
 

Uvod 
Knjižica, ki je pred vami, je zbirnik vseh priznanj, ki so jih prejeli športni delavci, klubi, društva in športniki za 
svoje delo in rezultate na športnih področjih. 

Zajeto je obdobje od leta 1970, ko je začela v bivši občini Murska Sobota priznanja podeljevati Občinska 
zveza za telesno kulturo Murska Sobota, nadaljevala pa Telesno kulturna skupnost Murska Sobota z letom 
1977 po posebnem Pravilniku in z izborom na komisiji za priznanja in nagrade. Obdobje podeljevanja 
zaključuje prireditev 70 – letnica športa v soboški občini. 

Leta 1991 so bila priznanja prvič namenjena najboljšim športnikom, športnicam in ekipam in ta tradicija se 
je nadaljevala vse do danes. 

V letu 1998 je predsedstvo Športne zveze Murska Sobota sprejelo Pravilnik o priznanjih in nagradah Športne 
zveze Murska Sobota. Ta priznanja se podeljujejo vsako leto na letnih skupščinah zveze. 

Namen tega zbirnika vseh priznanj je v tem, da imamo pregled dobitnikov in lažji nadzor nad podeljevanjem 
ter predlaganjem kandidatov za višja priznanja. 

Z zbiranjem objavljenega  gradiva mi je pomagal tudi pokojni novinar – Feri Maučec, žal pa je knjižica bila 
šele letos dokončana. 

 
Ludvik Zelko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdala: ŠPORTNA ZVEZA MURSKA SOBOTA – 2004 (izšlo v 200 izvodih za interno uporabo). 
Pripravil: Ludvik Zelko, oblikoval: Gorazd Zelko,  naslovna stran Štefan Mesarič 
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Občinska zveza za telesno kulturo Murska Sobota 

1970 

Zlate plakete  
1. Komisije za šport in rekreacijo pri OSZS Murska Sobota 
2. Nogometna podzveza Murska Sobota 
3. Planinsko društvo Murska Sobota 
4. Vinko Bavčar 
5. Štefan Gorički 
6. Franc Horvat 
7. Janez Kreft 
8. Milan Peteauer 
9. Herman Rogan 
10. Franjo Škarabot 
11. Milan Šušteršič  

Denarne nagrade 
1. Franc Flegar 
2. Mirko Unger 
3. Karel Glažar 
4. Dragica Berlot 
5. Vlado Roškar 
6. Ludvik Števanec 

1972 

Zlate plakete 
1. Vinko Bavčar 
2. Janez Cimprič 
3. Štefan Gorički 
4. Franc Flegar 
5. dr. Štefan Gruškovnjak 
6. Henrik Hakl 
7. Danilo Hari 
8. Peter Juteršnik 
9. Mirko Kavaš 
10. Franc Kološa 
11. Anton Kos 
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12. Janez Kovač 
13. Vlado Kukanja 
14. Ivan Kučan 
15. Feri Maučec 
16. Andrej Mlinarič 
17. dr. Vlado Perkič 
18. Ferdo Pihler 
19. Anton Praček 
20. Herman Rogan 
21. Mirko Šeruga 
22. Herman Šticl 
23. Evgen Titan 
24. Ciril Tručl 
25. Mirko Unger 
26. Stanko Vezjak 
27. Jože Vild 
28. dr. Jože Zorko 
29. Jože Žekš 
30. Peter Šraj 
31. Kolesarski klub Prekmurje Beltinci 
32. Strokovni odbor za košarko Murska Sobota 
33. Nogometna podzveza Murska Sobota 
34. Podzveza nogometnih sodnikov Murska Sobota 
35. Partizan Murska Sobota 
36. Strokovni odbor za Rokomet Murska Sobota 
37. Občinski Strelski odbor Murska Sobota 
38. Šolsko Športno Društvo Enotnost Murska Sobota 
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Telesnokulturna skupnost Murska Sobota 

1977 

Zlate plakete 
1. Jelka Rogan 
2. Janko Rožman 
3. Drago Kolmanič 
4. Aleksander Gergar 
5. Jože Bagaroš 
6. Jože Baranja 
7. Oskar Šooš 
8. Franc Rogan 
9. Aleksander Lukašev 
10. Štefan Balažic 
11. občinska strelska zveza Murska Sobota 
12. Aeroklub Murska Sobota 
13. Judo Partizan Murska Sobota 
14. Strokovni odbor za hokej na travi Murska Sobota 

Nagrade TKS Murska Sobota 
1. Barica Kralj 
2. Edi Berden 
3. Štefan Petkovič 
4. Brodarsko Društvo Mura Krog 
5. Planinsko društvo Murska Sobota 
6. Nogometna podzveza Murska Sobota 

1979 

Zlate plakete 
1. Krajevna skupnost Črenšovci 
2. Franc Čarni 
3. Alojz Fras 
4. Tonček Gider 
5. Karel Horvat 
6. Janez Kuhar 
7. Franc Kološa 
8. dr. Vlado Perkič 
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9. OZD Potrošnik Murska Sobota 
10. Albin Rodež 
11. Jože Šeruga 
12. Zora Šnep 

Nagrade TKS Murska Sobota 
1. Vzgojno varstveni zavod Murska Sobota 
2. Jože Bedič 
3. Ivan Hoshstetter 

1981 

Zlate plakete 
1. Društva za šport in rekreacijo invalidov Murska Sobota 
2. Partizan Puconci 
3. Komisija za šport in rekreacijo pri OSS Murska Sobota 
4. Janko Horvat 
5. Aleksander Čisar 
6. Marko Genda 
7. Janez Matej 
8. Janez Sinic 
9. Mirko Horvat 
10. Janez Težak 
11. Milenko Kaljevič 

Nagrada TKS Murska Sobota 
1. Avto moto društvo Štefan kovač Murska Sobota 

1982 

Zlate plakete 
1. Majda Bencik 
2. Dragica Vlaovič 
3. Franc Weindorfer 
4. Jože Kovačič 
5. Geza Malačič 
6. Franc Klemenčič 
7. Albert Bakoš 
8. Janko Kardinar 
9. Dane Katalinič 
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10. Koloman Horvat 
11. Ludvik Janža 
12. Krajevna skupnost Park Murska Sobota 
13. Strelska družina Panonija Murska Sobota 
14. Športni Urad Körmed 

Nagrada TKS Murska Sobota 
1. Dragica Berlot 
2. Janez Sever 
3. Robert Drvarič 

Posebna priznanja TKS 
1. Ferdo Pihler 
2. Kolesarski klub Pomurje Beltinci 
3. Strelska družina Goričko Kančevci 
4. Zveza za hokej na travi Murska Sobota 

1984 

Zlate plakete 
1. Jože Kovač 
2. Franc Rojnik 
3. Štefan Vehab 
4. Franc Gomboc 
5. Jože Kalamar 
6. Štefan Vitez 
7. Herman Rogan 
8. Matija Gabor 
9. DO Radenska Radenci 
10. Strelska družina Noršinci 
11. Krajevna skupnost Tišina 
12. Društvo za rekreacijo in šport invalidov Murska Sobota 

Jubilejni plaketi 
1. Nogometni klub Mura Murska Sobota (60-letnica) 
2. Judo Partizan Murska Sobota (25-letnica) 

Nagrada TKS Murska Sobota 
1. Mirko Babič 
2. Jože Gašper 
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3. Štefan Režonja 
4. Štefan Titan 
5. Milan Balek 
6. Vito Šiftar 
7. Vito Fujs 
8. Darij Šemen 
9. Miro Steržaj 
10. Ivan Kuzma 
11. Matjaž Žitek 
12. Smiljan Mekicar 
13. Mirko Unger 
14. Miran Močan 
15. Miloš Horvat 
16. Franc Podlesek 
17. Edi Vogrinec 
18. Jože Vrbančič 
19. Štefan Cigan 
20. Silvin Titan 
21. Štefan Varga 
22. Milan Karas 
23. Miran Vereš 
24. Borut Borovič 

1985 

Zlate plakete 
1. Tiberij Lebar 
2. Janez Sinic 
3. Boris Kovač 
4. Štefan Šemen 
5. Bojan Skalar 
6. Planinsko društvo Matica Murska Sobota 
7. Strelska družina Graničar Cankova 
8. VP 4142 Murska Sobota 

Nagrada TKS Murska Sobota 
1. Angela Kolar 
2. Nogometni klub Mura Murska Sobota (60-letnica) 
3. Namiznoteniški klub Sobota (20-letnica) 



 9 

1986 

Zlate plakete 
1. Alojz Flegar 
2. Jože Horvat 
3. Andrej Berden 
4. Franc Kološa 
5. Herman Šticl 

Nagrada TKS Murska Sobota 
1. Marija Lah Vild 
2. Anton Kranjc 
3. Marika Kardinar 

Zahvalni listini 
1. Občinska strelska zveza Murska Sobota (30-letnica) 
2. Namiznoteniški klub Sobota Murska Sobota (20-letnica) 

1987 

Zlate plakete 
1. Hilda Bunderla 
2. Nataša Andželič 
3. Ladislav Kuhar 
4. Stanko Kerman 
5. Strelska družina Gančani 

Nagrada TKS Murska Sobota 
1. Karel Černjavič 
2. Aeroklub Murska Sobota 

1988 

Zlate plakete 
1. Anica Djordjevič 
2. Anton Rihar 
3. Anton Ružič 
4. Danijel Kisilak 
5. Janez Smodiš 
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6. Aeroklub Murska Sobota 

Nagrada TKS Murska Sobota 
1. Šolsko športno društvo Enotnost na OŠ Beltinci 
2. Marjan Žekš 

1989 

Zlate plakete 
1. Jože Šiftar 
2. Budimir Milisavljevič 
3. Danilo Kacijan 

Nagrada TKS Murska Sobota 
1. Jože Rantaša 
2. Evgen Titan 

1990 

Zlate plakete 
Sprejem ob 70-letnici športa v soboški občini 
1. Feri Flegar 
2. Milan Belak 
3. Štefan Kovač 
4. Franc Podlesek 
5. Štefan Varga 
6. Marika Kardinar 



 11 

Športna zveza Murska Sobota 

1991 

Zlate plakete - športnikom, športnicam in ekipam 
Pionirji: 

1. Jože Kolar 
2. Darjan Borovič 
3. Daniel Vehab 

Pionirke: 
1. Špela Marič 
2. Mina Toplak 
3. Martina Marič 

Mladinci: 
1. Tomaž Kus 
2. Srečko Meolic 
3. Iztok Horvat 

Mladinke: 
1. Jasna Djordjevič 
2. Tatjana Ternar 
3. Petra Šlebinger 

Člani: 
1. Mirko Unger 
2. Rade Bačič 
3. Jože Kosi 

Članice: 
1. Gabika Bočkaj 
2. Irena Drožina 
3. Silva Kerec 

Ekipe: 
1. Namiznoteniški Klub Sobota Murska Sobota 
2. Rokometni klub Pomurka Bakovci 
3. Brodarsko Društvo Mura Krog 
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1992 

Športniki, športnice in ekipe občine Murska Sobota 
Športniki občine Murska Sobota 

1. Iztok Horvat (kajakaštvo) 
2. Bojan Jančar (nogomet) 
3. Rade Bačič (rokoborba) 

Športnice občine Murska Sobota 
1. Irena Drožina (košarka) 
2. Barbara Berden (atletika) 
3. Petra Šlebinger (odbojka) 

Športne ekipe občine Murska Sobota 
1. Rokometni klub Pomurka Bakovci 
2. Namiznoteniški klub Potrošnik Murska Sobota 
3. Odbojkarski klub Vigros Murska Sobota 

Posebno priznanje 
Društvo za šport in rekreacijo invalidov Murska Sobota. 

1993 

Športniki, športnice in ekipe občine Murska Sobota 
Športniki občine Murska Sobota: 

1. Damjan Špur (atletika) 
2. Franc Cifer (nogomet) 
3. Dejan Fujs (odbojka) 

Športnice občine Murska Sobota: 
1. Barbara Berden (atletika) 
2. Mateja Vohar (rokomet) 
3. Petra Šlebinger (odbojka) 

Športne ekipe občine Murska Sobota 
1. Nogometni klub Mura Murska Sobota 
2. Odbojkarski klub Vigros Murska Sobota 
3. Namiznoteniški klub Potrošnik Murska Sobota 

 
Plaketo je prejel invalid Franc Weindorfer, denarno nagrado pa Atletski klub Pomurje Murska Sobota. 
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1994 

Športniki, športnice in ekipe občine Murska Sobota 
Športniki občine Murska Sobota: 

1. Borut Horvat (kanu) 
2. Štefan Škaper (nogomet) 
3. Uroš Kolarič (letalstvo) 

Športnice občine Murska Sobota: 
1. Barbara Berden (atletika) 
2. Sonja Roman (atletika) 
3. Sabina Jakovljevič (karate) 

Športne ekipe občine Murska Sobota: 
1. Nogometni klub Mura Murska Sobota 
2. Nogometni klub Beltinci 
3. Odbojkarski klub Vigros Murska Sobota 

 
Brodarsko društvo Mura iz Kroga je prejelo denarno nagrado 100.000,00 SIT za izredne uspehe na 
svetovnem mladinskem kajakaškem tekmovanju. 
 
Štefan Škaper (NK Beltinci) prejel plaketo kot najboljši strelec 1. državne nogometne lige. 

1995 

Športniki, športnice in ekipe občine Murska Sobota 
Športniki občine Murska Sobota: 

1. Borut Horvat (kanu) 
2. Dejan Fujs (odbojka) 
3. Danijel Brezič (nogomet) 
4. Franc Vidonja (strelstvo – trap) 
5. Slavko Zec (rokoborba) 

Športnice občine Murska Sobota: 
1. Sonja Roman (atletika) 
2. Sabina Jakovljevič (karate) 
3. Marija Števanec (atletika) 
4. Katarina Marič (šah) 
5. Alenka Öri (košarka) 

Športne ekipe občine Murska Sobota: 
1. Nogometni klub Murska Sobota 
2. Odbojkarski Klub Pomurje Murska Sobota 
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3. Rokoborski klub Murska Sobota 
4. Namiznoteniški klub Murska Sobota 
5. Košarkarski klub Murska Sobota 

1996 

Športniki, športnice in ekipe občine Murska Sobota 
Atletika: 

Anita Krančič 
Cvetko Cvetko (oba AK Pomurje) 

Balinanje: 
Dejan Pavalec (BH Murska Sobota) 

Hokej na travi: 
Marko Horvat (HK Murska Sobota) 

Invalidski šport: 
Boštjan Vogrinčič (MDS Murska Sobota) 

Judo: 
Tadeja Rojko 
Goran Hašaj (oba JK Murska Sobota) 

Kajak-kanu: 
Tjaša Kranjec 
Borut Horvat (oba BD Mura Krog) 

Karate: 
Miranda Huber 
Matej Skandali (KK Murska Sobota) 

Kegljanje: 
Robert Drvarič (KK Radenska Murska Sobota) 

Konjeništvo: 
Maja Vohar (KK Grad Rakičan) 

Košarka: 
Alenka Öri (KK Pomurje Skiny) 

Motorno letenje: 
Peter Podlunšek (Aeroklub Murska Sobota) 

Modelarstvo: 
Bojan Gjerek (Aeroklub Murska Sobota) 

Zmajarstvo: 
Uroš Kolarič (Aeroklub Murska Sobota) 



 15 

Namizni tenis: 
Mitja Horvat (NTK Moravske Toplice Sobota) 

Nogomet: 
Danijel Brezič (NK Mura Murska Sobota) 

Odbojka: 
Andreja Dravenšek (OK Sobota) 
Samo Bačvič (OK Pomgrad Murska Sobota) 

Ritmična Gimnastika: 
Ana Praprotnik (ŠRG Murska Sobota) 

Rolanje: 
Jasna Šantavec  
Davor Šijanec (oba RK Murska Sobota) 

Rokomet: 
Simon Buzeti (RK Pomurka Bakovci) 

Squash: 
Dušan Kovač 
Maša Flegar oba SK Murska Sobota) 

Strelstvo: 
Valter Pajič (SD MI Pomurka Murska Sobota) 

Tenis: 
Tjaša Korošec 
Peter Škraban (oba TK Murska Sobota) 

Športni ribolov: 
Boštjan Ovsenjak (RD Murska Sobota) 

Šah: 
Miha Gomboc (ŠD Radenska Pomgrad Murska Sobota) 

Rokoborba: 
Mitko Navsevski (RK Murska Sobota) 

 
Najboljši so dobili plakete 

1997 

Športniki, športnice in ekipe občine Murska Sobota 
MAJA VOHAR – članica Konjeniškega kluba Grad Rakičan. Uvršča se med najboljše mladinke v 
preskakovanju zaprek. Je športnica mladinskega razreda, na lestvici mladink Konjeniške zveze 
Slovenije je na 2. mestu, njen največji uspeh pa je osvojitev pokala Slovenije v preskakovanju zaprek. 
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DALIBORKA JOCIČ – članica Košarkarskega kluba Pomurje Skiny iz Murske Sobote, kot mladinka 
nepogrešljiva v članski vrsti, ki nastopa v 1. državni ligi, državna mladinska reprezentantka, je športnica 
mladinskega razreda. 

DANIJELA ŽALIK – članica Atletskega kluba Pomurje iz Murske Sobote je s kategorizacijo mladinskega 
razreda  

BORUT HORVAT – član Kajak kanu Mura iz Kroga, zadnje čase najuspešnejši športnik s številnimi 
kolajnami z evropskih in svetovnih prvenstev pri mladincih, letos pa je osvojil bronasto kolajno v 
moštveni vožnji v spustu na evropskem prvenstvu. Ima status športnika mednarodnega razreda. 

FABIJAN CIPOT – član Nogometnega kluba Mura iz Murske Sobote. Po uspešnih nastopih v mladinski 
konkurenci se je uspešno vključil v člansko moštvo in postal eden izmed najbolj perspektivnih 
nogometašev. 

DEJAN FUJS – član Odbojkarskega kluba Pomgrad Murska Sobota, ki igra vidno vlogo v članskem 
državnem prvenstvu ter državni reprezentant, najboljši odbojkar v naši sredini doslej. 

NOGOMETNI KLUB MURA – klub z izjemno dolgo tradicijo, v letošnjem letu uspešen v državnem 
prvenstvu. Svoje uspehe pa dosega z uspešnim vključevanjem lastnega kadra v članske vrste. Novi 
kadri iz kadetskega in mladinskega so že člani državnih reprezentanc, torej se še nadalje uspešno dela 
v tem 140 članskem športnem kolektivu. 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB MT SOBOTA – že vrsto let klub, ki našo občino predstavlja na različnih nivojih. 
Uspešen je v nastopih na državnem prvenstvu in to od najmlajših pa do članskih kategorij. Da skrbi za 
svoj lastni kader ponazarja podatek, da ima šest športnikov mladinskega razreda in državne 
reprezentante. 

ROKOBORSKI KLUB MURSKA SOBOTA – letos je praznoval 20 let dela. Člani tega kluba so osvojili 
številne naslove na različnih tekmovanjih, tako na domačih kot mednarodnih. Klub se ponaša s petimi 
naslovi članskih državnih prvakov, ekipnim naslovom in pa uspešnim nastopom na Sredozemskih igrah. 

1998 

Športniki, športnice in ekipe v Mestni občini Murska Sobota 
Športniki 

1. BORUT HORVAT – član kajak kanu kluba Mura iz Kroga, najboljši slovenski kanuist v spustu, 
udeleženec svetovnega pokala, osvojil je 4. mesto v moštveni vožnji 3 x C 1 na svetovnem 
prvenstvu, ima status športnika mednarodnega razreda. 

2. ROMAN GOMBOC – član Fitnes kluba Murska Sobota za osvojeno 2. mesto na svetovnem 
prvenstvu v fitnesu, športu, ki zahteva veliko individualnega dela, dosežek pa pomeni ponovitev 
lastnega uspeha. 

3. FABIJAN CIPOT – član Nogometnega kluba Mura, kategoriziran športnik državnega razreda, eden 
najboljših mladih nogometašev nove generacije, zaslužen za visoke uvrstitve v državnem in 
pokalnem tekmovanju. 
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4. BOŠTJAN VOGRINČIČ – za dosežke v invalidnem športu, zlasti pa v igri z zvenečo žogo – golbalu, 
kot član soboškega moštva, ki je državni prvak in pa kot državni reprezentant,saj je s slovensko 
reprezentanco osvojil naslov svetovnih prvakov. 

Športnice 
1. ALENKA ORI – članica košarkarskega kluba Pomurje Skiny, najboljša igralka vzgojena v klubskih 

vrstah, brez katere si ni možno zamisliti današnje ekipe, kot kapetanka ekipe pa uspešno vodi 
novi mladi rod košarkaric. 

2. MAJA ŠANTAVEC – članica Konjeniškega kluba Grad Rakičan – tudi v letošnjem letu je nadaljevala 
z uspešnimi rezultati v preskakovanju ovir in je v mladinski konkurenci najboljša. Naslovu državne 
prvakinje pa je dodala tudi vrsto uspešnih nastopov na raznih tekmovanjih. 

3. JASNA ŠANTAVEC – članica Roller kluba Murska Sobota je osvojila vse najvišje naslove na 
državnem prvenstvu, na tekmovanju Alpe Jadran, Donau pokalu in drugih številnih tekmovanjih ter 
se udeležila svetovnega prvenstva kot stalna državna reprezentantka. 

Ekipe 
1. NOGOMETNI KLUB MURA MURSKA SOBOTA – že vrsto let najbolj znan športni kolektiv, ki našo 

mesto uspešno zastopa v državnem in pokalnem prvenstvu ter evropskem tekmovanju. Zelo 
uspešno in načrtno pa je delo v klubu z mladimi nogometaši. 

2. ODBOJKARSKI KLUB POMGRAD MURSKA SOBOTA – je v odbojki med najboljšimi v Sloveniji, letos 
pa je dosegel svoj največji klubski uspeh z uvrstitvijo med najboljših 16 evropskih ekip v 
tekmovanju CEU. 

3. KOŠARKARSKI KLUB POMURJE SKINY MURSKA SOBOTA – ima zasluge za napredek ženske 
košarke, zlasti v kadetski konkurenci kjer so druge v državi. Mladi rod košarkaric zdaj uspešno 
nastopa za mladinsko in člansko vrsto, ta generacija pa je tudi najboljša med srednjimi šolami v 
državi. 

 
25.03.1998 je predsedstvo Športne zveze Murska Sobota sprejelo Pravilnik o priznanjih in nagradah 
športne zveze Murska Sobota. 
 
Torej od leta 1998 naprej Športna zveza Murska Sobota podeljuje na svojih sejah letnih skupščinah 
priznanja. 

Plakete Športne zveze Murska Sobota 
Klubi 

• Planinsko društvo MATICA 
• Planinsko društvo MURA 
• Društvo za rekreacijo in šport invalidov Murska Sobota 
• Športno društvo MURA 
• Društvo upokojencev Murska Sobota 
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Posameznik 
• Ivan Györek 

1999 

Športnice, športniki in ekipe v Mestni občini Murska Sobota 
Športnice 

1. SONJA ROMAN – članica soboškega atletskega kluba, zvesta tej sredini že kot mlajša deklica pa 
ves do članske kategorije. Je med najboljšimi članicami v naši državi na 800 m 1000, 1500 in 
2000 m, prvakinja v krosu, ima devet državnih rekordov med mlajšimi in starejšim mladinkami 
naše države. 

2. NINA GABER – članica Karate kluba Civitas iz Murske Sobote, najboljša v naši sredini med 
kategoriziranimi, letos tretja v borbah v kategoriji do 60 kg na državnem prvenstvu in z osvojenim 
mojstrskim naslovom II. Dan v karateju, je športnica mladinskega razreda. 

3. MIRA SVETINA – članica Košarkarskega kluba Pomurje in ena naših najboljših košarkaric in 
članica državne kadetske reprezentance, sicer pa športnica državnega razreda. 

Športniki 
1. BORUT HORVAT – član Kajak kanu kluba Mura iz Kroga nas še nadalje razveseljuje z vrhunskimi 

dosežki v kanuju in je svojim dosežkom dodal 2. mesto na letošnjem evropskem prvenstvu in 3. 
mesto v svetovnem pokalu v spustu, ima pa status športnika mednarodnega razreda. 

2. GORAN HAŠAJ – član soboškega Judo kluba je po vseh osvojenih prvih mestih v judu med 
mlajšimi kategorijami letos dodal naslov članskega prvaka v kategoriji do 73 kg, je pa tudi 
evropski prvak med vojaki. Ima status perspektivnega športnika. 

3. FABJAN CIPOT – član Športno nogometnega kluba Mura, eden najboljših nogometašev v vrstah 
našega ligaša in uvrščen v državno reprezentanco. 

Ekipe 
1. ŠPORTNO NOGOMETNI KLUB MURA – je nosilec nogometne igre v naši sredini, ponaša se z 

dobrim delom z mladimi kategorijami, ki so med najboljšimi v državi, od prvoligaški ekipi s 
številnimi doma vzgojenimi nogometaši. Klub ima lepo število državnih reprezentantov od kadetov 
pa vse do članov. 

2. KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA CREATIV – je z nekajletnim delom ustvaril vse možne selekcije v 
moški košarki in pokazal vzorno organiziranost. Kvalitetno delo z mlajšimi selekcijami, jim je 
prineslo visoko uvrstitev na državnih prvenstvih in reprezentante. Klub nastopa s člani v I. B in III. 
Slovenski ligi. 

3. NAMIZNOTENIŠKI KLUB MT SOBOTA – je bil vedno v vrhu med našimi športnimi ekipami. V 
letošnjem letu se ponaša z osvojenim naslovom državnih prvakov med mladinci, s številnimi 
visokimi uvrstitvami na posamičnih tekmovanjih ter z nastopi članov v Inter pokalu in državnem 
prvenstvu. Ima številne kategorizirane športnike mladinskega in državnega razreda. 
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Najbolj perspektivna športnika 
1. LUCIJA CVETKO – atletinja, ki nas je v letošnjem letu razveselila z osvojenim prvimi mesti na 

srednjih progah in v krosu med starejšimi deklicami, kjer jo uvršča med najbolj perspektivne 
športnice naše občine. 

2. DAVORIN ČELEŠ – atlet, ki je v letošnjem letu v skoku v višino dosegel rezultat 216 cm in je tretji 
na rang listi slovenskih skakalcev, obenem pa državni mladinski prvak kar ga uvršča med naše 
najbolj perspektivne športnike. 

Izbrane ekipe 
1. ROKOMETNI KLUB POMURKA KROG BAKOVCI – je izbrana ekipa letošnjega leta – član I. B 

slovenske lige, ker si je pridobil z delom na področju organiziranosti in združevanja kvalitete v 
rokometu, to pa daje novo perspektivno tej športni panogi. 

Plakete Športne zveze Murska Sobota 
Klubi 

1. MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA 
2. ROKOMETNI KLUB KROG 

Posameznikom 
1. ALEKSANDRU ČISARJU (za življenjsko delo v športu) 
2. ROBERT DRVARIČU (za zasluge pri razvoju kegljaškega športa) 
3. ALOJZU GRMIČU (za zasluge pri razvoju košarke) 
4. IGORJU KOSU (za organizacijske in tekmovalne uspehe v šahu) 
5. ŠTEFAN VEHAB (za dolgoletno delo v judu) 

2000 

Plakete Športne zveze Murska Sobota 
Plakete Športne zveze M. Sobota za organizacijsko, tekmovalno in strokovno delo v športu  v letu 2000 so 
prejeli: 

DAVORIN BABIČ – profesor telesne vzgoje. Kot mlad se je ukvarjal s športno gimnastiko in atletiko, 
poučeval je na srednjih šolah v našem mestu, delal kot vodnik v društvu Partizan ter v atletiki in 
smučanju. Sedaj je upokojen in aktiven kot atletski sodnik. 

DUŠAN  KOROŠAK -  delaven v Društvu slepih in slabovidnih Murska Sobota, nastopal je v kegljanju, 
atletiki, plavanju in hitri hoji. Najbolj mu je pri srcu igra z zvenečo žogo, bil je reprezentant v nekdanji 
Jugoslaviji, nato v slovenski reprezentanci in nepogrešljiv v društvenih vrstah. 

FRANC SLUGA – je eden izmed ustanoviteljev Društva za rekreacijo in šport invalidov Murska Sobota, v 
katerem dela že 25 let. S svojim delom in nasveti je pripomogel k razvoju športa za invalide. Še danes 
tekmuje v društvenih vrstah v kegljanju, balinanju in športnem ribolovu. V kegljanju in ribolovu je tudi 
dosegel največje uspehe.  
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HERMAN ŠTICL – upokojeni pedagog, vrsto let aktiven v rokometu, taborništvu in odbojki, kot 
tekmovalec, sodnik in organizator. Lep prispevek k ohranjanju športne zgodovine je dosegel z zapisi o 
taborništvu, odbojki in sokolskem gibanju. 

MIRKO UNGER – že 38 let nepogrešljiv v namiznoteniških vrstah kot trener in organizator. Opravljal je 
tudi vrsto funkcij v najvišjih občinskih in državnih športnih organih, tudi v predsedstvu naše zveze. 
Njegova zasluga je da v namiznem tenisu kontinuirano delamo s selekcijami in dosegamo visoke 
uvrstitve na domačih in tujih tekmovanjih. 

 

 
Dobitniki plaket Športne zveze M. Sobota 
Za jubileje klubov in društev so bile podeljene naslednje plakete: 

KARATE KLUB MURSKA SOBOTA – prejme bronasto plaketo ob 25. obletnici delovanja kluba in zasluge 
na področju strokovnega dela pri vzgoji mladih in tekmovalne dosežke v karateju. 

PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MURSKA SOBOTA – prejme srebrno plaketo za 50. obletnico delovanja v 
naši sredini in zasluge pri uveljavljanju, strokovnem delu in širjenju planinstva. 

ŠAHOVSKO DRUŠTVO POMGRAD MURSKA SOBOTA – prejme srebrno plaketo za razvoj šahovske 
dejavnosti ter tekmovalne dosežke ob 50. obletnici društva. 

DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO MURSKA SOBOTA – prejme zlato plaketo ob 80. obletnici 
organiziranega športa in društvene dejavnosti, kot naslednik sokolskega gibanja in društva Partizan. 
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Najboljši športniki, športnice in moštva 
Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota je opravilo izbor najboljših športnikov, športnic in moštev v 
letu 2000, na podlagi meril, ki so bila sprejeta na 11. seji predsedstva. Priznanja so bila podeljena 27. 
12. 2000, vse udeležence in dobitnike priznanj pa je sprejel župan mestne občine g. Anton Slavic. 

Športniki 
1. mesto - Borut Horvat, član Kajak kanu kluba Mura iz Kroga: Dobitnik bronaste kolajne v Franciji na 
svetovnem prvenstvu v spustu med ekipami, kot član slovenske reprezentance, med posamezniki je bil 
šesti in je tudi državni prvak v kanuju enosedu. 

2. mesto - Boštjan Maček, član strelskega društva Štefan Kovač Murska Sobota: V avstrijskem 
Hintenbergu je izboljšal dva državna rekorda v streljanju na umetne golobe z rezultatom 122 in 146 
zadetkov, je pokalni prvak Slovenije, žal pa je državni rekord dosegel prepozno, da bi sodeloval tudi na 
olimpijskih igrah v Sydneyu. 

3. mesto - Andrej Tot, Član Odbojkarskega kluba Pomurje Murska Sobota: Kot član slovenske 
mladinske reprezentance je uspešno igral na Slovaškem na kvalifikacijskem turnirju za nastop na 
evropskem prvenstvu in tudi na evropskem odbojkarskem prvenstvu v Italiji.Skupno ima v letu 2000 14 
nastopov za reprezentanco. 

Športnice 
1. mesto - Sonja Roman, članica Atletskega kluba Pomurje Murska Sobota: Čeprav je študentka v 
Ljubljani nastopa za domači atletski klub, je državna članska prvakinja Slovenije v tekih na 8000 in 
1500 metrov ter zmagovalka krosa za pokal Dela. 

2. mesto - Maja Uršič, članica judo kluba Murska Sobota: Zmagovalka je bila na številnih mednarodnih 
tekmovanjih v Avstriji na Hrvaškem in v Sloveniji, je pa tudi državna prvakinja v svoji starostni kategoriji 
deklet. 

3. mesto - Jasna Šantavec, članica Roler kluba Murska Sobota: Je državna in pokalna prvakinja na 
kratkih in dolgih progah ter najuspešnejša slovenska tekmovalka na maratonu hitrostnih rolerjev v 
Avstriji. 

Moštva 
1. mesto - Mladinska ekipa Športnega nogometnega kluba Mura Murska Sobota: V nogometni sezoni 
1999/2000 so mladinci Mure osvojili naslov državnih in mladinskih prvakov ter drugo mesto v 
tekmovanju za pokal Nogometne zveze Slovenije. 

2. mesto - Strelsko društvo Mesne industrije Pomurka Murska Sobota: V sezoni 1999/2000 so strelci 
kot prvaki napredovali iz druge v prvo državno strelsko ligo, v svojem strelskem društvu pa imajo tudi 
odlično mladinsko ekipo. 

3. mesto: Košarkarski klub Radenska Creativ Murska Sobota: V minuli tekmovalni sezoni so v 1/b 
državni ligi igrali v končnici prvenstva med štirimi najboljšimi ekipami. Košarkarski klub Radenska 
Creativ pa ima tudi perspektivne mlade košarkarje, ki so uspešno nastopali tudi na mednarodnih igrah 
v Kanadi. 
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Najboljše športnice, športnike in moštva v letu 2000 je sprejel župan mestne občine Murska Sobota g.Anton 
Slavic 

2001 

Najboljši športniki, športnice in športni kolektivi v Mestni občini Murska Sobota 
Športniki 

1. mesto: Borut Horvat, član Kajak kanu kluba Mura iz Kroga: državni prvak in reprezentant, med 
najboljšimi v svetovnem pokalu – skupno peti, športnik mednarodnega razreda,  

2. mesto: Peter Podlunšek, član Aerokluba Murska Sobota: državni prvak v razredu »sportman«, sodi 
med najboljše slovenske akrobatske pilote, športnik državnega razreda,  

3. mesto: Dejan Fujs, od jeseni član kluba iz Francije: sodi med najboljše odbojkarje v naši pokrajini, je 
državni reprezentant in je veliko pripomogel k uspešnim nastopom svojega kluba Pomurje iz Murske 
Sobote. 

Športnik z izjemnim dosežkom 
VOJKO PRAH – član kluba DJP Štrk iz Murske Sobote: za dosežen svetovni rekord v hitrostnem dviganju  
na 3000 m, je športnik mednarodnega razreda. 

Športnice 
1. mesto: Sonja Roman, članica Atletskega kluba Pomurje Murska Sobota: državna reprezentantka, 
športnica perspektivnega razreda, državna prvakinja na 800 m in v krosu,  

2. mesto: Tina Mlinarič, članica Karate kluba Murska Sobota: državna prvakinja med mladinkami v 
katah, športnica mladinskega razreda in udeleženka evropskega prvenstva na Cipru,  
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3. mesto: Jasna Šantavec, članica Roller kluba Murska Sobota: je državna in pokalna prvakinja na 
kratkih in dolgih progah ter najuspešnejša slovenska tekmovalka na maratonu hitrostnih rolerjev. 

 
Športni kolektivi 

1. mesto: Atletski klub Pomurje Murska Sobota: za osvojitev 14 državnih naslovov, 8 drugih in 10 tretjih 
na atletskih tekmovanjih, dobro organizacijo tekmovanj, klub ima 4 kategorizirane atlete. 

2. mesto: Odbojkarski klub Pomurje Murska Sobota: za osvojeno 3. mesto v državni ligi, klub ima 
državne reprezentante in dva kategorizirana športnika, ter za sanacijo razmer v klubu. 

3. mesto: Šahovsko društvo Radenska Pomgrad Murska Sobota: številni osvojeni naslovi med 
najboljšimi šahisti v mladih kategorijah ter visoke uvrstitve v članskih kategorijah, ter 5 kategoriziranih 
šahistov. 

Plakete Športne zveze Murska Sobota 
• Dejan Fujs – odbojka  
• Roland Horvat – karate 
• Boris Kovač – šah 
• Alfred Matiš – atletika 
• Stanko Mes – nogomet 
• Marjan Jemec – OKS 
• Danijel Kisilak – judo  

 
Od klubov in društev je plaketo prejel: 

• Nogometni klub PUŠČA – ob 40. letnici delovanja 
 

2002 

Najboljši športniki, športnice in športni kolektivi 
Razglasitev in podelitev plaket najboljšim športnicam, športnikom in športnim kolektivov v Mestni občini 
Murska Sobota za leto 2002 je bila opravljena v Murskem salonu, zbrane pa je pozdravil podžupan g. Rudi 
Horvat. 
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Športnice 

1. MAJA DULAR - članica Strelske družine Pomurke Mestne industrije Murska Sobota, športnica 
državnega razreda za dosežke v streljanju na državnih prvenstvih in mednarodnih tekmovanjih ter 
državni reprezentanci v samostrelu in zračni puški  

2. MIRA SVETINA - članica Košarkarskega kluba Pomurje Skiny Murska Sobota, športnica državnega 
razreda, pomembna igralka v klubskih vrstah, članica državne reprezentance do 20 let.  

3. KARMEN GRNJAK, članica Atletskega kluba Pomurje Murska Sobota, športnica mladinskega 
razreda, ena najboljših slovenskih skakalk med mladimi, državna reprezentantka v atletiki  

Športniki 
1. BORUT HORVAT - član kajak kanu kluba Mura iz kroga, športnik mednarodnega razreda, lastnik 

številnih odličij z najvišjih tekmovanj, letos bron s svetovnega prvenstva v spustu v moštveni 
vožnji.  

2. BOJAN ROPOŠA - član Namiznoteniškega kluba Sobota iz Murske Sobote, športnik državnega 
razreda, eden najboljših igralcev namiznega tenisa v mladi generaciji, prisoten v mladinskih in 
članskih vrstah.  

3. PETER PODLUNŠEK - član Aerokluba Murska Sobota, športnik v disciplini akrobatskega letenja, ki 
kroji vrh v tej disciplini v Sloveniji in se ponaša z vrhunskimi dosežki v državnem in mednarodnem 
merilu.  

V letošnjem letu sta bila opazna izjemna rezultata športnikov invalidov, ki sta nastopala v državnih 
reprezentancah v košarki in in sicer: 

DAMJAN ŠEBJAN - je z reprezentanco Slovenije - gluhi v košarki osvojil v Atenah na svetovnem prvenstvu 
3. mesto, 
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BOŠTJAN VOGRINČIČ - je z reprezentanco Slovenije v golbalu v Rio de Janeiru na svetovnem prvenstvu 
osvojil 3. mesto  

Športni kolektivi 
NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA MURSKA SOBOTA - za dobro delo z mladimi, saj so osvojili vse naslove 
med mlajšimi kategorijami v Sloveniji in imajo osem kategoriziranih športnikov , s člansko vrsto pa 
uspešno nastopajo v domačem prvenstvu in na mednarodnih tekmovanjih.  

KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA CREATIV MURSKA SOBOTA - prejema plaketo za dobro delo z mladimi 
košarkarskimi selekcijami ter ima v svojih vrstah tudi državne reprezentance, članska ekipa pa uspešno 
nastopa v I.B ligi.  

ODBOJKARSKI KLUB POMURJE MURSKA SOBOTA - je v letošnjem letu dosegel v članski državni ligi 
četrto mesto, dva člana pa sta nastopala v reprezentanci Slovenije in je na ta način še vedno eden iz 
najboljših športnih kolektivov v naši sredini.  

Plakete Športne zveze Murska Sobota 
1. ŠTEFAN MAUČEC – za dolgoletno delo na področju invalidskega športa 

Aktivno  je tekmoval v atletiki, vrtnem kegljanju, kegljanju in igri z zvenečo žogo, ter sodeloval v 
organih društva slepih. 

2. PETER JUTERŠNIK – za delo v kakovostni in šolski košarki 
Bil je igralec v različnih sekcijah, tudi kadetski in mladinski reprezentant, danes trener naše 
moške vrste, ter vodja košarkarske šole in številnih šolskih tekmovanj. 

3. BORIS HAŠAJ – za tekmovalno in organizacijsko delo 
V judu dela že 25. let. Kot uspešen tekmovalec je dosegal visoke uvrstitve na različnih 
tekmovanjih, kasneje organizator in uspešen član v organih kluba. 

4. ANICA ROŠKAR ŽIDANEK – za delo v rekreaciji in invalidskem športu 
Ves čas članica v organih društev invalidov , je zaslužna za njihov razvoj, aktivna v pikadu in 
balinanju ter drugih oblikah športne rekreacije. 

5. FRANC DONŠA – za dolgoletno delo v rokometu 
Z rokometom se je začel ukvarjati kot igralec, kasneje pa predsednik moškega rokometnega 
kluba. Danes predsednik ženskega  kluba v Bakovcih, zaslužna tudi za gradnjo športnih objektov. 

6. JOŽE STVARNIK – za delo na področju šolskega športa in rekreacije 
Zaslužen za načrtno delo v športnih aktivnostih predšolskih in šolskih otrok  in obnovi doma 
Partizan ter društva za športno rekreacijo Murska Sobota. 

7. ALEKSANDER KRPIČ – za dolgoletno delo v atletiki 
Od mladih nog je prisoten v atletiki, najprej kot tekmovalec, kasneje v programih kluba, danes pa 
izjemno delaven v sodniških atletskih  vrstah. 

8. VIKTOR ŠBULL – za organizacijsko delo v namiznem tenisu 
Za zasluge pri zagotavljanju pogojev za delo kluba, saj je klub pod njegovim vodstvom osvojil  
številne državne naslove. 
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2003 

Plakete Športne zveze Murska Sobota 
1. TABORNIŠKI ODRED VESELI VETER MURSKA SOBOTA – za 50. letno delovanje. 

Taborništvo je v napi mestni občini že dolgo dobro razvito, kar kaže 50. letno uspešno delo pri 
razvijanju taborništva. 

2. PLANINSKO DRUŠTVO MURA  MURSKA SOBOTA – ZA 30. LETNO DELOVANJE 
Ljubitelji gora, športni zanesenjaki so našli okrilje v tovarni Murska, kjer se že 30. let povezujejo 
in izpolnjujejo letne programe  v planinstvu.  

3. JANEZ GLAŽAR – za dolgoletno delo v planinstvu. 
Začel je z delom na ekonomski šoli kot mentor, zaslužen za kvaliteten zapis o delu društva v 
knjižni obliki, ter izdaji vodnika po Pomurski planinski poti. 

4. FRANC  PUCKO – za dolgoletno delo v rokometu in atletiki 
Uveljavil se je kot tekmovalec v atletiki,  delal v organih atletskega in rokometnega kluba, danes 
aktiven atletski sodnik. 

5. KOLOMAN HORVAT – za dolgoletno delo v kajakaštvu in kanuizmu 
Izjemno je njegovo delo v Kajak – kanu klubu Mura Krog kjer je aktiven od mladih nog kot 
tekmovalec in organizator, aktiven tudi v rokometu in organih športne zveze. 

6. ROBERT DRVARIČ – za dolgoletno delo v kegljaškem športu. 
Zaslužen za vzdrževanje, vodenje in razvijanje  kegljaškega tekmovalnega in rekreacijskega 
kegljanja.  

7. JOŽICA KOS – za delo na področju invalidskega športa 
Aktivna v invalidskem športu kot tekmovalka in organizatorka zlasti vrtnega kegljanja, ki ga je 
uveljavila v naši sredini. 

8. ROBERT FERČAK – za organizacijske in tekmovalne dosežke v rolanju. 
Opravil začetno delo v rolanju, kot tekmovalec in ustanovitelj kluba. Sam je osvojil številne 
naslove na domačih in tujih tekmovanjih. 

9. JANEZ KAROLI – za dolgoletno delo v malem nogometu 
Odlikuje ga vestno delo pri skrbi za dom Partizan in delo v organih malega nogometa – zelo 
razširjene dejavnosti v naši občini. 

10. ALEŠ LAZAR –  za tekmovalne dosežke v šahu 
V šahu je osvojil številne naslove, bil udeleženec šahovske olimpijade in je zaslužen za številne 
klubske uspehe. 

Najboljši športniki, športnice in športni kolektivi 
Športnice 

1. MAJA URŠIČ – izhaja iz vrst soboških judoistov, športnica perspektivnega razreda, ki se uvršča 
med najboljše mlade judoistke v Evropi, letos druga na igrah mladih v Franciji. 
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2. ALEKSANDRA TINA KUPLEN – članica Roller kluba Murska Sobota, talentirana športnica, ena 
najboljših v hitrostnem rolanju v Sloveniji, na evropskem prvenstvu kadetinj peta. 

3. ALENKA PRAH, članica Kluba motornih padalcev Štrk iz Murske Sobote, je prejela plaketo za 
dosežen svetovni rekord  v parih v motornem padalstvu, s tem ima status športnice 
mednarodnega razreda. 

Športniki 
1. BOJAN ROPOŠA – član Namiznoteniškega kluba Sobota iz Murske Sobote, športnik 

mednarodnega razreda, državni reprezentant, ponaša se z visokimi uvrstitvami na domačih in 
tujih tekmovanjih. 

2. BORUT HORVAT – član kajak kanu kluba Mura iz Kroga, športnik mednarodnega razreda, državni 
prvak v treh kategorijah, eden najboljših spustašev v Evropi in v svetovnem merilu. 

3. BOŠTJAN BAGARI – član modelarske sekcije soboškega Aerokluba, izjemno uspešen na številnih 
tekmovanjih doma in v tujini v športnem modelarstvu, letos mladinski evropski prvak 

Športni kolektivi 
1. KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA CREATIV MURSKA SOBOTA – je prejel plaketo za dobro delo z 

mladimi košarkarskimi selekcijami,ki imajo v svojih vrstah tudi državne reprezentante, članska 
ekipa pa uspešno nastopa v I.B ligi. 

2. NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA MURSKA SOBOTA – je prejel za dobro delo z mladimi, saj so 
osvojili številne najvišje naslove med mlajšimi kategorijami v Sloveniji in imajo osem 
kategoriziranih športnikov . 

3. STRELSKA DRUŽINA Š. KOVAČ – TRAP MURSKA SOBOTA – je prejel plaketo za osvojeno člansko 
državo prvenstvo, ponašajo se tudi s posamičnimi dosežki svojih kategoriziranih športnikov 
mednarodnega in državnega razreda.  
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