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50 LET NK LJUTOMER 

Šport združuje ljudi. Slovenija, tako mala, na pragu Evrope - pa vendar tako velika, da se ne 

poznamo. Ljutomer, malo mesto - metropola Prlekije – leži v prostoru, kjer se bogata žitna 

polja rahlo dvignejo v griče, ki so dobrega vina sloves ponesli po celem svetu. Slamnjak, 

Železne dveri in Jeruzalem so pravi ambasadorji male Prlekije v svetu.  

130 let je minilo, ko so se v Sršenovem logu zbrali vsi zavedni Slovenci na 1. Slovenskem 

taboru.  

125 let je minilo od takrat, ko je slavni ljutomerski kasač prvič tekmoval v dirki med Križevci 

in Ljutomerom. 50 let in nekaj pa je minilo, ko je nekaj ljutomerskih nadobudnežev 

organizirano vstopilo v tekmovalni sistem nogometa. Rodil se je nogometni klub Ljutomer.  

Sprva se je igralo ob reki Globetki, pri mali železniški postaji, pozneje ob parku, kjer je bil 

1.Slovenski tabor, leta 75 - pa na novo zgrajenem igrišču ob reki Ščavnici. Nogometni klub 

Ljutomer je doživljal svoje padce, pa vzpone - vendar to ni toliko pomembno. Pomembno je 

to, da so se v športno - tekmovalnem duhu kalila prijateljstva s te in one strani reke Mure, pa 

širom Slovenije in tudi tujine. Vzeli smo mladino cesti, gostilni in jih že kot cicibančke 

vzgajali v športnem duhu. Minevali so tedni, meseci, leta - minevala desetletja…. menjale so 

se generacije - tista, ki je to lepo igro v Ljutomeru pričela. pa tiste, ki so to nadaljevale -

menjavali so se igralci, trenerji, pa vodstvo - klub pa kljub finančnim težavam nikoli v tem 

obdobju ni prenehal delovati.  

To leto prižigamo 50 svečk na torti življenja kluba, 50 svečk za tisoče in tisoče spletenih 

prijateljstev, za trenutke veselja in trenutke razočaranj. Spominjajmo se lepih trenutkov, 

pozabimo manj lepe.  

Na zdravje nogometaši, ki žrtvujete mnogo prostih ur, na zdravje tistim, ki skrbijo okrog 

organizacije kluba.  

Na zdravje gledalci in vsi tisti, ki na tak ali drugačen način podpirate klub.  

 

NA ZDRAVJE NOGOMETNI KLUB LJUTOMER!  

 

Jože Lebar - Juš 

pred. NK LJUTOMER 1984-1988  
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OB PETDESETŁETNICI NOGOMETA V LJUTOMERU 

Naše mesto je povezano s številnimi jubileji, ki pričajo o bogati tradiciji in izredni 

ustvarjalnosti naših prednikov. Dediščina, ki nam predsav1ja ponos in izziv za naše delo je 

vsestranska. Bogato kulturno izročilo in napredna drža naših velmož je zgled ne le za 

Ljutomer in Prlekijo. Temveč za vso državo - pa ne le kultura in pestro narodnostno gibanje, 

tudi šport odločno zaznamuje naše preteklo in polpretek10 obdobje. 

Skozi šport in aktivnost športnikov se je kalila narodna zavest na začetku stoletja, s športnimi 

dosežki pa so se postavljale tudi generacije med obema vojnama in še posebej v zadnjih 

petdesetih letih. Tako [udi nogomet, ki beleži letos svoj okrogli jubilej. Skromni začetki so 

skrivali velike želje in načrte. Športni delavci in prizadevni športni funkcionarji so kmalu so 

kmalu videli V razvoju nogometa priložnost za masovno športno gibanje, pa tudi možnost za 

promocijo kraja. Uspehi niso izostali. 

Nogomet je postal priljubljen šport, glavna tem Ljubiteljev in takratnih aktivnih igralcev in 

Ljutomer je tudi po zaslugi uspešnih nogometašev postal pojem ustvarjalnosti in vztrajnosti. 

Nekdanji aktivni nogometaši še danes radi pripovedujejo napete zgodbe o uspehih, pa žal tudi 

kakšnem porazu. Za nogomet je živel ves kraj, pa delovne organizacije in številni 

posamezniki, ki so pustili trajni pečat v tej športni panogi. Na vse to smo ponosni tudi danes, 

ko nogomet počasi ponovno pridobiva na veljavi. Vztrajni igralci, predvsem pa tudi 

funkcionarji nogometnega kluba in zvesti sponzorji so zaslužni za ohranitev kluba in za 

njegov ponovni vzpon. 

Današnji klub kaže izredno voljo in odločnost pri ponovnem razvoju tega športa. Masovnost, 

ki je pri nogometu posebnega pomena za mlade generacije ponovno narašča, tekmovalni 

rezultati pa ponovno postavljajo Ljutomerski nogomet na novo izhodiščno točko. Načrti so 

veliki tako v ustvarjanju pogojev za sodobni nogomet, kot tudi za doseganje visokih uvrstitev, 

zato ob visokem jubileju želimo vsem prizadevnim igralcem, vodstvu kluba in vsem 

dolgoletnim funkcionar jem,  da se jim cilji uresničijo. 

Upamo, da bo Ljutomerski nogomet uspešen ne le v tekmovalnem, temveč  tudi splošno 

športnem, vzgojnem in rekreativnem smislu, želimo pa si tudi, da bi naši nogometaši nekega 

dne nastopali tudi v naši domači Prleški tekmovalni ligi. 

Čestitamo ob visokem jubileju. vsem prizadevnim nogometnim strokovnjakom, igralcem in 

dolgoletnim sodelavcem pa se zahvaljujemo za ogromno delo. ki ga poklanjajo športu, vsem 

nam in našemu starodavnemu mestu. 

 

Ludvík Bratuša. dr. vet. med. 

Župan občine Ljutomer  
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OB PETDESETLETNICI NOGOMETNEGA KLUBA LJUTOMER 

Ljutomer je mesto, katero je zelo znano po številnih jubilejih, ki zaznamujejo ritem življenja v 

Prlekiji. V letošnjem letu smo praznovali 130. obletnico I. Slovenskega tabora. preteklo leto 

70. obletnico mesta Ljutomer, ljutomerski kasaški klub pa naslednje leto praznuje 125. 

obletnico svojega obstoja. Skozi različne športne dejavnosti se je kalila in kovala narodna 

zavest naših ljudi. K odmevni športni dejavnosti spada tudi ljutomerski nogomet, ki praznuje 

50. let svojega obstoja. Nogomet je v Prlekiji zelo priljubljena množična igra, ki vpliva na 

pridobivanje telesne moči. Privablja množice gledalcev z lepo kolektivno, kombinatorno in 

atraktivno igro. V ljutomerskem klubu so bili vzgojeni perspektivni nogometaši. kateri so 

ponesli sloves Ljutomerskega nogometa po vsej Sloveniji in budi izven meja naše države. 

Nogometaši iz Prlekije igrajo v slovenskih nogometnih klubih, v državni reprezentanci 

Slovenije in v tujini. Če v Ljutomeru ne bi bilo nogometnih zanesenjakov, ki se žrtvujejo za 

mlade in z njimi delajo, prav gotovo ne bi zdaj praznovali tako visoke obletnice. 

Ob Abrahamu čestitam vsem nekdanjim in sedanjim strokovnjakom. igralcem in 

funkcionarjem ter vsem ‚ ki pomagajo na kakršenkoli način prispevati nogometni prihodnosti 

našem mestu in okolici. 

 

 

December. 1998 

Jožef Špindler ing. agr. 

poslanec Državnega zbora Republike Slovenje 

(predsednik NK Ljutomer 1980-1984) 
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OB 50 JUBILEJU NK LJUTOMER! 

Kot vse drugo v življenju. je tudi čas relativen. Če razmišljamo o stoletjih, se nam zdi pol 

stoletja sorazmerno kratko obdobje. Toda, če vzamemo za merilo dolgost povprečnega 

človeškega življenja, predstav1ja 50 let kar pomembno obdobje. v katerem se vsakdo srečuje 

s tveganji, udarci usode, zadovoljstvom in dosežki, vsled česar si nabere precej izkušenj in po 

zaslugi svojih spoznanj postaja vedno bolj ustvarjalen in uspešnejši. To lahko trdimo tudi za 

naš Nogometni klub Ljutomer, ki je neprekinjeno deloval vsa ta leta, čeprav so se minevale 

generacije - ljudje so prihajali in odhajali, toda klub se je z vsakim posameznikom obogatil in 

postal del naše tradicije.  

Ob tej priložnosti bi vam morda lahko na dolgo in široko opisal kroniko našega kluba in vas 

seznanjal z nekdanjimi dosežki, lahko bi našteval tiste ljudi, ki so si v vseh teh dolgih letih 

pridobili največ zaslug za razvoj našega kluba. Toda vse to si lahko preberete v nadaljevanju 

našega biltena, ki smo ga izdali posebej za to priložnost in v 

katerem so za potomce ovekovečena tudi imena avtorjev te zanimive dokumentacije, nekaj 

misli pa bom najprej posvetil sedanjosti in prihodnosti NK Ljutomer. 

V NK Ljutomer gradimo sedanjost in prihodnost kluba izključno na domačih igralcih in 

domačih trenerjih. Najbolj smo ponosni na to, da nas je zmeraj povezovalo iskreno 

prijateljstvo, pripadnost domačemu klubu in želja po uspehu. Veseli me tudi, da vlada v klubu 

med starejšimi in mladimi člani harmonično sožitje in da predstavniki mlade generacije, ki 

prihajajo za nami, skoraj neopazno stopajo po stopinjah svojih predhodnikov. Le to pa je 

odločilno vplivalo in prispevalo k emu dolgoletnemu uspehu. 

Prav danes se lahko pohvalimo tudi s podmladkom, ki po svoji zavzetosti prav nič ne zaostaja 

za člani. Iz krogov ljubiteljev te atraktivne igre - ali kot pravijo mnogi - prve najpomembnejše 

postranske stvari na svetu - prihaja vedno več mladih nadebudnežev, ki so garancija za 

prihodnost kluba. Zato nudimo tudi našim najmlajšim otrokom m stadionu primeren prostor 

za igro in razvedrilo. Želimo namreč, da naš zelen stadion postane oaza športa, v kateri bi 

mladi pod strokovnim vodstvom nemoteno uživali svoj prosti čas. 
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Prihodnost bo torej brez dvoma prišla. Toda prihodnost še ni nadaljevanje uspehov íz 

sedanjosti, ki bi nam bili dani sami po sebi. Za uspehe si moramo prizadevati - to. kar je 

dobro, naj se obdrži, tisto, kar je še boljše. naj se še dodatno razmahne in razvije - pravi 

motivi dajejo energijo za naše uspehe in razvoj. 

Seveda je za nemoteno delovanje kluba potrebno vložiti precej prostega časa. naporov in 

finančnih sredstev. V primerjavi z odločni mi akcijami našega kluba. s katerimi si 

zagotavljamo nadaljnji obstoj, vse druge dejavnosti v klubu sicer niso bistveno manj 

pomembne, a so kljub vsemu nepogrešljivi del našega življenja. Vendar pa ni nujno, da so 

najvažnejši le prostovoljni prispevki, s katerimi izkazujemo pozornost ali materialno podporo 

klubu. Še bolj je namreč potrebno, da si podarimo razumevanje in naklonjenost. To je 

najpomembnejše za igralce našega kluba, saj navsezadnje prevladata veselje, ponos in užitek 

zadovoljstva ob doseženih rezultatih, kar predvsem ob pogledu na naše najmlajše selekcije 

odtehta ves vložen trud in sredstva. 

Zato, spoštovani starši, verjemite in zavedajte se dejstva, da boste svojemu sinu pripravili 

največje veselje ‚ če si boste vzeli včasih čas tudi za ogled kake tekme in se potem skupaj z 

njim veselili uspehov na nogometnem igrišču. 

Navsezadnje tudi naš klub ni nič drugega kot velika družina, kjer se vedno nekaj dogaja. 

 

Spoštovani nogometaši, strokovni sodelavci, funkcionarji ter donatorji in sponzorji. 

Upravičeno smo lahko ponosni, da smo v sorazmerno kratkem času z NK Ljutomer razvili in 

uresničili številne zamisli na športno tekmovalnem in družabnem področju. Bodite torej 

ponosni na svoje dosežke, na svoj klub in same sebe! V življenju, pa tudi na področju športa, 

niso pomembne samo okoliščine in razmere, ampak predvsem, kako jih znamo obrniti v svoj 

prid, pa če so videti še tako neugodne. Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da smo 

pravočasno spoznali svoje prednosti in da smo jih z vso odločnostjo izkoristili - in verjemite - 

uspeh ne bo izostal. Nogomet je namreč zanimiv predvsem zaradi svoje za marsikoga 

nerazumljive logike, ki marsikdaj z življenjskimi modrostmi nima nič skupnega ali pa bore 

malo. Če pa kaj drži generalno, je le to, da brez dela in vztrajnosti ne moreš do uspehov. 

Toda vrnimo se k jubileju našega kluba.  Naša preteklost je dolga vrsta zavidanja vrednih 

uspehov in čeprav je bilo vmes seveda tudi nekaj porazov in spodrsljajev, je petdeseta 

obletnica velik in predvsem zaslužen praznik ljubiteljev nogometa v naši občini. 

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil: 

• igralcem vseh šestih selekcij (od najmlajših dečkov U-1O, U-12, U-1 4, kadetom, mladim 

ter članom), članom strokovnega štaba in upravnega odbora za zasluge in njihovo neutrudno 

delovanje, saj imajo posebno odgovornost in so tudi najzaslužnejši za uspehe, 

• vsem donatorjem, sponzorjem in podpornim članom, ki skrbijo za naša finančna sredstva in 

nam tako omogočate pogoje za delovanje našega nogometnega kluba, 

• občinskim predstavnikom, občinski in državni upravi za korektno sodelovanje 

• drugim organizacijam, zlasti NZS - MNZ MS in ne nazadnje 

• vam vsem, spoštovane občanke in občani, ki nam že dolga leta zvesto stojite ob strani. 

Prav posebej pa se v imenu članov NK Ljutomer iskreno zahvaljujem vsem tistim, ki ste v 

preteklih 50. letih kakorkoli pripomogli k temu, da lahko danes tako sproščeno in ponosno 

praznujemo ta jubilej ter da lahko v prihodnost upravičeno gledamo z velikim optimizmom. 

 

 

Ljutomer; 07.12.1998 

Predsednik NK Ljutomer  

Branko SAGAJ 
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Kaj? Rad bi čuja, kak je grota lotmerški fusbal? 

 

Kot povsod po drugi svetovni vojni - se je tudi v Ljutomeru porajala želja po ustanovitvi 

nogometnega kluba. Ideja se je najprej porajala Stanetu Vizovišku, ki je pozneje bil tudi 

kapetan ekipe nastalega kluba. Seveda pa je že takrat,čeprav ne tako, kot zdaj - bilo povezano 

s financami, je prvi  klub v Ljutomeru ustanovil tedanji tovarnar, usnjar, gospod Martinušič. 

Že z nogometnimi izkušnjami in znanjem te športne veščine, se je po nekajletnem igranju pri 

NK LASKI vrnil v domače loge Dušan Deškovič in prevzel mesto trenerja in igralca. 

Prva nogometna tekma se je odigrala pred letom petdeset in sicer na igrišči ob Globetki / pri 

mali železniški postaji /. 

Tekmi je prisostvovala množica Ljutomerčanov in okoličanov, ki so bili navdušeni nad igro z 

žogo, kjer se 22 igralcev podi za eno žogo, vsi pa bi jo radi potisnili v gol. 

Dobro se še spominjam gostovanj naše ekipe, ki je skoraj povsod slavila zmago. Igrali smo na 

Koševu- nekje v bližini Zagreba in zmagali z 2 : 1. Igrali smo tudi neko prijateljsko tekmo in 

izgubili z 12 : 1, kar pa nas ni vrglo iz tira - saj smo igrali z desetimi igralci. 

Ja lepa so bila ta gostovanja. Na tekme smo se vozili s tovornimi avtomobili, za malico smo 

imeli kruh pa zaseko, in, če je manj kal kak igralec - pripovedujejo nekateri, je v igro vskočila 

tudi Tončka, in to zelo uspešno. 

Drugače pa je Tončka skrbela za drese, za malico in športno vzdušje - pobirala pa je tudi 

članarino, plačevala sodnike, in ker je na tekmi bilo tudi do 250 gledalcev je šel denar tudi za 

malico. 

Da! Čistila je kopačke in kot pravi - nihče ji ni zato rekel niti mali hvala. 

»Niti pare nisen nikoli dobila za to mojo desetletno dejavnost, ko sem v mrzli vodi opravljala 

navedene posle — pranje dresov, in ni mi bil priznan niti krajcar, ali pa, da bi mi kdo reka 

hvala.« (točno po njeni izpovedi). 

In kakšne ekipe se spomni naša Tončka: Deškovič Dušan, Vizovišek Stane, Perica Jordan, 

Štrakl Eman, Žižek Božidar, Prinčič Zili, Tomažič Rudi, Čebašek Jože, Čebašek Drago, 

Čebašek Zvonko, Prajnik Miro, Prajnik Tinč, Potočnik Karlek, Škof Miro, Pevec Sandi, 

Pevec Vlado, Klemenčič Tinč, Jože Panič in ustanovitelj  Martinušič Ivo. 
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Pa še nekaj mi je Tončka zabrisala: »Če boš že kaj napisal tudi o  

takšnih, kot sem jaz - ne pozabi na našega najboljšega navijača Jožeta 

Šoštariča, ki je živel z nami ob zmagi - pa tudi ob porazu. 

« Ja Tončka, pa tudi to ne bomo pozabili - mi nogometaši, da si s svojim možem bila 

dolga desetletja naš zvesti navijač. Krajcarja ti zato ne bomo dali, rekli 

pa ti bomo »iskrena hvala«. 

 

Po pripovedovanju Tončke Stanek 

Jože Lebar-Juš 

 

 

 

 

 

 

 

 

Še vedno bi lahko rekli naj golman« 

 

Mnogi Ljutomerčani, Štrigovčani in še dalje, se spominjajo Ivana Ambruša. Refleksi in 

izredne parade na vratih - so bile prenekateremu dobremu strelcu nerešljiva uganka,kajti v 

golu je stal »golman Ivo. 

Branil je za Slogo Štrigovo, za NK Tehnostroj, da o vabilu v nogometne vrste Varteksa sploh 

ne govorimo. 

Danes Ivo živi na Lotmerški vili in opazuje, kako se na lotmerškem stadionu podi mnogo 

mladih, starejših, pa tudi najmlajših, ki gredo po njegovih stopinjah - stopinjah športnika, 

kateremu je bolezen preprečila, da bi še kljub letom bil z nami. 

 

 

Jože Lebar - Juš 
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TRENERJI NK LJUTOMER 

Dušan DEŠKOVIČ 

Saša PIRHER 

Mitja BERCE 

Milan KOBLENCER 

Janko JELEN 

Martin PETOVAR 

Jože JEREBIC 

Oto HOŠPEL 

Dušan BABIČ 

Karel GLAŻAR-BABO 

Zvonko MIHALIČ 

Kornelij MARJANOVIČ 

Emil PUHAN 

Milivoj GAVRILOVIČ 

Zlatko KAJDIČ 

Stane KOREN 

Vlado VRDJUKA 

Slavko SVATINA 

Rajko ZEMLJIČ 

 

 

 

TRENER NAJUSPEŠNEJŠE MLADINSKE EKIPE 

Ernest LUKMAN 

 

 

 

PREDSEDNIKI NK LJUTOMER 

Ivo MARTINUSIČ 

Alojz SLAVIČ 

Edo PINTARIČ 

Ivo KRANJC 

Branko ŠTAMAN 

Jože ŠPINĘLER 

Jože LEBAR 

Miran BLAGOVIČ 

Ljubo SAVIČ 

Vlado SKUHALA 

Stanko HOZJAN 

Branko SAGAJ 

Slavko VOGRINEC 
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IZ ZGODOVINE NK LJUTOMER 

 

Nogomet je ena od oblik športnih dejavnosti. ki navdušuje mlade in starejše širom sveta, 

preko malih ekranov pa je postala najbolj gledan šport. 

Sem še vedno eden od privržencev, ki je s tem športom povezan tudi  kot organizator mnogih 

dejavnosti, ki se vrtijo okrog nogometa. Že v zgodnjih petdesetih letih smo se kot vaška 

otročad podili za usnjem. ki pa je le malo podobno današnji žogi, natlačena je bila namreč s 

slamo. Kakšna je bila igra s tako žogo si lahko predstavlja vsak, vendar za boljšo ni bilo 

denarja, kljub temu pa smo s tako żogo bili vedno razposajeni. veseli - prava vaška otročad. 

Življenje se je spreminjalo, spreminjali pa so se tudi pogoji v športno rekreativnem življenju. 

Nisem bil aktivni igralec, kljub temu pa sem se že zgodaj seznanil s pravili igre in kot reden 

gledalec tekem v Ljutomeru - počasi zajadral med tiste, ki klub vodijo. V spominu so mi 

ostala imena. ki jih nikakor ne smemo pozabiti:  Panič, Škof. Vizovišek, Potočnik, Čebašek, 

Štrakl, Prinčič. Žunič, Peklar, Tomažič, Bohinec in še nekateri…S starim kolesom me  je pot 

iz Grlave v Ljutomer vodila na vsako tekmo - navdušenje pa enkratno. 

 

 

 

 

Leta 1965 sem se z družino preselil v Ljutomer in kaj hitro so mojo pripadnost športu 

izkoristili, tako, da sem bil izvoljen za predsednika TVD Partizana Ljutomer. Zgradili smo 

igrišče za Partizanom, tudi za potrebe gimnazijcev F. Miklošiča. NK Tehnostroj je v teh letih 

deloval, kot samostojna sekcija in v dveh obdobjih nastopal v conski ligi. Klub sta takrat 

vodila Dušan Deškovič in Alojz Slavič, igrala pa je generacija domačinov: Becl, Benčevič, 

Klemenčič, Krajnc, bratje Miha, Saša in Andrej Pirher, Megla, Potočnik, Šumak, Šmauc, 

Koren, Belinger, Kunčič J., Flinčec, Golob Feri, Vizavišek Miško, Fišer, Polak, Znidarič, 

Ambruš . . . . pa mlajša generacija: Novak, Ohman, Tivadar, Osterc, brata Habjanič, Golob, 

Marjanovič, Žunič,  Babič, Stajnko, Senčar in še drugi - trener je bil Vrdjuka,  pozneje pa 

Koren. Ta mlada obetavna ekipa je potem prevzela tekmovalno breme sezoni 73/74 in 

pozneje. 

Igrišče je bilo ob sedanjem  kopališču - gledalcev pa vedno dosti, kajti klub je v sezoni 73/74 

spet igral v conski ligi in po koncu prvenstva izpadel. Posledice so bile katastrofalne, saj je 

klub Tehnostroj razpadel, igralci pa so si poiskali druge klube,  ali so prenehali z aktivnim 

igranjem. 
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Vse je bilo treba pričeti znova in v metežu sem se  znašel sam, kot aktivni športni delavec. 

Klub je torej izpadel iz conske lige, vzrok pa je bil novi tekmovalni sistem, kjer so zmanjšali 

število ekip v drugi ligi – 5 ekip pa je izpadlo iz conske lige med njimi Tehnostroj, k 

prenehanju obstoja kluba pa je treba prišteti  prenehanje financiranja dejavnosti, kadrovske in 

igralske težave in nenazadnje izguba igrišča, kajti na tem mestu je bila lokacija letnega 

kopališča. Obljube o novem športnem objektu so bile dane, vendar pa smo precej časa ostali 

brez igrišča. Na pomoč nam je priskočil  TVID Partizan Cven, kjer smo usposobi1i pomožno 

igrišče in tri leta igra1i kot gosti - nogomet pa je v tem času v Ljutomeru izgubil mnogo 

privržencev. 

Organizacijsko je klub v letu ]974 prenehal obstajati vodstvo kluba razpuščeno, finančna 

pomoč Tehnostroja ukinjena, veliki dolgovi, igralski kader izredno mlad – neizkušen, starejši 

so odšli k drugim klubom…. Pa vendar je klub ostal pri življenju - si nadel ime NK 

LJUTOMER, se počasi okrepil in spet so se podili za žogo dobri  nogometaši - Tivadar, 

Novak Mirko., Babič D., Potočnik, Feguš, Blagovič, Jože in  Janko Makoter, Dušan in Martin 

Habjanič, Meznarič, Herga, A. in E. Lukman, Makovec, Štrakl, Recek, Senčar, 

Brezovar, Stajnko F. ‚ Magdič, Osterc S. ‚ Pintarič, Nemec, Ivanušič, Šeruga, Emil Novak, 

Bot, Žnidarič, Vozlić,  Ohman, Kuzmič, Novak S. ‚ Topolinjak Z. ‚ Topolinjak D. ‚ 

Djekovski, Šterman, Krstič, Jurčec, Andrej in Zdravko Lukman, Mikec in še drugi.  

Prihajali so igralci iz drugih klubov, domov pa so se vrnili Stanjko M. ‚ Golob, 

Marjanovič in M. Babič, Kosi Z. 

Seveda moram posebej omeniti mladinsko ekipo, ki je v letu 1980 postala jesenski prvak 

slovenske mladinske lige-vzhod, ob koncu sezone pa četrti. Ekipo je vodil Ernest Lukman, v 

ligi pa je nastopala tri leta. V tej doma vzgojeni mladi generaciji so vznikli igralci, ki so 

pozneje v članskih ekipah nosili glavno breme ligaških tekmovanj. 

Drugo rojstvo kluba je torej bilo leta 1974, - izvoljeno novo vodstvo, klub pa uradno 

registriran, kot športno društvo. Pobudo je dala NZ Pomurja, v Ljutomeru pa je ostalo nekaj 

zanesenjakov, ki so bili pripravljeni poprijeti za delo - nekaj jih je obljubilo tudi finančno 

pomoč za preživetje kluba. Pomemben prispevek k ohranitvi kluba so dali: Škrbenta Jože, 

Habič Drago, Tivadar Ivo, Lebar Jože, Novak Mirko, Hošpel Oto, Kocmut Franc, Rajnar 

Vlado, Kosi Janko, pozneje Špindler Jože in Vinko Klemenćič,  Blagovič Miran, Skuhala 

Vlado, Savič Ljubo, Budja Alojz, Štefanec Jože st., Cizerl Alojz, Vogrinec S., Brumen S., 

Padavnik A., Pintarič Vlado, Vrhar Ivo, Ploj Mirko. Pri delu v klubu so sodelovali tudi drugi, 

ki so vzdrževali objekte, prali drese, pomagali pri organizaciji prireditev /plesov/, prodaji 

vstopnic,...   Pintarič Vlado, Jelen Albin.... 

Vodstvo pa je skrbelo za organizacijo, kadrovanje, finance, vzgojo igralcev in trenerjev - 

skratka za vrsto nalog, ki so sestavni del sleherne športne dejavnosti in prav njim gre zahvala, 

da se je klub obdržal skozi desetletja na dokaj visokem nivoju v Pomurju, v letih 1980-83 pa 

tudi v 2. slovenski ligi vzhod.  Nekateri so v klubu prisotni še danes. 

Leto 1977/78 je bilo pomembno za klub, saj je bil zgrajen atletski stadion, klub pa je dobil 

sodobno nogometno igrišče in slačilnice, s tem pa so bili dani pogoji za kvalitetnejšo delo. 

SIstem selekcij v Sloveniji je  klubu naložil novo širino dejavnosti, zlasti za vzgojo mladih 

generacij - potrebno je bilo imeti pionirsko, kadetsko, mladinsko in člansko ekipo v 

slovenskem tekmovalnem sistemu. Klub je te pogoje izpolnjeval, zato sta mladinska in 

članska vrsta lahko tekmovali v 2. slovenski ligi - vzhod, žal pa klub, kljub dobrim rezultatom 

ni vzdržal velikega finančnega bremena v ligi, ker številna podjetja niso sodelovala pri 

podpori klubu, med redkimi, ki so ostali stalen sponzor lahko omenim le trgovsko podjetje 

VESNA, ki je prisluhnila potrebam kluba. 
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Klub je po dokončanju novega stadiona organiziral precej gostovanj uglednih nogometnih 

klubov. Ob otvoritvi stadiona se je okrog igrišča zbrala doslej najštevilčnejša množica 

gledalcev. Nekaj nad 4.000 Iz cele severovzhodne Slovenije je burno pozdravilo takratnega 

jugoslovanskega prvoligaša OLIMPIJO iz Ljubljane in čeprav so dodobra napolnili mrežo 

domačinov - je to bil praznik za Ljutomer. kakršnega še Ljutomer ni doživel. 

Gostili smo Varteks iz Varaždina, Dinamo iz Zagreba. Maribor pa Muro, Slaven iz 

Koprivnice in še vrsto drugih, vsako leto pa je v Ljutomeru gostoval ta ali oni prvo ali 

drugoligaš takratne Jugoslavije. 

Tudi ob prenehanju mojega aktivnega dela pri klubu - se še vedno veselim njihovih uspehov - 

razočaran sem ob padcih. Vendar takšen je šport. Z veseljem se spominjam prehojene poti in 

vseh tistih, ki so pomagali pri organizaciji, trenerjev,  aktivnih igralcev vseh selekcij, ki so to 

lepo drugo postransko stvar »nogomet« v Ljutomeru pripeljali do tega velikega jubileja. 

Življenje teče dalje, mladi rod pa naj koristi zeleno površino in okroglo usnje še mnoga leta. 
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Branko Štaman 

IZ SPOMINOV NEKDANJIH IGRALCEV... 

 

 

Drago Čebašek, igral v letih od 1946-1960 

 

»V ljutomerskem nogometnem klubu sem pričel igrati nekje v letu 1946. Kot začetniku so se 

mi zdeli starejši igralci, kot so bili Vinkovič Ernest, Perica in drugi, da ne pozabim moja brata 

Jože in Rajko, pravi zvezdniki. Žogo sem brcal precej spretno in postal član moštva, ki je v 

postavi Vizoviška, brata Zunič, brata Prajnik, Baniča, Klemenčiča, Škofa... slavila kar veliko 

zmag kljub dejstvu, da smo bili popolni amaterji. Na domačem pa, tudi na tujih igriščh nas je 

bodrila zvesta ljutomerska publika, posebno pa so izstopali kot navijači gospod Šoštarič, 

potem Kupljen in seveda neumorna delavka v klubu, Vizoviškova Tončka. 

V času našega nogometa mi je posebno ostala v spominu pokalna tekma v Mariboru, ki smo 

jo izgubili 0: 11. Igrali smo le z desetimi igralci, ker enajsti ni dobil dopusta. 

Vrstili so se številni problemi, kot so pomanjkanje dresov,  kopačk, prevozov na gostovanja in 

še zlasti denarja. Kljub temu, pa smo vsi z veseljem nastopali za barve ljutomerskega kluba. 

Spomnim se tudi tekme na Tišini, ki je bila odigrana nekje leta 1960. S sodnikom nisva bila 

enakega mnenja kako se igra nogomet, zato me je izključil. S tem dogodkom in v tem letu pa 

sem zaključil mojo nogometno pot...« 

 

Mitja Berce, igral v letih od 1960 – 1966 

 

»Če me spomin ne vara, sem prvič videl igrati nogomet kot osmošolec nekje okoli leta 1947 

na igrišču, ki je bilo takratni «mali postaji«, kjer je danes park. Megleno se spomnim moža po 

priimku Jandl, ki je v vratih ljutomerskega moštva izvajal prave bravure. Iz tistega davnega 

obdobja se od igralcev spomnim še Emana Štrakla, Ernesta Vinkoviča, Zvonka Ferlana, 

Karleka Potočnika, bratov Pevec... 

Menim, da se je širše zanimanje za nogomet med mladino pričelo po senzacionalni zmagi 

reprezentance Jugoslavije nad SZ na olimpijskih igrah v Helsinkih leta 1952, ki je zaradi 

takratne politične situacije med obema državama dobila izjemno težo. Beara, Vukas, Bobek, 

Čajkovski so postali pravi idoli in ker se je takrat tu in tam že našla kakšna žoga, smo se pač 

podili za njo, kakor je kdo vedel in znal. 

Kakšen je bil v tistem obdobju status NK Ljutomer ne  vem, verjetno je nastopal v kakšni 

podzvezi, igralcev iz 50. let pa se spominjam  Staneta Vizoviška, Draga Baniča, bratov 

Čebašek, vratarja Zilija Prinčiča, Draga Bohinca, Perice Jordana, bratov Žunič, Vladimirja 

Škofa, Martina Klemenčiča – Tinča, Milana Šegule... 

Natančneje pa se spominjam dogodkov od leta 1960 dalje. Takrat nas je nekaj igralcev - napol 

v lastni režiji, napol pod okriljem TVD Partizan - ustanovili klub, ki se je vključil v takrat že 

formirano Pomursko nogometno ligo. Moštvo je sestavljalo nekaj starejših in izkušenih 

igralcev: Stane Vizovišek, Drago Čebašek. Nace ŽuniČ, Tinč Klemenčič, ostali mlajši pa smo 

bili brez vsakih izkušenj, toda željni  »pravih» tekem. O kakšnih rednih [treningih ali celo 

trenerju takrat ni bilo govora, opremo — razen dresov,  smo si kupovali sami, na tekme smo 

potovali kar s tovornjakom,  nekaj igralcev pa je v osebni avto naložil že pokojni kovaški 

mojster Franc Marjanovič, velik ljubitelj nogometa, ki je po potrebi poskrbel tudi za varnost 

igralcev na gostovanjih. V konkurenci desetih ekip - med njimi tudi B ekipi Sobote in Nafte, 

je Ljutomer zasedel 7, mesto, kar je bilo glede na razmere solidna uvrstitev. 
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Po eni sami sezoni je ekipa razpadla, nekaj igralcev je odšlo v Veržej, starejši so prenehali 

igrati in šele leta 1964 je skupina športnih zanesenjakov (Deškovič, Slavič, Brumen) 

ustanovila NK Tehnostroj, ki pa je moral pričeti tekmovanje v 2. Pomurski ligi, skozi katero 

se je sprehodil in nato v sezoni 1965/66 nastopil v 1. PNL ter po ogorčenem boju s točko 

prednosti pred Radgono in štirimi pred Beltinci osvojil naslov Pomurskega prvaka, s tem pa 

tudi pravico nastopa v slovenski conski ligi - vzhod. Ekipo je vodil trener Dušan Deškovič, 

nekdanji odličen nogometaš Sobote in Nafte, ko je slednja nastopala v 1. jugoslovanski ligi. 

Tudi sicer je bil klub pod pokroviteljstvom podjetja Tehnostroj brezhibno organiziran, tekme 

so bile izredno obiskane, o prvem mestu pa je odločala prav zadnja tekma, ko je za naslov bila 

potrebna zmaga. V gosteh proti neugodnim igralcem Dokležovja smo bili izvrstni in menda v 

najboljši tekmi sezone slavili z visokim izidom - 8:1! 

Moštvo, ki je osvojilo naslov pomurskega prvaka so sestavljali odlični igralci - omenim naj 

borca od glave do pete Netka Marjanoviča, nepopustljivega in postavnega Alojza Jureša, 

rutiniranega Staneta Korena, prodornega Slavka Potočnika, pa igralca z izrednim občutkom za 

gol Ervina Žnidariča, vratarja z odličnim refleksom Alojza Filipiča, ki je pozneje postal eden 

najboljših rokometnih vratarjev v tem delu Slovenije, s katerim sva po končani nogometni 

karieri doživljala še veliko lepih športnih trenutkov na rokometnih terenih. Ne smem mimo 

takrat mlajše generacije: iznajdljivega Zdenka Topolinjaka in izjemno nadarjenega in 

spretnega golgeterja Miška Vizoviška, z vzdevkom »kapetan«, po njegovem očetu, že 

omenjanem Stanetu Vizovišku, ki je bil dolga leta kapetan ljutomerskega moštva. »Kapetan« 

je po odhodu iz Ljutomera še naprej tresel mreže v dresu velenjskega Rudarja in mislim tudi 

Šmartnega. Seveda pa gredo zasluge za ta uspeh NK Ljutomer tudi drugim igralcem, ki so 

morda odigrali manj tekem: vratar Feri Belinger, igralca Krešimir Benčevič, Franc Megla... 

Številne kadrovske spremembe (JLA, študij) so povzročile, da je NK Tehnostroj štartal v 

VCNL z oslabljeno in spremenjeno ekipo. V konkurenci Kladivarja, Olimpa, Nafte, Drave, 

velenjskega Rudarja, Steklarja - da naštejem samo nekatere, se pač nismo mogli obdržati. 

Zaostanek iz jesenskega dela je bil prevelik, tako da tudi poskus z angažiranjem Vlade 

Vrdjuke kot vratarja (dolga leta je izjemno uspešno branil vrata mariborskega Branika in 

Sobote) in hkrati trenerja ter nekaterimi okrepitvami, nismo uspeli. Poudariti pa moram, da 

smo odigrali nekaj odličnih partij (zmage v gosteh proti Olimpu, Fužinarju, Rudarju), od 

igralcev pa velja omeniti brezkompromisnega Saša Pirherja, njegovega mlajšega brata Vojka, 
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potem Edija Krajnca mladinskega reprezentanta Slovenije, pa vratarja Karla Špura. Seveda pa 

se mi v trenutku tega zapisa ni uspelo spomniti vseh soigralcev in jih poimensko ne navajam, 

nedvomno pa so prispevali svoj delež pri kreiranju bogate nogometne zgodovine v Ljutomeru. 

Zadnjo uradno tekmo sem namreč odigral pred 32. leti..» 

 

 

 

Marjan Vizovišek, igral v letih od 1964 – 1967 

 

Prispevek Marjana Vizoviška je domala identičen s prispevkom Mitje Berceta, povzemamo 

pa:  »Sistem. ki smo ga poskušali igrati (včasih manj, drugič bolj uspešno) je bil takrat 

popularnih 4-2-4 (v prevodu: dva bočna branilca ter prvi in drugi srednji krilec - dva vezna 

igralca - dva bočna napadalca ter prvi in drugi srednji napadalec). Moja »naj» enajsterica 

tistega obdobja pa je: Belinger, Marjanovič, Jureš, Megla, V. Pirher, Krajnc, Potočnik, 

Benčevič, Znidarič, Berce, Topolinjak.» (iz skromnosti je svoje ime izpustil, čeprav je zanj 

kot odličnemu napadalcu prav gotovo bilo mesto med najboljšimi, op.p.).  

In kakšen je bil njegov zaključek nogometne kariere v Ljutomeru: 

»Moje slovo je bilo podobno prihodu. Odgovornemu v klubu sem povedal, da je konec in da 

dresa NK Ljutomer ne bom več oblekel - to bilo nekje sredi spomladanskega dela prvenstva v 

VCNL, leta 1967. Prešernova cesta v Ljutomeru je bila tista po kateri sem prišel in odšel... 

Zakaj in kako sploh ni pomembno, saj sem po vseh teh letih vse manj lepo že zdavnaj 

pozabil.» 

 

 

 

UVRSTITVE NK LJUTOMER PO POSAMEZNIH TEKMOVAŁNIH SEZONAH 
 

 

POMURSKA LIGA  

 

1960/61 

1. Radgona        32 točk 

2. Turnišče         31 

3. Nafta B          24 

4. Beltinci          20 

5. Sobota B        19 

6. Pušča              18 

7. LJUTOMER  14 

8. Dobrovnik      11 

9. Tišina             10 

10. Bogojina        1 
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1965/66 

1. TEHNOSTROJ  37 točk 

2. Radgona             36 

3. Beltinci               33 

4. Turnišče              29 

7. Brazda                 19 

8. Dokležovje          18 

9. Puconci                18 

10. Vrelec                13 

11. Tišina                   9 

12. Bogojina              9 

 

 

SLOVENSKA CONSKA LIGA - vzhodna skupina 

 

1966/67 

1. Kladivar               37 točk 

2. Šoštanj                 27 

3. Olimp                   26 

4. Drava                    26 

5. Steklar                  25 

6. Fužinar                 24 

7. Velenje                 21 

8. Nafta                    20 

9. Grafičar                19 

10. Mejnik                16 

11. Pohorje               13 

12. TEHNOSTROJ  10 
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POMURSKA LIGA - zahodna skupina 

 

1969/70 

1. Bakovci               23 točk 

2. Veržej                  21 

3. Rakičan                16 

4. Puconci                14 

5. Grad                     12 

6. TEHNOSTROJ    10 

7. Tišina                      9 

8. Mura B                    7 

 

 

1970/71 

1. Rakičan               29 točk 

2. Bakovci               26 

3. Tišina                  26 

4. Borejci                 24 

5. TEHNOSTROJ   18 

6. Puconci                17 

7. Veržej                  13 

8. Grad                     12 

9. Pušča                    11 

10. Ivanjkovci          10 

 

 

1971/72 

1. Bakovci               36 točk 

2. TEHNOSTROJ   31 

3. Tišina                  27 

4. Pušča                   24 

5. Veržej                 20 

6. Apače                 19 

7. Borejci                18 

8. Grad                    16 

9. Puconci               15 

10. Ivanjkovci           9 

11. Dolina                 5 



50 let 

NK LJUTOMER 

 22 

 
 

 

1972/73 

1. TEHNOSTROJ   27 točk 

2. Pušča                   22 

3. Tišina                  21 

4. Apače                  21 

5. Dokležovje         20 

6. Veržej                 18 

7. Čarda                 17 

8. Puconci              15 

9. Grad                   15 

10. Borejci               4 

 

 

 VZHODNA CONSKA LIGA 

 

1973/74 

1. Pohorje                   28 točk 

2. Rudar                      26 

3. Dravinja                  26 

4. Steklar                     23 

5. Bakovci                   23 

6. Branik                     22 

7. Beltinka                  22 

8. Slivnica                  22 

9. Brežice                   20 

10. Rakičan                20 

11. TEHNOSTROJ   18 

12. Olimp                   14 
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POMURSKA LIGA 

 

1974/75 

1. Rakičan           32 točk 

2. Dokležovje     27 

3. Olimpija         26 

4. Turnišče         26 

5. Petišovci         25 

6. Panonija          25 

7. Vrelec             24 

8. Mladost           23 

9. LJUTOMER   21 

10. Apače           14 

11. Grad             12 

12. Koblije           9 

 

 

1975/76 

1. Turnišče           36 točk 

2. Čarda               33 

3. Tišina               30 

4. Petišovci          26 

5. Olimpija          24 

6. Panonija          22 

7. Vrelec             21 

8. Dokležovje     19 

9. LJUTOMER   14 

10. Odranci        14 

11. Apače           13 

12. Mladost        12 
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MEDOBČINSKA LIGA - I. RAZRED - vzhodna skupina 

 

1976/77 

1. Graničar         30 

2. LJUTOMER  24 

3. Hotiza            20 

4. Črenšovci      20 

5. Mladost         17 

6. Odranci         16 

7. Dobrovnik    15 

8. Mostje          15 

9. Kobilje         11 

10. Panonija     11 

 
 

I. MEDOBČINSKA LIGA MURSKA SOBOTA   

 

1977/78 

1. Beltinka         30točk 

2. Bakovci          25 

3. Čarda              21 

4. LJUTOMER   21 

5. Lipa                20 

6. Apače             15 

7. Gančani          15 

8. Tišina              13 

9. Šalovci            12 

10. Dokležovje      8 
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1978 / 79 

1. Tišina              30točk 

2. Beltinka           27 

3. Bakovci           22 

4. Apače              19 

5. LJUTOMER   19 

6. Gančani           19 

7. Lipa                16 

8. Puconci           15 

9. Čarda              11 

10. Šalovci           5 

 

 

1979/80 

1. Beltinka 29 

2. Lipa 25 

3. Tišina 24 

4. Bakovci 20 

5. LJUTOMER 19 

6. Čarda 16 

7. Apače 14 

8. Puconci 12 

9. Gančani 11 

10. Dokležovje 10 

 

1980/81 

1. Beltinka 38 

2. Bakovei 31 

3. Tešanovci 31 

4. Rakičan 27 

5. LJUTOMER 27 

6. Lipa 26 
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7. Čarda 22 

8. Tišina 21 

9. Puconci 15 

10. Rogašovci 13 

11. Radgona  13 

12 Cankova 0 

 

OBMOČNA LIGA - vzhodna skupina  

 

1981/82 

1. Kovinar 26 

2. Kladivar 23 

3. Proletarec 21 

4. Steklar 21 

5 Elkroj 20 

6. Fužinar 20 

7. Ojstrica 14 

8. LJUTOMER  14 

9. Brežice 13 

10. Pragersko 7 

 

 

 
 

 

 

1982 / 83 

1. Kladivar 39 

2. Ojstrica 32 

3. Aluminij 28 

4. Dravinja 24 

5. Brežice 23 

6. Proletarec 22 

7. Elkroj 21 

8. Steklar 20 

9. Drava 19 
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10. Fužinar 15 

11. Boč 11 

12. LJUTOMER 5 

 

POMURSKA LIGA 

 

1983 / 84 

1. Beltinka 32 

2. Turnišče 27 

3. Veržej 25 

4. Črenšovci 25 

5. Hotiza 25 

6. Čarda 24 

7. Dobrovnik 22 

8. Bakovci 20 

9. Lipa 18 

10. LJUTOMER 17 

11. Petišovci 15 

12. Mostje 14 

 

 

 

1984/85 

1. Turnišče 33 

2. Beltinka 31 

3. Veržej 27 

4. Dobrovnik 25 

5. Hotiza 24 

6. Črenšovci 23 

7. Čarda 21 

8. Odranci 18 

9. Lipa 18 

10. Bakovci 17 

11. LJUTOMER  16 

12. Apače 11 

 

1. MEDOBČINSKA LIGA MURSKA SOBOTA  

1985/86 

 

1. Tišina 29 

2. Dokležovje 27 

3. LJUTOMER 23 

4. Tromejnik 20 

5. Apače 18 

6. Ižakovci 16 

7. Radgona 14 

8. Tešanovci 14 

9. Filovci 12 

10. Pušča 7 
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1986/87 

1. Dokležovje 39 

2. Lipa 29 

3. Tromejnik 28 

4. Radgona 22 

5. Ižakovci 21 

6. Tešanovci 21 

7. Čarda 20 

8. LJUTOMER 19 

9. Gančani 19 

10. Filovei 16 

11. Cankova 15 

12. Apače 15 

 

1987/88 

1. Cankova 31 

2. Lipa 29 

3. Tromejnik 28 

4. Radgona 27 

5. LJUTOMER 26 

6. Ižakovci 25 

7. Čarda 24 

8. Puconci 21 

9. Gančani 21 

10. Rakičan 14 

11. Filovci 13 

12. Tešanovci 5 
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1988/89 

1. Ižakovci 36 

2. Rogaševci 33 

3. LJUTOMER 32 

4. Bratonci 32 

5. Tromejnik 26 

6. Rakičan 20 

7. Čarda 18 

8. Gančani 18 

9. Puconci 16 

10. Radgona 14 

11. Šalovci 14 

12. Tešanovci 5 

 

1989/90 

1. LJUTOMER 36 

2. Rogašovci 34 

3. Bratonci 28 

 

4. Rakičan 26 

5. Čarda 23 

6. Šalovci 22 

7. Radgona 20 

8. Tromejnik 19 

9. Dokležovje 17 

10. Gančani 17 

11. Serdica 15 

12. Puconci 7 

 

 

POMURSKA LIGA 

 

1990/91 

1. Veržej 34 

2. Dobrovnik 26 

3. LJUTOMER 26 

4. Bakovci 25 

5. Črenšovci 25 

6. Tišina  24 

7. Odranci 23 

8. Ižakovci 20 

9. Polana 18 

10. Lipa 17 

11. Renkovci 15 

12. Mladost 11 
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1991/92 

1. Ižakovci 31 

2. Dobrina 29 

3. LJUTOMER 26 

4. Bakovci 25 

5. Odranci 24 

6. Črenšovci 23 

7. Tišina 20 

8. Dobrovnik 19 

9. Tigop Lipa 18 

10. Rakičan 18 

11. Polana 17 

12. Bistrica 14 
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1. MEDOBČINSKA LIGA MURSKA SOBOTA  

 

1992/93 

1. Bakovci 41 

2. LJUTOMER 35 

3. Čarda 30 

4. Dokležovje 28 

5. Rakičan 28 

6. Remet 28 

7. Tišina 28 

8. Gančani 25 

9. Cankova 25 

10. Tigop Lipa 22 

11. Bratonci 20 

12. Serdica  20 

13. Šalovci 20 

14. Puconci 14 

 

 

 

1993/94 

1. Bakovci 40 

2. Goričanka 37 

3. Remet G. Radgona 36 

4. Tigop Lipa 32 

5. VESNA 30  

6. Emal Tišina 27 

7.  Čarda 25 

8.  Dokležovje 25 

9.  Serdica 25 

10.  Rakičan 24 

11.  Cankova 20 

12.  Gančani 17 

13.  Bogojina 13 

14.  Grad 13 
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1994/95 

1.  Rakičan 31 

2. Serdica 30 

3. Bratonci 26 

4. Goričanka 24 

5. Les Ižakovci 23 

6. Emal Tišina 21 

7. Kerna Puconci 21 

8. Tigop Lipa 19 

9. VESNA 19 

10. Čarda 18 

11. Remet G. Radgona 18 

12. Dokležovje 14 

 

1995/96 

1. Goričanka 50 

2. Les Ižakovci 46 

3. Kerna Puconci 45 

4. Rakičan 34 

5. Tromejnik 33 

6. LJUTOMER 31 

7. Emal Tišina 29 

8. Serdica 28 

9. Sirs Bratonci 25 

10. Apače 19 

11. Čarda 18 

12. Lipa 11 

 

 

1996/97 

1. Kerna Puconci 48 

2. Beltrans Veržej 48 

3. Piramida Bratonci 46 

4. Les Ižakovci 43 

5. Univit Rakičan 42 

6. LJUTOMER 30 

7. Lesoplast Križevci 28 

8. Tromejnik 24 

9. Serdica  22 

10. Vega Tišina  22 

11. Šalovci  6 

12. Apače 6 
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1997/98 

1.  Kerna Puconci 49 

2.  Beltrans Veržej 48 

3.  Pirarnida Bratonci 44 

4.  Čarda 42 

5.  Univit Rakičan 35 

6.  Ižakovci 29 

7.  Serdica 27 

8.  Tromejnik 26 

9.  Lesoplast Križevci 22 

10. LJUTOMER 22 

11. Roma 21 

12. Vega Tišina  11 

 

 

 

Konec osemdesetih, začetek devetdesetih 

... pa do jubileja« ... 

 
Čeprav se je nad Slovenijo pripravljala vojna vihra in razpad Jugoslavije - to ni vplivalo na 

delo in obstoj nogometnega kluba Ljutomer. 

Pred in po osamosvojitvi je klub pridno dela1 naprej - z večjimi ali manjšimi uspehi -v tem 

času pa smo tudi igrali kvalifikacije za napredovanje v tretjo območno ligo - pa nam ni 

uspelo. 

In kdo so bili akterji tega obdobja?  Pod vodstvom članov predsedstva Mirana Blagoviča. 

Ljuba Saviča in Vlada Skuhala - pa pozneje Stanka Hozjana do današnje uspešne ekipe - so v 

klubu igrali: Oletič, Kristofič. Marko in Jože Kosi, Štrakl M., Ploj M., Pintarič. S.,  Sovič. 

Recek, Darko in Robi Sobočan. Saša in Damjan Novak, Boris,Vlado in 

Slavko Nemec, Andrej in Zdravko Lukman, Roškar, Štefanec J., Štefanec M., Filipič B.. 

Koroša, Sreš, Gorza, Prašnički, Nemec B. Bojan Kovačič, Dačkaj,  Polanič, Kolarič, Dolamič, 

Korošec, Semenič, M., Štaman, Makoter, Stojko, Vozlič, Hošpel, Škrbenta, Žunič, Nemec, 
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M., Bot, Kosi S., Copot, Kralj, Tribnik, Kristjan in Mario Habjanič, Fric, Zuzzi, Blagovič, 

Makovec, Cmrečnjak, Stajnko R., Rob, Tratnjek, Vrhar,  Jurša, Vršič, Franov, Ivanjšič, 

Kozar, Kumer, Žuman, Rudolf  S., Bukovec, Feguš, Dolamič S., Kutnjak, Kozar, Heric, 

Ciglarič S. in R., Mihorič, Kovačič, Jelen, Karba, Potočnik, Porle, Puklavec, Rajh, Viher, 

Vrbančič, Vrbnjak, itd. 

V tekmovalnem razredu deluje šest selekcij od najmlajših dečkov, kadetov. mladincev do 

članov, vsi pa pod strokovnim vodstvom trenerjev, tega obdobja - to so: Karel Glažar, Jože 

Jerebic, Dušan Babič, Oto Hošpel, Kajdič Zlatko, Mihalič Zvonko, Zemljič Rajko, Vlado 

Kristofič  pa Ignac Oletič ter Škrbenta Darko in Oto Smolkovič in Franc Makoter, ki so s 

svojim delom in uslugami prispevali k razvoju kluba in urejanju objekta. Katerim je postal 

drugi dom. In prav za te in vse tiste, ki prihajajo - bo prostor ob naslednjem jubileju in 

naslednjem biltenu. 

 

Jože Lebar - Juš, predsednik NK Ljutomer 1984-1988 

 

 

 

50 letno zgodovino kluba so zaključili mladi… 

 
Petdesetletno zgodovino kluba je sklenila nekoliko mlajša generacija  v upravi kluba. Ko so 

odhajali nekoliko starejši, dolgoletni člani uprave, kot so Mirko Novak, Vlado Rajner, Janko 

Kosi in z njimi generalni  sponzor Trgovsko podjetje »Vesna«, je takratni predsednik Stanko 

Hozjan vidnejše funkcije razdelil mlajšim. Alen Zunič, Andreas Paušner in Miha Soštarič smo 

takrat s pomočjo nepogrešljivih Jožeta Lebarja in Alojza Budje v težkih trenutkih poskušali 

klubu omogočiti nadaljnji razvoj in normalne tekmovalne pogoje. Ker smo ostali brez 

generalnega sponzorja in s tem zajetnega kupa denarja, smo enostavno bili prisiljeni životariti 

iz meseca v mesec, vedno z nami v lepih in manj lepih pa je ostal zvest do danes 

»Avtomaterial Makoter«. 

Starejši igralci, Martin Semenič, Mitja Budja, Jože Štefanec, Dušan Bot, Damjan Novak  in 

Vlado Kristofič, so takrat končali svojo igralsko pot, na njihova mesta pa so prišli mlajši na 

čelu z dolgoletnim vratarjem Ignacem Oletičem in trenerjem Zvonkom Mihaličem. Moštvo se 

je  v prvi medobčinski ligi pomikalo  iz sredine proti repu razpredelnice in takrat je na svoji 

redni letni skupščini prišlo do menjave v upravi kluba. Predsedniško mesto je prevzel Branko 

Sagaj - tehnični del pa Jože Štefanec, ki sta skupaj s svojo ekipo uspela vzpostaviti red in 

zdrave  temelje - klub pa uspela obdržati v prvi medobčinski ligi. Najprej so poskrbeli za 

prenovo kadra, s pomočjo donatorjev pa so se lotili  tudi gradbenih del na stadionu. Prvi 

rezultatu njihovega dela so že vidni in naslednjih petdeset let bo zaznamovalo prav njihovo 

delo s  predsednikom Brankom Sagajem na čelu. 

Upamo lahko in si želimo, da bo klub napredoval v tretjo ligo in s tem povrnil Ljutomeru 

ligaša, ki ga je v svoji zgodovini že imel. 

 

Miha Šoštarič - tehnični vodja NK Ljutomer 1994-1 998 
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Člani, sezona 1998/99 

 

 

 

 
Mladi do 18 let, sezona 1998/99 

 


