvenstvenih tekmovanjih 2011

Trener Atlet/Atletinja Zlate Srebrne Bronaste Skupaj Opomba

Tiberij  
LEBAR

Anja BENKO 7 2 1 10 Državna 
reprezent.

Špela FUJS 1 3 4

Sonja NEGER 3 3

Urška ŠANTL 1 1 2

Katja VRDJUKA 2 2

Tomaž ROZMARIČ 3 4 7 Državni 
reprezent.

Žan KAVAŠ 1 2 1 4

Alen FORJANIČ 1 1

12 10 11 33

Radislav 
JOKANOVIĆ

Miša HORVAT 5 1 3 9

Nina ŠINKO 1 1

Nino CELEC 3 3 6 Državni 
reprezent.

Dominik ŠBÜL 2 2

5 5 8 18
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Andrej 
BRINAR

Dominik HORVAT 1 1

Luka ŽERJAV 1 1

Marko HORVAT 1 1

3 3

Janez KOVAČ Aleš ZVER 1 1

1 1

Diana 
KOČAR

Tami ŠČANČAR 2 1 1 4

Lana LANG 2 2

Simona SEDONJA 2 2

Mateja HARI 1 1

Saša MAUČEC 1 1

Veronika HERIC 1 1

Katarina FIŠER 1 1

Niko CAR 1 1

Daniel HARI 1 1

Nathan KOČAR 1 1

7 2 6 15

Urška MARTINEC 1 1

1 1

Skupaj atletski klub Panvita 25 21 25 71

Osvojene medalje na prvenstvenih tekmovanjih v letu 2012

Trener Atlet/Atletinja Zlate Srebrne Bronaste Skupaj Opomba

Tiberij  
LEBAR

Anja BENKO 4 2 1 7 Državna 
reprezent.

Sonja NEGER 3 2 4 9 Državna 
reprezent.

Katja VRDJUKA 2 1 3 Državna 
reprezent.

Urška ŠANTL 1 2 3

Špela FUJS 1 1
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Tiberij  
LEBAR

Tomaž ROZMARIČ 1 1

Žan KAVAŠ 1 1

7 8 10 25

Andrej 
BRINAR

Marko HORVAT 1 1

Luka ŽERJAV 1 1

2 2

Radislav 
JOKANOVIĆ

Nino CELEC 1 2 3 6 Državni 
reprezent.

Miša HORVAT 1 2 3 6

Nina ŠINKO 2 2 4

Tami ŠČANČAR 2 2

Anja ZADRAVEC 2 2

Ana KORC 2 2

Ria GROF 1 1 2

4 13 7 24
Janez
KOVAČ Aleš ZVER 2 1 3 Državni 

reprezent.
Matej FUJS 1 1

2 2 4

Skupaj atletski klub Panvita 13 23 19 55

Osvojene medalje na prvenstvenih tekmovanjih v letu 2013

Trener Atlet/Atletinja Zlate Srebrne Bronaste Skupaj Opomba

Tiberij  
LEBAR

Anja BENKO 1 2 3 Državna 
reprezent.

Sonja NEGER 1 1 Državna 
reprezent.

Katja VRDJUKA 1 1 Državna 
reprezent.

Sabina KOPUN 1 1

Saša MAUČEC 1 1

Mitja ŠADL 1 1
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Tiberij  
LEBAR

Žan KAVAŠ 1 1

Alen FORJANIČ 1 1

4 4 2 10

Andrej 
BRINAR

Natalija PAVLINJEK 1 1

Kiara ROPOŠA 1 1

Marko HORVAT 1 1

Luka ŽERJAV 1 1

2 2 4

Radislav 
JOKANOVIĆ

Nino CELEC 4 4 Državni 
reprezent.

Blaž PUČKO 2 2

Žan VARGA 1 1

Žan ŽIDO 1 1

Miša HORVAT 4 2 6

Nina ŠINKO 2 1 3

Tami ŠČANČAR 1 1 2 4

Anja ZADRAVEC 2 1 3

Ria GROF 1 5 6

Maja MAGDIČ 1 1 2

Ana KORC 1 1

Katarina ZELKO 1 1

12 3 19 34

Janez
KOVAČ

Aleš ZVER 1 4 5

Dejan PREINDL 1 1

Maja MENCIGAR 1 1

2 1 4 7

Urška MARTINEC 1 1 2

Skupaj atletski klub Panvita 21 8 28 57
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Osvojene medalje na prvenstvenih tekmovanjih v letu 2014

Trener Atlet/Atletinja Zlate Srebrne Bronaste Skupaj Opomba

David 
HORVAT

Laura HOHEGER 1 1

Veronika RIBAŠ 1 1

2 2

Radislav 
JOKANOVIĆ

Blaž PUČKO 1 1

Miša HORVAT 2 1 3

Nina ŠINKO 2 2 Državna 
reprezent.

Tami ŠČANČAR 2 1 3 Državna 
reprezent.

Veronika HERIC 2 1 3

Ria GROF 2 1 3 Državna 
reprezent.

Maja MAGDIČ 2 1 3

Anja ZADRAVEC 1 1

10 5 4 19
Janez
KOVAČ Aleš ZVER 1 2 3 Državni 

reprezent.
1 2 3

Matej FUJS 1 1

Nino CELEC 1 1

1 1 2

Skupaj atletski klub Panvita 12 7 7 26

Uvrstitve na ekipnih tekmovanjih:

PI – pionirji PE – pionirke MLMI – mlajši mladinci MLME – mlajše 
mladinke STMI – starejši mladinci STME starejše mladinke ČL – člani ČE – 
članice

Atletski pokal Slovenije:
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PIU16 PEU16 PIU14 PEU14 PIU12 PEU12 MLMI MLME ČL ČE
2011 10. 17. 4. 18. 12. 2. 11. 13. 14.
2012 13. 16. 19. 1. 15. 19. 21. 9.
2013 10. 7. 5. 7. 9. 10. 11. 15.
2014 26. 14. 14.

Ekipno prvenstvo Slovenije: PIU16 PEU16 STMI STME ČL ČE
2011 10. 9. 9.
2012 14. 13. 20. 9.
2013 10. 12. 11. 10.
2014 10. 6. 13. 9. 9. 10.

V obdobju 2011–2014 so imeli status kategoriziranih športnikov naslednji 
atleti in atletinje:

Tina JUREŠ – državni razred 2011
Katja VRDJUKA – državni razred 2011
Urška JELENOVEC – državni razred 2011
Mateja BUKVIČ – državni razred 2011
Ines HORVAT – mladinski razred 2011
Anja BENKO – državni razred 2011–2014
Urška MARTINEC – državni razred 2011–2014
Sonja NEGER – mladinski razred 2011
Sonja NEGER – državni razred 2012–2014
Sabina KOPUN – državni razred – 2014
Miša HORVAT – mladinski razred – 2014
Tami ŠČANČAR – mladinski razred – 2014
Tomaž ROZMARIČ – državni razred 2011–2014
Aleš ZVER – državni razred 2011–2014
Dejan PREINDL – državni razred 2013–2014
Matej TIVADAR – državni razred – 2014
Matej FUJS – državni razred – 2014
Nini CELEC – mladinski razred 2013–2014

AK je v obdobju 2011–2014 v sodelovanju z AZS in Združenjem atletskih 
sodnikov Murska Sobota uspešno organiziral tradicionalni mednarodni atletski 
miting Priložnost za mlade, v sklopu le-tega pa tekmovanje za najmlajše 
udeležence atletske šole Atletiko brez meja.

Pripravil: ANDREJ BRINAR
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FOTO ALBUM ATLETSKEGA KLUBA PANVITA 1970–2015

Naj atleti AZS 1997: Andrej Brinar, Sonja Roman, Tiberij Lebar, Jože Pelci, 
Ljubljana, 1997

Državno prvenstvo starejše mladinke, štafeta 4x 100 m: Tina Gutman, Tina 
Jureš, Marinka Horvat, Diana Smej
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Državno prvenstvo Maribor 2005, starejši mladinci: Štefan Maučec, Denis 
Hamler, David Horvat, Davor Gregorinčič

Državno prvenstvo v cestnem teku na 10 km, Murska Sobota, 2006
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Srečanje s sponzorji, Murska Sobota, 2007

Srečanje s sponzorji: Davor Gregorinčič, Tina Jureš, David Horvat, 
Murska Sobota, 2007
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Na pripravah v Puli 2005

Atletska šola 2007
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Atleti in atletinje s trenerjema Tiberijem Lebarjem in Andrejem Brinarjem. 
Stadion M. Sobota, 2003

40 let atletskega kluba: Gorazd Gider, Štefan Martinec, Tiberij Lebar.
Murska Sobota, 2005
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40 let atletskega kluba: Gorazd Gider, Štefan Martinec, Mirko Šeruga. 
Murska Sobota, 2005

40 let atletskega kluba: razstava na Slovenski ulici, Murska Sobota, 2005
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Zimski kros: Aleš Zver prvo mesto, stadion in mestni park. 
Murska Sobota, 2009

Zimski kros: stadion in mestni park. Murska Sobota, 2009
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Atleti in atletinje s trenerjema Radislavom Jokanovičem in Andrejem 
Brinarjem. Ekipno mladinsko prvenstvo, Ljubljana, 2008

Mednarodni atletski miting: stadion, Murska Sobota, 2008
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Mednarodni atletski miting: stadion, Murska Sobota, 2008

Mednarodni atletski miting: stadion, Murska Sobota, 2011
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Mednarodni atletski miting: Niko Car tretje mesto – stadion, 
Murska Sobota, 2011

Mednarodni atletski miting: Miša Horvat prvo mesto - stadion, 
Murska Sobota, 2011
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Atletski klub 2012, stadion, Murska Sobota, 2013

Atletska šola 2012
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Atletska šola 2012

Atletski klub 2014, stadion Murska Sobota
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Atleti in atletinje trenerja Andreja Brinarja, stadion OŠ I, 
Murska Sobota, 2014

Atleti in atletinje trenerja Radislava Jokanovića, stadion OŠ I, 
Murska Sobota, 2014
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Atleti in atletinje trenerja Davida Horvata, stadion OŠ I, 
Murska Sobota, 2014

Atleti in atletinje trenerja Tiberija Lebarja, stadion OŠ I, 
Murska Sobota, 2014
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Atletska šola 2014

Atleti in atletinje trenerja Janeza Kovača, stadion OŠ I, 
Murska Sobota, 2014
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Na prvenstvu Jugoslavije na Budžaku pri Banja Luki, 1975 (od leve): Slavko 
Miholič, Dominik Zver, Alojz Flisar in Milan Balek

Na mitingu Kriterij slovenskih mest na Ptuju, 1975. Stojijo (tretji z leve): … 
Jani Žilavec (tretji), Igor Peternel, Slavko Miholič; sedijo (od leve): Dominik 
Zver, Vera Lük, …, Alojz Flisar.
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FOTO ALBUM ATLETSKEGA KLUBA POMURJE 1970–1980

Otvoritev stadiona v Gornji Radgoni, avgust 1975 Stojijo (od leve); Alojz 
Flisar, Igor Peternel, Slavko Miholič; čepijo (tretji z leve): Dominik Zver.

S krosa v soboškem mestnem parku, 1977 (od leve): Oto Gumilar, Jani Kodila, 
Slavko Miholič, Igor Peternel
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Milan Balek (stoji) in Igor Peternel (čepi) na prvenstvu Jugoslavije v 
Kragujevcu, 1977
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Z zimskih priprav v telovadnici OŠ Tišina, leta 1995 (Stojijo, od leve): Dejan 
Obal, Damjan Špur, Alojz Flisar, Tomaž Horvat, Denis Šparaš, Tiberij Lebar; 
(sedijo, od leve): Melita Hajdinjak, Marija Števanec, Polonca Horvat, Anita 
Krančič, Petra Zonik.

Sonja Roman na evropskem prvenstvu v krosu v Velenju, 1999



 

187

Vodstvo kluba okrog leta 2005 (od leve): Andrej Brinar, Janez Kovač, 
Štefan Martinec

Z zimskega krosa v Murski Soboti, 2011 (od leve): Katja Vrdjuka in 
Davor Gregorinčič

FOTO ALBUM ATLETSKEGA KLUBA PANVITA 1997–2015
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Z enega od treninga, leta 2012 (Stojijo, od leve): Janez Kovač, Aleš Zver, 
Radovan Jokanovič, Tina Jureš, Katarina Nemec, Tiberij Lebar; čepijo, od 
leve): Anja Benko, Katja Vrdjuka, Urška Jelenovec.
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Dr. Jakob Šušteršič: Kratek opis moje atletske poti v AK 
Pomurje

Moja atletska pot v AK Pomurje se je začela v letu 1965, ko sem bil star 
14 let, in je neprekinjeno trajala do leta 1970. Med študijem v Ljubljani sem 
se občasno še udeleževal tekmovanj do leta 1975. Moja glavna disciplina v 
zgodnejših letih, ko sem tekmoval v skupini pionirjev in mlajših mladincev, je 
bil tek na 1000 m, kasneje pa tek na 800 m, v skupini starejših mladincev in 
članov. Občasno sem tekel tudi na 300, 400, 1500 in 2000 m. V tem času so 
tekmovanja na stadionih potekala po peščenih stezah, uporabljala se je predvsem 
žlindra. Spomladanska in poznojesenska obdobja tekmovanj v tekočem letu so 
se začela oziroma končala s teki v naravi – krosi na razdaljah od približno 1000 
do 3000 m.

Prvi časi teka na 1000 m, ki so znašali okoli 3 minute, so se pod strokovnim 
vodstvom mojega trenerja Mirka Šeruga – Mimija začeli hitro krajšati. Tako je 
znašal čas 2:43,9, ko sem (26. 6. 1966) na finalu »AP SRS« za mlajše mladince 
v Celju zasedel tretje mesto (slika 1).

Najboljši čas 2:35,4 sem dosegel na »AŠP SRS« v Kranju, 27. 5. 1968, ko 
sem osvojil prvo mesto.

22. 6. 1968 sem postal državni prvak Jugoslavije na 1000 m za mlajše 
mladince v Zagrebu s časom 2:35,9. Dva tedna za tem je bilo v Ljubljani 

Slika 1: Tek na 1000 m v Celju. Na fotografskem posnetku sem 
drugi, na koncu tretji.
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slovensko prvenstvo za mlajše mladince, kjer 
sem namesto moje specialne discipline tekel 
na 300 in 2000 m in osvojil šesto in četrto 
mesto s časi 38,5 in 6:02,5 (slika 2).

Podobno kot pri teku na 1000 m so se 
s treningi tudi doseženi časi teka na 800 m 
krajšali: od 2:06,6 (tretje mesto na finalu 
Atletskega pokala SRS za starejše mladice 
v Mariboru, 5. 6. 1966) pa do 1:58,6 (peto 
mesto v drugi skupini predtekmovanja na 
državnem prvenstvu Jugoslavije za člane na 
Reki, 10. 8. 1969).

V vseh letih mojega aktivnega tekmovanja 
v AK Pomurje je število tekmovanj na leto 
znašalo med 20 do 30. Med tekmovanji 
so potekali popoldanski treningi trikrat do 
petkrat na teden. V tem času so se razvila 
prijateljstva tako s sotekmovalci iz kluba 
kakor trudi s sotekmovalci iz drugih klubov 
v Sloveniji in Jugoslaviji. Vsi smo velik del 
naše mladosti posvetili atletiki in verjamem, 
da ne samo meni, ampak tudi ostalim ni bilo 
težko svoj prosti čas preživeti na stadionu »pri 
gimnaziji« in v zimskem času v telovadnici 
Osnovne šole II v Murski Soboti. Ostali so 
lepi spomini, zapisi v dnevnike treningov 
in tekmovanj, izrezki iz časopisov, diplome, 
pohvale. V moji zbirki še vedno hranim prvo 
majico za tekmovanja, na katero je moja 
mama izvezla grb AK Pomurje (slika 3).

Slika 2: Izrezek iz časopisa DELO 
s fotografijami posameznikov in 
komentarjem o dosežkih.
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Slika 3: Moj najdražji predmet iz arhiva spominkov iz časov sodelovanja v AK Pomurje.
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Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.: Atletika, moja najstniška 
ljubezen

Miša Pfeifer

V športne dejavnosti naju je z 
bratom začel uvajati najprej najin oče, 
ki se je v mladosti ukvarjal s številnimi 
športi, tudi z lahko atletiko, kot je rad 
povedal. Že preden sem začela hoditi v 
šolo, sem hodila na telovadbo v Partizan. 
Na Osnovni šoli I smo imeli v šestdesetih 
letih odlične ure telovadbe in vabljive 
športne krožke. Prof. Žagarjeva me je 
naučila ritmične gimnastike, atletiko, igre 
z žogo in še kaj. Imeli smo tudi šolska 

tekmovanja. Ko sem na enem teh tekmovanj pri 12. letih skakala v višino, so 
me opazili športni funkcionarji in me povabili na trening atletike. Z veseljem in 
veliko radovednostjo sem se odzvala in začela vse bolj resno hoditi na treninge, 
vsaj pet do šestkrat tedensko, popoldan po pouku. Stanovali smo blizu šole, 
treningi so bili na stadionu ob šoli – idealno. Nobenih prevozov, spremljanja 
staršev ali drugih nevšečnosti. Tudi pozimi smo včasih trenirali na prostem, ko 
nas je trener nagnal na tek do Fazanerije, po kanalu ipd. ali pa v telovadnici na 
Osnovni šoli II. Nikoli mi ni bilo težko oditi na trening, nikoli nisem »špricala«. 
Tudi moj sin je sedaj tako predan svojemu športu, nogometu. Predanost športu 
in veselje z njim je v današnjih časih prava redkost. Mladi običajno ne vedo, kaj 
bi radi, in nimajo veliko motivacije za take reči. Mislim, da treniranje pomaga 
najstniku dozoreti, spoznati samega sebe, sprejeti odgovornost, spodbudi 
borbenost, tovarištvo, socializira mladega človeka in ga nauči samodiscipline. 
Če treniraš, nimaš časa za neumnosti, pa tudi povsem drugačno lestvico vrednot 
si ustvariš.

Vso svojo kariero sem skakala »škarje«, saj ni bilo trenerja, ki bi bil usmerjen 
v skok v višino in bi me naučil »stredl« ali kasneje »flop«. Leta 1965 sem skočila 
slovenski pionirski rekord 148 cm, ki sem ga držala do maja 1971. Malo sem 
skakala tudi v daljino (osebni rekord 494 cm) in tekla na kratke proge, da sem 
lahko pomagala pri naši štafeti. Moj osebni rekord v šprintu na 100 m je bil 
13,4 sekunde.

Počasi se nas je na treningih zbiralo vse več atletov in ustanovili smo atletski 
klub Pomurje. Glavna organizatorja sta bila profesor Evgen Titan in Mirko 
Šeruga, ki je bil moj trener skoraj ves čas moje atletske kariere. Le pri 17-ih 
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letih me je eno sezono treniral Oto Žunec, ki sem ga občudovala kot odličnega 
bivšega atleta in odličnega pedagoga, ki me je znal izjemno motivirati. Tisto leto 
(1968) sem na mednarodnem atletskem mitingu v Meranu v Italiji kot članica 
slovenske članske reprezentance skočila svoj osebni rekord, 160 cm, še vedno 
s škarjicami. Spominjam se, da me je na tekmi spodbujala in mi blažila tremo 
izkušena kolegica v skoku v višino, Marjeta Peče. Dala mi je celo vitergin (čista 
glukoza), ki je imel čudežni placebo učinek. Tudi Italijani na tribunah, predvsem 
tisti moškega spola, so me živahno bodrili pred vsakim skokom ... Istega leta 
sem se uvrstila v jugoslovansko mladinsko reprezentanco, s katero smo šli na 
Olimpijado mladih v Vzhodni Berlin. Tega tekmovanja so se udeležili le mladi 
iz držav vzhodne Evrope in mi iz Jugoslavije. Tam sem bila povsem prepuščena 
sama sebi in malo zgubljena. Reprezentančni trener za skok v višino Milan 
Lorenci iz Maribora se je posvečal izključno svoji varovanki Bredi Babošek. Ko 
sem ne najboljše opravila s svojo disciplino, sem se malo sprostila in počasi začela 
spoznavati ostale reprezentante in nabirati vtise. Vzhodna Nemčija je bila zame 
zelo nenavadna država. Ljudje na cestah so bili zaskrbljeni, mrki, nihče se ni 
smejal. Športna prireditev pa je bila svečana, pompozna, na zaključno svečanost 
je prišel celo predsednik Honecker. Spomnim se, da se je bilo prav zanimivo in 
zabavno v družbi ostalih reprezentantov z vlakom peljati iz Berlina domov.

Kot že rečeno, je bil vrhunec moje kariere leta 1968, pri 17-ih letih. Takrat 
sem na državnem prvenstvu za starejše mladinke v Varaždinu z rezultatom 159 
cm zasedla drugo mesto. Takrat (in morda še enkrat prej?) sem postala športnica 
leta Pomurja.

V 4. letniku gimnazije, pri 18-ih letih, sem se poškodovala, nabila sem si 
peto pri skoku v globino – za trening sem skakala z vrhnje stopnice pri šoli na 
stadion. Zaradi bolečin sem prekinila s treningi in ker z mojo peto ni bilo bolje 
kljub obiskom številnih »specialistov« za športne poškodbe, sem bila prisiljena 
prenehati tekmovati, kar me je precej užalostilo. No, zamotile so me priprave 
na maturo in potem odhod v Ljubljano na študij medicine. Tam sem se skušala 
vključiti na atletske treninge na Olimpiji, med trenerji je bil tudi Vito Turk, 
prejemnik Zoisove nagrade za življenjsko delo leta 2014. Te nagrade podeljujejo 
vrhunskim znanstvenikom za izjemne dosežke v znanosti. Izgleda, da bivši atleti 
kasneje naredimo dobre kariere ... No, okolje in vzdušje na Olimpiji je bilo čisto 
drugačno kot pri nas v Murski Soboti, zato nisem vztrajala, kljub temu, da so 
me še vabili.

Kmalu sem se poleg medicine vpisala še na Fakulteto za šport in se spet 
malo več ukvarjala z atletiko in številnimi drugimi športi. Danes si rada ogledam 
atletska tekmovanja na televiziji, včasih pa tudi v živo, in se spomnim na lepa 
najstniška atletska leta.
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Fotografije iz arhiva atletinje Miše Pfeifer:

Šesteroboj republik – Subotica 5.-6.-8. 1967

Šesteroboj republik – Subotica 5.-6.-8. 
1967: Sonja Cej, Miša Pfeifer in Breda 

Babošek.

Republiški otvoritveni miting M. Sobota 
1968 na zmagovalnem odru: Marjeta Peče, 
Miša Pfeifer in Sonja Cej
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Suzana Zelko Lebar: Spomini na mojo atletsko pot in rojstva 
AK »Pomurja«

Za šport sem se navduševala že od rane mladosti. Mama mi je govorila o 
Sokolu, kjer so bili organizirani in se športno udejstvovali v raznih dejavnostih. 
Poleg telovadne tudi z atletskimi disciplinami, čeprav ni bila navdušena 
nad atletiko. Oče je bil navdušen nad nogometom in strastni navijač Mure, 
navduševal za atletiko in bil zelo ponosen na moje prve uspešne rezultate že v 
osnovni šoli.

Dobrih rezultatov na atletskih tekmovanjih srednjih šol, ko smo zmagovali, 
je bil ponosen na nas dijake ekonomske srednje šole – ravnatelj prof. Lebar 
Marjan, ki je bil sodnik in tudi med nosilci ustanovitve AK »Pomurje«.

Mladostnih dni se rada spominjam. Bili so popolnoma drugačni od 
današnjih. Prelep rojstni kraj Martjanci je nudil travnike, igrišča, polja, gozdove. 
Življenje je bilo nekaj čisto drugega.

Radijskega sprejemnika ni bilo v vsaki hiši, kaj šele televizije, da o današnji 
tehniki ne govorim. Tako smo se otroci radi družili se igrali in tekali zunaj.

V letu 1965 smo se vsi atleti zvesto privrženi kraljici športa, bilo nas je lepo 
število in povezovala nas je ljubezen do atletike, zelo razveselili. Uresničila se je 
naša želje – uspela je ustanovitev Atletskega kluba »Pomurje«. Prvi predsednik 
je bil Jože Vild. Trenirali smo pod vodstvom Mirka Šeruga. Vmes je pomagal 
tudi Janez Kovač. Treninge sem si redno zapisovala in izpolnjevala program 
vadbe, ki mi je bil dodeljen. Leta 1965 sem se tudi udeležila zveznega treninga 
mladincev v Štorah, kjer so bili atleti iz cele Jugoslavije (nekdanje domovine). 
V skupini, kamor sem bila dodeljena, je bil trener Lang Leo, ki je treniral tudi 
Vero Nikolič. (Vera Nikolič je zmagala na evropskem prvenstvu 1966 in je bila 
športnica Jugoslavije 1966, prejela bronasto medaljo na evropskem prvenstvu 
1969 in postavila svetovni rekord v Londonu 1968. leta).

Osnovno šolo sem po štirih letih nadaljevala v Murski Soboti, kamor smo 
se tudi preselili. Na šoli smo imeli tekmovanja, kjer sem zmagovala v tekih. Tako 
sem prva priznanja prejela na Otvoritvenem atletskem mitingu (18. 4. 1965) za 
prvo mesto na 400 m. Vsako leto je občinsko prvenstvo osnovnih šol organiziral 
Zavod za prosveto in pedagoško službo Murska Sobota. V letu 1964/65 sem 
bila zmagovalka na 400 in 600 m. Oprema je bila skromna, temu primerni 
časi. Nisem imela »sprinterice«, tekla sem kar v copatih ali pa bosa. Opremo 
sem tako kot tudi ostali imela svojo. Treninge smo imeli v Partizanu in stadionu 
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pri Osnovni šoli I, pogoji res niso bili najboljši, a volje in upanja da bo boljše 
ni zmanjkalo. Na trening sem se odpravila s potovalko, v kateri sta bila vedno 
tudi dežni plašč in dežnik, saj so naše garderobe bile kar pod drevesi. Preoblačili 
smo se kar na prostem, saj garderob ni bilo. Vsekakor pa ni manjkalo veselja, 
prizadevnosti, discipline …, saj smo imeli tudi akcije čiščenje stadiona. Aktivna 
v klubu je bila tudi sestra Marija Zelko Erveš.

V tistih časih ne samo, da si je bilo težko privoščiti opremo, tudi sicer je nisi 
dobil kjer koli. Tako me je presenetil oče, ki mi je stal ves čas ob strani, v Avstriji 
v Gradcu so mi starši 16. novembra 1967 kupili »sprintarice« kot nagrado in 
vzpodbudo tudi za moje nadaljnje uspehe.

Imeli smo nepopisno veselje in borbenost, saj smo bili v času, ki ga 
opisujem uspešna množična ekipa. Kjer koli smo tekmovali – ali je bilo to v 
Mariboru, Celju, v Ljubljani, množično na Pohodu ob žici okupirane Ljubljane 
in spremnih tekmovalnih tekih –, smo vedno želi velike uspehe, v Novi Gorici, 
Ravnah, Trbovljah, na Madžarskem v Szombathelyju, Zagrebu in še bi se našlo. 
Bili smo kot ena družina in se znali veseliti složno vsakega uspeha.

Moje zmage v Pomurju na srednjih in dolgih progah 400 m, 600 m, 800 
m, 1.000 m v krosu so se vrstile v letih 1966–1969.

Let 1966 smo bile v Trbovljah, v štafeti za mladinke 3 x 600 m in za 
članice 3x800 m, prvakinje Slovenije in dosegle tudi nova republiška rekorda 
(Zrim Marija, Gjerek Genovefa in Zelko Suzana). Na krosu Pomurja leta 1967 
in 1969 za članice sem dosegla prvo mesto. Na prvenstvu Slovenije v krosu 
1967 v Trbovljah za starejše mladinke 1.000 m sem dosegla drugo mesto. Na 
mednarodnem atletskem dvoboju v vas Megye – Szombathely LR Madžarska 
AK Pomurje leta 1967 sem dosegla na 400 m drugo mesto in na 800 m tretje 
mesto V štafeti in pohodih ob žici okupirane Ljubljane smo ekipno bili vedno 
med najboljšimi.

Ponosna sem na svoje uspehe – v teh letih sem bila pomurska prvakinja na 
srednje proge. Leta 1966 sem bila v anketi Vestnika izbrana za športnico Pomurja 
z dvema športnikoma, in sicer z Jožetom Žekšem in Tiborjem Šimonko.

Moja atletska pot se je končala na atletski progi, pred izborom za kros v 
Grčiji. Tekmovanje je bilo na našem stadionu. Z velikim upanjem in željo sem 
startala, a se je žal končalo s padcem ob prerivanju tekmovalk. Boleč je spomin 
na ta »nefer« dan. Na kolenih je še viden madež črnega leša.

Življenje je šlo naprej, brez atletike. Ostali so spomini, slike, diplome, 



 

198

nekaj dokumentacije, vsekakor pa dobre želje. Veselim se vseh uspehov, ki so 
jih dosegli in jih dosegajo mladi športniki s pomočjo prizadevnih trenerjev, 
atletskih sodnikov in vseh ostalih. Brez volje, velike prizadevnosti ljubiteljev 
atletike, amaterskih delavcev, atletskih sodnikov, v vseh teh časih, ki niso bili 
rožnati, razvoja atletike ne bi bilo.

Predvsem pa sem bila vesela, da smo dobili tudi nov stadion leta 1994, 
škoda le, da ni uspela velika želja, ki smo jo imeli že v naših časih po 400 m 
dolgi stezi.

Vzpodbudno je, da je bila 20. 9. 2013 na našem novem stadionu pri 
osnovni šoli prva otroška mini olimpijada, na kateri je sodelovalo okrog 150 
otrok. Z velikim veseljem se pohvalim, da sem si jo ogledala in da je med njimi 
bil tudi moj vnuk, ki ima rad šport.

Ob jubileju – 50-letnici Atletskega kluba »Pomurje« iskreno čestitam vsem, 
ki so prispevali kamenček v mozaik tega jubileja. Ponosna sem, da sem del tega 
tudi sama.

Diana Škoberne Kobler: Moja atletska zgodba

Ko me je oni dan poklical Mimi (uspelo mu je šele v drugo, prvi klic sem 
prepričana, da je spet kak zavarovalniški agent, ignorirala), sem se ga silno 
razveselila. Nisva se slišala že več kot petinštirideset let. Nazadnje sem ga sicer 
»videla«, ko mi je moja skrbna mama, ki je prav ganljivo zbirala in hranila vse 
časopisne zgodbe o športnih dosežkih svojih otrok, poslala članek iz Vestnika, 
kjer sem lahko prebrala, da je moj trener Mirko Šeruga prejel Bloudkovo plaketo 
za leto 2012. Ker mu nisem hotela čestitati v enem stavku, sem mu napisala 
pismo. S čestitko in zahvalo. Čestitko za več kot zasluženo nagrado, zahvalo 
pa za njegov nesebičen in požrtvovalen trud, za potrpežljivost in neverjetno 
mirnost, s katero te je znal pomiriti ali potolažiti, če ni bilo vse po pričakovanjih 
ali če je bila trema pred tekmovanjem prevelika … čim večje je bilo tekmovanj, 
tem večja je bila trema. Kar seveda ni bilo nič narobe. Nekoč kasneje mi je 
prijatelj, ki je preplezal že kar nekaj himalajskih vrhov, rekel, da je trema odnos 
do vsega, kar počneš …

Hkrati pa me je Mimi s svojim klicem spravil v zadrego. Veliko premalo časa 
sem trenirala atletiko in še zdaleč nisem dosegala za današnje norme vrhunskih 
rezultatov, da bi lahko samozavestno izpolnila njegovo željo, naj napišem nekaj 
o mojem atletskem obdobju. Zagotovo pa lahko o tem pišem s ponosom.

Zato, ker smo ne le vsak dan pridno trenirali, si sami kupovali opremo, 
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redno in celo z odliko izpolnjevali šolske obveznosti (status športnika? lepo vas 
prosim!), sobote in nedelje pa preživljali na tekmovanjih v Mariboru ali v Celju 
ali v Skopju ali v Ljubljani ali na Ravnah ali v Linzu ali v Pisi ali v domači 
Murski Soboti … s ponosom zato, ker smo se odlično razumeli … predvsem pa 
zato, ker smo dosegli dobre rezultate v državi (takrat v Jugoslaviji) in tako ne le 
razveselili sebe in trenerje, temveč pripisali ime domačega mesta in domačega 
kluba na seznam ostalih atletskih velikanov.

Ljubezen do športa ostane, tako ali drugače. Moja paradna disciplina je bil 
skok v višino, a moja velika ljubezen je bil tek na 100 m. Danes je tekmovanje v 
sprintu zamenjal veliko počasnejši, a zato nič manj lep in užitkov poln vsakoletni 
ljubljanski polmaraton … 

MILAN BALEK: Od prvaka v krosu do jugoslovanskih rekor-
dov v hitri hoji

Rojen: 17. 10. 1950 (Murska Sobota, Volavlje pri Ljubljani)

S kraljico športa – atletiko sem se aktivno ukvarjal v obdobju od 1. oktobra 
1966 pa do 17. oktobra 1991, to je polnih 25 let oz. 1/4 stoletja, kar dokazuje 
mojo veliko predanost temu lepemu športu.

O meni je bilo veliko napisanega, zato želim obelodaniti stvari, ki jih 
poznavalci atletike morda niso vedeli.

Kako sem se začel ukvarjati s športom in kako sem končal kariero športnika?

Predno sem bil včlanjen v AK »Pomurje«, sem se ukvarjal z orodno 
telovadbo v »TVD Partizan« MS, in to do prve akademije. Potem sem presedlal 
na nogomet in končal na atletiki. Za atletiko sem se navdušil kar sam. Pripravljal 
sem se za jesenski kros na ESŠ v Murski Soboti, star sem bil 16 let. Premočno 
sem zmagal. Na ESŠ je prišel Mirko Šeruga – Mimi in me razveselil z novico, 
da grem v LJ na kros za pokale DELA v LJ – Tivoliju, to je bil moj ognjeni krst. 
Med 105 tekači – mladinci sem zasedel 55. mesto. V moji karieri sem zamenjal 
nekaj klubov in trenerjev (AK Pomurje, AK Velenje, ŽAK Ljubljana). Moj prvi 
trener je bil Mirko Šeruga – Mimi. Bila sva nadvse uspešna.
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Ena prvih fotografij z atletskih začetkov: Člana AK Pomurje na atletskem mitingu v Grazu 
v Avstriji na stadionu Libenau, maja 1969 (od leve): Milan Balek, trener Mirko Šeruga 
in Jaka Šušteršič, tekač na srednje proge. Danes je Jaka direktor Inštituta za raziskavo 
materialov in aplikacije (IRMA) Ljubljana, kjer tudi živi in dela. Že zgodaj si je pridobil 
najvišji akademski naziv – doktor znanosti.

Z enega od tradicionalnih v 60. in 70. letih zelo uveljavljenih atletskih kriterijev ali 
četverobojev štirih pokrajin (Pomurje, Šaleška dolina, Koroška in Ptuj). 29. septembra 1969 
je bil v Ravnah na Koroškem. Člani AK Pomurja od leve proti desni: Milan Balek, Mirko 
Šeruga, Milena Kukel, športna prijateljica iz avstrijskega Linza, Ljuba Ferbežar, Dijana 
Škoberne in Anica Lutar.
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S tekom sem končal 31. 12. 1979 v avstrijskem Hirtenbergu (Silvestrski 
tek).

V Novi Gorici, 31. maja 1980, sem prestal ognjeni krst v hitri hoji na 20 
km na finalu APS za člane. Zasedel sem 7. mesto s časom: 1.54:46,5. Že čez 
1 mesec, točneje 29. junija 1980, sem na finalu APJ v hoji na 20 km zasedel 
4. mesto v SFRJ. To je bila velika spodbuda za naprej. Istega leta sem že bil v 
Vrginmostu na 20 km tretji v SFRJ med posamezniki. Moj trener (dopisni) je 
bil priznani trener in strokovnjak za hojo g. Valter Štajner iz Velenja.

Na katere rezultate sem ponosen?

Imam vse rekorde v hitri hoji v Sloveniji, razen hoje na 5 km – na prostem. 
Tudi v dvorani na 5 km pripada meni (Atene). Bil sem dvakrat prvak SFRJ in 
velikokrat vice prvak SFRJ. Leta 1990 sem bil udeleženec PEA v Splitu – 22. 
mesto v Evropi. Na BAI sem imel »plasmane« med 4. in 7. mestom. Ponosen 
sem na osebne rekorde v teku na 3.000 m = 8:21,4 in na 10.000 m = 29:54,9. 
Na prvenstvu SFRJ v krosu v Ljubljani sem na 12 kilometrski razdalji zasedel 
6. mesto in bil kandidat za balkanski kros v Izmirju (Turčija). Za izbrano vrsto 
atletske reprezentance SFRJ sem imel 10 nastopov.

V zadnjem letu moje atletike, tj. v l. 1991, sem bil na zadnjem prvenstvu 
SFRJ v hoji in maratonu v Pakracu – viceprvak.

Od atletike sem se poslovil na znamenitem oktobrskem uličnem teku – 
okrog Trga zmage, 17. oktobra 1991 v Murski Soboti, in to ravno na moj rojstni 
dan (1950). S tekom sem začel in tudi končal moje dolgoletno atletsko kariero.

Osebni rekordi v teku:

800 m – 2:03,0, M. Sobota (mladinec) l. 1967 – neuradno

1000 m – 2:36,0, Ljubljana – 21. 5. 1969

1500 m – 4:01,2, Celje – 12. 4. 1975

1500 m – ovire – 4:34,2, Celje – 31. 8. 1969

2000 m – 5:36,9, Velenje – 8. 8. 1972

3000 m – 8:21,4 – Karlovac – 4. 5. 1975
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3000 m – ovire – 9:32,8, Celje – 5. 5. 1974

5000 m – 14:31,2, Osijek – 18. 4. 1976

10000 m – 29:54,8, Celje – 13. 9. 1975

20000 m – 1;03:10,0, Celovec – 21. 1. 1973

polmaraton – 1:06:47, Radenci – l. 1983 (vprašljiva dolžina proge)

25000 m – 1;20:25,8, Velenje – 24. 4. 1977 prvenstvo Slovenije – zmagal

Maraton – 2;57:34,6, Kosovo polje – 1. 7. 1973 (11. mesto v SFRJ pri 
                              temperaturi nad 30 stopinj celzija v senci)

Osebni rekordi v hitri hoji:

5 km – 21:13,0, Saluzzo (I) 15. 6. 1986

10 km – 42:19,1, Celje – 9. 6. 1990 – YU in SLO rekord

15 km – 1;08:26,0, Ascoli – Picena (I) – 21. 10. 1990

20 km – 1;28:03,0, Postojna – 28. 8. 1983 - YU in SLO rekord

25 km – 1;57:58,0, Rim (I) – 3. 6. 1990 – YU rekord – nepriznan!?

30 km – 2;24:43,0, Milano (I) – 1. 5. 1990 – YU in SLO rekord

50 km – 4;18:28,0, Dunaj (A) – 16. 10. 1983 – YU in SLO rekord

Hoja na 1 uro – 12.867 m, Hildesheim (D) – 6. 7. 1985 – YU rekord – 
              nepriznan!?

5 km – dvorana – 20:57,17, Atene (GR) – 10. 2. 1990 – YU rekord
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Z enega od skupaj natanko 114 tekmovanj kolikor jih je Milan Balek 
opravil v disciplini hitra hoja v razdaljah od 5 km (tudi dvorana) do 50 km. In 
prav na nobenem ni bil diskvalificiran! Na posnetku: tradicionalno mednarodno 
tekmovanje v madžarski Bekescsabi, 9. 4. 1989, kjer je na 20 km v ostri 
mednarodni konkurenci z 1;30:37 zasedel 11. mesto.

Vestnik, 29. 4. 1983
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Pa še ena posebnost: V članski atletski državni reprezentanci Slovenije sem 
nastopil na troboju Italija – Francija – Slovenija v mestu Lucca v italijanski 
Toscani, in sicer sem v hitri hoji na 10 km s časom: 53:57,91 zasedel 5. mesto 
kot edini uvrščeni Slovenec. Moja starost je bila tedaj približno mesec dni pred 
napolnitvijo 48 let.

Članstvo v klubih:

 ~ AK POMURJE, Murska Sobota (od 12. oktobra 1966 do konca l. 1972), 
trener: Mirko Šeruga – Mimi,

 ~ AK VELENJE, Velenje (1973–1978), trenerja Lojze Ojsteršek in Valter 
Štajner (oba dopisno, saj sem živel in delal v Murski Soboti),

 ~ AK POMURJE, Murska Sobota (1979 do 1984), trener Valter Štajner 
(dopisno),

 ~ ŽAK LJUBLJANA, Ljubljana (1985–1991), trener Valter Štajner 
(dopisno).

Vestnik, 13. 10. 1986
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Dosežka v tekih, ki ju najbolj cenim:

 ~ 4. v SFRJ na 10 km v Subotici, druga rezerva za jugoslovansko državno 
reprezentanco,

 ~ 6. v SFRJ na 12 km – kros v Ljubljani, rezerva za balkanski kros v Izmiru 
(TR). V Sloveniji pa občasno prvak na 10 km in v malem maratonu. 
Občasno sem bil tudi reprezentant Slovenije v mladinski pa tudi v članski 
konkurenci.

Nastopi za jugoslovansko člansko državno reprezentanco (vse v hitri hoji): 

10x Balkanske atletske igre (BAI) – 5 nastopov, in sicer: Izmir (TR) – l. 1983, 
Atene (GR) – l. 1984, Stara Zagora (BG) – l. 1985, Ljubljana – l. 1986 in 
Carigrad (TR) – l. 1990.

Dvoranski nastopi v hoji na 5 km – 4 x: Torino (IT) – l. 1984, Dunaj (A) – l. 
1990, Atene (GR) – l. 1990 in Torino – l. 1991, ki je pomenil moje slovo od 
YU državne reprezentance. V Atenah, l. 1990, sem v starosti 40 let rušil stari 
YU rekord.

Evropsko prvenstvo (PEA) – Split – l. 1990, na razdalji 20 km

Z odprtega prvenstva Slovenije v atletiki za veterane v Ljubljani v 
družbi s prijateljem in sotekmovalcem v hitri hoji Vladom Veršcem z 
Bizeljskega.
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Elegantnost drže v hitri hoji je Milan Balek ohranil vse do danes. Z enega 
prvih ljubljanskih maratonov v drugi polovici 90. let, na katerem pa na 
razdalji polmaratona ni tekel, temveč hodil.
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ALOJZ FLISAR: Talent, ki se ni nikoli do konca uveljavil

Rojen: 8. 5. 1957 (Tišina)

Že kot osnovnošolec sem izstopal pri telesni vzgoji, še posebej pri teku. 
V osmem razredu sem se na dan mladosti, 25. 5. 1972, udeležil teka štafete v 
Murski Soboti. Takrat sem opazoval tek članov, ki so mi dali dodatno motivacijo 
za tek. Čeprav sem že zaključil osnovno šolo, sem treniral tek, spodbujal pa je 
tudi učitelj Anton Vodan, ki me je tudi prijavil na ulični tek v Murski Soboti. 
Tako sem se že naslednje leto (1973) udeležil soboškega uličnega teka članov in 
dosegel 4. mesto. Po zaključku teka me je Drago Žižek povabil v AK Pomurje. 
Pri opazovanju teka in tekačev sem vzpostavil stik s sedanjim prijateljem in 
velikim vzornikom Milanom Balekom, ki mi je podal prve koristne nasvete za 
uspešen trening. Moji trenerji, ki so mi pomagali, da sem dosegal rezultate in 
osebne uspehe, so v različnih obdobjih bili:

Drago Žižek, Ludvik Zelko, Janez Težak in Tiberij Lebar, ki je bil moj 
vrstnik in prijatelj, zato sem ga prosil, če bi bil moj trener. Pod njegovim 
vodstvom sem postal podprvak Slovenije v teku na 10.000 m.

Spomini na ta leta so zelo lepi, bilo je manj tekmovanj, zato pa so imela 
večjo težo. S pomočjo teka, tekmovanj sem spoznal veliko tekaških prijateljev in 
tudi lepote Slovenije ter Jugoslavije.

Atleti v klubu v mojem času: Karel Smodiš, Oto Gumilar, Gusti Lukač, 
Metka Kreft, Vera Luk, Dominik Zver, Igor Peternel, Igor Potočnik, Vito Šiftar, 
Milan Balek, Vladimir Kukec, Branko Flisar, Jože Režonja, Slavko Miholič, 
Peter Pertoci, Majda Grabar.

Moji osebni rekordi:

- 3000 m v Sarajevu, 1976 – 8:46:00

- 3000 m z ovirami v Novi Gorici, 1980 – 9:36:00

- 5000 m v Sarajevu, 1976 – 15:22:00

- 10.000 m v Kočevju, 1982 – 31:44,50

- 21 km v Varaždinu – VAMA maraton, 1982 – 1.10:50

- 42 km veliki maraton v Varaždinu YASA maraton 1979 čas – 2;50:46.
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Atletska zveza Slovenije me je leta 1976 povabila v mladinsko reprezentanco 
za nastop na atletsko tekmovanje v Fočo. Tekmovanja se je udeležil le Petrnel 
Igor, jaz pa sem žal moral nastop odpovedati, ker sem moral na služenje vojaškega 
roka.

Nekaj mojih nastopov za Atletski klub Pomurje

Leto 1974:

• oktober 1974: Prevalje, 4. mesto – četveroboj reprezentanc Pomurja, 
Dravsko - ptujsko polje, Saleška dolina in Koroška, ( moj prvi nastop 
za AK Pomurje).

Leto 1975:

• marec: prvenstvo Slovenije v krosu – Rakičan pri Murski Soboti, 
starejši mladinci 4. mesto,

• marec: sodelovanje na prvenstvo Jugoslavije v krosu v Banja Luki – 9. 
mesto,

S štarta starejših mladincev (rumeni dres in modra kapa) 
na republiškem krosu v Rakičanu, 1975.
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• junij: ekipa AK Pomurja se je udeležila atletskega prvenstva slovenskih 
mest na Ptuju, Flisar Alojz 2. mesto na 5000 m (priloga fotografija 
3, na njej Flisar Alojz, Miholič Slavko, Peternel Igor, predsednik Jani 
Žilavec, Zver Dominik, Škraban Vera in drugi);

• avgust: Atletsko prvenstvo Slovenije za starejše mladince v Mariboru:
 na 3000 m – 2. mesto,
 na 5000 m – 3. mesto.

Leto 1976:

• marec: sodelovanje na prvenstvo Jugoslavije v krosu – Priština,

Atleti AK Pomurje na prvenstvu Jugoslavije v Banja 
Luki (na Budžaku), leta 1975. Od leve: Slavko Miholič, 
Dominik Zver, Alojz Flisar in trener Janez Težak.

Na državnem krosu v 
Prištini z Igorjem Peternelom
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• maj: sodelovanje na Atletskem prvenstvo Jugoslavije za starejše 
mladince v Sarajevu:

  na 3000 m – 8. mesto,
  na 5000 m – 4. mesto.

Leto 1978:

• februar: prvenstvo Slovenije v krosu za mlajše člane v Murski Soboti – 
doseženo 3. mesto,

• ulični tek (silvestrski tek) v Varaždinu – doseženo 2. mesto.

Leto 1979:

• maj: ekipa AK Pomurja (Flisar Alojz, Balek Milan, Flisar Branko) – 
partizanski marš v Ljubljani, doseženo 4. mesto.

Leto 1980

• marec: Yasa maraton v Varaždinu – 3. mesto na 21 km,
• april: Maraton Duh na Ostri vrh – 25 km, 1. mesto.

Leto 1981:

• ulični tek (silvestrski tek) v Varaždinu – doseženo 2. mesto,
• marec: Yasa maraton v Varaždinu – 2. mesto na 21 km,
• september: radenski maraton v Bovcu – 1. mesto na 21 km (priloga 

fotografija 6 na njej Flisar Alojz),
• avgust: ekipa AK Pomurja se je udeležila atletskega prvenstva slovenskih 

mest v Postojni – Flisar Alojz 1. mesto na 5000 m.

Leto 1982:

• marec: Yassa maraton v Varaždinu – 3. mesto na 21 km,
• april: prvenstvo SRS v malem maratonu v Radencih – 3. mesto na 21 

km,
• maj: sodeloval z ekipo AK Ptuj (Flisar Alojz, Vindiš Mirko, Vujasin 

Svjetlan) na partizanski marš v Ljubljani, doseženo 1. mesto,
• avgust: prvenstvo Slovenije v atletiki – Kočevje na 10.000 m – dosegel 

2. mesto,
• oktober: maraton Treh src v Kranju – 3. mesto na 21 km.
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Leto 1983:

• ulični tek (silvestrski tek) v Varaždinu – doseženo 3. mesto.

Vestnik, 6. 1. 1983
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IGOR PETERNEL: Doslej največji up pomurske atletike na 
zaprekah

Rojen: 14. 9. 1958 (Žepovci pri Apačah, nedaleč od Gornje Radgone)

Član AK Pomurje M. Sobota (1975 do marca 1979), trener Janez Težak

Član AK Velenje (april 1979 do 1983), trener Valter Štajner

Član Atletske sekcije Slovenj Gradec (1984 do 1985), trener Igor Peternel

Osebni rekordi:

1500m – 3:54.4 / Velenje, 27. 6. 1979

3000m – 8:23.0 / Celje, 12. 7. 1979

5000m – 14:55.8 / Maribor, 3. 9. 1977

10.000m – 30:28.64 / Celje, 20. 6. 1981

Maraton – 2:34:55 / Dunaj, 31. 3. 1985

1500m zapreke – 4:09.3 / Karlovac, 18. 9. 1976

2000m zapreke – 5:55.2 / Split, 2. 7. 1977

3000m zapreke – 9:05.6 / Celje, 16. 5. 1982

Težko je v nekaj stavkih predstaviti lik atleta, ki je v drugi polovici 70. let 
zagotovo med vsemi pomurskimi največ obetal. Kot zelo nadarjenega mladega 
tekača ga je v začetku leta 1975 odkril tedanji vzgojitelj v dijaškem domu v 
Murski Soboti Drago Žižek. Tudi v tem dijaškem domu so se namreč pripravljali 
na takrat zelo priljubljeno »Domijado« (športna tekmovanja najprej znotraj, 
potem pa med slovenskimi dijaškimi domovi). Žižek ga je tudi pripeljal v klub. 
V njem je kratek čas treniral tudi njegov bratranec Zdravko Peternel, danes 
na Atletski zvezi Sloveniji strokovni sodelavec za vodenje tekmovalne statistike. 
Ima pa prijetne spomine tudi na takratne tekače v klubu: Milana Baleka, Alojza 
Flisarja, Gustija Lukača …

Zaradi izjemne naravne moči in vzdržljivosti je bil deležen meteorskega 
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vzpona, zaradi teh vrlin pa so ga opazili 
tudi v drugih klubih. Takratni pojem 
jugoslovanske trenerske srenje Aco 
Petrović iz Ćuprije ga je že leta 1977, 
ki je bilo s tekmovalnega vidika tudi 
njegovo najuspešnejše, zato je postal tudi 
športnik Pomurja, leto pred tem (1976) 
pa je bil razglašen za pomurskega atleta 
leta, vabil pod njegovo okrilje. Zagotovo 
»najtrofejnejši« trener v vsej Jugoslaviji 
– pod njegovo taktirko so trenirali in 
bili tudi v svetovnem merilu uspešni 
poznavalcem jugoslovanske atletike 
znani Dane Korica, Vera Nikolić, Dragan 
Zdravković, Snežana Pajkić … slednji 
mu je velikokrat govoril, da ga bo v dveh 
letih pripeljal do svetovnega prvaka! 
Tako velikega izziva, zlasti pa novega 
okolja, se je – kot prizna danes, takrat 
mladi in neizkušeni človek, enostavno 
zbal. Pa četudi so mu na jugu Srbije 
obljubili tudi stanovanje in avto. Ne ve, 

kako bi vse to, vajen skromnosti, sploh lahko sprejel.

O kakšnem tekaškem talentu govorimo, priča tudi podatek s priprav 
atletskih reprezentanc v Ulcinju, ki jih je bil kot zelo nadarjeni atlet hitro deležen, 
saj je še kot mladinec brez težav opravljal treninge članov, z njimi pa je tudi 
treniral. Tega ni bil sposoben noben njegov drugi vrstnik, zato reprezentančni 
trenerji temu kar niso mogli verjeti. Brez težav je denimo opravil trening 6x 
1.000 m za 3:00 ali pa še nekaj minut hitreje z odmori med distancami od 50 
sekund do minute. Poleg kopice vidnih dosežkov na republiških (slovenskih) in 
državnih (jugoslovanskih) tekmovanjih je bil zelo uspešen tudi na podobnih zelo 
uveljavljenih in cenjenih na ravni Balkana (Jugoslavija, Romunija, Bolgarija, 
Grčija, Albanija, Turčija). Podrobno jih objavljamo v spodnjem pregledu. Poleg 
krosov (trenerji iz južnega dela skupne države so se pogosto čudili njegovi moči: 
»Ovaj Slovenec samo melje, melje …«) se je zlasti odlikoval tudi v tekih na 
zaprekah – na 1.500 in 2.000 m.

Po vojaščini v Ljubljani, kjer zaradi nerazumevanja nadrejenih za šport 
v več kot pol leta ni opravil niti enega treninga (zaman je na vojaški državni 
vrh urgirala tudi Atletska zveza Jugoslavije), pa je, tako ugotavlja danes, na 
športni poti naredil usodno napako. Zaradi težkih materialnih pogojev za delo 

Vestnik, 1976
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– ni imel niti pravih copat, prve »šprinterice« pa mu je odstopil v 50. in prvi 
polovici 60. let odličen pomurski srednjeprogaš – Janez Kovač, ki je nastopal za 
ljubljansko Olimpijo, za dolga potovanja z vlakom, ki so običajno trajala vso 
noč, zjutraj pa je že tekmoval, pa so vselej zanj zbirali denar, so ga Velenjčani 
zvabili v svoje vrste. Preselil se je v to rudarsko mesto, tam prek kluba dobil tudi 
zaposlitev (vzdrževalec v Rudniku Velenje) in stanovanje. Je pa doživel hude 
psihične pritiske v smislu rezultatskih norm. Sicer bi jih vzdržal, a se je zaradi 
samosvojega karakterja uprl takšnemu načinu dela. Zato je bil pri prehrani in 
delovnih obveznostih v službi sankcioniran, njegova atletska pot se je žal obrnila 
v obratno smer.

Spominja se, da mu je trener Janez Težak, ko je še bil v soboškem klubu, 
pomagal, kolikor je lahko, pa tudi Milorad Vidović, ravnatelj šole, ki jo je 
obiskoval (Srednješolski center, kjer se je izučil za kovinarja), Vidović pa je 
bil kasneje, v 80. letih tudi predsednik kluba. S skromnostjo, odrekanjem in 
garaškim delom na treningih, vendar v zelo težkih materialnih pogojih zaradi 
vedno večjega rezultatskega napredka ni mogel več naprej. Kakorkoli obračamo: 
enostavno je prerasel to atletsko sredino!

S trenerjem Janezom Težakom na atletskem stadionu z 
»leš« podlago pri tedanji Gimnaziji Murska Sobota (danes 
pri OŠ I), okoli leta 1977. Za njima tekaška zapreka, ki 
so jo v klubu kupili zaradi njega.



 

215

V pogovoru s takratnim predsednikom kluba o njegovi usodi oziroma 
kako naprej, mu je ta na koncu hladno odvrnil še danes v njegovih mislih 
nepozabljene besede: »Te pa idi!« Čeprav ni pričakoval veliko, so mu te besede 
pomenile odločilni premik. Žal za ceno zagotovo dolge in še bogate športne 
kariere.

Svoje največje uspehe je dosegel kot starejši mladinec in mlajši član. V 
konkurenci mlajših mladincev je tekmoval eno leto, pri članih pa nekoliko dlje. 
Ima še za današnje čase hvale vredne rezultate, ki v nekaterih disciplinah še 
dolgo ne bodo presežene.

Geza Grabar

Pregled njegovih dosežkov pripravila Zdravko Peternelj, Atletska zveza 
Slovenije in Ljubiša Gajić, Jagodina (Srbija):

Članski reprezentant Jugoslavije – 1x (1982)

• 26. mesto na Balkanskem prvenstvu v krosu

Mlajše članski reprezentant Jugoslavije / 1x (Priština, 18. 3. 1979)
• 10. mesto na Balkanskem prvenstvu v krosu

Mladinski reprezentant Jugoslavije – 3x (1977)

• 22. mesto na Balkanskem prvenstvu v krosu, Tripolis (GRE), 27. 3. 
1977

• 10. mesto na Balkanskem prvenstvu v teku na 2000 m zapreke (5:59.3), 
Bukarešta (ROU), 30. 7. 1977)

• 3. mesto na mednarodnem krosu Ivajlo – mladinci 4.000 m (12:32,2), 
Veliko Trnovo (BUL), 16. 1. 1977. Nastopile so reprezentance ROU-
HUN-YUG-RUS-GRE.

Rekorder Slovenije:
• 1.500 m zapreke (st. mladinci), 4:09.3, Karlovac – 18. 9. 1976
• 2.000 m zapreke (st. mladinci), 6:04.2, Sarajevo – 22. 5. 1976

Rekorder Slovenije:
• 2.000 m zapreke (st. mladinci in člani) / 5:55.2, Split – 2. 7. 1977
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Vestnik, 29. 12. 1977

Mladinski reprezentant Slovenije – 5x:
• Pokal republik in pokrajin, Karlovac, 18.-19. 9. 1976 / 1500 m zapreke 

(4:09.3) – 4. mesto (18. 9.); 3000 m (8:44.2) – 3. mesto (19. 9.)
• Partizanska olimpiada, Foča, 13.–15. 5. 1977 / 1500 m (4:02.1) – 3. 

mesto
• Savaria pokal (Koroška – Železna županija – Slovenija), Szombathely 

(HUN), 19. 5. 1977 / 2000m zapreke (6:00.2) – 1. mesto
• Mednarodni miting Merano (ITA), 11. 9. 1977 / 5000m (15:40.2) – 

1. mesto
• Pokal republik in pokrajin, Ljubljana, 1.–2. 10. 1977 / 2000 m zapreke 

(6:03.6) – 1. mesto (01.10.); 3000 m (8:41.8) – 2. mesto (2. 10.)

Prvenstva Jugoslavije v krosu:
• 1976 (mladinci) / 10. mesto – Kosovo Polje, 29. 2. 1976
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• 1977 (mladinci) / 2. mesto – Kragujevac, 6. 3. 1977 / 6000 m (19:32)
• 1979 (mlajši člani) / 4. mesto – Skopje, 4. 3. 1979
• 1980 (člani) / 17. mesto – Podgorica, 2. 3. 1980
• 1982 (člani) / 4. mesto – Ilidža, 28. 2. 1982
• 1985 (člani) / 7. mesto – Murska Sobota, 24. 2. 1985

Atleti AK Pomurje na državnem prvenstvu v krosu v 
Kosovem Polju pri Prištini leta 1976 (od leve): Igor 
Peternel, Milan Balek in Alojz Flisar.
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Eden zadnjih nastopov na jugoslovanski sceni – na državnem prvenstvu v 
krosu v Murski Soboti leta 1985, kjer je osvojil 7. mesto. Igor je v belem dresu 
na levi.

Prvenstva Jugoslavije za starejše mladince:

1976

3000 m – 8:46.6 / 4. mesto – Sarajevo, 23. 5. 1976
2000 m zapreke – 6:04.2 / 3. mesto – Sarajevo, 22. 5. 1976

1977

3000 m – 8:41.5 / 4. mesto – Split, 3. 7. 1977
2000 m zapreke – 5:55.2 / 1. mesto – Split, 2. 7. 1977

1977 – športnik Pomurja

Ostali pomembni dogodki
• Beli kros, Beograd, 8. 1. 1977 / 2. mesto (mladinci 6000 m)
• Silvestrski tek, Dunaj (AUT), 31. 12. 1977 / 2. mesto (člani 7200 m)
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Razvoj rezultatov:

1500m 3000m 5000m 10.000m maraton 1500 m 
zap.

2000 m 
zap.

3000 m 
zap.

1975 4:43.1
1976 4:02.0 8:44.2 4:09.3 6:04.2 9:39.2
1977 3:57.6 8:41.5 14:55.8 5:55.2 9:20.1
1978
1979 3:54.4 8:23.0 9:11.9
1980 9:36.6
1981 15:07.0 30:28.64
1982 4:00.46 8:36.6 30:49.7 9:05.6
1983
1984 8:48.8 2:38.:36
1985 2:34:55

Mag. ALOJZ HORVAT, dr.med.: Kot mladinec se je odlikoval 
zlasti na krosih

Rojen: 10. 3. 1965 (Beltinci, Dankovci)

V atletiko me je po srečnem naključju zaneslo leta 1979. Tega leta sem začel 
z šolanjem na Gimnaziji Murska Sobota in brez predhodnih tekaških izkušenj 
na krosu 1. in 2. letnikov Srednješolskega centra M. Sobota na rakičanskem 
letališču osvojil 2. mesto. S tem sem se proti svoji volji uvrstil v ekipo za občinski 
kros. Prepričan sem bil, da bom tam med zadnjimi in se hotel izmuzniti, na srečo 
me niso spustili. Na prvenstvu občine M. Sobota v soboškem parku sem zelo 
presenečen osvojil prav tako 2. mesto in že premagal tekača, ki je bil na šolskem 
krosu pred mano. Moram pa seveda priznati, da sem pred temi teki 5 let treniral 
in tekmoval v cestnem kolesarstvu in tam pridobil potrebno vzdržljivost. Z 2. 
mestom sem se uvrstil v občinsko reprezentanco in na pomursko prvenstvo v 
Lendavi, kjer sem bil spet drugi. Kot člana občinske reprezentance me je opazil 
trener AK Pomurje Tiberij Lebar in me povabil v klub. Nekaj mesecev sem se 
temu izogibal, prepričan, da zaradi zahtev šolanja v gimnaziji ne bom našel časa 
za treninge. Po uspehu na spomladanskih krosih leta 1980 in ponovnem vabilu 
v AK Pomurje pa je padla odločitev, tako sem se spomladi leta 1980 včlanil v 
Atletski klub Pomurje. Nikoli mi ni bilo žal! Pa tudi šolanje ni niti malo trpelo, 
časa je bilo dovolj za 3 treninge tedensko na atletskem stadionu z leš podlago, 
ki ga že nekaj let ni več, in tudi za pridno učenje. Stadion je bil tam, kjer je 
zdaj telovadnica OŠ I M. Sobota. Celo na puljenje trave iz atletske steze, ki 
smo ga pred treningom opravili vsako pomlad in jesen, imam lepe spomine. V 
štirih letih moje atletske kariere so za mene skrbeli trenerji Tiberij Lebar, Mirko 
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Šeruga in Janez Težak. Hkrati so z mano trenirali Igor Potočnik, Štefan Fujs, 
Vito Šiftar, Bojan Kegl, Silvo Zver, Danilo Horvat in dame Nataša Brulc, Edita 
Banfi, Suzana Brozovič.

Od tekmovalnih uspehov imam najlepše spomine na srednješolska 
prvenstva Pomurja, kjer sem večkrat zmagal na 1000 m in dosegel svoj najboljši 
rezultat 2:38,4.

Najlepše pustolovščine pa so mi predstavljala spomladanska in jesenska 
kros prvenstva, na katerih sem na različnih prizoriščih v Pomurju zmagoval, 
na republiških prvenstvih pa se uvrščal med 3. in 6. mestom. Pozimi leta 1982 
sem se na prvenstvu Slovenije v krosu med mladinci s 3. mestom uvrstil na 
prvenstvo Jugoslavije v Novem Sadu. Pot z vlakom v Novi Sad, tekmovanje in 
pot domov je trajalo kar 4 dni. Zapomnil sem si progo po snegu, potok, ki smo 
ga prečkali, v prvem krogu je bil ledena ploskev, v drugem krogu ledena voda 
in v tretjem krogu komaj prehodno blato. Pri -5 stopinjah Celzija je pihala še 
ledena »košava«, med več kot 120 mladinci iz vseh republik nekdanje Jugoslavije 
sem osvojil odlično 18. mesto.

Zmaga na srednješolskem prvenstvu Pomurja v teku na 
1.000 m, Murska Sobota, 1983
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Na mladinskih tekmovanjih na atletskih stezah sem tekmoval na razdaljah 
od 800 do 5000 metrov in vrhunec kariere doživel na Mladinskem prvenstvu 
Jugoslavije v Sarajevu julija 1983. Na veličastnem stadionu Koševo, ki je bil nato 
med vojno v Bosni uničen, sem na 3000 metrov osvojil 12. mesto in na 5000 
metrov neverjetno dobro 7. mesto. Naj naštejem še najboljše osebne rezultate na 
stezi: 1500 metrov 4:03.2, 3000 metrov 8:52,6 in 5000 metrov 15:38.0. Vse te 
rezultate sem dosegel v mladinski konkurenci. Po končani gimnaziji sem moral 
v vojsko – JNA. Tam sem zmagal na spomladanskem krosu »garnizona Rijeka« 
in se uvrstil na prvenstvo 5. armijske oblasti, kjer sem osvojil 6. mesto, in na 
vojaškem Prvenstvu JNA v Zagrebu leta 1984 med takratnimi 210 tisoč vojaki, 
ki so vsi tekmovali na izbirnih tekmovanjih, osvojil 12. mesto.

Za največji uspeh svoje mladinske kariere pa štejem dva teka. 21. 3. 1982 
sem na Cestnem mladinskem prvenstvu Jugoslavije v Varaždinu na 10,5 km 
dolgi progi osvojil 4. mesto s časom 33:50, kar bi na 10 km pomenilo 32 minut, 
to je za mladince še danes odličen rezultat. In še drugi uspeh: komaj 15 let star 
sem leta 1981 tekel polmaraton na 1. radenskem maratonu, sodeloval sem na 

Prvenstvo Slovenije v krosu leta 1982 so v ljubljanskem Tivoliju spremljale zelo nizke 
temperature in veliko snega. V konkurenci starejših mladincev je Alojz Horvat osvojil 3. 
mesto in se s tem dosežkom uvrstil na državno prvenstvo v Novi Sad, kjer se je v konkurenci 
120 mladincev uvrstil na odlično 18. mesto. Gledalec v ozadju ob stebru z lučjo je Alojz 
Flisar.
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začetku zgodovine slovenskih maratonov. Takrat je bila 21 km za nas mladince 
strahotna razdalja, zdaj na stara leta jo vsaj 1 x tedensko pretečem za trening.

Ko že omenjam sedanjost, bi povedal še tole: hvala trenerjem, da so me 
navdušili za atletiko. Še zdaj, 31 let pozneje, sem strasten tekač, pretečem letno 
3500 km, tekmujem na maratonih. Pretekel sem jih 22 v več državah sveta, 
najboljši rezultat 3:02,09 sem žal dosegel že davnega leta 1991 na maratonu v 
Radencih, kjer sem ta dosežek ponovil leta 1992. Zdaj sem vesel, če pridem na 
cilj prej kot v treh urah in pol.

Atletika me je obdarila za celo življenje, če bi bil še enkrat mlad, bi spet 
izbral atletiko in tek na dolge proge!

Osebni rekordi (vse kot mladinec):

1.000 m – 2:38,4,

1.500 m – 4:03,2,

3.000 m – 8:52,6,

5.000 m – 15:38,0,

(kot rekreativec v članski 
konkurenci):

polmaraton (21,1 km) – 
1:15:25,

maraton – 3:02:09.

Nastop na 3. maratonu Treh src v Radencih (1983), 
kjer je razdaljo polmaratona pretekel šele drugič.
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Igor POTOČNIK: Obetavni mladi srednjeprogaš

8. 11. 1965–24. 10. 2009

Atletska kariera: 1981–1985

Trener Tiberij Lebar

Discipline: kros, 400 m, 800 m, 1.000 m

S posebnim spoštovanjem do zelo  
nadarjenega mladega tekača in grenkobo 

v srcu, ker ga ni več med nami, se spominjamo našega »Pegoja«, kakor smo ga 
poznali in klicali prijatelji. V najbolj aktivnih letih v športu je bil mladenič, ki 
je z vrsto dosežkih na krosih, zlasti pa na stadionskih tekih na kratkih srednjih 
progah (400 m, 800 m, 1.000 m) v mladinski konkurenci prav tako vidno 
zaznamoval prvo polovico 80. let AK Pomurje. Bil je med tistimi mladimi, ki so 
po nekaj letih rezultatskega zatišja zopet obetali nov tekmovalni razcvet kluba. 
In ga med množico mladih tudi aktivno sooblikoval.

Na znameniti atletski stadion pri OŠ I oz. pri nekdanji stari gimnaziji je 
prišel z namenom, da se vključi v klub, še kot osnovnošolec. Potem, ko mu je 
zdravnik zaradi odkrite astme priporočil, naj se ukvarja s kakšnim od športov. 
Da se je odločil za atletiko, je bilo na prvi pogled naključje, po drugi strani 
pa logično nadaljevanje mladostniške razigranosti in iger, ki so se s tekom kot 
povezovalnim elementom dogajale v okolici nekdanjega Cankarjevega (danes 
Rožnega) naselja v južnem delu Murske Sobote, kjer je živel. Po velikem 
poudarku na teku in drugih zvrsteh atletike – od metov do skokov, ga je dodobra 
v tej smeri motiviral že takratni učitelj telesne vzgoje na OŠ III Marjan Sukič. Pa 
tudi na Centru poklicnih šol (CPŠ) Murska Sobota, kjer se je izšolal za poklic 
elektrikarja, je imel kot perspektiven atlet posebno veljavo in podporo. Ne samo 
pri učiteljih športne vzgoje, pač pa tudi drugih.

Kmalu po prihodu v klub je tudi zaradi velikosti in po uspehih na šolskih 
tekmovanjih od vrstnikov močno izstopal. Ves čas aktivne športne poti – nekako 
v prvi polovici 80. let, ki se je tudi zanj uradno končala z odhodom k vojakom, 
je bil tudi njegov trener Tiberij Lebar; človek, ki je v tistem času v klubu treniral 
tudi vrsto drugih obetavnih mladih atletov: Vita Šiftarja, Štefana Fujsa, Alojza 
Horvata, Dušana Rantašo, Bojana Režonjo, Edito Banfi, Natašo Brulc, Majdo 
Grabar, Jožico Kovačič, Manuelo Pergar …. Trener in njegovi sodobniki iz 
kluba se ga spominjajo kot izjemno pedantnega in prijaznega mladeniča, ki je 
bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč – bodisi v športu bodisi v zasebnem 
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življenju. Na vsakodnevnih dolgih in izčrpljujočih treningih pa je bil sposoben 
garati skoraj do onemoglosti. Spominjajo se zahtevnih treningov po notranji delu 
(suhe struge) na znamenitem soboškem (razbremenilnem) kanalu in v gozdnem 
kompleksu Fazanerija. Zaradi izjemne predanosti temu športu, ki mu je tedaj 
pomenil način življenja, so hitro prišli tudi uspehi. To je bil tudi razlog, da je v 
mladinski konkurenci kar nekajkrat nastopil za slovensko reprezentanco, še kot 
mladinec pa se je tudi on uspešno kalil na članskih tekmovanjih. Po vojaščini 
je pod Lebarjevo taktirko še nekaj časa treniral, potem je začel teči rekreativno. 
Ker mu je bila med športi najljubša prav atletika, je bil z njo tesno povezan tudi 
kasneje. Vključil se je v Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota, kjer je na 
različnih atletskih tekmovanjih v Murski Soboti in okolici opravil več sto sojenj. 
Sodnikom je bil zvest vse do svoje prezgodnje smrti.

Njegovo prvi nastop na večjem tekmovanju je bilo leta 1981 prvenstvo 
Slovenije za mladince. Še kot pionir je tekel 2.000 m zapreke (7:07,8) in v zanj 
starejši konkurenci osvojil 6. mesto, v teku na 3.000 m pa je tekel 10:00,2 in bil 
10. Eden njegovih zadnjih nastopov pa je bil kros za prvenstvo Jugoslavije (24. 
februarja 1985) v mestnem parku v Murski Soboti, kjer si je med mlajšimi člani 
pritekel zelo dobro 12. mesto.

S svojimi vrstniki na uličnem teku okrog 
Spomenika zmage oz. teku 17. oktober v 
Murski Soboti leta 1982 ali 1983. (Od leve): 
Igor Potočnik, Bojan Režonja, Štefan Fujs; 
(čepijo): prof. Davorin Babič, Dušan Rantaša 
in trener Tiberij Lebar.
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Njegovi največji uspehi:

 ~ Republiški prvak za starejše mladince v Celju v teku na 800 m (1:57,60), 
bronasta medalja v teku na 400 m (50,44) (1984),

 ~ 6. mesto na 400 m (50,33, pomurski rekord) na prvenstvu Jugoslavije za 
mladince v Mariboru (1984),

 ~ 8. mesto na 400 m na prvenstvu Jugoslavije za mladince v Sarajevu 
(1983). Tekel je tudi na 800 m

 ~ 7. mesto še kot mladinec na članskem prvenstvu Slovenije v Tolminu na 
400 m in 11. mesto na 800 m (1984),

 ~ 8. mesto med starejšimi mladinci na prvenstvu Slovenije v krosu v 
Ljubljani (1983),

 ~ 2. mesto kot član mladinske reprezentance Slovenije v teku na 800 m 
(1:58,78) na troboju Železne županije (Madžarska), Štajerska (Avstrija) 
in Slovenije v Mariboru (1984),

 ~ 3. mesto na mednarodnem atletskem mitingu v Velenju na 800 m (1:54,6, 
pomurski rekord). S tem rezultatom se je uvrstil v slovensko mladinsko 
reprezentanco za dvoboj Slovenija-Hrvaška v Karlovcu (1984),
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 ~ 2. mesto še kot mladinca v članski konkurenci na tekmovanju za APS v 
Mariboru (1:58,7) in 3. mesto na 400 m (52,1) (1983).

 ~ 4. mesto v trimskem teku na 10 km na III. maratonu Treh src v Radencih 
(1983),

 ~ 12. mesto med mlajšimi člani na prvenstvu Jugoslavije v krosu v Murski 
Soboti (1985),

 ~ 27. mesto med starejšimi mladinci na prvenstvu Jugoslavije v krosu v 
Novem Sadu (1983).

Uradni osebni rekordi:

100 m - 11,5

400 m - 50,33

800 m - 1:54,6

1.000 m – 2:32,98

Geza Grabar

Štefan FUJS: Od mladinske do veteranske atletike

Rojen: 22. 6. 1965

Članstvo v klubu: 1979–1984

Trener: Tiberij Lebar

Do atletike kot kraljice športov je vedno čutil veliko naklonjenost, k temu pa 
so ga dodatno spodbudili uspehi s šolskih tekmovanj na OŠ Mačkovci. Uspešni 
nastopi na množično obiskanih občinskih krosih v soboškem parku, kjer se 
je uvrščal na vidna mesta, so mu dali dokončno potrditev, da se je pridružil 
atletskemu klubu. V konkurenci mlajših in starejših mladincev je tekmoval 
v generaciji Vita Šiftarja, Igorja Potočnika, Alojza Horvata, Dušana Rantaše, 
Bojana Režonje, Silva Zvera, Srečka Šarkanja, Nataše Brulc, Edite Banfi, Suzane 
Brozovič, Jožice Mutvar, Andreje Sukič …

Po več kot dveh desetletjih se je uspešno vrnil in začel tekmovati v 
konkurenci veteranov oziroma v veteranski atletiki. V tej kategoriji ga lahko 
uvrstimo med absolutne najboljše Pomurce, saj redno osvaja medalje z najvišjih 
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državnih in mednarodnih tekmovanj, v svoji starostni skupini (M–40 in M–45) 
pa je postavil tudi nekaj državnih rekordov.

Največji uspehi:

1982 – 5. mesto, 10 km, II. maraton Treh src, Radenci

1983 – 1. mesto, 10 km, Maraton treh src, Bovec
 
 - Tekmovanje za APS, Maribor, 5.000 m – 4. mesto, 1.500 m – 
   6. mesto, 800 m – 6. mesto

Z enega od srednješolskih tekmovanj v teku na 1.000 m (za 
njim Alojz Horvat)
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1984 – tekmovanje I. kola AZS – vzhodna skupina, Beltinci, 
            1.500 m – 1. mesto
          - Novoletni tek, Varaždin, mladinci, 3.000 m – 1. mesto
1988 – Atletski miting, 800 m, Celovec (2:01, 29, osebni rekord)
2006 – Državno prvenstvo v cestnih tekih, 10 km – 1. mesto (M–40)
2008 – Evropsko veteransko prvenstvo, Ljubljana, 800 m – 17. mesto (M-40),  
            štafeta 4 x 100 m in 4 x 400 m – obakrat 6. mesto
         - Veteranski atletski miting, Čakovec, 1.000 m – 2:53,65 – 
            državni rekord (M–40)
         - Odprto veteransko prvenstvo Hrvaške, Varaždin, 400 in 
            1.500 m – 1. mesti
2009 – Državno veteransko prvenstvo, Domžale – 400 m in 800 m –
            1. mesti, 200 m – 2. mesto, 100 m in 4x 100 m – 3. mesti
          - Balkansko veteransko prvenstvu, Izmir (Turčija) – 400 m in 800 m –
            2. mesti, 1.500 m – 3. mesto
2010 – Državno veteransko prvenstvu, Maribor – 200 m in 4x 100 m –
            1. mesti, 100 in 400 m – 2. mesti
          - Odprto prvenstvo Madžarske, Budimpešta – 800 m – 2. mesto,
          - Balkansko veteransko prvenstvu, Larisa (Grčija) – 800 m – 3. mesto
2011 - Državno veteransko prvenstvu, Domžale – 800 m – 1. mesto,  
           200 m, 400 m in 4x 100 m – 2. mesta, 100 m – 3. mesto
         - Balkansko veteransko prvenstvo, Domžale – štafeta 800 m, 400 m,
           200 m, 100 m – 1. mesto in balkanski rekord, 800 m – 3. mesto
         - Odprto dvoransko veteransko prvenstvu Madžarske, Budimpešta,
           800 m – 1. mesto, 200 m – 2. mesto

       Geza Grabar

2010: Balkansko veteransko prvenstvu, Larisa 
(Grčija). S prijateljem Zdravkom Maukom.
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GEZA GRABAR: Začel in uspel pri članih

Rojen: 14. 7. 1966 (Tešanovci)

Aktivna športna kariera (1985–2006)

Član klubov: AK Pomurje (1986–1989)
   AK Ptuj (1990–1991)
   AD TAM Maribor (1992–1996)

Tekaška sekcija Radenska (1991–2006)

AK Pomurje (1997–2004)

Trenerji: Tiberij Lebar (1985–1989)

Franci Zupanič (1990–1991, 1998–2002)

Borut Podgornik (1992–1997)

Najvidnejši dosežki:
• državni prvak Republike Slovenije 10.000 m (1991)
• skupaj 13 medalj z državnih prvenstev Republike Slovenije
 (5.000 m, 10.000 m, polmaraton)
• 14. mesto DP Jugoslavije v krosu, mlajši člani, Svetozarevo (1987)
• 7. mesto na finalu AP Jugoslavije 10.000 m, Beograd (1990)
• 9. mesti na DP Jugoslavije, 5.000 m in 10.000 m, Sarajevo (1990)
• zmagovalec polmaratonov:
 Trimo maraton, Trebnje, 1988, 1989
 Prater, Dunaj (Avstrija) 1990
 Prvenstvo Furlanije Julijske krajine, Aurusina (Italija), 1990, 1991
 Celjski mali maraton, 1987, 1990
 Tropovci, 1989, 1990
 Mežica, 1992
 Maraton treh src, Radenci 1992, 1994 (tam še 7-krat 2. in 1-krat
 3. mesto)
 Slovenj Gradec, 1994
 V okviru Dunajskega maratona, 1995
 V okviru Ljubljanskega maratona, 1999
 Graz (Avstrija), 1992 – 2x (spomladi, jeseni), 1998
 Mirnopeški tek, Mirna Peč, 2002
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• 6 x zmagovalec Teka trojk, Ljubljana (28 km 1993–1996, 10 km 
2000,2002)

• leta 1991 svetovni rekord v štafetnem maratonu 4 tekačev 2:04,32
• (Marjan Krempl, Igor Šalamun, Jaka Kodrič), leta 1992 izboljšan na 

2:02,30 (Marjan Krempl, Igor Šalamun, Jože Osvald), St. Gilgen, 
Salzburg (Avstrija).

Član državne reprezentance: 

• Donavski pokal v krosu, Velenje, 13. 2. 1994
• SP v krosu, Budimpešta (Madžarska), 26. 3. 1994
• SP v polmaratonu, Montbeliard (Francija), 1. 10. 1995
• EP v krosu, Alnwick (V. Britanija), 2. 12. 1995

Uradni osebni rekordi (iz baze podatkov Atletske zveze Slovenije oz. s strani 
IAAF uradno certificiranih prog):

1.500 m – 4:11,30 (1989)

3.000 m – 8:36,63 (1991)

5.000 m – 14:50,95 (1991)

10.000 m – 30:20,30 (1993)

polmaraton – 1:06,53 (1993)

Na SP v polmaratonu, Montbeliard (Francija), 1. 10. 1995 
(od leve: trener in vodja ekipe Borut Podgornik, Geza Grabar, 
Mirko Vindiš, Igor Šalamun in Roman Kejžar).
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maraton – 2:28,24 (1993)

2.000 m - 5:58.62 (1999)

Neuradno:
400 m – 57,4

600 m – 1:28,5,

1.000 m – 2:32,3,

1.500 m – 4:07,5,

2.000 m – 5:18,2

polmaraton – 1:04,24 (Radenci, 1990)

Čeprav sem se kljub veliki naklonjenosti temu športu z atletiko začel 
načrtno ukvarjati šele med vojaščino oziroma po prihodu z nje, torej, ko sem bil 
star polnih 20 let in sem se znašel že v članski kategoriji, sem v slovenskih atletiki 
vseeno pustil nekaj sledi.

Kot sodobnik oz. vrstnih večine najboljših slovenskih dolgoprogašev, ki 
imajo še vedno v lasti tudi državne rekorde oziroma so na večni lestvici najboljših 
dosežkov od 3.000 m do maratona v samem vrhu in so bili udeleženci tudi 
svetovnih prvenstev in olimpijskih iger, je bil razlog, da sem bil uspešen oz. 
nisem bil še bolj. Za poznavalce slovenske atletike sem tekmoval (in z njimi 
prijateljujem še danes) prav v njihovem času. Odlični tekači na dolge proge 
Roman Kejžar, Igor Šalamun, Matjaž Fabjan … so bili moji vrstniki, Mirko 
Vindiš, Stane Rozman in Romeo Živko so bili nekaj let starejši, velikokrat pa 
sem tekmoval tudi v družbi Marjana Krempla, Jožeta Osvalda, Sama Cmoka, 
Milana Kotnika in številnih drugih.

V družbi odličnih pomurskih srednje- in dolgoprogašev – od Janeza Kovača, 
Milana Baleka, Igorja Peternela in Alojza Flisarja –, pa zaradi starostne razlike 
nisem tekmoval, so pa bili vsak po svoje ves čas moji vzorniki.

Z atletiko kot kraljico športov sem se srečal že v osnovni šoli, po dosežkih 
med vrstniki v razredu pa sem izstopal tudi v srednji, v soboškem parku pa 
sem nastopil tudi na številnih v tistem času zelo množičnih občinskih jesenskih 
krosih tedanje velike občine Murska Sobota. Naključje je hotelo, da sem se 12. 
maja leta 1985 kar s kolesom odpeljal na tek v naravi v Satahovce pri Murski 
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Soboti, kjer sem v svojem edinem uradnem nastopu med mladinci osvojil 1. 
mesto. Tam me je opazil odličen tekač na srednje proge, žal leta 1997 v prometni 
nesreči preminuli Jani Kodila iz Černelavcev, ki je na teku tudi nastopil in me že 
čez nekaj dni pripeljal v AK Pomurje oz. na atletsko stezo pri OŠ I. Sprejela sta 
me takratni predsednik kluba Jože Vouri in trener Tiberij Lebar. Po nekajletnem 
premoru sem bil edini tekač na dolge proge v klubu.

Moj prvi trener je bil Tiberij Lebar. Zaradi vojaščine, ki je sledila že čez 
manj kot tri mesece, v tistem času za klub nisem uradno nastopil na nobenem 
tekmovanju, le lokalno na nekaj manjših (v Beltincih in Murski Soboti). V času 
vojaščine sem pod Lebarjevimi načrti zavzeto treniral in sem med drugim že 
jeseni 1985 zmagal na krosu vojašnice v Prištini, tekel sem na uličnem teku po 
Prištini in z veliko smole osvojil 4. mesto, zatem pa naslednje leto v teku od 
1.500 do 5.000 m tudi na prvenstvu vojašnic s področja Kosova v Prizrenu, kjer 
sem si z uspehi priboril še nastop na armijskem prvenstvu v Leskovcu.

Po vrnitvi od vojakov in v času študija v Mariboru sem še bolj zavzeto 
treniral. Med tednom v Mariboru (na hipodromu v Kamnici, v mestnem parku, 
pa tudi po ulicah mesta), ob koncih tedna pa na 320-metrski atletski stezi pri 
OŠ I oz. stari gimnaziji na »lešu« oziroma tolčencu iz opeke, zelo pogosto pa 
tudi v soboškem mestnem parku. Ko je deževalo, je bila atletska steza zaradi 
podlage iz zemlje in slabega odvodnjavanja premehka, poleti pa se je na njej 
močno prašilo. A to nas, zagrižene garače, od že pokojnega Igorja Potočnika, 
ki se je za kratek čas po vojaščini vrnil v klub, tedaj še srednjeprogaša Damjana 
Špura (ta se je zatem »prelevil« v odličnega šprinterja), Bojana Šebjana, Antona 
Štermana ter dam – Manuele Pergar, Marije Števanec, Edite Banfi in Štefke 
Sluga, ni preveč motilo.

Moje vztrajno delo, ki je bilo enako filozofiji vsem tekačem na dolge 
proge, torej delo, delo in še enkrat delo, je bilo kmalu poplačano. Prvo medaljo 
(srebrno) z državnih oziroma tedaj še republiških prvenstev sem osvojil leta 
1987 na prvenstvu Slovenije v krosu v Kopru med mlajšimi člani, leta 1988 
sem osvojil 2. mesto na članskem prvenstvu Slovenije na 10.000 m (32:57,24) 
v Postojni, bronasto istega leta pa na polmaratonu v Radencih … Potem so se 
uspehi z državnih prvenstev samo še stopnjevali.

Ker so bile razmere za vadbo težavne, v večini smo imeli svojo opremo, 
zaradi finančnih težav pa se nismo udeleževali zimskih priprav, kar je bil med 
atleti v tistem času »nadstandard« in je veljalo splošno prepričanje, da si lahko po 
zimskih pripravah ob morju (zakon je bil Medulin na Hrvaškem) še boljši, sva 
se s kolegico iz kluba, Marijo Števanec, konec leta 1989 odločila za zamenjavo 
klubov: Marija je prestopila k ljubljanski Olimpiji, jaz k Ptuju. Leto zatem nama 
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je sledila še Manuela Pergar. Ker nas je bilo v tistem času v klubu le nekaj več 
kot deset, trener pa je bil vsem do skrajnosti že v tistem času atletiki predani 
Tiberij Lebar, so naši prestopi v domači športni javnosti po krivičnem negativno 
odmevali.

Načrtna vadba v družbi našega najuspešnejšega maratonca Mirka Vindiša, 
a le ob petkih, ko sem se vračal s študija v Mariboru – šolo sem namreč vedno 
postavljal pred šport, so navrgli še večje in odmevnejše dosežke. Tako na atletski 
stezi kakor polmaratonu in klasičnem maratonu. Krstnega sem 16. novembra 
1989 (pri dobrih 23. letih) tekel v Aurusini (Nabrežini) v Italiji in ob preveč 
pogumnem nastopu, ko se mi je obetal celo čas pod 2:25, dosegel 2:33,24. Ekipa 
Ptuja, v kateri sem tekmoval jaz, Vindiš in Ivan Golob iz Ormoža, pa je maja 
leta 1990 zadnjič v zgodovini Jugoslavije kot skupne države v drugem poskusu 
osvojila ekipno zmago na legendarnem Partizanskem maršu v Kumrovcu na 26 
km. Posamično sem tedaj pristal na 4. mestu. Ker sem bil v veliki večini svojih 
nastopov osvajal 2. mesta, se me je prijel vzdevek »večno drugi«.

S članskega prvenstva v krosu 1992 v Kopru
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Zgodovinski uspeh na najbolj cenjenem cestnem teku v Jugoslaviji v 
Kumrovcu, 20. 5. 1990. To je bila sploh zadnja prireditev te vrste. Posamično 4. 
mesto (1:22,35), ekipno pa kot član AK Ptuj 1. mesto.

Naslednji mesec istega leta pa sem po zaslugi tisto leto doseženega rezultata 
na Atletskem pokalu Slovenije v teku na 10.000 m nastopil še na finalu Atletskega 
pokala Jugoslavije v Beogradu, kamor se je iz vsake discipline po času vsako leto 
uvrstilo po 12 najboljših atletov iz vse Jugoslavije. Osvojil sem 7. mesto. Tisto 
leto (avgusta) sem v teku na 5.000 m in 10.000 m nastopil tudi na zadnjem 
članskem državnem prvenstvu Jugoslavije, ki je bilo v Sarajevu in z 31:59,08 
oziroma 15:19,19 obakrat pristal na 9. mestu.

Po letu 1988 sem začel osvajati medalje na državnih prvenstvih Slovenije 
tudi na atletski stezi. Septembra 1991 sem v Mariboru postal prvi državni 
prvak v samostojni Sloveniji (30:30,00). Tam se je verjetno na takšnem nivoju 
tekmovanja zgodilo prvič in zadnjič, da smo zaradi napake v preštevanju krogov 
tekači namesto 25 krogov morali preteči 26, doseženi čas pa se je odčital. 
Naslednji dan sem bil 4. še na 5.000 m (15:02,35).
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Po prestopu v AD TAM Maribor, kjer je bil moj trener Borut Podgornik 
(kakor med drugim tudi naši najboljši maratonki in moji vrstnici Heleni 
Javornik, Igorju Šalamunu (1965) in nekaj let pozneje prav tako vrstniku 
Romanu Kejžarju). Dve bronasti medalji sem v teku na 5.000 in 10.000 
metrov v dveh dneh na državnem prvenstvu v Celju osvojil še leta 1992. Pod 
Podgornikovim vodstvom sem dosegel tudi vse svoje osebne rekorde: 21. marca 
1993 v Vigaranu (Italija) v polmaratonu (1:06,53), 1. maja 1993 v Celovcu 
na 10.000 m (30:20,30), 24. oktobra 1993 pa z 2:28,24 na maratonu v Grazu 
(Avstrija). Obe slednji progi sta tudi certificirani s strani IAAF. Že 12. maja 1991 
v Celju in 28. julija istega leta v Feldkirchnu (A) sem tekel še osebna rekorda 
na 5.000 m (14:50,95) oziroma 3.000 m (8:36,63), takrat še pod vodstvom 
trenerja Francija Zupaniča (AK Ptuj).

Zaradi narave treningov in oddaljenosti od Murske Sobote – veliko sem 
namreč treniral na asfaltu (cestah, kolesarska steza) pa tudi v naravi – (hipodrom, 
parki, trim steze, nasipi potokov in kanalov) in zaradi predanosti k daljšim, 
nestadionskim tekom sem po mojem prepričanju največ uspehov dosegel na 
asfaltu.

Prva zmaga na maratonu Treh src v Radencih, 1992 1992 (sodnik s kapo v 
roki je Avgust Lukač, v 70. letih tudi dober tekač AK Pomurje na dolge proge)
(Sodnik s kapo v roki je Avgust Lukač, v 70. letih tudi dober tekač AK Pomurje 
na dolge proge.)
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Nekaj tudi na razdalji klasičnega maratona, ki sem jih v karieri skupaj 
pretekel le štiri, zlasti pa v moji »specialnosti«, v polmaratonih (čez 150 sem jih 
pretekel), tekih na 10 milj in krajših razdaljah in tudi na številnih uličnih tekih 
(ob 17. oktobru v Murski Soboti, Teku mladosti v Gornji Radgoni, Mariboru, 
Čakovcu, Silvestrskem teku v Varaždinu, tekih ob osvoboditvi Ljubljane …), 
olimpijskih tekih in krosih. Za sabo imam tudi celo vrsto odmevnih posamičnih 
in skupnih uvrstitev v ciklusih za pokal avstrijske Štajerske in Avstrije v cestnih 
tekih, mednarodnih zimskih krosih Avstrija – Slovenija in tik pred iztekom 
kariere tudi v pomurskem pokalu.

Zaradi številnih uspehov na cestnih tekih so 
me imeli Avstrijci kar za domačega tekača. 
Iz revije Leichathletik, 1992.
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Na Maratonu treh src v Radencih sem bil skupaj kar 7-krat drugi v 
polmaratonu. Običajno za našim odličnim maratoncem Mirkom Vindišem s 
Ptuja. Tudi leta 1991.

Moje uspehe je opazila tudi domača športna javnost. Tako sem se v 
letih 1988 in 1996 v izboru lokalnega tednika Vestnik redno uvrščal med 14 
najboljših pomurskih športnikov (najvišje 1990 in 1995, obakrat na 7. mesto). 
V novi lokalni skupnosti sem bil več let zapored tudi športnik občine Moravske 
Toplice; športni dosežki pa so bili razlog, da sem v tej občini leta 1998 prejel 
tudi občinsko priznanje in leta 2013 še občinsko nagrado. Vesel in ponosen sem 
tudi, da sem imel v 90. letih v obliki sponzorskih pogodb zelo močno podporo 
tudi v lokalnem gospodarstvu. Radenska iz Radencev mi je bila od leta 1992 do 
1999 tudi osebni pokrovitelj, nekaj let pa tudi Terme 3000 iz Moravskih Toplic.
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Z ene od šestih zmag na Teku trojk na 28 
km v Ljubljani, 1994. Na omenjenem 
tekmovanju, ki je letos doživelo že 59. 
izvedbo, sem z različnimi sestavami ekip 
(Srečo Končina, Stane Okoliš, Stane 
Rozman, Marjan Krempl, Anton Holdinar, 
Franci Guzej in Igor Šalamun), kar petkrat 
za ekipo Radenske iz Radencev in enkrat za 
Ljubljanske mlekarne zmagal (1993-1996 
na 28 km, 2000 in 2002 na 12 km), na 
28 km pa bil enkrat 2. (1998) in enkrat 3. 
(1997).

Domala vse moje dosežke je zelo nadrobno spremljal tudi tiskani lokalni 
tednik Vestnik, pa tudi drugi mediji. Sleherno tiskano objavo na svoj račun 
imam tudi kronološko dokumentirano, kar mi velikokrat pomaga pri natančnejši 
razjasnitvi različnih podatkov. Veliko natančnih podatkov pa vsebuje tudi 
zbornik oz. almanah pod naslovom 85 let slovenske atletike 1920-2005, ki ga je 
izdala Atletska zveza Slovenije.

Na Dunajskem maratonu, 1995
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Že v času aktivne športne poti (v drugi polovici 90. let) sem je bil eden od 
pobudnikov in soorganizatorjev tekaških prireditev v matični občini Moravske 
Toplice, v okviru katerih smo prirejali tudi teke pomurskih županov, poslancev, 
svetnikov in direktorjev. Teki v občini kot Moravski tek živijo še danes. Z nasveti 
pa sem organizatorjem pomagal tudi pri številnih tekih za Pomurski pokal. Leta 
1996 sem popeljal občinsko reprezentanco na zaključek jesenskih krosov oz. 
kros občinskih reprezentanc (nekoč krosov za pokale Dela) v Velenje. Polnih 
10 let sem pri OŠZ Moravske Toplice vodil komisijo za atletiko, prvih 15 let 
delovanja pa bil podpredsednik Tekaške sekcije Radenska. Zadnja leta sem član 
Upravnega odbora AK Panvita Murska Sobota.

Kot poglavitni razlog, zakaj se mladi ne odločajo za teke na dolge proge, 
je v njihovem načinu življenja: premalo se gibajo, pa tudi prevozi v šole za 
relativno kratke razdalje so organizirani. Tudi v številnih šolah učitelji športne 
vzgoje posvečajo atletiki premalo pozornosti. Med učenci je premalo zdrave 
tekmovalnosti v športu, ni krosov – ne od šolskih, občinskih, do zaključnih 
jesenskih na državni ravni, ter drugih atletskih tekmovanj. Da bi atletika postala 
med mladimi bolj priljubljena in prepoznana tudi v naši sredini, bi nujno 
potrebovali 400-metrsko tartansko atletsko stezo z vso potrebno infrastrukturo 
tudi za mete in skoke. Le tako bi lahko prirejali tudi državna in mednarodna 
tekmovanja ter jo tudi na ta način približali širši javnosti.

Članek, ki morda najbolj celovito zajema 
mojo športno pot, Lipnica, lokalni časopis 
občine Moravske Toplice, 1996
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VITO ŠIFTAR: Najhitrejši slovenski in jugoslovanski mladinec

Rojen: 10. 1. 1966

Začetki moje športne poti segajo že v nižje razrede osnovne šole. Od leta 
1975 sem bil član NK Mura, kjer sem v mlajših selekcijah zaradi svoje, očitno 
prirojene hitrosti, bil zelo uspešen napadalec. V osnovni šoli sem nastopal 
za šolske ekipe v nogometu, rokometu, odbojki in seveda v atletiki. Bil sem 
večkratni prvak v skoku v daljino ter v teku na 60 metrov. Tako v NK Mura kot 
tudi v osnovni šoli mi je bil športni mentor »tovariš Babo«, gospod Karel Glažar. 
Leta 1978 sem se na pobudo gospoda Mirka Šeruge včlanil v AK Pomurje. 
Približno pol leta sem poskušal vzporedno trenirati nogomet in atletiko, na 
koncu pa sem se vseeno odločil za kraljico športov – atletiko. Moj prvi trener v 
AK Pomurje je bil gospod Janez Težak, moja prva disciplina pa skok v daljino. 
Za potrebe kluba in šole pa sem tekmoval tudi v šprintu. Moja hitrost je bila 
očitno razlog, da sem se pod vodstvom novega trenerja, gospoda Tiberija Lebarja, 
posvetil šprintu. Moram povedati, da je v množici športnih delavcev, ki so delali 
z mano (NK Mura, OŠ II, SŠCTPU, reprezentanca Slovenije, reprezentanca 
Jugoslavije), Tibi tista »faca«, ki je najbolj zaslužen za moje uspehe v mladinski 
kategoriji. Velik motivator, svetovalec, strokovnjak, prijatelj … Hvala Tibi! V 
letih 1981 do 1985 pa mi je bilo tudi v veliko veselje družiti se s prijatelji atleti 
na treningih, tekmovanjih, v prostem času. Naštel bom kar nekaj imen, gotovo 
pa jih bom, nenamerno, še veliko izpustil: Igor Potočnik – Pego (naj počiva 
v miru), Dušan Rantaša, Danilo Horvat, Štefan Fujs, Bojan Režonja, Bojan 
Šebjan, Srečko Šarkanj, Geza Grabar, Nataša Brulc, Suzana Brozović, Edita 
Banfi, Majda Grabar, Jožica Mutvar, Marija Števanec, Manuela Pergar itd. Od 
starejših atletov (Alojz Flisar – Đoko, Milan Balek, Stanko Golob) pa sem lahko 
pobral kakšen koristen nasvet. Leta 1985 se je z odhodom na služenje vojaškega 
roka moja atletska kariera končala. Tega leta sem bil zaradi športnih dosežkov 
razglašen tudi za športnika Pomurja.

Na kratko dodajam še sezam mojih večjih dosežkov:

1982:  Gradec: Pokal Savaria (ml. mladinci): 1. mesto na 100 m

 Reka: Državno prvenstvo Jugoslavije (ml. mladinci): 
           1. mesto na 100 m, 4. mesto – skok v daljino.

 Maribor: Prvenstvo Slovenije (ml. mladinci): 1. mesto na 100 m,
    1. mesto na 200 m.
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1983: Celje: Dvoransko prvenstvo Slovenije (ml. mladinci): 1. mesto na 60 m
 
 Postojna: Prvenstvo Slovenije (člani): 2. mesto na 100 m, 4. mesto na  
 200 m
 
 Maribor: Mladinski pokal republik in pokrajin: 1. mesto na 100 m, 1.  
 mesto na 4x 100 m
 
 Celje: Finale APS za mladince: 1. mesto na 100 m

 Celje: Finale APJ za mladince: 3. mesto na 100 m

1984:  Celje: Dvoransko prvenstvo Slovenije (st. mladinci): 2. mesto na 60 m

 Postojna: Finale APS za mladince: 1. mesto na 100 m

 Maribor: Prvenstvo Jugoslavije (st. mladinci): 2. mesto na 100 m

Vestnik, 23. 9. 1982
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 Maribor: Balkanske mladinske igre: 4. mesto na 100 m,
 1. mesto na 4x 100m
 
 Tolmin: Člansko prvenstvo Slovenije: 1. mesto na 100 m

 Sarajevo: Mladinski pokal republik in pokrajin: 1. mesto na 100 m

 Celje: Prvenstvo Slovenije (st. mladinci): 1. mesto na 100 m

1985: Celje: Dvoransko prvenstvo Slovenije (st. mladinci): 1. mesto na 60 m

 Maribor: Finale APS za mladince: 1. mesto – 100 m

 Zagreb: Finale APJ za mladince: 1. mesto – 100 m

 Maribor: Zorkov memorial (člani): 1. mesto – 100 m

 Budimpešta: Mednarodni mladinski miting: 1. mesto – 100 m

 Nova Gorica: Prvenstvo Slovenije za člane: 1. mesto – 100 m

 Postojna: Prvenstvo Jugoslavije (st. mladinci): 1. mesto –100 m

 Kreta-Hania: Balkansko prvenstvo (st. mladinci): 3. mesto – 100 m, 
 2. mesto – x 100 m

Vestnik, 14. 3. 1985
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Osebni rekordi (kot mladinec)

60 m – 6.88 s

100 m – 10.76 s

200 m – 22.44 s

300 m – 36.46 s

Daljina – 6.52 m

Nastopi za državno reprezentanco:

Mladinci: 7x Slovenija (Foča, Gradec, Split, Maribor, Karlovac, Celje,   
       Sarajevo) 4x Jugoslavija (Celje, Maribor, Budimpešta, Kreta)

Člani: 2x Jugoslavija (Budimpešta, Celje)

Z enega od zimskih treningov v telovadnici tedanjega Srednješolskega centra 
tehnično- pedagoške usmeritve (SŠCTP) ali kar Centra, pozimi leta 1982.
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Damjan ŠPUR: Od srednjeprogaša do odličnega šprinterja

Rojen: 22. 12. 1967 (Iljaševci, Hercegovščak pri Gornji Radgoni)

Aktivna športna kariera: 1984–2001

Članstvo v klubu: 1984–2001 (AK Pomurje)

Trener: Tiberij Lebar

Osebni rekordi: 50 m dvorana – 5,84 (1999)
   60 m dvorana – 6,78 (1999)
   100 m – 10,46 (1998)
   200 m – 21,38 (1998), 200 m dvorana – 23,05 (1997)
   300 m – 34,85 (1998)
   400 m – 49,73 (1998)

Športnik Pomurja za leto 1993.

Razvoj rezultatov (pripravil: Zdravko Peternelj, Atletska zveza Slovenije)
100 m 200 m 300 m 400 m 50 m  

(dv)
60 m  
(dv)

200 m 
(dv)

1989 49.1

1990

1991 11.55

1992 11.38 23.15

1993 10.73 21.95 / 21.79w 35.67 7.13

1994 10.99 22.03 35.10 51.58 7.15

1995 10.82 23.26 6.94

1996 10.73 22.58 7.09

1997 10.63 21.87 6.11 6.88 23.05

1998 10.46 21.38 34.85 49.73 5.92 6.87

1999 10.72 22.43 5.84 6.78

2000

2001 11.12 22.84
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Nastopi za člansko državno reprezentanco (7x):

1993 Pokal Evrope Bruno Zauli, 2. liga – 1. sk., Beljak (AUT)
 100 m (11.04, +2.3) – 7. mesto
 4x1 00 m (41.99) – 7. mesto
1993 5-boj CRO-HUN-WALES-SLO-SVK, Veszprem (HUN)
 100 m (11.06, +1.3) – 4. mesto
 4x100 m (42.75) – 5. mesto
1994 Pokal Evrope Bruno Zauli, 2. liga – 3. sk., Ljubljana (SLO)
 4x 100 m (41.73) – 5. mesto
1994 5-boj CRO-HUN-GBR-SLO-SVK, Nitra (SVK)
 4x 100 m (42.20) – 4. mesto
 4x 400 m (3:21.27) – 4. mesto
1995 4-boj CRO-HUN-SVK-SLO, Varaždin (CRO)
 4x 400 m (3:18.08) – 4. mesto
1998 Evropsko prvenstvo na prostem, Budimpešta (HUN)
 100 m (10.74, -0.3) – 38.  mesto
 4x 100 m (39.86) – 11. mesto
1998 Pokal Evrope 1. liga A sk., Budimpešta (HUN)
 100 m (10.89, -1.6) – 7.  mesto
 4x 100 m (39.97) – 5. mesto
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Z gostovanja v partnerskem mestu Murske Sobote, v Ingolstadtu v Nemčiji, julija 
1989 (od leve): Geza Grabar, Marija Števanec, Manela Pergar, Tiberij Lebar, 
Sandra Sep, Damjan Špur in Anton Šterman. V ospredju Gorazd Žilavec. Tam je 
Špur prvič pretekel 100 m pod mejo 11 sekund (10,89).

Če bi se še tako trudili, bi težko našli takšen nenavaden razvoj atletske športne 
poti, kot jo je imel Damjan Špur. V mladinski konkurenci je namreč treniral 
teke na srednje proge in tekmoval v krosu, že kot član (1986) pa se je »prelevil« 
v šprinterja. Zanimivo je, da je ves čas treniral pri enem trenerju – Tiberiju 
Lebarju, ki je z bogatim trenerskim znanjem in zelo zagnanim delom svojega 
varovanca uspel iz nekdanjega srednjeprogaša v zelo kratkem času izoblikovati v 
odličnega šprinterja. Svoj vrhunec je kot iskren prijatelj in pravi športni tovariš 
doživel leta 1998, ko je bil že v 31. letu starosti, kar so za šprinterja že relativno 
pozna leta.

V svoji dolgi in bogati športni karieri je na prvenstvih Slovenije in za APS osvojil 
več kot 15 medalj. Nase pa je opozoril že v nekdanji skupni državi (Jugoslaviji), 
saj je že na svojem prvem članskem nastopu v Varaždinu (1989) prišel v finale, 
kjer je osvojil 7. mesto (11,01). Na finalu APJ v Beogradu je bil na 100 m 9. 
(11,19), na državnem prvenstvu v Sarajevu pa 7 (11,17). Oboje je bilo leta 
1990.

Geza Grabar
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S treningi atletike sem se srečal po končanem 7. razredu osnovne šole v Gornji 
Radgoni. Sprva mi atletika ni bil prvi šport, pač pa smučanje. Zaradi velikih 
finančnih stroškov in oddaljenosti od prvega smučišča te velike želje nisem 
mogel nikoli realizirati. S prvimi atletskimi uspehi sem izstopal med vrstniki že 
v osnovni šoli. Tako je na pobudo enega od njegovih osnovnošolskih učiteljev 
telesne vzgoje (Bezneca) prišel na šolo na ogled enega od šolskih tekmovanj v 
atletiki moj kasnejši trener Tiberij Lebar. Na njegovo pobudo sem se tudi včlanil 
v AK Pomurje in sprva treniral teke na srednje proge. Po koncu vojaščine pa sem 
začel trenirati tek na kratke proge oziroma šprinte (60 m, 100 m, 200 m in 400 
m). Ker sem točno vedel, kaj hočem in ker se mi je končno uresničila velika želja 
– postati šprinter, so kmalu prišli tudi prvi uspehi. V skupni državi (Jugoslaviji) 
sem imel eno leto v teku na 100 m četrti najboljši rezultat.

Po osamosvojitvi Slovenje leta 1991 pa sem na prvem državnem tekmovanju 
v samostojni državi osvojil prvi naslov prvaka na 100 m. Po tem mejniku so 
se rezultati strmo vzpenjali. Tako sem osvojil številna priznanja na državnih 
tekmovanjih. V letu 1993 sem bil izbran tudi za športnika Pomurja.

Najboljši priznani uradni rezultat sem tekel leta 1998 (10:47). Takrat sem se 
tudi uvrstil na člansko evropsko prvenstvo v atletiki v Budimpešti. S slovensko 
štafeta 4x 100 m (Urban Acman, Marko Štor, Tomaž Božič) smo se uvrstili v 
polfinale.

V času zimskih tekmovanj pa sem se udeleževal številnih dvoranskih tekmovanj 
v teku na 60 m. Z rezultatom 6,78 sem imel enega najboljših slovenskih 
rezultatov.

Ena največjih neizpolnjenih želja mi je ostala teči 200 m pod časom 21:00. 
Zaradi poškodb tega nisem uspel realizirati. Tako sem na tej razdalji ostal pri 
najboljšem dosežku 21:37.

Atletsko kariero sem zaključil leta 2001, ko so se mi začele vrstiti številne 
poškodbe, ki jih nisem uspel sanirati.

Na dosežene rezultate sem ponosen kljub temu, da nisem uspel izpolniti vseh 
svojih cilje. Izkoristil bi priložnost in se zahvalil trenerju Tiberiju Lebarju, ki mi 
je ves čas moje atletske poti trdno stal ob strani.
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Vestnik, 10. 8. 1989

1989

1990
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Marija ŠTEVANEC: Izjemna tekmovalna bera drobnega dekliča

Rojena: 19. 11. 1969 (Borejci pri Tišini)

Aktivna športna kariera (19852–1999) 

Članica klubov:  AK Pomurje (1985–1989)
               AK IBL Olimpija, Ljubljana (1990–1994)
               AK Pomurje (1995–1999)

Trenerji: Tiberij Lebar (1985–1986)
         Mirko Šeruga (1987–1989)
         dr. Branko Škof (1990–1994)
         Tiberij Lebar (1995–1999)

Športnica Pomurja: 1. mesto (1988 in 1989)
         2. mesto (1990, 1992, 1993)
         3. mesto (1991, 1994 in 1995)

Nastopi za člansko državno reprezentanco: 5x  
1992 4-boj ČSR-AUT-ROM-SLO / članice, Praga (CZE)
  800 m (2:20.22) – 10. mesto
1993 5-boj CRO-HUN-WALES-SLO-SVK, Veszprem (HUN)
  1500m (4:37.63) – 5. mesto
1994 5-boj CRO-HUN-GBR-SLO-SVK, Nitra (SVK)
  1500m (4:34.32) – 4. mesto
1995 4-boj CRO-HUN-SVK-SLO, Varaždin (CRO)
  800 m (2:09.61) – 3. mesto
  4x400 m (3:42.46) – 2. mesto
1998 6-boj ESP-FRA-ITA-POR-RUS-SLO/dvorana, Genova (ITA)
  400 m (56.36) – 6. mesto
  1+2+3+400 m (5:02.90) – 6. mesto

Osebni rekordi:        200 m – 25,89 (1997)
   300 m  - 39,87 (1998)
   400 m – 55,19 (1997), 400 m dvorana – 56,36 (1998)
   600 m – 1:32,79 (1996)
   800 m – 2:06,87 (1997), 
   800 m -  dvorana–2:10,83 (1998)
                             1.000 m – 2:53,06 (1995)
                             1.500 m – 4:32,56 (1994)
            2.000 m – 6:36,14 (1994)
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Razvoj rezultatov (pripravil Zdravko Peternelj, Atletska zveza Slovenije)

200 m 300 m 400 m 400 m 
(dv) 600 m 800 m 800 m 

(dv) 1000 m 1500 m 2000 m

1987 26.9

1988
1989
1990 55.76

1991 40.99 56.60 2:09.88 2:57.91 4:53.48

1992 57.29 2:10.06 2:22.12 4:34.80

1993 41.65 57.80 2:13.46 2:58.15 4:35.88

1994 42.56 2:11.43 4:32.56 6:36.14

1995 58.66 1:37.37 2:09.00 2:53.06 4:33.90

1996 26.57 41.25 56.19 1:32.79 2:09.60 2:57.84

1997 25.89 40.92 55.19 57.64 1:35.78 2:06.87

1998 39.87 55.64 56.36 2:07.34 2:10.83

1999 26.17 40.96 56.44 2:11.70 2:15.56
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Tako v pomurski, kakor tudi v slovenski atletiki je poldrugo desetletje igrala 
pomembno vlogo, saj je veljala za eno najboljših tekačic na krajše srednje proge 
v državi. Kakšno veljavo je imela kot drobno dekle v pomurskem športu, najbolj 
zgovorno priča kar osem neprekinjenih uvrstitev med tri najboljše pomurske 
športnice v letih 1988–1995.

Kot se spominja, se je v drugem letniku srednje ekonomske šole v Murski 
Soboti zgolj iz radovednosti odločila, da se bo pri soboškem atletskem klubu 
preizkusila v atletiki. Prve treninge je opravila pri trenerju Tiberiju Lebarju, čez 
dobro leto pa je začela z resnim delom pri Mirku Šerugi. Zelo hitro so prišli tudi 
prvi rezultati, in to jo je še bolj spodbudilo k načrtnemu delu. Prve odmevne 
uspehe je dosegla v krosu, zelo hitro pa se je znašla tudi na atletski stezi. Leta 
1987 je bila kot članica klubske ekipe (skupaj z Manuelo Pergar, Edito Banfi in 
Štefko Sluga) v Kopru ekipna prvakinja Slovenije v krosu za starejše mladinke, v 
isti sestavi pa so mlade atletinje na državnem prvenstvu Jugoslavije v Svetozarevu 
osvojile 4. mesto, Marija pa je tam posamično osvojila 14. mesto. Marija 
Števanec je bila leta 1988 tudi članica zmagovalne ekipe starejših mladink AK 
Pomurje, ki je na državnem prvenstvu v krosu v Titovem Velenju osvojila še 
naslov državnih prvakinj. Števanečeva se je tedaj posamično uvrstila na 9. mesto.

Leto 1988 je v tekmovalnem smislu bilo eno njenih najuspešnejših, s čimer 
se je dokončno uveljavila kot zelo nadarjena in perspektivna atletinja. Tega leta 
je namreč postala mladinska slovenska prvakinja v teku na 800 m ter druga na 
400 m, na veliko presenečenje vseh pa je bila tudi dvakrat druga na mladinskem 
prvenstvu Jugoslavije, na finalu APJ pa 5. na 400 m in 9. na 800 m. Tedaj je 
prvič oblekla tudi dres državne reprezentance v mladinski kategoriji, dvakrat pa 
je nastopila tudi za mladinsko slovensko reprezentanco. Čeprav še mladinka, je 
leta 1988 v teku na 400 in 800 m osvojila tudi članska naslova, najhitrejša pa je 
bila tudi na finalu Atletskega pokala Slovenije na 800 m.
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Vestnik, 28. 7. 1988

Zaradi čedalje težjih materialnih pogojev za delo v domačem klubu se je 
odzvala povabilu iz Ljubljane in je konec leta 1989 prestopila k ljubljanski IBL 
Olimpiji. Leto zatem ji je v novem klubu sledila tudi njena klubska kolegica 
Manuela Pergar. Takoj po končani srednji šoli se je zaposlila, kljub temu pa je 
skoraj desetletje uspešno združevala službo in šport in ob tem v popoldanskih 
urah v Murski Soboti tudi trenirala.
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Predvsem svoji železni volji se ima zahvaliti, da je kljub številnim 
obveznostim in daleč od oči trenerja novega kluba v tem času dosegla zavidanja 
vredne rezultate. Skupaj je v tekih na 400 m, 800 m in 1.500 m osvojila več 
kot 20 odličij na slovenskih državnih prvenstvih, od tega tudi nekaj državnih 
naslovov. Čeprav je bila uspešna tudi v teku na 1.500 m (marsikdo je videl njen 
največji potencial prav na daljših srednjih progah), ji ta razdalja nikoli ni bila 
posebej pri srcu. Eno njenih najuspešnejših sezon je bilo leto 1993, ko je poleg 
članske prvakinje Slovenije v teku na 800 m ter drugega mesta na 1.500 m, 
osvojila še drugo mesto na APS na 800 m, z novim klubom pa je na evropskem 
ekipnem pokalu državnih prvakov na Cipru osvojila ekipno 3. mesto. Na istem 
tekmovanju je v štafeti 4 x 400 m s svojimi klubskimi kolegicami (Brigito 
Langerholc, Elviro Alibabič in Majo Gorjup) takrat dosegla tudi nov državni 
rekord. Zaradi vse težje časovne in prostorske uskladitve s trenerjem v novem 
klubu, je zadnjih pet let preživela v klubu in s trenerjem, s katerim je storila tudi 
prve atletske korake.

V enem od pogovorov za članek, katerega avtor je bil leta 1995 spodaj 
podpisani, je dejala: »Največ mi pomeni, da me je domača javnost sprejela kot 
športnico, ki točno ve, kaj hoče, in predvsem, koliko zmore. Mnenje ljudi v 
domačem okolju o ženskah – športnicah, se na srečo tudi v Pomurju spreminja 
in se nagiba k pozitivnemu.« Hvaležna in ponosna je, da jo je šport izoblikoval 
v tako trdno in močno osebnost.

Geza Grabar

Na enem od tekmovanj na atletskem stadionu v Šiški v Ljubljani okrog leta 
1990. (Od leve): Marjana Zajfrid, Jolanda (Steblovnik) Čeplak in Marija 
Števanec.
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Bojan ŠEBJAN: Tretji najhitrejši v Jugoslaviji na 300 m

Rojen:  24. 7. 1969 (Murska Sobota)

Atletska kariera: 1982–1989
Članstvo v klubu: AK Pomurje
Trenerja:  Janez Težak (1982–1983),
     Tiberij Lebar (1984–1989).

Največji uspehi:
 ~ 3. mesto na 300 m (36,61), državno mladinsko prvenstvo Jugoslavije, 

Maribor (1986)
 ~ 1. mesto za 200 m (23,5) in 2. mesto na 100 m (11,6) na prvenstvu 

Slovenije za mlajše mladince v Postojni (1986)
 ~ 2. mesto na 60 m (7,32) na članskem dvoranskem prvenstvu Slovenije, 

Celje (1988)
 ~ 3. mesto na 100 m (11,4) na prvenstvu Slovenije za starejše mladince, 

Maribor (1988)
 ~ 3. mesto na 100 m (11,55) kot član slovenske reprezentance na troboju 

mladinskih selekcij Štajerske (Avstrija), Železne županije (Madžarska) in 
Slovenije za pokal Savaria v Mariboru (1987)

 ~ 4. mesti na 100 m (11,41) in 200 m (23,35) na prvenstvu Slovenije za 
starejše mladince v Postojni (1987)

 ~ 5. mesto na 100 m (11,3) na prvenstvu Slovenije za starejše mladince, Celje 
(1986)

 ~ 6. mesto na 60 m (7,32) na dvoranskem prvenstvu Slovenije, Ljubljana 
(1989)

 ~ 7. mesto na 200 m (26,4) na posamičnem članskem prvenstvu Slovenije, 
Ljubljana (1987)

 ~ 9. mesto na 100 m (12,14) in 10. mesto na 200 m (23,44) na članskem 
prvenstvu Slovenije v Postojni (1986)

 ~ pomurski rekord 4 x 100 m (Anton Šterman, Damjan Špur, Atila Horvat) 
43,9 in 

 ~ osebni na 100 m (10,9) na kvalifikacijah APS, Maribor (1989)

Osebni rekordi:  60 m v dvorani – 7,32 (1988)

   100 m – 10,9 (1989)
   
   200 m – 22,5 
   
   300 m – 36,61 (1986)
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Nekoč sem bil atlet. Na stadionu, ki ga več ni, pri OŠ I, sem v mladosti, ki 
je tudi več ni, treniral atletiko. Nisem bil sam, številni prijatelji so bili z menoj. 
Tam nekje je bila postavljena ovira za tek čez zapreke. Radi smo posedali na njej. 
Si pripovedovali zgodbe, doživetja s tekmovanj, govorili o treningih. Stresali 
številne vice. Včasih tudi popivali …

Sem bil uspešen atlet? Ne vem. Niti ni pomembno. Sem pa vseeno odšel 
na podstrešje hiše staršev iskat škatlo, kjer imam shranjena odličja. In jo našel. 
Zaprašeno, v njej pa kup medalj. Bronasta s prvenstva Jugoslavije (takrat, v 
osemdesetih letih, smo naši domovini tako pač rekli), tek na 300 m za mlajše 
mladince. Zlata, tek na 200 m, srebrna na 100 m, oboje s prvenstva Slovenije, 
bronasta pa še ena bronasta prav tako s prvenstva Slovenije. Kako odlična 
priložnost, da se zahvalim trenerju Tiberiju Lebarju za vse uspehe. Tibi, hvala ti!

Takrat smo sanjali o medaljah. Z vloženim trudom, ki ga je bilo zares 
ogromno, saj sem treniral skoraj vsak dan dve, včasih celo tri ure, sem jim 
sledil. Nekatere skrite cilje sem izpolnil, drugi so ostali neuresničeni. Danes so 
zame medalje zgolj kos kovine, mnogo bolj cenim doživetja, veselje ob zmagah, 
razočaranja ob porazih, spomine na težke treninge. Za njih ni bilo nikoli nobenih 
izgovorov, nobenih ovir. Dež, sneg, mraz, šolske obveznosti… Nikoli niso bili 
razlog, da ne bi šel na trening. Hvaležen sem za čas, ki sem ga preživel s prijatelji 
atleti. Med nami so bile spletene prav posebne vezi. Dosti časa smo preživeli 
skupaj, pa ne samo na treningih; družili smo se ob vsaki priložnosti, skupaj smo 
praznovali, se zabavali. Če je bil kateri od nas na služenju vojaškega roka, smo 

Vestnik, 1986
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si pisali pisma. Katerokoli medaljo lahko vržem v koš, pisma prijateljev Šakija, 
Geze, »Pegoja« (naj počiva v miru), Špura, »Tunčeka«, Manuele … nikoli.

In še pomembnejše: to je bilo obdobje, ki je določilo mojo prihodnost. 
Prepričan sem, da ne bi bil to, kar sem danes, če ne bi treniral atletiko. In na to, 
kar sem danes, sem zelo ponosen in tudi srečen.

Na stadionu v Šiški v Ljubljani pred štartom na 200 m, leta 1988
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Na enem od treningov na stadionu pri OŠ I, leta 1986. 
Od leve Edita Banfi, Bojan Šebjan, Damjan Špur, Srečko 
Šarkanj, Manuela Pergar, Igor Potočnik, Tiberij Lebar in 
Geza Grabar.
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Edita BANFI (ČERNJAVIČ): Večkratna ekipna republiška in 
državna prvakinja v krosu

Rojena: 9. 4. 1969 (Murska Sobota, Bakovci)

Atletska kariera: 1982–1988

Članstvo v klubu: AK Pomurje

Trenerja: Mirko Šeruga, Tiberij Lebar

Največji uspehi:

 ~ 3. mesto: prvenstvo Slovenije, 1.500 m, članice (še kot ml. mladinka), 
Tolmin (1984),

 ~ 1. mesto: ekipno prvenstvo Jugoslavije, kros, st. mladinke, Titovo Velenje 
(Manuela Pergar, Edita Banfi, Marija Števanec in Štefka Sluga) (1988),

 ~ 1. mesto: ekipno prvenstvo Slovenije, kros, st. mladinke, Koper (Manuela 
Pergar, Edita Banfi, Marija Števanec in Štefka Sluga) (1987),

 ~ 1. mesto ekipno, prvenstvo Slovenije, kros, st. mladinke, Titovo Velenje 
(Manuela Pergar, Edita Banfi, Štefka Sluga) (1988),
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 ~ 1. mesto: Maraton treh src Radenci in Kranj 10 km (še kot pionirka) 
(1983),

 ~ 2. mesto: ekipno prvenstvo Slovenije, kros, ml. mladinke, Ljubljana (z 
Jožico Kovačič) (1984),

 ~ 2. mesto: ekipno prvenstvo Jugoslavije, kros, ml. mladinke, Čačak 
(Manuela Pergar, Edita Banfi, Jožica Kovačič) (1984),

 ~ 2. mesto: Maraton treh src Radenci, polmaraton, mladinke (1984),
 ~ 2. mesto: Kros Dela, Novo mesto, ml. mladinke (1985),

 ~ 2. mesto: Maraton treh src Radenci, polmaraton, mladinke (1986),
 ~ 2. mesto: ekipno, finale APS, 4x 400 m, st. mladinke, Celje (Manuela 

Pergar, Edita Banfi, Štefka Sluga, Marija Števanec), nov pomurski rekord 
4:04,0 (1988),

 ~ 4. mesto: ekipno prvenstvo Jugoslavije, kros, st. mladinke, Svetozarevo 
(Manuela Pergar, Marijo Števanec, Edita Banfi, Štefka Sluga) (1987),

 ~ 4. mesto: ekipno prvenstvo Jugoslavije, 4x 400 m, st. mladinke, Varaždin 
(Manuela Pergar, Edita Banfi, Štefka Sluga, Marija Števanec) (1988),

 ~ 4. mesto: na 800 m in 6. mesto na 400 m, prvenstvo Slovenije, st. 
mladinke, Postojna (1987),
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 ~ 4. mesto: prvenstvo Slovenije, kros, st. mladinke, Titovo Velenje (1988),
 ~ 5. mesto: prvenstvo Jugoslavije, kros, st. mladinke, Titovo Velenje (1988),
 ~ 5. mesto: prvenstvo Jugoslavije, kros, ml. mladinke, Murska Sobota 

(1985),
 ~ 5. mesto: prvenstvo Slovenije, kros, st. mladinke, Maribor (1986),
 ~ 5. mesto: prvenstvo Slovenije, kros, st. mladinke, Koper (1987),
 ~ 6. mesto: prvenstvu Slovenije, kros, ml. mladinke, Ljubljana (1984),
 ~ 7. mesto: prvenstvo Jugoslavije, 1.500 m in 3.000 m, st. mladinke, 

Varaždin (1988),
 ~ 15. mesto: prvenstvo Jugoslavije, kros, ml. mladinke, Čačak (1984),
 ~ 16. mesto: prvenstvo Jugoslavije, kros, st. mladinke, Svetozarevo (1987),
 ~ 3. mesto: mednarodni atletski miting, Titovo Velenje, 800 m (1984).

Izbor za športnika/športnico Pomurja (1985, 2. mesto; 1983 in 1984, 3. mesto).

Z razglasitve 3. najboljše športnice Pomurja leta 
1983.
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Na treningu okrog leta 1983 (od leve): Suzana Brozović, Igor Potočnik (zgoraj), Štefan Fujs, 
Alojz Flisar in Edita Banfi. Čepi Marija Kolmanko.
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Osebni rekordi:

300 m – 44,2,

400 m – 63,39

600 m – 1:42,3

800 m – 2:22,92

1.500 m – 4:53,4 (1987)

3.000 m – 10:58,30

4x 400 m (Manuela Pergar, Edita Banfi, Štefka Sluga, Marija Števanec) 
4:04,0

Začetek moje športne karier sega že v osnovno šolo tedanje OŠ Karel 
Destovnik Kajuh (danes OŠ II Murska Sobota). Začela sem s košarko in 
odbojko. V 6. razredu me je »tovarišica« vprašala, ali bi na atletskem troboju 
(met žogice, skok v daljino in tek na 60 m) nadomestila eno od manjkajočih 
učenk. Šla sem in v troboju zmagala. To mi je dalo zagona, da sem se pojavila 
tudi na občinski kros v soboškem parku, kjer sem bila tretja. S 1. mestom na 600 
m na enem od osnovnošolskih tekmovanj pa sem se uvrstila v občinsko ekipo za 
tekmovanje v Szombathelyju na Madžarskem, kjer pa sem bila 3. Ti uspehi so 
bili odločilni, da sem začela trenirati atletiko. Kot pionirka sem nastopala na 300 
m in 600 m in se še kot pionirka pojavila na članskem republiškem prvenstvu 
v Tolminu, kjer sem v teku na 3000 m osvojila 3. mesto in bronasto medaljo. 
Moj trener je bil Mirko Šeruga in bila sem tudi druga na republiškem krosu in 
peta v Jugoslaviji. Kot pionirke in mladinke smo bile z Jožico Kovačič, Manuelo 
Pergar, Marijo Števanec in Štefko Sluga ekipno večkrat med zmagovalkami v 
krosih tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji; tudi v štafetnem teku 4x 400 m smo v 
mladinskih konkurencah večkrat osvajale medalje na takratnih republiških in 
državnih prvenstvih. Od leta 1982 sem se udeleževala Maratonov treh src: sprva 
sem tekla 10 km, kasneje pa tudi 21 km, večkrat zmagala ali bila med prvimi 
tremi. Bila sem tudi trikrat med prvimi tremi športnicami Pomurja (1983 in 
1984 – 3. mesto in 1985 – 2. mesto).

Nekaj imen, ki so trenirali v klubu v času, ko sem bila članica kluba: Igor 
Potočnik – Pego (že pokojni), Dušan Rantaša, Danilo Horvat, Štefan Fujs, 
Bojan Režonja, Bojan Šebjan, Srečko Šarkanj, Geza Grabar, Nataša Brulc, 
Suzana Brozović, Majda Grabar, Jožica Mutvar, Jožica Kovačič, Marija Števanec, 
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Manuela Pergar itd. Od starejših atletov pa se spominjam tudi Alojza Flisarja 
– Đoko, Milana Baleka, Stanka Goloba. Moram omeniti tudi mojega drugega 
trenerja Tiberija Lebarja, ki je bil z nami na številnih tekmovanjih, nas bodril in 
se veselil z nami vsakega uspeha ...

Manuela PERGAR: Do članskih kolajn še kot mladinka

Rojena: 12. 12. 1970

Atletska kariera: 1984–1994

Članstvo v klubih:
 AK Pomurje (1984–1990), trenerja Mirko Šeruga, Tiberij Lebar

 AK IBL Olimpija, Ljubljana (1991–1994), dr. Branko Škof

Manuela Pergar na prvenstvu Slovenije v Postojni, 
1988
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Največji uspehi:

1984:

 ~ 1. mesto, kros, ekipno, prvenstvo Jugoslavije, ml. mladinke, Čačak 
(Manuele Pergar, Edita Banfi, Jožica Kovačič)

1985:

 ~ 14. mesto, kros, prvenstvo Jugoslavije, ml. mladinke, Murska Sobota

1986

 ~ 10. mesto, kros, prvenstvo Slovenije, ml. mladinke, Maribor
 ~ 3. mesto, 10 km, VI. Maraton treh src, Radenci
 ~ 4. mesto, 1.500 m in 7. na 800 m (še kot pionirka), prvenstvo Slovenije, 

Postojna
 ~ 6. mesto, 800 m, prvenstvo Slovenije, ml. mladinke
 ~ 5. mesto, 1.500 m, prvenstvo Slovenije, st. mladinke

Odmevna zmaga v madžarskem Szombathelyju v 
teku na 5.000 m, september 1986
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1987

 ~ 1. mesto, kros, ekipno, prvenstvo Slovenije, st. mladinke, Koper 
(Manuele Pergar, Edita Banfi, Marija Števanec, Štefka Sluga)

 ~ 3. mesto, kros, prvenstvo Slovenije, st. mladinke, Koper
 ~ 9. mesto, kros, prvenstvo Jugoslavije, st. mladinke, Svetozarevo (ekipno 

4. mesto)
 ~ 1. mesto, 10 km, VII. Maraton treh src, Radenci
 ~ 1. mesto, cestni tek 15 km, Lipnica (Avstrija)
 ~ 2. mesto, 1.500 m in 3. mesto, 800 m, prvenstvo Slovenije, st. 

mladinke, Postojna
 ~ 3. mesto, 3.000 m in 5. mesto, 800 m, prvenstvo Slovenije, članice, 

Ljubljana
 ~ 2. mesto, 1.500 m, 6. mesto 800 m in 6. mesto 4x 400 m, finale APS, 

mladinke, Maribor
 ~ 2. mesto, kros Dela, st. mladinke, Velenje

1988

 ~ 1. mesto, kros, ekipno, prvenstvo Slovenije, st. mladinke, Titovo 
Velenje (Manuele Pergar, Edita Banfi, Štefka Sluga)

 ~ 2. mesto, kros, prvenstvo Slovenije, st. mladinke, Titovo Velenje
 ~ 1. mesto, kros, ekipno, prvenstvo Jugoslavije, st. mladinke, Titovo 

Velenje (Manuele Pergar, Edita Banfi, Marija Števanec, Štefka Sluga)
 ~ 3. mesto, kros, prvenstvu Jugoslavije, st. mladinke, Titovo Velenje,
 ~ 4. mesto, 3.000 m in 4. mesto 4x 400 m (Manuela Pergar, Marija 

Vestnik, 29. oktober 1987
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Števanec, Edita Banfi, Štefka Sluga), finale APS, članice, Celje
 ~ 2. mesto, 3.000 m, 4. mesto, 1.500 m in 4. mesto 4x 400 m, prvenstvo 

Jugoslavije, st. mladinke, Varaždin
 ~ 1. mesto, 3.000 m in 1. mesto 4x 400 m, prvenstvo Slovenije, st. 

mladinke, Maribor

 ~ 3. mesto, 800 m in 3. mesto, 1.500 m, prvenstvo Slovenije, člani, 
Postojna

 ~ 3. mesto, 800 m, 3. mesto, 1.500 m in 2. mesto 4x 400 m, finale APS, 
st. mladinke, Celje

 ~ 2. mesto, 800 m, članica slovenske mladinske reprezentance, troboj 
Slovenija – Železna županija (H) in Štajerska (A), Kapfenberg (A)

 ~ 6. mesto, 1.500 m in 6. mesto 4x 400 m, finale APJ, mladinke, Zagreb
 ~ 4. mesto, 1.500 m, članica slovenske mladinske reprezentance, pokal 

republik in pokrajin, Zagreb
 ~ 2. mesto, kros Dela, st. mladinke, 1. mesto ekipno (Marija Števanec, 

Tamara Poredoš), Domžale
 ~ 2. mesto, kros Univerze Ljubljana
 ~ 1989
 ~ 1. mesto, 10 km, IX. Maraton treh src, Radenci
 ~ 2. mesto, 3.000 m in 3. mesto 1.500 m, prvenstvo Slovenije, mladinke
 ~ status perspektivnega razreda

1990

 ~ 2. mesto, 800 m in 3. mesto, 1.500 m, prvenstvo Slovenije, članice, 
Postojna

 ~ 6. mesto, 400 m in 9. mesto, 800 m, prvenstvo Jugoslavije, članice, Sarajevo
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 ~ 3. mesto, 1.500 m, mednarodni atletski miting, članice, Novo mesto
 ~ 4. mesto, kros Dela, Velenje, članice (ekipno 1. mesto, Marija Števanec)

1991–1993: Naslov državnih prvakinj v štafeti 4x 400 m, z ekipo IBL Olimpija 
udeležba na evropskem klubskem prvenstvu v Milanu, uvrstitev v študentsko 
ekipo za evropsko prvenstvo v Parizu.

Športnica Pomurja: 1. mesto (1987), 2. mesto (1988), 3. mesto (1990)

Razvoj rezultatov (pripravil Zdravko Peternelj, AZS)

300 m 400 m 600 m 800 m 1500 m 3000 m 3000 m 
(dv) maraton

1991 43.34 2:12.09 4:43.69

1992 2:13.51 4:40.80 10:36.0

1993 59.44 1:37.77 2:15.21 4:44.45 11:01.43

1994 3:35:37

Mednarodni uspehi

1992  4-boj ČSR-AUT-ROM-SLO / članice, Praga (CZE)
  1500 m (5:03.42) – 11. mesto

Nastop za slovensko reprezentanco (3x):

 - mladinsko 2x (1988)
 - člansko 1x (1992)

Spomini na mojo atletsko pot

Če me vprašate, kdaj sem začela z atletiko, na to težko odgovorim. Tekla 
sem pravzaprav vedno rada. Z očetom sva se v otroštvu veliko lovila in hodila 
na dolge pohode – takrat mi je bil cilj, da bom nekoč tekla tako hitro kot on. Pa 
sem ga res prehitela že čez nekaj let. V osnovni šoli, ki sem jo deloma obiskovala 
v Nemčiji, sem si zastavila cilj, da dosežem zlato športno priznanje z najboljšim 
rezultatom. Takrat smo skakali v daljino, tekli na 75m (!) in na 300 m. In sem 
to dosegla.

Ko sem se vrnila takrat še v Jugoslavijo, sem leta 1982 zmagala najprej na 
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občinskem, nato še na medobčinskem krosu in se uvrstila v ekipo za kros Dela, 
ki je takrat bil v Velenju. Polna navdušenja sem še dan pred tem nastopom 
odtekla 6 km po klancih gor in dol – seveda se to naslednji dan na sami tekmi ni 
pokazalo kot najboljša izbira, tako sem plačala svoj prvi »davek neizkušenosti«.

Kmalu zatem sem se včlanila v AK Pomurje, kjer me je pod svoje vodstvo 
prevzel Tiberij Lebar – Tibi.

Uživala sem na treningih, bolj je bilo težko, bolj sem se trudila. Spominjam 
se svojih »sotrpinov« – Edite, ki je takrat v mojih očeh veljala za nepremagljivo 
na 600 m, Jožice, Štefke in kasneje še Marije Števanec, s katero sva najdlje 
vztrajali v atletiki – in se še danes kdaj srečava na kaki tekmi. Pa seveda tudi 
moškega dela ekipe – Geza, Igorja, Vita, Duleta, Danila, Bojčija, Damjana …

Spominjam se našega atletskega stadiona s 320-metrsko stezo za OŠ I, ki 
ga že veliko let ni več. Pozimi in vedno, ko je deževalo, je bil neuporaben za 
trening, saj si se kar pogreznil, ker tartana takrat še nismo imeli. Spominjam 
se tudi naše slačilnice, ki je bila pozimi vedno tako mrzla, da smo po moje 
postavljali rekorde v preoblačenju.

Enkrat na nekaj let smo dobili klubske trenirke in nogavice. Pa tudi 
»šprinterce« in copate. To je bil praznik! Na priprave takrat še nismo hodili. 
Med zimskimi počitnicami smo imeli svoje priprave kar doma – s Tibijem smo 
se vsak dan vozili v Moravske Toplice in se tam »gnali« po »Rumičevem bregu«. 
Spominjam se tudi neke zime, ko je bil moj trener Mirko Šeruga (ki je prevzel 
ženski del ekipe), da smo trenirali na kanalu – gazili smo po polmetrskem snegu, 
delali poskoke, punce so se med sabo nosile gor na kanal in spet dol. Bilo je 
težko, vendar smo vedele, zakaj garamo.

Uspehi niso izostali – bila sem tretja na republiškem (slovenskem) krosu, 
punce večkrat ekipno republiške prvakinje. V Svetozarevu v Srbiji smo Pomurke 
ekipno osvojila 4. mesto, naslednje leto (1988) pa že naslov državnih prvakinj 
v krosu (še v Jugoslaviji), kar je seveda pomenilo velik uspeh. Bila sem tudi 
kandidatka za jugoslovansko reprezentanco, saj sem na jugoslovanskem 
prvenstvu osvojila naslov vice prvakinje na 3.000m. Tudi na cestnih tekih in 
na stezi so se uspehi začeli vrstiti. Večkrat sem zmagala na Maratonu treh src v 
Radencih, bila slovenska prvakinja na 3.000 m, zmagovala na cestnih dirkah po 
Sloveniji, Avstriji in Italiji. »Nagrajena« sem bila z dvema nazivoma najboljše 
športnice Pomurja.

Ko sem začela študirati v Ljubljani, sem se pridružila ekipi IBL Olimpije. 
Sledili so novi uspehi – naslov državnih prvakinj v štafeti 4x 400 m, med leti 
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1988 in 1992 nekaj uvrstitev v državno reprezentanco na 800 in 1.500 m, 
udeležba na evropskem klubskem prvenstvu v Milanu, uvrstitev v študentsko 
ekipo za evropsko prvenstvo v Parizu. Moji osebni rekordi so 57,9 na 400 m, 
2:12 na 800 m in 4:32 na 1.500 m.

Februarja 1994 sem prenehala s treniranjem pri Olimpiji. Po sporu s 
takratnim trenerjem se nikoli več nisem vrnila na trening. Prvega aprila tistega 
leta sem srečala enega kolega, ki me je takrat nagovoril, da bi šla na maraton v 
New York. Ker je bil prvi april, sem menila, da gre za šalo. Pa temu ni bilo tako. 
Čez nekaj dni sem se tudi odločila – poskusila bom. Trenirala in pripravljala 
sem se sama – s pomočjo pridobljenega znanja v 12 letih treniranja, z nasveti 
s strani tekaških kolegov – maratoncev, nekaj sem pa tudi prebrala po knjigah. 
Internet v tistih časih še ni bil v razmahu. Šla sem in odtekla svoj prvi maraton. 
S časom 3:27 sicer nisem bila najbolj zadovoljna, bila sem pa vesela, da sem 
prestala to preizkušnjo. Ko sem prečkala ciljno črto, sem si zaželela, da bi nekoč 
spet odtekla kak maraton.

Od takrat je minilo že več kot dvajset let. Novega maratona (še) nisem 
pretekla, vendar v meni še vedno tli ta želja.

Sedaj sem sicer zaplavala v vode karateja in malo manj tečem, vendar mi je 
atletika še vedno ostala šport številka ena. Več kot vesela pa sem, da je tudi moj 
mlajši sin Alex zaplaval v atletske vode in že niza prve uspehe.

Moja mladost je bila zaznamovana s tekom. Še danes se mi vedno nekam 
mudi. In tečem. Srečna sem, da sem lahko bila v tistih časih del ekipe AK 
Pomurja.

Legendarna ekipa AK Pomurje, večkratne slovenske in jugoslovanske prvakinje v krosu ter 
trofejne tudi v teku 4x 400 m. Še vedno imajo na tej razdalji pomurski rekord 4:04,00 
(1988). Od leve: Marija Števanec, Manuela Pergar, Štefka Sluga in Edita Banfi.
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David Horvat: Atletski dosežki

Z atletiko sem se začel ukvarjati leta 1999 pod vodstvom trenerja Tiberija 
Lebarja v Atletskem klubu Pomurje.

Prvi vidnejši rezultat sem dosegel že prvo leto treniranja in postal državni 
prvak v teku na 1.000 m in v krosu.

V naslednjih letih sem osvojil 49 kolajn na državnih prvenstvih v vseh 
starostnih kategorijah, nastopil v pionirski, mladinski in kasneje še v članski 
slovenski atletski reprezentanci.

V štafeti 100, 200, 300 in 400 m smo s klubskimi kolegi (Štefan Maučec, 
Gregor Kranjec, Denis Hamler in David Horvat) postavili državni rekord, ki si 
ga lastimo še danes.

Leta 2001 sem nastopil na mednarodnih igrah šolarjev v Szombathelu na 
Madžarskem in leta 2002 v Plocku na Poljskem, kjer sem dosegel 6. mesto v 
teku na 1.500 m.

Leta 2003 sem nastopil na EYOPU v Parizu, kjer sem zasedel 19. mesto v 
teku na 400 m.

Konec leta 2008 sem začel sodelovati s trenerjem Borutom Podgornikom.
Leta 2009 sem se uvrstil v reprezentanco in se udeležil 25. univerzijade v 

Beogradu. Nastopil sem v svoji paradni disciplini v teku na 800 m, se prebil v 
polfinale in končal na končnem 23. mestu.

Leta 2009 sem v Novem mestu proslavil svoj osebni rekord v teku na 800 
m, ki znaša 1:49,50.

Pozimi leta 2010 sem končal svojo atletsko kariero.

Aleš Zver - Zgodba o uspehu

Redko kdaj se v Pomurju rodijo atletski talenti, ki že v svoji rani mladosti 
dosegajo vrhunske atletske rezultate in uspehe. Eden od teh atletskih talentov 
je Aleš Zver, ki se je rodil 6. 4. 1993. Doma je v Odrancih in danes tekmuje za 
AK Panvita Murska Sobota.

Svojo športno aktivnost in pot je kot večina mladostnikov začel z 
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nogometom, a že pri svojih 12-tih letih je ugotovil, da mu je bolj pri srcu atletika 
kot nogomet, predvsem teki na srednje proge.

V začetku leta 2006 je začel z aktivnimi in napornimi atletskimi treningi 
5-krat tedensko pod vodstvom Janeza Kovača in že v letu 2008 dosegel vidne 
rezultate tako na osnovnošolskih prvenstvih, tekih pomurskega pokala in druga 
in tretja mesta na državnih prvenstvih pionirjev, mlajših in starejših mladincev. 
S temi rezultati je opozoril na svoje sposobnosti in kvaliteto v tekih na srednje 
proge.

V letu 2008 je na 800 m dosegel odličen rezultat 1:57,14 (24 stotink 
zaostanka za državnim rekordom pionirjev U-16 in eden izmed zelo redkih, 
ki se je na 800 m spustil pod 2 minuti že kot pionir). Največji uspeh tega leta 
je bila njegova udeležba na mednarodnih igrah šolarjev v Ameriki – v San 
Franciscu, kjer je med udeleženci iz vsega sveta v starosti do 15 let dosegel 1. 
mesto v teku na 800 m. Istega leta je postal državni prvak za pionirje v teku na 
1.000 m in 3.000 m. Naj omenimo še, da je v letu 2008 postal tudi državni 
prvak za osnovne šole na 1 km (pred 30 leti je enak dosežek dosegel oče Silvester, 
nekdanji član AK Pomurje).

V letu 2008 je Aleš na državnih prvenstvih dosegel 10 medalj (4x 1. mesto, 
4x 2. mesto in 2x 3. mesto).

Od leta 2008 dalje je bil stalni član državnih reprezentanc za pionirje, 
mlajše in starejše mladince in tudi mlajše člane.

V letu 2009 je dosegel naslednje vidne uspehe (8 medalj na državnih 
prvenstvih):

• 1. mesto na dvoranskem državnem prvenstvu na 800 m za mladince,
• 1. mesto na krosu občinskih reprezentanc Slovenije za mlajše mladince,
• 1. mesto državnem prvenstvu na 1.500 m za mlajše mladince,
• 1. mesto državnem prvenstvu v uličnem teku za srednje šole – Žalec,
• 2. mesto državnem prvenstvu na 1.500 m za starejše mladince,
• 3. mesto državnem prvenstvu na 800 m za starejše mladince

• član države reprezentance na 800 m za mlajše mladince z rezultatom 
1:56,28, za katero je v letu 2009 zbral 5 nastopov, med drugim tudi 
nastop na EP v krosu v Dublinu.

V letu 2010 naslednji pomembnejši uspehi (7 medalj na državnih prvenstvih):
• 1. mesto državnem prvenstvu na 800 m za člane – Velenje,
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• 3. mesto državnem prvenstvu na 1.500 m za člane – Velenje,
• 1. mesto državnem prvenstvu na 1.500 m za mlajše mladince – Nova 

Gorica,
• 2. mesto državnem prvenstvu na 800 m za mlajše mladince – Ljubljana,
• 2. mesto na dvoranskem državnem prvenstvu na 1.500 m za mladince 

– Linz,
• 3. mesto na finalu APS za člane na 800 m (1:52,34) – Maribor,
• 1. mesto na troboju Slovenija – Italija – Francija za mlajše mladince 

na 800 m,
• 1. mesto za reprezentanco na igrah Alpe Jadran 800 m,
• 2. mesto za mladinsko reprezentanco (Slo–Hun–Cze–Hrv),
• v Moskvi na kvalifikacijah za mladinske olimpijske igre (nastopili 

tekmovalci iz celotne Evrope) se uvrstil s 4. časom v finale – postavil tudi 
nov državni rekord za mlajše člane na 1.000 m – 2:26,27; tekmovanje 
končal na 12. mestu, vendar se s tekmovanja vrnil s 5. časom Evrope,

• na evropski top listi za leto 2010 je med mlajšimi mladinci na 1.000 m 
bil uvrščen s časom 2:26,27 na 6. mesto,

• za slovensko reprezentanco je leta 2010 zbral 5 nastopov.

V letu 2011 so ga pestile poškodbe, zato je le redko tekmoval, 
najpomembnejši rezultat tega leta je bil:

• 1. mesto na dvoranskem državnem prvenstvu na 800 m za mladince.

V letu 2012 je dosegel sledeče rezultate:

• 1. mesto na državnem prvenstvu na 800 m za starejše mladince – Ravne 
na Koroškem,

• 2. mesto na državnem prvenstvu na 800 m za člane – Koper,
• 3. mesto na ASP na 800 m za člane – Maribor,
• 2. mesto na troboju mlajši člani Češka, Madžarska, Slovenija na 800 

m,
• 1. mesto na radenskem maratonu na 5,5 km (17:14 min),
• izpolnjena norma za svetovno prvenstvo v Barceloni na mednarodnem 

mitingu v Velenju, 800 m z rezultatom 1:50,77,
• v letu 2012 za slovensko reprezentanco zbral 3 nastope.

Rezultati v letu 2013:

• 1. mesto na dvoranskem državnem prvenstvu na 800 m za člane,
• 1. mesto na radenskem maratonu na 5,5 km,
• 1. mesto na državnem prvenstvu na 800 m za mlajše člane z rezultatom 
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1:49,25 (norma za evropsko prvenstvo mlajših članov se mu izmuznila 
za 5 stotink),

• 3. mesto na državnem prvenstvu na 800 m za člane,
• državni rekord na 1.000 m za mlajše člane 2:24,69.

Rezultati v letu 2014:

• 1. mesto državnem prvenstvu za mlajše člane in 3. mesto za člane na 
1.500 m (3:52,11) – Celje,

• 3. mesto državnem prvenstvu v krosu za člane (3 km) – Šentjur,
• 1. mesto na 800 m, mednarodni dvoranski miting v Bratislavi,
• 1. mesto na 800 m, mednarodni dvoranski miting v Budimpešti,
• 3. mesto na 800 m, mednarodni dvoranski miting na Dunaju,
• 3. mesto na 800 m, mednarodni miting v Linzu, rezultat 1:49,11, 

izpolnjena norma za evropsko prvenstvo mlajših članov za leto 2015,
• 1. mesto na mitingu v Andorfu in dosegel državni rekord na 1.000 m 

za mlajše člane z rezultatom 2:24,54,
• v letu 2014 se 3x zaporedoma spustil pod mejo 1:50,00 na 800 m.

Ob koncu atletske sezone 2014 so osebni rekordi Aleša Zvera naslednji:
• 300 m: 35,70, Ptuj, 30. 8. 2012
• 400 m: 48,99, Maribor, 3. 7. 2013
• 600 m: 1:20,87, Šentjur, 10. 5. 2014
• 800 m: 1:49,11, Linz, 19. 7. 2014
• 1.000 m: 2:24,54, Andorf, 9. 8. 2014, državni rekord za mlajše člane
• 1.500 m: 3:52,11, Celje, 2. 8. 2014,
• 800 m: 1:50,85, Bratislava (dvorana), 18. 1. 2014

Do sedaj: 18 nastopov za slovensko reprezentanco in 37 medalj 
na državnih prvenstvih.
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V ZAČETKU LETA 2015 JE ALEŠ ZVER IZPOLNIL NORMO ZA 
EVROPSKO DVORANSKO ATLETSKO PRVENSTVO ZA ČLANE V 
TEKU NA 800 M Z REZULTATOM 1.49,60. Z IZPOLNJENO NORMO JE 
NASTOPIL 7.MARCA 2015 V PRAGI NA EVROPSKEM DVORANSKEM 
PRVENSTVU ZA ČLANE IN MED 40 TEKMOVALCI IZ CELOTNE 
EVROPE DOSEGEL 20 MESTO V TEKU NA 800 M Z REZULTATOM 
1.49,89.

Janez Kovač
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JANEZ KOVAČ: AK POMURJE V OBDOBJU 1969–1972

V začetku leta 1969 me je predsednik in soustanovitelj AK Pomurja Jože 
Vild povabil, naj prevzamem predsedovanje v klubu. Z določenim tveganjem, 
do tedaj nisem imel izkušenj na organizacijskem in tehničnem področju, saj 
sem šele z letom 1968 končal 10-letno atletsko športno kariero, v kateri sem 
dosegel tri naslove članskega prvaka Slovenije v tekih na 400 m leta 1959, na 
1.500 m leta 1964 in 800 m leta 1965; 1. mesto na krosu za pokal Dela v 
članski konkurenci leta 1966; 11 nastopov za člansko reprezentanco Jugoslavije, 
14 nastopov za člansko reprezentanco Slovenije, in osebne rekorde: 800 m 
– 1.53,1; 1.000 m – 2.25,8; 1.500 m – 3.48,3; 3.000 m ovire – 8.55,8; bil 
udeleženec treh balkanskih iger in enega evropskega prvenstva, sem pristal in 
prevzel 4-letni mandat vodenja AK Pomurja.

V mojem mandatnem obdobju vodenja kluba se je nadaljevalo osnovno 
načelo širjenja baze atletskega podmladka, ki bo prispeval tudi k večji kvaliteti 
atletike. Največji poudarek smo dajali množičnosti, usposabljanju trenerskega 
kadra, izboljševanju pogojev treninga ter omogočali čim večje število 
tekmovanj. Na treningih in tekmovanjih sta atlete vodila trenerja: Mirko Šeruga 
(neprofesionalno) in Drago Žižek (poklicno za 4 ure delovnega časa). Mirko 
Šeruga je kot trener bil tudi član odbora za kvalitetno atletiko pri AZS.

Ob športnem stadionu s peščeno 330 m atletsko stezo pri OŠ I nam je 
uspelo leta 1971 zgraditi nove garderobe, kar je v veliki meri prispevalo k 
izboljševanju pogojev za treninge in tekmovanja. Ni odveč, da omenim, da so 
se atletinje in atleti na treningih pred izgradnjo garderob preoblačili na obrobju 
stadiona pod drevesi tudi takrat, ko je bilo slabo vreme.

V tem obdobju smo želeli razširiti množičnost atletike tudi v druge kraje 
Pomurja v obliki ustanavljanja atletskih sekcij, kar pa nam v celoti ni uspelo in 
se je atletski podmladek obdržal le v sklopu šol. V letu 1972 je tudi OŠ Beltinci 
dobila novi športni stadion s 400 m dolgo peščeno atletsko stezo.

Na tekmovalnem področju smo največji poudarek dajali množičnosti. 
Naši atleti in atletinje so dosegali dobre rezultate tako na krosih, uličnih tekih, 
osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanjih in tudi na državnih prvenstvih. V 
tem obdobju je postalo že tradicionalno srečanje atletskih tekmovanj pokrajin 
SV Slovenije, to je mest Velenja, Raven, Ptuja in Murske Sobote.

Atleti in atletinje so največje uspehe dosegali v pionirski in mladinskih 
kategorijah, kar je razumljivo, saj so tekmovalci po končanem šolanju v Murski 
Soboti nadaljevali izobraževanje v drugih centrih, istočasno pa postopoma 



 

277

zapuščali atletiko.

Vse rezultate, ki so jih dosegali naši atleti in atletinje, je skrbno spremljal in 
zapisoval lokalni časopis Pomurski Vestnik.

Ne bo odveč, da izpostavim najpomembnejše rezultate za to obdobje.

V letu 1969:
 ~ mesto na državnem prvenstvu v krosu med članicami Kuzmič Lidija;
 ~ mesto na državnem prvenstvu ekipno v krosu med članicami Kuzmič 

Lidija, Zelko Suzana, Gjerek Genovefa;
 ~ 2. mesto na prvenstvu Slovenije na 10.000 m med mladinci Balek Milan 

– 33.26,2;
 ~ mesto na prvenstvu Slovenije na 3.000 m ovire med mladinci Balek 

Milan – 10.12,8;
 ~ 3. mesto na prvenstvu Slovenije v skoku v višino med mladinkami Pfeifer 

Miša – 146 cm;
 ~ mesto na prvenstvu Slovenije na 800 m med mladinci Šušteršič Jaka – 

1.59,2;
 ~ 4.–5. mesto na prvenstvu Jugoslavije v skoku v višino med mladinkami 

Škoberne Diana – 161 cm;
 ~ dobre rezultate v tem letu so še dosegli: Škoberne Dijana 100 m – 13.3, 

Jaka Šušteršič 1.ooo m – 2.36,3, 800 m – 1.58,6, Balek Milan;
 ~ 2.000 m – 5.51,6, 1.500 m – 4.10,3, 1.500 m ovire – 4.36,9, 3.000 m;
 ~ 8.50,5, Veberič Ivo 2.000 m 5.47,6, Pfeifer Miša 146 cm v skoku višino;
 ~ Škoberne Dijana, Balek Milan in Veberič Ivo so si z osebnimi rekordi 

priborili nastop za mladinsko reprezentanco Slovenije na mednarodnih 
tekmovanjih.

V Pomurju se vsako leto proglašajo najboljši športniki in športnice leta. V 
letu 1968 je bila najboljša športnica leta Pfeifer Miša.

V letu 1969 je bila najboljša športnica leta Škoberne Dijana. Spominsko 
priznanje za leto 1969 od Občinske športne zveze je prejel Jože Vild, srebrni 
plaketi pa Mirko Šeruga in Žižek Drago.

V letu 1970 so z uspešnimi rezultati in nastopi izstopali:
– Balek Milan v tekih na srednje in dolge proge,
– Škoberne Dijana v skoku v višino,
– Veberič Ivo v tekih na srednje proge,
– Lutar Anica v krosu v mladinski konkurenci 5 mesto,
– Gjerekova kot starejša mladinka v krosu 8 mesto,
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– Grmič v metu kopja 41,30 m,
– Glažar Karel v skoku v višino in metu kopja ter
– Kuzmičeva v metu diska.

Na osnovi vrhunskih rezultatov se je Škoberne Dijana uvrstila med 
kandidate za olimpijske igre v Münchnu 1972.

V letu 1971 so najodmevnejše rezultate dosegli:

5. mesto na prvenstvu Slovenije v krosu med člani Balek Milan

4. mesto na finalu Atletskega pokala Slovenije v teku na 300 m med 
mladinci Vlado Horvat 37,9

Dobre rezultate v tem letu so dosegli še: Glažar v metu krogle 12,27 m, 
Štertakova v metu krogle, Kološa v skoku v daljino, Varga v teku na 400 m, 
Kuzmičeva v metu diska, Rogan v metu krogle – 25,35 m, Balek Milan na 3.000 
m ovire 9.50,0 in 10.000 m 33.02.2.

Škoberne Dijana je bila to leto tudi članica članske reprezentance Slovenije 
z osebnim rekordom v skoku v višino: 161 cm.

V letu 1972 je po rezultatih izstopal Balek Milan z uvrstitvami:
– mesto na prvenstvu Slovenije na 10.000 m 32.27.0,

Atletski miting leta 1970
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– mesto na prvenstvu Jugoslavije v teku na 5.000 m 14.50,6,
– mesto na prvenstvu Slovenije v krosu,
– ter postavil nova pomurska rekorda za mladince v tekih 1.500 m 4.07,5  

          in 3.000 m 8.49,6.

Milan Balek se je uvrstil v slovensko mladinsko reprezentanco in za 
reprezentanco tekel: 1.500 m ovire 4.35,5 in 2.000 m 5.36.9 in bil uvrščen na 
3. mesto za športnika Pomurja za leto 1972.

V letu 1972 so za rekreativce odprli trim stezo v Fazaneriji Murska Sobota.

V letu 1972 se je praznovala tudi 50-letnica AZ Jugoslavije. Ob tem jubileju 
so bila podeljena priznanja za nastope v državni reprezentanci Jugoslavije: Milici 
Šumak Zemljič in Janezu Kovaču ter priznanja atletskim delavcem Mirku Šerugi 
in Evgenu Titanu. 

JANEZ ŽILAVEC: Spomini na vodenje Atletskega kluba 
Pomurje
(obdobje 1974 do 1978)

Na atletiko sem bil vezan čustveno iz dveh razlogov: prvič kot prvošolec 
murskosoboške gimnazije sem z ostalimi gimnazijci v letih 1959–1960 sodeloval 
pri gradnji bivšega atletskega stadiona (stal je na mestu, kjer je sedaj športna 
dvorana), za katerega smo žrtvovali skoraj celo šolsko leto telesne vzgoje in še 
veliko ur izven pouka. Drugič pa kot atlet – srednjeprogaš in skakalec, član 
gimnazijske ekipe na medšolskih atletskih tekmovanjih.

Tako sem bil kot bivši atlet leta 1974 izvoljen za predsednika AK Pomurje, 
ki sem ga vodil vse do leta 1978. Ve tem času je stadion, ki je leta 1960, ko 
smo ga ob sodelovanju večine vrhunskih slovenskih in hrvaških atletov svečano 
odprli, bil naš ponos, že zastarel in ni omogočal kakih večjih uradnih tekmovanj. 
Zaradi prostorske stiske ni bil zgrajen v skladu z atletskimi propozicijami (steza 
je bila dolga namesto 400 le 320 m, kratka zaletišča itd.). Tudi opreme nismo 
imeli vrhunske za vse discipline, steza je bila iz leša (mnogi drugi so tekmovali že 
na umetnih stezah), tekmovalce smo vozili na tekmovanja s svojimi avtomobili 
itd. Toda rezultati so bili kljub temu na dostojni višini. Želje, da s kvalitetnimi 
atletskimi tekmovanji promoviramo atletiko na našem območju, nismo mogli 
v celoti uresničiti, saj za uradna tekmovanja nismo imeli ustreznega stadiona. 
Toda, ker je bilo med atletskimi delavci dovolj zanesenjakov, nam je le uspelo 
prirediti dovolj kvalitetnih mitingov. Celo takega, kot je »Pokal Savaria«, troboj 
treh dežel: Avstrijske Štajerske, Železne županije (Mad.) in Slovenije.
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Zanimanje za atletiko je bilo dokaj veliko. To obdobje, ki ga opisujem, 
so zaznamovali predvsem atleti: Alojz Flisar (srednjeprogaš), Igor Peternel 
(srednjeprogaš in tekač na zaprekah) ter šprinterka Vera Škraban (sedaj Luk). 
Najvišje Peternelove uvrstitve v tem času (vključujoč leto 1979):

1976 v Sarajevu na 
državnem prvenstvu 
SFRJ:

2.000 m zapreke
3. mesto med st. 
mladinci

1977 v Kragujevcu na 
drž. prvenstvu v krosu 6.000 m

2. mesto med st. 
mladinci

v Splitu na državnem 
prvenstvu SFRJ 2.000 m zapreke 

1. mesto med st. 
mladinci

                 
Bil pa je tudi član mladinske reprezentance SRS in SFRJ na več tekmovanjih, 

leta 1979 pa je s člansko državno reprezentanco SFRJ v Prištini osvojil ekipni 
naslov balkanskih prvakov.

Trenerji naših atletov so bili pomurski atleti. Bilo jih je več, najbolj se pa 
spominjam: Janeza Kovača, Mirka Šeruge, Janeza Težaka in (žal že pokojnega) 
Draga Žižka.

Vsem, ki so prispevali k razvoju naše atletike, bi se ob tej priložnosti iskreno 
zahvalil z ugotovitvijo, da smo glede na razmere, v katerih smo takrat delali, 
lahko na naše delo ponosni.

JOŽEF VOURI: DELOVANJE ATLETSKEGA KLUBA 
POMURJE V OBDOBJU 1982–1986

Skromen začetek, utesnjene razmere predvsem na področju infrastrukture 
ter nepopolna zasedba strokovnega kadra in pomanjkanje klubskih aktov so dali 
pečat našemu začetku. Tako smo postopoma utrjevali in izoblikovali posamezne 
pogoje za boljše in uspešnejše delovanje ter prepoznavnost AK Pomurja. Nismo 
se zmotili, ko nismo napovedali rožnatih razmer in praznih obljub, marveč 
smo ponujali le delo, zavzetost in privrženost h kraljici športa. Naši cilji so bili 
privabiti v AK Pomurje čim več otrok in odraščajoče mladine, jih vzgojiti v 
dobre ljudi in dobre športnike atlete.

Toda to je bil obetaven in vzpodbuden začetek, ki je bil prežet s prepričanjem, 



 

281

da sta dobra volja in predanost atletiki vredna več kot še tako dobri materialni 
pogoji.

V teh letih se je v AK Pomurje zvrstilo veliko število mladih atletov, 
organizatorjev atletskih tekmovanj ter dobrih sodelavcev. Naši atleti so v 
obdobju 1982–1986 sodelovali na številnih klubskih, republiških, državnih in 
mednarodnih tekmovanjih ter dosegli pomembne rezultate in uvrstitve na visoka 
mesta na posameznih tekmovanjih. Vodstvo kluba si je za vsako tekmovalno 
obdobje postavilo cilje, kakšne uvrstitve glede na kvaliteto in sposobnosti atletov 
in njihovo napredovanje je potrebno dosegati. Tako smo si zadali cilje, koliko 
republiških prvakov, koliko drugih in tretjih mest, koliko uvrstitev med 10 
do 15 najboljših v Sloveniji ter koliko republiških in državnih reprezentantov 
želimo imeti v posameznem tekmovalnem obdobju. Ob tej priložnosti bi želel 
omeniti samo nekaj najboljših atletov in rezultate na posameznih tekmovanjih:

Tekmovalno leto 1982:
 ~ Rijeka: posamezno Šiftar Vito – 100 m, 1. mesto v kategoriji mlajši 
mladinci

 ~ Ofiaci: hoja Balek Milan – 20 km, 3. mesto v kategoriji člani Tekmovalno 
leto 1983:

 ~ Velenje: hoja Balek Milan – 20 km, 2. mesto v kategoriji člani

Tekmovalno leto 1984:
 ~ Čačak: kros mlajše mladinke, 3. mesto (ekipno)
 ~ Maribor: posamezno Šiftar Vito – 100 m, 2. mesto v kategoriji starejši 
mladinci

 ~ Sarajevo: hoja Balek Milan – 20 km, 1. mesto v kategoriji člani
 ~ Maribor: BAI mladinci Šiftar Vito – štafeta 4x 100 m, 1. mesto starejši 
mladinci

Tekmovalno leto 1985:
 ~ Murska Sobota: kros SFRJ – mlajše pionirke ekipno – 1.500 m, 3. mesto
 ~ Murska Sobota: hoja Balek Milan – 20 km, 2. mesto v kategoriji člani
 ~ Postojna: posamezno Šiftar Vito – 100 m, 1. mesto v kategoriji starejši 
mladinci

 ~ Budimpešta: posamezno Šiftar Vito – 100 m, 1. mesto v kategoriji 
starejši mladinci in takratni državni rekord

Tekmovalno leto 1986:
 ~ Maribor: posamezno Šebjan Bojan, 300 m, 3. mesto v kategoriji mlajši 
mladinci

 ~ Zagreb: hoja Balek Milan – 20 km, 2. mesto v kategoriji člani
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Vrhunec vseh prireditev v tem obdobju pa je bilo pred 20. leti, ob 20. 
obletnici AK Pomurje, ko so organizacijo državnega prvenstva v krosu poverili 
pomurskim atletskim delavcem. Prvenstvo se je odvijalo (24. 2. 1985) v 
Murski Soboti, krosa v Murski Soboti pa se je udeležilo 19 ekip iz področja 
celotne bivše Jugoslavije, in sicer: iz Sarajeva, Zagreba, Bara, Infiije, Prokuplja, 
Tuzle, Beograda, Subotice, Vinkovcev, Benkovca, Skopja, Dubrovnika ter AK 
iz Slovenije. Po ocenah takratnih atletskih funkcionarjev je bila organizacija 
izpeljana na visoki ravni, pomenila pa je tudi mejnik, saj se je takrat prvič v bivši 
SFRJ spremljal izračun rezultatov posameznikov ter doseženih ekipnih mest s 
pomočjo računalnika (AOP Mura Murska Sobota).

Tudi to je bilo takrat priznanje pomurski atletiki, priznanje klubu, njihovim 
atletom in atletskim delavcem.

Hitro mineva čas, posebej v športu, kjer je to opazno še bolj kot na ostalih 
področjih. Naj bo to v velikih ali malih športih, v velikih ali malih športnih 
kolektivih, povsod odtisne čas svoj pečat.

ŠTEFAN PUHAN: Delovanje AK Pomurje 1990-1995

Po predstavitvi dela v Atletskem klubu Pomurje in pregovarjanju s strani 
tedanjega vodstva atletskega kluba in predvsem na nagovarjanje Mirka Šeruge 
sem prevzel vodenje in predsedovanje za naslednja 4 leta.

Delovanje Atletskega kluba Pomurje je bilo v času prevzema mojega 
vodenja že več ali manj utečeno. Klub se je ponašal z nekaterimi dobrimi atleti 
in atletinjami, ki so na vseh velikih tekmovanjih sodili v sam vrh. Vsekakor pa 
to ne moremo reči za pogoje, v kakšnih so naši atleti trenirali in se pripravljali 
na tekmovanja. V Murski Soboti, žal, nismo imeli atletskega stadiona s 
400-metrsko stezo, kaj še, da bi imeli tekališča, prevlečena s tartanom. Na 
stadionu pri Osnovni šoli I v Murski Soboti, zgrajenem 1960. leta, je bil na 
tekališčih še vedno »leš«. V prostorih za telovadnico pa manjša shramba in 
garderoba s tuši ter straniščem. Atletski klub in prijatelji atletike smo se seveda 
neprestano zavzemali in pritiskali na vodilne v Mestni občini Murska Sobota, da 
bi se pristopilo k izdelavi prostorskega načrta, v katerem bi bil zajet tudi objekt 
širšega družbenega pomena kot atletski stadion. Za sam stadion so bili že tudi 
izdelani idejni projekti in potrebna dokumentacija glede postavitve stadiona. Na 
Zavodu za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota smo tudi že iskali primeren 
prostor za postavitev in za čim boljšo izkoriščenost stadiona. Pri vsem tem so 
nam seveda pomagali tudi vodilni na Atletski zvezi Slovenije, saj so tudi oni 
glede na rezultate, ki so jih pomurski atleti dosegali, in na pogoje, v kakšnih smo 
delovali, smo želeli nivo atletike v Pomurju dvigniti na višjo raven. V tistih letih 
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se je pripravljal tudi program prenove in širitve mestnega stadiona Fazanerija in 
prav tja naj bi tudi umestili tudi atletski stadion. Žal pa zaradi najrazličnejših 
omejitev (Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor namreč ni dovolil 
podreti nekaj dreves v Fazaneriji) pa tudi pomanjkanje finančnih sredstev za ta 
namen, se je od tega projekta odstopilo z obljubo, da se bo pri I. osnovni šoli 
gradil šolski atletski stadion. Do izgradnje le-tega je res prišlo, čeprav je bilo 
veliko pomislekov glede velikosti in postavitve stadiona. Z izgradnjo šolskega 
atletskega stadiona, ki ima 300-metrsko tekalno stezo (4 steze), 6 stez za 100 
metrov in vso ostalo infrastrukturo za tehnične discipline, so se delo in pogoji 
dela za atletiko v Pomurju zelo izboljšali in so primerljivi z ostalimi klubi.

Vodilni v klubu smo se večino časa ukvarjali predvsem z zbiranjem 
sponzorskih sredstev in vsega potrebnega za normalno delo v klubu. Sponzorje 
nismo iskali samo v Pomurju, ampak smo se nemalokrat odpravili tudi v 
Ljubljano in v druge kraje v Sloveniji. Seveda je bilo lažje najti sponzorje za 
atlete, ki so že osvojili kakšen odmeven rezultat. Tako smo v tem času imeli kar 
nekaj državnih prvakinj in prvakov v različnih disciplinah. Med njimi moram 
posebej omeniti Marijo Štefanec in Barbaro Berden pa Melito Hajdinjak, Mojco 
Meglič, Danijelo Žalig in Sonjo Roman pri ženskah in Gezo Grabarja, Davorina 
Čeleša, Damjana Špura in Riharda Madyara. Seveda je bilo v klubu še kar nekaj 
mlajših in tudi starejših atletov, ki so se redno udeleževali različnih atletskih 
mitingov in državnih tekmovanj. V tem času je še posebej dobre rezultate 
dosegala mlada Barbara Berden. Zaradi nadaljnjega izobraževanja v Ljubljani 
in boljših pogojev dela je po dogovoru med AK Pomurje in ŽAK Ljubljana ter 
dovoljenjem Atletske zveze Slovenije nadaljevala svojo atletsko pot v Ljubljani.

Glede na razpoložljiva sredstva smo skoraj vsako leto v spomladanskem 
času, ko je Pomurje pokrival še sneg, omogočili eni skupini atletinj in atletov 
enotedenski trening v Medulinu na Hrvaškem. Tam so v okviru hotela Belvedere 
opravljali v tem času treninge in priprave na novo atletsko sezono tudi številni 
drugi atleti iz Slovenije in športniki nasploh. Atlete je na pripravah spremljal in 
vodil neumorni trener Tiberij Lebar. Prav njemu se mora zahvaliti marsikateri 
atlet za dobro vodenje priprav in posledično za dosežena rezultate. Naloge 
trenerja je takrat opravljal še Mirko Šeruga.

V tistem času se je veliko delalo tudi na vzporedni dejavnosti kluba, to je 
sojenju atletskih prireditev in organizaciji atletskih tekmovanj. Ta so se običajno 
pričela že v mesecu januarju, ko je atletski klub skupaj s še nekaterimi klubi 
iz Avstrije prirejal takrat imenovani zimski »Adidas cross cuup«. Tekme so v 
začetku potekale v mestnem parku Fazanerija, kjer nam je pomoč ponudilo tudi 
NK Mura, da smo lahko uporabljali njihove prostore. Glede na to, da je bil 
urnik postavljen dosti prej, se je neko leto zgodilo, da je bil tek tudi po pol metra 
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visokem snegu in zelo nizkih temperaturah.

Redno so se organizirala tudi šolska športna tekmovanja za območje 
tedanje UE Murska Sobota in regijski finale za posamično in ekipno tekmovanje 
osnovnih ter srednjih šol in atletski mitingi kluba ter jesenski »tek spomina« po 
ulicah Murske Sobote.

Veliko vsega se je še dogajalo takrat na tekmovališčih in ob njih. Veliko je 
bilo atletov, ki so tekmovali za Atletski klub Pomurje, pa njihovi rezultati niso 
bili medijsko odmevni, so pa vložili veliko truda in energije, predvsem pa dobre 
volje, v svoje delo. Posebna zahvala vsem, ki so se trudili in borili za barve našega 
kluba, posebno pa seveda hvala tudi vsem staršem naših tedanjih atletov, ki so 
za delo v klubu namenjali svoj prosti čas in tudi finančno podpirali svoje otroke, 
da so se lahko udeleževali atletskih tekmovanj.

Atletski sodniki na ogledu EP v atletiki, Zürich leta 2014



 

VI.

REZULTATSKI IN STATISTIČNI 
PODATKI:

Mirko Šeruga: Najboljših pet rezultatov v Pomurju doseženih na 
prostem - absolutno od 25.2.1965 do 31.7.2015 
Mirko Šeruga:
Državni rekordi Slovenije na prostem, ki so jih dosegli atleti AK 
Pomurje – Panvita Murska Sobota, stanje na dan 7. 11. 2014
Atleti prvaki Jugoslavije do leta 1991
Nastopi za člansko reprezentanco Jugoslavije do 1991
Nastop članov – članic AK Pomurja za reprezentanco Slovenije od 
leta 1991 do 2014 ne glede na kategorijo
Športniki Pomurja po izboru Pomurskega Vestnika oz. Vestnika od 
leta 1961 do 2014
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Mirko Šeruga: Najboljših pet rezultatov v Pomurju doseženih na 
prostem - absolutno od 25.2.1965 do 31.7.2015 

Rezultati, ki so izpisani v tabelah, pet najboljših rezultatov na prostem, je 
prvi rezultat v vsaki tabeli tudi osebni rekord in rekord Pomurja ne glede na 
starost in veljajo na dan 31. 7. 2015, tako za moške, kot za ženske.

Moški

Tek na 60 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

6,78 Špur Damjan 1967 Pomurje 6. 2. 1998 München

7,42 Kreft Robi 1986 Pomurje 9. 6. 2001 Maribor

7,45 Roudi Tomaž 1985 Pomurje 19. 5. 2000 Murska Sobota

7,48 Šterman Anton 1987 Pomurje 17. 6. 1992 Leibnitz

7,51 Kranjc Grega 1987 Pomurje 6. 6. 2002 Žalec

Tek na 100 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

10,46 Špur Damjan 1967 Pomurje   1. 8. 1998 Maribor

10,5 R Pal Jože 1942 Kladivar 
– Celje         1965 Beograd

10,69 Horvat Tomaž 1978 Pomurje 26. 7. 2003 Wolfsberg

10,76 Šiftar Vito 1966 Pomurje 23. 6. 1985 Budimpešta

11,00 Šebjan Bojan 1969 Pomurje  5. 9. 1986 Maribor

Tek na 200 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

21,38 Špur Damjan 1967 Pomurje 26. 6. 2003 Velenje

22,2 R Pal Jože 1942 Kladivar 
– Celje 1965 Beograd

22,35 Madjar Rihard 1976 Pomurje 4. 6. 1994 Novo Mesto

22,35 Horvat Tomaž 1978 Pomurje 20. 6. 1998 Velenje

22,36 Kociper Aleš 1984 Pomurje 14. 6. 2003 Maribor
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Tek na 300 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

34,85 Špur Damjan 1967 Pomurje 31. 5. 1998 Schwechat

35,58 Pelcl Samo 1981 Pomurje 17. 6. 2000 Murska Sobota

35,83 Horvat David 1987 Pomurje 17. 7. 2004 Ravne

35,81 Tivadar Matej 1989 Pomurje 1. 5. 2014 Šentjur

36,39 Kociper Aleš 1984 Pomurje 28. 7. 2001 Wolfsberg

Tek na 400 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

48,99 Zver Aleš 1993 Pomurje 13. 7. 2013 Maribor

49,12 Pelcl Samo 1981 Pomurje 29. 6. 2002 Kranj

49,25 Rozmarič Tomaž 1993 Pomurje 4. 7. 2012 Novo Mesto

49,58 Horvat David 1987 Pomurje 9. 7. 2010 Maribor

49,73 Špur Damjan 1967 Pomurje 27. 6. 1998 Murska Sobota

Tek na 600 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

1:19,67 Horvat David 1987 Pomurje 30. 8. 2008 Domžale

1:19,65 Zver Aleš 1993 Pomurje 20. 6. 2014 Šentjur

1:24,51 Rozmarič Tomaž 1993 Pomurje 7. 8. 2011 Koper

1:25,06 Gregorinčič David 1988 Pomurje 5. 5. 2008 Slovenska 
Bistrica

1:28,79 Kavaš Žan 1998 Pomurje 20. 8. 2014 Šentjernej

Tek na 800 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

1:49,11 Zver Aleš 1993 Pomurje 19. 7. 2014 Linz

1:49,50 Horvat David 1988 Pomurje 14. 6. 2007 Novo Mesto

1:51,65 Rozmarič Tomaž 1993 Pomurje 7. 8. 2011 Koper

1:53,1 R Kovač Janez 1939 Ž.A.K. – 
Pomurje 1965 Ljubljana

1:54,6 R Potočnik Igor 1965 Pomurje 3. 7. 1984 Velenje
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Tek na 1.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

2:24,54 Zver Aleš 1993 Pomurje 9. 8. 20014 Andorf

2:26,97 Rozmarič Tomaž 1993 Pomurje 18. 8. 2012 Andorf

2:27,04 Horvat David 1987 Pomurje 
– Štajer 18. 7. 2009 Čakovec

2:31,94 Gregorinčič Davor 1988 Pomurje 28. 7. 2007 Nova Gorica

2:34,45 Fujs Matej 1990 Pomurje 23. 6. 2006 Velenje

Tek na 1.500 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

3:48,3 R Kovač Janez 1939 Ž.A.K. – 
Pomurje 8. 6. 1963 Celje

3:52,11 Zver Aleš 1993 Pomurje 3. 8. 2014 Celje

3:52,66 Rozmarič Tomaž 1993 Pomurje 7. 8. 2011 Koper

3:54,4 R Peternel Igor 1958 Pomurje        1979 Velenje

3:56,08 Horvat David 1987 Pomurje 
- Štajer 9. 9. 2009 Brežice

Tek na 2.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

5:35,52 Horvat David 1987 Pomurje 29. 4. 2007 Leibnitz

5:37,23 Fujs Matej 1990 Pomurje 9. 4. 2007 Leibnitz

5:43,52 Gregorinčič Davor 1988 Pomurje 29. 4. 2007 Leibnitz

5:52,50 Korčulanin Miodrag 1963 Pomurje 5. 5. 2002 Leibnitz

5:54,78 Žinko Damir 1976 Pomurje 26. 4. 1998 Leibnitz

Tek na 3.000m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

8:21,04 Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje 5. 4. 1975 Karlovac

8:23,0 R Peternel Igor 1958 Pomurje 6. 7. 1982 Celje

8:36,63 Grabar Geza 1966 Pomurje 
– Ptuj 28.7.1991 Feldkirchen

8:43,32 Gregorinčič David 1988 Pomurje 23. 8. 2006 Šentjur

8:46,00 Flisar Alojz 1969 Pomurje 13. 10. 
1979 Celje
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Tek na 5.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

14:31,20 Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje 18. 4. 1976 Osjek

14:41,80 Kovač Janez 1939 Ž.A.K. – 
Pomurje

21. 10. 
1964 Ljubljana

14:50,95 Grabar Geza 1966 Pomurje 
– Ptuj 12. 5. 1991 Celje

14:55,8 R Peternel Igor 1958 Pomurje 13. 5. 1977 Maribor

15:22,00 Flisar Alojz 1969 Pomurje  1982 Sarajevo

Tek na 10.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

29:54,8 R Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje 13. 9. 1975 Celje

30:20,30 Grabar Geza 1966 Pomurje 
– Ptuj 1. 5. 1993 Klagenfurt

30:28,64 Peternel Igor 1958 Pomurje 20. 6. 1971 Celje

31:44,50 Flisar Alojz 1969 Pomurje 21. 8. 1982 Kočevje

33:00,66 Fujs Matej 1990 Pomurje 31. 3. 2007 Velenje

Tek čez ovire 110 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

14,9 R Žunec Oto 1943 Pomurje – 
Olimpija 7. 6. 1961 Cluj

15,00 Horvat Atila 1962 Pomurje – 
Vojvodina 25. 7. 1989 Ljubljana

15,98 Maučec Štefan 1987 Pomurje 20. 5. 2006 Ljubljana

16,64 Hamler Denis 1988 Pomurje 29. 6. 2005 Uh. Hradište

Tek čez ovire 300 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

40,16 Hamler Denis 1988 Pomurje 18. 7. 2004 Ravne

41,51 Maučec Štefan 1987 Pomurje 18. 7. 2004 Ravne

44,43 Astrid David 1986 Pomurje 9. 9. 2001 Ljubljana

44,77 Smej Štefan 1987 Pomurje 7. 9. 2003 Ljubljana
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Tek čez ovire 400 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

57,26 Hamler Denis 1988 Pomurje 30. 7. 2006 Maribor

1:03,60 Maučec Štefan 1987 Pomurje 27. 8. 2005 Maribor

Maraton
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

2.28:24 Grabar Geza 1966 Pomurje 
– TAM

24. 10. 
1993 Graz

2.34:55 Peternel Igor 1958 Pomurje 31. 3. 1985 Dunaj

2.50:46 Flisar Alojz 1957 Pomurje 1979 Varaždin

2.57:34 Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje 2. 7. 1973 Kosovo polje

Polmaraton
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

1.04:24 Grabar Geza 1966 Pomurje 
– Ptuj 21. 4. 1990 Radenci

1.06:20 Flisar Alojz 1964 Pomurje 24. 4. 1982 Radenci

1.06:54 Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje 2. 7. 1984 Maribor

1.17:90 Žinko Damir 1978 Pomurje 23. 5. 1998 Radenci

Hoja 10 km
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

42:19,10 Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje 6. 8. 1990 Celje

Hoja 20 km
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

1.28:03 Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje 28. 8. 1983 Postojna

Hoja 30 km
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

2.24:43 Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje 1. 5. 1990 Milano
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Hoja 50 km
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

4.18:28 Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje

16. 10. 
1983 Dunaj

Tek čez zapreke 1.500 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

4:09,3 R Peternel Igor 1958 Pomurje 29. 8. 1974 Maribor

4:34,20 Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje 31. 8. 1996 Celje

5:03,71 Časek Damir 1982 Pomurje Koper

Tek čez zapreke 2.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

5:55,2 R Peternel Igor 1958 Pomurje 1977 Split

8:04,18 Kočar Nathan 1996 Pomurje 12. 5. 2013 Ljubljana

Tek čez zapreke 3.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

8:55,8 R Kovač Janez 1939 Ž.A.K. – 
Pomurje

30. 10. 
1963 Ljubljana

9:05,6 R Peternel Igor 1958 Pomurje 16. 5. 1982 Celje

9:13,4 R Flisar Alojz 1969 Pomurje 16. 5. 1982 Celje

9:36,8 R Balek Milan 1950 Pomurje 
– Velenje 19 .8. 1992 Ljubljana

Štafeta 4x100 m
Rezultat Tekmovalci Klub Datum Kraj

43,14 Horvat, Pelcl, Kociper, Horvat Pomurje 7. 7. 2001 Maribor

43,44 Šiftar, Kociper, Kranjc, Roudi Pomurje 9. 8. 2003 Nova 
Gorica

43,45 Verdnik, Aster, Kranjc, Horvat Pomurje 13. 7. 2005 Kapfenberg

43,71 Kociper, Andrejč, Ferenčak, Horvat Pomurje 1. 6. 2002 Hartberg

43,99 Šiftar, Kociper, Kranjc, Roudi Pomurje 14. 6. 2003 Maribor
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Štafeta 4x200 m
Rezultat Tekmovalci Klub Datum Kraj

2:10,30 Žerjav, Lukač, Horvat, Celec Pomurje 13. 9. 2008 Koper

2:12,21 Žerjav, Lukač, Horvat, Celec Pomurje 31. 8. 2008 Domžale

Štafeta 4x300 m
Rezultat Tekmovalci Klub Datum Kraj

2:26,60 Maučec, Hamler, Horvat, Krajnc Pomurje 18. 7. 2004 Ravne

2:31,39 Kreft, Aster, Kranjc, Horvat Pomurje 7. 9. 2003 Ljubljana

2:31,56 Filipič, Sreš, Gregorinčič, Hamler Pomurje 26. 6. 2005 Velenje

2:32,54 Aster, Hamler, Kranjc, Horvat Pomurje 29. 6. 2003 Koper

2:39,88 Varga, Forjanič, Horvat, Žerjav Pomurje 8. 9. 2013 Celje

Štafeta 4x400 m
Rezultat Tekmovalci Klub Datum Kraj

3:27,18 Ferenčak, Horvat, Šiftar, Pelcl Pomurje 21. 7. 2007 Ljubljana

3:27,39 Maučec, Hamler, Gregorinčič, Horvat Pomurje 10. 7. 2005 Maribor

3:30,58 AK Pomurje Pomurje 5. 6. 1983 Celje

3:35,17 Aster, Džuban, Hamler, Horvat Pomurje 29. 6. 2003 Koper

3:43,35 Filipič, Aster, Gregorinčič, Horvat Pomurje 28. 7. 2005 Maribor

Štafeta 100 m - 200 m - 300 m - 400 m
Rezultat Tekmovalci Klub Datum Kraj

2:05,27 Maučec, Kranjc, Hamler, Horvat Pomurje 29. 8. 2004 Koper

Skok v višino
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

216 Čeleš Davorin 1980 Pomurje 4. 9. 1999 Zalaegerszeg

207 Žalig Miha 1984 Pomurje 17. 5. 2002 Murska 
Sobota

200 Horvat Atila 1962 Pomurje – 
Vojvodina 16. 7. 1989 Split

188 Šbul David 1992 Pomurje 19. 5. 2011 Murska 
Sobota

186 Barbarič Bine 1990 Pomurje 9. 7. 2005 Maribor
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Skok v višino s palico
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

490 Jokanovič Radovan 1983 Pomurje 21. 5. 2005 Ljubljana

350 Car Niko 2001 Pomurje 24. 6. 2015 Maribor

320 Hamler Denis 1988 Pomurje 1. 7. 2007 Ptuj

Skok v daljino
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

7,07 Kreft Robi 1986 Pomurje 7. 6. 2006 Ptuj

6,74 Celec Nino 1997 Pomurje 24. 5. 2014 Sl. Bistrica

6,68 Madjar Rihard 1976 Pomurje 29. 5. 2004 Hartberg

6,67 Vinčec Grega 1992 Pomurje 7. 6. 2008 Ljubljana

6,66 Gomboc Marjan 1966 Pomurje 5. 8. 1986 Maribor

Skok v daljino s cono
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

6,65 Celec Nino 1997 Pomurje 22. 5. 2013 Ljubljana

6,22 Vinčec Gregor 1992 Pomurje 7. 6. 2007 Postojna

5,93 Mesarec Timotej 1998 Pomurje 25. 9. 2014 M. Sobota

5,86 Varga Žan 1998 Pomurje 16. 6. 2013 M.Sobota

5,82 Sobočan Luka 2003 Pomurje 12. 5. 2014 M.Sobota

Troskok
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

13,83 Madjar Rihard 1976 Pomurje 4. 6. 1994 Novo mesto

Suvanje krogle 4 kg
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

14,15 Lenarčič Grega 1984 Pomurje 3. 10. 1998 Koper
12,49 Gošnjak Rok 1999 Pomurje 5. 6. 2014 M. Sobota
12,04 Vrbnjak Kevin 1999 Pomurje 12. 5. 2014 M. Sobota
11,79 Celec Nino 1997 Pomurje 5. 6. 2012 Leibnitz
11,73 Hamler Denis 1988 Pomurje 4. 10. 2003 Maribor
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Suvanje krogle 5 kg
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

16,30 Lenarčič Grega 1984 Pomurje 16. 5. 2002 Novo mesto

15,01 Gyorfi Laci 1947 Pomurje 14. 10. 1965 Trbovlje

13,92 Borko Tadej 1995 Pomurje 12. 5. 2014 Murska 
Sobota

13,71 Režonja Mitja 1986 Pomurje 29. 9. 2003 Kapfenberg

12,25 Pučko Luka 1995 Pomurje 12. 5. 2014 Murska 
Sobota

Suvanje krogle 6 kg
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

15,10 Lenarčič Grega 1984 Pomurje 12. 7. 2003 Maribor

12,26 Hamler Denis 1988 Pomurje 13. 5. 2007 Ljubljana

12,13 Kavaš Blaž 1986 Pomurje 29. 8. 1975 Kranj

11,95 Režonja Mitja 1986 Pomurje 23. 2. 2003 Koper

Suvanje krogle 7,26 kg
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

13,92 Lenarčič Grega 1984 Pomurje 12. 5. 2002 Maribor

12,19 Glažar Karel 1948 Pomurje 24. 8. 1969 Ravne

11,03 Režonja Mitja 1986 Pomurje 23. 8. 2003 Murska 
Sobota

10,49 Hamler Denis 1988 Pomurje 29. 4. 2007 Leibnitz

Kopje 600 g
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

46,14 Celec Nino 1997 Pomurje 8. 9. 2012 Slovenj 
Gradec

42,48 Felkar Renato 1986 Pomurje 5. 5. 2002 Leibnitz

41,27 Pučko Blaž 2000 Pomurje 28. 6. 2014 Celje

37,18 Režonja Mitja 1986 Pomurje 30. 6. 2002 Kapfenberg

28,35 Hamler Denis 1988 Pomurje 5. 10. 2003 Maribor
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Kopje 800 g
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

57,70 Kukanja Boi 1948 Pomurje 30. 9. 1967 Trbovlje

49,32 Čeleš Davorin 1986 Pomurje 5. 5. 2002 Leibnitz

42,83 Felkar Renato 1986 Pomurje 15. 5. 2002 Slovenska 
Bistrica

39,16 Hamler Denis 1988 Pomurje 5. 5. 2002 Ljubljana

33,30 Režonja Mitja 1986 Pomurje 12. 5. 2002 Slovenska 
Bistrica

Disk 1 kg
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

32,86 Lenarčič Grega 1984 Pomurje 20. 9. 1998 Koper

Disk 1,75 kg
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

44,07 Lenarčič Grega 1984 Pomurje 23. 2. 2003 Koper

22,09 Smej Štefan 1987 Pomurje 27. 8. 2005 Maribor

Disk 2 kg
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

41,22 Lenarčič Grega 1984 Pomurje 3. 3. 2002 Koper

24,32 Hamler Denis 1988 Pomurje 7. 8. 2007 Maribor

Vorteks
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

66,97 Štrakl Mitja 1999 12. 5. 2014 Murska 
Sobota

66,26 Pučko Blaž 2000 Pomurje 15. 9. 2013 Postojna

64,65 Štaman Aljaž 1999 Pomurje 12. 5. 2014 Murska 
Sobota

63,98 Holc Žiga 1999 Pomurje 12. 5. 2014 Murska 
Sobota

61,96 Copot David 1999 Pomurje 12. 5. 2014 Murska 
Sobota
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Četveroboj
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

2.900 T. Bakan Grega 1994 Pomurje 23. 6. 2007 Murska 
Sobota

Deseteroboj
Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

5.242 T. Hamler Denis 1988 Pomurje 7. 7. 2007 Maribor

Ženske
Tek na 60 m

Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

8,00 Prelog Sonja 1993 Pomurje 7. 6. 2007 Postojna

8,00 Hajdinjak Melita 1977 Pomurje 7. 5. 1992 Beltinci

8,00 Hoheger Laura 1999 Pomurje 7. 5. 2014 Murska 
Sobota

8,04 Ščančar Tami 2000 Pomurje 31. 5 .2014 Celje

8,09 Grof Rija 2000 Pomurje 5. 6. 2013 Koper

Tek na 100 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

11,69 Jureš Tina 1987 Pomurje 22. 7. 2009 Novo mesto
12,42 Ščančar Tami 2000 Pomurje 21. 6. 2015 Ptuj
12,49 Jelenovec Urška 1994 Pomurje 14. 7. 2009 Celje
12,57 Heric Veronika 2000 Pomurje 20. 6. 2015 Ptuj
12,6 R Škraban Vera 1974 Pomurje 25. 9. 1986 Nova Gorica
12,64 Benko Anja 1995 Pomurje 1. 9. 2013 M. Sobota

Tek na 200 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

23,70 Jureš Tina 1987 Pomurje 18. 7. 2009 Kaunas

24,86 Benko Anja 1995 Pomurje 1. 7. 2012 Ravne

25,03 Ščančar Tami 2000 Pomurje 21. 6. 2015 Ptuj

25,89 Števanec Marija 1969 Pomurje 7. 9. 1997 Banska 
Bistrica

26,15 Rinderer Urška 1987 Pomurje 12. 5. 2003 Maribor
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Tek na 300 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

39,66 Jureš Tina 1987 Pomurje 3. 5. 2009 Leibnitz

39,87 Števanec Marija 1969 Pomurje 26. 4. 1998 Leibnitz

39,87 Benko Anja 1995 Pomurje 3. 10. 2009 Kaposvar

42,51 Jelenovec Urška 1994 Pomurje 12. 9. 2009 Koper

42,57 Zadravec Anita 1999 Pomurje 28. 6. 2014 Celje

Tek na 400 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj
55,16 Benko Anja 1995 Pomurje 6. 6. 2011 Trabzon
55,19 Števanec Marija 1969 Pomurje 21. 6. 1997 Nova Gorica
56,68 Roman Sonja 1979 Pomurje 20. 5. 2000 Hardberg
58,68 Kopun Sabina 1998 Pomurje 6. 6. 2015 Kranj
58,71 Horvat Polonca 1982 Pomurje 27. 6. 1998 M. Sobota
59,99 Pergar Manuela 1970 Pomurje 28. 7. 1990 Feldbach

Tek na 600 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

1:30,96 Roman Sonja 1979 Pomurje 25. 4. 1997 Celje

1:35,78 Števanec Marija 1969 Pomurje 20. 4. 1997 Murska 
Sobota

1:37,29 Horvat Polonca 1982 Pomurje 5. 7. 1998 Koper

1:38,73 Benko Anja 1995 Pomurje 24. 4. 2009 Domžale

1:41,45 Krančič Anita 1981 Pomurje 5. 7. 1998 Koper

Tek na 800 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

2:03,87 Roman Sonja 1979 Pomurje 22. 6. 1997 Nova Gorica

2:06,87 Števanec Marija 1969 Pomurje 7. 9. 1997 Banjska 
Bistrica

2:15,66 Benko Anja 1995 Pomurje 25. 6. 2009 Atene

2:15,76 Horvat Polonca 1982 Pomurje 29. 7. 2000 Wolfsberg

2:16,53 Pergar Manuela 1970 Pomurje 12. 8. 1990 Postojna
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Tek na 1.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

2:40,39 Roman Sonja 1979 Pomurje 28. 8. 2002 Roveto

2:53,06 Števanec Marija 1969 Pomurje 12. 5. 1995 Celje

3:00,67 Horvat Polonca 1982 Pomurje 23. 6. 2001 Celje

3:02,62 Meglič Mojca 1979 Pomurje 3. 6. 1997 Maribor

3:02,98 Neger Sonja 1994 Pomurje 23. 5. 2012 Ljubljana

Tek na 1.500 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

4:02,13 Roman Sonja 1979 Pomurje 10. 7. 2009 Rim

4:34,80 Števanec Marija 1969 Pomurje 12. 6. 1992 Ljubljana

4:40,80 Pergar Manuela 1970 Pomurje 12. 6. 1992 Ljubljana

4:44,57 Horvat Polonca 1982 Pomurje 1. 5. 2011 Leibnitz

4:47,48 Neger Sonja 1994 Pomurje 5. 6. 2013 Maribor

Tek na 2.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

5:55,42 Roman Sonja 1979 Pomurje 3. 7. 2008 Maribor

6:44,20 Vrdjuka Katja 1995 Pomurje 13. 9. 2011 Koper

6:53,01 Cvetko Lucija 1986 Pomurje 7. 7. 2009 Koper

6:55,36 Horvat Polonca 1982 Pomurje 26. 4. 1998 Leibnitz

6:56,17 Martinec Urška 1993 Pomurje 9. 9. 2007 Velenje

Tek na 3.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

9:03,99 Roman Sonja 1979 Pomurje 20. 6. 2009 Bergen

10:39,40 Pergar Manuela 1970 Pomurje 11. 6. 1981 Celje

10:44,80 Vrdjuka Katja 1995 Pomurje 13. 9. 2012 Mürzzuschlag

10:53,52 Martinec Urška 1993 Pomurje 5. 4. 2008 Domžale

10:57,12 Horvat Polonca 1982 Pomurje 17. 8. 2001 Feldbach
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Tek na 5.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

19:27,55 Vrdjuka Katja 1995 Pomurje 8. 8. 2012 Koper

19:57,77 Mencigar Maja 1996 Pomurje 20. 4. 2013 Ravne

20:10,32 Šantl Urška 1996 Pomurje 7. 7. 2012 Koper

20:33,79 Neger Sonja 1994 Pomurje 24. 4. 2011 Domžale

20:44,45 Fujs Špela 1995 Pomurje 3. 7. 2011 Maribor

Tek na 10.000 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

41:01,12 Šiftar Jožica 1952 Pomurje 19. 7. 1997

Mali maraton
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

1.37:35 Šiftar Jožica 1952 Pomurje 14. 6. 1987 Radenci

2.08:59 Banfi Edita 1968 Pomurje 27. 10. 1984 Kranj

Štafeta 4x100 m
Rezultat Tekmovalke Klub Datum Kraj

48,86 Heric, Ščančar, Horvat, Grof Pomurje 10. 5. 2015 Domžale

49,00 Horvat, Trost, Rinderer, Jureš Pomurje 17. 7. 2004 Ravne

49,60 Smej, Horvat, Gutman, Jureš Pomurje 2. 7. 2005 Maribor

49,61 Ščančar, Korc, Zadravec, Grof Pomurje 7. 9. 2014 Velenje

49,93 Heric, Ščančar, Horvat, Grof Pomurje 14. 6. 2014 Hartberg

Štafeta 4x200 m
Rezultat Tekmovalke Klub Datum Kraj

1:49,37 Horvat, Ferenc, Rinderer, Jureš Pomurje 5. 10. 2003 Maribor

1:50,78 Horvat, Maučec, Ščančar, Grof Pomurje 15. 9. 2013 Postojna

1:52,22 Ščančar, Korc, Zadravec, Horvat Pomurje 16. 9. 2012 Velenje
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Štafeta 4x300 m
Rezultat Tekmovalke Klub Datum Kraj

2:58,04 Janža, Hoheger, Heric, Zadravec Pomurje 29. 6. 2014 Celje

2:58,06 Zadravec, Janža, Hoheger, Heric Pomurje 29. 6. 2014 Celje

2:58,58 Gujtman, Donoša, Rinderer, Jureš Pomurje 29. 6. 2014 Koper

2:58,95 Horvat, Mauko, Rinderer, Jureš Pomurje 9. 9. 2007 Koper

Štafeta 4x400 m
Rezultat Tekmovalke Klub Datum Kraj

3:52,51 Krančič, Meglič, Roman, Števanec Pomurje 22. 6. 1997 Nova Gorica

3:58,23 Krančič, Horvat, Meglič, Roman Pomurje 12. 7. 1998 Nova Gorica

4:03,5 R AK Pomurje Pomurje 19. 7. 1998 Nova Gorica

4:10,5 R AK Pomurje Pomurje 29. 8. 1987 Maribor

4:19,84 Horvat, Fujs, Cvetko, Jakopec Pomurje 16. 9. 2001 Kranj

Tek čez ovire na 300 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

52,12 Smej Diana 1987 Pomurje 22. 6. 2002 Velenje

Tek čez ovire na 400 m
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

1:08,67 Gomboc Katja 1992 Pomurje 13. 6. 2010 Maribor

1:11,40 Horvat Alenka 1990 Pomurje 8. 7. 2006 Ravne

1:13,88 Pavlinjek Natalija 1998 Pomurje 6. 9. 2014 Ljubljana

Skok v višino
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

183 Berden Barbara 1978 Pomurje 
– ŽAK 11. 6. 1995 Velenje

172 Grnjak Katja 1988 Pomurje 2. 6. 2001 Kranj

165 Žalik Daniela 1980 Pomurje 3. 6. 1997 Maribor

161 Škoberne Diana 1952 Pomurje 15. 7. 1968 Linz

160 Pfeifer Miša 1950 Pomurje 23. 6. 1968 Merano
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Skok v daljino
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

5,55 Horvat Miša 2000 Pomurje 21. 6. 2015 Ptuj

5,39 Trost Monika 1990 Pomurje 7. 6. 2007 Postojna

5,26 Sep Sandra 1974 Pomurje 19. 5. 1990 Ljubljana

5,25 Horvat Iva 1993 Pomurje 26. 7. 2008 Wolfsberg

5,17 Cipot Anja 1986 Pomurje 7. 6. 2001 Nova Gorica

Skok v daljino s cono
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

5,59 Horvat Miša 2000 Pomurje 5. 6. 2014 Koper

4,94 Leopold Kaja 1999 Pomurje 12. 5. 2013 Kranj

4,89 Vöröš Jasmina 1997 Pomurje 6. 6. 2012 Koper

4,73 Grof Ria 2000 Pomurje 18. 5. 2013 Kranj

4,68 Zadravec Anita 1999 Pomurje 30. 6. 2012 Radovljica

Suvanje krogle 2 kg
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

12,93 Magdič Maja 2000 Pomurje 24. 8. 2013 Radovljica

8,72 Ščančar Tami 2000 Pomurje 10. 6. 2012 Koper

7,48 Maučec Saša 2000 Pomurje 10. 6. 2012 Koper

Suvanje krogle 3 kg
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

15,17 Dražnik Mateja 1979 Pomurje 2. 6. 1998 Ravne

11,73 Flegar Špela 1994 Pomurje 18. 5. 2012 Murska 
Sobota

11,65 Magdič Maja 2000 Pomurje 29. 6. 2014 Celje

10,77 Kolar Maja 1964 Pomurje 21. 9. 1979 Velenje

10,50 Bac Šarika 1948 Pomurje 27. 4. 1966 Murska 
Sobota
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Suvanje krogle 4 kg
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

13,69 Dražnik Mateja 1979 Pomurje 24. 4. 1998 Celje

10,14 Flegar Špela 1994 Pomurje 3. 7. 2011 Maribor

9,95 Grnjak Katja 1986 Pomurje 23. 8. 2003 Murska 
Sobota

9,70 Hozjan Alenka 1959 Pomurje 16. 4. 1977 Celje

Vorteks
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

58,77 Šinko Nina 1999 Pomurje 5. 6. 2013 Koper

49,72 Rohitelj Karmen 1998 Pomurje 12. 5. 2014 Murska 
Sobota

46,68 Novak Nastja 1999 Pomurje 12. 5. 2014 Murska 
Sobota

45,36 Makolja Ema 1999 Pomurje 12. 5. 2014 Murska 
Sobota

39,68 Horvat Maja 2000 Pomurje 6. 5. 2012 Leibnitz

Disk 1 kg
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

41,44 Dražnik Mateja 1979 Pomurje 16. 5. 1998 Celje

32,70 Bertalanič Maja 1963 Pomurje 29. 8. 1981 Celje

29,06 Hozjan Alenka 1959 Pomurje 25. 9. 1976 Celje

25,36 Flegar Špela 1994 Pomurje 3. 7. 2011 Maribor

24,92 Kuzmič Lidija Pomurje 30. 8. 1970 Ravne

Kopje 400 g
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

39,47 Šinko Nina 1999 Pomurje 22. 6. 2013 Velenje

24,70 Kološa Marija 1952 Pomurje 26. 6. 1965 Celje

21,31 Novak S. 1989 Pomurje 5. 10. 2003 Maribor

21,26 Rantaša Tina 1960 Pomurje 17. 6. 1978 Koper

18,34 Vogrinčič P. 1995 Pomurje 29. 4. 2007 Leibnitz
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Kopje 500 g
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

36,66 Šinko Nina 1999 Pomurje 30. 6. 2013 Slovenj 
Gradec

Kopje 600 g
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

27,78 Kološa Marija 1952 Pomurje 26. 6. 1996 Celje

23,77 Vogrinčič P. 1994 Pomurje 6. 5. 2012 Leibnitz

Troboj
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

2.170 T Škoberne Diana 1952 Pomurje 8. 9. 1968 Kranj

Četveroboj
Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj

2.318 T Horvat Miša 2000 Pomurje 30. 6. 2012 Radovljica

2.227 T Benko Anja 1995 Pomurje 23. 6. 2007 Murska 
Sobota

2.195 T Zadravec Anja 1999 Pomurje 30. 6. 2012 Radovljica

1.851 T Vinkovič Dona 2000 Pomurje 30. 6. 2013 Radovljica
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Državni rekordi Slovenije na prostem, ki so jih dosegli atleti AK 
Pomurje – Panvita Murska Sobota, stanje na dan 7. 11. 2014

Člani
Disciplina Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj

Hoja 10 km 42,19,1 Balek Milan 1950 Pomurje – 
ŽAK 9. 6. 1990 Celje

Hoja 20 km 1.28:03,2 Balek Milan 1950 Pomurje 28. 8. 1983 Postojna

Hoja 30 km 2.24:43 Balek Milan 1950 Pomurje – 
ŽAK 1. 5. 1990 Milano

Hoja 50 km 4.18:28 Balek Milan 1950 Pomurje 16. 10. 
1983 Dunaj

Mlajši člani
Disciplina Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj
Tek na 
1.000 m 2:24,54 Zver Aleš 1993 Pomurje 9. 8. 2014 Andorf

Pionirji U14
Disciplina Rezultat Priimek Ime Rojen Klub Datum Kraj
Tek čez ovire 
60 m 9,29 Celec Nino 1997 Panvita 11. 9. 2010 Ptuj

Članice
Disciplina Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj
Tek na 
2.000 m 5:55,42 Roman Sonja 1979 Pomurje 3. 7. 2008 Maribor

Mlajše članice
Disciplina Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj
Tek na 
2.000 m 6:13,42 Roman Sonja 1979 Pomurje 6. 5. 2001 Leibnitz
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Starejše mladinke
Disciplina Rezultat Priimek Ime Rojena Klub Datum Kraj
Tek na 600 
m 1:30,96 Roman Sonja 1979 Pomurje 25. 4. 1997 Celje
Tek na 800 
m 2:03,87 Roman Sonja 1979 Pomurje 22. 6. 1997 Nova 

Gorica
Tek na 
1.000 m 2:46,88 Roman Sonja 1979 Pomurje 14. 10. 

1997
Nova 
Gorica

Tek na 
1.500 m 4:14,32 Roman Sonja 1979 Pomurje 20. 6. 2002 Velenje
Tek na 
2.000 m 6:12,46 Roman Sonja 1979 Pomurje 27. 4. 1997 Leibnitz

Atleti prvaki Jugoslavije do leta 1991

Disciplina Rezultat Priimek 
in ime Rojen Klub Datum Kraj Kategorija

tek na 110 m 
ovire 15,6 Žunec 

Oto 1943 Olimpija 1961 starejši 
mladinci

tek na 110 m 
ovire 15,3 Žunec 

Oto 1943 Olimpija 1962 starejši 
mladinci

Hoja 10 km 1.33:14 Balek 
Milan 1950 ŽAK – 

Pomurje 1990 član

Hoja 20 km 1.33:30 Balek 
Milan 1950 ŽAK – 

Pomurje 1984 član

tek na 1.000 
m 2:35,9 Šušteršič 

Jaka 1952 Pomurje 1968 Zagreb mlajši 
mladinci

tek na 2.000 
m zapreke 5:55,2 Peternel 

Igor 1958 Pomurje 1977 starejši 
mladinci

tek na 100 m 11,00 Šiftar 
Vito 1966 Pomurje 1982 mlajši 

mladinci

tek na 100 m 10,92 Šiftar 
Vito 1966 Pomurje 1985 starejši 

mladinci

Nastopi za člansko reprezentanco Jugoslavije do 1991

Priimek in ime Klub Število nastopov Leto

Kovač J. ŽAK – Pomurje 10 1962–1964

Balek M. ŽAK – Pomurje – Velenje 10 1983–1988–1990

Peternel I. Pomurje – Velenje 1 1982

Šiftar V. Pomurje 1 1985

Žunec O. Olimpija 3 1961–1963
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Nastop atletov in atletinj za reprezentanco Slovenije od leta 
1991 do 2014 – vse starostne kategorije

Moški

Priimek in ime Leto rojstva Klub Število nastopov Leto nastopanja
Aster David 1986 Pomurje 1 2001
Balek Milan 1950 Pomurje - ŽAK 1 1998
Celec Nino 1997 Panvita 6 2011 - 2014
Časek Damir 1982 Pomurje 1 1997
Čeleš Davorin 1980 Pomurje 4 1995, 1999
Fujs Matej 1990 Panvita 11 2006 - 2009
Grabar Geza 1966 Pomurje - TAM 3 1994 – 1995
Gregorinčič Davor 1988 Panvita 3 2007 – 2008
Hamler Denis 1998 Panvita 1 2007

Horvat David 1987 Pom - Pan – 
Štaj 14 2001 – 2009

Horvat Tomaž 1978 Pomurje 2 1997
Horvat Daniel 1994 Panvita 1 2009
Kavaš Žan 1998 Panvita 1 2013
Kreft Robi 1986 Panvita 2 2007 – 2008
Kolar Jože 1975 Pomurje 1 1993
Lenarčič Gregor 1984 Pomurje 3 1998 – 1999
Mandič Marko 1995 Pomurje 1 2000
Maučec Štefan 1987 Panvita 1 2008
Magyar Rihard 1976 Pomurje 1 1994
Pelcl Samo 1981 Pomurje 2 1998, 2000
Roudi Tomaž 1985 Pomurje 1 2000
Rozmarič Tomaž 1993 Panvita 3 2009 – 2011
Šeruga Denis 1991 Pomurje 1 1996
Špur Damjan 1968 Pomurje 7 1993 – 1998
Zver Aleš 1993 Panvita 4 2010 – 2014
Vinčec Gregor 1992 Panvita 3 2007 - 2008
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Ženske

Priimek in ime Leto rojstva Klub Število nastopov Leto nastopanja
Benko Anja 1995 Panvita 19 2010 – 2014
Berden Barbara 1978 Pomurje – ŽAK 19 1992 – 1997
Cvetko Lucija 1986 Pomurje 2 1998, 2000
Dražnik Mateja 1979 Pomurje – KLC 6 1994 – 1997
Flegar Špela 1994 Panvita 1 2010
Grof Ria 2000 Panvita 1 2014
Grnjak Karmen 1986 Pomurje 3 2001
Hajdinjak Melita 1977 Pomurje 1 1992
Horvat Polonca 1982 Pomurje 5 1997 – 2000
Horvat Ines 1993 Panvita 2 2008 – 2009
Jakopec Nina 1985 Pomurje 1 1998
Jelenovec Urška 1994 Panvita 1 2009
Jureš Tina 1987 Panvita 11 2003 – 2010
Magdič Maja 2000 Panvita 1 2013
Martinec Urška 1993 Panvita 3 2007 - 2008
Meglič Mojca 1979 Pomurje 1 1994
Neger Sonja 1994 Panvita 2 2011 – 2014

Pergar Manuela 1970 Pomurje – 
Olimpija 1 1992

Roman Sonja 1979 Pomurje–
Štajerska 57 1997 – 2011

Ščančar Tami 2000 Panvita 1 2014
Šinko Nina 1999 Panvita 1 2014

Štefanec Marija 1969 Pomurje – 
Olimpija 5 1992 – 1998

Vrdjuka Katja 1995 Panvita 2 2011 – 2014
Žalik Daniela 1980 Pomurje 1 1995
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Športniki Pomurja po izboru Pomurskega Vestnika oz. Vestnika 
od leta 1961 do 2014

Atletika moški in ženske

Moški

Oto Žunec 1961 2. mesto

Milan Balek 1971 2. mesto

Milan Balek 1972 3. mesto

Igor Peternel 1976 2. mesto

Igor Peternel 1977 1. mesto

Vito Šiftar 1982 3. mesto

Milan Balek 1983 3. mesto

Milan Balek 1984 1. mesto

Vito Šiftar 1985 1. mesto

Rudi Kocmut 1988 1. mesto paraplegik

Rudi Kocmut 1990 2. mesto paraplegik

Milan Balek 1991 2. mesto
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Ženske

Miša Pfeifer 1965 1. mesto

Suzana Zelko 1966 1. mesto

Miša Pfeifer 1967 1. mesto

Miša Pfeifer 1968 1. mesto

Diana Škoberne 1968 2. mesto

Diana Škoberne 1969 1. mesto

Lidija Kuzmič 1970 2. mesto

Lidija Kuzmič 1971 3. mesto

Lidija Kuzmič 1972 2. mesto

Vera Škraban 1975 3. mesto

Vera Škraban 1976 1. mesto

Edita Banfi 1983 3. mesto

Edita Banfi 1984 3. mesto

Edita Banfi 1985 2. mesto

Manuela Pergar 1987 1. mesto

Marija Števanec 1988 1. mesto

Manuela Pergar 1988 2. mesto

Marija Števanec 1989 1. mesto

Marija Števanec 1990 2. mesto

Manuela Pergar 1990 3. mesto

Marija Števanec 1991 3. mesto

Marija Števanec 1992 2. mesto

Marija Števanec 1993 2. mesto

Barbara Berden 1993 3. mesto
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Barbara Berden 1994 2. mesto

Sonja Roman 1995 1. mesto

Barbara Berden 1995 2. mesto

Sonja Roman 1996 2. mesto

Sonja Roman 1997 2. mesto

Sonja Roman 1998 2. mesto

Sonja Roman 1999 1. mesto

Sonja Roman 2001 1. mesto

Sonja Roman 2002 1. mesto

Sonja Roman 2006 1. mesto

Sonja Roman 2007 1. mesto

Sonja Roman 2008 1. mesto

Sonja Roman 2009 1. mesto

Sonja Roman 2010 1. mesto

SONJA ROMAN – izjemni 
atletski dosežki, začela v 
Atletskem klubu Pomurje 
Murska Sobota.
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Številni uspešni nastopi na evropski in svetovni sceni, udeleženka olimpijskih iger.

Barbara Berden – proglasitev športnice Pomurja



 

VII.

ZDRUŽENJE ATLETSKIH 
SODNIKOV:

MIRKO ŠERUGA: 
DELOVANJE ATLETSKIH SODNIKOV 1965–1996

ŠTEFAN PUHAN: 
DELOVANJE ATLETSKIH SODNIKOV 1996–2015

PRIZNANJA ATLETSKIM SODNIKOM, OPRAVLJENA  
SOJENJA
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DELOVANJE ATLETSKIH SODNIKOV OD 1965–1996

Ustanovitev AK Pomurja, leta 1965, je pomenila tudi poživitev dela atletskih 
sodnikov na tekmovanjih, ki so nastajala v Murski Soboti. Ob ustanovitvi je 
delovalo 15 sodnikov in 3 sodnice, torej skupaj 18 atletskih sodnikov pod 
vodstvom takrat še mladega atletskega sodnika Aleksandra Krpiča, ki je prišel iz 
študija v Mariboru.

Delovalo se je v skromnih razmerah brez lastnih štoparic in merilnih trakov, 
ki so se za vsako tekmovanje sposojali od gimnazije ali srednje šole za telesno 
vzgojo.

Nosilci dejavnosti so bili v glavnem ljubitelji atletike, ki so bili tudi 
pobudniki ustanovitve AK. Kljub majhnemu številu pa sta v sodniški organizaciji 
že delala dva sodnika z izpitom mednarodnega ranga, to sta bila Ciril Truče in 
prof. Evgen Titan.

Tudi sodniki so pri svojem vodenju in delu doživljali vzpone in padce. 
Sodili so na šolskih tekmovanjih, atletskih mitingih in drugih nastopih, ki so 
bili povezani z lahko atletiko.

Takrat se je vse delalo ročno, brez računalnikov ali drugih tehničnih 
pripomočkov, kar je pri prevelikem številu tekmovalcev bilo zelo težko. V tem 
obdobju so sodniki prirejali tudi razne seminarje, se izobraževali v poznavanju 
pravil za atletska tekmovanja, vabili v svoje vrste nove člane in si pridobivali 
nazive po stopnjah.

Prelomnice so nastopile tudi z organizacijo maratona v Radencih. Dve leti 
so sodniki obdelovali rezultate ročno, da so se lahko prvi dan proglasili prvi 
tekači, šele drugi dan se je ugotovil dokončni vrstni red. Šele leta 1983 se je 
prešlo na računalniško obdelavo prijav in vrstnega reda tekmovalcev.

Tako je AK ob svoji 20-letnici bil tudi organizator prvenstva Jugoslavije v 
krosu, kjer so se prijave in rezultati obdelali z računalnikom.

Delo, ki je bilo nekako v tem poslu prvinsko, pa so opravili računalničarji z 
računalniškega centra DO MURA, kar je bilo senzacionalno za takratne razmere 
v Jugoslaviji, tako da je o tem je govorila in pisala vsa športna javnost v takratni 
državi.

Tako so sodniki v sklopu AK delovali vse do jeseni 1996, ko so zaradi 
nesoglasja v klubu in po vzoru drugih ustanovili svoje združenje atletskih 
sodnikov.
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1996 pričetek novega obdobja ZAS Murska Sobota

Atletski sodniki v M. Soboti, 29. 11. 1996, imeli ustanovni občni zbor 
svojega društva, ki se od takrat imenuje Združenje atletskih sodnikov Murska 
Sobota, ki pa spada med okrilje AZS kot vse atletske organizacije v Sloveniji, 
vendar deluje samostojno s člani ŠZ Murska Sobota.

Ob ustanovitvi je združenje imelo 26 članov. V obdobju svoje ustanovitve 
je prišlo tudi do nekoliko slabšega delovanja AK, zato smo si takoj zadali, da 
moramo delovati tudi organizacijsko glede atletskih tekmovanj in njihove 
organizacije.

Zavedali smo se, da ne smemo dopustiti zamrtja lahke atletike v Murski 
Soboti in v Pomurju.

Od takrat do sedaj smo tako bil štirikrat organizator atletskega mitinga 
PRILOŽNOST ZA MLADE in trikrat organizatorji državnega prvenstva v 
KROSU. Po letu 2001 je delo v AK ponovno zaživelo in s tem je AK prevzel 
tudi organizacijo tovrstnih prireditev v sodelovanju z ZAS

ZAS pa že 25 let redno opravlja sodniška dela na mednarodnem maratonu 
v Radencih, vodimo vsa šolska tekmovanja v Murski Soboti in regijski finale 
šol Pomurja, rekreativne teke za pokal Pomurja in sodelujemo na drugih 
prireditvah. Potek vseh naštetih prireditev pa moram omeniti organizacijo 
prvega olimpijskega teka v Moravskih Toplicah.

V ZAS-u pa tudi redno skrbimo za izpolnjevanje in pridobivanje novih in 
mlajših članov v svoje vrste. Tako organiziramo vsako leto seminar z novostmi iz 

Sodniki ZAS Murska Sobota
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pravil za atletska tekmovanja in napredovanje sodnikov, tako ima naše združenje 
sedaj več kot 53 članov, ki so bolj ali manj aktivni, koliko jim seveda dopušča 
čas, saj smo polna volonterska organizacija in za svoje delo ne dobivamo plačila.

V 9-ih letih obstoja smo si tako od zbranih sredstev nabavili več tehnične 
opreme, enotne obleke, da smo na tekmovanjih tudi enako oblečeni. Vsa leta od 
ustanovitve do sedaj ZAS vodi Mirko Šeruga ob pomoči organov združenja, ki 
skrbijo, da si člani vsake toliko časa ogledamo kakšno večjo atletsko prireditev 
in imamo družabna srečanja dvakrat letno. Tako člani združenja trdijo, da je 
to najlepše plačilo za vseh tistih 2250 ur, ki jih preživimo letno na atletskih 
tekmovanjih.

To je kratek opis dela in življenja atletskih sodnikov. Če bodo mlajši, ki 
prihajajo v naše vrste, delali tako kot njihovi starejši kolegi, bodo preživeli še 
dolgo vrsto obletnic in ne samo to, ki jo letos praznujemo skupaj z AK, to je 40 
let organiziranega delovanja.

Na koncu bi rad omenil nekaj imen, ki že vsa leta aktivno sodelujejo v 
ZAS in se jim zahvalil za njihovo delo, tako prvemu vodji sodniškega zbora 
Aleksandru Krpiču, Aleksandru Čisarju, Alfredu Matišu, Francu Pucku, Jožetu 
Gajšku, Janezu Kovaču, Janezu Težaku in vsem ostalim starejšim in mlajšim od 
ostalih 53 članov, kajti tudi oni so zaslužni za dobro delovanje ZAS-a in jim 
pripadajo vse pohvale.

Zahvaljujem pa se tudi za pomoč in razumevanje Mestni občini Murska 
Sobota in Športni zvezi Murska Sobota za vso nudeno pomoč.

Mirko Šeruga, mednarodni atletski sodnik,
predsednik ZAS-a Murska Sobota

DELOVANJE ZDRUŽENJA ATLETSKIH SODNIKOV V 
OBDOBJU 2009–2014

Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota deluje že od leta 1996. 
Vsa ta leta je bil predsednik združenja g. Mirko Šeruga. Veliko vsega smo v 
tem obdobju storili za atletiko v Pomurju in tudi širše. Vedno bolj zahtevno 
delo na področju sojenja atletike in organizacije različnih atletskih tekmovanj 
zahteva od vodstev tudi vedno več prisotnosti in dela. Tako se je občni zbor na 
pobudo tedanjega predsednika g. Mirka Šeruga, ki več ni želel kandidirati za 
predsednika združenja, odločil, da za predsednika predlaga mene, ki sem že imel 
nekaj izkušenj z vodenjem AK Pomurje.
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Hitro smo se lotili dela, saj ni bilo veliko časa za razmišljanje o prihodnosti 
Združenja atletskih sodnikov Murska Sobota. AK Panvita, prejšnji AK Pomurje, 
je še vedno dosegal lepe rezultate na področju atletike, zelo malo pa so se 
ukvarjali z organizacijo atletskih prireditev. Tako smo v ZAS prevzeli sojenje in 
soorganizacijo tekov za pomurski pokal. V Murski Soboti smo v soorganizaciji 
Športne zveze Murska Sobota vsako leto organizirali soboški tek in pohod, prav 
tako pa smo sodili vse ostale teke v Pomurju. Vseh tekov je bilo od 15 do 16, 
odvisno pač od števila organizatorjev. Vsako leto smo prav tako organizirali 
šolska športna tekmovanja v posamični kategoriji in ekipno ter regijski finale za 
osnovne in srednje šole. Soorganizirali in sodili smo tudi tekmovanja šol otrok 
s posebnimi potrebami. Vse od začetka se tudi redno udeležujemo sojenja na 
»MARATONU TREH SRC«, ki je dolgo veljal za največjo tekaško prireditev 
v Sloveniji. Velikokrat pa je tek na polmaratonu in maratonu veljal tudi kot 
državno prvenstvo v tej disciplini.

Glede na dokaj veliko članstvo so nas na sojenja začele vabiti tudi sosednje 
sodniške organizacije in atletski klubi. Vsako leto tako z vsaj eno sodniško žirijo 
(4 do 5 sodnikov) sodelujemo na mednarodnem atletskem mitingu v Velenju, 
ki je največja atletska prireditev pri nas. Prav tako se redno udeležujemo sojenj 
na državnih prvenstvih za različne kategorije v Mariboru in na Ptuju ter v 
Slovenski Bistrici. Tovrstne oblike sodelovanja med sodniškimi zbori so za nas 
zelo dobrodošle, saj se srečujemo s sojenjem na priznanih atletskih objektih in 
pomembnih prireditvah. Šele na tako velikih prireditvah, ki jih drugače lahko 
spremljamo samo po televiziji ali s tribun, se začutita odgovornost in pomen 
poznavanja atletskih pravil in odgovornega dela, ki ga opravljamo. Napak na 
takih tekmovanjih pač ne sme biti, saj lahko tudi najmanjši spodrsljaj pomeni 
izgubo rezultata, ki prinaša zmago in uspešno kariero atleta. Seveda smo za te 
dragocene izkušnje in občutke, da delamo prav, hvaležni vsem zborom, ki nas 
povabijo k sodelovanju, posebej pa seveda vsem našim sodnikom, ki se pridno 
izobražujejo in delajo na takih prireditvah. Zavzetost za delo, večino dela 
opravimo volontersko, se kaže tudi v tem, da sodniki opravimo tudi po 40 in 
več sojenj na atletskih prireditvah letno. Glede na to, da je večina tekmovanj v 
soboto in nedeljo, in to v času od aprila do oktobra, je potrebno za dosego tega 
veliko odrekanja in dobre volje, predvsem pa ljubezni do atletike. Marsikateri 
vikend smo tako na stadionih ali pa po drugih vaških igriščih in poteh, kjer 
sodimo različna atletska tekmovanja.

V letu 2010 smo se v Združenju atletskih sodnikov dogovorili, da bi skupaj 
z AK Panvita v letu 2011 organizirali eno od atletskih prireditev, ki jih lahko 
organiziramo v Murski Soboti in zanjo ne potrebujemo atletskega stadiona. 
Na borzi prireditev Atletske zveze Slovenije smo tako dobili kandidaturo za 
»KROS OBČINSKIH REPREZENTANC SLOVENIJE 2011«, ki je bil 8. 
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oktobra 2011 v Športnem parku Fazanerija v Murski Soboti. Pri organizaciji so 
sodelovali praktično vsi sodniki Združenja atletskih sodnikov Murska Sobota in 
nekaj članov AK Panvita. Kros je bil dobro organiziran in odlično izpeljan. Tudi 
obisk je bil zelo dober, saj je sodelovalo veliko število tekačev in reprezentanc. 
Prireditev smo organizirali s pomočjo NK Mura, ki nam je dovolil uporabo 
svojih objektov. To pa je bila tudi zadnja od pomembnih atletskih prireditev v 
Murski Soboti. Seveda si takih in podobnih tekem vsi želimo, saj so najboljša 
promocija atletike in naših atletov. Seveda si ob 50-letnici organiziranega dela v 
atletiki v Pomurju zopet želimo kakšne odmevne atletske prireditve, ki smo jo 
gotovo sposobni organizirati, vendar pa ZAS zanje ne more kandidirati, ta čas 
pa v Pomurju žal ni druge sposobne organizacije oz. društva, ki bi lahko tako 
prireditev pridobilo na borzi atletskih prireditev.

V Združenju atletskih sodnikov smo zaradi dobrega in odgovornega dela v 
zadnjih letih povabljeni tudi kot sodniki na mednarodna tekmovanja Društva 
modelarjev prostoletečih modelov iz Murske Sobote. Tako smo že sodili tudi 
mednarodno tekmovanje modelarjev na Madžarskem in kar nekaj tekmovanj 
z imenom »MURA CUUP« v Sloveniji. Zaradi dobrega poznavanja in dela z 
merilno tehniko smo tako vabljeni tudi na številne druge prireditve v Pomurju. 
Kot sodniki smo sodelovali tudi na »Dvojnem ultra triatlonu v Bakovcih«. Prav 
tako smo organizirali med drugim skupaj z Bolnišnico Murska Sobota tudi »Tek 
za užitek in radost« ob svetovnem dnevu darovanja organov. Vabljeni smo tudi 
na »Pajžlarjev memorial«, ki ga organizira društvo ledvičnih bolnikov.

V združenju skrbimo tudi za strokovno izobraževanje naših članov in 
tako redno organiziramo izobraževanje sodnikov in možnost napredovanja. 
Redno obiskujemo tudi strokovna srečanja Strokovnega sveta atletskih 
sodnikov Slovenije in se udeležujemo izobraževanj za glavne sodnike kot tudi 
specialističnih izobraževanj za štarterje.

Atletski sodniki na atletske 
šolskem stadionu pri OŠ I M. 
Sobota
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V zadnjem času se pojavljajo težave pri pomlajevanju sodniškega kadra, saj 
nam večina mladih pripravnikov in sodnikov po nekajletnem delu odide študirat 
v druge kraje ali pa si najdejo zaposlitev izven Pomurja, tako so za nas izgubljeni. 
Poseben del strokovnega izobraževanja predstavlja obisk veliki atletskih 
prireditev v Evropi. Tako smo obiskali kar nekaj velikih tekmovanj: med njimi 
svetovno prvenstvo v atletiki v Berlinu leta 2009 in evropsko prvenstvo v atletiki 
v Barceloni 2010 in evropsko prvenstvo v atletiki v Zürichu 2014. Tovrstna 
tekmovanja so v svetu zelo obiskana in dobro organizirana. Predstavljajo velik 
izziv tako za atlete kot tudi za gledalce. Za nas atletske sodnike, ki poznamo 
atletiko, je to še posebej pomembno, saj se ob užitkih še veliko naučimo.

V ZAS-u veliko pozornost namenjamo tudi družabnemu življenju, tako 
vsako leto organiziramo občni zbor članov združenja. V poletnem času se v 
prostem terminu, ko ni tekmovanj, dobimo na pikniku in v jeseni opravimo 
kakšen krajši izlet in ogled okoliških znamenitosti. Vsako leto organiziramo tudi 
srečanja ob koncu letne sezone, kjer se s pozornostmi spomnimo tudi jubilantov 
z okroglimi letnicami.

Na koncu naj samo še dodam, da vsega tega ne bi dosegli brez dobrega 
razumevanja za atletiko pri nekaterih naših donatorjih in sponzorjih, ki se jim 
ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem. Posebej naj omenim še Mestno občino 
Murska Sobota, Športno zvezo Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in 
šport Murska Sobota, ki nam vedno stojita ob strani pri organizaciji in izvedbi 
prireditev.

Predsednik Združenja atletskih sodnikov Murska Sobota
Štefan Puhan
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PRIZNANJA ATLETSKIM SODNIKOM

Bloudkova nagrada

1. Evgen Titan Murska Sobota 2010

Bloudkovi plaketi

Št. Ime in priimek Zbor Leto podelitve Kraj
1. Evgen Titan MS 1965 Ljubljana
2. Mirko Šeruga MS 2013 Ljubljana

Dolgoletni sodniki z največ zaslugami za razvoj sodniške 
organizacije.

Št. Ime in priimek Kraj - Zbor Datum 
podelitve Kje Opomba

1. Mirko Šeruga M. Sobota 3. 12. 2000 Ljubljana

Atletski sodniki na EP v Barceloni leta 2010
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Atletski sodniki na poti na EP Zürich 2014

Atletski sodniki na ogledu EP v atletiki, Zürich leta 2014
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Plaketa Mestne občine Murska Sobota

Za življenjsko delo na področju atletike je bila podeljena Mirku Šerugi dne 
16. 7. 2009

Bloudkova plaketa Mirku Šerugi

Avtor: Milan Jerše, Vestnik, 21. 2. 2013

»To mi pomeni zelo veliko zadoščenje za opravljeno delo«.

Prestižno Bloudkovo plaketo prejel za življenjsko delo v športu

»Med opravljanjem strokovnega trenerskega dela sem si prizadeval 
vzgojiti čim več atletinj in atletov, ki bi se v takratnem obdobju lahko kosali 
tudi z boljšimi slovenskimi predstavniki kraljice športov. To so bili na 
primer: Miša Pfeifer, ki je bila leta 1967 prva državna pionirska prvakinja v 
skoku v višino, Jaka Šušteršič, Diana Škoberne, ki je bila leta 1970 kot prva 
Pomurka nominirana za udeležbo na Olimpijskih igrah leta 1972, Milan 
Balek, Vito Šiftar, udeleženka Olimpijskih iger Sonja Roman in še številni 
drugi.«

Športni strokovnjaki so pogosto soustvarjalci številnih uspešnih zgodb. V 
tej elitni družbi je atletske barve zastopal Mirko Šeruga iz Murske Sobote. V 
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šestdesetih letih je bil obetaven srednjeprogaš. Pravzaprav se je v atletiko zaljubil 
še v času, ki tovrstnim športom v rajnki Jugoslaviji ni bil najbolj naklonjen. A 
kljub temu je dosegel nekaj odmevnejših rezultatov. Še več uspeha je dosegel kot 
trener. Vedno je rad imel usodo v svojih rokah, in to je prenašal tudi na svoje 
varovance. Njegov pogled na atletiko je temeljil na kakovosti dela, na znanju, na 
vrhunski telesni in psihološki pripravljenosti ter trdnosti. Imeti vse to nikakor 
ni lahko, še teže je najti in prepoznati varovanca, ki je bil sposoben vsega tega. 
Dobro oko, ki zna ločiti zrno od plevela, je v resnici največja odlika vrhunskih 
trenerjev.

»Moja prva športna ljubezen je bila atletika«

Letos mu je bilo po zares uspešnem več kot polstoletnem delovanju v športu, 
zlasti v atletiki, kjer je v svoji bogati karieri žel največje uspehe, usojeno da ga 
je poneslo tudi v ospredje pozornosti širše slovenske športne javnosti. Prejel je 
namreč najvišje državno športno priznanje, Bloudkovo plaketo za življenjsko 
delo v športu. Na slovesnosti v Ljubljani so namreč že 48. zapovrstjo podelili ta 
prestižna športna priznanja, ki nosijo ime po Stanku Bloudku, konstruktorju 
planiške skakalnice. Komisija je imela zaradi bogate športne bere v letu 2012 
in kar 97 kandidatih zahtevno delo. Poleg štirih nagrad, treh za vrhunski 
mednarodni športni dosežek in ene za izjemen prispevek k razvoju slovenskega 
športa, so podelili še 11 Bloudkovih plaket. Med nagrajenci je bil kot edini 
iz Pomurja 72-letni Mirko Šeruga iz Murske Sobote. Tu se je rodil 12. maja 
1940, kar pomeni, da bo v bližnjem nekoč mesecu mladosti dopolnil že 73 let. 
Kot dolgoletni športni funkcionar, ki je v organizacijski vlogi postavljal temelje 
murskosoboškega in v širšem smislu tudi pomurskega atletskega razcveta – med 
drugim ima zasluge, da so v Murski Soboti zgradili atletski šolski stadion, ki vsaj 
deloma zagotavlja možnosti za atletsko dejavnost s 300-metrsko stezo, je lahko 
upravičeno ponosen na to visoko priznanje.

»Gre za lepo dopolnitev mojih nekdanjih športnih dosežkov, njihovo 
nadgraditev, saj pri tem le ti veš, kaj vse si moral narediti, kaj se je dogajalo. To 
visoko priznanje, Bloudkova plaketa, mi pomeni veliko zadoščenje za celotno 
delo v športu, ki sem mu posvetil vse življenje. Ne gre zgolj za atletiko, ki sem 
ji namenil večino časa, ampak tudi za druge športe, s katerimi sem se ukvarjal 
in pozneje pomagal pri organizaciji in izvedbi posameznih tekmovanj«, je na 
vprašanje, kakšni so občutki po prejetju prestižne Bloudkove plakete, odgovoril 
naš sogovornik. Mnogi ga še danes poznajo kot neutrudnega organizatorja in 
funkcionarja številnih atletskih tekmovanj v pomurski prestolnici in drugod v 
pokrajini ob Muri.

Njegov pogled na atletiko je temeljil na kakovosti dela, na znanju, na 
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vrhunski telesni in psihološki pripravljenosti ter trdnosti. Imeti vse to nikakor 
ni lahko, še teže je najti in prepoznati varovanca, ki je bil sposoben vsega tega. 
Dobro oko, ki zna ločiti zrno od plevela, je v resnici največja odlika vrhunskih 
trenerjev.

Lahko bi rekli, da ste že od mladih nog vpeti v atletiko, saj ste bili aktivni 
atlet. Kako se spominjate začetkov svojega športnega udejstvovanja?

»To je res! Zelo zgodaj sem se začel ukvarjati z različnimi dejavnostmi 
in zahajati v prostore takratnega Telesnovzgojnega društva Partizan v Murski 
Soboti. Kot osnovnošolec sem treniral pri Nogometnem klubu Mura, toda moja 
prva športna ljubezen je bila atletika, ki sem se ji zapisal za vse življenje. In 
ni mi žal, da je bilo tako, saj danes s ponosom gledam na prehojeno pot. Od 
začetkov mojega ukvarjanja z atletiko je minilo že precej let. Spomnim se, da 
sem na šolskem krosu leta 1954 zmagal, kar me je močno spodbudilo, da sem 
se začel intenzivneje ukvarjati z atletiko pri takratnem TVD Partizan Murska 
Sobota. Kmalu sem se priključil ljubiteljem lahke atletike in začel trenirati na 
srednje dolgih progah. Med drugim sem se udeležil tudi treh tekov republik 
ob državnem prazniku takratne SFRJ, ki so jih organizirali ob 29. novembru v 
Ljubljani. V srednji šoli sem tekmoval za atletsko sekcijo TVD Partizan Murska 
Sobota na številnih krosih po Sloveniji. Dosegel sem dobre rezultate, zato me 
je v svoje vrste povabil tudi trener mariborskega Branika Jaušovec. Pozneje sem 
deloval v tekmovalnih vrstah društva Partizan in leta 1959 tudi opravil izpit za 
vaditelja športne vzgoje druge stopnje. Po končanem služenju vojaškega roka 
sem leta 1962 nadaljeval delo v soboškem društvu Partizan in vodil atletsko 
sekcijo kot trener, še naprej pa sem bil aktiven tekmovalec. Bil sem tudi med 
pobudniki ustanovitve soboškega atletskega kluba Pomurje leta 1965. Takrat 
sem postal amaterski trener in sočasno opravljal še funkcijo tehničnega vodje.«

Od Miše Pfeifer do Sonje Roman

Vemo, da ste bili tudi uspešen atletski trener, saj ste vzgojili vrsto odličnih 
pomurskih atletov, ki so se izkazali z izvrstnimi rezultati.

»Med opravljanjem strokovnega trenerskega dela sem si prizadeval vzgojiti 
čim več atletinj in atletov, ki bi se v takratnem obdobju lahko kosali tudi z 
boljšimi slovenskimi predstavniki kraljice športov. To so bili na primer: Miša 
Pfeifer, ki je bila leta 1967 prva državna pionirska prvakinja v skoku v višino, 
Jaka Šušteršič, Diana Škoberne, ki je bila 1970 kot prva Pomurka nominirana 
za udeležbo na olimpijskih igrah leta 1972, Milan Balek, Vito Šiftar, udeleženka 
olimpijskih iger Sonja Roman in še številni drugi. Aktiven trener sem bil vse do 
leta 2000. Nekaj let sem bil tudi član tekmovalnega odbora pri Atletski zvezi Slovenije.«



 

324

V svoji bogati športni karieri ste se uveljavili tudi kot atletski sodnik. Znano 
je, da ste bili dlje tudi predsednik Združenja pomurskih atletskih sodnikov.

»Že daljnega leta 1969 sam opravil izpit za atletskega sodnika. Med drugim 
sem bil kar 25 let vodja atletskih sodnikov na Maratonih treh src v Radencih, 
sodeloval pa sem tudi na raznih atletskih prireditvah, mitingih, krosih in uličnih 
tekih. Ne smem pozabiti tudi na številna športna tekmovanja osnovnih in srednjih 
šol v okviru interesnih programov športa otrok in mladine v Pomurju. Bil sem 
tudi med pobudniki za ustanovitev Združenja atletskih sodnikov, ki je zagledalo 
luč sveta 1996. Prej smo dlje delovali v okviru soboškega atletskega kluba, od 
katerega smo se odcepili in se uradno registrirali. Predsednik združenja sem bil 
12 let. Skrbeli smo predvsem za večjo strokovnost in primerno opremljenost 
atletskih sodnikov, hkrati pa smo organizirali tudi številne strokovne oglede 
vrhunskih atletskih tekmovanj. Leta 2008 sem vodenje strokovnega združenja 
prepustil mlajšim.«

Po končani športni poti je ostal zvest atletskim stezam

Za svoje delo ste v preteklosti prejeli tudi številna priznanja. Katera bi želeli 
še posebej poudariti?

»Sem prejemnik srebrne plakete z zlatim znakom Atletske zveze Jugoslavije, 
saj sem bil dalj časa trener v državnih selekcijah Jugoslavije in Slovenije. Poleg 
tega sem častni član strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije, Atletske 
zveze Slovenije, organizacijskega odbora Maratona treh src, društva Partizan 
M. Sobota. Poleg tega sem dobitnik plakete soboške športne zveze ter nagrade 
Mestne občine Murska Sobota za delo v športu. Še vedno pa sem aktiven na 
tekaških prireditvah, kot so: Slovenija teče, šolska športna tekmovanja, Tek treh 
dežel, Veter v laseh, ulični teki, modelarska tekmovanja in triatloni.«

Kot dolgoletni častilec in neposredni udeleženec atletske zgodbe pri nas ste 
tudi kot upokojenec pozorni na zdajšnja dogajanja v atletiki.

»To drži! Odkar sem v pokoju, to je že približno 15 let, ne mine dan, 
da ne bi sledil razvoju atletike v Sloveniji in Pomurju ter različnim športnim 
prireditvam pri nas. Nekoč sem bil namreč tudi vodja raznih atletskih sekcij 
v nekdanji Jugoslaviji in Sloveniji, zato je zanimanje za atletiko še vedno zelo 
živo. Veseli me, da so številni uspehi pomurskih atletinj in atletov v zadnjem 
desetletju pripomogli tudi k povečanemu zanimanju za to športno panogo.«

In kaj si najbolj želite na atletskem področju?
»Najbolj si želim to, da bi tudi Murska Sobota nekoč dobila ustrezen 



 

325

atletski stadion s 400 metrov dolgo stezo, ki bi omogočala organizacijo velikih 
tekmovanj.«

Priznanje Športne Zveze Murska Sobota so prejeli:

Št. Ime in priimek Datum podelitve
1. Aleksander Čisar 1999
2. Davorin Babič 2000
3. Alfred Matiš 2001
4. Aleksander Krpič 2002
5. Melita Gomboši 2004
6. Franc Pucko
7. Mirko Šeruga 2007
8. Janez Kovač 2008
9. Aleksander Šeruga 2009
10. Andrej Brinar 2009
11. Janez Težak 2010
12. Radislav Jokanovič 2010
13. Vladimir Abakumov 2011
14. Jože Gajšek 2014
15. Štefan Flisar 2014

Prejemniki zlatih znakov za 500 sojenj

Št. Ime in priimek Kraj - Zbor Leto Število opravljenih sojenj

1. Mirko Šeruga MS 2008 666

2. Aleksander Krpič MS 2013 513

3. Janez Težak MS 2013 526

Prejemniki srebrnih znakov za 300 sojenj

1. Mirko Šeruga MS 2002
2. Alfred Matiš MS 2003
3. Aleksander Krpič MS 2003
4. Janez Težak MS 2003
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5. Jože Gajšek MS 2005
6. Janez Kovač MS 2005
7. Vlado Abakumov MS 2008
8. Štefan Škraban MS 2008
9. Franc Pucko MS 2009
10. Štefan Puhan MS 2011
11. Franc Potočnik MS 2011
12. Aleksander Šeruga MS 2012
13. Flisar Alojz MS 2014
14. Glažar Karel MS 2014
15. Vegič Erika MS 2014

Prejemniki bronastih znakov za 150 sojenj

1. Janez Kovač 2003
2. Jože Gajšek 2003
3. Aleksander Čisar 2003
4. Radislav Jokanovič 2003
5. Davorin Babič 2003
6. Ludvik Zelko 2003
7. Vlado Abakumov 2004
8. Alojz Flisar 2004
9. Franc Pucko 2004
10. Štefan Puhan 2004
11. Aleksander Šeruga 2004
12. Štefan Škraban 2004
13. Edita Černjavič 2005
14. Melita Gomboši 2005
15. Karel Glažar 2005
16. Darinka Kovačič 2005
17. Franc Potočnik 2006
18. Erika Vegič 2007
19. Frančiška Sep 2008
20. Milena Magdič 2010
21. Petra Zonik 2010
22. Štefan Fujs 2011
23. Simon Karoli 2011
24. Silva Kocbek 2011
25. Danilo Horvat 2011
26. Patricij Drk 2011
27. Flisar Štefan 2014
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EVIDENCA OPRAVLJENIH SOJENJ 
SODNIŠKI ZBOR: MURSKA SOBOTA        LETO: 2014

Zap. št. Priimek Ime Rang sodnika
Sojenja

Število sojenj 
v letu 2014

skupno 
število sojenj

1 Abakumov Vladimir II 14 449
2 Brinar Andrej II 2 112
3 Černjavič Edita II 9 224
4 Černjavič Uroš Prip. 2 18
5 Černjavič Roman Prip. 3 16
6 Černjavič Ksenija Prip. 9 36
7 Drk Patricij II 5 169
8 Flisar Alojz III 11 307
9 Flisar Mihaela I 12 81
10 Flisar Štefan I 20 164
11 Flisar Olga I 21 51
12 Frumen Andreja II 4 146
13 Fujs Štefan I 14 222
14 Gajšek Jože III 13 442
15 Glažar Karel II 22 313
16 Gomboc Blanka II 15 62
17 Gomboši Melita II 21 282
18 Horvat Danilo II 21 214
19 Horvat Daniel Prip. 3 8
20 Jokanovič Radoslav III 1 252
21 Jug Drago I 5 25
22 Karoli Alenka Prip. 32 79
23 Karoli Simon I 35 283
24 Kocbek Silva II 14 213
25 Kovač Janez III 20 470
26 Kovačič Darinka II 2 242
27 Kreft Robi II 0 58
28 Krpič Aleksander III 12 513
29 Luk Vera II 3 123
30 Magdič Milena II 21 213
31 Potočnik Franc III 27 389
32 Pucko Franc II 4 361
33 Puhan Ivanka II 15 106
34 Puhan Štefan II 33 410
35 Rous Ivan I 17 82
36 Sep Frančiška II 16 241
37 Šeruga Aleksander II 11 329
38 Šeruga Mirko III 26 666
39 Škraban Štefan III 30 492
40 Težak Janez III 15 526
41 Vegič Erika II 35 334
42 Zonik Petra II 0 165
Skupaj sojenja do leta 2014 595 9888
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Viri:
 ~ Ljudski glas – od 18. 2 1949 od 22. 8. 1952 je izhajal kot Obmurski 

tednik in od 7. 7. 1955 naprej kot Pomurski Vestnik.
 ~ Poročilo Gimnazije v M. Soboti 1945–1955.
 ~ Zgodovina telovadnega društva Sokol Murska Sobota (prva dopolnjena 

izdaja), Herman Šticl, 1994.
 ~ Zgodovina telovadnega društva Sokol Murska Sobota, II. izdaja ob 80. 

obletnici, Herman Šticl, 2000.
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{tiskarna arma}

MTC-SL Murska Sobota d. o. o.

IZID KNJIGE SO OMOGOČILI:
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