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Rihard Kolmanič – predsednik kluba v letih 1990 – 1993
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Uvodnik ob 50. obletnici 
Namiznoteniškega kluba Murska Sobota
V pričujoči knjižici, ki je izšla ob 50. obletnici Namiznoteniškega kluba Murska Sobota, je 

opisana pot razvoja športa, ki so ga v naši občini začeli uspešno igrati že v daljnih dvajsetih 
letih prejšnjega stoletja. Zanesenjaki, ki jih je navduševal šport z lesenim loparjem in belo 
celuloidno žogico, so ustanovili klub, ki je sčasoma postal eden najuspešnejših klubov 
v takratnih časih. V začetku šestdesetih let pa se je na pobudo nekaterih posameznikov 
ustanovil NTK Sobota in postal eden najuspešnejših klubov v zgodovini namiznega tenisa 
v Sloveniji. V času nekdanje skupne domovine so člani kluba tekmovali celo v prvi in drugi 
zvezni ligi, po osamosvojitvi pa v prvi slovenski ligi.

V petih desetletjih delovanja kluba imajo kar 22 posameznikov, ki so državni prvaki v 
različnih kategorijah med posamezniki, še več pa jih je osvajalo prva mesta v dvojicah in 
ekipno. Tako so bistveno prispevali tudi k ugledu mestne občine Murska Sobota, za kar 
se jim iskreno zahvaljujem.

Ob 50. obletnici ustanovitve Namiznoteniškega kluba Murska Sobota čestitam vsem 
ustanoviteljem, zdajšnjemu in vsem dosedanjim vodstvom in vsem, ki so doprinesli 
k razvoju te športne panoge v naši občini. Želim si, da se klub ponovno vrne v prvo 
slovensko namiznoteniško ligo, kamor s svojo odličnostjo in predanim vodstvom tudi 
spada. 

dr. Aleksander Jevšek,
župan Mestne občine Murska Sobota
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Uvodna beseda
Pričujočo publikacijo smo za vas pripravili predvsem z namenom, da bi preko navedenih 

ugotovitev, dejstev, številk oziroma delnih rezultatov (navedeni so vsi ligaški rezultati od 
sezone 1965/66 do sezone 2015/16 ter vseh 140 slovenskih in 16 jugoslovanskih naslovov 
prvaka med posamezniki, dvojicami in v ekipnih disciplinah ter nastopi članov našega 
kluba na mladinskih evropskih prvenstvih) skupaj z nami lažje pogledali na prehojeno 
petdesetletno razvojno pot NTK Sobota. Na tej poti so bila potrebna številna odrekanja, 
celo manjši prispevki kolektiva ter posameznikov, ki sicer niso nikjer omenjeni, pa vendar 
kot majhni kamenčki mozaika tvorijo tudi ti celotno strukturo klubskih dosežkov. Naše 
delo v klubu teh preteklih petdeset let pa ni bilo usmerjeno samo v doseganje ugodnih 
športnih rezultatov, ampak tudi na cilje, kot je vsestranska vzgoja našega klubskega 
naraščaja, in dobre odnose pri vodenju kluba. 

Prireditve, posvečene praznovanju 50. obletnice, se bodo zvrstile med 5. marcem in 28. 
avgustom. Začelo se bo v soboto, 5. marca, s turnirjem nekdanjih in sedanjih članov kluba; 
nadaljevalo v petek, 11. marca, s svečanostjo v grajski dvorani v Murski Soboti; naslednji 
dan, v soboto, 12. marca, pa bo namiznoteniški ples v Banovcih. V sklopu praznovanja 50. 
obletnice bo 23. aprila v športni dvorani pri OŠ III v Murski Soboti državno prvenstvo za 
veterane ter rekreativne igralke in igralce; 27. avgusta pa že 47. Odprto prvenstvo Murske 
Sobote za mladino – memorial Mirka Ungerja st. V nedeljo, 28. avgusta, pa bomo zaključili 
s praznovanjem 50. obletnice kluba na 2. Memorialnem turnirju Mirka Ungerja st. za člane 
in veterane v spomin na soustanovitelja kluba in neumornega Mirka Ungerja st.
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Praznovanje našega jubileja je hkrati tudi priložnost, da se kot športni kolektiv še bolj 
afirmiramo v pomurski in zlasti soboški javnosti in da zagotovimo številnim ljubiteljem 
namiznega tenisa nekaj kvalitetnih in zanimivih prireditev in s tem obilo športnega užitka. 

Zahvaljujemo se Mestni občini Murska Sobota za prevzeto pokroviteljstvo praznovanja 
50. obletnice kluba ter posameznim podjetnikom in podjetjem za sodelovanje na področju 
oglaševanja, s katerim so nam omogočili izpeljavo vseh zadanih aktivnosti ob jubileju ter 
izdajo te publikacije.

  NTK Sobota

Iz zgodovine namiznega tenisa  
v Murski Soboti
NAMIZNI TENIS ima v našem mestu že bogato tradicijo. Pionir namiznoteniške igre v 

Murski Soboti je bil dr. Janez Nemec in je v biltenu ob 20. obletnici NTK Sobota postregel 
s svojimi spomini o začetkih namiznega tenisa ( ping-ponga ) v Murski Soboti.

Takole je obujal spomine :
Pingpong niso začeli igrati prvi Ljubljančani leta 1926, temveč so v Murski Soboti že leta 

1924 več ali manj organizirano igrali ping-pong, ki je počasi prehajal, po organizacijski 
obliki in tudi po znanju igralcev v namizni tenis. Tako sta se že leta 1926 brata Nemec 
udeležila namiznoteniškega turnirja v mestu Körmend na Madžarskem in zasedla v igri 
dvojic 2. mesto, v igri posameznikov pa 4. in 5. mesto. Prav tu sta prevzela tudi »penholder« 
držo loparja.

Že od leta 1926 so igrali v Murski Soboti dober tekmovalni namizni tenis. Sobota se 
je od tega leta večkrat srečevala v moštvenih dvobojih z igralci Čakovca, Radkersburga, 
Ptuja, Varaždina in tudi Lendave.

Tekmovalni namizni tenis se je v Murski Soboti hitro razvijal. Leta 1928 je prišlo v Čakovcu 
do dvoboja med dvema najmočnejšima središčema namiznega tenisa v zahodnem delu 
Jugoslavije – Čakovcem in Mursko Soboto. V tem dvoboju je zmagala Murska Sobota ( 
Mura ) z 9:7, čeprav je pri Čakovcu takrat igral reprezentant in prvak Zagreba Legenstein; 
oba brata Nemec sta ga premagala z 2:0. Soboški namizni tenis je bil v tem času že na 
tako visoki ravni, da je prišel za nekaj dni v Mursko Soboto celo Viktor Barna – večkratni 
svetovni prvak; ta je imel z domačimi igralci nekaj propagandnih nastopov. Prav rezultati 
teh propagandnih nastopov so pokazali, da soboški namizni tenis ni mnogo zaostajal za 
takratno svetovno elito.

Koncem leta 1929 je bil prvi večji in kakovostni namiznoteniški turnir v Jugoslaviji; 
prireditelj je bilo zagrebško železničarsko ŠD. Tu so se prvič resneje spopadli igralci 
vzhodnega in zahodnega dela naše države. V  igri posameznikov je J. Nemec zasedel 2. 
mesto, premagal ga je Klanber iz Osijeka s 3:1.



6 5 0  L E T  N T K  S O B O T A

Po tem turnirju so ustanovili v Zagrebu Medklubski odbor za namizni tenis. Soboška 
Mura je bila med ustanovitelji tega odbora in je imela v odboru tudi svojega zastopnika. 
Ta odbor je pozneje prerasel v namiznoteniško zvezo Jugoslavije.

Leta 1930 so v Murski Soboti priredili prvo uradno tekmovanje za prvenstvo Jugoslavije. 
Na tem turnirju so se zbrali vsi najboljši igralci Jugoslavije. Prvenstveno tekmovanje je 
potekalo od prvega do zadnjega dne v znamenju borbe med igralci Murske Sobote in 
Sombora. Pri Somboru so takrat igrali St. Maksimovič, Mayer, Steiner in Hexner, ki so bili 
dolga leta steber našega namiznega tenisa. Moštveno tekmovanje se je končalo z zmago 
Sombora ( Sombor : Mura 5:0 ), pri posameznikih ( moških ) je zmagal Janez Nemec, v igri 
dvojic sta zmagala brata Nemec, v igri mešanih dvojic Sobočana J. Nemec – Jonaševa in pri 
ženskah posamezno Legen-Šteinova iz Čakovca, ki je bila prav tako rojena v Murski Soboti.

Koncem leta 1930 ali v začetku 1931 je Mura prvič gostovala v Ljubljani. Leta 1931 je 
Ilirija priredila prvo uradno tekmovanje za prvenstvo Slovenije ( takrat Dravske banovine 
), na katerem so pobrali vsa prva mesta Sobočani; moški posamezno J. Nemec pred L. 
Nemcem; moški dvojice brata Nemec; ženske posamezno Kardoševa; mešane dvojice J. 
Nemec in Jonaševa. Na tem turnirju se je pojavila nova generacija igralcev iz Ljubljane; 
ta je kasneje dosegla lepe uspehe.

Odslej je začela tudi Ljubljana dobivati v jugoslovanskem namiznem tenisu svojo vlogo, 
pozneje pa je prevzela celo vodilno vlogo v državi. Nekateri soboški igralci (L. Nemec in 
Horvat ) so se priključili ljubljanskim klubom. Igralci Murske Sobote (Mura) so igrali v 
državni reprezentanci tudi na tekmovanjih za svetovna prvenstva. J. Nemec je leta 1932 
igral v Pragi; L. Nemec leta 1934 v Bedenu pri Dunaju. Razen tega so v letih 1929 – 1934 
dosegli doma in v tujini zelo ugodne tekmovalne uspehe.

Brata Nemec, brata Nadai 
in Valy so leta 1928 odigrali 
že zgoraj omenjeni dvoboj v 
Čakovcu in je to prvi uradni 
dvoboj slovenskih igralcev. 
Zato si je Namiznoteniška 
zveza Slovenije izbrala leto 
1928, kot uradni začetek 
namiznega tenisa v Slo-
veniji.

Pionirji slovenskega namiznega tenisa. 
Brata Janez in Ludvik Nemec  

s člani SK Mure - na fotografiji skrajni 
desni in skrajni levi 
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Nagovor predsednika NTZS 
ob 50-letnici NTK Sobota

Namizni tenis je prav gotovo ena najbolj razširjenih športnih 
panog na svetu, saj ga igra več kot 150 milijonov aktivnih oziroma 
registriranih igralcev in 250 milijonov rekreativnih tekmovalcev v 
205 državah sveta na vseh kontinentih in celinah. 

Namizni tenis je priljubljena panoga tudi v Sloveniji pri vseh 
skupinah ljudi, saj je primerna za vse starosti in ravni igranja. 

Naš cilj je poleg doseganja vrhunskih tekmovalnih rezultatov doma in tujini tudi pozitivno 
vplivati tako na odrasle kot na otroke, jim približati šport in zdrav način življenja in se tako 
vključiti tudi v družbeno socialno shemo na lokalni in državni ravni.

Murska Sobota je že od nekdaj veljala za zibelko namiznega tenisa pri nas. Številne 
generacije so ponesle glas Prekmurcev širom po svetu. Številni naslovi državnih prvakov, 
kopica reprezentantov in tudi medalje z največjih tekmovanj so dokaz, da se je v Murski 
Soboti vedno kvalitetno delalo in da je bil namizni tenis šport mnogih generacij. Pred 
vodstvom NTK Sobota je tako velik izziv vrniti se zopet med najboljše slovenske klube. 
Poznavajoč bogato tradicijo, vašo voljo in usmerjenost k doseganju ciljev sem prepričan, 
da vam bo to tudi uspelo. 

                                                                                        Namiznoteniška zveza Slovenije
Mag. Marjan Hribar, predsednik

Stanko Kerčmar                      
dolgoletni predsednik športne zveze Murska Sobota

Spoštovani prijatelji namiznega tenisa, v veselje mi je, da 
lahko ob 50. obletnici Namizno teniškega kluba Sobota v 
biltenu zapišem nekaj besed mojega videnja –sodelovanja z 
NTK Sobota v letih 1987-2015.

Šport je dejavnost, ki si je našla svoje mesto med občani naše 
Mestne občine Murska Sobota in tudi širše. Uspehi klubov so 

vidni v državnem merilu, posegamo tudi v evropski prostor, kjer so vidne naše uvrstitve 
v posamičnih športih in pa v moštvenih športih.
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V letih 1987-2015 sem kot predsednik nekdanje Zveze telesno kulturnih organizacij 
občine Murska Sobota in pozneje kot predsednik Športne zveze Murska Sobota bil 
prisoten na večini tekmovanj, katere je organiziral klub. Sodelovanje s člani NTK Sobota 
je bilo zelo dobro. Velja, da so se zelo aktivno vključevali v razne organe Športne zveze 
Murska Sobota in njene predhodnice Zveze telesno kulturnih organizacij.

Vsekakor se moji spomini vračajo tudi na naša skupna potovanja in udeležbo 
mladih članov NTK Sobota v starosti do 15 let na mednarodnih igrah šolarjev v mestih 
Szombathely, Grazu, Coventry in Patrasu. Posebej še na igre v Patrastu, kjer so ob takratni 
močni konkurenci osvojili dve zlati in eno srebrno medaljo.

Brez vas spoštovani člani NTK Sobota ne bi bilo teh dosežkov v minulih letih. Tako, kot 
v življenju so uspehi in neuspehi, so vzponi in padci, tako je tudi v športu. Tudi vaš klub 
je šel v svojih 50 letih skozi vse to.

Vaše delo cenimo, vsem nekdanjim in sedanjim članom kluba se iskreno zahvaljujem za 
vaše nesebično delo in osebno vlaganje v klub. Številni ste, ki ste in še neumorno vadite z 
različnimi kategorijami igralcev namiznega tenisa, nudite številne programe, pripravljate 
tekmovanja, ob tem pa ob sredstvih lokalne skupnosti skrbite za finančna sredstva, da 
uresničite zastavljene klubske cilje.

V naslednjih letih želim, da se vam bo po 50 letih uresničila ob pomoči Mestne občine 
Murska Sobota in širše želja, ki vas spremlja in sicer zagotoviti si svoj prostor za treninge.

Ob koncu vam ob 50. obletnici NTK Sobota čestitam na doseženih uspehih na področju 
organiziranosti in delovanju namiznega tenisa v Mestni občini Murska Sobota in širše.

Stanko Kerčmar

Ludvik Zelko
dolgoletni sekretar na športni zvezi Murska Sobota

Uspešna zgodba: namizni tenis v Murski Soboti

Uvodni  del:
Namizni tenis  -« pingpong« - je igra, ki je zelo privlačna za širok krog ljubiteljev športa, 

igrajo jo za zabavo, rekreativno in tekmovalno – v naši lokalni skupnosti si je pridobila 
širok krog pristašev tega športa.



95 0  L E T  N T K  S O B O T A

Zgodovina...
Že leta 1924 je v Mursko Soboto prinesel to igro študent Gyori Koloman in prvi so v 

Sloveniji začeli s to igro. Pri družini Nemčevih je ta panoga našla svoje mesto. 
Tekmovanja v namiznem tenisu so zaživela in v Murski Soboti je bilo leta 1930 prvo 

prvenstvo Jugoslavije, Janez Nemec je bil trikratni prvak: posamično, v dvojicah z bratom 
Ludvikom in v mešanih dvojicah z Jonaševo.

Pet desetletij namiznoteniškega kluba 
»Sobota«
Leta 1965 je v našem mestu začel delovati Namiznoteniški klub Sobota. Po skromnih 

začetkih je dejavnost začela čedalje bolje potekati in v naslednjih letih tudi dosegati 
čedalje boljše rezultate. 

Zabeležimo lahko, da je bilo v naslednjih desetletjih  osvojenih 16 naslovov državnih 
prvakov Jugoslavije ter kar 140 naslovov prvakov Slovenije, polovica že v naši državi - 
Sloveniji.

Če pregledamo celotni razvoj namiznega tenisa v našem mestu v minulih petih 
desetletjih ugotovimo, da smo bili deležni velikega prispevka tega športa v naši sredini, 
predvsem pa tudi zgodovini. Namiznoteniški klub Sobota se s svojimi rezultati uvršča 
prav med naše najuspešnejše športne panoge. Ponosni smo, da se je to odvijalo v našem 
mestu, tekmovalci in tekmovalke pa so ob uspešnem in učinkovitem strokovnem delu 
ponesli ime kluba in našega mesta  širom domovine in tudi tujine.

Ponosen sem, da sem bil v veliki meri prisoten v razvoju tega športa, saj smo v takratni 
Občinski zvezi za telesno kulturo, Telesnokulturni skupnosti, Zvezi telesnokulturnih 
organizacij in Športni zvezi v Murski Soboti prispevali lep delež za kvaliteten razvoj te 
panoge, obenem pa bili ponosni na njihovo uspešnost. V športne programe smo vrsto 
let vključevali profesionalno delo trenerjev namiznega tenisa. Uspehi niso izostali. Ob 
vsem tem pa bi omenil tudi pomembno delo predsednikov,ki so z nesebičnim delom ob 
pomoči lokalne skupnosti uspešno zagotavljali sredstva za izvedbo letnih programov.

Hvala vsem, ki ste v tej zgodbi sodelovali!
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Dosedanji Predsedniki kluba:

Jože Žekš, 
prvi predsednik NTK Sobota v letih 1965 - 1969

Spomini na preteklih 50 let dela in uspehov NTK Sobote so 
prijetni, še posebej, ko pomislim na sam začetek, ki sega v leta od 
1965 do 1967, ko je iz športne sekcije Gojenec 5. septembra 1967 
nastal samostojni NTK Sobota. Velja namreč, da je vsak začetek 
težak, še posebej, če začneš iz nič. 

V spominu mi je ostal nek večer, ko je k meni domov prišel, 
danes žal pokojni, Mirko Unger s predlogom, da bi dejavnost namiznega tenisa skupaj s 
sekcijo dijaškega doma, ki je z imenom Gojenec takrat v slovenskem prostoru že nastopala, 
razširili. Iz pogovora je zrasla zamisel, da se ustanovi namiznoteniški klub Sobota. Po 
polletnem delu je nato klub NTK Sobota tudi nastal, in sicer z začasno vadbo v prostorih 
murskosoboškega dijaškega doma. Povečano zanimanje in število mladih za ta šport je 
narekovalo potrebo po še bolj organiziranemu delu v klubu. Nove razmere so v začetku 
privedle do težav glede pridobitve finančnih sredstev, športne opreme in prostora za 
vadbo.                

S pomočjo tedanjega ravnatelja ekonomske šole Marjana Lebarja, ki je bil velik ljubitelj 
tega športa, smo nato prostore za vadbo dobili v telovadnici stare ekonomske šole. Z resno 
vadbo je vse bolj naraščalo tudi število igralcev, ki so se nato začeli uveljavljati v slovenskem 
in jugoslovanskem prostoru.       

V začetku sedemdesetih let pa je interes za širitev in ugled kluba izkazala tudi tedanja 
Občina Murska Sobota. Še posebej pa se je ugled kluba močno povečal s pomočjo Ernesta 
Hojerja, tedanjega direktorja Veletrgovine Potrošnik, in Emerika Zvera, tedanjega direktorja 
Mesne industrije Pomurka. V letih 1972 in 1973 je klub že uspešno nastopal v Sloveniji in 
Jugoslaviji ter na prijateljskih turnirjih v Freisingu (Nemčija), Trstu (Italija) in Szombathelyu 
(Madžarska), kjer je dosegal vidne uspehe. 

Uspešno delo kluba pa je vidno še danes, saj je namizni tenis v Pomurju še vedno 
priljubljen šport. 

Čestitke vsem ob 50. obletnici kluba ter srečno še vnaprej!

Jože Žekš
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Mag. Emerik Zver, dipl. vet.
Predsednik kluba v letih 1969 - 1973

Pred 40. leti, ob 10. obletnici kluba, sem objavo v takratnem 
biltenu začel z besedami: »Deset let dela je kratek čas, prav 
kratek, če se delo začne iz nič in če se v tem kratkem času opravi 
mnogo …«. 

Danes, ko klub praznuje 50 let obstoja, me prav veseli, da so 
v klubu še entuziasti, ki se po svojih močeh trudijo, da klub še 

vedno živi in da se po nekajletnem zatišju ponovno piše in govori o NTK Sobota, ki ima 
za sabo na vseh področjih velike uspehe. Namizni tenis je namreč v preteklosti prispeval 
našemu mestu Murski Soboti velik ugled tako doma, kot v tujini. Vsestransko naporno 
delo igralcev, trenerjev in funkcionarjev je takrat obrodilo sadove, ki pa jih je sedanja 
generacija s trudom in z vztrajnostjo prav tako zmožna doseči.

Želim, da dosedanje delo vseh generacij ne bo zaman, zato trenutnemu vodstvu 
kluba izrekam veliko pohvalo za vse aktivnosti ob 50. obletnici NTK Sobota. Trenerjem 
in igralcem pa želim, da bodo dosedanji uspehi kluba vzgled za delo vnaprej in da bo 
temeljna želja – doseči še več – ostala.

Mag. Emerik Zver

Drago Kolmanič
Predsednik kluba v letih 1973 - 1978

Spoštovani!
Leta 1973 sem prevzel klub, ki je bil takrat, v organizacijskem 

pogledu zelo dobro voden. Zasluga za to gre takratnemu 
glavnemu trenerju in tehničnemu sekretarju g. Miro Ungerju.  
 Najbolj pereč problem v tistem času je bilo zagotoviti 
zadostna finančna sredstva za nemoteno delovanje vseh selekcij 

v klubu, pa tudi zagotoviti ustrezen vadbeni prostor. 
O uspehih, ki smo jih dosegli v tem obdobju ne bi govoril, ker bo to posebej prikazano 

v biltenu. Izpostavil pa bi organizacijo prvega mednarodnega mladinskega pokala 
Jugoslavije novembra 1978 v okviru praznovanja 50 obletnice namiznega tenisa v 
Sloveniji. Dobro delo kluba je bilo opaženo tudi v republiških organih namiznega tenisa 
in posledično sem bil izvoljen za podpredsednika Namiznoteniške zveze Slovenije.

Danes samo čestitke za vse uspehe, ki jih je klub dosegel v teh 50. letih.

Drago Kolmanič
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pokojni mag. Milan Erjavec   
Predsednik kluba v letih 1978 – 1980

mag. Jože Kovač
Predsednik kluba v letih 1980 – 1984

Vsaka obletnica nekega dogodka je prava priložnost, da se z 
radostjo, veseljem in zadovoljstvom spominjamo na tiste čase 
in na tiste dogodke, ki so nam dajali navdih, da smo delovali in 
sodelovali pri uspešni zgodbi, ki se imenuje 5o let delovanja 
namiznega tenisa v Murski Soboti.

Ping-pong v Murski Soboti je bil vedno šport, ki je iz naše 
regije v širši prostor ponesel uspešne športnike. Pa to ne zato, ker bi ga igrali samo v našem 
kraju, temveč zato, ker se je v Murski Soboti gojil vedno profesionalni in resen odnos do 
tega športa. Posledica tega je bila,da smo v vsakem obdobju imeli najboljše ping-pongaše 
v širši regiji in celotni takratni državi.

Na vrhunske dosežke svojih domačih igralcev smo bili vedno vsi ponosni, z njimi smo 
delili dobro in slabo, uspehe in včasih neuspehe, ter jih vedno moralno in materialno v 
okviru tedanjih možnosti podpirali. Že v takratnih časih, ko je bila meni dana možnost, 
da sem predsedoval temu uspešnemu športnemu kolektivu, smo si skupno prizadevali, 
da so mladi športniki imeli tako materialno kot tudi finančno osnovo za uspešno delo.

Že takrat je vodstvo kluba strmelo  za tem, da je stvar športnikov redno treniranje in 
uspešno nastopanje na mnogih tekmovanjih v takratni mnogo večji domovini, naloga 
vodstva kluba pa je bila zagotovitev normalnih materialnih in finančnih pogojev za njihova 
delo. To nam je, po mojih skromnih spominih v glavnem uspevalo.

Poleg športnih uspehov pa smo nenehno skrbeli za uspehe na njihovem izobraževalnem 
področju. Že takrat je bilo nenapisano geslo kluba »dober športnik - dober učenec«. 
Rezultati vseh takratni prizadevanj je, da so mnogi naši takratni mladi pingpongaši danes 
uspešni v osebnem in na poklicnem  področju. Skratka, bil je to uspešen športni kolektiv 
z uspešnimi športniki, dobrimi rezultati in odmevnimi uspehi.

Čestitam klubu ob njegovi 50 obletnici, ter mu želim mnogo športnih uspehov tudi v bodoče. 
Mladim generacijam pa predlagam, da jih čim več igra to prečudovito igro, ki ji pravimo ping-pong.

Mag. Jože Kovač
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mag. Alojz Režonja                
Predsednik kluba v letih 1984 – 1990

Namizni tenis je individualni šport, ki od igralca zahteva veliko 
odrekanja na vseh področjih, podporo staršev in trenerjev, ki 
oblikujejo otroka v uspešnega športnika vse do odrasle osebe.

Vse to smo v času mojega predsedovanja uspešno združevali. 
Ob vsem tem je pomembni delež k uspehu NTK Sobota 
prispevalo sponzorstvo v obliki prevozov na tekmovanja, nabavi 

opreme, dresov in reklamnih prispevkov sponzorskega podjetja in poslovnih partnerjev.
V času mojega mandata smo praznovali 20. letnico NTK Sobota. Takrat je klub štel 

60 igralcev, 20 amaterskih delavcev ( starši, trenerji za mladino, prevozniki… ) in 
profesionalnega trenerja. Za takratne razmere je NTK Sobota veljal za izredno uspešen 
športni klub v našem in mednarodnem okolju.

Za uspešno delo našega kluba pa želim posebej izpostaviti g. Mirka Ungerja, ki je bil 
najbolj zaslužen za uspehe kluba. On je živel za namizni tenis, za igralce in klub NTK 
Sobota.

Mag. Alojz Režonja

Rihard Kolmanič
Predsednik kluba v letih 1990 – 1993

Spoštovani!
Ko smo leta 1991 v NTK Sobota praznovali 25. obletnico 

delovanja kluba, smo praznovali tudi prvo obletnico samostojne 
Slovenije. Kot zanimivost tistega časa se dostikrat spomnim, 
da se je z menjavo režima klub prvič srečal z novo realnostjo: 
Italijani so namreč našemu najboljšemu igralcu ponudili 

bistveno več, kot smo mu lahko nudili mi. 
Kljub vsemu smo se igralci, trenerji in funkcionarji kluba trudili nadaljevati tradicijo 

enega najuspešnejših pomurskih klubov. Ob tej priliki bi želel še posebej izpostaviti Mirka 
Ungerja st., ki je po mojem mnenju s svojo predanostjo in entuziazmom bil dolga dolga 
leta vodilna gonilna sila v klubu.

Vesel sem, da sem bil tudi sam eno desetletje del te uspešne zgodbe: kot igralec, 
mednarodni namiznoteniški sodnik, funkcionar in predsednik. 

Čestitka ob 50. obletnici kluba in veliko športnih uspehov še naprej!

Rihard Kolmanič
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Viktor Šbül
Predsednik kluba v letih 1993 – 2003

Nekaj mojih spominov o času, ko sem bil predsednik NTK  
Sobota in ki so zaznamovali tudi moje življenje in me precej 
naučili o delu na področju športa. Ko sem se vključil v klub in 
prevzel  vodenje NTK Sobota,  je to že bil klub z lepo zgodovino 
in z lepimi športnimi dosežki v nekdanji skupni domovini. V 
klubu sem našel nekatere predane namiznoteniške delavce in 

na ta način je bila vključitev v delo lažja. Tako sem takoj ugotovil, da so v klubu vedno 
postavljeni zelo visoki  cilji v kvaliteto igralcev in tudi visoki cilji pri uvrstitvah v vseh 
vrstah tekmovanj ekipe in tudi posameznikov. Vedno se je  iskala kombinacija z igralci, da 
bi bili v nastopanju v prvi ligi  uspešni.  Na osnovi teh ugotovitev,  sem  bil  takoj  soočen 
s tem, da se pogoji delovanja morajo zagotavljati na nivoju, da bo klub lahko sodeloval 
v boju za najvišje uvrstitve.  Tako smo postavljali visoke cilje za zagotovitev materialno 
finančnega delovanja kluba in v takratnih časih nam je to uspelo (avtomobil, nove mize, 
nove drese itd.) Takrat smo postavili tudi  ustrezno stimuliranje igralcev s štipendijami.  

Članska ekipa NTK Sobota v sezoni 1990/1991, ki je obstala v I. zvezni ligi. Na fotografiji pokojni Boris Rihtarič, Borut Benko, 
takratni predsednik kluba Rihard Kolmanič, Miran Močan (trener), Tomaž Kus, Robi Benkovič – manjka Mirko Unger ml. 
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Visoki cilji za kvaliteto in uspešnost so se postavljali tudi za kadetske in mladinske ekipe. 
Zato so bili že takrat treningi vsakodnevno in v enem obdobju celo z dvema trenerjema. 
Klub je sodeloval uspešno tudi  z nekaterimi   drugimi klubi, z nekaterimi pa so bila velika 
rivalstva za dober rezultat.                                                

Moje delo v klubu je bilo v času, ko smo vstopili v tržno gospodarstvo in se je večino 
denarja moralo najti pri sponzorjih in donatorjih.  Takrat smo imeli nekajletno sponzorstvo 
Zdravilišča Moravske Toplice in smo zato nastopali z nazivom NTK Moravske Toplice. Po 
izteku sponzorstva, smo se preimenovali nazaj v NTK Sobota. Pred mojih odhodom iz 
kluba sem veliko delal na tem, da bi se klub okrepil v vodstvu z nekdanjimi igralci in da 
bi na neki način postal stičišče generacij namiznoteniških igralcev iz te regije.   To mi ni 
uspelo in tudi nisem raziskoval, kje so bili ključni dejavniki - jih je pa vsekakor več. 

Vsekakor pa danes ob 50. obletnici  vidimo, da klub živi in deluje z novimi generacijami 
ljubiteljev namiznega  tenisa. Naše mesto Murska Sobota potrebuje tovrstni šport, saj bo 
vedno krog otrok, ki si bodo želeli trenirati ta prelepi šport.

Ob praznovanju 50. obletnice čestitam vsem sedanjim članom kluba in seveda 
funkcionarjem, da zagotavljajo tudi v teh težkih časih delovanje in razvoj kluba v naprej. 

Viktor Šbül

Slavko Kocuvan
Predsednik kluba v letih 2003 – 2008

Spoštovani!
V veliko čast in ponos si štejem, da sem bil obdobje dobrega 

mandata predsednik enega izmed najstarejših, najboljših ter 
najbolje organiziranih klubov namiznega tenisa v Sloveniji, NTK 
SOBOTA. 

V času svojega predsednikovanja klubu sem si prizadeval, da 
bi klub ostal sinonim glede razvoja vrhunskih mladih igralcev v Sloveniji in tudi širše, 
saj so s svojim strokovnim in prizadevnim delom večji del državnih naslovov v mlajših 
selekcijah takrat dosegali prav tekmovalci iz našega kluba. Prepričan pa sem, da bodo 
rezultati našega takratnega strokovnega in prizadevnega dela v klubu še dolgo vidni. Še 
danes namreč v marsikaterem namiznoteniškem klubu v Sloveniji oziroma tujini nekdanji 
člani našega kluba aktivno sodelujejo bodisi kot tekmovalci, trenerji bodisi v kakšni drugi 
vlogi, na kar smo seveda zelo ponosni.

Ob 50. obletnici kluba želim vsem članom in privržencem kluba veliko športnih uspehov 
pri nadaljnjem delu v klubu.

Slavko Kocuvan
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Peter Žibrat
 Predsednik kluba v letih 2008 – 2012

Moj začetek predsednikovanja v klubu je zaznamovalo 
takratno stanje v klubu, ki je bilo zelo resno tako glede financ, 
kot tudi glede kadra, saj so iz kluba odšli trije ključni igralci kluba, 
in to brez plačanih odškodnin. Vendar smo kljub vsem težavam 
takrat vseeno uspeli ostati v prvi državni ligi. Predsedovanju 
klubu sem sicer na prošnjo trenerja Mirana Močana in sedanjega 

predsednika, takratnega trenerja  Mitje Županeka prevzel predvsem zato, ker je v klubu 
takrat igral moj vnuk Jan Žibrat. Ker je šport pomemben del mojega življenja, saj sem 
v športu od svoje rane mladosti pa vse do danes, ostajam kot podpredsednik še naprej 
dejaven v klubu. 

Sam upam, da se bosta tradicija namiznega tenisa in s tem obstoj NTK Sobota v Murski 
Soboti v prihodnje še nadaljevala.

Peter Žibrat

Iztok Zrinski
Predsednik kluba v letih 2012 – 2015

Dragi prijatelji namiznega tenisa !
Ko se oziramo nazaj v preteklost, nas prevzamejo občutki 

ponosa, da je prav v našem mestu, v naši regiji, toliko let nazaj 
vzklila skromna ideja igrati namizni tenis, nato pa z vsakim 
dnem in s polnim zanosom takratnih entuzijastov rasla z uspehi 
v enega najmočnejših namizno teniških klubov v takratni državi. 

S spoštovanjem je tekla beseda v športnih krogih o NTK Sobota, o njihovih trenerjih, o 
perspektivnih mladih igralcih in državnih prvakih. Veliko je pomenilo, da sta široka javnost 
in gospodarstvo pristavila svojo podporo našemu klubu, njegovim neumornim akterjem, 
trenerjem in nadebudnim igralcem.

Čas je zamenjal okoliščine. Veliko igralcev je iz gnezda NTK Sobota odletelo v svet in 
s seboj poneslo dragocene izkušnje, ki so jim na različne načine pomagale biti boljši in 
najboljši. Za njimi so prihajale nove generacije in želele biti prav tako uspešne, kot njihovi 
vzorniki. Pod težo prihajajočih železnih časov se je krčila dobra volja denarne podpore 
klubu, ostajala je dobra volja nekaterih, ki so do kluba čutili globoko pripadnost in zanj 
žrtvovali vsak prosti kotiček domišljije, kako obdržati naš namizni tenis na nivoju in pri 
življenju.
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Danes, ko nazdravljamo obletnici kluba, je še bolj pomembno zbrati dobre volje in misli 
za povrnitev ugleda in statusa kluba v vrhu pomurskega in slovenskega športa v svoji 
panogi. S skupnimi močmi, bivših in sedanjih članov kluba, mladih in starejših igralcev 
ter ne nazadnje z iskreno podporo širše skupnosti, postanimo spet ponosni, da imamo 
v našem mestu in naši regiji uspešen, elana poln in perspektiven Namizno teniški klub 
Sobota.

Ponosen sem, da sem lahko bil, kot predsednik kluba, del zgodovine NTK Sobota, še 
bolj pa bom vesel, ko bo iz drobnih idej in dogodkov, sodelovanja in skupnega dela vzklila 
svetla in trdna, vzpodbudna prihodnost kluba, kot osnova za široko udejstvovanje in 
uspehe mladih v tej prelepi športni panogi !

Iztok Zrinski     

Mitja Županek 
Predsednik NTK »Sobota«

50 let uspešnega dela in uspehov
Namizni tenis, moja prva ljubezen! 
Že vse od takrat, ko sem se kot majhen deček drugega razreda osnovne šole prvič srečal 

z loparjem in žogico za namizni tenis, je ta prekrasen šport del mojega življenja. 
Prav zato mi je danes v posebno čast, da sem ob tako visoki, 50. obletnici NTK »SOBOTA« 

njegov predsednik, kar se trudim opravljati z veliko odgovornostjo. V klubu sem v tem 
času bil že igralec, sodnik, trener, blagajnik in nekaj let tudi tajnik, zato vidim s sedanjega 
mesta predsednika vodenje kluba z malo drugačnega vidika, saj menim, da sem v tem 
času spoznal vse nivoje, vse potrebne baze, ki so nujni za to, da lahko klub kot celota deluje 
in diha kot eno. Zato verjamem, da nam bo s skupnimi močmi in s trdim ter zagnanim 
delom uspelo popeljati klub nazaj med najboljše tovrstne klube v Sloveniji. 
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Namizni tenis v Murski Soboti lahko do sedaj razdelimo na tri obdobja.
Začelo se je že leta 1924 pri Nemčevih v Murski Soboti in leta 1930 je bilo tudi prvo 

jugoslovansko prvenstvo v namiznem tenisu v Murski Soboti ( več o tem je napisano v 
zgodovini namiznega tenisa v Murski Soboti ).

V drugem obdobju, v začetku šestdesetih, pa so se navdušenci takratnega »ping-ponga« 
odločili, da bodo začeli z vadbo namiznega tenisa. Tako je nastala sekcija iz športnega 
društva Gojenec v dijaškem domu v Murski Soboti, katera je v sezoni 1965/1966 pod 
vodstvom pokojnega Mirka Ungerja st. (soustanovitelja kluba) začela tekmovati z ekipo 
v II. slovenski namiznoteniški ligi in v postavi J. Fridrih, Žižek, Žekš in Žoldoš osvojila prvo 
mesto. 

S tem se je nova zgodovina murskosoboškega namiznega tenisa ponovno rodila. Od 
takrat je minilo 50 let igranja članskih ekip v slovenskih in zveznih ligah, ko so zagnani 
igralci, pa tudi igralke, dosegali vrhunske rezultate. To je bilo obdobje odrekanja 
in srčne borbe, ko je bilo prevoženih na tisoče kilometrov in dela »iz nič«, pa vse do 
reprezentančnih nastopov na največjih tekmovanjih, ko so Jože Žekš, Boris Horvat, 
Borut Veren, Štefan Kovač, Borut Benko in Ivan Kuzma uspešno branili barve takratne 
jugoslovanske reprezentance. V tem obdobju je bilo osvojenih 70 naslovov republiškega 
prvaka; 14 v posamezni kategoriji, 33  v dvojicah in 23 ekipno. Kar nekaj let smo uspešno 
tekmovali v I. in II. zvezni ligi, in to z domačimi igralci, ter osvojili še 16 naslovov v takratni 
skupni državi; od tega 4 med posamezniki, 4 v dvojicah ter osvojili kar 8 ekipnih naslovov 
državnega prvaka. Bili smo dvakrat zmagovalec II. zvezne lige, uspešno igrali v I. zvezni ligi 
(najvišja uvrstitev je bila dvakrat 6. mesto) ter osvajali medalje na evropskih prvenstvih 
za mladino. Za vodstvo kluba, kateremu so takrat predsedovali Jože Žekš, mag. Emerik 
Zver, Drago Kolmanič, pokojni mag. Milan Erjavec, mag. Jože Kovač, mag. Alojz Režonja 
in Rihard Kolmanič, v tem obdobju ni bilo nobenih ovir, da bi dosegli zastavljene cilje, kar 
kažejo tudi izredni rezultati, za katere pa so seveda zaslužni tako igralci sami, kot njihovi 
trenerji. Prvi med njimi je bil neumorni, zdaj žal že pokojni, Mirko Unger st., ki je bil potem 
še dolga leta tajnik in aktiven član kluba ter neizčrpen vir informacij. 

Klub je že leta 1977 dobil tudi profesionalnega trenerja, zaposlenega na takratni občini. 
Prvi profesionalni trener je bil Jože Žekš; za kratko obdobje je igralce treniral tudi Vili Šerak, 
leta 1981 pa je v vlogi igralca in trenerja prišel v Mursko Soboto Matjaž Šercer. Leta 1985 
je mesto trenerja prevzel Borut Veren, dve sezoni pred razpadom Jugoslavije, leta 1989, 
pa je profesionalno trenersko mesto prevzel Miran Močan, ki je igralce in klub popeljal v 
naslednje, tretje, obdobje kluba. G. Močan je še danes trener našega kluba.

T. i. tretje obdobje kluba se je začelo z osamosvojitvijo Slovenije. Z obstankom v I. 
zvezni ligi v sezoni 1990/1991 smo imeli visok položaj v samem mestu in okolici, kakor 
tudi vsa prejšnja leta, ko smo igrali v I. oziroma v II. zvezni ligi. V tem obdobju pa smo 
naenkrat postali vsi klubi murskosoboške občine klubi v prvih slovenskih ligah in namizni 
tenis je postal samo eden od mnogih športov, zato so se morala vodstva klubov ob 
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iskanju sponzorjev ter donatorjev še bolj potruditi, vendar velja omeniti, da nam je tudi 
murskosoboška občina na začetku kar dobro stala ob strani. Leta 1993 je 10-letno vodenje 
kluba prevzel Viktor Šbűl. V tem obdobju, od sezone 1995/1996, pa vse do leta 2008,  je 
klub imel dva trenerja, in sicer sem Miranu Močanu pomagal Mitja Županek. Naslednji 
predsednik kluba je bil Slavko Kocuvan, za njim Peter Žibrat in nato Iztok Zrinski. Vsi 
omenjeni so se zelo trudili, da je klub lahko bolj ali manj nemoteno deloval in konstantno 
dosegal rezultate, primerne veličini našega kluba. 

Stanje kluba danes pa je posledica stanja časa, v katerem smo kot družba, saj so se 
sredstva tako zmanjšala, da smo ostali brez profesionalnega trenerja, katerega smo imeli v 
klubu vse od leta 1977, takrat zaposlenega na občini (v celoti financirano delovno mesto); 
od leta 1998 pa zaposlenega v klubu in sofinanciranega s strani občine. Kljub temu smo 
v tem obdobju samostojne Slovenije dosegali lepe rezultate, saj smo vse do sezone 
2013/2014 igrali v I. slovenski namiznoteniški ligi, kamor se bomo sedaj z zmago v II. ligi 
ter z volontersko in nesebično pomočjo nekdanjih članov kluba: Mitje Horvata, Gregorja 
Kocuvana, Antona Ropoše, Dominika Mačka in Maria Kolbla tudi vrnili. 

V tem obdobju smo osvojili 70 naslovov prvaka; od tega 22-krat med posamezniki, 31-
krat v dvojicah in osvojili 17 ekipnih naslovov državnega prvaka; pri kadetih 7 in mladincih 
10. Več let smo uspešno igrali v različnih evropskih pokalih; v prvi slovenski ligi zasedli 
štirikrat 3. mesto, sedemkrat 4. mesto in petkrat 5. mesto. V pokalnem tekmovanju smo 
zasedli najvišjo uvrstitev – 2. mesto pri članih in v tekoči sezoni presenetljivo zelo visoko 
3. mesto pri članicah, katere igrajo v II. slovenski namiznoteniški ligi. Tudi članice so 
igrale, sicer samo eno sezono, 2010/2011, v I. slovenski namiznoteniški ligi; imamo pa 
perspektiven mladi rod deklet, ki so še zelo mlada in lahko s trdim delom v prihodnje 
postanejo prvoligaške igralke. V klubu je bilo v letu 2015 35 članov s plačano članarino. 
Nekaj mladih nadebudnih igralcev je začelo z resnim delom, zato se bomo v tem težkem 
prehodnem obdobju za klub, ko smo ostali brez profesionalnega trenerja, vseeno borili, 
da pridemo nazaj med najboljše klube v Sloveniji. V samostojni Sloveniji so naš klub na 
evropskih prvenstvih za mladino zastopali Mitja Horvat, Miran Solar, Gregor Kocuvan, Jure 
Koščak, Bojan Ropoša, Tomi Ocepek, Tomaž Roudi, Tim Fridrih, Anton Ropoša, Mario Kolbl 
in Jan Žibrat, ki je v Sarajevu leta 2007 edini v zgodovini kluba osvojil srebrno medaljo 
v dvojicah pri kadetih. Na evropskem prvenstvu za mladince v Istanbulu leta 2010 pa je 
naredil še korak naprej in osvojil posamično medaljo s tretjim mestom bronasto, kot tudi 
v dvojicah, katero je leta 1978 v Barceloni osvojil tudi Štefan Kovač, prav tako v dvojicah 
pri mladincih. Štefan Kovač in Borut Veren pa še vedno držita najboljšo klubsko uvrstitev 
na ekipnih evropskih prvenstvih z osvojenim tretjim mestom in bronasto medaljo leta 
1976 v Mödlingu v Avstriji. Bojan Ropoša in Jan Žibrat pa sta bila tudi člana slovenske 
članske reprezentance na evropskih in svetovnih prvenstvih; Jan je še vedno stalni član 
članske reprezentance Slovenije in igra v prvi nemški ligi. Tudi Mitja Horvat in Štefan 
Kovač, ter Bojan Ropoša vendar takrat ne več kot člani našega kluba, so bili redni člani 
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slovenske članske reprezentance, Štefan Kovač nekoč tudi jugoslovanske članske vrste  
in so z odličnimi igrami prispevala k odmevnim rezultatom naše reprezentance in nam 
sosednjega kluba Keme Puconci, s katerim lepo sodelujemo. Prvi igralci puconskega kluba 
so bili nekdanji igralci NTK Sobota in so v zelo kratkem času poželi ogromne uspehe, za 
kar njim tudi čestitamo in si želimo še nadaljnje uspešno sodelovanje, kot tudi z drugimi 
klubi po Sloveniji in v tujini.

V našem klubu ni bila nikoli pomembna samo igra z rezultati, ampak smo dajali poudarek 
predvsem na vzgoji otrok, da bodo ti v življenju pripravljeni na borbo, požrtvovalnost in 
predvsem na vztrajnost, kar, verjamemo, smo večini tudi dali. To lahko danes vidimo 
pri mnogih nekdanjih članih, ki so se resno ukvarjali z namiznim tenisom, saj so danes 
uspešni ljudje na svojih področjih. Upamo in želimo si, da bomo, tudi s pomočjo teh, sedaj 
v družbi uspešnih ljudi, povrnili vse tisto, kar smo v klubu že imeli in dosegli nove, še 
nedosežene cilje, za kar se bomo s trdim delom in z vztrajnostjo tudi borili. Eden od takih 
še neizpolnjenih ciljev je doseči prvo mesto in državni ekipni naslov pri članih. Drug tak cilj 
ter dolgoletna želja vseh dosedanjih predsednikov, trenerjev in vseh drugih članov kluba 
pa je dobiti svoje prostore za delovanje, saj smo eden redkih namiznoteniških klubov, ki 
tega, kljub 50 letom obstoja, še vedno nimamo.

Zahvaljujem se vsem dosedanjim igralcem kluba, ki so v teh 50 letih dali od sebe svoj 
maksimum in ponesli ime našega kluba po celem svetu. Zahvaljujemo se tudi vsem 
nekdanjim predsednikom in članom uprav ter trenerjem, da smo lahko danes priča 
tej visoki obletnici; zahvala gre tudi Mestni občini Murska Sobota za vso podporo in 
pokroviteljstvo ob naši svečanosti. Nazadnje želim izraziti še veliko spoštovanje in zahvalo 
pokojnemu Mirku Ungerju st., brez katerega danes ne bi bili to, kar smo – Velik klub.

predsednik NTK »Sobota«        
Mitja Županek
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NTK »Sobota« danes:

NTK »Sobota« skozi 50 let:

člani NTK Sobota

ekipa kadetinj

veteranska ekipa

najmlajši člani kluba

moška članska ekipa

pogled na tekmo v II. SNTLŽ

Željko Bjedov, Igor Vinčec, Igor Zafošnik, Igor Klinar,  –  
prvi klubski pionirski prvaki Jugoslavije v sezoni 1969/70 

Igor Zver, Vilijem Šerak, Mirko Unger-trener, Igor Vinčec, 
Milan Regvat pionirski prvaki Slovenije v sezoni 1971/72 
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Štefan Kovač, Rihard Kolmanič, Stanislav Litrop, Janez Fridrih-
vodja ekipe, Dario Varga, Borut Veren, Vojko Gumilar prvaki 
kadeti ekipno v sezoni 1975/76 

Mitja Horvat, Miran Solar, Matej Petar, Gregor Kocuvan, Miran 
Močan-trener prvi ekipni mladinski prvaki v samostojni Sloveniji 
v sezoni 1994/95 in 1995/96, osvojili še nekaj posamičnih 
naslovov, ter naslovov v dvojicah, dolgoletni člani v I. SNTLM, 
udeleženci MEP in mednarodnih turnirjev za slovensko 
reprezentanco; Mitja Horvat po kar nekaj letih igranja za druge 
klube in Gregor Kocuvan sta v sezoni 2015/16 združila moči za 
povratek članske moške ekipe v I. SNTLM

Štefan Kovač, Borut Veren, Boris Horvat večkratni ekipni prvaki 
Slovenije (5 krat) in Jugoslavije (5 krat) pri kadetih in mladincih, 
posamični prvaki (7 krat), v dvojicah (15 krat), nosilci medalj 
z evropskih prvenstev, igralci I. in II. zvezne lige, vse v letih 
1974-1981

Vlado Veren, Duško Kovač, Miran Močan, Drago Škerget-trener 
pionirski slovenski prvaki v sezoni 1980/81, osvojili še nekaj 
ekipnih naslovov, posamične in v dvojicah pri pionirjih in 
mladincih, igrali v I. in II. zvezni ligi

Jure Zavec, Pavlek Puhan, Dejan Šbűl, Jure Koščak, Miran 
Močan-trener mladinski ekipni prvaki v sezoni 1998/99, Koščak 
posamični državni prvak in v dvojicah s Šbűlom, ter slovenski 
kadetski in mladinski reprezentant in igralec I. SNTLM
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Borut Benko, Robert Benkovič, Matjaž Žitek, Mirko Unger ml., Ivan Kuzma zadnji ekipni prvaki v bivši 
državi; večkratni slovenski prvaki posamezno, dvojice, ekipno, igralci I. in II. zvezne lige v letih 1983-1990

Tomaž Roudi, Tim Fridrih, Marjan Marič, Tonček Ropoša, Tomi 
Ocepek, Bojan Ropoša, ter Mitja Županek in Miran Močan – 
trenerja. Skupaj so osvojili 10 posamičnih slovenskih naslovov, 
10 v dvojicah in 4 kadetske, ter 5 mladinskih ekipnih naslovov 
prvaka, člani kadetske in mladinske slovenske reprezentance, 
Roudi in Ropoša B. še danes igrata pomembno vlogo v I. SNTLM 
v svojih klubih

Na fotografiji iz sezone 2005/06 so tudi Jan Žibrat, Dominik 
Maček, Grega Nerat, Tadej Kokolj, Mario Kolbl, Iztok Dolamič, 
Mitja Pečnik, Denis Vöröš, ki so skupaj osvojili 6 ekipnih državnih 
naslovov v kadetski in mladinski kategoriji, Jan Žibrat 14 
naslovov v dvojicah, ter 9 posamičnih naslovov slovenskega 
prvaka v letih od 2004 do 2010 v vseh kategorijah
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Nekaj članskih ekip:

Prva članska moška klubska ekipa v sezoni 1965/66 v sestavi 
Fridrih, Žekš, Unger-trener in Žižek.

Zadnja generacija v bivši državi, člani I. in II. zvezne lige: Miran 
Močan – trener, Mirko Unger ml., Robert Benkovič, Boris 
Rihtarič, Janko Öri, Borut Benko in Mirko Unger – tajnik kluba

Štefan Kovač, Dario Varga, Mirko Unger – trener, Vojko Gumilar, Borut Veren, Boris Horvat so v letih od 1974 do 1981 bili najboljši v 
svojih kategorijah

Člani I. in II zvezne lige: Igor Vinčec, Drago Škerget, Mirko Unger-
trener, Marjan Gumilar, Jože Žekš v letih 1973 – 1977

Članska ekipa v prvih letih samostojne Slovenije z vodstvom 
kluba: Mirko Unger – tajnik, Borut Benko, Stanislav Litrop – 
blagajnik, Viktor Šbül – predsednik, Robert Benkovič, Mirko 
Unger ml., Mitja Horvat in trener Miran Močan 
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Jedro članske ekipe s trenerjem Miranom Močanom v sezonah 
od leta 1995 do 2000: Miran Solar, Gregor Kocuvan, Mirko Unger 
ml., Mitja Horvat

V sezonah od leta  2003 do 2006 so bili Tomislav Ocepek, Jure 
Koščak, Gregor Kocuvan in Bojan Ropoša s trenerjem Miranom 
Močanom glavni motor kluba

V treh sezonah od leta 2000 do 2003 je igral za naš klub hrvaški 
reprezentant Neven Karkovič, na fotografiji so še nosilci ekipe 
v teh letih Miran Solar, Jure koščak, Gregor Kocuvan in trener 
Miran Močan 

Gregor Kocuvan, Tomaž Roudi, Jan Žibrat je ekipa iz sezon od leta 
2006 do 2010, ko je Jan Žibrat odšel v tujino, Kocuvan in Roudi 
sta bila do leta 2012 steber prve ekipe, ko je odšel še Roudi in 
smo v sezoni 2012/13 izpadli po leta 1991 iz I. SNTLM, ter se v 
sezoni 2015/16 v postavi Mitja Horvat, Gregor Kocuvan, Tonček 
Ropoša, Dominik Maček in Mario Kolbl vračamo v I. SNTLM 

Tomaž Roudi, Jan Žibrat, Tim Fridrih, Tonček Ropoša in še mnogi 
so se kalili v drugi ekipi v II. SNTLM, ter v sezoni 2005/2006 
zasedli drugo mesto, vendar se po takratnih pravilih niso imeli 
priložnost boriti za vstop v I. SNTLM, kot tudi v sezoni 1997/98 v 
sestavi Kocuvan, Solar, Koščak, Šbül, Gider, Puhan Györek in tudi 
v sezoni 2001/02 v sestavi B. Ropoša, Ocepek, Fridrih, Roudi, M. 
Marič – danes je to drugim klubskim ekipam omogočeno, naši 
igralci pa so morali takrat iskati priložnosti v drugih klubih, če 
niso prišli v prvo ekipo za igranje v I. SNTLM in tudi za uvrstitev v 
drugo ekipo je bila številčna konkurenca 
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Ženske ekipe v NTK Sobota

Ženska ekipa v postavi Kološa, Šimonič (Lendava), T. Bavčar …
na fotografiji je še moška ekipa v postavi Žekš, Lebar, Vöröš in 
Benko

Škerget, Vergan, Zver so bile v sedemdestih del članske ekipe, ki 
je igrala v I. slovenski ligi

Ženska ekipa v I. SNTLŽ v sezoni 2010/11 v sestavi Laura Perčič, 
Ula Vukan in Staša Matis, ter Andreja Lupša, ki manjka na 
fotografiji

Jasna Šebjanič, Vida Bavčar, Tanja Bavčar, Marjeta Orešnik ekipne 
šolske prvakinje Slovenije v letu 1969 in v sezoni 1972/73 1. 
mesto pri članicah ekipno, ter do konca sedemdestih steber 
članske ekipe v I. slovenski ligi 

Ženska ekipa I. A republiške lige v sezoni 1985/86 v sestavi Tanja 
Sinic, Darja Trček, Klaudija Korošec in Jasna Breznik 

3. mesto na finalnem turnirju za pokal republike Slovenije v 
sezoni 2015/16 za članice v sestavi Tjaša Dervarič, Anamarija 
Horvat in Eva Grabnar 
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Upravni odbor kluba nekoč   

Matjaž Šercer – trener v klubu od leta 1981 do 1985, kariero 
nadaljeval v Italiji, sedaj živi in dela v Veliki Britaniji 

Borut Veren – trener od leta 1985 do 1989, kariero nadaljeval 
pri Olimpiji, bil selektor slovenske članske reprezentance v prvih 
letih samostojnosti, sedaj trener pri NTK Ilirija 

Pokojni Mirko Unger st. – prvi trener v klubu od leta 1965 
tudi prej, ko še ni bilo kluba, do leta 1977. Dolga leta pomagal 
vsem trenerjem pri njihovem delu, selektor SR Slovenije za vse 
kategorije in prva leta samostojne Slovenije selektor za mladino; 
na fotografiji so še Jože Žekš, Bojan Lebar in Mira Kološa 
 

Ožji organizacijski odbor za pripravo praznovanja in del 
sedanjega upravnega odbora 

Jože Žekš - prvi profesionalni trener v klubu v letih 1977 – 1980 
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Miran Močan – trener od leta 1989 in še danes, v tem obdobju 
je bilo osvojenih več kot 70 naslovov prvaka, ter nešteto drugih 
in tretjih mest na državnih prvenstvih, kot tudi na vseh turnirjih 
doma in v tujini

Mitja Županek – trener za mladino v letih 1995 do 2008, 
na fotografiji z Matjažem Šercerjem, s katerim sta v 
sezonah 1998/2001 vodila slovensko kadetsko in mladinsko 
reprezentanco

NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA
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Mirko Unger st. 1940 – 2013
soustanovitelj kluba NTK »Sobota«, trener,   
dolgoletni tajnik, blagajnik in vodja kluba, ter 
selektor slovenskih reprezentanc

Mnogo prezgodaj, v 73. letu starosti, je leta 2013 umrl oče, 
dedek, prijatelj in športni, zlasti namiznoteniški, delavec 
Mirko Unger st. Na območju bivše skupne države in zlasti 
Slovenije gotovo ni poznavalca namiznoteniških razmer, ki 
ne bi slišal za tega neutrudnega namiznoteniškega delavca 
in kronista, ki je imel v malem prstu vsa namiznoteniška 

imena in rezultate. Bil je dolgoletni trener ter državni kapetan vseh moških selekcij 
Republike Slovenije (članske, mladinske in kadetske). Pod njegovim vodstvom so slovenski 
igralci dosegli tudi več evropskih medalj. Seveda je bil eden najpomembnejših členov v 
verigi namiznoteniškega kluba iz Murske Sobote, kjer je na vseh funkcijah deloval več 
desetletij. Deloval je tudi kot funkcionar v organih NTZS (predsedstvo NTZS, izvršni odbor 
NTZS ter razne komisije pod okriljem NTZS).

Žal ga je doletela huda bolezen in kljub zdravljenju je srce velikega športnika onemoglo. 
Neutrudni in požrtvovalni namiznoteniški in nasploh športni delavec Mirko Unger st., 
kateremu je pravičnost tako v športu, kot na delovnem mestu, bila v ospredju, je bil rojen 
v hudem času bližanja nacističnega in fašističnega osvajalnega pohoda. Čeprav je že v 
rani mladosti občutil vse temne plati življenja, je hitro postal velik ljubitelj športa, najbolj 
prav namiznega tenisa, s katerim se je nato ukvarjal več kot pol stoletja. Nekaj časa je tudi 
sam tekmoval, potem pa se je raje posvetil strokovnemu namiznoteniškemu delu, ko je v 
vodenju in učenju mladih namiznoteniških igralcev dosegal več kot odlične uspehe. Kot 
namiznoteniški strokovnjak in organizator je Mirko Unger st. prepotoval praktično ves svet, 
zato je bil gotovo eden največjih poznavalcev namiznoteniških razmer po svetu. Več kot 30 
let je bil Mirko nenadomestljivi tehnični vodja NTK Sobota, ob tem pa je v zadnjih 50 letih 
opravljal še številne druge odgovorne funkcije v TKS in ZTKO Murska Sobota. Več kot 40 
let je tudi aktivno deloval v Namiznoteniški zvezi Slovenije, kjer je opravljal praktično vse 
funkcije. Mlajši člani organov v zvezi so vedno z veseljem prisluhnili Mirkovim nasvetom 
in predlogom, ki so vedno bilo dobronamerni. 

V času bivše države Jugoslavije je bil Mirko Unger st. skoraj 20 let kapetan slovenske 
namiznoteniške reprezentance; od pionirjev, kadetov, mladincev do članov, nato pa v 
samostojni Sloveniji tri leta tudi selektor kadetske in mladinske reprezentance. Prav pod 
njegovim vodstvom je slovenska kadetska reprezentanca dosegla lep uspeh, ko je leta 
1993 osvojila izvrstno 10. mesto.  

Za svoje dolgoletno uspešno delo je dobil Mirko številna visoka priznanja in nagrade, čeprav 
bi vse zasluge Mirka Ungerja st. za razvoj slovenskega namiznega tenisa in športa nasploh bilo 
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naenkrat težko našteti. Med drugimi gre tukaj omeniti predvsem priznanje Športne zveze 
Murska Sobota in Namiznoteniške zveze Slove-nije, Občinsko nagrado mesta Murska 
Sobota, Bloudkovo plaketo in podobno.

Brez Mirka Ungerja st. bi bil slovenski namizni tenis bistveno revnejši. S svojim delom je omogočil, 
da še danes klubi uspešno delujejo in da se tekmovanja v Pomurju še naprej uspešno odvijajo.

Nekaj utrinkov iz 1. Memorialnega turnirja Mirka Ungerja st. z dne 30. 08. 2015 za 
člane in članice, ter veterane in rekreativne igralce

Mitja Horvat, prvi zmagovalec pri članih 

Najboljši od 40 do 49 let: Miran Močan in Janez Pejovnik 3.-4. 
mesto, Thomas Tratnjek 2. mesto, Janko Öri 5. mesto, Borut 
Benko 1. mesto, Tim Fridrih 1. mesto do 39. let in Štefan Kovač je 
podeljeval pokale najboljšim

Super finale za prehodni pokal Igor Vinčec in Edo Vecko, sodnik 
Ludvik Lazar

Sodelujoči na 1. Memorialnem turnirju 

Najboljše članice Tjaša Dervarič, Matis Staša, Eva Grabnar, Eva 
Horvat in trener Miran Močan

Edo Vecko prvi zmagovalec za prehodni pokal pri veteranih
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Pregled osvojenih naslovov prvakov 
Slovenije po sezonah v vseh kategorijah in 
pregled rezultatov v republiških in slovenskih 
ligah, ter pokalno tekmovanje RS

1965/1966 
pionirke posamezno Mira Kološa in II. republiška liga člani : 1. mesto v sestavi : Fridrih, 
Žižek, Žekš, Žoldoš in uvrstitev v I. republiško ligo   

1966/1967                                                                                                                  
mladinci posamezno Jože Žekš; mladinci dvojice Jože Žekš - Vidic ( Triglav ); 
mešane mladinske dvojice Jože Žekš – Mira Kološa in I. republiška liga člani 8. mesto v 
sestavi : Žekš, Žižek, Fridrih, Žoldoš in izpad iz I. republiške lige
  
1967/1968                      
mešane mladinske dvojice Jože Žekš –Durn ( Ilirija ); mladinci dvojice Jože Žekš - Šimonič 
( Lendava ); mladinci ekipno v sestavi : Jože Žekš, Bojan Lebar, Branko Benko, Avgust 
Kerčmar in II. republiška liga člani 1. mesto v sestavi : Žekš, Fridrih, Lebar, Vereš in 
uvrstitev v I. republiško ligo 
                                                             
1968/1969                           
pionirji dvojice Igor Zafošnik – Nagy ( Lendava); mešane članske dvojice  Jože Žekš – 
Martinec ( Olimpija ); mladinci ekipno v sestavi : Jože Žekš, Bojan Lebar, Branko Benko, 
Igor Zafošnik in I. republiška liga člani 5. mesto v sestavi : Žekš, Lebar, Fridrih, Benko, Vereš

1969/1970 
mladinci posamezno Branko Benko; pionirji dvojice Željko Bjedov - Kramberger ( Jesenice ); 
mešane članske dvojice Jože Žekš – Martinec ( Olimpija ) in I. republiška liga člani 3. mesto 
v sestavi : Žekš, Lebar, Benko;
I. republiška liga članice 6. mesto v sestavi : T. Bavčar, V. Bavčar, Šebjanič

1970/1971   
I. republiška liga člani : 4. mesto v sestavi : Žekš, Benko, Fridrih, Bjedov, M. Gumilar, Lebar                                         
   
1971/1972 
pionirji dvojice Igor Vinčec – Milan Regvat; mešane mladinske dvojice Marjan Gumilar 
- Verstovšek ( Olimpija ); pionirji ekipno v sestavi : Igor Vinčec, Milan Regvat, Igor Zver, 
Vili Šerak in I. republiška liga člani 5. mesto v sestavi : M. Gumilar, Žekš, Fridrih, Vinčec, 
Bjedov, Škerget, Klinar; 
Ekipno prvenstvo SRS za članice : 5. mesto v sestavi T. Bavčar, Šebjanič, Zver
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1972/1973      
mladinci posamezno Marjan Gumilar; mladinci ekipno sestavi: Marjan Gumilar, Igor Vinčec, 
Drago Škerget, Vili Šerak in
1. mesto ženske ekipno v sestavi : Tanja Bavčar, Vida Bavčar in Jasna Šebjanič                        
 I. republiška liga člani 1. mesto v sestavi : M. Gumilar, Fridrih, Vinčec, Škerget  
 
1973/1974                      
mladinci posamezno Igor Vinčec; mladinci dvojice Igor Vinčec – Drago Škerget  in                                   
I. republiška liga člani 1. mesto v sestavi:  Žekš, Škerget, M. Gumilar, Šerak, Vinčec, Fridrih; 
Ekipno prvenstvo SRS za članice 2. mesto v sestavi : T. Bavčar, Šebjanič, Škerget, Zver 
  
1974/1975                    
mladinci posamezno Igor Vinčec;  mešane pionirske dvojice Boris Horvat – Čadež 
(Olimpija); pionirji dvojice Boris Horvat – Štefan Kovač; pionirji ekipno v sestavi:                                                                         
Boris Horvat, Borut Veren, Štefan Kovač in I. republiška liga člani 1. mesto druga ekipa 
v sestavi Fridrih, Lebar, Horvat, Veren, Kovač, V. Gumilar, Varga, Litrop, Ekipno prvenstvo 
SRS za članice 4. mesto v sestavi T. Bavčar, Škerget, Zver, Vergan
   
1975/1976                       
pionirji posamezno Borut Veren; pionirji dvojice Borut Veren – Štefan Kovač; mešane 
pionirske dvojice Borut Veren – Čadež ( Olimpija ); pionirji ekipno v sestavi: Štefan Kovač, 
Dario Varga, Borut Veren, Vojko Gumilar, Stanislav Litrop, Rihard Kolmanič; mladinci ekipno 
v sestavi: Boris Horvat, Štefan Kovač, Borut Veren
 
1976/1977                    
mladinci posamezno BorisHorvat; mešane članske dvojice Štefan Kovač – Čadež  
(Olimpija), mladinci ekipno Sobota Murska Sobota v sestavi: Boris Horvat, Štefan Kovač, 
Borut Veren, Dario Varga    
    
1977/1978                    
mladinci dvojice Boris Horvat – Štefan Kovač; člani dvojice Boris Horvat – Štefan 
Kovač; mešane mladinske dvojice Štefan Kovač - Čadež ( Olimpija ); mladinci ekipno 
v sestavi : Štefan Kovač, Boris Horvat, Borut Veren, Boris Žagar, Rihard Kolmanič in 
I. republiška liga člani 1. mesto druga ekipa v sestavi : Štefan Kovač, Boris Horvat, Borut 
Veren, Dario Varga, Marjan Gumilar, Boris Žagar in Jože Žekš; I. republiška liga članice 7. 
mesto v sestavi: Škerget, Zver, Kološa-Zrim, Adamič, Gregor, Tkalčec

1978/1979 
mladinci posamezno Štefan Kovač; mešane mladinske dvojice Štefan Kovač - Čadež  ( 
Olimpija ); mladinci dvojice Štefan Kovač - Borut Veren; mešane članske dvojice Štefan 
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Kovač - Čadež ( Olimpija ); mladinci ekipno v sestavi : Štefan Kovač, Borut Veren, Srečko 
Golenko, Boris Žagar in I. republiška liga člani 4. mesto druga ekipa v sestavi : Škerget, M. 
Gumilar, Varga, Žagar, Kolar, Golenko
I. republiška liga članice : 7. mesto v sestavi : Tkalčec, Gregor, Škerget, Zver

1979/1980                  
I. republiška liga člani 4. mesto druga ekipa v sestavi: V. Veren, D. Kovač, Močan, Zadravec, 
Škerget 
                                       
1980/1981                        
moški posamezno Štefan Kovač; mešane članske dvojice Štefan Kovač - Čadež (Olimpija);  
pionirji ekipno v sestavi: Miran Močan, Dušan Kovač, Vlado Veren in I. republiška liga 
člani 4. mesto druga ekipa v sestavi: D. Kovač, Močan, Kolar, V. Veren, Zadravec, Vinčec, 
M. Gumilar 

1981/1982                      
pionirji posamezno Dušan Kovač; pionirji dvojice Dušan Kovač - Vlado Veren                                 
pionirji ekipno v sestavi : Dušan  Kovač, Vlado Veren, Borut Benko in I. republiška liga 
člani 4. mesto druga ekipa v sestavi Šercer, Zadravec, Benko, Kuzma, Benkovič, M. Unger 
ml., J. Fridrih, D. Kovač, Močan, Mekicar  

1982/1983                       
pionirji posamezno Borut Benko; mladinci dvojice Dušan Kovač – Zalaznik (Kemičar); 
mladinci ekipno v sestavi : Jernej Zalaznik, Dušan Kovač, Miran Močan, Mirko Unger ml. 
in I. republiška liga člani 4. mesto druga ekipa v sestavi : Šercer, V. Veren, J. Fridrih, Kuzma, 
Benko, Benkovič; I. republiška liga članice 6. mesto v sestavi : Sinic, P. Novak, Gregor, 
Vogrinc
 
1983/1984                           
pionirji posamezno Ivan Kuzma; mladinci posamezno Miran Močan; pionirji dvojice Ivan 
Kuzma - Smiljan Mekicar; mladinci dvojice Miran Močan - Borut Benko; pionirji ekipno 
v sestavi : Ivan Kuzma, Smiljan Mekicar in I. republiška liga člani 7. mesto druga ekipa v 
sestavi Kuzma, Benkovič, Mekicar, Škerget; I. republiška liga članice 5. mesto v sestavi : 
Sinic, Trček, Lah, Gregor

1984/1985                      
pionirji dvojice Mirko Unger ml. - Matjaž Žitek; pionirji ekipno v sestavi : Mirko Unger ml. 
in Matjaž Žitek in II. republiška liga člani 3. mesto druga ekipa v sestavi : Benkovič, Žitek, 
S. Unger, Mekicar, A. Fridrih; I. republiška liga članice 6. mesto v sestavi : Sinic, Trček, 
Gregor, Drozdek



34 5 0  L E T  N T K  S O B O T A

1985/1986
mladinci ekipno v sestavi: Borut Benko, Robi Benkovič, Ivan Kuzma, Matjaž Žitek, Mirko 
Unger ml.; pionirji dvojice Aleš Fridrih - Damir Gerendaj in I. republiška liga člani 1. mesto 
v sestavi: Benko, Benkovič, Kuzma; I. republiška liga članice 9. mesto v sestavi: Sinic, Trček, 
Korošec, Breznik, Drozdek, Mavčec, Zrim; II. republiška liga člani: 3. mesto druga ekipa v 
sestavi: A. Fridrih, Gerendaj, Öri, Smodiš, Rihtarič 

1986/1987 
pionirji dvojice Janko Öri - Boris Rihtarič; pionirji ekipno v sestavi : Janko Öri, Boris Rihtarič, 
Mitja Županek, Mitja Zrim, Matej Fišer in I. republiška liga člani 1. mesto v sestavi : Benko, 
Benkovič, Kuzma ( brez poraza )
V tej sezoni nismo imeli druge ekipe, saj so mladi igralci igrali v I. republiški ligi za Radgono v 
sestavi Žitek, M. Unger ml., A. Fridrih, ter izkušena Žekš in Vinčec dosegli visoko 3. mesto, ter  Öri, 
Rihtarič, Županek, Unger S., Horvat za Beltince in osvojili 2. mesto v II. republiški ligi za člane. 
  
1987/1988          
II. republiška liga člani 3. mesto druga ekipa v sestavi: Močan, Smodiš, Gerendaj, Županek, 
S. Unger

1988/1989                   
 II. republiška liga člani : 1. mesto druga ekipa v sestavi Močan, Županek, Sapač, Gerendaj, 
B. Veren, M. Horvat

1989/1990                      
mešane mladinske dvojice Janko Öri - Nišavič ( Kemičar ) in I. republiška liga člani  2. mesto 
druga ekipa v sestavi : Öri, Kus, Benkovič, Sapač, M. Horvat, Solar 

1990/1991 
mešane članske dvojice Borut Benko - Batinič ( Primex – Vrtojba ) in po novih takratnih 
pravilih klubi v zveznih ligah niso imeli drugih ekip, zato so naši igralci, nekateri tudi že 
prejšnje sezone, igrali pod dvojnimi licencami za Novotehno iz Novega Mesta, Radgono, 
Lendavo, Beltince, ter tako nabirali ligaške izkušnje

1991/1992        
NT – SUPER LIGA se je v prvi sezoni samostojne Slovenije imenovala prva slovenska liga. 
Ime ekipe se je preimenoval v NTK Potrošnik in zasedli smo 3. mesto v sestavi Benko, 
Benkovič, Unger M. ml., Kus….Janko Öri je igral za Novotehno iz Novega Mesta, Kuzma, 
Rihtarič in Žitek za Radgono

1992/1993
Preimenovanje NT-SUPER LIGA v  I.SNTLM                                               
4. mesto v sestavi : M. Unger ml., Benkovič, Öri, Kus  
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1993/1994 
pionirji posamezno Miran Solar; pionirji dvojice Miran Solar – Slatinšek ( Tempo );  mladinci 
dvojice Urh Strašek – Reflak ( Kovina – Olimpija ) in 4. mesto v I. SNTLM v sestavi : M. Unger 
ml., Benkovič, Benko, M. Horvat, Strašek

1994/1995        
pionirji posamezno Gregor Kocuvan; mladinci ekipno v sestavi : Mitja Horvat, Miran Solar, 
Matej Petar, Gregor Kocuvan               
Klub je pridobil novega pokrovitelja in ime kluba je postalo Moravske Toplice Sobota  
(MTS) 3. mesto v I. SNTLM v sestavi : Benko, M. Unger ml., Benkovič, M. Horvat 
 
1995/1996                      
pionirji posamezno Jure Koščak; mladinci ekipno v postavi : Mitja Horvat, Miran Solar, 
Gregor Kocuvan, Leon Cigüt in 5. mesto v I. SNTLM v sestavi M.Unger ml., M. Horvat, 
Solar, Smodiš, Benko

1996/1997 
5. mesto v I. SNTLM v sestavi : M. Horvat, M. Unger ml., Solar, Kocuvan
2. mesto druge ekipe v III. SNTLM v sestavi : Smodiš, Györek, Puhan, Koščak, D. Šbül, Zver 
in z zmago v kvalifikacijah uvrstitev v II. SNTLM

1997/1998 
mladinci dvojice Gregor Kocuvan - Bojanič ( Škofije ) in 3. mesto v I. SNTLM v sestavi 
Nekhvedovič ( Belorusija ), M. Horvat, M. Unger ml.
2. mesto druge ekipe v II. SNTLM v sestavi Kocuvan, Solar, Koščak, D. Šbül, Gider, Puhan, 
Györek

Po takratnem pravilniku, dve ekipi iz istega kluba nista mogli igrati v isti ligi, zato druga 
ekipa ni imela niti priložnosti igranja kvalifikacij za vstop v I. SNTLM, kar si je z 2. mestom 
priborila.

1998/1999                      
pionirji dvojice Tomi Ocepek - Bojan Ropoša; mladinci dvojice Jure Koščak - Dejan Šbűl; 
mladinci ekipno v sestavi : Jure Koščak, Dejan Šbűl, Pavlek Puhan, Jure Zavec in 6. mesto 
v I. SNTLM v sestavi : M. Unger ml., M. Horvat, Kocuvan, Solar
3. mesto druge ekipe v II. SNTLM : Koščak, Puhan, D. Šbül, Zavec

1999/2000 
pionirji ekipno v sestavi : Bojan Ropoša, Tomi Ocepek, Tomaž Roudi, Tim Fridrih in 5. mesto 
v I. SNTLM v sestavi : M. Unger ml., M. Horvat, Kocuvan
4. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi : D. Šbül, Puhan, Koščak, Zavec, P. Horvat, Gorčan, 
B. Ropoša, Ocepek
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2000/2001               
kadeti ekipno v sestavi : Tomaž Roudi, Tim Fridrih, Tonček Ropoša in 4. mesto v I. SNTLM 
v sestavi : Karkovič ( Hrvaška ), Kocuvan, Koščak, Solar; 4. mesto druge ekipe v II SNTLM 
v sestavi : Puhan, B. Ropoša, Ocepek, Roudi, T. Fridrih 

2001/2002                       
kadeti posamezno Tomaž Roudi; mladinci posamezno Tomi Ocepek; kadeti dvojice Tomaž 
Roudi - Tim Fridrih; mešane kadetske dvojice Tim Fridrih - Kukovec ( Arrigoni );  mladinci 
dvojice Bojan Ropoša - Tomi Ocepek; kadeti ekipno v sestavi : Tomaž Roudi, Tim Fridrih 
in Tonček Ropoša; mladinci ekipno v sestavi : Bojan Ropoša, Tomi Ocepek, Tomaž Roudi, 
Tim Fridrih, Tonček Ropoša in 6. mesto v I. SNTLM v sestavi : Karkovič ( Hrvaška ), Kocuvan, 
Koščak, Solar, B. Ropoša; 2. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi : B. Ropoša, Ocepek, T. 
Fridrih, Roudi, A. Ropoša, M. Marič
Po takratnem pravilniku, dve ekipi iz istega kluba nista mogli igrati v isti ligi, zato druga 
ekipa ni imela niti priložnosti igranja kvalifikacij za vstop v I. SNTLM, kar si je z 2. mestom 
priborila.

2002/2003         
kadeti posamezno Tomaž Roudi; mladinci posamezno Tomi Ocepek; kadeti dvojice Tomaž 
Roudi - Tim Fridrih; mladinci dvojice Bojan Ropoša - Tomi Ocepek; kadeti ekipno v sestavi 
: Tomaž Roudi, Tim Fridrih in Dominik Maček; mladinci ekipno v sestavi: Bojan Ropoša, 
Tomi Ocepek, Tomaž Roudi, Tim Fridrih, Tonček Ropoša in 3. mesto v I. SNTLM v sestavi : 
Karkovič ( Hrvaška ), Kocuvan, Koščak, B. Ropoša
5. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi : B. Ropoša, Ocepek, T. Fridrih, Roudi, A. Ropoša, 
M. Marič
 
2003/2004                       
mladinci posamezno Tim Fridrih; mladinci ekipno v sestavi : Tomaž Roudi, Tim Fridrih, 
Tonček Ropoša in 8. mesto v I. SNTLM v sestavi : B. Ropoša, Kocuvan, Koščak, Ocepek, 
Roudi, T. Fridrih, A. Ropoša; 5. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi : T. Fridrih, Roudi, 
A. Ropoša

2004/2005         
mlajši kadeti posamezno Jan Žibrat; mladinci posamezno Tomaž Roudi; U-21 moški 
posamezno Bojan Ropoša; mlajše kadetinje dvojice Ula Vukan – Šapek (Fužinar 
);  kadeti dvojice Dominik Maček - Jan Žibrat; mladinci dvojice Tim Fridrih - Tomaž 
Roudi; U-21 moške dvojice Bojan Ropoša - Tomi Ocepek; mladinci ekipno v sestavi :                                                                      
Tomaž Roudi, Tim Fridrih, Tonček Ropoša, Jan Žibrat in 6. mesto v I. SNTLM v sestavi : B. 
Ropoša, Kocuvan, Koščak, Ocepek; 3. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi : T. Fridrih, 
Roudi, A. Ropoša
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2005/2006                 
U-21 moški posamezno Bojan Ropoša; kadeti posamezno Jan Žibrat; mladinci posamezno 
Tomaž Roudi; mlajše kadetinje dvojice Ula Vukan - Petrovčič ( Križe );  mladinci dvojice Tim 
Fridrih - Tomaž Roudi; U-21 moške dvojice Jan Žibrat - Škraban ( Kema ); kadeti ekipno v 
sestavi : Jan Žibrat, Dominik Maček, Grega Nerat, Tadej Kokolj; mladinci ekipno v sestavi : 
Tim Fridrih, Tomaž Roudi, Jan Žibrat , Dominik Maček, Grega Nerat in 3. mesto v I. SNTLM 
v sestavi : B. Ropoša, Kocuvan, Koščak, Ocepek; 2. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi 
Roudi, T. Fridrih, A. Ropoša, Žibrat. Po takratnem pravilniku, dve ekipi iz istega kluba nista 
mogli igrati v isti ligi, zato druga ekipa ni imela niti priložnosti igranja kvalifikacij za vstop 
v I. SNTLM, kar si je z 2. mestom priborila. Od sezone 2005/2006 je uvedeno pokalno 
tekmovanje in v prvi tekmovalni sezoni pokala Slovenije smo zasedli 5.- 8. mesto tako s 
prvo,  kot drugo ekipo.

2006/2007 
kadeti posamezno Jan Žibrat; mešane kadetske dvojice Jan Žibrat - Garmut ( Prevent ) 
kadeti dvojice Jan Žibrat - Andraž Vovk; mladinci dvojice Jan Žibrat - Škraban ( Kema ); 
U-21 moške dvojice Dominik Maček - Poročnik ( Prevent ) in 4. mesto v I. SNTLM v sestavi   
Kocuvan, Koščak, Roudi, Žibrat; 
Pokal Slovenije za člane  4. mesto v sestavi  Kocuvan, Roudi, Koščak; 5. mesto druge ekipe 
v II SNTLM v sestavi : T. Fridrih, Žibrat, Maček, Kokol, Nerat, Sedonja, S. Just

2007/2008                    
mladinci posamezno Jan Žibrat; U-21 moški posamezno Jan Žibrat; mladinci dvojice Jan 
Žibrat- Škraban ( Kema ); mešane mladinske dvojice Jan Žibrat - Maloku ( Merkur ); U-21 
moške dvojice Jan Žibrat - Škraban ( Kema ); mladinci ekipno v sestavi : Jan Žibrat, Dominik 
Maček, Urban Bahčič in 4. mesto v I. SNTLM v sestavi  Žibrat, Kocuvan, Roudi; 7. mesto 
druge ekipe v II SNTLM v sestavi T. Fridrih, Maček, Bahčič; V tej sezoni smo po dolgih 
letih premora, zopet imeli članice v ligaškem tekmovanju…6. mesto v II. SNTLŽ v sestavi 
Vukan, Lupša, Perčič; 
Pokal Slovenije za člane 2. mesto v sestavi : Žibrat, Kocuvan, Roudi; Članice niso igrale 
slovenskega pokala                                     

2008/2009 
mladinci posamezno Jan Žibrat; U-21 moški posamezno Jan Žibrat; mladinci dvojice Jan 
Žibrat - Slodej ( Muta ); U-21 moške dvojice Jan Žibrat - Tomaž Roudi; mešane članske 
dvojice Jan Žibrat - Fajmut ( Fužinar ) in 4. mesto v I. SNTLM v sestavi : Žibrat, Kocuvan, 
Roudi, Dolamič; 9. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi : T. Fridrih, Vöröš, Kolbl, Maček, 
Dolamič; 3. mesto v II. SNTLŽ v sestavi Matis, Vukan, Lupša, Perčič; Pokal Slovenije za 
člane 3. mesto v sestavi : Žibrat, Kocuvan, Roudi; Članice niso igrale slovenskega pokala
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2009/2010                    
mladinci posamezno Jan Žibrat; U-21 moški posamezno Jan Žibrat; mladinci dvojice Jan 
Žibrat - Mario Kolbl; mešane mlad. dvojice Jan Žibrat – Pavlin ( Isa Vrtojba );   U-21 moške 
dvojice Jan Žibrat - Škraban ( Kema ); kadeti ekipno v sestavi : Mario Kolbl, Iztok Dolamič, 
Denis Vöröš, Mitja Pečnik in 4. mesto v I. SNTLM v sestavi : Žibrat, Kocuvan, Roudi, Dolamič; 
8. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi : Močan, Vöröš, Kolbl, Dolamič, Pečnik; 1. mesto 
v II. SNTLŽ v sestavi: Matis, Vukan, Lupša, Perčič in uvrstitev v I. SNTLŽ 

2010/2011         
kadeti posamezno Mario Kolbl; kadeti dvojice Mario Kolbl - Sukič ( Kema ); kadeti ekipno 
v sestavi : Mario Kolbl, Iztok Dolamič, Mitja Pečnik, Samo Štottl; mladinci ekipno v sestavi: 
Mario Kolbl, Iztok Dolamič, Denis Vöröš, Mitja Pečnik in 5. mesto v I. SNTLM v sestavi 
Kocuvan, Roudi, G. Horvat, Farič, Štottl; 7. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi Kolbl, 
Dolamič, Vöröš , Pečnik, Štottl; 10. mesto v I. SNTLŽ v sestavi Matis, Vukan, Lupša, Perčič, 
Vrbanjščak in izpad iz I. SNTLŽ 

2011/2012
6. mesto v I. SNTLM v sestavi : Kocuvan, Roudi, Kolbl, Farič, Dolamič
8. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi Kolbl, Dolamič, Pečnik, Štottl, Farič, Močan, 
Maček

2012/2013               
10. mesto v I. SNTLM v sestavi : Kocuvan, Kolbl, Poročnik, Dolamič, Farič in izpadli iz I. lige
8. mesto druge ekipe v II SNTLM v sestavi : Kolbl, Dolamič, Pečnik, Štottl, Farič, Močan, 
Gyergyek

2013/2014           
Pokal Slovenije za člane 9. mesto v sestavi : Kolbl, Dolamič, Fotivec
3. mesto v II. SNTLM v sestavi : Kocuvan, Močan, Kolbl, T. Fridrih, Dolamič, Fotivec

2014/2015        
Pokal Slovenije za člane 5. mesto v sestavi : Močan, Kolbl, Fotivec, Vinčec, Kuhar   9. mesto 
v II. SNTLM v sestavi : Močan, Kolbl, Vinčec, Fotivec, Kuhar, Novina, Podlesek                                        

2015/2016
1. mesto v II. SNTLM v sestavi : M. Horvat, Kocuvan, A. Ropoša, Maček, Kolbl, Novina in 
povratek med prvoligaše! Pokal Slovenije za člane 5. mesto v sestavi M. Horvat, Maček, 
Vinčec, A. Ropoša, Močan; Po nekaj letih premora, vključitev v  II. SNTLŽ in zasedli 8. mesto 
v sestavi : Dervarič, A. Horvat, Grabnar, E. Horvat
Pokal Slovenije za članice 3. mesto v sestavi Dervarič, A. Horvat, Grabnar
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36 posamičnih naslovov slovenskega prvaka je osvojilo 20. igralcev in ena 
igralka od tega pri mlajših kadetih 1., kadetih 12 in kadetinjah 1., mladincih 16, 
članih do 21. let 5 in pri članih 1.

64. slovenskih naslovov prvaka v dvojicah od tega pri mlajših kadetih 2, kadetih 
21, mladincih 27, članih do 21. let 6 in pri članih 8

40 ekipnih naslovov prvaka Slovenije od tega  pri članih 6, pri mladincih 19 in 
pri kadetih 15

Igralci vzgojeni namiznega tenisa pri NTK Sobota so dosegli še 11 posamičnih članskih 
državnih naslovov,  ko so igrali za druge klube : Štefan Kovač ( pri OLimpiji v letih 1982/83, 
1983/84, 1984/85, pri  Linzu v sezoni 1992/93 in za Arcont v sezoni 1996/97 ), Mitja Horvat 
( pri Kemi 2007/08, 2008/09 in 2009/10 ), Bojan Ropoša ( pri Kemi 2010/11 ) in Jan Žibrat 
( tujina 2011/12 in 2012/13 ), ter številne slovenske naslove v dvojicah in tudi ekipno v 
članski konkurenci.

Pregled osvojenih 16 naslovov prvakov 
Jugoslavije in pregled rezultatov v zveznih 
ligah: 

1969/1970 pionirji ekipno v sestavi :                       
Željko Bjedov, Igor Zafoštnik, Igor Klinar, Igor Vinčec            
Kvalifikacije za I. zvezno ligo
Sarajevo 3. mesto v sestavi : Žekš, Br. Benko, Lebar in se nismo uvrstili v zvezno ligo

1973/1974        
Kvalifikacije za II. zvezno ligo     
Murska Sobota 1. mesto v sestavi : Žekš, M.Gumilar, Vinčec, Škerget in uvrstitev v II. 
zvezno ligo

1974/1975                      
pionirji ekipno v sestavi : Boris Horvat, Borut Veren, Štefan Kovač, Dario Varga, Vojko 
Gumilar          
II. zvezna liga za člane 1. mesto v sestavi : Žekš, Vinčec, M. Gumilar, Škerget in uvrstitev 
v I. zvezno ligo
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1975/1976 
pionirji posamezno Dario Varga; pionirji dvojice Štefan Kovač – Borut Veren; pionirji ekipno 
v sestavi : Štefan Kovač, Borut Veren in Dario Varga                          
I.zvezna liga za člane 10. mesto v sestavi : Žekš, Vinčec, M. Gumilar, Horvat, Veren, Škerget 
in izpad iz I. zvezne lige  

1976/1977 
mladinci posamezno Boris Horvat; mladinci ekipno v sestavi : Boris Horvat, Štefan Kovač, 
Borut Veren, Dario Varga
II. zvezna liga za člane : 2. mesto v sestavi Kovač, Horvat, Veren, Varga, Škerget, Žekš, M. 
Gumilar   

1977/1978 
mladinci posamezno Štefan Kovač; mladinci ekipno v sestavi : Boris Horvat, Štefan Kovač, 
Borut Veren 
Kvalifikacije za I. zvezno ligo Sarajevo 1. mesto v sestavi : Horvat, Kovač, Veren, M. Gumilar 
in ponovna uvrstitev v I. zvezno ligo    

1978/1979 
mladinci posamezno Štefan Kovač; mladinci dvojice Štefan Kovač – Borut Veren;                                  
mešane mladinske dvojice Štefan Kovač – Čadež ( Olimpija ); mladinci ekipno v sestavi : 
Štefan Kovač, Borut Veren, Srečko Golenko in Boris Žagar
I. zvezna liga za člane : 8. mesto v sestavi Kovač, Horvat, Veren, U. Rak

1979/1980
I. zvezna liga za člane 6. mesto v sestavi : Kovač, Horvat, Veren, Frank

1980/1981                     
I. zvezna liga za člane 6. mesto v sestavi : Kovač, Horvat, Pavič, Škerget

1981/1982
I. zvezna liga za člane : 
10. mesto v sestavi Šercer, Maras, Veren, Likar, Močan, D. Kovač, Zadravec, Kuzma, Benkovič, 
Varga in izpad iz lige

1982/1983
II. zvezna liga za člane 3. mesto v sestavi : Zalaznik, D. Kovač, Močan, Vinčec,  B. Rak, Benko

1983/1984 pionirji dvojice Ivan Kuzma – Smrekar ( Vesna ); pionirji ekipno v sestavi: Ivan 
Kuzma, Smiljan Mekicar, Mirko Unger ml., Matjaž Žitek
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II. zvezna liga za člane 5. mesto v sestavi : Močan, B. Rak, Šercer, Žitek, Benko, Mekicar, 
Kuzma, Benkovič, M. Unger ml.

1984/1985
II. zvezna liga za člane 10. mesto v sestavi : Horvat, Benko, Benkovič, Močan, Kuzma, 
Šercer in izpad iz lige

1985/1986 mladinci ekipno v sestavi : Borut Benko, Robi Benkovič, Ivan Kuzma, Mirko 
Unger ml., Matjaž Žitek 
Doboj : Kvalifikacije za II. zvezno ligo v sestavi Borut Benko, Robi Benkovič,  Ivan Kuzma 
2. mesto med tremi ekipami in se nismo uvrstili v zvezno ligo

1986/1987 
Kvalifikacije za II. zvezno ligo niso bile potrebne…in ponovna uvrstitev v 
II. zvezno ligo ( I. republiška liga člani : 1. mesto v sestavi Benko, Benkovič, Kuzma )

1987/1988
II. zvezna liga člani 3. mesto v sestavi: Benko, Benkovič, Kuzma, M. Unger ml., Žitek

1988/1989
II. zvezna liga člani 2. mesto v sestavi Gašič, M. Unger ml., Kuzma, Rihtarič, Öri  ( Benko in 
Benkovič sta bila v vojski )

1989/1990
II. zvezna liga člani 1. mesto v sestavi Benko, Benkovič., M. Unger ml., Rihtarič, Öri     
( Kuzma je bil v vojski ), ter direktna uvrstitev, že tretjič, v I. zvezno ligo

1990/1991
I. zvezna liga člani 8. mesto v sestavi Benko, Benkovič., M. Unger ml., Rihtarič, Kus in 
obstanek v I. zvezni ligi

1991/1992
Zaradi osamosvojitve, nismo več imeli priložnost igrati v I. zvezni ligi, kjer smo imeli pravico 
igranja z 8. mestom iz prejšnje sezone. Bili smo edini šport iz Pomurja v I. zvezni ligi
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Seznam in kratki opis vseh klubskih 
posamičnih prvakov Slovenije in  
Jugoslavije v vseh kategorijah 

Mira Kološa Zrim – 
prva posamična klubska 
prvakinja pri pionirkah 
v sezoni 1965/66 

Branko Benko mladinski prvak Slovenije v sezoni 1970/71 Marjan Gumilar mladinski prvak Slovenije v sezoni 1972/73 

Jože Žekš prvi mladinski klubski 
prvak Slovenije v sezoni 1966/67 

in mladinski reprezentant 
Jugoslavije. 

Danes še vedno aktiven igralec 
pri veteranih, že tudi državni 

prvak posamezno in dvojice v 
različnih kategorijah, prvi klubski 

profesionalni trener v letih 
1977-1980
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Igor Vinčec dvakratni mladinski 
prvak v sezonah 1973/74 in 
1974/75. Danes član upravnega 
odbora NTK Sobota, steber 
veteranske ekipe NTK Sobota, 
večkratni državni prvak med 
posamezniki in v dvojicah pri 
veteranih 

Borut Veren prvi klubski 
pionirski prvak Slovenije v sezoni 

1975/76, pionirski in mladinski 
reprezentant Jugoslavije, nosilec 

bronaste ekipne medalje iz MEP v 
Avstriji, kar je še vedno najboljši 

klubski rezultat pri kadetih 
ekipno. Selektor slovenske 

članske reprezentance v prvih 
letih samostojnosti in trener  

NTK Sobota med 1985 in 1989 

Boris Horvat mladinski prvak 
Slovenije in Jugoslavije v 
sezoni 1976/77 in mladinski 
reprezentant Jugoslavije. Na 
fotografiji sta Boris Horvat in 
Dubravko Škorič 

Štefan Kovač mladinski prvak v sezoni 1978/79 in članski prvak Slovenije v sezoni 1980/81, jugoslovanski mladinski prvak v sezonah 
1977/79, ter pionirski, mladinski in članski reprezentant Jugoslavije, nosilec bronaste ekipne medalje iz MEP v Avstriji, kar je še 
vedno najboljši klubski rezultat pri mladincih ekipno in bronasti v dvojicah na MEP v Barceloni, kar je najboljši rezultat kluba v 
mladinskih dvojicah. Tudi v samostojni Sloveniji slovenski članski reprezentant. Zadnjih nekaj let uspešno vodi člansko ekipo Keme, s 
katero je bil večkratni članski ekipni prvak in pokalni zmagovalec
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Dušan Kovač pionirski prvak Slovenije 
v sezoni 1981/82 

Borut Benko pionirski prvak Slovenije v sezoni 1982/83 in mladinski 
reprezentant Jugoslavije, nosilec bronaste ekipne medalje iz MEP v Belgiji, 
kar je še vedno najboljši klubski rezultat pri mladincih ekipno. Danes član 
upravnega in strokovnega odbora v NTK Sobota, zmagovalec  
1. Memorialnega turnirja Mirka Ungerja st. v kategoriji od 40 do 49 let 

Ivan Kuzma pionirski prvak Slovenije v sezoni 1983/84. Na fotografiji so Ivan 
Kuzma in člani kluba na obisku v Berlinu

Miran Močan mladinski prvak Slovenije v sezoni 
1983/84, profesionalni trener v klubu od leta 1989 
do 2015. Danes je Miran Močan glavni trener in 
vodja strokovnega tima, ter steber ekipe Sobota 
veterani 

Miran Solar kadetski prvak Slovenije v sezoni 1993/94 in slovenski kadetski 
reprezentant 
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Gregor Kocuvan kadetski prvak 
Slovenije v sezoni 1994/95, 
slovenski kadetski in mladinski 
reprezentant. V sezoni 2015/16 
član zmagovalne ekipe NTK 
Sobota v II. SNTLM 

Jure Koščak kadetski prvak 
Slovenije v sezoni 1995/96, 

slovenski kadetski in mladinski 
reprezentant. Na fotografiji so 
Peter Horvat, Jure Zavec, Jure 

Koščak in Bojan Ropoša )

Tomaž Roudi kadetski prvak Slovenije v sezonah 2001/03, ter mladinski prvak 
Slovenije v sezonah 2004/06. Kadetski in mladinski reprezentant Slovenije 
od leta 2000 do leta 2006. Na fotografiji Tonček Ropoša, Tomaž Roudi, Tim 
Fridrih...Tomaž Roudi in Tim Fridrih. Od sezone 2012/13 član NTK Ilirija 

Tomi Ocepek mladinski prvak Slovenije v sezonah 
2001/02, 2002/03 in kadetski, ter mladinski 
reprezentant Slovenije )
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Tim Fridrih mladinski prvak Slovenije v 
sezoni 2003/04 in kadetski, ter mladinski 
reprezentant Slovenije. Državni prvak pri 
rekreativnih igralcih do 39. let in danes 
steber ekipe Sobota veterani

Bojan Ropoša članski 
U-21 prvak Slovenije v 

sezonah 2004/06, ter 
kadetski, mladinski in 

članski reprezentant 
Slovenije. Od sezone 

2006/07 član NTK Kema

Jan Žibrat prvak Slovenije pri mlajših kadetih v sezoni 2004/05, kadetski prvak v sezonah 2005/07, mladinski prvak v sezonah 2007-
2010 in članski prvak U-21 v sezonah 2007-2010. Kadetski in mladinski, ter članski slovenski reprezentant, nosilec srebrne medalje 
v dvojicah iz MEP v Sarajevu pri kadetih leta 2006, kar je najboljši rezultat v zgodovini kluba, ter bronasti posamezno in v dvojicah 
na MEP v Istanbulu leta 2010 pri mladincih, kar je najboljši rezultat med mladinci posamezniki in izenačenje med mladinskimi 
dvojicami v klubski 50 letni zgodovini. Na fotografijah so medalje iz MEP, Jan in Matic Slodej, Jan, Dominik Maček in Matic Slodej, 
Jan z dedijem Petrom Žibratom v letih 2008-2012 predsednik NTK Sobota in Jan 1. mesto na 2. OT RS za člane v sezoni 2015/16 pred 
Ludvikom Peršoljo, Denijem Kožuljem in Darkom Jorgičem. Od sezone 2010/11 igra v tujini, v sezoni 2015/16 v I. nemški ligi 
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In še nekaj posameznikov, ki niso bili posamični prvaki, 
imajo pa velike zasluge za ekipne naslove in v parih: 

Mario Kolbl kadetski prvak Slovenije v sezoni 2010/11 in 
kadetski reprezentant Slovenije 

Mitja Horvat, najboljši član mladinskih prvakov v sezonah 
1994/96, kadetski in mladinski reprezentant, pozneje v drugih 
klubih tudi članski posamični prvak v dvojicah in prvi ligi, ter 
državni članski reprezentant. V sezoni 2015/16 član NTK Sobota 
in brez poraza najboljši igralec II. SNTLM

Robi Benkovič, najuspešnejši igralec ekipe slovenskih mladinskih 
prvakov v sezoni 1985/86, igralec prve in druge zvezne lige, 
danes aktiven igralec med veterani

 Dario Varga pionirski jugoslovanski 
prvak v sezoni 1975/76 
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Igor Zafošnik, Željko Bjedov, Drago Škerget, Milan Regvat, Smiljan Mekicar, Vlado Veren, 
Janko Öri in Boris Rihtarič, Aleš Fridrih in Damir Gerendaj, Urh Strašek, Dejan Šbul, Andraž 
Vovk, Ula Vukan in Dominik Maček so osvajali naslove v dvojicah pri kadetih ali mladincih s 
svojimi že omenjenimi med posamezniki soigralci oz. iz drugih klubov igralci, ter igralkami.

Mirko Unger ml. in Matjaž Žitek prvaka 
pri pionirjih in mladincih v dvojicah, 
ter člana mnogih zmagovalnih ekip 
pri kadetih in mladincih. Mirko Unger 
ml. je bil igralec prve in druge zvezne 
lige, ter do odhoda v Kemo v sezoni 
2000/01 steber ekipe v prvi slovenski 
namiznoteniški ligi

Igor Zafošnik – slovenski pionirski prvak v dvojicah v sezoni 1968/69 

Drago Škerget – slovenski mladinski prvak v dvojicah v sezoni 
1973/74 

Željko Bjedov – slovenski pionirski prvak v dvojicah v sezoni 
1969/70, na fotografiji z Žekšom 
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Janko Öri ( drugi z desne ) in Boris Rihtarič ( v sredini ) – slovenska pionirska prvaka 
v dvojicah in ekipno v sezoni 1986/87, igralca prve in druge zvezne lige, Matjaž 
Žitek ( drugi z leve ) pionirski in mladinski prvak v dvojicah, na fotografiji iz sezone 
1989/90 so še Andrej Sapač, Tomaž Kus, Robi Benkovič, Mitja Horvat, Miran Solar in 
trener Miran Močan 

Igor Vinčec in Milan Regvat – slovenska 
pionirska prvaka v dvojicah v sezoni 1971/72 

 Jan Žibrat in Dominik 
Maček – slovenska kadetska 
prvaka v dvojicah v sezoni 
2004/05, na sredini Ula 
Vukan dvakratna prvakinja 
v dvojicah pri mlajših 
kadetinjah v sezonah 2004-
06, na fotografiji še trenerja 
Mitja Županek in Miran 
Močan 

Jan Žibrat in Andraž Vovk - 
slovenska kadetska prvaka v dvojicah 

v sezoni 2006/07
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Večkrat smo bili med najboljšimi tremi športnimi kolektivi v MO Murski Soboti in 
tudi nekaj posameznikov je bilo nagrajenih z uvrstitvijo med najboljše tri športnike 
MO Murska Sobota.

Po izboru Vestnika in prebivalcev Pomurja pa smo bili kot klub sedemkrat in 
trije člani kluba, prav tako sedemkrat, izbrani za najboljši športni kolektiv in 
posameznike v Pomurju.

Športniki Pomurja in ekipe :
1966 Jože Žekš (namizni tenis)        

Plaketa za najboljši športni kolektiv v MO Murska Sobota 

Jože Žekš na podelitvi leta 1966 
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1967 Jože Žekš (namizni tenis)      
1969 Jože Žekš (namizni tenis)      
1970 Jože Žekš (namizni tenis)      
1973 Igor Vinčec (namizni tenis)
1974 Igor Vinčec (namizni tenis) in 
            NTK Sobota              
1975 NTK Sobota
1977 NTK Sobota
1978 Štefan Kovač (namizni tenis) in 
            NTK Sobota          
1979 NTK Sobota
1990 NTK Sobota        
1991 NTK Sobota

Reprezentančni nastopi na mladinskih in 
kadetskih evropskih prvenstvih ( MEP )

Sezona 1967/68                                                                                                                 
Jože Žekš v mladinski reprezentanci Jugoslavije na MEP
Leningrad ( Rusija ), 9. mesto ekipno

Sezona 1974/75                                                                                                               
Boris Horvat in Štefan Kovač 
v pionirski reprezentanci Jugoslavije na MEP                                                       
Zagreb ( Jugoslavija ), 4. mesto ekipno ( medalja )                   

Sezona 1975/76                                                                                                                     
Borut Veren in Štefan Kovač v pionirski reprezentanci  
Jugoslavije na MEP Mödling ( Avstrija ), 3. mesto 
ekipno kar je še vedno najboljša klubska uvrstitev in 
Borut Veren 5. mesto posamezno

Turnir ob 10. obletnici  kluba z najboljšimi igralci Jugoslavije – 
Šurbek, Stipančič, Vecko,…

Štefan Kovač v akciji ...
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Sezona 1976/77                                                                                                                   102
Štefan Kovač, Boris Horvat, Borut Veren 
v mladinski reprezentanci Jugoslavije
na MEP, v Vichy ( Francija ), 8. mesto ekipno

Sezona 1977/78  
Štefan Kovač v mladinski reprezentanci Jugoslavije na MEP, v Barceloni ( Španija )
9. mesto ekipno in 3. mesto dvojice Kovač – Jankovič ( Jugoslavija )

Sezona 1978/79 
Štefan Kovač, Borut Veren v mladinski reprezentanci Jugoslavije na MEP, v Rimu (Italija), 
6. mesto ekipno 

Sezona 1985/86                                                                                                                       9
Borut Benko 
v mladinski reprezentanci Jugoslavije na MEP
Louvain-La-Neuve ( Belgija ), 
3. mesto ekipno in 9. mesto dvojice ( Benko - Jamšek )

Sezona 1986/87 
Ivan Kuzma v mladinski reprezentanci Jugoslavije na MEP,  Atene ( Grčija )

Sezona 1991/92 
Selektor slovenske reprezentance za mladino je bil Mirko Unger st.

Sezona 1992/93
Mitja Horvat v slovenski kadetski reprezentanci na MEP, Ljubljana 10. mesto ekipno 
9. mesto dvojica M. Horvat – Retelj. Selektor za mladino je bil Mirko Unger st.

Sezona 1993/94                                                                                                                                                                                           
Miran Solar v slovenski kadetski reprezentanci na MEP, Pariz ( Francija ), 22. mesto ekipno

Sezona 1994/95
Gregor Kocuvan v slovenski kadetski reprezentanci na MEP, Haag ( Nizozemska ), 
27. mesto ekipno in  9. mesto dvojica Kocuvan – Kogoj
Mitja Horvat v slovenski mladinski reprezentanci na MEP, Haag (Nizozemska), 
10. mesto ekipno
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Sezona 1995/96
Jure Koščak v slovenski kadetski reprezentanci na MEP, Frydek Mistek ( Češka ), 
29. mesto ekipno
Mitja Horvat v slovenski mladinski reprezentanci na MEP, Frydek Mistek ( Češka ), 
21. mesto ekipno in 9. mesto dvojica M. Horvat - Petrovčič 

Sezona 1996/97
Gregor Kocuvan v slovenski mladinski reprezentanci na MEP, Topolcany ( Slovaška ), 
17. mesto ekipno

Sezona 1997/98                                     
Gregor Kocuvan in Jure Koščak v slovenski mladinski 
reprezentanci na MEP Norcia ( Italija ), 14. mesto ekipno                                                                                                                                                                                                                                   
Selektor za mladino je bil nekdanji trener v NTK Sobota 
Matjaž Šercer in trener reprezentance Mitja Županek, 
ter vodja odprave na MEP Mirko Unger st.

Sezona 1998/99    
Jure Koščak v slovenski mladinski reprezentanci na MEP - Frydek Mistek ( Češka ), 23. 
mesto ekipno. Selektor za mladino je bil nekdanji trener v NTK Sobota Matjaž Šercer in 
trener reprezentance Mitja Županek

Sezona 1999/2000    
Bojan Ropoša in Tomi Ocepek 
v slovenski kadetski reprezentanci na MEP
Bratislava ( Slovaška ), 21. mesto ekipno                                                  
Selektor za mladino je bil nekdanji trener 
v NTK Sobota Matjaž Šercer in trener reprezentance Mitja Županek.

Sezona 2000/01      
Tomaž Roudi 
v slovenski kadetski reprezentanci na MEP                                                                        104
Terni ( Italija ), 25. mesto ekipno
Bojan Ropoša 
v slovenski mladinski reprezentanci na MEP
Terni  ( Italija ), 21. mesto ekipno                                                                                        
Selektor za mladino je bil nekdanji trener 
v NTK Sobota Matjaž Šercer in trener reprezentance Mitja Županek.
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Sezona 2001/02     
Tim Fridrih in Tomaž Roudi                                                                                                105
v slovenski kadetski reprezentanci na MEP
Moskva ( Rusija ), ekipno 27. Mesto                                                             
Bojan Ropoša in Tomi Ocepek 
v slovenski mladinski reprezentanci na MEP
Moskva ( Rusija ), 19. mesto ekipno

Sezona 2002/03
Tim Fridrih in Tomaž Roudi v slovenski kadetski reprezentanci na MEP
Novi Sad ( Srbija ), 29. mesto ekipno
Bojan Ropoša in Tomi Ocepek v slovenski mladinski reprezentanci na MEP
Novi Sad ( Srbija ), 17. mesto ekipno in 9. mesto dvojica  B. Ropoša – Ocepek 

Sezona 2003/04
Tomaž Roudi, Tim Fridrih in Anton Ropoša v slovenski mladinski reprezentanci na MEP 
Budimpešta ( Madžarska ), 26. mesto ekipno

Sezona 2004/05
Jan Žibrat v slovenski kadetski reprezentanci na MEP
Praga ( Češka ), 29. mesto ekipno
Tomaž Roudi v slovenski mladinski reprezentanci na MEP 
Praga ( Češka ), 28. mesto ekipno

Sezona 2005/06     
Jan Žibrat 
v slovenski kadetski reprezentanci na MEP                                                                         10
Sarajevo ( BiH ), 25. mesto ekipno in 
2. mesto dvojica Žibrat – Slodej, 
kar je najboljša uvrstitev v zgodovini kluba.                                                                                                       

Tim Fridrih in Tomaž Roudi 
v slovenski mladinski reprezentanci na MEP                                                                      106
Sarajevo ( BiH ), 28. mesto ekipno
Trener kadetske reprezentance je bil nekdanji član kluba 
Mirko Unger ml.

Sezona 2006/07
Jan Žibrat v slovenski kadetski reprezentanci na MEP, Bratislava (Slovaška), 18. mesto 
ekipno in 5. mesto dvojica Žibrat – Rech ( Ita ) 
Trener kadetske reprezentance je bil nekdanji član kluba Mirko Unger ml.
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Sezona 2007/08
Jan Žibrat v slovenski mladinski reprezentanci na MEP, Terni ( Italija )
21. mesto ekipno in 9. mesto posamezno
Trener kadetske reprezentance je bil nekdanji član kluba Mirko Unger ml.

Sezona 2008/09
Jan Žibrat v slovenski mladinski reprezentanci na MEP, Praga ( Češka ), 21. mesto ekipno
Trener kadetske reprezentance je bil nekdanji član kluba Mirko Unger ml.

Sezona 2009/10                                                                                                                                                        
Jan Žibrat 
v slovenski mladinski reprezentanci na MEP                                                                                                                                                         
Istanbul ( Turčija ), 16. mesto ekipno, 
3. mesto dvojica Žibrat – Franziska ( Nem )                                                                      107                                             
3. mesto posamezno Jan Žibrat, 
kar je najboljša posamična uvrstitev 
v zgodovini kluba na MEP
Mario Kolbl v slovenski kadetski reprezentanci na MEP
Istanbul ( Turčija ), 8. mesto ekipno
Trener kadetske reprezentance je bil nekdanji član kluba Mirko Unger ml.

Sezona 2010/11  
Mario Kolbl v slovenski kadetski reprezentanci na MEP                                                                                                                 
Kazan ( Rusija ), 6. mesto ekipno in 9. mesto dvojica 
Kolbl – Sukič                                 
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Reprezentančne priprave v različnih obdobjih:

Klubski evropski pokali v TT-Intercup in Nancy 
Evans:
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Sponzorji praznovanja

REŠILNA d.o.o.
PREVOZI PACIENTOV

w w w. r e s i l n a . s i
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Donatorji: 
Stavbno kleparstvo in krovstvo, Anton Žibrat s.p., Dolnja Bistrica 32, 9232 Črenšovci

MALAR PI-ŠT d.o.o., slikopleskarstvo in fasaderstvo, Černelavci, Liškova ulica 52,  
9000 Murska Sobota

FRBEJŽAR d.o.o., Obrtna ulica28, 9000 Murska Sobota

RAL-GB d.o.o., Černelavci, Liškova ulica 19, 9000 Murska Sobota

MURSKA TRANSPORT d.o.o., prevozi, logistika, sobe, Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota

IZDELOVANJE BETONSKIH ELEMENTOV Mešič Slavko s.p., Noršinska 4, 9000 Murska 
Sobota 

STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO, Emilijan Rudolf s.p., Radoslavci 19, 9243 Mala Nedelja

KAVA BAR JOKER, Mitja Erniša s.p., Tešanovci 65, 9226 Moravske Toplice

Murska Sobota | Noršinska ulica 28 | T 02 5 300 610 | M 051 490 490 
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