
RAZGLASILI SMO NAJBOLJŠE ŠPORTNIKE, ŠPORTNICE, PERSPEKTIVNE 
ŠPORTNIKE IN KLUBE OBČINE BELTINCI ZA LETO 2013 

 
V dvorani beltinskega gradu smo v soboto, 15.februarja 2014 sprejeli najboljše športnike, 
športnice, perspektivne športnike in klube Občine Beltinci za leto 2013. 
 
Prisotne sta v uvodu pozdravila župan dr. Matej Gomboši in predsednik Športne zveze 
Beltinci Andrej Pozderec.  
 
Glasbeni del prireditve je popestril učenec Glasbene šole Beltinci na vibrafonu in marimbi 
Pojbič  Gregor, ki je prejel zlato priznanje na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov 
Štajerske in Pomurja prejel zlato priznanje in se uvrstil na državno tekmovanje.  
 
I. Pri izboru za proglasitev perspektivnih športnikov so se upoštevali tekmovalni uspehi 
posameznika, odnos do športa, marljivost in vztrajnost. Podeljeno priznanje naj bo 
nagrajencem predvsem vzpodbuda za delo vnaprej.   
 
2. mesto v kategoriji perspektivna športnica je zasedla Kaja Baler iz Bratonec, ki se z 
judom ukvarja že 4 leta. Z vestnim delom je hitro napredovala in pokazala velik talent, 
borbenost in tekmovalnost, ki jo krasijo. V letu 2013 je osvojila naslov državne prvakinje pri 
mlajših dekletih v kategoriji do 28 kilogramov. Zmagala je na večih turnirjih tako v domovini 
kot tudi v Avstriji in na Hrvaškem. Kaja nas bo v prihodnosti še velikokrat razveseljevala s 
svojimi rezultati.  
 
Najboljša perspektivna športnica je Petra Gruškovnjak iz Beltinec, 14-letna igralka 
Ženskega nogometnega kluba Teleing Pomurje Beltinci. Je stalna članica kadetske in U-14 
ekipe, s katerima je osvojila naslov državnih prvakinj, z U-17 ekipo pa je osvojila tudi pokalni 
naslov. Petra ima v ekipi pomembno in odgovorno vlogo, saj je ključna igralka v obrambi. 
 
 
2. mesto med perspektivnimi športniki zaseda 15-letni Amadej Legen  iz Beltinec, ki je 
član NŠ Mura. Svoje prve nogometne korake je začel s petimi leti pri NK Turnišče. Po dveh 
letih je svojo nogometno pot nadaljeval pri NK Gančani vse do leta 2008, ko je nastopil čas za 
nov izziv in postal je član (takratne) Mure 05. Kot trdno zavzeten fant za nogomet je pridobil 
nove vrline od takratnega trenerja g. Kovačič Dominika, nadgradnja vsega pa je delo z g. 
Nedeljkom Topičem, ki mu je skozi treninge dal še tisto dodano vrednost, ki mu je manjkala. 
Amadej je igral v vseh mlajših selekcijah od U-6 vse do U-12. Ko je dopolnil 13 let je začel 
igrati v selekciji U-14, ki je tekmovala v 1. Slovenski  nogometni ligi, istočasno pa je nastopal 
tudi za kadete Mure, kjer je s svojimi sposobnostmi in znanjem veliko pripomogel ekipi. 
Trenutno Amadej igra nogomet za kadete in mladince Mure,  ki tekmujejo tudi v Interligi, 
kjer se pomerjajo z močnimi slovenskimi in tujimi prvoligaškimi ekipami. Amadej ima 
tedensko 4-6 treningov z tekmami, hkrati pa uspešno obiskuje 1. letnik športne Gimnazije v 
Murski Soboti. 
 
 
Najboljši perspektivni športnik Občine Beltinci je 13-letni  Niko Kocet iz Beltinec. Niko 
je član karate kluba Murska Sobota že 7 let. V tem času je na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih osvojil kar 42 odličij. Svojo bogato tekmovalno kariero je kronal z odličnim 
rezultatom v preteklem letu, ko je kot član slovenske reprezentance nastopal na Svetovnem 
prvenstvu IKU, ki se je odvijalo v mestu Caorle v Italiji in dosegel odlično 4. mesto v katah v 



svoji kategoriji. Niko je karateju predan s srcem in dušo, saj trenira 4x tedensko po uro in pol 
oz. dve uri in le redko manjka. Treningi so naporni, vendar se poplačajo z dobrimi rezultati. 
 
II. V posamični konkurenci je bil upoštevan individualni uspeh posameznika oz. prispevek 
posameznika k ekipnim uspehom svojih ekip in odnos športnika do športa nasploh. Dejstvo 
je, da je ženski šport v Občini Beltinci slabše razvit, zato pa so trud, vztrajnost in uspehi 
nekaterih izjemnih posameznic toliko bolj izstopajoči in jim je potrebno dati zahvalo. 
 
3. mesto v kategoriji najboljših športnic za leto 2013 je zasedla Monika Jerebic iz 
Ižakovec,  ki je tekmovalka v elektronskem pikadu. Tekmuje v Slovenski državni A ligi 
"Ženska super liga" kot članica ekipe "TOP-GUN" iz Grlave, igra pa tudi v Pomurski ligi za 
ekipo "Maži bara" iz Ižakovec. V letu 2013 je dosegla največji uspeh, saj je septembra na 
Evropskem prvenstvu v ženskih dvojicah s soigralko osvojila 1. mesto in s tem naslov 
evropske prvakinje. Na tem prvenstvu  je dosegla tudi 7. mesto v igranju Cricket 501 d.o. , ter 
5. mesto v igranju dvojic mešani pari s soigralcem iz Hrvaške. V ženski kategoriji posamezno 
pa je dosegla 7. mesto. V ekipnem tekmovanju na istem prvenstvu je v ženski ekipi "TOP-
GUN" dosegla 2. mesto in s tem naslov evropskih podprvakinj. Ostali uspehi v letu 2013 so: 
1. mesto na turnirju v Petanjcih, 1. mesto na turnirju v Vanča vasi, naslov občinske prvakinje 
Občine Beltinci, 1. mesto na zaključku sezone v Pomurski ligi in naziv najboljše igralke 
Pomurske lige v sezoni 2013. 
 
2. mesto v kategoriji najboljših športnic za leto 2013 je zasedla Katja Vrdjuka, atletinja 
iz Beltinec, ki tekmuje v tekih na dolge proge in v krosih. Kot članica Športnega društva 
Sloparca in AK Panvita v letu 2013 dosegla kar nekaj zelo dobrih in odmevnih športnih 
rezultatov. 
- 3. mesto na Odprtem državnem prvenstvu Slovenije na 5 km v članski konkurenci (Katja je 
še mladinka), 1. mesto na Odprtem prvenstvu Slovenije v dolgih tekih na 10 km v konkurenci 
starejših mladink, 2. mesto na Odprtem prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 km v 
konkurenci starejših mladink, skupno 3. mesto na prvem Adventnem tekaškem pokalu, kjer je 
bila zbrana vsa slovenska elita, 2. mesto v teku na 5 km na Maratonu treh src v Radencih v 
članski konkurenci, 1. mesto na Ormoškem teku, 1. mesto na dveh tekih Pomurskega pokala. 
Katja je vse do sredine lanskega leta trenirala pod vodstvom svojega očeta pri ŠD Sloparca in 
AK Panvita. Ker pa je njene rezultate opazil in spremljal tudi zelo znani trener Popetrov 
Tomislav, se je po dogovoru z njim odločila prestopiti v znameniti AK Velenje, kjer sedaj 
trenira pod njegovim okriljem. Popetrov je v preteklosti do svetovne slave pripeljal tudi 
nosilko olimpijske medalje Jolando Čeplak. 
 
Najboljša športnica občine Beltinci za leto 2013 je Sara Sakovič iz Beltinec je že 9 let 
igralka Ženskega odbojkarskega kluba Kema Puconci, ki tretje leto nastopa v 1. državni 
odbojkarski ligi. Članska ekipa se je že v svoji drugi sezoni med prvoligaško druščino uvrstila 
v skupino za prvaka ter na koncu osvojila 6. mesto. Po skoraj končanem prvem delu prvenstva 
letošnje sezone pa ekipa zaseda visoko drugo mesto. Sara igra na igralnem mestu napadalke in 
je ena od nosilk igre kluba iz Puconcev, saj praviloma dosega največ točk na tekmi. Je 
univerzalna igralka, zelo dobra na sprejemu servisa, v napadu in obrambi, servisu in bloku. Je 
izredno perspektivna športnica, marljiva, vztrajna in borbena. Sara pa poleg dvoranske 
odbojke zelo uspešno nastopa tudi v odbojki na mivki, večinoma s soigralko Tamaro Borko. 
Največji uspehi so: 3. mesto na Državnem prvenstvu v Kranju, 1. mesto na odprtem prvenstvu 
Žužemberka, 1. mesto DEU OPEN Mokronog, 2. mesto na turnirju na Hrvaškem v Puli. 
 



3. mesto v kategoriji najboljših športnikov za leto 2013 je zasedel Dejan Preindl iz 
Bratonec je član atletskega kluba Panvita Murska Sobota. Kljub obveznostnim, kot so 
družina in služba ter svojim letom, najde tudi čas za atletiko, kjer dosega vrhunske rezultate. 
Lahko je vzor za mnoge bodoče mlade atlete. Dejanovi največji uspehi v letu 2013 so: 1. 
mesto na Pomurskem pokalu v rekreativnih tekih za člane, 1. mesto na maratonu v Radencih v 
teku na 10 km, 4. mesto na DP za člane v Celju v teku na 5 km in v teku na 3 km, 5. mesto na 
mednarodnem atletskem mitingu na Dunaju v teku na 3 km, 5. mesto na Eko maratonu v 
Mariboru na 10 km, 5. mesto na Ljubljanskem maratonu na razdalji 21 km. 
 
Drugi najboljši športnik za leto 2013 je Mitja Černi iz Gančan. Mitja je član Strelskega 
društva iz Gančan. Njegovi največji športni dosežki v preteklem letu so: skupno 1. mesto v 2. 
državni ligi SV regije sezona 2012/13. S tem se je uvrstil v kvalifikacije za 1.B državno ligo, 
na katerih je osvojil 2.mesto in se tako prebil v 1.B državno ligo. V sezoni 2013/14 1.B 
državne lige po štirih krogih zaseda visoko 2. mesto. Ostali Mitjevi uspehi v preteklem letu 
so: 1. mesto v finalu dopisne lige, 2. mesto v Panonski ligi, 2. mesto v Poletni ligi, Zmaga na 
Pokalu mesta Gornja Radgona, 1. mesto na 5.Pokalu SD Gančani. Mitja je tudi član 
Slovenske reprezentance, s katero je na mednarodnem tekmovanju v Rušah osvojil 2. mesto, z 
reprezentanco se je udeležil tudi svetovnega pokala v Münchnu. 
Mitja je marljiv, delaven in vesten športnik, ki poleg svojih treningov in tekmovanj, ki se jih 
udeležuje, pomaga tako pri organizaciji tekmovanj kot tudi pri delu in z nasveti mlajšim 
tekmovalcem.  
 
Najboljši športnik občine Beltinci za leto 2013 je Tomislav Ternar iz Beltinec. 23-letni 
Tomislav Ternar iz Beltinec je profesionalni igralec tenisa, član Teniškega kluba Branik 
Maribor. Tenis je začel trenirati pri desetih letih, že pri enajstih letih pa je dosegel prvi večji 
uspeh z zmago na mednarodnem turnirju v Rimu v kategoriji do 12 let. Njegova vitrina danes 
obsega več kot 100 pokalov in priznanj, ki so rezultat trdega dela in garanja, saj trenira tudi do 
8 ur na dan. Tomislav je tudi član Slovenske teniške reprezentance, s katero je v letu 2013 
dosegel odlične rezultate. Na Sredozemskih igrah v Mersinu v Turčiji je v paru z Blažem 
Rolo osvojil zlato medaljo v dvojicah, v 1. krogu Davisovega pokala evroafriške skupine na 
Poljskem je zmagal in priigral točko reprezentanci Slovenije. Ostali dosežki v letu 2013 so: 
zmaga v dvojicah na 10.000 dolarskem turnirju v Bastadu na Švedskem, uvrstitev v polfinale 
na 10.000 dolarskih turnirjih v Umagu, Dubrovniku, v Avstriji v Vogau in Telfsu ter na 
Slovaškem. Tomislavu želimo še naprej veliko uspehov in da mu v prihodnosti uspe preboj 
med prvih 100 igralcev sveta. 
 
III. Pri izboru najboljših športnih kolektivov občine Beltinci so se upoštevali  tekmovalni 
uspehi, rang tekmovanja, organizacija društev, organiziranje športnih prireditev, sodelovanje z 
okolico in delo z mladimi.  
 
3. mesto v kategoriji najboljših športnih kolektivov za leto 2013 zaseda Strelsko društvo 
Gančani. 
Za Strelsko društvo Gančani je bilo leto 2013 zelo uspešno. V 2. Državni ligi SV regije 
2012/13 so osvojili končno 2. mesto in se s tem uvrstili v kvalifikacije za 1.B Državno ligo. Z 
zmago v kvalifikacijah so se uvrstili v 1.B državno ligo, v kateri v letošnji sezoni po končanih 
4 krogih zasedajo odlično 1. mesto. Ostali uspehi v preteklem letu so: 2. mesto v Finalu 
dopisne lige, 3. mesto v Panonski ligi, skupno 1. mesto v Poletni ligi, 1. mesto na regijskem 
prvenstvu med člani in v kategoriji cicibani, 1. mesto na 5. Pokalu SD Gančani. Poleg ekipnih 
uspehov se v SD Gančani lahko pohvalijo tudi z odličnimi rezultati njihovih strelcev v 
posamični konkurenci, saj skoraj ni bilo tekmovanja, na katerem se nebi uvrstili na 



zmagovalni oder. SD Gančani je zelo aktivno in uspešno društvo tako na tekmovalnem kot 
tudi na organizacijskem področju, saj so na svojem strelišču organizirali že mnoga 
tekmovanja. V društvu se zelo trudijo tudi z delom z mladimi, kar se kaže v dobrih rezultatih 
v kategorijah pionirjev in cicibanov. 
 
Drugi najboljši športni kolektiv za preteklo leto je Hokejski klub Lipovci. Hokejisti 
Hokejskega kluba Lipovci so v letu 2013 ponovno postali državni in pokalni prvaki 
Slovenije, tako na prostem kot v dvorani. Največje uspehe pa so dosegli v mednarodnem 
merilu. V začetku maja so na zaključnem turnirju mednarodne srednjeevropske Interlige na 
Dunaju osvojili 2. mesto. Na najpomembnejšem tekmovanju sezone v Pragi na Evropskem 
prvenstvu skupine Challenge 1 jim v zelo močni konkurenci sicer ni uspel obstanek, vendar so 
celi Evropi prikazali dober hokej, ki je temeljil na izredni borbenosti in kolektivni igri ter 
dosegli nekaj odmevnih rezultatov na posameznih tekmah proti ekipam iz milijonskih mest. Z 
načrtnim delom z najmlajšimi so dosegli tudi lepe uspehe v mlajših kategorijah, kar 
zagotavlja kontinuiteto rezultatov lipovskega hokeja. 
 
 
Najboljši športni kolektiv občine Beltinci za leto 2013 je Ženski nogometni klub Teleing 
Pomurje Beltinci. ŽNK Teleing Pomurje Beltinci je v sezoni 2012/13 na državnem nivoju 
osvojil 9 od 10 možnih naslovov državnih ali pokalnih prvakov Slovenije. Prav tako je 
dostojno predstavljal Slovenijo v evropski Ligi prvakinj. Žal dve zmagi proti Beloruskim in 
Albanskim prvakinjam nista bile dovolj za uvrstitev med 32 najboljših ekip v Evropi – za 
napredovanje sta jim zmajkala 2 gola. V klubu je 32 kategoriziranih športnic Olimpijskega 
komiteja Slovenije. Prav tako pa v različnih reprezentančnih vrstah nastopa čez 20 igralk. 
Priznanje je prevzel predsednik kluba – župan Občine Razkrižje gospod Ivanušič Stanko, ki je 
prav čestital vsem dobitnikom priznanj.  
 
Na slovesnosti so bila podeljena posebna priznanja in sicer NK Dokležovje za 50 let 
delovanja in  NK Gančani za 40 let delovanja. 
 
 
V Občini Beltinci smo na naše športnike, športnice in klube izredno ponosni in se veselimo 
vseh njihovih uspehov tudi v prihodnje. 
 
Iskrene čestitke vsem skupaj in vsakemu posamezno, saj s svojim zanesenjaštvom, 
optimizmom, znanjem in voljo do dela dajejo vzgled in ponašajo ime naše občine širom 
domivine in tujine.  
 

Občinska uprava Občine Beltinci in Športna Zveza Beltinci 
 
 
 
 


