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DELOVANJE ATLETSKIH SODNIKOV OD 1965–1996

Ustanovitev AK Pomurja, leta 1965, je pomenila tudi poživitev dela atletskih 
sodnikov na tekmovanjih, ki so nastajala v Murski Soboti. Ob ustanovitvi je 
delovalo 15 sodnikov in 3 sodnice, torej skupaj 18 atletskih sodnikov pod 
vodstvom takrat še mladega atletskega sodnika Aleksandra Krpiča, ki je prišel iz 
študija v Mariboru.

Delovalo se je v skromnih razmerah brez lastnih štoparic in merilnih trakov, 
ki so se za vsako tekmovanje sposojali od gimnazije ali srednje šole za telesno 
vzgojo.

Nosilci dejavnosti so bili v glavnem ljubitelji atletike, ki so bili tudi 
pobudniki ustanovitve AK. Kljub majhnemu številu pa sta v sodniški organizaciji 
že delala dva sodnika z izpitom mednarodnega ranga, to sta bila Ciril Truče in 
prof. Evgen Titan.

Tudi sodniki so pri svojem vodenju in delu doživljali vzpone in padce. 
Sodili so na šolskih tekmovanjih, atletskih mitingih in drugih nastopih, ki so 
bili povezani z lahko atletiko.

Takrat se je vse delalo ročno, brez računalnikov ali drugih tehničnih 
pripomočkov, kar je pri prevelikem številu tekmovalcev bilo zelo težko. V tem 
obdobju so sodniki prirejali tudi razne seminarje, se izobraževali v poznavanju 
pravil za atletska tekmovanja, vabili v svoje vrste nove člane in si pridobivali 
nazive po stopnjah.

Prelomnice so nastopile tudi z organizacijo maratona v Radencih. Dve leti 
so sodniki obdelovali rezultate ročno, da so se lahko prvi dan proglasili prvi 
tekači, šele drugi dan se je ugotovil dokončni vrstni red. Šele leta 1983 se je 
prešlo na računalniško obdelavo prijav in vrstnega reda tekmovalcev.

Tako je AK ob svoji 20-letnici bil tudi organizator prvenstva Jugoslavije v 
krosu, kjer so se prijave in rezultati obdelali z računalnikom.

Delo, ki je bilo nekako v tem poslu prvinsko, pa so opravili računalničarji z 
računalniškega centra DO MURA, kar je bilo senzacionalno za takratne razmere 
v Jugoslaviji, tako da je o tem je govorila in pisala vsa športna javnost v takratni 
državi.

Tako so sodniki v sklopu AK delovali vse do jeseni 1996, ko so zaradi 
nesoglasja v klubu in po vzoru drugih ustanovili svoje združenje atletskih 
sodnikov.
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1996 pričetek novega obdobja ZAS Murska Sobota

Atletski sodniki v M. Soboti, 29. 11. 1996, imeli ustanovni občni zbor 
svojega društva, ki se od takrat imenuje Združenje atletskih sodnikov Murska 
Sobota, ki pa spada med okrilje AZS kot vse atletske organizacije v Sloveniji, 
vendar deluje samostojno s člani ŠZ Murska Sobota.

Ob ustanovitvi je združenje imelo 26 članov. V obdobju svoje ustanovitve 
je prišlo tudi do nekoliko slabšega delovanja AK, zato smo si takoj zadali, da 
moramo delovati tudi organizacijsko glede atletskih tekmovanj in njihove 
organizacije.

Zavedali smo se, da ne smemo dopustiti zamrtja lahke atletike v Murski 
Soboti in v Pomurju.

Od takrat do sedaj smo tako bil štirikrat organizator atletskega mitinga 
PRILOŽNOST ZA MLADE in trikrat organizatorji državnega prvenstva v 
KROSU. Po letu 2001 je delo v AK ponovno zaživelo in s tem je AK prevzel 
tudi organizacijo tovrstnih prireditev v sodelovanju z ZAS

ZAS pa že 25 let redno opravlja sodniška dela na mednarodnem maratonu 
v Radencih, vodimo vsa šolska tekmovanja v Murski Soboti in regijski finale 
šol Pomurja, rekreativne teke za pokal Pomurja in sodelujemo na drugih 
prireditvah. Potek vseh naštetih prireditev pa moram omeniti organizacijo 
prvega olimpijskega teka v Moravskih Toplicah.

V ZAS-u pa tudi redno skrbimo za izpolnjevanje in pridobivanje novih in 
mlajših članov v svoje vrste. Tako organiziramo vsako leto seminar z novostmi iz 

Sodniki ZAS Murska Sobota
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pravil za atletska tekmovanja in napredovanje sodnikov, tako ima naše združenje 
sedaj več kot 53 članov, ki so bolj ali manj aktivni, koliko jim seveda dopušča 
čas, saj smo polna volonterska organizacija in za svoje delo ne dobivamo plačila.

V 9-ih letih obstoja smo si tako od zbranih sredstev nabavili več tehnične 
opreme, enotne obleke, da smo na tekmovanjih tudi enako oblečeni. Vsa leta od 
ustanovitve do sedaj ZAS vodi Mirko Šeruga ob pomoči organov združenja, ki 
skrbijo, da si člani vsake toliko časa ogledamo kakšno večjo atletsko prireditev 
in imamo družabna srečanja dvakrat letno. Tako člani združenja trdijo, da je 
to najlepše plačilo za vseh tistih 2250 ur, ki jih preživimo letno na atletskih 
tekmovanjih.

To je kratek opis dela in življenja atletskih sodnikov. Če bodo mlajši, ki 
prihajajo v naše vrste, delali tako kot njihovi starejši kolegi, bodo preživeli še 
dolgo vrsto obletnic in ne samo to, ki jo letos praznujemo skupaj z AK, to je 40 
let organiziranega delovanja.

Na koncu bi rad omenil nekaj imen, ki že vsa leta aktivno sodelujejo v 
ZAS in se jim zahvalil za njihovo delo, tako prvemu vodji sodniškega zbora 
Aleksandru Krpiču, Aleksandru Čisarju, Alfredu Matišu, Francu Pucku, Jožetu 
Gajšku, Janezu Kovaču, Janezu Težaku in vsem ostalim starejšim in mlajšim od 
ostalih 53 članov, kajti tudi oni so zaslužni za dobro delovanje ZAS-a in jim 
pripadajo vse pohvale.

Zahvaljujem pa se tudi za pomoč in razumevanje Mestni občini Murska 
Sobota in Športni zvezi Murska Sobota za vso nudeno pomoč.

Mirko Šeruga, mednarodni atletski sodnik,
predsednik ZAS-a Murska Sobota

DELOVANJE ZDRUŽENJA ATLETSKIH SODNIKOV V 
OBDOBJU 2009–2014

Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota deluje že od leta 1996. 
Vsa ta leta je bil predsednik združenja g. Mirko Šeruga. Veliko vsega smo v 
tem obdobju storili za atletiko v Pomurju in tudi širše. Vedno bolj zahtevno 
delo na področju sojenja atletike in organizacije različnih atletskih tekmovanj 
zahteva od vodstev tudi vedno več prisotnosti in dela. Tako se je občni zbor na 
pobudo tedanjega predsednika g. Mirka Šeruga, ki več ni želel kandidirati za 
predsednika združenja, odločil, da za predsednika predlaga mene, ki sem že imel 
nekaj izkušenj z vodenjem AK Pomurje.
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Hitro smo se lotili dela, saj ni bilo veliko časa za razmišljanje o prihodnosti 
Združenja atletskih sodnikov Murska Sobota. AK Panvita, prejšnji AK Pomurje, 
je še vedno dosegal lepe rezultate na področju atletike, zelo malo pa so se 
ukvarjali z organizacijo atletskih prireditev. Tako smo v ZAS prevzeli sojenje in 
soorganizacijo tekov za pomurski pokal. V Murski Soboti smo v soorganizaciji 
Športne zveze Murska Sobota vsako leto organizirali soboški tek in pohod, prav 
tako pa smo sodili vse ostale teke v Pomurju. Vseh tekov je bilo od 15 do 16, 
odvisno pač od števila organizatorjev. Vsako leto smo prav tako organizirali 
šolska športna tekmovanja v posamični kategoriji in ekipno ter regijski finale za 
osnovne in srednje šole. Soorganizirali in sodili smo tudi tekmovanja šol otrok 
s posebnimi potrebami. Vse od začetka se tudi redno udeležujemo sojenja na 
»MARATONU TREH SRC«, ki je dolgo veljal za največjo tekaško prireditev 
v Sloveniji. Velikokrat pa je tek na polmaratonu in maratonu veljal tudi kot 
državno prvenstvo v tej disciplini.

Glede na dokaj veliko članstvo so nas na sojenja začele vabiti tudi sosednje 
sodniške organizacije in atletski klubi. Vsako leto tako z vsaj eno sodniško žirijo 
(4 do 5 sodnikov) sodelujemo na mednarodnem atletskem mitingu v Velenju, 
ki je največja atletska prireditev pri nas. Prav tako se redno udeležujemo sojenj 
na državnih prvenstvih za različne kategorije v Mariboru in na Ptuju ter v 
Slovenski Bistrici. Tovrstne oblike sodelovanja med sodniškimi zbori so za nas 
zelo dobrodošle, saj se srečujemo s sojenjem na priznanih atletskih objektih in 
pomembnih prireditvah. Šele na tako velikih prireditvah, ki jih drugače lahko 
spremljamo samo po televiziji ali s tribun, se začutita odgovornost in pomen 
poznavanja atletskih pravil in odgovornega dela, ki ga opravljamo. Napak na 
takih tekmovanjih pač ne sme biti, saj lahko tudi najmanjši spodrsljaj pomeni 
izgubo rezultata, ki prinaša zmago in uspešno kariero atleta. Seveda smo za te 
dragocene izkušnje in občutke, da delamo prav, hvaležni vsem zborom, ki nas 
povabijo k sodelovanju, posebej pa seveda vsem našim sodnikom, ki se pridno 
izobražujejo in delajo na takih prireditvah. Zavzetost za delo, večino dela 
opravimo volontersko, se kaže tudi v tem, da sodniki opravimo tudi po 40 in 
več sojenj na atletskih prireditvah letno. Glede na to, da je večina tekmovanj v 
soboto in nedeljo, in to v času od aprila do oktobra, je potrebno za dosego tega 
veliko odrekanja in dobre volje, predvsem pa ljubezni do atletike. Marsikateri 
vikend smo tako na stadionih ali pa po drugih vaških igriščih in poteh, kjer 
sodimo različna atletska tekmovanja.

V letu 2010 smo se v Združenju atletskih sodnikov dogovorili, da bi skupaj 
z AK Panvita v letu 2011 organizirali eno od atletskih prireditev, ki jih lahko 
organiziramo v Murski Soboti in zanjo ne potrebujemo atletskega stadiona. 
Na borzi prireditev Atletske zveze Slovenije smo tako dobili kandidaturo za 
»KROS OBČINSKIH REPREZENTANC SLOVENIJE 2011«, ki je bil 8. 
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oktobra 2011 v Športnem parku Fazanerija v Murski Soboti. Pri organizaciji so 
sodelovali praktično vsi sodniki Združenja atletskih sodnikov Murska Sobota in 
nekaj članov AK Panvita. Kros je bil dobro organiziran in odlično izpeljan. Tudi 
obisk je bil zelo dober, saj je sodelovalo veliko število tekačev in reprezentanc. 
Prireditev smo organizirali s pomočjo NK Mura, ki nam je dovolil uporabo 
svojih objektov. To pa je bila tudi zadnja od pomembnih atletskih prireditev v 
Murski Soboti. Seveda si takih in podobnih tekem vsi želimo, saj so najboljša 
promocija atletike in naših atletov. Seveda si ob 50-letnici organiziranega dela v 
atletiki v Pomurju zopet želimo kakšne odmevne atletske prireditve, ki smo jo 
gotovo sposobni organizirati, vendar pa ZAS zanje ne more kandidirati, ta čas 
pa v Pomurju žal ni druge sposobne organizacije oz. društva, ki bi lahko tako 
prireditev pridobilo na borzi atletskih prireditev.

V Združenju atletskih sodnikov smo zaradi dobrega in odgovornega dela v 
zadnjih letih povabljeni tudi kot sodniki na mednarodna tekmovanja Društva 
modelarjev prostoletečih modelov iz Murske Sobote. Tako smo že sodili tudi 
mednarodno tekmovanje modelarjev na Madžarskem in kar nekaj tekmovanj 
z imenom »MURA CUUP« v Sloveniji. Zaradi dobrega poznavanja in dela z 
merilno tehniko smo tako vabljeni tudi na številne druge prireditve v Pomurju. 
Kot sodniki smo sodelovali tudi na »Dvojnem ultra triatlonu v Bakovcih«. Prav 
tako smo organizirali med drugim skupaj z Bolnišnico Murska Sobota tudi »Tek 
za užitek in radost« ob svetovnem dnevu darovanja organov. Vabljeni smo tudi 
na »Pajžlarjev memorial«, ki ga organizira društvo ledvičnih bolnikov.

V združenju skrbimo tudi za strokovno izobraževanje naših članov in 
tako redno organiziramo izobraževanje sodnikov in možnost napredovanja. 
Redno obiskujemo tudi strokovna srečanja Strokovnega sveta atletskih 
sodnikov Slovenije in se udeležujemo izobraževanj za glavne sodnike kot tudi 
specialističnih izobraževanj za štarterje.

Atletski sodniki na atletske 
šolskem stadionu pri OŠ I M. 
Sobota
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V zadnjem času se pojavljajo težave pri pomlajevanju sodniškega kadra, saj 
nam večina mladih pripravnikov in sodnikov po nekajletnem delu odide študirat 
v druge kraje ali pa si najdejo zaposlitev izven Pomurja, tako so za nas izgubljeni. 
Poseben del strokovnega izobraževanja predstavlja obisk veliki atletskih 
prireditev v Evropi. Tako smo obiskali kar nekaj velikih tekmovanj: med njimi 
svetovno prvenstvo v atletiki v Berlinu leta 2009 in evropsko prvenstvo v atletiki 
v Barceloni 2010 in evropsko prvenstvo v atletiki v Zürichu 2014. Tovrstna 
tekmovanja so v svetu zelo obiskana in dobro organizirana. Predstavljajo velik 
izziv tako za atlete kot tudi za gledalce. Za nas atletske sodnike, ki poznamo 
atletiko, je to še posebej pomembno, saj se ob užitkih še veliko naučimo.

V ZAS-u veliko pozornost namenjamo tudi družabnemu življenju, tako 
vsako leto organiziramo občni zbor članov združenja. V poletnem času se v 
prostem terminu, ko ni tekmovanj, dobimo na pikniku in v jeseni opravimo 
kakšen krajši izlet in ogled okoliških znamenitosti. Vsako leto organiziramo tudi 
srečanja ob koncu letne sezone, kjer se s pozornostmi spomnimo tudi jubilantov 
z okroglimi letnicami.

Na koncu naj samo še dodam, da vsega tega ne bi dosegli brez dobrega 
razumevanja za atletiko pri nekaterih naših donatorjih in sponzorjih, ki se jim 
ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem. Posebej naj omenim še Mestno občino 
Murska Sobota, Športno zvezo Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in 
šport Murska Sobota, ki nam vedno stojita ob strani pri organizaciji in izvedbi 
prireditev.

Predsednik Združenja atletskih sodnikov Murska Sobota
Štefan Puhan
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PRIZNANJA ATLETSKIM SODNIKOM,
OPRAVLJENA SOJENJA

Bloudkova nagrada

1. Evgen Titan Murska Sobota 2010

Bloudkovi plaketi

Št. Ime in priimek Zbor Leto podelitve Kraj
1. Evgen Titan MS 1965 Ljubljana
2. Mirko Šeruga MS 2013 Ljubljana

Dolgoletni sodniki z največ zaslugami za razvoj sodniške 
organizacije.

Št. Ime in priimek Kraj - Zbor Datum 
podelitve Kje Opomba

1. Mirko Šeruga M. Sobota 3. 12. 2000 Ljubljana

Atletski sodniki na EP v Barceloni leta 2010

Uporabnik
Prečrtano



8

Atletski sodniki na poti na EP Zürich 2014

Atletski sodniki na ogledu EP v atletiki, Zürich leta 2014
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Plaketa Mestne občine Murska Sobota

Za življenjsko delo na področju atletike je bila podeljena Mirku Šerugi dne 
16. 7. 2009

Bloudkova plaketa Mirku Šerugi

Avtor: Milan Jerše, Vestnik, 21. 2. 2013

»To mi pomeni zelo veliko zadoščenje za opravljeno delo«.

Prestižno Bloudkovo plaketo prejel za življenjsko delo v športu

»Med opravljanjem strokovnega trenerskega dela sem si prizadeval 
vzgojiti čim več atletinj in atletov, ki bi se v takratnem obdobju lahko kosali 
tudi z boljšimi slovenskimi predstavniki kraljice športov. To so bili na 
primer: Miša Pfeifer, ki je bila leta 1967 prva državna pionirska prvakinja v 
skoku v višino, Jaka Šušteršič, Diana Škoberne, ki je bila leta 1970 kot prva 
Pomurka nominirana za udeležbo na Olimpijskih igrah leta 1972, Milan 
Balek, Vito Šiftar, udeleženka Olimpijskih iger Sonja Roman in še številni 
drugi.«

Športni strokovnjaki so pogosto soustvarjalci številnih uspešnih zgodb. V 
tej elitni družbi je atletske barve zastopal Mirko Šeruga iz Murske Sobote. V 
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šestdesetih letih je bil obetaven srednjeprogaš. Pravzaprav se je v atletiko zaljubil 
še v času, ki tovrstnim športom v rajnki Jugoslaviji ni bil najbolj naklonjen. A 
kljub temu je dosegel nekaj odmevnejših rezultatov. Še več uspeha je dosegel kot 
trener. Vedno je rad imel usodo v svojih rokah, in to je prenašal tudi na svoje 
varovance. Njegov pogled na atletiko je temeljil na kakovosti dela, na znanju, na 
vrhunski telesni in psihološki pripravljenosti ter trdnosti. Imeti vse to nikakor 
ni lahko, še teže je najti in prepoznati varovanca, ki je bil sposoben vsega tega. 
Dobro oko, ki zna ločiti zrno od plevela, je v resnici največja odlika vrhunskih 
trenerjev.

»Moja prva športna ljubezen je bila atletika«

Letos mu je bilo po zares uspešnem več kot polstoletnem delovanju v športu, 
zlasti v atletiki, kjer je v svoji bogati karieri žel največje uspehe, usojeno da ga 
je poneslo tudi v ospredje pozornosti širše slovenske športne javnosti. Prejel je 
namreč najvišje državno športno priznanje, Bloudkovo plaketo za življenjsko 
delo v športu. Na slovesnosti v Ljubljani so namreč že 48. zapovrstjo podelili ta 
prestižna športna priznanja, ki nosijo ime po Stanku Bloudku, konstruktorju 
planiške skakalnice. Komisija je imela zaradi bogate športne bere v letu 2012 
in kar 97 kandidatih zahtevno delo. Poleg štirih nagrad, treh za vrhunski 
mednarodni športni dosežek in ene za izjemen prispevek k razvoju slovenskega 
športa, so podelili še 11 Bloudkovih plaket. Med nagrajenci je bil kot edini 
iz Pomurja 72-letni Mirko Šeruga iz Murske Sobote. Tu se je rodil 12. maja 
1940, kar pomeni, da bo v bližnjem nekoč mesecu mladosti dopolnil že 73 let. 
Kot dolgoletni športni funkcionar, ki je v organizacijski vlogi postavljal temelje 
murskosoboškega in v širšem smislu tudi pomurskega atletskega razcveta – med 
drugim ima zasluge, da so v Murski Soboti zgradili atletski šolski stadion, ki vsaj 
deloma zagotavlja možnosti za atletsko dejavnost s 300-metrsko stezo, je lahko 
upravičeno ponosen na to visoko priznanje.

»Gre za lepo dopolnitev mojih nekdanjih športnih dosežkov, njihovo 
nadgraditev, saj pri tem le ti veš, kaj vse si moral narediti, kaj se je dogajalo. To 
visoko priznanje, Bloudkova plaketa, mi pomeni veliko zadoščenje za celotno 
delo v športu, ki sem mu posvetil vse življenje. Ne gre zgolj za atletiko, ki sem 
ji namenil večino časa, ampak tudi za druge športe, s katerimi sem se ukvarjal 
in pozneje pomagal pri organizaciji in izvedbi posameznih tekmovanj«, je na 
vprašanje, kakšni so občutki po prejetju prestižne Bloudkove plakete, odgovoril 
naš sogovornik. Mnogi ga še danes poznajo kot neutrudnega organizatorja in 
funkcionarja številnih atletskih tekmovanj v pomurski prestolnici in drugod v 
pokrajini ob Muri.

Njegov pogled na atletiko je temeljil na kakovosti dela, na znanju, na 
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vrhunski telesni in psihološki pripravljenosti ter trdnosti. Imeti vse to nikakor 
ni lahko, še teže je najti in prepoznati varovanca, ki je bil sposoben vsega tega. 
Dobro oko, ki zna ločiti zrno od plevela, je v resnici največja odlika vrhunskih 
trenerjev.

Lahko bi rekli, da ste že od mladih nog vpeti v atletiko, saj ste bili aktivni 
atlet. Kako se spominjate začetkov svojega športnega udejstvovanja?

»To je res! Zelo zgodaj sem se začel ukvarjati z različnimi dejavnostmi 
in zahajati v prostore takratnega Telesnovzgojnega društva Partizan v Murski 
Soboti. Kot osnovnošolec sem treniral pri Nogometnem klubu Mura, toda moja 
prva športna ljubezen je bila atletika, ki sem se ji zapisal za vse življenje. In 
ni mi žal, da je bilo tako, saj danes s ponosom gledam na prehojeno pot. Od 
začetkov mojega ukvarjanja z atletiko je minilo že precej let. Spomnim se, da 
sem na šolskem krosu leta 1954 zmagal, kar me je močno spodbudilo, da sem 
se začel intenzivneje ukvarjati z atletiko pri takratnem TVD Partizan Murska 
Sobota. Kmalu sem se priključil ljubiteljem lahke atletike in začel trenirati na 
srednje dolgih progah. Med drugim sem se udeležil tudi treh tekov republik 
ob državnem prazniku takratne SFRJ, ki so jih organizirali ob 29. novembru v 
Ljubljani. V srednji šoli sem tekmoval za atletsko sekcijo TVD Partizan Murska 
Sobota na številnih krosih po Sloveniji. Dosegel sem dobre rezultate, zato me 
je v svoje vrste povabil tudi trener mariborskega Branika Jaušovec. Pozneje sem 
deloval v tekmovalnih vrstah društva Partizan in leta 1959 tudi opravil izpit za 
vaditelja športne vzgoje druge stopnje. Po končanem služenju vojaškega roka 
sem leta 1962 nadaljeval delo v soboškem društvu Partizan in vodil atletsko 
sekcijo kot trener, še naprej pa sem bil aktiven tekmovalec. Bil sem tudi med 
pobudniki ustanovitve soboškega atletskega kluba Pomurje leta 1965. Takrat 
sem postal amaterski trener in sočasno opravljal še funkcijo tehničnega vodje.«

Od Miše Pfeifer do Sonje Roman

Vemo, da ste bili tudi uspešen atletski trener, saj ste vzgojili vrsto odličnih 
pomurskih atletov, ki so se izkazali z izvrstnimi rezultati.

»Med opravljanjem strokovnega trenerskega dela sem si prizadeval vzgojiti 
čim več atletinj in atletov, ki bi se v takratnem obdobju lahko kosali tudi z 
boljšimi slovenskimi predstavniki kraljice športov. To so bili na primer: Miša 
Pfeifer, ki je bila leta 1967 prva državna pionirska prvakinja v skoku v višino, 
Jaka Šušteršič, Diana Škoberne, ki je bila 1970 kot prva Pomurka nominirana 
za udeležbo na olimpijskih igrah leta 1972, Milan Balek, Vito Šiftar, udeleženka 
olimpijskih iger Sonja Roman in še številni drugi. Aktiven trener sem bil vse do 
leta 2000. Nekaj let sem bil tudi član tekmovalnega odbora pri Atletski zvezi Slovenije.«
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V svoji bogati športni karieri ste se uveljavili tudi kot atletski sodnik. Znano 
je, da ste bili dlje tudi predsednik Združenja pomurskih atletskih sodnikov.

»Že daljnega leta 1969 sam opravil izpit za atletskega sodnika. Med drugim 
sem bil kar 25 let vodja atletskih sodnikov na Maratonih treh src v Radencih, 
sodeloval pa sem tudi na raznih atletskih prireditvah, mitingih, krosih in uličnih 
tekih. Ne smem pozabiti tudi na številna športna tekmovanja osnovnih in srednjih 
šol v okviru interesnih programov športa otrok in mladine v Pomurju. Bil sem 
tudi med pobudniki za ustanovitev Združenja atletskih sodnikov, ki je zagledalo 
luč sveta 1996. Prej smo dlje delovali v okviru soboškega atletskega kluba, od 
katerega smo se odcepili in se uradno registrirali. Predsednik združenja sem bil 
12 let. Skrbeli smo predvsem za večjo strokovnost in primerno opremljenost 
atletskih sodnikov, hkrati pa smo organizirali tudi številne strokovne oglede 
vrhunskih atletskih tekmovanj. Leta 2008 sem vodenje strokovnega združenja 
prepustil mlajšim.«

Po končani športni poti je ostal zvest atletskim stezam

Za svoje delo ste v preteklosti prejeli tudi številna priznanja. Katera bi želeli 
še posebej poudariti?

»Sem prejemnik srebrne plakete z zlatim znakom Atletske zveze Jugoslavije, 
saj sem bil dalj časa trener v državnih selekcijah Jugoslavije in Slovenije. Poleg 
tega sem častni član strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije, Atletske 
zveze Slovenije, organizacijskega odbora Maratona treh src, društva Partizan 
M. Sobota. Poleg tega sem dobitnik plakete soboške športne zveze ter nagrade 
Mestne občine Murska Sobota za delo v športu. Še vedno pa sem aktiven na 
tekaških prireditvah, kot so: Slovenija teče, šolska športna tekmovanja, Tek treh 
dežel, Veter v laseh, ulični teki, modelarska tekmovanja in triatloni.«

Kot dolgoletni častilec in neposredni udeleženec atletske zgodbe pri nas ste 
tudi kot upokojenec pozorni na zdajšnja dogajanja v atletiki.

»To drži! Odkar sem v pokoju, to je že približno 15 let, ne mine dan, 
da ne bi sledil razvoju atletike v Sloveniji in Pomurju ter različnim športnim 
prireditvam pri nas. Nekoč sem bil namreč tudi vodja raznih atletskih sekcij 
v nekdanji Jugoslaviji in Sloveniji, zato je zanimanje za atletiko še vedno zelo 
živo. Veseli me, da so številni uspehi pomurskih atletinj in atletov v zadnjem 
desetletju pripomogli tudi k povečanemu zanimanju za to športno panogo.«

In kaj si najbolj želite na atletskem področju?
»Najbolj si želim to, da bi tudi Murska Sobota nekoč dobila ustrezen 
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atletski stadion s 400 metrov dolgo stezo, ki bi omogočala organizacijo velikih 
tekmovanj.«

Priznanje Športne Zveze Murska Sobota so prejeli:

Št. Ime in priimek Datum podelitve
1. Aleksander Čisar 1999
2. Davorin Babič 2000
3. Alfred Matiš 2001
4. Aleksander Krpič 2002
5. Melita Gomboši 2004
6. Franc Pucko
7. Mirko Šeruga 2007
8. Janez Kovač 2008
9. Aleksander Šeruga 2009
10. Andrej Brinar 2009
11. Janez Težak 2010
12. Radislav Jokanovič 2010
13. Vladimir Abakumov 2011
14. Jože Gajšek 2014
15. Štefan Flisar 2014

Prejemniki zlatih znakov za 500 sojenj

Št. Ime in priimek Kraj - Zbor Leto Število opravljenih sojenj

1. Mirko Šeruga MS 2008 666

2. Aleksander Krpič MS 2013 513

3. Janez Težak MS 2013 526

Prejemniki srebrnih znakov za 300 sojenj

1. Mirko Šeruga MS 2002
2. Alfred Matiš MS 2003
3. Aleksander Krpič MS 2003
4. Janez Težak MS 2003
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5. Jože Gajšek MS 2005
6. Janez Kovač MS 2005
7. Vlado Abakumov MS 2008
8. Štefan Škraban MS 2008
9. Franc Pucko MS 2009
10. Štefan Puhan MS 2011
11. Franc Potočnik MS 2011
12. Aleksander Šeruga MS 2012
13. Flisar Alojz MS 2014
14. Glažar Karel MS 2014
15. Vegič Erika MS 2014

Prejemniki bronastih znakov za 150 sojenj

1. Janez Kovač 2003
2. Jože Gajšek 2003
3. Aleksander Čisar 2003
4. Radislav Jokanovič 2003
5. Davorin Babič 2003
6. Ludvik Zelko 2003
7. Vlado Abakumov 2004
8. Alojz Flisar 2004
9. Franc Pucko 2004
10. Štefan Puhan 2004
11. Aleksander Šeruga 2004
12. Štefan Škraban 2004
13. Edita Černjavič 2005
14. Melita Gomboši 2005
15. Karel Glažar 2005
16. Darinka Kovačič 2005
17. Franc Potočnik 2006
18. Erika Vegič 2007
19. Frančiška Sep 2008
20. Milena Magdič 2010
21. Petra Zonik 2010
22. Štefan Fujs 2011
23. Simon Karoli 2011
24. Silva Kocbek 2011
25. Danilo Horvat 2011
26. Patricij Drk 2011
27. Flisar Štefan 2014
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EVIDENCA OPRAVLJENIH SOJENJ 
SODNIŠKI ZBOR: MURSKA SOBOTA       LETO: 2014

Zap. št. Priimek Ime Rang sodnika
Sojenja

Število sojenj 
v letu 2014

skupno 
število sojenj

1 Abakumov Vladimir II 14 449
2 Brinar Andrej II 2 112
3 Černjavič Edita II 9 224
4 Černjavič Uroš Prip. 2 18
5 Černjavič Roman Prip. 3 16
6 Černjavič Ksenija Prip. 9 36
7 Drk Patricij II 5 169
8 Flisar Alojz III 11 307
9 Flisar Mihaela I 12 81
10 Flisar Štefan I 20 164
11 Flisar Olga I 21 51
12 Frumen Andreja II 4 146
13 Fujs Štefan I 14 222
14 Gajšek Jože III 13 442
15 Glažar Karel II 22 313
16 Gomboc Blanka II 15 62
17 Gomboši Melita II 21 282
18 Horvat Danilo II 21 214
19 Horvat Daniel Prip. 3 8
20 Jokanovič Radoslav III 1 252
21 Jug Drago I 5 25
22 Karoli Alenka Prip. 32 79
23 Karoli Simon I 35 283
24 Kocbek Silva II 14 213
25 Kovač Janez III 20 470
26 Kovačič Darinka II 2 242
27 Kreft Robi II 0 58
28 Krpič Aleksander III 12 513
29 Luk Vera II 3 123
30 Magdič Milena II 21 213
31 Potočnik Franc III 27 389
32 Pucko Franc II 4 361
33 Puhan Ivanka II 15 106
34 Puhan Štefan II 33 410
35 Rous Ivan I 17 82
36 Sep Frančiška II 16 241
37 Šeruga Aleksander II 11 329
38 Šeruga Mirko III 26 666
39 Škraban Štefan III 30 492
40 Težak Janez III 15 526
41 Vegič Erika II 35 334
42 Zonik Petra II 0 165
Skupaj sojenja do leta 2014 595 9888




