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ZAHVALA

Z zgodovino športa, predvsem z zgodovino atletike, sem se začela 
spoznavati tekom pisanja magistrskega dela v letu 2017. Sčasoma je 
raziskovanje ptujske atletike preraslo v osebni projekt, ki se je nadaljeval 
tudi po zaključku magisterija. Pričujoča monografija predstavlja 
zgodovinski razvoj atletike na Ptuju vse od začetka 20. stoletja do leta 
2022. Zaradi pestrega dogajanja skozi zadnja leta je bilo zelo težko 
postaviti zadnjo piko v besedilu, čeprav se kot raziskovalka zavedam, 
da je delo nekje potrebno zaključiti z namenom, da končno dočakamo 
njegovo izdajo in s tem izpolnitev glavnega namena – skozi zgodovinski 
razvoj ovekovečiti kraljico športa na Ptuju. Želim si, da je pričujoča 
knjiga poklon vsem, ki so soustvarjali zgodovino ptujske in s tem tudi 
slovenske atletike. Obenem pa upam, da bo knjiga služila kot navdih 
tako mlajšim generacijam ptujskih atletov kot tudi širši javnosti, ki 
lahko z zavedanjem preteklosti še bolj odločno zrejo v prihodnost 
športne panoge.

Iskreno bi se rada zahvalila Pokrajinskemu muzeju Ptuj – Ormož in 
njegovim sodelavcem, ki so omogočili izdajo elektronske verzije 
monografije. Posebna zahvala za nasvete in podporo pri raziskovalnem 
delu gre mentorju red. prof. dr. Darku Frišu in dr. Aleksandru Lorenčiču, 
ki je kot takratni predsednik Atletskega kluba Ptuj prvi imel vizijo o sami 
raziskavi in predstavitvi ptujske atletike. Hvala vsem, ki ste v različnih 
vlogah oblikovali ptujsko atletsko zgodovino in mi omogočili vpogled 
v osebne arhive oziroma ste mi v procesu raziskovanja kakorkoli 
pomagali – veliko vas je in vsakemu posebej velja iskrena zahvala za 
trud, nasvete in vaš čas.

Z velikim spoštovanjem,

Špela Chomicki
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Atletski klub Ptuj (AK Ptuj) je leta 2020 obeležil 40-letnico delovanja. 
Gre za enega najuspešnejših športnih subjektov na območju 
Spodnjega Podravja, ki po slovenskih standardih sodi med srednje 
velike klube. S številnimi prepoznavnimi imeni slovenske atletike na 
posamični in ekipni ravni, dobrim delom na organizacijskem področju 
ter strokovnostjo pa vsa leta dokazuje, da izpolnjuje številne pogoje za 
preboj med velike klube, s čimer si utrjuje pomembno vlogo v slovenski 
atletiki. AK Ptuj deluje na več ravneh, ključna pa sta delo z mladimi 
in tekmovalna atletika. Atletsko gibanje je potreba slehernega otroka 
in mladostnika, kar se klub zaveda in zato daje velik poudarek delu z 
mladimi. Izjemno uspešna je tudi veteranska sekcija, ki se lahko pohvali 
z odličji z največjih tekmovanj, med drugim tudi z naslovi svetovnih 
veteranskih prvakov in podprvakov, za katere sta zaslužna Marko Sluga 
in Miki Prstec. Klub ima strokovno podkovan trenerski kader, sodniško 
sekcijo in je aktiven tudi pri organizaciji tekmovanj na različnih ravneh, 
tudi mednarodni. 

Monografija Špele Chomicki osvetli razvoj organizirane atletike na Ptuju 
od zametkov v začetku 20. stoletja, ko sta delovali društvi Sokol in Orel, 
čeprav nista gojili samo atletskih disciplin. Sicer lahko šele po drugi 
svetovni vojni govorimo o vse večji specializaciji in profesionalizaciji 
tako v atletiki kot v športu nasploh. Gonilo razvoja atletike je na Ptuju 
vse do leta 1980 predstavljalo Telovadno društvo Partizan. Atletska 
sekcija je sodelovala na številnih tekmovanjih, izstopal pa je partizanski 
mnogoboj. Z leti je sekcija postajala čedalje uspešnejša in na njenih 
temeljih so 29. februarja 1980 ustanovili Atletski klub Ptuj. Na ustanovni 
listini AK Ptuj je navedenih še 37 članov. Avtorica dela razvoj kluba 
obravnava v več smiselnih sklopih. Predstavi ustanovitev AK Ptuj in 
njegovo delovanje do razpada Jugoslavije, delovanje kluba v obdobjih 
1991–2000, 2000–2010 in po letu 2010. Podrobneje osvetli tudi 
razvoj infrastrukture, ki predstavlja enega od ključnih momentov pri 
trenažnem procesu in posledično tekmovalnih dosežkih. Poudariti 
je treba, da je bila leta 2003 izvedena popolna prenova Mestnega 
stadiona Ptuj s preplastitvijo atletske steze z umetno maso (naslednja 

PREDGOVOR
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prenova sintetične prevleke je bila izvedena konec leta 2015) in ureditev 
nove opreme ter revitalizacija pripadajočih objektov. Leta 2005 je bila 
prenovljena osrednja tribuna in Ptuj je dobil tudi pokrito štiristezno 
atletsko dvorano. V letu 2021 je bil atletski stadion ponovno izboljšan 
in delno prenovljen, med drugim so se v klubu razveselili nove kletke 
za met kladiva in diska. Klub je vsa leta dosegal vidne uspehe na 
različnih področjih delovanja, pri športnih uspehih pa se poleg treh 
olimpijcev – Mirka Vindiša, Nine Kolarič in Kristjana Čeha – ponaša 
tudi z odličji z evropskih članskih prvenstev, evropskih in svetovnih 
mladinskih prvenstev itd. Od letos tudi z naslovom članskega 
svetovnega prvaka, ki ga je osvojil izjemni metalec diska Kristjan Čeh. 
Čeh bo zagotovo še precej let krojil svetovni vrh in kot vsi upamo, 
izboljšal tudi že nekaj desetletij star svetovni rekord. 

Prizadevanja za raziskavo in predstavitev bogate zgodovine ptujske 
atletike so tekla več let. To si ne nazadnje klub ter njegove generacije 
zelo uspešnih atletinj in atletov zaslužijo. Spomladi 2017 sem se obrnil 
na predstojnika Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru, 
red. prof. dr. Darka Friša, in mu predlagal, naj študentom pri zaključnih 
nalogah kot temo ponudi tudi pisanje o razvoju in delovanju AK Ptuj. 
Kaj kmalu sem prejel pozitivno informacijo, da bo tematika raziskana 
v okviru magistrske naloge. Kolegoma prof. Frišu in Špeli Chomicki 
velika hvala za odziv in sodelovanje. Zlasti kolegici Chomicki, ki je 
opravila izjemno delo. Lahko bi si izbrala temo, ki ne bi zahtevala toliko 
dela, raziskav na različnih področjih in izčrpnega iskanja virov, zato 
sem tudi zaradi tega izjemno vesel, da bo njena magistrska naloga v 
prilagojeni različici objavljena kot monografija. Za zdaj v elektronski 
obliki, upam pa, da nekoč tudi v tiskani izdaji. 

Monografija, ki jo je uredil Martin Šteiner, temelji na arhivskih virih, 
osebnih fondih, arhivih AK Ptuj, Zavoda za šport Ptuj, Atletske zveze 
Ptuj, tiskanih virih, časopisnih virih in relevantni literaturi, osvetli 
zametke atletike v našem okolju in uspešno pot AK Ptuj, izpostavlja 
osrednje in prelomne dogodke, najuspešnejše atlete in atletinje ter 
zaslužne posameznike. Delo Špele Chomicki je dobrodošla pridobitev, 
trajnostni dokument in pričevalec razvoja enega od najuspešnejših 
športnih subjektov v Podravju. AK Ptuj kličem srečno in želim še veliko 
uspehov, olimpijcev, rekordov, prvakov ter kar je najpomembneje – še 
dolga desetletja tako (in še bolj) uspešnega delovanja, kot so bila 
prva štiri. 

Dr. Aleksander Lorenčič
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UVOD

Človeška družba je skozi zgodovino razvila mnogo kompleksnih 
fenomenov, ki jih danes poznamo kot družbene in kulturne pojave 
(na primer: religija, umetnost, glasba, politika, gospodarstvo in 
šport). S študijami športa se ukvarjajo različne veje družboslovnih 
in humanističnih znanosti, ki nam dokazujejo njegov pomen v širšem 
družbeno političnem oziru. Zgodovina športa se tako prepleta z 
drugimi družbenimi pojavi in je posledično tudi enako relevantna za 
preučevanje. V literaturi zasledimo, da so se zgodovinarji s to tematiko 
začeli aktivno ukvarjati v obdobju osemdesetih let 20. stoletja. Zaradi 
prepletenosti vseh pojavov se je institucija športa oblikovala v skladu s 
spremembami družbene ureditve skozi različna zgodovinska obdobja. 
Moderni šport je tako rezultat sprememb v družbenem redu, pojava 
množične kulture, inovacij, pojava prostega časa in diferenciacije 
življenjskega sloga.1

Gibalne oziroma motorične sposobnosti, ki so ljudem v določeni 
meri prirojene, nato pa pridobljene z razvojem telesa in treningom, 
so: gibljivost, moč, hitrost, koordinacija, ravnotežje, vzdržljivost in 
preciznost. Človek je skozi evolucijo razvijal svoje sposobnosti in 

1  Boštjan Šaver, »Družbena invencija in ideološka konstrukcija modernega športa«, 
v: Kalejdoskop športa: Uvod v športne študije, ur. Mitja Velikonja etc. (Maribor, 2009), str. 
13–17 (dalje: Šaver, »Družbena invencija«); Jeffrey Hill, Sport in History: An Introduction 
(New York, 2011), str. 2.

1.
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postal uspešen nabiralec, lovec in vojak. Dokaze, ki pričajo o razvoju 
športa, so odkrili že za obdobje prvih visokih civilizacij. Skozi hojo, 
tek in lov se da prepoznati človekove atletske sposobnosti, vendar 
raziskovalci, ki se ukvarjajo z zgodovino športa, začnejo slediti razvoju 
atletike v antični Grčiji. Stari Grki so namreč tisti, ki so »izumili« 
besedo atlet in atletika, obenem pa tudi sistem telesne kulture, ki 
so ga uresničevali skozi načelo mens sana in corpore sano – zdrav 
duh v zdravem telesu. Povezavo med skladnim razvojem človekovega 
duha in telesa lahko vidimo v organizaciji antičnih olimpijskih iger, ki 
so poleg tekmovalnega značaja imele širši kontekst, od verskega, 
umetniškega do povezovalnega med polisi. V obdobju antične Grčije 
so se razvile mnoge atletske discipline, na primer šprint, tek na 
srednje proge, tek na dolge proge, skok v daljino, met kopja in met 
diska, ki so danes, v sicer spremenjeni obliki, še vedno prisotne na 
športnih tekmovanjih.2 Dediščina antične atletike, ki je doživela svoj 
zaton vzporedno s propadom Rimskega cesarstva, se je kljub temu 
ohranjala skozi telesno kulturo fevdalizma, ki je slonela predvsem na 
viteških turnirjih. Ponovni vzpon je razvoj športa in atletike doživel v 
obdobju humanizma z obujanjem antične kulture ter racionalistično 
miselnostjo, ki je skozi idejo harmonične vzgoje pripeljala do razvoja 
telovadnih sistemov v 18. in 19. stoletju.3

Najbolj znan telovadni sistem na nemškem prostoru je razvil Johann 
Guths Muths. Tako kot ostali humanisti je zagovarjal harmoničen razvoj 
telesa in duha. Razvil je sistem vaj, ki so ga sestavljali tek, metanje 
kopja, skoki, razvijanje ravnotežja, borba, izvajanje likov na lesenem 
konju, streljanje z lokom, plavanje (Guths-Muths je zaslužen za izum 
prsnega plavanja), plezanje, prenašanje bremen in drsanje. Poleg 
izbranih vaj je uvedel različne igre in uredil primerno telovadišče na 
prostem. V letu 1793 je izdal svoje najpomembnejše delo z naslovom 
Gymnastik fur die Jugend. Omenjeno delo je v naslednjih desetletjih 
doživelo več ponatisov.4

2  Milan Čoh, Igor Uranjek, Starogrška atletika (Ljubljana, 1997), str. 5, 94; Bernard Gillet, 
Povijest sporta (Zagreb, 1970), str. 17–22; E. Norman Gardiner, Athletics in the Ancient 
World (London, 1930), str. 1; Tomaž Pavlin, »Zanimanje za šport je prodrlo med Slovenci že 
v široke sloje«: telesnokulturno in športno organiziranje na Slovenskem pred prvo svetovno 
vojno in po njej« (Ljubljana, 2006), str. 5–9 (dalje: Pavlin, »Zanimanje za šport«).

3  Šaver, »Družbena invencija«, str. 69, 108; Rajko Šugman, Zgodovina svetovnega in 
slovenskega športa (Ljubljana, 1997), str. 58; Drago Stepišnik, Oris zgodovine telesne 
kulture na Slovenskem (Ljubljana, 1968), str. 13–14, 18–21 (dalje: Stepišnik, Oris telesne 
kulture).

4  Stepišnik, Oris telesne kulture, str. 22–26.
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Guths-Muths je s svojim delom vplival na Friedricha Ludwiga Jahna, 
s katerim je tudi sodeloval. Jahn je danes znan kot »oče nemške 
domovinske telovadbe«, saj je telovadnemu sistemu Guths-Muthsa 
dal širši pomen in ustanovil gimnastično šolo. Po nemškem porazu 
leta 1806 proti Napoleonovi Franciji je telesna vzgoja v Nemčiji dobila 
močnejši družbenopolitični pomen. Razvilo se je turnersko gibanje, ki 
ga štejemo za začetek društvene telovadbe na nemškem prostoru. 
Jahn je teku, skokom, plezanju in ostali telovadbi dodal nacionalno 
konotacijo. Primerno duhu takratnega obdobja je to pomenilo združenje 
nemškega naroda ter premoč nad francoskim okupatorjem nemškega 
ozemlja. Pedagoška misel je temeljila na vzgoji bodočih vojakov. Zaradi 
politične vsebine je oblast turnerstvo do leta 1842 prepovedala, 
vendar je to od sredine 19. stoletja ponovno postalo osnova telesne 
vzgoje v nemškem šolskem sistemu. Najprej v nemških, nato pa v 
avstrijskih šolah so v drugi polovici 19. stoletja uvedli telovadni sistem, 
ki ga je razvil Adolf Spiess. Turnerstvo je imelo velik vpliv na razvoj 
sokolskega gibanja, ki je kot protiutež nastalo pri slovanskih narodih. 
Tako turnerstvo kot sokolstvo sta poleg telovadbe vzpodbujala razvoj 
nacionalne pripadnosti in sta postala pomemben element športne, 
domovinske in vojaške vzgoje.5

5  Allen Guttmann, The Olympics: A History of the Modern Games (Chicago, 2002), str. 
8; Stepišnik, Oris telesne kulture, str. 31–38, 41; Šaver, »Družbena invencija«, str. 19.
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ZGODOVINSKI 
RAZVOJ ATLETIKE 
NA SLOVENSKEM

Razvoj športa in atletike je del procesov, ki si podobno sledijo 
tako v Evropi kot na slovenskem prostoru. V srednjem in zgodnjem 
novem veku je bil razvoj športa podoben kot v Evropi, saj sta bila 
v slovenskih deželah gonilna sila razvoja najprej viteška kultura in 
plemstvo, v poznejših stoletjih pa meščanstvo. Kljub temu je na 
slovenski prostor imela manjši vpliv Anglija, ki je veljala za center 
razvoja modernega športa v 19. stoletju. Slovenske dežele so bile do 
leta 1918 del Habsburške monarhije, zato so največji vplivi prihajali iz 
nemških in avstrijskih dežel, obenem pa tudi iz drugih dežel, ki so bile 
del Habsburške monarhije.6

19. stoletje je bilo v Habsburški monarhiji stoletje oblikovanja nacionalnih 
polov in začetek emancipacije različnih narodov, ki so živeli pod 
habsburškim žezlom. Vse to ni imelo samo političnih posledic, ampak 
se je kazalo tudi v družabnem življenju ljudi. Temelji za oblikovanje 
nacionalne identitete so bili postavljeni v revoluciji leta 1848, znani 
kot pomlad narodov, tej je sledilo desetletje Bachovega absolutizma. V 
šestdesetih letih 19. stoletja je v Habsburški monarhiji prišlo do obnove 
ustavnega življenja, čeprav je meščanstvo že v obdobju petdesetih let 
19. stoletja izražalo nezadovoljstvo nad absolutističnim sistemom, saj 
ni bilo mogoče izražati liberalnih in nacionalnih idej.7

6  Boris Rutar, »Šport kot del družbene strukture v svetu«, v: Sokol: Včeraj, danes, jutri, 
ur. Velko S. Rus (Ljubljana, 2005), str. 59.

7  Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik: politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem 
(1861–1914) (Maribor, 1997), str. 20, 29 (dalje: Cvirn, Trdnjavski trikotnik).

2.
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Zgodovinski razvoj atletike na 
Slovenskem do konca 2. svetovne vojne
Z oktobrsko diplomo v letu 1860 in februarskim patentom v letu 1861 
je bilo ponovno dovoljeno društveno življenje v Habsburški monarhiji. 
Čeprav se je ideja sokolstva začela razvijati v Pragi v petdesetih 
letih 19. stoletja, so Čehi Praško telovadno enoto uradno ustanovili 
16. februarja 1862 kot odgovor na nemško ustanovitev lastnega 
telovadnega društva z imenom Prager Mäner Turnverein. Praška 
telovadna enota je kmalu postala znana kot Praški Sokol. Čeprav sta 
glavna voditelja Miroslav Tyrš in Jindřich Fügner poudarjala, da društvo 
ni strankarsko usmerjeno, je bilo obenem usmerjeno izrazito narodno, 
kar je povzeto v njihovih temeljnih nalogah, ki so bile: patriotizem, 
demokracija in delo za napredek. Za osnovo oblikovanja lastnega 
telovadnega sistema so uporabili nemške telovadne sisteme. Poleg 
prostih, redovnih in skupinskih vaj so k osnovam telovadbe prištevali 
več atletskih disciplin, na primer tek, skok v daljino in višino ter skok s 
palico. Vključitev atletskih disciplin v telovadni sistem je bila povezana 
tudi s Tyrševim zanimanjem za antično Grčijo. Češko sokolsko gibanje 
je imelo pomembno vlogo pri emancipaciji češkega naroda in je 
zaradi svoje navezanosti na razvoj narodne zavesti doživelo porast 
pri organiziranju sokolskih društev. V letu 1865 so češki izseljenci v 
Združenih državah Amerike ustanovili sokolski odbor v St. Louisu, leta 
1866 pa v Chicagu. V naslednjem desetletju so prvi ustanovili svojo 
organizacijsko strukturo.8

Sokolsko gibanje ni vplivalo samo na češke izseljence, ampak tudi 
na ostale slovanske narode. V Ljubljani so 1. oktobra 1863 ustanovili 
telovadno društvo Južni Sokol, čeprav je potrebno poudariti, da se je 
ustanovitev telovadnega/gimnastičnega društva zgodila tudi zaradi 
želje samih Ljubljančanov po razvoju moderne telovadbe. V Ljubljani je 
Štefan Mandič že leta 1844 ustanovil takrat nezakonito Divje društvo. 
Obenem pa je bila ustanovitev društva povezana z ustanovitvijo 

8  František Kolar, »Miroslav Tyrš – Ustanovitelj Sokola«, v: Naša pot – 150 let ustanovitve 
Južnega Sokola in sokolskega gibanja, ur. Tomaž Pavlin (Ljubljana, 2014), str. 27–32.
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nemškega društva Laibacher Turnverein, kar kaže na enako sosledje 
dogodkov, kot so se zgodili na Češkem leto prej. Zaradi izgreda 
je bilo med avgustom leta 1867 in aprilom 1868 delovanje društva 
prepovedano. Aprila 1868 so Južni Sokol preimenovali v Telovadno 
društvo Sokol v Ljubljani oziroma Ljubljanski Sokol, ki je postal zgled 
za ustanavljanje sokolskih društev v ostalih slovenskih mestih.9

V devetdesetih letih 19. stoletja je za preobrat v društvu poskrbel Viktor 
Murnik, ki je uvedel Tyršev telovadni sistem, vse večji poudarek pa je bil 
na sistematični telovadbi. S tem se je do začetka 20. stoletja oblikovala 
organizacijska struktura sokolskega gibanja, leta 1905 pa so ustanovili 
krovno sokolsko organizacijo, ki se je imenovala Slovenska sokolska 
zveza. V večjih slovenskih mestih so bile ustanovljene sokolske župe, 
ki so bile združene v Slovenski sokolski zvezi. V tem obdobju so uvedli 
tudi žensko telovadbo.10

Za Sokole so bili značilni sokolski zleti, kjer so se srečevali člani različnih 
sokolskih društev. Izvajali so različna tekmovanja, med drugim tudi v 
atletskih disciplinah, na primer skoku v daljino in skoku s palico. Do leta 
1914 so slovenski Sokoli tekmovali na več mednarodnih tekmovanjih 
(Praga, Luksemburg, Torino, Pariz). Kljub uvedbi sistematičnega 
telovadnega sistema niso bili samo telovadna organizacija, ampak 
narodnoobrambno društvo. S svojimi nastopi so želeli krepiti slovensko 
narodno zavest, se boriti proti ponemčevanju, prirejali so predavanja 
in kulturne dogodke. Sokolsko delovanje je zamrlo z začetkom prve 
svetovne vojne leta 1914, vendar se je slovensko sokolstvo že začelo 
povezovati z ostalimi južnoslovanskimi narodi. Sodelovanje in obuditev 
sokolskega gibanja se je spet začelo leta 1918.11

Po koncu prve svetovne vojne v letu 1918 je prišlo obdobje velikih 
sprememb tudi za slovenske dežele, ki so postale del nove državne 
ureditve. Habsburška monarhija je razpadla, del slovenskih dežel je 
pripadel Kraljevini Italiji, del pa Kraljevini Srbov Hrvatov in Slovencev 
(dalje: Kraljevina SHS). V Kraljevini SHS se je ponovno obudilo sokolsko 
gibanje, ki je bilo od leta 1919 organizirano pod krovno jugoslovansko 

9  Jože Podpečnik, »Ljubljanski Sokol in slovensko sokolsko gibanje do prve svetovne 
vojne«, v: Naša pot – 150 let ustanovitve Južnega Sokola in sokolskega gibanja, ur. Tomaž 
Pavlin (Ljubljana, 2014), str. 8–9, 11; Tomaž Pavlin, »Sokolski oris«, v: Dr. Viktor Murnik: 
zbornik s posveta, 24. 2. 2006 (Ljubljana, 2009), str. 12–13 (dalje: Pavlin, »Sokolski oris«). 

10  Pavlin, »Sokolski oris«, str. 17–18.

11  Drago Stepišnik, Telovadba na Slovenskem (Ljubljana, 1974), str. 108–109, 111–116, 
119 (dalje: Stepišnik, Telovadba na Slovenskem); Pavlin, »Sokolski oris«, str. 18–19.
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sokolsko organizacijo. V dvajsetih letih 20. stoletja sta na račun 
telovadbe vse večji pomen dobivala plavanje in atletika. To je bilo 
razvidno tudi na prvem jugoslovanskem vsesokolskem zletu, ki je 
potekal v avgustu leta 1922 v Ljubljani. Drugi dan zleta je bil namenjen 
tekmovanjem v telovadbi in atletiki. Naslednji prelom v delovanju je bilo 
leto 1929, ko je kralj Aleksander Karađorđević uvedel šestojanuarsko 
diktaturo in razpustil Jugoslovansko sokolsko zvezo. 16. decembra 1929 
so v Beogradu ustanovili Sokol Kraljevine Jugoslavije. Slovenci so se 
vse do leta 1938 udeleževali mednarodnih tekmovanj (tudi olimpijskih 
iger) pod okriljem jugoslovanskega sokolstva.12

Na drugi strani liberalnih Sokolov je bilo 18. februarja leta 1906 
ustanovljeno katoliško usmerjeno društvo Orel, ki so ga ustanovili 
kot telovadne odseke Slovenske krščansko socialne zveze (dalje: 
SKSZ). Neuradno je bil prvi orlovski odsek ustanovljen že leta 1905 
v Jesenicah, vendar so za uradni datum ustanovitve izbrali datum 
ustanovitve ljubljanskega odseka v novembru naslednjega leta. Orli 
so tako kot Sokoli prirejali shode (imenovali so jih tabori), na katerih 
so izvajali telovadne nastope, gojili orodno telovadbo, atletiko (teke, 
skoke in mete) in druge športne igre. Organizirali so predavanja, 
kulturne dogodke in od leta 1908 izdajali tudi svoje glasilo Mladost 
z namenom vzgoje in izobraževanja katoliške mladine. V letu 
1907 so ustanovili krovno orlovsko organizacijo – Zvezo orlovskih 
odsekov, ki so jo v letu 1909 preimenovali v Zvezo orlov. Ta je sicer 
delovala avtonomno, vendar v okviru SKSZ. Glede delovanja obeh 
organizacij je pomembno poudariti, da do uradne ustanovitve orlovske 
organizacije katoliški politični tabor ni podajal kritik proti Sokolom. 
Tudi katoliško usmerjen časnik Slovenec je v svojem pisanju v začetku 
20. stoletja pozitivno poročal o sokolskem gibanju. Prav tako se je 
strokovno znanje prenašalo iz sokolskih vrst k orlovskim. Kljub temu 
je z ustanovitvijo Orla prišlo do politične in nazorske delitve med 
liberalnim sokolskim gibanjem in katoliškim orlovskim gibanjem. Iz 
tega so izhajala tudi zbadljiva poimenovanja, člani Orla so namreč 
člane Sokola imenovali sove, medtem ko so Sokoli Orle imenovali 
čuki. Med člani društev je prihajalo do rivalstva, tudi sporov. Še večji 
prelom med organizacijama je pomenil začetek prve svetovne vojne, 
saj je bilo delovanje Sokola prepovedano. Nasprotno je Orel, ki je 
bil bolj naklonjen habsburški oblasti, lahko nadaljeval z delovanjem. 

12  Stepišnik, Telovadba na Slovenskem, str. 143, 161, 171; Ljudmila Osjak, »Množične 
oblike družabnega življenja orlov in sokolov«, v: Podobe družabnosti, ur. Monika Kokalj 
Kočevar (Ljubljana, 2005), str. 54–55 (dalje: Osjak, »Družabno življenje orlov in sokolov«).
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Druga prelomnica je bilo leto 1929, ko je bilo ob uvedbi diktature 
kralja Aleksandra Karađorđevića prepovedano delovanje orlovski 
organizaciji. Sokol je kot edina dovoljena organizacija obeležil svojo 
povezavo z oblastjo Karađorđevićev tako, da je kralj postal njegov 
starosta. S tem je prišlo do trenja in različnih mnenj v samem Sokolu, 
ki temu niso bili naklonjeni.13 

Prispevek k razvoju telovadbe in športa so dodala tudi delavska društva, 
ki so jih širom Evrope ustanavljali že v 19. stoletju. Na Slovenskem je 
pred prvo svetovno vojno delovalo več delavskih društev, med njimi 
tudi Vzajemnost, ki so jo leta 1913 ukinili in ustanovili Splošno delavsko 
izobraževalno zvezo Svoboda. Po prvi svetovni vojni se je njihova 
dejavnost pospešila, saj so izvajali tako telovadbo kot druge športne 
aktivnosti, med njimi tudi atletiko.14

Za obdobje med obema vojnama je značilna telesnokulturna dvojnost, 
ki se je odražala v vzporedni organizaciji telovadnih in športnih 
društev. Glavni nosilci razvoja telovadbe so bili Sokoli, ki pa so kot 
del tekmovalne telovadbe gojili tudi atletske discipline (tek, skok 
v daljino, skok v višino in skok s palico ter različne mete). Prvi so 
atletiko med tekmovalno telovadbo vključili v Sokolu v Novem mestu. 
Po prvi svetovni vojni je na Slovenskem prišlo do organizacije prvih 
panožnih zvez, k razvoju atletike pa so doprinesla športna društva. 
Leta 1919 se je ljubljanski nogometni klub Ilirija preimenoval v Športni 
klub Ilirija in ustanovil atletsko sekcijo (v oktobru leta 1920 pa so 
ustanovili tudi »damsko sekcijo«). Leta 1920 so atletsko sekcijo 
ustanovili tudi v ljubljanskem Športnem klubu Primorje. Aprila istega 
leta sta bili poleg Olimpijskega pododbora Ljubljana ustanovljeni 
tudi Ljubljanska nogometna podzveza (dalje: LNP) in Sportna zveza 
Ljubljana (dalje: SZL), v okviru katerega je deloval lahkoatletski 

13  Aleš Šafarič, »Telesnovzgojna organizacija Orel po prvi svetovni vojni«, Dileme: 
Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, letnik 4, št. 1 in 2 (2020), str. 23–24; 
Igor Grdina (et al.), »Sledi časa. Oris zgodovine katoliške telesnovzgojne organizacije Orel« 
(Ljubljana, 2017), https://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-casa/174483357, pridobljeno 13. februar 
2019; Osjak, »Družabno življenje orlov in sokolov«, str. 57–60.

14  Tomaž Pavlin, »Telovadba in šport med družabnostjo, stroko in narodnostjo«, v: Podobe 
družabnosti, ur. Monika Kokalj Kočevar (Ljubljana, 2005), str. 62; Stepišnik, Telovadba na 
Slovenskem, str. 232–234.
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odsek15. SZL je z namenom razširjanja množičnosti športa in atletike 
v sodelovanju z LNP organiziral Sportni teden. Tekmovalni program 
Sportnega tedna je trajal dva dni, med 25. in 26. septembrom 1920, 
in je znan kot prvo večje javno atletsko tekmovanje na Slovenskem 
(tekmovali so v tekih, skoku v višino, skoku v daljino, metu kopja, metu 
diska in v suvanju krogle). Zaradi ustanovitve atletskega odseka v SZL 
in izvedbe Sportnega tedna štejemo leto 1920 kot začetek razvoja 
moderne atletike na Slovenskem. Atletske institucije so bile skozi 
obdobje med obema vojnama večkrat reorganizirane, središča razvoja 
pa so ostajala enaka. V dvajsetih letih 20. stoletja sta najvišjo stopnjo 
razvoja dosegali ljubljanski društvi Ilirija in Primorje, vendar se je 
napredek kazal tudi v društvih v Celju (Športni klub Celje) in Mariboru 
(Rapid in Slovenski sportni klub Maribor). V tridesetih letih 20. stoletja 
je vse uspešnejši postajal mariborski Železničar. Slovenski atleti so v 
obdobju med obema vojnama sodelovali na Balkanskih igrah. Dvakrat 
(leta 1924 in 1936) so sodelovali tudi na olimpijskih igrah v Parizu in 
v Berlinu. Obdobje do druge svetovne vojne je pomenilo tudi razvoj 
na področju ženske atletike, saj so slovenske atletinje že dosegale 
rekorde takratnega časa.16

V obdobju druge svetovne vojne, natančneje po 6. aprilu 1941, se je 
razvoj športa in atletike na Slovenskem praktično ustavil. Nemški in 
madžarski okupacijski sistem je uveljavljal strožja pravila in ob zasedbi 
ozemlja takoj prepovedal društveno delovanje. Na območju Štajerske 
so Nemci nato organizirali delovanje športnih klubov, ki so temeljili 
na predvojnih nemško usmerjenih društvih. Na območju Ljubljanske 
pokrajine, ki je bila pod nadzorom fašistične Italije, je bilo organiziranih 
več atletskih tekmovanj (organizirali so tudi športne dogodke za dijake, 
kjer so med drugim tekmovali v atletskih disciplinah). Slovenski atleti 
so se udeležili tudi tekmovanj v Rimu in Milanu. Kljub temu pa je 
športno udejstvovanje po letu 1942 začelo upadati tudi v Ljubljanski 
pokrajini. Ljubljano so italijanske okupacijske oblasti namreč ogradile 

15  Atletske discipline kot so teki, skoki in meti so poimenovali z nazivom lahka atletika, 
medtem ko so bile borilne veščine in dvigovanje uteži poimenovane z nazivom težka 
atletika.
Vir: Tomaž Pavlin, »Razvoj atletike na Slovenskem do leta 1945«, v: Sledi odličnosti: Atletska 
zveza Slovenije: 100 let slovenske atletike, ur. Stane Rozman in Peter Kastelic (Ljubljana, 
2021), str. 31.

16  Pavlin, »Zanimanje za šport«, str. 117; Stepišnik, Oris telesne kulture, 252–258; Tomaž 
Pavlin, »Razvoj atletike na Slovenskem do leta 1945«, v: Sledi odličnosti: Atletska zveza 
Slovenije: 100 let slovenske atletike, ur. Stane Rozman in Peter Kastelic (Ljubljana, 2021), 
str. 16–18, 24–34 (dalje: Pavlin, »Razvoj atletike do leta 1945«).
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z žično ograjo, vpeljani so bili ukrepi o omejitvi gibanja prebivalstva. 
Na omejitev športnih dejavnosti pa je vplival tudi razglas Osvobodilne 
fronte, ki je slovenskim športnikom prepovedoval delovanje v okviru 
fašistične športne organizacije. Medvojno športno udejstvovanje (tudi 
v atletiki) lahko zasledimo tako v partizanskih kot tudi v domobranskih 
enotah. Kljub organiziranju maloštevilnih atletskih tekmovanj pa v 
medvojnem obdobju ni bilo organizacijskega in tehničnega napredka 
atletike kot športne panoge.17

Zgodovinski razvoj atletike na 
Slovenskem po drugi svetovni vojni
S koncem druge svetovne vojne v maju 1945 je prišel val novih 
sprememb na družbenopolitičnem področju. Slovenski prostor je 
postal del Federativne ljudske republike Jugoslavije (dalje: FLRJ), 
kar je pripeljalo do spremembe političnega sistema. Sovjetski vpliv 
je razviden v uvedbi novih izrazov v športni terminologiji, na primer 
pojma fizkulture. Pobudo za napredek v športu so prevzele fizkulturne 
organizacije v Beogradu, ki so z dogovori začele že 7. in 8. maja 1945, 
kar je rezultiralo v ustanovitvi Fizkulturnega odbora Jugoslavije (FOJ). 3. 
junija 1945 so ustanovili Fizkulturni odbor Slovenije (FOS). V naslednjih 
dneh se je FOS-u pridružil tudi Sokol. V povojnem obdobju je tako prišlo 
do združitve telovadnih in športnih društev, ki so začela s skupnim 
delovanjem in se delila po različnih sekcijah. Naslednje leto so kot 
enotno organizacijo ustanovili Fizkulturno zvezo Slovenije (FZS), vendar 
so za obdobje do leta 1961 še značilna nesoglasja med telovadno in 
športno stranjo. Znotraj FZS je v letu 1948 prišlo do ustanavljanja 
samostojnih zvez različnih športnih panog. Med njimi je bila Atletska 
zveza Slovenije (dalje: AZS), ki so jo ustanovili 12. junija 1948. Njen prvi 
predsednik je postal Drago Stepišnik. Do reorganizacije je prišlo v 
letu 1952, ko so ukinili FZS in ustanovili Zvezo športov Slovenije na eni 
strani in Zvezo za telesno vzgojo Partizan na drugi. Do organizacijskih 
sprememb je nato prišlo tudi leta 1961, ko so ponovno ustanovili enotno 
organizacijo – Zvezo za telesno kulturo Slovenije.18

17  Monika Kokalj Kočevar, »Šport med drugo svetovno vojno«, v: Telesna vzgoja in šport 
v preteklosti, ur. Ervin Dolenc (Ljubljana, 2003), str. 56–62; Pavlin, »Razvoj atletike do leta 
1945«, str. 39.

18  Rajko Šugman, Prelomno obdobje slovenskega športa : 1988–1994 (Ljubljana, 1999), 
str. 22–24.
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Razvoju slovenske atletike je obdobje druge svetovne vojne prineslo 
najprej stagnacijo, nato pa obdobje nazadovanja. Po koncu vojne se je 
pomanjkanje čutilo na vseh področjih športa in atletike, od primernega 
strokovnega kadra, do neprimerne oziroma celo še neobstoječe 
organizacijske strukture, do pomanjkanja primerne infrastrukture in 
opreme. Središče razvoja atletike so bila mesta Ljubljana (društva 
Enotnost/Odred/Olimpija in Železničar), Celje (društvi Celje in Olimp, 
nato pa v letu 1950 ustanovitev Kladivarja) in Maribor (društvi Branik in 
Železničar). Ocenjujejo, da je razvoj atletike na Slovenskem v obdobju 
do leta 1970 doživel največji napredek do leta 1963. V petdesetih letih 
20. stoletja je še posebej izstopalo Celje, kjer so leta 1950 ustanovili 
prvo samostojno atletsko društvo Kladivar. Istega leta je bil v Celju 
dograjen prvi atletski stadion v državi. Največji razvoj v atletskem 
trikotniku mest Ljubljana, Maribor, Celje je v povojnem obdobju doživelo 
Celje. Atletiko so gojili tudi v drugih krajih po Sloveniji, Stepišnik je v 
svoji monografiji izpostavil Kranj, Kočevje, Novo mesto in Novo Gorico. 
Če v mestih ni bilo ustanovljeno samostojno atletsko društvo, so k 
razvoju atletike pripomogle atletske sekcije Telovadnih društev Partizan 
(na Ptuju vse do leta 1980). Razvoj slovenske in jugoslovanske atletike 
so vzpodbujali z organiziranjem atletskih tekmovanj na lokalnem in 
državnem nivoju. Atleti pa so na državnem nivoju zastopali svojo 
republiko. Na razvoj atletike je vplivala tudi organizacija množičnih 

Slika 1: 
Pohod ob žici 
okupirane Ljubljane. 
Ljubljana, 11. maj 
1958.

Vir: Foto: Zvone 
Mahovič, hrani: Muzej 
novejše zgodovine 
Slovenije.
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tradicionalnih tekmovanj ob spominu na dogodke v drugi svetovni 
vojni, na primer štafeta ob dnevu mladosti, tekmovanje za znak ZREN  
(Za Republiko naprej), tekmovanje Po poteh okupirane Ljubljane/Pohod 
ob žici okupirane Ljubljane, partizanski mnogoboj idr.19

Skozi zgodovino slovenske atletike od leta 1948 je bila poglavitna 
naloga ustanoviti organizacijsko strukturo za razvoj panoge. Proces, ki 
je spremljal razvoj atletike na Slovenskem, je profesionalizacija atletov, 
kar je ustvarilo potrebo po strokovnem kadru in ustrezni infrastrukturi. 
Vse to je bila nujna predpostavka za doseganje rezultatov, ki so 
nekatere slovenske atlete pripeljali do statusa vrhunskega športnika. 
Na drugi strani se je odvijal proces popularizacije atletike skozi 

19  Stepišnik, Oris telesne kulture, str. 326–329; Marko Račič, Rajko Šugman, Na krilih 
atletike (Adlešiči, 2013), str. 64; Slovenska atletika 1945–1970, ur. Marko Račič (Ljubljana, 
1970), str. 7–9 (dalje: Slovenska atletika 1945–1970); Tomaž Pavlin, »Slovenska atletika 
1945–1991«, v: Sledi odličnosti: Atletska zveza Slovenije: 100 let slovenske atletike, ur. Stane 
Rozman in Peter Kastelic (Ljubljana, 2021), str. 42–43, 46–47.

Slika 2: 
Množična udeležba 
na tekmovanju Po 
poteh okupirane 
Ljubljane

Vir: Muzej športa, 
MŠ-F 562, Polet,  
17. april 1960.
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šolsko telesno vzgojo in uveljavljanje rekreacijskega vidika športa in 
atletike. Do osemdesetih let 20. stoletja se je ponudba razširila tako 
na področju dejavnosti kot opreme.20 V almanahu slovenske atletike so 
leta 1980 podali oceno, da je bilo najuspešnejše obdobje med letoma 
1960 in 1963, glede na število aktivnih atletov, ustanavljanja klubov 
in usposabljanja strokovnega kadra. Sledilo je obdobje stagnacije, 
vendar je šolska atletika začela pridobivati vse večji pomen. Šolska 
atletika se je hitreje razvijala na osnovnih kot srednjih šolah. Do druge 
polovice sedemdesetih let 20. stoletja je bilo v atletiki uspešnejše 
področje množičnosti kot pa področje profesionalizma. Med letoma 
1974 in 1976 so se pojavile tudi večje finančne težave, kar je pripeljalo 
do sprememb v usmeritvi slovenske atletike. Kot je že bilo omenjeno, 
so od leta 1976 primarni cilji slovenske atletike ležali v izobraževanju 
strokovnih delavcev. Napredek se je pokazal pri obsegu strokovnega 
kadra. Leta 1971 je bilo v Sloveniji 260 atletskih sodnikov, število pa 

20  Slovenska atletika 1974, ur. Fran Mikec (Ljubljana, 1975), str. 2–3; Slovenska atletika 
1981–1991, ur. Marko Račič (Ljubljana, 1992), str. 8–9.

Slika 3: 
Množično 
tekmovanje v 
krosu

Vir: Muzej športa, 
MŠ-F 572, Polet, 4. 
marec 1956.
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je do leta 1980 naraslo na 750. V istem obdobju je naraslo tudi število 
trenerjev, in sicer iz 80 (od tega trije profesionalni) na 155 (od tega 
13 profesionalnih). Strokovni kader se je imel od leta 1960 priložnost 
izobraževati na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani, ki je imela svoj 
oddelek za atletiko.21

Razvoj atletike kot športne panoge je bil poleg zagotavljanja čim bolj 
izobražene stroke odvisen tudi od izgradnje sodobne infrastrukture in 
opreme. Do leta 1980 je bilo prenovljenih sedem atletskih stadionov – 
v Celju, Velenju, Novi Gorici, Mariboru, Kočevju, Postojni in Tolminu. 
Slabši je bil razvoj na področju notranje infrastrukture, saj so do leta 
1980 notranje atletske objekte imeli samo v Celju (zgradili so ga leta 
1976), v načrtu pa je bila izgradnja atletske dvorane v Ljubljani. Kljub 
obstoječim načrtom so izgradnjo atletske dvorane v Ljubljani realizirali 
šele leta 1990.22 Do konca leta 1980 je bilo ustanovljenih 30 slovenskih 
atletskih organizacij. Od teh jih je 18 delovalo kot samostojna atletska 
društva, 12 pa jih je bilo ustanovljenih kot atletske sekcije pri društvih 
Partizan in pri Zvezi za telesno kulturo. AZS je konec osemdesetih 
let 20. stoletja z anketo ugotovila, da je konec leta 1980 v društvih 
in organizacijah skupno treniralo 3600 atletov in atletinj, 1632 jih je 
bilo registriranih pri AZS. Med mlajšimi generacijami, ki so trenirale 
v šolskih športnih društvih, pa so skupno zabeležili 6000 članov.23

Slovenska atletika je ostala del jugoslovanske atletike vse do 
osamosvojitve države leta 1991. AZS se je priključila Mednarodni 
atletski zvezi 25. februarja 1992. Istega leta so se slovenski atleti 
udeležili evropskega dvoranskega prvenstva v Ženevi in olimpijskih 
iger v Barceloni. Glavni cilji razvoja atletike so tudi v Sloveniji ostali 
enaki, vse večja profesionalizacija in specializacija na eni strani in 
sodelovanje v športni vzgoji ter rekreaciji prebivalstva. Do drugega 
desetletja 21. stoletja je bilo vzgojenih več generacij atletov, ki so 
imeli status vrhunskih športnikov. Atleti in atletinje so sodelovali 
na poletnih olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih ter 
ostalih tekmovanjih državnega, regionalnega in lokalnega pomena. 
V vse več mestih so iz atletskih sekcij ustanovili samostojna atletska 
društva. Doprinos k razvoju atletike so pomenile tudi izgradnje atletskih 
objektov s sintetično podlago. Do leta 2005 je bilo v Sloveniji zgrajenih 

21  Slovenska atletika 1970–1980, ur. Marko Račič (Ljubljana, 1981), str. 5–7 (dalje: 
Slovenska atletika 1970–1980).

22  Slovenska atletika 1970–1980, str. 8–9; 85 let slovenske atletike, str. 75.

23  Slovenska atletika 1970–1980, str. 26.
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petindvajset atletskih stadionov, pet atletskih dvoran, osem šolskih 
atletskih objektov s sintetično prevleko in devet šolskih atletskih 
objektov z delno sintetično prevleko.24

24  Slovenski atletski almanah 1992, ur. Marko Račič in Zdravko Peternelj (Ljubljana, 
1993), str. 1–2; 85 let slovenske atletike, str. 71–76.
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SEPTEMBRSKI 
DOGODKI 1908  
NA PTUJU

Po revolucionarnem letu 1848, ko so se prebudile moderne nacionalne 
zavesti tudi v Habsburški monarhiji, sta se med spodnještajerskimi 
Nemci in Slovenci počasi izoblikovala nacionalna pola. Napetosti so 
se začele povečevati v zadnjih desetletjih 19. stoletja, čeprav je do 
nasprotij med njimi prihajalo že prej. Po obnovi ustavnega življenja v 
šestdesetih letih 19. stoletja je bilo mogoče izražati nacionalne ideje. 
Slovenska politika je postajala radikalnejša in je zahtevala enakopravnost 
slovenskega jezika v šolah, v uradih in v javnem življenju.25

Zahteve Slovencev po uvedbi slovenskega jezika v šole in urade 
so v obdobju druge polovice 19. stoletja izzvale največ nacionalnih 
napetosti. Slovenci so želeli priznanje enakopravnosti jezikov, kar 
so Nemci videli kot nekaj nesprejemljivega. Kako močno so Nemci 

25  Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 19; Nataša Kolar, »Narodnostno življenje med letoma 
1850 in 1908 na Ptuju v nemški trdnjavi ob Dravi«, v: Slovenstvo na Ptujskem v 20. stoletju, 
ur. Ljubica Šuligoj (Ptuj, 2005), str. 12 (dalje: Kolar, »Narodnostno življenje«).

3.
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tem zahtevam nasprotovali, nakazuje izjava dr. Richarda Forregerja v 
državnem zboru:

»/…/ Ko je Ferjančič rekel, da Slovenci zahtevajo samo 
enako pravico za svoj jezik kot za druge jezike, mi je 
padel na misel cesar Kaligula, ki je, kot je znano, za 
konzula imenoval kar svojega jezdnega konja. Lahko 
je izdal dekret, da je njegov konj postal konzul, toda za 
človeka ga nikakor ni mogel narediti /…/.«26

V osemdesetih letih 19. stoletja se je nacionalni boj iz teoretičnih 
političnih programov preusmeril k množicam in postal nacionalno 
gibanje. Nacionalne napetosti med Nemci in Slovenci so prešle 
na vse nivoje javnega življenja, kar je rezultiralo v ustanavljanju 
narodnoobrambnih organizacij .  Najpomembnejši nemški 
narodnoobrambnimi društvi, ki sta delovali na območju Spodnje 
Štajerske, sta bili Deutscher Schulverein (zavzemali so se za vzgojo 
nemških in ponemčenih otrok), ustanovljeno leta 1880, in Südmark 
(nudili so finančno pomoč Nemcem in podpirali njihova naseljevanja 
na Spodnjem Štajerskem), ustanovljeno leta 1889. Najpomembnejše 
slovenske narodnoobrambne organizacije so bile čitalnice in Družba 
sv. Cirila in Metoda (zavzemali so se za katoliško vzgojo slovenskih 
otrok), ustanovljeno leta 1885. Vse omenjene organizacije so delovale 
tudi na območju mesta Ptuj.27

Jezikovne razmere so bile podobne na celotnem območju Spodnje 
Štajerske. Prebivalstvo je bilo povsod dvojezično, v mestih in na trgih 
je prevladovalo nemško prebivalstvo, na podeželju so prevladovali 
Slovenci. Nemščina je bila znak meščanstva, zato so ga prevzemali 
slovenski meščani. Kljub temu pa so tudi nemški meščani, ki so 
se preživljali z obrtjo in trgovino s perifernimi območji, kjer je 
prevladovalo slovensko prebivalstvo, komunicirali v slovenščini. 
Procesa prevzemanja občevalnih jezikov sta torej lahko potekala v 
obeh smereh.28

26  Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 125.

27  Katja Zupanič, Nacionalna zavest se je prebudila na Ptuju leta 1908: katalog ob 
stoletnici septembrskih dogodkov na Ptuju leta 1908 (Ptuj, 2008), str. 10, 13 (dalje: Zupanič, 
Nacionalna zavest); Werner Drobesch, »Deutscher Schulverein«, Zgodovinski časopis,  
št. 2 (1992), str. 187.

28  Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 9–10.
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Mesto Ptuj je bilo na prelomu v 20. stoletje upravno središče in sedež 
okrajnega glavarstva. Gospodarstvo celotnega območja je v glavnem 
še vedno temeljilo na kmetijstvu in obrtništvu, medtem ko je bila 
industrija slabše razvita. Z izgradnjo Južne železnice v šestdesetih 
letih 19. stoletja se je na območje Spodnje Štajerske, in s tem tudi 
na območje ptujskega okraja, povečal pritok nemških vlagateljev v 
obrt in trgovino. Povečalo se je število manjših industrijskih obratov. 
Posledično je prišlo do procesa potujčevanja in asimilacije slovenskega 
prebivalstva z nemštvom. Več ptujskih družin (predvsem obrtniških) je 
ponemčilo svoje priimke. Pozneje so tiste, ki so se prištevali k nemštvu, 
označili s slabšalnim nazivom nemškutarji ali nemčurji.29

Utrjevanju nemštva na Ptuju je bilo naklonjeno županovanje Josefa 
Orniga30, od 19. junija 1894 pa vse do razpada Avstro-Ogrske v 
letu 1918. Občinska oblast je namreč podpirala delovanje nemških 
narodnoobrambnih organizacij. Najpomembnejša nemška društva 
na Ptuju so bila: Glasbeno društvo oziroma Pettauer Musikverein, 
Kasino oziroma Deutsches Heim, Moško pevsko društvo oziroma 
Männergesangsverein, Napredno društvo oziroma Fortschritzsverein, 
Prostovoljna požarna bramba oziroma Freiwillige Feuerwehr, Ptujska 
krajevna skupina Schulvereina, Südmark, Telovadno društvo oziroma 
Turnverein, Zveza nemških visokošolcev oziroma Verband deutscher 
Hochschüler Pettau.31 Poleg društvenih dejavnosti so na javno mnenje 
pomembno vplivali časniki. Med letoma 1890 in 1904 so izdajali 
Pettauer Zeitung. Še pomembnejšo vlogo je imel časnik Štajerc, ki so 
ga izdajali med letoma 1900 in 1918. Štajerc je namreč predstavljal 

29  Ljubica Šuligoj, »Mestna občina Ptuj v desetletju 1908–1918«, Časopis za zgodovino 
in narodopisje, št. 1–2 (1999), str. 204–205 (dalje: Šuligoj, »Mestna občina Ptuj«); Ljubica 
Šuligoj, »Ptuj - Nemška trdnjava na slovenskem Štajerskem«, v: Septembrski dogodki 1908: 
zbornik, ur. Bojan Terbuc (Ptuj, 1998), str. 13–15 (dalje: Šuligoj, »Nemška trdnjava«).

30  Josef Ornig (*7. junij 1859, Hrastovec † 11. marec 1925, Gradec); politik in ptujski 
župan. Za župana je bil izvoljen leta 1894 in na tem mestu ostal do leta 1918. Trudil se je za 
modernizacijo in gospodarsko rast ptujskega območja, hkrati pa je pripomogel k širjenju 
nemškega vpliva v mestu, saj je zastopal ideologijo štajercijanstva. V času njegovega 
županovanja so na Ptuju zgradili novi mestni park, mestno hišo, vojašnico in sodno poslopje. 
Poleg tega je bil ustanovljen novi pogrebni zavod in nova mestna klavnica, urejena je bila 
plinska razsvetljava, preurejeno je bilo gledališče, podpirali pa so tudi muzejsko dejavnost. 
Na gospodarskem področju so reorganizirali trg za živila in povečali število sejmov v 
mestu. Na področju prometa so izboljšali povezavo z organizacijo lokalnih vlakov med 
Ptujem in Mariborom. Leta 1899 je Ornig dal pobudo o ustanovitvi dijaškega doma, ki je 
nižjo gimnazijo izpopolnilo v višjo.
Vir. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi396882/, pridobljeno 6. februar 2019.

31  Kolar, »Narodnostno življenje«, str. 14–17.
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ideologijo štajercijanstva, ki je zagovarjala enotno deželo Štajersko z 
vzpodbujanjem regionalne zavesti med obema narodoma.32 Na drugi 
strani so delovala slovenska narodnoobrambna društva, ki so nastala 
ob vse večjem nemškem raznarodovalnem pritisku (na prelomu v 20. 
stoletje se je okrog 85 odstotkov Ptujčanov opredelilo za nemški 
pogovorni jezik). Najpomembnejša slovenska narodnoobrambna 
društva na Ptuju so bila: Dijaška kuhinja, Dramatično društvo, Hranilno 
in posojilno društvo, Podružnica sv. Cirila in Metoda (dalje: CMD), 
Ptujska Narodna čitalnica in Narodni dom, Slovensko pevsko društvo 
in Telovadno društvo Sokol.33

Nacionalne napetosti so se povečevale z delovanjem narodnoobrambnih 
društev, pisanjem različnih časnikov in zaradi pronemškega občinskega 
delovanja. Napetosti so dosegle vrhunec s 13. septembrom 1908, ko 
je CMD na Ptuju organizirala veliko skupščino. Dokazati so želeli, da je 
Ptuj slovensko mesto. Pri Nemcih je organiziranje velike skupščine CMD 
doživelo negativen odziv in že ob prihodu cirilmetodarjev na železniško 
postajo so izbruhnili nemiri, ki so se končali s fizičnim obračunavanjem 
med obema stranema. Izgredi so se nadaljevali čez cel dan in se niso 
umirili niti ob njihovem odhodu. V primeru septembrskih dogodkov je šlo 
za izbruh dolgotrajnih napetosti med nacionalnima poloma. Zgodovinar 
Janez Cvirn jih je opisal kot »posledico že doseženega stanja«34.35

V časniku Slovenski gospodar so zapisali, da so Slovenci doživeli »/…/ 
nepopisljiva barbarstva, surovosti in tolovajstva od strani poturčenih, 
ponemškutarskih barab. /…/«36. Najpodrobnejše sta o ptujskih dogodkih 
pisala časnika Slovenski gospodar in Slovenski narod, medtem ko 
je časnik Slovenec veliko pisal o tej temi šele v času ljubljanskih 
dogodkov, ki so se zgodili pozneje istega meseca. V vseh člankih 
lahko zasledimo slabšalne izraze, kot je na primer, da so nemškutarje/
nemčurje obtoževali tolovajstva in divjaštva. Proslovensko usmerjeno 

32  Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 57–59; Šuligoj, »Nemška trdnjava«, str. 20–21.

33  Ljubica Šuligoj, »Slovenstvo na Ptujskem po poti narodnoobrambnega boja«, v: 
Slovenstvo na Ptujskem v 20. stoletju, ur. Ljubica Šuligoj (Ptuj, 2005), str. 26 (dalje: Šuligoj, 
»Slovenstvo na Ptujskem«).

34  Cvirn, Trdnjavski trikotnik, str. 8.

35  Branko Goropevšek, »Kaj takega je mogoče pri nas v Avstriji sedaj v 20. stoletju? 
Odmev in pomen septembrskih dogodkov leta 1908«, v: Septembrski dogodki 1908: 
zbornik, ur. Bojan Terbuc (Ptuj, 1998), str. 47–49 (dalje: Goropevšek, »Pomen septembrskih 
dogodkov«); Šuligoj, »Mestna občina Ptuj«, str. 212–213.

36  »Slovensko kmečko ljudstvo! Uvažuj tudi ti surove napade spodnještajerskih 
nemškutarjev.«, Slovenski gospodar, 17. september 1908, št. 38, str. 1.
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časopisje je močno nastopalo proti štajercijanstvu in vsi so že ob prvih 
poročanjih o dogodkih na Ptuju začeli s pozivanjem k uveljavljanju 
politike »Svoji k svojim« in s tem bojkotiranje nemškega blaga ter 
storitev.37

Nasprotno so poročali nemški in pronemško usmerjeni časniki. V 
časniku Štajerc so krivdo za septembrske dogodke na Ptuju pripisali 
tistemu delu slovenske politike, ki je bil naklonjen jugoslovanski ideji, 
saj naj bi s svojim agitiranjem uničili vzajemnost med Slovenci in Nemci 
na Štajerskem: 

»/…/ Ali ta sloga ni dopadla prvakom. Ti so hoteli 
povzročiti boje, narodno sovraštvo, da potem bi v 
kalnem ribarili. Prvakom ne gre za drugo nego za to, 
da bi raztrgali zeleno Štajersko in vstvarili s Krajnci ter 
balkanskimi cigani svojo panslavistično državo /.../.«38

Ptujski dogodki so bili povod za dogodke v drugih mestih. Največji odziv 
Slovencev se je zgodil v Ljubljani. Slovenske demonstracije so namreč 
terjale dve smrtni žrtvi, več ljudi je bilo ranjenih. Vojaki 27. pešpolka 
so s streljanjem v skupino ljudi smrtno ranili dijaka Ivana Adamiča in 
strojnika Rudolfa Lundra. V Mariboru, Celju in Celovcu je, nasprotno 
kot v Ljubljani, prihajalo do nemških izgredov, ki niso zahtevali človeških 
življenj, ampak so povzročili samo gmotno škodo. Shode so prirejali 
tudi v manjših mestih in trgih.39

37  »Demonstracije v Ljubljani«, Slovenec 19. september 1908, št. 215, II. priloga 
»Slovenca«; »Protestni shod«, Slovenski narod, 17. september 1908, št. 215, str. 1; »Ptujski 
okraj«, Slovenski gospodar, 24. september 1908, št. 39, str. 4; »Ptujski okraj«, Slovenski 
gospodar, 1. oktober 1908, št. 40, str. 3; »Štajercijancem družabni bojkot!«, Slovenski 
gospodar, 24. september 1908, št. 39, str. 1; »Tolovajski in roparski napadi na Slovence v 
Ptuju«, Slovenski narod, 14. september 1908, št. 18, str. 1.

38  »Nemiri v Ptuju«, Štajerc, 20. september 1908, št. 38, str. 1.

39  »Dve žrtvi v Ljubljani«, Slovenec, 21. september 1908, št. 216, str. 2; »Krvava noč«, 
Slovenski narod, 21. september 1908, št. 219, str. 1; Goropevšek, »Pomen septembrskih 
dogodkov«, str. 49–50; Slovenska kronika XX. stoletja (Ljubljana, 1995), str. 86–88.
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Kljub septembrskim dogodkom v letu 1908 je Ptuj ostal del trdnjavskega 
trikotnika (poleg Maribora in Celja), izpostavljen nemškemu vplivu, 
gledano tako iz gospodarskega kot iz nacionalnega vpliva. Slovenci 
in Nemci so živeli skupaj pod žezlom Habsburžanov do razpada 
Habsburške monarhije v letu 1918. Konec leta 1918 je prišlo do 
uresničitve jugoslovanske ideje.40

Ustanovitev Ptujskega Sokola
Septembrski dogodki na Ptuju so sovpadli z ustanovitvijo Ptujskega 
Sokola. Sokolsko gibanje si je na Spodnjem Štajerskem prizadevalo 
za ustanovitev svoje podružnice že od zadnje četrtine 19. stoletja. 
Slovenska telovadna društva so začela nastajati kot protiutež nemškim 
telovadnim društvom – Turnverein. Tako nemška kot slovenska 
telovadna društva so v prvi vrsti služila kot narodnoobrambne 
organizacije. Ravno zaradi poglavitne naloge razširjanja in krepljenja 
narodne zavesti so na Spodnjem Štajerskem pozneje ustanavljali 
slovenska društva, saj je bilo ptujsko območje prevladujoče nemško.41

Na dan skupščine CMD na Ptuju, 13. septembra 1908, je potekal 
ustanovni sestanek Ptujskega Sokola. Za njegovo ustanovitev 
so navedeni trije glavni akterji, in sicer Miroslav Gregorka (oče 
znanega slovenskega telovadca in olimpijca Borisa Gregorke), dr. 
Karel Koderman in Dragotin Zupančič. Starosta Ptujskega Sokola je 
postal Dragotin Zupančič, ki je bil posestnik in gostilničar. Miroslav 
Gregorka je postal prvi načelnik Ptujskega Sokola, vendar je bil kmalu 
premeščen na delo v Ljubljano, kar je pomenilo, da ga je na mestu 
načelnika najprej zamenjal Anton Peš, nato pa Fran Lenart. Oba je že 
leta 1909 nasledil dr. Franjo Šalamun, ki je ostal na tem mestu tudi 
po prvi svetovni vojni in je leta 1925 postal starosta Ptujskega Sokola. 
Starosta društva je ostal vse do druge svetovne vojne. Zamenjave so 
kmalu po ustanovitvi sledile tudi na mestu staroste društva, Dragotina 
Zupančiča je najprej zamenjal dr. Dimnik, nato dr. Ferdo Lašič in za njim 
dr. Ivan Fermevec. Dr. Fermevec je ostal starosta društva do začetka 

40  Marija Hernja Masten, »Prva svetovna vojna, skoraj pozabljena tragedija 20. stoletja«, 
v: Slovenstvo na Ptujskem v 20. stoletju, ur. Ljubica Šuligoj (Ptuj, 2005), str. 120, 124–125; 
Zupanič, Nacionalna zavest, str. 16.

41  Irena Mavrič, »Ptujski Sokol«, v: Septembrski dogodki 1908: zbornik, ur. Bojan Terbuc 
(Ptuj, 1998), str. 33–34 (dalje: Mavrič, »Ptujski Sokol«); Zupanič, Nacionalna zavest, str. 18.
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prve svetovne vojne. Prvi člani Ptujskega Sokola so najprej telovadili 
v gostilniškem salonu Dragotina Zupančiča, nato pa v dvorani in na 
dvorišču Narodnega doma. Čeprav so bili začetki delovanja skromni, 
so kljub temu uspeli financirati nabavo prvega telovadnega orodja, ki 
so ga pripeljali iz Prage. Že v letu 1908 so izvedli več javnih nastopov, 
in sicer v Ljutomeru, v Sv. Ani v Slovenskih goricah in v Varaždinu. Leta 
1914 so Ptujski Sokoli sodelovali na prvem zletu mariborske sokolske 
župe.42

42  Zgodovinski arhiv na Ptuju (dalje: ZAP), fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_
ZAP/0384), škatla 1, ovoj št. 3, Zgodovina društva Sokol Ptuj 1908–1941, Sokolsko društvo 
Ptuj.

Slika 4: 
Vhod v telovadnico 
ob ustanovitvi 
Sokola na Ptuju

Vir: Zgodovinski arhiv 
na Ptuju (dalje ZAP), 
SI_ZAP/0384 Komac 
Radoslav, 1920–1972, 
b. d., škatla 3, ov. 1.
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Ptujski Sokol in Orel do začetka druge 
svetovne vojne
Na Ptuju so Telovadni odsek Orel, ki je deloval pod okriljem Slovenske 
krščansko socialne zveze, ustanovili 3. septembra 1911. Telovadni 
odsek Orla je na Ptuju sodeloval tudi z drugo katoliško organizacijo 
na Slovenskem, z Marijino družbo, ki je imela »/…/ namen, ohraniti 
mladi rod v veri očetov in krščanskem življenju po zgledu in pomoči 
Marijini. /…/«43. Organizaciji sta bili tesno povezani, saj je bila večina 
članov Orla tudi članov Marijine mladeniške družbe. Iz zapisov imenika 
in blagajniške knjige ptujskega Orla je razvidno, da je bilo v letu 1911 
zabeleženih 13 telovadcev. Telovadci so predstavljali tudi vodstvo 
društva, navedeni so: načelnik društva Franc Janžekovič, tajnik 
Ignac Franjkovič, podnačelnik Janez Kuhar in blagajnik Ignac Skaza. 
Na seznamu za ustanovno leto so zabeleženi še trije redni člani in 
36 podpornih članov. Do leta 1914 je društvo po številu telovadcev 
ostalo bolj ali manj enako in čeprav med prvo svetovno vojno niso 
bili prepovedani, je Orel na Ptuju prenehal delovati skozi celotno 
vojno obdobje. Najpomembnejši razlog za prekinitev delovanja je bil 
ta, da je bila večina članov vpoklicana v vojsko. Odsek je ponovno 
začel delovati 27. aprila 1919, seznam članov je bolj diferenciran. 
Zabeleženih je bilo 27 telovadcev, od tega jih je 21 napisanih pod 
seznamom »kmečki telovadci«, šest pa kot »dijaki«. Poleg telovadcev 
so bili zabeleženi še štirje redni člani (»netelovadci«), pet podpornih 
članov, dva častna člana, 27 članov »dijaškega naraščaja« in 24 članov 
»kmečkega ljudskošolskega naraščaja«. Kljub skromnim začetkom je 
torej članstvo ptujskega Orla številčno precej naraslo v obdobju po 
prvi svetovni vojni.44

Po primerjavi številčnosti članstva obeh društev je bilo sokolstvo na 
Ptuju bolj množično razširjeno. Slovenski sokolski koledar za leto 1910 
je objavil, da je bilo ob ustanovitvi Ptujskega Sokola skupno navedenih 
66 članov, od tega je bilo 26 telovadcev. Število članov je do prve 
svetovne vojne stagniralo in celo upadalo, tako po zaslugi delovanja 
nemškega Turnvereina in nemško usmerjene politike ter ustanovitve 
Telovadnega odseka Orel v letu 1911. Leta 1913 je bilo navedenih 40 
članov. Dodatno je delovanje Ptujskega Sokola prizadelo obdobje 

43  »Marijinim družbam.«, Bogoljub, 28. maj 1903, št. 10, str. 77.

44 ZAP, Zbirka muzejskega društva 1605–1961 (SI_ZAP/0006), škatla 11, ovoj št. 3, 
Blagajniška knjiga Telovadnega odseka Orel Ptuj.
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Velike vojne (prepoved delovanja, zaplemba premoženja in uničenje 
njihovega arhiva). Z delovanjem je društvo nadaljevalo takoj po končani 
vojni v novoustanovljeni Kraljevini SHS. Ptujski Sokol je imel skozi 
celotno obdobje med obema vojnama več članov kot Telovadni odsek 
Orla, kar kaže podatek, da je že leta 1919 telovadnico ptujske gimnazije 
redno uporabljalo 154 članov Sokola. Kljub razlikam v množičnosti in 
nazorih pa sta svoj del k razvoju družabnega življenja, telovadbe in 
športa na Ptuju doprinesli obe društvi.45

Po prvi svetovni vojni sta obe društvi začeli z aktivnim delovanjem 
in pridobivanjem novih članov. Posledično so oboji potrebovali več 
prostora za izvajanje telovadbe in športnih iger ter so na občinsko 
upravo naslavljali prošnje za uporabo telovadnic in drugih prostorov. 
Zaradi prostorske stiske in križanja urnikov je med društvoma prihajalo 
do trenj. V marcu leta 1919 je Sokol na mestno občino Ptuj naslovil 
prošnjo za uporabo telovadnice ptujske gimnazije in telovadnice v deški 
mestni šoli. Prošnjo za telovadbo po podanem tedenskem razporedu 
so odobrili za obe telovadnici. Sokolu je bila julija leta 1919 odobrena 
tudi brezplačna uporaba telovadnica mestne nemške šole.46

V začetku oktobra istega leta je Telovadni odsek Orel naslovil 
prošnjo za uporabo gimnazijske telovadnice na Mestno občino Ptuj 
in na vodstvo Gimnazije Ptuj. Nato sta bili mestnemu uradu poslani 
še dve prošnji, in sicer 17. in 22. oktobra 1919. Iz obeh je razvidno, 
da je tudi ptujski Orel s ponovnim delovanjem po prvi svetovni vojni 
pridobival več članov, ki so potrebovali prostor za telovadbo. Glede 
orlovske uporabe gimnazijske telovadnice je bilo izrecno zapisano, 
da so jo potrebovali ob nedeljah med 14:00 in 16:00, saj je velik del 
članov in naraščaja Orla prihajal iz kmečkih družin in so imeli prosto 
samo ob nedeljah. Ravnateljstvo gimnazije se je s prošnjo strinjalo, 
nasprotno pa je nastopil Sokol, ki naj bi v tem času že uporabljal 
gimnazijsko telovadnico. Vodstvo obeh društev je naslovilo svoje 
ugovore mestnemu uradu, ki pa je 4. novembra 1919 Telovadnemu 
odseku Orel ugodil prošnjo za uporabo gimnazijske telovadnice ob 
nedeljah med 14:00 in 16:00. Spor se je kljub temu nadaljeval in Sokol 
je vztrajal pri tem, da je gimnazijska telovadnica ob nedeljah popoldne 

45  Mavrič, »Ptujski Sokol«, str. 34–37; Slovenski sokolski koledar za leto 1910 (Kranj, 
1909), str. 126, 141–142.

46  ZAP, Spisi Mestne občine Ptuj za leto 1919 (SI_ZAP/0005/040), škatla 243, spis št. 
461, Prošnja telovadnega društva Sokol Ptuj, da bi mu gimnazija odstopila telovadnico in 
prošnja za odstop telovadnice mestne nemške šole.
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zasedena ter predlagal, da Orli uporabljajo telovadnico deške mestne 
šole. Orel je predlog zavrnil in se ponovno obrnil na mestni urad s 
pritožbo nad ravnanjem Sokola, kar so nato razrešili s skrajšanim 
urnikom telovadbe ob nedeljah za Orle. Takšen spor kaže na vzdušje 
med delovanjem obeh društev. S povečanjem števila članov so oboji 
želeli zagotoviti več prostora in časa za telovadbo. Kljub temu, da so 
Orli lahko uporabljali gimnazijsko telovadnico ob nedeljah, pa je bilo 
sokolsko gibanje vse od ponovnega delovanja ne samo številčnejše 
temveč tudi bolj sistematično organizirano, saj so vadbe potekale tudi 
čez teden.47

V dvajsetih letih 20. stoletja sta obe organizaciji kljub razlikam 
organizirali športne in kulturne dogodke. Telovadni odsek Orel je 
organiziral okrožne prireditve za ostale orlovske odseke v širši 
okolici Ptuja. Prireditve niso bile samo športnega značaja, saj so bile 
razdeljene na več delov, kar je razvidno iz zapisnikov ob sejah odborov. 
Iz zapisnika ob 12. okrožni seji odbora Telovadnega odseka Orla v 
Ptuju, ki je potekala 4. julija 1924, je razviden načrt okrožne prireditve 
za leto 1924. Ob 10. uri dopoldan sta bila načrtovana maša in cerkveni 
govor, kar je bilo pomembno za društvo pod okriljem SKSZ in njihovim 
namenom vzgoje katoliške mladine. Popoldan je sledila javna telovadba 
po določenem razporedu, na katerem je del zavzemala tudi atletika. 
Pod razdelkom lahka atletika so navedene različne dejavnosti, kot 
so skok v višino z mesta in z zaletom, skok v daljino ter met krogle. 
Čeprav je športni del časovno zavzel največji del dneva, so ob večerih 
organizirali tudi kulturni del prireditve s petjem, z govori in z godbo.48

Ptujski Sokol je leta 1922 organiziral vaditeljski tečaj za učitelje z 
namenom večjega poudarka na telesni vzgoji v takratnem šolskem 
sistemu. Tudi Sokoli so organizirali športne prireditve, t. i. javne 
telovadne manifestacije. Skupaj z Društvom sv. Cirila in Metoda so 
organizirali proslave ob obletnicah septembrskih dogodkov, leta 
1928 dvajseto obletnico, leta 1933 petindvajseto obletnico in leta 
1938 trideseto obletnico. Poleg tega so na Ptuju v letih 1920 in 1934 
organizirali dva župna zleta, ki sta veljala za večji sokolski dogodek.49

47  ZAP, Spisi Mestne občine Ptuj za leto 1919 (SI_ZAP/0005/040), škatla 244, spis 
1459, Spor glede telovadnice med Orlom in Sokolom.

48  ZAP, Zbirka muzejskega društva 1605–1961 (SI_ZAP/0006), škatla 11, ovoj št. 3, 
Blagajniška knjiga Telovadnega odseka Orel Ptuj, zapisnik 12. okrožne odborove seje.

49  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 1, ovoj št. 3, Zgodovina 
društva Sokol Ptuj 1908–1941, Sokolsko društvo Ptuj.
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Leta 1929 je šestojanuarska diktatura kralja Aleksandra Karađorđevića 
prinesla več sprememb glede organiziranja telovadnih društev. 
Glavna jugoslovanska telesno-vzgojna organizacija je postal Sokol, 
medtem ko je bilo orlovsko gibanje prepovedano, saj je zavrnilo 
vstop v sokolsko zvezo. Telovadni odsek Orel v Ptuju je posledično z 
začetkom diktature prenehal z delovanjem. V letu 1935 je z delovanjem 
začela Zveza dekliških krožkov, ki je nadomestila zvezo orlic in v 
okviru katere so organizirali dekliške telovadne odseke. V letu 1937 je 
orlovska organizacija ponovno začela z delovanjem pod spremenjenim 
imenom – Zveza fantovskih odsekov. V arhivskem gradivu je katoliško 
društvo, ki je nadaljevalo z delovanjem na Ptuju do začetka druge 
svetovne vojne imenovano tudi Slovenski fantje.50

V letih po prvi svetovni vojni so člani Ptujskega Sokola uporabljali več 
telovadnic, obenem pa se je od začetka porajala želja po lastnem 
letnem oziroma zunanjem telovadišču. Ta ideja je ostala neuresničena 

50  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 1, ovoj št. 3, Zgodovina 
društva Sokol Ptuj 1908–1941, Sokolsko društvo Ptuj; Sergej Vrišer, »Kroji slovenskega 
sokolstva in orlovstva med leti 1863–1941«, Kronika (Ljubljana), letnik 38, št. 1/2 (1990), str. 48.

Slika 5: 
Člani telovadnega 
društva Orel 
na dvorišču 
Minoritskega 
samostana na 
Ptuju, leto 1938

Vir: ZAP, SI_
ZAP/0386 Fototeka 
1862 – 2007, AŠ 11, 
ov. 600.
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Slika 6: 
Nastop metalca 
krogle v Ljudskem 
vrtu (Ptujski Sokol)

Vir: ZAP, SI_
ZAP/0384 Komac 
Radoslav,  
1920 – 1972, b. d.,  
AŠ 4, ov. 354.
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vse do leta 1928, saj so nakup zemljišča ovirali ptujski Nemci, ki so 
bili večinoma lastniki primernih zemljišč. Leta 1928 so pri Sokolu 
izvedli nakup zemljišča pri Ljudskem vrtu in s tem so v letni sezoni 
preselili telovadbo na zunanje telovadišče, ki so ga sčasoma uspeli 
opremiti. Obdobje tridesetih let dvajsetega stoletja je bilo pomembno 
za razvoj atletike na ptujskem območju. Od leta 1932 je mariborska 
sokolska župa prirejala atletska tekmovanja, kar je pomenilo, da so v 
Ptujskem Sokolu začeli z uvajanjem atletskih disciplin v treniranje svojih 
članov. Poleg atletike je omenjeno tudi uvajanje plavanja, smučanja 
in kolesarstva.51

Ptujsko sokolsko društvo je imelo vse od svoje ustanovitve v letu 1908 
naprej narodnoobrambni značaj, kar se je še bolj izrazito pokazalo v 
letih pred začetkom druge svetovne vojne, ko so uvedli tečaje streljanja 
tako za člane kot za podmladek društva. Izvajali so t. i. dneve sokolske 
pripravljenosti, kar je pomenilo, da so vsako leto ob rojstnem dnevu 

51  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 1, ovoj št. 3, Zgodovina 
društva Sokol Ptuj 1908–1941, Sokolsko društvo Ptuj.

Slika 7:
Nastop na 
telovadišču 
(Ptujski Sokol)

Vir: ZAP, SI_
ZAP/0384 Komac 
Radoslav,  
1920 – 1972, b. d., 
AŠ 4, ov. 358.
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Adolfa Hitlerja (20. aprila) preprečevali izobešanje nemških zastav in 
kurjenje kresov. Izvajali so bojne vaje in prirejali tekmovanja v streljanju, 
metanju granat in drugih obrambnih spretnostih. Začetek druge 
svetovne vojne 1. septembra 1939 in napad na Kraljevino Jugoslavijo 
v aprilu 1941 je pomenil ponovni prelom v delovanju društev in razvoju 
atletike na Ptuju. Zadnji zapisnik pred prenehanjem delovanja Ptujskega 
Sokola je datiran na 10. marec 1941. Ko so Nemci okupirali ozemlje 
Spodnje Štajerske, je bil kmalu izdan ukaz za aretacije članov Ptujskega 
Sokola. Sokolsko društvo Ptuj je bilo razpuščeno in prepovedano, 
mnogi njegovi člani so bili aretirani, deportirani ali pa so se pridružili 
boju proti nemškemu okupatorju.52

Nemci so 8. aprila 1941 ob prevzemu oblasti na Ptuju začeli z 
izvajanjem že vnaprej pripravljenih »takojšnjih ukrepov«. Poleg zasedbe 
pomembnih zgradb v mestu so v ukrepu št. 3 pripravili tudi seznam 
oseb za aretacijo. Na seznamu je zapisanih 39 oseb, od tega trije Judje 

52  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 1, ovoj št. 3, Zgodovina 
društva Sokol Ptuj 1908–1941, Sokolsko društvo Ptuj.

Slika 8: 
Sokolski okrožni 
zlet na Ptuju – na 
Tyrševem trgu 
(Mestna tržnica 
Ptuj), leto 1938

Vir. ZAP, SI_
ZAP/0384 Komac 
Radoslav, 1920 – 
1972, b. d., AŠ 4,  
ov. 243.
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in 36 oseb, ki so bile opredeljene kot »sovražni Nemcem«53. Iz dveh 
podobnih seznamov lahko razberemo, da je večina od 36 iskanih oseb 
bila članov Sokola, kar pa ne preseneča, saj so bili vedno prepoznani 
kot slovensko narodnoobrambno društvo. Med navedenimi osebami 
so bili med drugimi tudi: dr. Franjo Šalamun, dr. Ivan Fermevc, Fran 
Lenart, Radoslav Komac, dr. Vinko Brenčič, dr. Matija Mrgole, dr. Maks 
Kovačič, Mirko Ogorelc, ing. Jože Urbančič, Milko Senčar, Uroš Peček, 
Josip Gorup in dr. Milan Zupančič. Nemški komisar Leopold Scharner 
je v svojem poročilu izpostavil, da Sokoli niso delovali samo kot 
telovadno društvo, temveč so zaradi izvajanja vojaških vaj in razširjanja 
protinemške propagande izrazito protinemško usmerjeni. Z ukrepom 
št. 5 so Nemci odredili preiskave vseh ptujskih društev in pridržanje 
članov njihovega vodstva. Skupno je na seznamu zabeleženih 60 
društev in organizacij, poleg Sokola tudi na primer Kolesarsko društvo 
Zvonček na Ptuju (Radfahrer Verein Glöcklein in Pettau) in Športni klub 
Ptuj (Sportklub).54

Odlok o ukinitvi društev je bil sprejet 16. aprila 1941 s strani načelnika 
civilne uprave. S tem je bilo ukinjeno tudi Sokolsko društvo Ptuj. Istega 
dne so Nemci v priporu že imeli starosto ptujskega Sokola, dr. Franja 
Šalamuna, ki je bil kasneje deportiran v Srbijo. 22. aprila 1941 so izvedli 
celoten popis zaplenjenega premoženja in opreme. Iz dokumentov je 
razvidno, da so poleg sokolskega arhiva in dokumentov zaplenili tudi 
športno opremo, na primer: sokolske uniforme, klopi, žoge, kopja, 
diske, krogle, skakalne palice, usnjene blazine, kladivo, lesene obroče, 
stojalo za skoke v višino idr. Posebno pozornost so namenili iskanju 
njihovih finančnih sredstev, saj so bili prepričani, da je imelo sokolsko 
društvo znatno premoženje. Iz dokumenta, datiranega na 31. december 
1941, je razvidno, da je bilo Sokolsko društvo Ptuj razpuščeno glede 

53  V Zgodovinskem arhivu na Ptuju sta bila najdena dva seznama oseb za takojšnjo 
aretacijo (prvi v fondu Radoslava Komaca, drugi v fondu Okupacijske mestne občine Ptuj). 
Po pregledu obeh seznamov smo ugotovili, da so navedene iste osebe, vendar je prihajalo 
do razlik v zapisih, saj so ponekod imena in priimki ponemčeni.

54  ZAP, fond Okupacijska mestna občina Ptuj, 1941-1945 (SI_ZAP/0458), škatla 1, ovoj 
1, Okupatorjeva predhodnica postavi ing. Celottija za komisarja občine Ptuj, 8. april 1941; 
ZAP, fond Okupacijska mestna občina Ptuj, 1941-1945 (SI_ZAP/0458), škatla 1, ovoj 1, 
Nagli ukrepi I.-IX., Ukrep III., Seznam oseb za takojšnjo aretacijo; ZAP, fond Okupacijska 
mestna občina Ptuj, 1941-1945 (SI_ZAP/0458), škatla 1, ovoj 1, Nagli ukrepi I.-IX., Ukrep 
V., Seznam društev; ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 1, ovoj 
4, Seznam oseb za takojšnjo aretacijo.
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na aprilski odlok o ukinitvi delovanja društev, njegovo premoženje pa 
je bilo preneseno na Štajersko domovinsko zvezo.55

Telesno-vzgojno društvo Partizan Ptuj je ob izdaji knjižice o delovanju 
društva do leta 1958 dobršen del besedila namenil obdobju delovanja 
Sokola vse od leta 1908 naprej. V začetnem delu so se poklonili 30 
padlim članom in članicam Sokolskega društva Ptuj v obdobju 2. 
svetovne vojne. Radoslav Komac je v posvetilu med drugim zapisal:

»/…/ Omahnili ste – pa vendar še živite. Vaš borbeni 
duh preveva naše telovadnice, preveva naše mlade 
vrste, katerim boste vedno svetal vzgled. Za to veliko 
poslanstvo – večna vam slava! /.../.«56

Športni klub Ptuj
V obdobju med letoma 1918 in 1941 je med telesno-vzgojnimi in 
športnimi društvi na Ptuju poleg Ptujskega Sokola in Telovadnega 
odseka Orel deloval Športni klub Ptuj, ki je bil ustanovljen leta 1919. 
Letnica ustanovitve kluba je razvidna na dokumentu, ki je bil naslovljen 
na Mestni magistrat Ptuj v letu 1933. Iz glave dokumenta je poleg 
letnice ustanovitve razvidna tudi organizacija kluba na več sekcij, 
podatki o klubu in grb z opisom klubskih barv. Zapisano je, da je bila 
organizacija društva razdeljena na več sekcij, in sicer: nogomet, lahka 
atletika, boks (težka atletika), hazena57, kolesarstvo, tenis, namizni 

55  ZAP, fond Okupacijska mestna občina Ptuj, 1941-1945 (SI_ZAP/0458), škatla 1, ovoj 
1, Aretacija dr. Franja Šalamuna, 16. april 1941; Pokrajinski arhiv Maribor (dalje: PAM), 
Sokolsko društvo Ptuj : ukinitveni spis (SI_PAM/0122/02004), Spis 48/2004, Popis 
sokolskega inventarja, 22. april 1941; PAM, Sokolsko društvo Ptuj : ukinitveni spis (SI_
PAM/0122/02004), Spis 48/2004, Odlok o prenosu premoženja, 31. december 1941.

56  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 1, ovoj št. 3, Zgodovina 
društva Sokol Ptuj 1908–1941, Sokolsko društvo Ptuj; TVD Partizan Ptuj 1908–1958 (Ptuj, 
1958), str. 5 (dalje: TVD Partizan Ptuj).

57  Hazena je bila predhodnica današnje oblike rokometa. Nastala je na Češkem, zasnoval 
jo je profesor Anton Krištof kot igro z žogo, ki se je igrala z rokami. Namen nove igre z 
žogo je bil nadomestiti igranje nogometa, ki je bil za člane Sokola v začetnem obdobju 
sokolskega delovanja prepovedan. Hazena je nato postala prednostno ženska športna igra, 
ki se je v naslednjih desetletjih razširila tudi na Slovenskem, vendar je sčasoma rokomet 
prevzel vodilno vlogo.
Vir: Boris Rozman, »Hazena – Ženska športna panoga«, Kronika: časopis za slovensko 
krajevno zgodovino, letnik 36, št. 3 (1988), str. 225, 231.
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tenis, sabljanje, zimski šport, vodni šport, moški in ženski rokomet ter 
avto-motor šport. Čeprav arhiv Športnega kluba Ptuj ni ohranjen, je 
ustanovitev različnih sekcij pomenila znak za napredek v raznolikosti 
športnih dejavnosti v obdobju med obema vojnama. Med naštetimi 
sekcijami je bila najbolj zastopana nogometna sekcija, ki so jo uradno 
ustanovili v letu 1920. V glavi omenjenega dokumenta so zapisani še 
podatki o klubskih prostorih, ki so se nahajali v Društvenem domu Ptuj 
in na klubskem igrišču, ki se je v začetku delovanja kluba nahajalo 
za nekdanjo ptujsko plinarno. Prvotno igrišče je bilo locirano skoraj 
na enaki lokaciji današnjega ptujskega nogometnega igrišča, ki je 
zgrajeno zraven OŠ Mladika. Zapisano je tudi, da je imel Športni klub 
Ptuj lastna teniška igrišča. Kot klubski barvi sta bili opredeljeni bela in 
lila barva. Na dokumentu je jasno razviden grb, ki združuje začetnice 
imena kluba (S, K in P), saj je bil njegov uradni naziv Sportni klub Ptuj.58

Športni klub Ptuj so v različnih virih navajali pod različnimi nazivi. 
Uradno je imel klub sicer res naziv Sportni klub Ptuj, vendar so ime 
kluba v uradnih dokumentih prevajali v Športni klub Ptuj. V časopisju 
so se pojavljala različna poimenovanja kluba, kot so na primer SK 
Ptuj ali Sportklub Pettau. V nemških časopisih Marburger Zeitung in 
Grazer Tagespost so za Športni klub Ptuj uporabljali tudi izraz »naš 
klub«, saj je bilo društvo pronemško usmerjeno. Ustanovitev politično 
nemško usmerjenega društva na Ptuju takoj po prvi svetovni vojni 
je ponovno pomenila protiutež v delovanju slovenskim telovadnim 
društvom. Napetosti, ki so bile značilne za obdobje tridesetih let 20. 
stoletja z dvigom fašizma in nacizma v Evropi, so se odražale tudi v 
zaostrovanju odnosov na področju športa na Ptuju. V letu 1930 je 
Športni klub Ptuj objavil razglas, ki je pozival člane na tekmovanja, 
vendar je bil ta objavljen samo v nemškem jeziku, kar je bilo nezakonito. 
Zoper Športni klub Ptuj je bila nato podana tožba. Slovenci, ki so bili 
člani kluba, so zaradi nemške usmerjenosti kluba postopoma iz njega 
izstopali. Kljub temu je Športni klub Ptuj deloval do leta 1941, ko so 

58  ZAP, Spisi Mestne občine Ptuj za leto 1933 (SI_ZAP/0005/054), škatla 247, št. 
spisa 130/1, Športni klub Ptuj – športno društvo Drava – prošnja za dodelitev prostora 
za vežbališče, 1933; Marija Hernja Masten, »Od začetka do »plave« Drave 1913 – 1960«, 
v: Dajmo plavi, dajmo Drava! 80 let nogometne Drave Ptuj 1933–2013 in 100 let igranja 
nogometa na Ptujskem, ur. Marija Hernja Masten in Boris Perger (Ptuj, 2013), str. 23–27 
(dalje: Masten, »Od začetka do plave Drave«).
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Nemci ob okupaciji ukinili delovanje društev. Do leta 1945 je bila 
krovna organizacija za šport Štajerska domovinska zveza. Na Ptuju 
so ustanovili Športno združenje Ptuj, ki je delovalo v več oddelkih. 
Poleg telovadbe, nogometa, tenisa, rokometa in namiznega tenisa je 
med športnimi aktivnostmi navedena tudi lahka atletika.59

59  Masten, »Od začetka do plave Drave«, str. 23, 29–30, 38–41.
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TELESNO-
VZGOJNO 
DRUŠTVO PTUJ

V letih po koncu druge svetovne vojne sta se na Slovenskem začela 
obnova in napredek v gojenju športa, med drugim tudi atletike, čeprav 
je v ospredju še vedno ostajala telovadba po zgledu sokolstva. Za 
obdobje prvih let povojnega obdobja je značilno pomanjkanje na 
vseh področjih delovanja, saj je bil uničen velik del infrastrukture, 
primanjkovalo je opreme, tudi strokovnih delavcev. Na drugi strani je 
za to obdobje značilno oblikovanje prvih organizacij, ki so pomenile 
temelj za razvoj slovenske atletike. Napredek atletike je bil največji v 
atletskem trikotniku60 mest Celje, Ljubljana in Maribor.61

Društveno življenje na Ptuju je po drugi svetovni vojni spet zaživelo, 
kar je veljalo tudi za športna društva. 26. novembra 1945 so v dvorani 
Beli križ na Ptuju ustanovili Telesno-vzgojno društvo Borba Ptuj62. 
Ustanovni sestanek je z govorom otvoril dr. Franjo Šalamun, v katerem 
je še posebej poudaril vlogo telesne vzgoje v življenju ljudi in pomen 

60  Mesta Celje, Ljubljana in Maribor so znana kot središča slovenske atletike, saj so 
novoustanovljena društva dosegala izredne uspehe na vseh nivojih atletskih tekmovanj, 
obenem pa so veliko prispevala k razvoju slovenske atletike in bila zgled za manjše kraje, 
ki so ustanavljali atletske oddelke in samostojna društva v poznejših letih.

61  Slovenska atletika 1945–1970, str. 7.

62  V nadaljnjih zapisnikih se omenja samo z imenom Telesno–vzgojno društvo Ptuj.

4.
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ponovne vzpostavitve delovanja telovadnega društva. Na ustanovnem 
sestanku društva so izvolili novo vodstvo. Za predsednika društva je 
bil izvoljen Radoslav Komac, za podpredsednika pa Boris Osole.63

Društvo je istega leta pričelo z delovanjem, vendar so bili njegovi 
začetki skromni. Predsednik Radoslav Komac je opisal več težav, ki so 
pestile društvo. Prva težava je bila gmotna škoda in s tem posledično 
pomanjkanje, ki ga je prinesla druga svetovna vojna. Telovadnice in 
orodje, ki jim je pripadalo, so bile v veliki meri poškodovane ali celo 
uničene, česar jim v prvem letu po vojni ni uspelo sanirati. Kot posledica 
je sledila prostorska stiska, s katero so se soočali novoustanovljeni 
oddelki društva. Obenem je društvu primanjkovalo tudi primernih 
telovadnih oblačil in čevljev, kar je dodaten pokazatelj skromnih 
začetkov društva, ki se je spopadalo s posledicami vojne. Naslednja 

63  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Telesno-
vzgojno društvo Ptuj – zapisniki s poročili, Zapisnik ustanovnega občnega zbora Telesno-
vzgojnega društva Ptuj 26. november 1945.

Slika 9: 
Porušeno poslopje 
Mladike po koncu 
druge svetovne 
vojne, leto 1945

Vir: ZAP, SI_
ZAP/0386 Fototeka 
1862 – 2007, AŠ 11, 
F-703.
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težava je bila pomanjkanje izobraženega in motiviranega strokovnega 
kadra, ta je bil opredeljen kot temelj za napredek pri uspešnem delu in 
vzgoji mlajših generacij ter posledično vse večje udeležbe v različnih 
telovadnih oddelkih.64

Telesno-vzgojno društvo Ptuj je imelo po ustanovitvi možnost 
uporabljati dve telovadnici, telovadnico deške šole in gimnazijsko 
telovadnico. Prva je bila zelo skromno opremljena in je niso ogrevali, 
zato je bila redkeje v uporabi. Gimnazijska telovadnica je bila nekoliko 
bolje opremljena in zato zasedena skoraj vsak dan, razen ob nedeljah. 
Telovadnica v Mladiki, ki je pred drugo svetovno vojno veljala za 
najbolje opremljeno, je bila porušena. Iz poročila o delovanju društva 
v januarju 1946 je razvidno, da je bila oprema v gimnazijski telovadnici 
skromna. Orodja s kožo, na primer mize, konji in koze, pa tudi ostale 
blazine, so bila slečena. Med orodjem so med drugim manjkali krogi 
in mreža za odbojko. Zabeleženo je bilo tudi, da so bila nekatera okna 
gimnazijske telovadnice razbita. Zaradi slabega gmotnega stanja je 
bil prvi cilj društva z udarniškim delom urediti telovadne prostore.65

Kljub težavam, s katerimi so se v društvu soočali po drugi svetovni 
vojni, so v prvih mesecih organizirali več oddelkov, ki so jih imenovali 
vrste. Najpomembnejša dejavnost je tudi v tem obdobju ostala 
telovadba, izvajali so jo v več oddelkih, in sicer: člane je vodil Stanko 
Prejac, članice je vodila Gizela Kovač, mladince je vodil Mišo Drobina, 
mladinke pa Mira Šentjurc. Za fante med 10 in 14 let je bil zadolžen 
Franc Lubec, za punce med 10 in 14 let pa Zlata Košar. Za mlajše 
otroke telovadbe v tem obdobju niso organizirali zaradi pomanjkanja 
strokovnih delavcev in telovadnih prostorov. V vseh oddelkih skupaj 
je v februarju 1946 vadilo 191 oseb, od tega 35 članov in 14 članic, kar 
je bilo že po takratnih ocenah nizko število udeležencev, saj naj bi v 
tem obdobju ptujske šole obiskovalo okoli 2000 otrok in mladine.66

64  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Govor 
Slava Komaca na občnem zboru društva.

65  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Telesno-
vzgojno društvo Ptuj, Poročilo o delovanju na okrajnem sestanku v Ptuju 27. januarja 1946.

66  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Telesno-
vzgojno društvo Ptuj, Zapisnik izrednega občnega zbora Telesno-vzgojnega društva 
Ptuj 18. marca 1946; Poročilo načelnika telovadnega odseka na izrednem občnem zboru 
Telesno-vzgojnega društva Ptuj 18. marca 1946.
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Poleg organiziranja telovadnih oddelkov so ustanovili tudi oddelke za 
drsanje, košarko, namizni tenis, odbojko, nogomet, plavanje, proste 
panoge (atletske discipline), smučanje in organiziranje izletov. Atletika 
je v seznamu oddelkov društva zabeležena posebej, kot oddelek za 
proste panoge ali lahko atletiko. Leta 1946 je oddelek vodil Franček 
Gunžar. V poročilu načelnika za leto 1946 je razvidno, da je bil namen 
atletske panoge trenirati predvsem na letnih telovadiščih, torej v 
toplejšem delu leta. Infrastruktura je bila v obdobju po drugi svetovni 
vojni skromna, čeprav sta bili na Ptuju dve zunanji telovadišči in nekaj 
opreme za izvajanje atletskih disciplin, vendar popis te opreme v 
zapisih ni opredeljen. Kljub obstoječim zunanjim telovadiščem pa so 
bila tudi ta v slabem stanju, saj so jih obnavljali z udarniškim delom.67

Glavni cilj Telesno-vzgojnega društva je bil obnova obstoječih notranjih in 
zunanjih telovadnih prostorov. Z organiziranjem tečajev in prijavljanjem 
na tečaje v okoliških krajih so želeli poskrbeti za izobraževanje strokovnih 
delavcev, kar bi zagotovilo kader za širitev dejavnosti oddelkov. Glavni 
cilj društva po obnovi je bil predvsem pridobiti na množičnosti športnega 
udejstvovanja mlajših generacij in otrok, kar so poskušali storiti skozi 
organiziranje različnih prireditev. V glavnem so to bili teki čez drn in 
strn (kros), pri katerih so v več skupinah sodelovali vsi oddelki društva, 
obenem so bile k sodelovanju povabljene druge organizacije. Društvo 
je organiziralo tek z baklami ob spominu na boje v drugi svetovni vojni. 
Sodelovali so tudi na izmeničnem teku Trst-Beograd ob rojstnem dnevu 
Josipa Broza - Tita.68

67  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Telesno-
vzgojno društvo Ptuj, Poročilo načelnika telovadnega odseka na izrednem občnem zboru 
Telesno-vzgojnega društva Ptuj 18. marca 1946.

68  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Telesno-
vzgojno društvo Ptuj, Poročilo načelnika telovadnega odseka na izrednem občnem zboru 
Telesno-vzgojnega društva Ptuj 18. marca 1946.
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Fizkulturno društvo Ptuj
Z ustanovitvijo Fizkulturne zveze Slovenije v letu 1946 je v ohranjenih 
zapisnikih v arhivskih virih zabeleženo drugačno ime društva, in sicer 
Fizkulturno društvo Ptuj. Zapisano je bilo, da je lastninska pravica 
prešla z lokalnega društva na FZS za vse nepremičnine, ki so bile v 
lasti prejšnjih telovadnih in športnih društev. Kljub organizacijskim 
spremembam na republiškem in lokalnem nivoju pa se realna slika do 
konca leta 1946 ni veliko spremenila. Poročila v zapisnikih še vedno 
nakazujejo na enake težave kot v začetku leta 1946. Še vedno je bilo 
premalo strokovnih delavcev na eni strani in pomanjkanje urejenih 
telovadnih prostorov na drugi strani. V novembru leta 1946 je bila edina 
primerna telovadnica za redno uporabo gimnazijska telovadnica. Do 
večjih sprememb na področju množičnosti telovadbe ni prišlo, saj so 
še vedno poročali o nizkem številu telovadcev. Nekateri so za to krivili 
stanje duha po drugi svetovni vojni, drugi so to pripisali splošnemu 
nezanimanju mlajših generacij, spet tretji pa so se za mlajše generacije 
zavzeli in iskali razloge v napornih obnovitvenih delih. Veliko mladih 
je bilo namreč zaposlenih z udarniškim delom, na primer pri obnovi 
železniških prog.69

Kljub skromnim društvenim začetkom v prvem povojnem letu pa je na 
različnih atletskih tekmovanjih nastopala ptujska atletinja Mira Šentjurc. 
V letu 1946 je tekmovala za Fizkulturno društvo Ptuj, v letu 1947 pa je 
prestopila v ljubljansko društvo Enotnost. Na Balkanskih igrah, ki so 
leta 1946 potekale v Tirani, je dosegla srebrno odličje, in sicer v teku na 
100 m z rezultatom 13,6 s. Istega leta so v Celju organizirali Prvenstvo 
Slovenije v mnogoboju, na katerem je bil njen rezultat skoka v višino 
najboljši v Jugoslaviji. Na državnem prvenstvu v mnogoboju v Beogradu 
je dosegla najboljši rezultat pri skoku v daljino, in sicer 482 cm, skupno 
pa je na prvenstvu dosegla tretje mesto s 2684 točkami. Iz pregleda 
prvenstev za člane in članice je za leto 1946, ko je prvenstvo potekalo 
v Ljubljani, razvidno, da je Mira Šentjurc dosegla najboljša rezultata v 

69  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Fizkulturno 
društvo Ptuj, Zapisnik občnega zbora 30. november 1946.
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teku na 100 in 200 metrov ter se tako uvrstila med slovenske prvake 
FLRJ. V teku na 100 metrov je dosegla prvo mesto z rezultatom 13,6 s, 
v teku na 200 metrov pa prvo mesto z rezultatom 28,3 s. Leta 1947 jo 
je Fizkulturno društvo Ptuj prijavilo na sodelovanje na tretjem državnem 
prvenstvu FLRJ v atletiki, ki je potekalo v Celju. V skoku v daljino se je 
uvrstila na drugo mesto z rezultatom 513 cm. V letu 1947 se je udeležila 
Balkanskih iger v Bukarešti, kjer je v teku na 100 m z rezultatom 13,3 s 
osvojila tretje mesto. Tekla je tudi v štafeti 4x100 m in osvojila srebrno 
odličje, obenem pa so jugoslovanske atletinje izboljšale takratni državni 
rekord z rezultatom 51,6 s. Tako uspehi Mire Šentjurc kot uspehi drugih 
atletinj so imeli velik pomen na področju razvoja ženske atletike, ki je 
svoj prvi večji napredek doživela do leta 1950.70

70  Edita Djogič, Razvoj slovenske atletike od leta 1945 do 1950, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za šport: diplomsko delo (Ljubljana, 2007), str. 19–20, 22, 24, 27–28, 63–64; 
Slovenska atletika 1945–1970, str. 8; ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 
1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 3, Priloga k točki 3, Poročilo o dosedanjem delu atletske 
sekcije v sestavu TVD Partizan, 29. februar 1980.

Slika 10: 
Slovenski 
udeleženci 
Balkanskih iger v 
Bukarešti, z leve:  
V. Kofol, A. Butia, 
M. Šumak, v sredini 
Mira Šentjurc 
(Čuček), D. Žerjal, 
S. Deržek, F. Rehar 
in M. Repovž, 
Bukarešta, 6. – 8. 
9. 1947

Vir: Muzej športa, 
fond Marko Račič, 
MŠ-MR-1152.
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FZS je ponovno reorganizacijo izvedla leta 1947, ko so ukinili fizkulturna 
okrožja in organizirali okrajne fizkulturne odbore. Glavni cilj ustanovitve 
odborov je bilo vpeljevanje boljše iniciative v delo društev in njihovih 
delavcev. Kljub temu je v virih zabeleženo, da sta delitev in opravljanje 
dela ostala približno enaka. Obenem so težave ostajale enake in so 
jih reševali postopoma. Dejavnost društva se je v letu 1947 kljub temu 
povečala, saj so sodelovali in izvedli večje število tekmovanj, na primer: 
sindikalni mnogoboj, spomladanski in jesenski kros, Titovo štafeto ter 
vztrajnostni tek. Do prave delitve in gojenja atletskih disciplin v tem 
obdobju na Ptuju še ni prišlo.71 Leto 1948 je na področje slovenske 
atletike prineslo nove spremembe, saj je bila ustanovljena Atletska 
zveza Slovenije. V ospredju je bilo še vedno gojenje telovadbe, obenem 
pa je v letih po drugi svetovni vojni na množičnosti pridobival nogomet. 
Na II. kongresu Fizkulturne zveze leta 1948 je prišlo do zahtev po 
ločitvi telovadbe in športa. To je pomenilo ustanovitev Telovadne 
zveze Jugoslavije in Športne zveze Jugoslavije, ki sta začeli z ločenim 
delovanjem.72

Telovadno društvo Mladost
Na Ptuju so 26. novembra 1949 ustanovili Telovadno društvo Mladost. 
Pobuda za ustanovitev novega društva pa je prišla s strani dijaštva. 
Tako sta na Ptuju v krajšem obdobju delovali dve telovadni društvi. Kot 
predsednik je bil v dokumentih naveden Radoslav Komac, ki je imel 
vodstven položaj tudi v Fizkulturnem društvu Ptuj73. Poleg telovadnega 
odseka z več oddelki so ustanovili odseke za zimski šport, tenis, 
nogomet, športne igre in atletiko. V prvem letu delovanja je imelo 
društvo 31 članov in 22 članic. Obe društvi sta se srečevali z enakimi 
težavami, od pomanjkanja strokovnih delavcev, do pomanjkanja opreme 
in prostora. Prav tako je moralo prihajati do usklajevanja terminov s 
Telovadnim/Fizkulturnim društvom Ptuj. V Telovadnem društvu Mladost 
je bilo v ospredju še vedno gojenje športne vzgoje oziroma telovadbe, 

71  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Okrajni 
fizkulturni odbor Ptuj, Poročilo iniciativnega odbora za čas od 12. oktobra do ustanovnega 
občnega zbora 28. decembra 1947.

72  TVD Partizan Ptuj, str. 24.

73  V arhivskih virih so omembe Telovadnega in Fizkulturnega društva Ptuj pomešane. 
Čeprav naj bi se Telovadno društvo Ptuj preimenovalo v Fizkulturno društvo Ptuj, so 
pogosto tudi kasneje uporabljali prvi naziv društva.



T E L E S N O - V Z G O J N O  D R U Š T V O  P T U J 48

zato so manj pozornosti namenjali ostalim panogam. Posledično je 
tudi prišlo do razvoja in uveljavitve sekcije za atletiko, ki je bila pod 
vodstvom Danice Lubec.74

Po letu dni vzporednega delovanja je postalo jasno, da je na Ptuju 
bolj smiselno združiti dejavnosti obeh društev. Na občnem zboru 
Telovadnega društva Mladost so tako konec decembra 1950 potrdili 
združitev s Telovadnim/Fizkulturnim društvom Ptuj v enotno Telovadno 
društvo Mladost. Na občnem zboru so sprejeli nov načrt dela za leto 1951 
in izvolili nov upravni odbor društva. Glavni cilj je bil odpraviti splošno 
športno pasivnost na Ptuju, predvsem med mlajšimi generacijami. V 
letu 1952 je krovna organizacija na Ptuju postalo novoustanovljeno 
društvo Telesno-vzgojno društvo Partizan, ki je bilo nosilec športnega 
in tako tudi atletskega razvoja do leta 1980.75

74  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, TD Mladost 
Ptuj 1949–1950, Poročilo upravnega odbora na prvem letnem občnem zboru 20. decembra 
1950.

75  Slovenska atletika 1945–1970, str. 7–8; TVD Partizan Ptuj, str. 24; »Novoustanovljeno TD 
Mladost bo pripomoglo k poživitvi fizkulture na Ptuju«, Ptujski tednik. Glasilo Osvobodilne 
fronte za ptujski okraj, 12. januar 1951, št. 2, str. 4.
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TELESNO-
VZGOJNO 
DRUŠTVO 
PARTIZAN

Letni občni zbor Telovadnega društva Mladost Ptuj, 17. februarja 1952, 
je pomenil ustanovni zbor novega društva, in sicer Telesno-vzgojnega 
društva Partizan (dalje: TVD Partizan Ptuj). Radoslav Komac, ki je bil 
v povojnem obdobju eden ključnih ljudi pri obnovi, organizaciji in 
napredku obeh telovadnih društev, je v svojem otvoritvenem govoru 
povedal: »/…/ Z današnjim dnem bo prevzela naša telovadna organizacija 
v Ptuju v osvobodilnih bojih proslavljeno ime v svoj ščit. /…/«.76

Na ustanovnem občnem zboru je bilo prisotnih 51 članov društva, od 
tega 25 članov in 26 mladincev ter mladink, ki so izvolili nov upravni 
odbor društva. Predsednik TVD Partizan Ptuj je postal Radoslav Komac, 
podpredsednik pa Jurij Zadravec. Izvolili so še načelnika Stevana 
Ečedina, podnačelnika Branka Furlana, načelnico Gizelo Zavadlal, 
podnačelnico Katico Carli, tajnik je postal Mišo Drobina, blagajnik 
Ladislav Šarc, prosvetarka Vida Sluga, gospodar Jožko Zega in glavni 
zdravnik dr. Matija Mrgole. Poleg upravnega odbora so bili v tričlanski 
nadzorni odbor izvoljeni Boris Bačner, Branko Bartel in Engelbert 
Letič. Prav tako tričlanski je bil disciplinski odbor z naslednjimi člani: 
Anton Kancler, Darinka Zupančič, Silva Šarc. Izvoljeno je bilo tudi 

76  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Zapisnik 
o rednem občnem zboru TD Mladost in ustanovnem občnem zboru Partizan, 17. februar 
1952.

5.
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častno razsodišče, katerega člani so postali Lojzka Stropnik, Marica 
Mlinar in Franc Lubec. Navedeni člani so tako postali prvi delavci77 
TVD Partizan Ptuj.78

Nato je 25. januarja 1953 sledila ustanovitev Okrajnega odbora za 
telesno vzgojo Partizan Ptuj. Na ustanovnem sestanku so bili prisotni 
predstavniki že obstoječih društev Partizan na Ptuju, v Markovcih in 
Ormožu. Kot predstavnik TVD Partizan Markovci je na tem sestanku 
prisostvoval Jože Štrafela79, ki je v naslednjih desetletjih postal ena 
od osrednjih osebnosti pri organizaciji in delovanju tako TVD Partizan 
Markovci kot TVD Partizan Ptuj. Obenem so bili prisotni tudi zastopniki 
tistih krajev, v katerih so nameravali ustanoviti nove oddelke Telesno-
vzgojnega društva Partizan: Cirkulane, Majšperk, Makole, Kidričevo 
in Vitomarci. Organizacija novih oddelkov v manjših krajih v okolici 
in njihovo povezovanje z že obstoječimi odseki sta bili namreč glavni 
nalogi Okrajnega odbora za telesno vzgojo Partizan v ptujskem okrožju. 
Radoslav Komac je poleg predsedstva TVD Partizan Ptuj prevzel tudi 
nalogo predsednika okrajnega odbora Partizana za ptujsko okrožje.80

V ospredju je, glede na knjižico, ki povzema zgodovino TVD Partizan 
Ptuj do leta 1958, še vedno ostajala predvsem telovadba. Članstvo 
se je z leti povečevalo, s tem pa tudi število telovadnih oddelkov. Leta 
1953 je bilo v TVD Partizan Ptuj včlanjenih 234 telovadcev, ki so bili 
organizirani v 16 oddelkih. Leto 1954 pa so v obdobju do leta 1958 šteli 
za višek društvenega delovanja glede na število članov, ki je naraslo na 
631, med njimi je bilo 528 telovadcev. Obenem se je povečalo število 
oddelkov, in sicer na 19 oddelkov, ti so imeli 18 vaditeljev. Leti 1954 in 
1955 sta bili glede na udeležbo telovadcev na različnih tekmovanjih 

77  Gizela Zavadlal, Mišo Drobina, Ladislav Šarc, Franc Lubec, Radoslav Komac in Jurij 
Zadravec so kot zaslužni delavci od Republiške zveze Partizana prejeli priznanja ob 10. 
obletnici delovanja TVD Partizana Ptuj.
Vir: TVD Partizan Ptuj 1908–1958 (Ptuj, 1958), str. 28.

78  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Zapisnik 
o rednem občnem zboru TD Mladost in ustanovnem občnem zboru Partizan, 17. februar 
1952.

79  Jože Štrafela in Radoslav (v arhivskih virih Slavo) Komac sta zbrala večino 
gradiva o razvoju športnih/telovadnih organizacij na Ptuju od začetkov v 20. stoletju s 
sokolskim gibanjem do delovanja TVD Partizan Ptuj. Zbrano gradivo je bilo nato predano 
Zgodovinskemu arhivu na Ptuju.

80  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, Okrajna 
zveza, občni zbori Partizan 1953–1956, Zapisnik ustanovnega občnega zbora »Partizan« 
okrajnega odbora za telesno vzgojo v Ptuju, 25. januar 1953.
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ocenjeni kot uspešni, čeprav je zabeleženo, da se članstvo v letu 1955 
ni povečalo. V prvih letih delovanja TVD Partizan Ptuj so se njegovi člani 
udeleževali okrajnih, pa tudi republiških telovadnih zletov. Poleg tega 
so organizirali tekmovanja v smučanju in plavanju. Na pomembnosti 
je začel pridobivati program partizanskega mnogoboja.81

Poleg telesne vadbe je bila prednostna naloga vzgoja mlajših generacij, 
kar kaže na širši družbeni pomen delovanja društva:

»/…/ Ne zgolj zdrav in krepak rod, temveč naj se v 
liku pripadnika Partizana odražajo vse tiste vrline, ki 
odlikujejo človeka naše družbe. Zato ni slučaj, da je 
Partizan poleg telesne vadbe prevzel v svoj načrt del 
splošne vzgoje mladega rodu, ki naj se odlikuje ob 
slehernem delu v telovadnici in izven nje. /…/«82

V letih po drugi svetovni vojni sta se obe novoustanovljeni društvi 
soočali z enakimi težavami, kot so pomanjkanje strokovnih delavcev, 
primerne infrastrukture in zanimanja za telovadbo in šport med 
mlajšimi generacijami na Ptuju. Vse težave so ostale enake tudi po 

81  TVD Partizan Ptuj, str. 25–26.

82  TVD Partizan Ptuj, str. 27.

Slika 11: 
Ptujska atleta 
Milan Ostrman  
in Marjan Vidovič 
leta 1953 na 
atletski stezi iz 
ugaskov

Vir: Arhiv Zavoda 
za šport Ptuj 
(fotografija je bila del 
razstave ob otvoritvi 
Mestnega stadiona 
Ptuj v letu 2003).
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ustanovitvi TVD Partizan Ptuj. Petdeseta in šestdeseta leta 20. stoletja 
kažejo na stagnacijo delovanja društva, saj so se pogoji slabšali. Z 
leti je namreč prostorska stiska postajala vse večja, obenem pa 
se je krog strokovnih delavcev manjšal. Posebej neugodno je bilo 
delovanje društev pozimi, ko letna telovadišča niso bila na voljo in se je 
zasedenost telovadnic povečala. Predvsem pa je v tem obdobju, poleg 
drugih, stagniralo gojenje atletskih disciplin, ki je vsaj na področju 
ženske atletike z atletinjo Miro Šentjurc na čelu po drugi svetovni vojni 
začelo kazati obetavne začetke tudi na Ptuju. Obdobju stagnacije je 
sledilo obdobje vzpona atletske sekcije v TVD Partizan Ptuj, ki je do 
leta 1980 in ustanovitve samostojnega atletskega kluba ostala njegova 
najuspešnejša sekcija.83

Izgradnja stadiona
V prvih letih po koncu druge svetovne vojne je bilo delovanje na 
področju športa usmerjeno predvsem v obnovo, saj so se organizacije 
soočale s pomanjkanjem na vseh področjih delovanja. Poleg uničene 
infrastrukture je primanjkovalo tudi druge opreme in strokovnih 
delavcev. S podobno situacijo so se soočali tudi na Ptuju. Na 
prostoru, kjer danes stoji ptujski mestni stadion (Čučkova ulica 7), je 
bilo po letu 1945 nogometno igrišče Športnega društva Drava, ni pa 
bilo izgrajene druge infrastrukture in opreme za izvajanje različnih 
športnih aktivnosti. Petletni načrt FLRJ je na področju športa za razvoj 
in napredek predvideval izgradnjo 70 telovadišč, novih fizkulturnih 
in planinskih domov, kopališč ter smučarskih skakalnic. V obsegu 
omenjenega načrta so leta 1949 na Ptuju na nogometnem igrišču 
Športnega društva Drave začeli z izgradnjo mestnega stadiona. V 
načrtu je bila izgradnja igrišč za nogomet, košarko, rokomet, odbojko 
in tenis, atletska steza, naprave za skoke in mete, slačilnica, tribuna 
in ostali pripadajoči objekti. V letu 1949 so sicer že uredili vprašanje 
strokovnega vodstva in vprašanje zemljišča za gradnjo stadiona, pa 
vendar so se v praksi srečevali s težavami izvedbe del (na primer 
samo za ureditev atletske steze so predvideli, da bi bilo potrebno 
pripeljati 200 vagonov premogovnega pepela). V začetku leta 1952 so 
organizirali tudi prvo sejo odbora, ki bi vodil izgradnjo spomenika padlim 
borcem in žrtvam 2. svetovne vojne. Idejni projekt je predvideval, da bi 

83  ZAP, fond Komac Radoslav, 1920–1972 (SI_ZAP/0384), škatla 2, ovoj št. 5, K poročilu 
nadzornega odbora na občnem zboru TVD Partizana, 15. februar 1965.
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med zdravstvenim domom in Mladiko zgradili kulturni dom poimenovan 
po Jožetu Lacku z nogometnim igriščem. Kljub živahni javni razpravi in 
mnenju, da bi Ptuj potreboval prostor, namenjen različnim kulturnim in 
gospodarskim dogodkom, pa do uresničitve projekta ni prišlo. Športno 
društvo Drava je v letu 1952 nadaljevalo z urejanjem prostora športnega 
igrišča in izgradnjo tribune na stadionu.84

Leta 1953 je bil glavni projekt gradnja športne tribune. Republiška 
gradbena inšpekcija je po reviziji dokumentov izdala odločbo o 
ustavitvi gradnje na športnem igrišču, saj se je delo izvajalo brez 
potrebnih dovoljenj. Kljub izdani odločbi so investitorji z delom 
nadaljevali. Do avgusta 1953 so bili zgrajeni vsi nosilni in železno-
betonski deli gradnje. V septembru 1953 je ponovna revizija pokazala 
konstrukcijske in statične napake v izgradnji športne tribune. Sledil je 

84  Krajnc V., »V Ptuju gradimo fizkulturni stadion«, Naše delo (Ptuj), 16. september 1949, 
št. 24, str. 4; Jz, »Med Zdravstvenim domom in Mladiko bi stala impozantna stavba«, Ptujski 
tednik. Glasilo Osvobodilne fronte za ptujski okraj, 4. januar 1952, št. 1, str. 1; V. J., »V dveh 
letih bo imel Ptuj lepo novo zgradbo«, Ptujski tednik. Glasilo Osvobodilne fronte za ptujski 
okraj, 11. januar 1952, št. 2, str. 1; Arhiv Zavoda za šport Ptuj, Odločba komisije za revizije 
programov in projektov, Državni sekretariat za gospodarstvo Ljudske Republike Slovenije, 
28. december 1953.

Slika 12: 
Mestni stadion Ptuj

Vir: Arhiv Zavoda za 
šport Ptuj (fotografija 
je bila del razstave ob 
otvoritvi Mestnega 
stadiona Ptuj v letu 
2003).
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odgovor investitorjev, ki so revizijski komisiji v pregled predali elaborat 
s projektom za tribuno. Elaborat je bil označen kot nepopoln, ne samo 
zaradi pomanjkanja načrtov, ki so se natančno dotikali izgradnje 
tribune, ampak – ker obenem niso predložili nadaljnjih načrtov 
urejanja športnega igrišča in njegove okolice. Vsi omenjeni zapleti so 
pripeljali do tega, da je revizijska komisija zavrnila glavni projekt.85 Kljub 
napakam pri statičnih izračunih je bil potek gradnje športnih tribun v III. 
fazi, kar je pomenilo, da so velik del gradnje že opravili. Posledično je 
revizijska komisija opustila tudi presojo ustreznosti in funkcionalnosti 
objekta. Zaradi prvotnih napak je bil potreben sanacijski načrt. Gradnja 
in načrt razširitve športnih tribun se je skupaj z urejanjem športnega 
igrišča končala v letu 1956, ki je znano kot leto izgradnje današnjega 
stadiona. Stadion je bil namenjen za izvajanje več športnih disciplin, 
med drugim atletike, rokometa in nogometa. Atletska steza, ki je bila 
prekrita s premogovnim pepelom (ugaski/lešem), je bila v uporabi že 
prej, vsaj od leta 1953, o čemer nam priča fotografsko gradivo.86

Delovanje TVD Partizan Ptuj  
med letoma 1960 in 1980
Vse od konca druge svetovne vojne pa do konca šestdesetih let 20. 
stoletja je na Ptuju potekala obnova, ponovno organiziranje športnih 
društev, kar se je izkazalo za dolgotrajen proces. Kot je že bilo 
omenjeno v prejšnjih poglavjih, je v petdesetih letih krovna telovadna 
organizacija postal TVD Partizan, kljub temu pa je na Ptuju delovalo 
tudi Športno društvo Drava Ptuj. TVD Partizan je bil organiziran tudi 
v okoliških krajih, in sicer TVD Partizan Kidričevo in TVD Partizan 
Markovci pri Ptuju. Atletska sekcija TVD Partizan Kidričevo je imela v 
obdobju do leta 1970 skupaj 25 članov, od tega je bilo 21 tekmovalcev, 
vendar je bilo delovanje tega oddelka občasno. Nasprotno tej, je bila 
atletska sekcija TVD Partizan Markovci pri Ptuju dejavna skozi vsa leta. 
Skupno so imeli 20 članov, od tega je bilo 19 tekmovalcev. V almanahu 
je bilo zabeleženo, da so se v Markovcih prednostno posvečali tekom 
na srednje in dolge proge, pri katerih so dosegali najboljše rezultate. 

85  Arhiv Zavoda za šport Ptuj, Odločba komisije za revizije programov in projektov, 
Državni sekretariat za gospodarstvo Ljudske Republike Slovenije, 28. december 1953.

86  Arhiv Zavoda za šport Ptuj, Mestni stadion Ptuj: Prenovljena atletska steza, oktober 
2003.
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Atletska sekcija TVD Partizan Ptuj v almanahu do leta 1970 ni posebej 
omenjena.87

V Almanahu slovenske atletike med letoma 1945 in 1970 je kot 
samostojna atletska organizacija zabeleženo tudi društvo z nazivom 
Atletski klub Drava Ptuj (dalje: AK Drava Ptuj), ki je delovalo ob boku 
atletske sekcije TVD Partizan. Po spominih Branka Turkuša, ki je v klubu 
deloval kot trener, so AK Drava Ptuj ustanovili na pobudo Športnega 
društva Drava, in sicer v novembru leta 1959. Na ustanovnem sestanku je 
bil kot prvi predsednik kluba imenovan Jože Stropnik, takratni ravnatelj 
Vajenske šole raznih strok Ptuj. V almanahu je zabeleženo, da je imel AK 
Drava Ptuj vsega skupaj 30 članov, od katerih je bilo 25 tekmovalcev. Po 
nekajletnem delovanju so se, predvsem po odhodu predsednika kluba 
Stropnika, začele pojavljati različne kadrovske in finančne težave, ki 
so pripeljale do prenehanja delovanja kluba. V letu 1976 je predsednik 
TVD Partizan Ptuj, Jože Štrafela, na Službo družbenega knjigovodstva 
na Ptuju naslovil prošnjo za prenos sredstev AK Drave Ptuj na TVD 
Partizan Ptuj in ukinitev obstoječega računa. Podal je obrazložitev, da 
je AK Drava Ptuj prenehal z delovanjem že pred leti in da so zabeleženi 
atleti prestopili v atletsko sekcijo TVD Partizan Ptuj.88

Po uspehih Mire Šentjurc v prvih letih po drugi svetovni vojni je 
Jože Štrafela v svojem poročilu do leta 1970 izpostavil ptujskega 
atleta Marka Slugo, ki je tekmoval na področnih tekmovanjih. Svoje 
največje uspehe je Sluga dosegal v deseteroboju. Do leta 1970 je 
Štrafela zabeležil uspešne tekmovalce v partizanskem mnogoboju, 
in sicer Milana Ostrmana, Jožeta Vidoviča in Marjana Vidoviča. Ti so 
v naslednjih letih tekmovali za Atletski klub Branik. V partizanskem 
mnogoboju so ptujski atleti dosegli svoj prvi večji uspeh na državnem 
prvenstvu leta 1965, ko so mladinci in mladinke v Kosovski Mitrovici 
dosegli prvo mesto in s tem prejeli tudi glavno nagrado – »Titovo 
zastavo«. Srdan Carli je takrat postal mladinski državni prvak, drugo 
mesto pa je osvojil Branko Tonejc. Med mladinkami je državna prvakinja 
postala Anica Vrtič. Med člani pa je Oto Mesarič dosegel tretje mesto.89

87  Slovenska atletika 1945–1970, str. 24–25.

88  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
14, Prenehanje Atletskega kluba Drava Ptuj in prenos sredstev, 8. januar 1976; Slovenska 
atletika 1945–1970, str. 16–17; Dušan Koren, Zgodovinski razvoj atletike na Ptuju, Univerza 
v Ljubljani, Fakulteta za šport: diplomsko delo (Ljubljana, 2000), str. 28.

89  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, Priloga k točki 3, Poročilo o dosedanjem delu atletske sekcije v sestavu TVD Partizan, 
29. februar 1980.
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V obdobju med letoma 1970 do 1980 so pri AZS podali oceno o razvoju 
atletike na Slovenskem, ki naj bi svoj vrh dosegla do leta 1963, nato 
pa je razvoj prešel v stagnacijo. Znaki za to so bili stagnacija števila 
atletskih klubov in sekcij, obenem pa tudi vedno manj atletov. Za krizo 
slovenske atletike je veljala tudi prva polovica sedemdesetih let 20. 
stoletja, sledil ji je ponoven vzpon v razvoju in gojenju atletskih disciplin. 
Kljub težavam, s katerimi se je soočala atletika kot športna panoga 
na republiškem in zveznem nivoju, pa je atletska sekcija TVD Partizan 
Ptuj v desetletju do leta 1980 postajala vedno bolj uspešna.90

Obdobje do leta 1970 je bilo tudi obdobje odmika od gojenja klasične 
telovadbe po sokolskem vzoru. Prišlo je namreč do diferenciacije med 
različnimi športnimi panogami, ki so se izoblikovale posebej in ne skupaj 
s telovadbo. Z oživitvijo društvenega življenja po drugi svetovni vojni je 
razvidno ustanavljanje sekcij v društvih, ki so pomenile samostojnejši 
razvoj določene športne panoge. Posledično so na Ptuju v obdobju do 
leta 1970 izvajali vedno manj telovadnih nastopov, kar je bilo značilno za 
člane Sokola v obdobju tridesetih let 20. stoletja. Takrat so bili telovadni 
nastopi stalnica pri popestritvi mestnih proslav in prireditev. V letu 1968 
so po omenjenem vzoru načrtovali množični telovadni nastop ob 1900. 
obletnici mesta Ptuj. Poleg izvajanja skupinskih vaj so se na sestanku, 
na katerem so sodelovali telovadni učitelji, predstavniki občinske zveze 
za telesno kulturo Ptuj in Maribor, pa tudi predstavnik ptujske vojaške 
garnizije, dogovarjali o popestritvi programa z atletskim tekmovanjem. 
Izpostavljena je bila tudi problematika v razvoju atletike na Ptuju, saj 
so že v letu 1968 opozarjali, da bi bila ustanovitev samostojnega 
atletskega kluba, ki bi atletom in atletinjam zagotavljal strokovnejši 
trening, nujna.91

Nasprotno je v atletiki postajal vse popularnejši program partizanskega 
mnogoboja, ki se je tradicionalno izvajal od leta 1948. Partizanski 
mnogoboj je bil sestavljen iz različnih atletskih disciplin, vaj na orodju 
in premagovanju različnih poligonov, vendar so ga med letoma 1974 
in 1975 posodobili. Posodobljen program partizanskega mnogoboja je 
vseboval šest obveznih disciplin, in sicer: tek na 50 metrov z visokim 
startom, tek na 2400 metrov za moške in tek na 1600 metrov za 
ženske, dvigovanje telesa na švedski klopi, skok v daljino z mesta, 

90  Arhiv Zavoda za šport Ptuj, Mestni stadion Ptuj: Prenovljena atletska steza, oktober 
2003; Slovenska atletika 1970–1980, str. 5–6.

91  Z. R., »Priprave na 1900 letnico Ptuja. Množičen telovadni nastop«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 31. oktober 1968, št. 43, str. 6.
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globok predklon na klopi in streljanje z zračno puško. Poleg obveznih 
disciplin je vseboval tudi tri discipline po izbiri: plavanje prosti slog na 
50 metrov, vožnja s kolesom (10 kilometrov moški, 5 kilometrov ženske), 
orientacijski tek v naravi (8 km moški, 4 km ženske). Tekmovanje v 
partizanskem mnogoboju je potekalo v sestavi vseh obveznih disciplin 
in ene discipline iz programa po izbiri. Skupno so torej tekmovali v 
7 disciplinah. Ptujski atleti so v partizanskem mnogoboju sodelovali v 
II. in III. težavnostni kategoriji, vendar so skozi vsa leta dosegali dobre 
rezultate.92

Kot je že bilo omenjeno, so že v šestdesetih letih 20. stoletja obstajali 
pozivi po ustanovitvi samostojnega atletskega kluba na Ptuju. Kljub 
pobudam in celo pisanju časnikov o tej tematiki pa sta organizacija in 
razvoj ptujske atletike do leta 1980 ostala pod okriljem TVD Partizan Ptuj. 
V desetletju med letoma 1970 in 1980 je kljub temu prišlo do napredka 
atletike na Ptuju. Atleti so najprej večinoma tekmovali na okrajnih 
tekmovanjih, ki so jih organizirala okoliška društva Partizana. Nastopali 
so na tekmovanjih na lokalnem in regionalnem nivoju, v letih do 1980 
pa so ptujski atleti nastopali tudi na republiškem in državnem nivoju.93

Problematika pomanjkanja izobraženih strokovnih delavcev je ostajala 
na Ptuju aktualna v sedemdesetih letih 20. stoletja. Jože Štrafela, ki je 
bil takrat tudi predsednik občinske zveze za telesno kulturo na Ptuju, je 
v svojem poročilu leta 1970 na konferenci zveze izpostavil problematiko 
pomanjkanja izobraženih profesorjev za pouk športne vzgoje. Na Ptuju 
je bil namreč v tem obdobju samo en profesor športne vzgoje, in sicer 
Milan Cimerman, ki je poučeval na ptujski gimnaziji. Poročilo Jožeta 
Štrafele je izzvalo razpravo o kadrovskih in finančnih vprašanjih, saj 
so se s podobnimi težavami srečevali tudi v športnih društvih. V tem 
obdobju so želeli povezati pedagoško delo pri športni/telesni vzgoji 
z društvenim življenjem v klubih, saj naj bi se mladi za šport navdušili 
ravno v šoli, kar bi jih prepričalo za udejstvovanje v društvih.94

92  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
7, Brošura Partizanski mnogoboj: program preverjanja telesne zmogljivosti, Beograd, april 
1974/ Ljubljana, april 1975.

93  Raznolikost tekmovanj, ki so se jih udeleževali ptujski atleti je razvidna iz rezultatov 
zbranih v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 
1950–1987 (SI_ZAP/0188).

94  J. S., »Z letne konference ptujske občinske zveze za telesno kulturo: Športni idealizem 
v klubskih blagajnah«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 26. februar 
1970, št. 8, str. 6.



58T E L E S N O - V Z G O J N O  D R U Š T V O  P A R T I Z A N

Rezultati ptujskih atletov  
med letoma 1970 in 1975
Poleg tekmovanj v partizanskem mnogoboju so ptujski atleti dosegali 
dobre rezultate v drugih atletskih disciplinah, tako na lokalnem kot 
republiškem nivoju. V začetnih letih delovanja atletske sekcije TVD 
Partizan Ptuj so se atleti udeleževali okrajnih tekmovanj, kasneje pa 
tudi pomembnejših tekmovanjih z večjo konkurenco.

Junija 1970 so se ptujski atleti udeležili republiškega tekmovanja 
v mnogoboju, ki je potekal v Mariboru. Tekmovanja se je udeležilo 
okrog 200 tekmovalcev, med njimi so bili atleti TVD Partizan Ptuj in 
TVD Partizan Markovci. Tekmovalci starejših oddelkov TVD Partizan 
Markovci so v III. težavnostnem razredu zasedli najboljša tri mesta. 
Tudi pri članicah je tekmovalka TVD Partizan Markovci zasedla tretje 
mesto. Ptujski atleti so bili najuspešnejši v oddelku mladincev, saj 
so zasedli prva tri mesta: prvi je bil Tonček Stajnko, drugi Drago 
Skok in tretji Boris Žohar. Prvo mesto v oddelku mladink je prav tako 
zasedla ptujska atletinja Nevenka Poljanšek, druga pa je bila Irena 
Pal. Z najboljšimi rezultati na tem tekmovanju so mladinci nastopili na 
državnem prvenstvu v Ljubljani, kjer so ponovno zmagali, mladinke pa 
so dosegle tretje mesto.95

Avgusta 1970 je v Velenju potekalo republiško mladinsko prvenstvo. 
Tonček Stajnko je postal mladinski republiški prvak v teku na 400 
m. V teku na 200 m pa je dosegel tretje mesto. Drago Skok je v 
suvanju krogle dosegel četrto mesto. Med prvo deseterico sta se med 
mladinkami uvrstili tudi sestri Nežika in Nada Vrabl. Rezultati kažejo, 
da je bil v atletski sekciji TVD Partizan Ptuj leta 1970 najuspešnejši 
oddelek mladincev in mladink. Kot najuspešnejše atlete v letu 1970 je 

95  OP, »Republiško prvenstvo v partizanskem mnogoboju«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 18. junij 1970, št. 23, str. 11; OP, »Partizan Ptuj v letu 1970 uspešen«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 24. december 1970, št. 49, str. 13.
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Slika 13: 
Mladinska ekipa 
atletske sekcije 
TVD Partizan v 
partizanskem 
mnogoboju

Vir: Dušan Koren, 
osebni arhiv.

Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva (dalje: Tednik) 
navedel naslednje: Tonček Stajnko, Boris Žohar, Drago Skok, Iztok 
Mramor, Nevenka Poljanšek, Irena Pal, Nežika Vrabl, Olga Debeljak, 
Miki Prstec in Beno Janžekovič. Leto 1970 je bilo za TVD Partizan Ptuj 
pomembno tudi zato, ker so proslavili dve obletnici. Društveni načelnik 
Stevan Ečedin je praznoval 70. obletnico, društveni predsednik Jože 
Štrafela pa 35. obletnico aktivnega delovanja kot športni funkcionar.96

96  OP, »Republiško prvenstvo za mlajše mladince v atletiki«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 20. avgust 1970, št. 32, str. 10; OP, »Partizan Ptuj v letu 1970 
uspešen«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 24. december 1970, št. 
49, str. 13.
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Atletika je prevzela prvo mesto na podelitvi priznanj najboljšim 
športnikom in športnicam ptujske občine za leto 1971. Priznanje za 
najboljšo športnico leta 1971 je bilo podeljeno Nevenki Poljanšek, 
takratni dijakinji gimnazije na Ptuju, ki se je zraven atletike ukvarjala 
tudi z rokometom, telovadbo in košarko. Poleg uspehov na različnih 
republiških in pokrajinskih atletskih tekmovanjih je svoj največji uspeh 
dosegla v partizanskem mnogoboju, saj je osvojila naslov državne 
prvakinje. Priznanje za najboljšega športnika leta 1971 je prejel Tonček 
Stajnko, takratni dijak srednje ekonomske šole Ptuj, ki je dosegal 
uspehe v tekaških disciplinah, obenem pa je osvojil naslov državnega 
prvaka v partizanskem mnogoboju.97 V letu 1972 so se atleti in atletinje 
iz oddelka članov in mladink so se udeležili državnega prvenstva v 
partizanskem mnogoboju, ki je potekalo v Šabcu med 3. in 4. julijem 
1972. Partizanski mnogoboj je obsegal več disciplin s poudarkom na 
atletiki in gimnastiki. Tekmovalo je okrog 500 tekmovalcev iz vseh 
jugoslovanskih republik. Sodelovali so pri ekipni tekmi in v tekmovanju 
posameznikov v II. kategoriji. V skupnem seštevku so dosegli drugo 
mesto, osvojili pa so štiri naslove državnih prvakov med posamezniki. 
Prvo mesto med posamezniki je dosegel Drago Skok, drugo pa Tonček 
Stajnko. Med prvo deseterico sta se uvrstila tudi Edo Hojnik s petim 
mestom in Miki Prstec z devetim mestom. Med mladinkami je prvo 
mesto dosegla Tatjana Butolen, Nevenka Habjanič pa je dosegla četrto 
mesto. Uspešne so bile tudi ostale mladinke – Nežika Vrabl, Irena Šiker, 
Anka Vrabl in Marjana Vrabl, ki so v ekipni tekmi mladink II. kategorije 
dosegle prvo mesto.98

Oddelki članov in mladincev TVD Partizan Ptuj so tako v sedemdesetih 
letih 20. stoletja dosegali vse boljše rezultate, čeprav se na področju 
opremljenosti infrastrukture in povečanju obsega strokovnih delavcev, 
zadolženih za trening atletov, ni veliko spremenilo. Občni zbor TVD 
Partizan Ptuj, ki je potekal decembra 1972, je pokazal nazadovanje 
društva, saj niso imeli lastnih prostorov za treniranje, opremljenost 
pa je bila na splošno skromna. Poslabšal se je položaj glede kadra 
trenerjev, saj je v obdobju sezone 1971/1972 več članov odbora 
prenehalo z delom. Trening atletov je v tem obdobju prevzel profesor 
telesne vzgoje Milan Cimerman, z njegovim prispevkom so uspeli 

97  ZAP, Zbirka Jože Štrafela, škatla 2, ovoj 4, izrezek iz časnika: J. Slodnjak, »Najboljši 
športniki ptujske občine v letu 1971: Nevenka Poljanšek in Tonček Stajnko«, Štajersko–
pomurski Večer, 2. december 1971.

98  »Ptujčani državni prvaki«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 13. 
julij 1972, št. 26, str. 9.
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osvojiti zgoraj omenjene državne naslove v partizanskem mnogoboju 
leta 1972. Cimerman je sodeloval tudi pri izvajanju treningov orodne 
telovadbe.99

Podobne uspehe so atleti TVD Partizan Ptuj dosegli tudi v letu 1973. 
Spet so se udeležili zveznega prvenstva v partizanskem mnogoboju, 
ki je leta 1973 potekalo v Tjentištu med 7. in 8. julijem. Ponovno sta bila 
najuspešnejša oddelka mladincev (Milan Žohar, Maks Bračič, Milan 
Kerin, Milan Kovačič, Ljubo Čuček in Dušan Koren) in mladink (Marjana 
Vrabl, Anka Vrabl, Nada Vrabl, Tatjana Butolen, Nevenka Habjanič, 

99  Irena Kramberger, »Z občnega zbora TVD Partizan Ptuj«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 21. december 1972, št. 48, str. 9.

Slika 14: 
Člani in članice 
atletske sekcije 
TVD Partizan 
s trenerjem 
Milanom 
Cimermanom

Vir: Miki Prstec, 
osebni arhiv.
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Cvetka Fras), saj so oboji dosegli ekipna prva mesta in s tem naslove 
državnih prvakov svoje kategorije. V tekmovanju posameznikov pa sta 
tako Milan Žohar kot Tatjana Butolen dosegla drugo mesto.100

Poleg uspehov v partizanskem mnogoboju je na državnem prvenstvu 
v Velenju v kategoriji mladincev Miki Prstec dosegel prva mesta v 
naslednjih atletskih disciplinah: tek na 300 m in tek na 300 m z ovirami 
ter skoku v daljino. Prstec je julija 1973 postal tudi državni prvak med 
starejšimi mladinci v atletskem peteroboju, ki je potekal v Mariboru. 
Skupno je uspel zbrati 2434 točk z naslednjimi rezultati: daljina – 6,32 
m; met kopja – 26,10 m; tek na 200 m – 23,2 s; met diska – 20,52 m; tek 
na 1500 m – 4:37, 2. Zaradi njegovih zaporednih uspehov ga je Tednik 
označil kot zelo perspektivnega atleta. Prav tako so v članku zapisali: 
»/…/ Pričakujemo lahko, da bo Prstec ostal zvest svojemu športu. /…/«101, 
kar je v naslednjih letih tudi dokazal. Za leto 1973 je Miki Prstec prejel 
priznanje športnika leta občine Ptuj. Za športnico leta 1973 v ptujski 
občini je bila izbrana atletinja Tatjana Butolen. Ob tej priložnosti so 
v časniku Tednik izpostavili problematiko razvoja ženskega športa. 
Opaznejše uspehe so dosegale le atletinje, medtem ko je organizacija 
na drugih področjih ženskega športa v tem obdobju še stagnirala.102

Med letoma 1970 in 1973 je kljub težavam s pomanjkanjem primerno 
opremljenih prostorov, opreme in strokovnega kadra ptujskim atletom 
uspelo dosegati vedno boljše rezultate. Pri pregledu dokumentov TVD 
Partizan Ptuj v prvi polovici sedemdesetih let 20. stoletja je razvidno, da 
so se atleti udeleževali vedno večjega števila tekmovanj. Med letoma 
1970 in 1973 so se ptujski atleti med drugim udeleževali tudi številnih 
krosov in ostalih tekov, na primer Po poteh partizanske Ljubljane in 
pouličnih tekov v drugih mestih. Udeleževali so se posamičnih in ekipnih 
republiških prvenstev v atletiki, tekmovanj atletskega pokala Slovenije 
ter partizanskih mnogobojev po različnih krajih celotne Jugoslavije. 
Najdejavnejši v tem obdobju so bili oddelki mladincev in mladink, ki 
so dosegali najboljše rezultate.103

100  »Ptujčani državni prvaki«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 19. 
julij 1973, št. 27, str. 12.

101  OP, »Miki Prstec – državni prvak v atletskem peteroboju«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 12. julij 1973, št. 26, str. 12; »Ptujčani državni prvaki«, Tednik – 
Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 19. julij 1973, št. 27, str. 12.

102  »Miki Prstec in Tatjana Butolen najboljša športnika leta«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 31. januar 1974, št. 4, str. 18.

103  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
1 in 2.
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Tudi leto 1974 je bilo za ptujsko atletiko ocenjeno kot uspešno. Na 
XVIII. pohodu po poteh partizanske Ljubljane so 9. maja 1974 v postavi 
moške štafete Črto Solina, Milan Žohar in Miki Prstec dosegli tretje 
mesto. V maju 1974 je bil še posebej uspešen Milan 

Žohar, ki je v kategoriji starejših mladincev dosegel naslov republiškega 
prvaka v mnogoboju. Z zbranimi 3075 točkami se je po poročanju 
časnika Tednik približal takratnemu slovenskemu rekordu starejših 
mladincev.104 Junija je na finalu mladinskega atletskega pokala, ki je 
potekal v Sarajevu, največji uspeh dosegel Miki Prstec, saj je v teku na 
400 m dosegel drugo mesto z rezultatom 49,60 s, ki je takrat postal 
tudi njegov osebni rekord. S svojimi uvrstitvami sta poleg Prsteca med 
dvanajst najboljših mladincev pritekla še Milan Žohar in Črto Solina. 
Kljub temu, da so imeli možnost tekmovati tudi v štafeti 4 x 100 m, 
pa v tej kategoriji niso nastopili. Razlog za odpoved sodelovanja pri 
štafeti je namreč bil prevelik finančni zalogaj za društvo.105 Nasprotno 
je starejšim mladinkam na državnem prvenstvu v Osijeku, ki je potekalo 
v juliju 1974, uspelo tekmovati v štafeti 4 x 100 m. Irena Petek, Marija 
Vičar, Zorka Vičar in Tatjana Butolen so dosegle bronasto medaljo 
ter s tem postale tretja ženska štafeta v kategoriji starejših mladink 
v Jugoslaviji.106

V letu 1974 so ptujski atleti sodelovali na atletskem pokalu Savaria na 
Madžarskem, kjer so se pomerile slovenska, avstrijska in madžarska 
reprezentanca. Zmago je dosegla slovenska reprezentanca, v kateri 
je Miki Prstec zmagal v teku na 400 m in dosegel drugo mesto v 
skoku v daljino. Milan Žohar je v teku na 1500 m dosegel peto mesto, 
Tatjana Butolen pa je v teku na 100 m dosegla četrto mesto. Miki 
Prstec je bil poleg sodelovanja v slovenski reprezentanci leta 1974 
član jugoslovanske državne mladinske reprezentance. Udeležil se je 

104  OP, »XVIII. pohod po poteh partizanske Ljubljane«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 23. maj 1974, št. 19, str. 20; OP, »Milan Žohar republiški prvak«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 23. maj 1974, št. 19, str. 20. 

105  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
14, Finale kupa Jugoslavije u atletici za juniore, Sarajevo, 16. junij 1974; OP, »Velik podvig 
Prsteca«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 20. junij 1974, št. 23, str. 
12; M. Potočnik, »Skriti talenti«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 11. 
julij 1974, št. 26, str. 11.

106  OP, »Ženska štafeta Ptuja tretja v Jugoslaviji«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 11. julij 1974, št. 26, str. 10.
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tekmovanja med Italijo in Jugoslavijo, ki je potekalo v Trstu, in v teku 
na 400 m dosegel tretje, v štafeti 4 x 400 m pa drugo mesto. Prstec 
se je nato odpravil na dvotedenske priprave v Skopje, kjer je treniral za 
Balkanske mladinske atletske igre, ki so leta 1974 potekale v Bolgariji. 
Na Balkanskih igrah v Varni mu je uspelo doseči dve srebrni medalji, 
in sicer v teku na 400 m ter štafeti 4 x 400 m.107

V avgustu 1974 je potekalo člansko republiško atletsko prvenstvo 
Slovenije v Mariboru, na katerem je Miki Prstec osvojil pet kolajn, 
in sicer: v teku na 400 m je dosegel prvo mesto, v teku 400 m z 
ovirami in v teku na 200 m je dosegel drugo mesto, v moški štafeti 
4 x 100 m in 4 x 400 m pa obakrat tretje mesto. Z njim so v postavi 
moške štafete tekli še Dušan Koren, Ljubo Čuček in Milan Žohar. 
Med ženskimi atletinjami je bila najuspešnejša Tatjana Butolen, ki je 

107  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
14, TVD Partizan Ptuj, Predlog za najboljše športnike občine Ptuj za leto 1974; OP, »Uspeh 
ptujskih atletov v slovenski in državni reprezentanci«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 1. avgust 1974, št. 29, str. 9.

Slika 15: 
Atletinje TVD 
Partizan Ptuj, 
1. mesto na 
republiškem 
prvenstvu v štafeti 
4 x 100 m, z leve: 
Milan Cimerman, 
Tatjana Butolen, 
Marija in Zorka 
Vičar, Irena Petek 
in Jože Štrafela

Vir: Milan Cimerman, 
osebni arhiv.
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dosegla drugo mesto v teku na 100 m in tretje mesto v štafeti 4 x 100 m 
(skupaj z Marijo Vičar, Zorko Vičar in Ireno Petek). V ženski štafeti  
4 x 400 m so Nežika in Marjana Vrabl, Milena Cestnik in Cvetka Fras 
dosegle bronasto medaljo. Poleg naštetih so na omenjenem atletskem 
prvenstvu tekmovali še Milan Kerin, Zlatko Marčič, Črto Solina, Stanko 
Habjanič in Vlasta Mramor. Tednik je rezultate članskega republiškega 
prvenstva označil za velik uspeh ptujske atletike, saj so dosegli odličja v 
različnih atletskih disciplinah. Podobne rezultate so atleti TVD Partizan 
Ptuj dosegli tudi na mladinskem republiškem prvenstvu, kjer so skupno 
osvojili 13 medalj. Prstec je zmagal v teku na 400 m in v teku na 400 m 
z ovirami, v skoku v daljino je dosegel drugo, v teku na 200 m pa tretje 
mesto. Dve medalji je za TVD Partizan Ptuj pritekel Milan Žohar, ki 
je v teku na 800 m dosegel prvo, v teku na 400 m pa drugo mesto. 
Črto Solina je dosegel drugo mesto tako v teku na 3000 m kot v 
teku na 5000 m. Republiški naslov so mladinci osvojili tudi v štafeti 
na 4 x 400 m, in sicer v postavi Dušana Korena, Mirana Kerina, Milana 
Žoharja in Mikija Prsteca. Medtem je bila Tatjana Butolen prva v teku 
na 100 m in druga v teku na 200 m. V teku na 100 m je tretje mesto 
dosegla Marija Vičar. Ženska štafeta na 4 x 100 m v postavi Marija in 
Zorka Vičar, Irena Petek ter Tatjana Butolen je dosegla prvo mesto, 
medtem ko so v kategoriji 4 x 400 m osvojile drugo mesto. Poleg teka 
so bile ženske atletinje uspešne v metu kopja, saj je Vlasta Mramor z 
rezultatom 32,56 m dosegla drugo mesto.108

Atletinje TVD Partizan Ptuj so v letu 1974 na državnem prvenstvu v 
partizanskem mnogoboju v Šibeniku dosegle ekipno drugo mesto in 
se uvrstile za Partizanom Novi Sad. V tekmovanju posameznic so se 
tri uvrstile v prvo dvajseterico, in sicer Tatjana Butolen je bila druga, 
Nežika Vrabl šesta, Irena Petek pa enajsta. Obenem je TVD Partizan 
Ptuj prejel posebno priznanje s strani Partizana Jugoslavije za uspešno 
in prizadevno delo na področju telesne kulture, saj je atletska sekcija 
TVD Partizan Ptuj do leta 1974 postajala vse uspešnejša.109

Poleg udeleževanja atletov na republiških in državnih tekmovanjih, 
partizanskih mnogobojih in drugih tradicionalnih tekmovanjih je v 
sedemdesetih letih 20. stoletja postalo tradicionalno tudi pokrajinsko 

108  OP, »Ptujski atleti uspešni tudi v članski konkurenci«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 29. avgust 1974, št. 33, str. 13; OP, »Ptujski atleti nadaljujejo z uspehi«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 5. september 1974, št. 34, str. 14.

109  OP, »Ptujčanke druge«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva,  
10. oktober 1974, št. 39, str. 22.
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atletsko tekmovanje Šaleške doline, Koroške, Pomurja in Podravja. 
Atletska sezona se je leta 1974 zaključila s tem pokrajinskim atletskim 
tekmovanjem, na katerem so nastopile reprezentance občin Velenje, 
Ravne, Murske Sobote in Ptuja. V ekipnem tekmovanju je ptujska moška 
reprezentanca dosegla prvo, ženska pa drugo mesto. Moška štafeta 
v postavi Kerin, Koren, Medved, Prstec je dosegla zlato medaljo. Več 
medalj so dosegli tudi posamezniki. Miki Prstec je zmagal v teku na 
100 m in 200 m. Dušan Koren je dosegel prvo mesto v skoku v višino 
in drugo mesto v skoku v daljino. Drago Skok je dosegel drugo mesto v 
suvanju krogle, Stanko Habjanič pa v teku na 3000 m. Zlatko Marčič je 
bil drugi v skoku v višino in tretji v skoku v daljino. Črto Solina je v teku na 
1500 m dosegel bronasto medaljo. Tatjana Butolen je ponovno dosegla 
prvo mesto v teku na 100 m, več je bilo srebrnih odličij: Vlasta Mramor 
v suvanju krogle, Zorka Vičar v skoku v daljino, Cvetka Fras v teku na 
800 m. Prav tako so atletinje dosegle srebrno medaljo v ženski štafeti 
4 x 100 m. Ptujske atletinje so dosegle tri bronaste medalje – Majda 
Širec v skoku v višino, Mira Kolarič v skoku v daljino in Milena Cestnik 
v teku na 800 m.110

110  OP, »Ptujski atleti ponovno zmagali«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 17. oktober 1974, št. 40, str. 14.

Slika 16: 
Zorka Vičar v 
skoku v daljino 
na državnem 
prvenstvu v 
sedemdesetih 
letih 20. stoletja

Vir: Milan Cimerman, 
osebni arhiv.
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Leto 1974 je bilo za ptujsko atletiko ocenjeno kot uspešno, saj so se 
predvsem mladinci in mladinke z uspehi dokazali tako na slovenskem 
kot na jugoslovanskem nivoju, kljub finančnim in infrastrukturnim 
omejitvam, s katerimi se je srečeval TVD Partizan Ptuj. Prvi vidnejši 
uspehi so se najprej kazali predvsem v tekaških disciplinah, medtem 
ko je proti sredini sedemdesetih let 20. stoletja začela rasti raznolikost 
gojenja atletskih disciplin.111

V letu 1975 so se ptujski atleti udeleževali republiških in državnih 
tekmovanj. Miki Prstec je v letu 1975 kot član mladinske državne 
reprezentance tekmoval na mednarodnih tekmovanjih. Udeležil se je 
Evropskega mladinskega prvenstva v Atenah, kjer je dosegel osmo 
mesto v teku na 400 m. V Karlovcu je potekalo Balkansko mladinsko 
prvenstvo, kjer mu je uspelo osvojiti prvo mesto v štafeti 4 x 400 m, 
drugo mesto v teku na 400 m z ovirami in tretje mesto v teku na 400 m. 
Z rezultatom 48,0 s v teku na 400 m je Miki Prstec izenačil slovenski 
mladinski rekord.112

111  OP, »Ptujski atleti ponovno zmagali«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 17. oktober 1974, št. 40, str. 14.

112  OP, »Ptujski atleti ponovno zmagali«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 17. oktober 1974, št. 40, str. 14; ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 
1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 3, Priloga k točki 3, Poročilo o dosedanjem delu atletske 
sekcije v sestavu TVD Partizan, 29. februar 1980.

Slika 17: 
Balkanske igre v 
Karlovcu leta 1975 
(Miki Prstec na 
fotografiji skrajno 
levo)

Vir: Foto: Nace Bizilj, 
hrani: Muzej novejše 
zgodovine Slovenije.
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Slika 18: 
Miki Prstec s tremi 
odličji na Balkanskih 
igrah v Karlovcu leta 
1975

Vir: Milan Cimerman, 
osebni arhiv.
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Na atletskem državnem prvenstvu je Prstec leta 1975 dosegel prvo 
mesto v peteroboju in drugo mesto v teku na 400 m. Sodeloval je tako 
na članskem republiškem prvenstvu, kjer je v teku na 400 m in 200 m 
dosegel zlati medalji, kot na mladinskem republiškem prvenstvu, kjer 
je dosegel štiri zlate medalje in dve srebrni medalji. Prva mesta je 
dosegel v naslednjih atletskih disciplinah: skok v daljino v dvorani, tek 
na 400 m, tek na 400 m z ovirami, skok v daljino na prostem. Drugo 
mesto je dosegel v teku na 200 m in v štafeti 4 x 100 m. Vsega skupaj 
je kot član mladinske državne reprezentance dosegel 11 odličij, kar 
ga je za leto 1976 uvrstilo v evidenco za olimpijske igre v Montrealu 
v štafeti 4 x 400 m. Članica mladinske slovenske reprezentance 
v letu 1975 je bila tudi ptujska atletinja Alenka Šolar. Na atletskem 
tekmovanju med pokrajinami Slovenija-Koroška-Julijska Krajina je 
v teku na 800 m dosegla drugo mesto med posameznicami, ekipno 
pa so dosegle prvo mesto. Na državnem mladinskem prvenstvu je v 
kategoriji mlajših mladink na spomladanskem krosu dosegla bronasto 
medaljo. V tekmovanju posameznikov je bila v teku na 800 m četrta. 
Sodelovala je na republiškem mladinskem prvenstvu, kjer je v ekipi 
štafete 3 x 600 m dosegla drugo mesto, enako pa tudi v ekipi štafete 
4 x 400 m. Srebrni kolajni je osvojila tudi v teku na 800 m in 400 m. 
Na štafeti zmage, ki je potekala na tradicionalnem tekmovanju Po 
poteh partizanske Ljubljane, je osvojila bronasto medaljo. Skupno ji 
je tako uspelo osvojiti osem medalj. Miki Prstec in Alenka Šolar sta 
za svoje uspehe prejela priznanji za najboljša športnika občine Ptuj 
v letu 1975.113

Skupno so atleti in atletinje TVD Partizan Ptuj v letu 1975 osvojili 54 
odličij iz različnih tekmovanj. Sodelovali so na Balkanskem prvenstvu, 
državnem prvenstvu, republiškem prvenstvu in republiškem prvenstvu 
II. (B) lige. Ekipno so najboljše rezultate v letu 1975 dosegale mlajše 
mladinke, ki so osvojile tretje mesto na državnem prvenstvu v 
spomladanskem krosu. Na republiškem prvenstvu so v štafeti 
3 x 600 m pritekle na drugo mesto, drugo mesto so osvojile v štafeti 
3 x 400 m, enako pa tudi v štafeti 3 x 600 m na asfaltu. Na ekipnem 

113  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
14, TVD Partizan Ptuj, Predlog za najboljše športnike, posameznike, društva oz. ekipe, 29. 
december 1975; ANC, »Najboljša športnika za leto 1975«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 22. januar 1976, št. 3, str. 4.
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atletskem tekmovanju za Vzhodno Slovenijo so osvojile prvo mesto. 
Prve pa so bile tudi na občinskem prvenstvu v krosu. Mlajše mladinke, 
ki so v tem obdobju bile v postavi omenjenih štafet, so bile atletinje 
Alenka Šolar, Milena Cestnik, Cvetka Fras in Majda Reberc.114

Dodatno sta bila za športnika leta 1975 občine Ptuj predlagana tudi 
atlet Črto Solina in atletinja Milena Cestnik. Enako kot Prstec je bil 
tudi Črto Solina član slovenske mladinske reprezentance. Na pokalu 
republik v Skopju je leta 1975 dosegel bronasto medaljo v teku na 
2000 m z ovirami. Na republiškem prvenstvu je osvojil republiški naslov 
v teku na 3000 m. Osvojil je tudi srebrno medaljo v teku na 2000 m z 
ovirami in srebrno medaljo na tradicionalnem Krosu Dela v Ljubljani. 
Postal je občinski prvak tako v spomladanskem kot tudi v jesenskem 
krosu. Milena Cestnik je bila članica slovenske pionirske reprezentance 
in je na mednarodnem tekmovanju Troboj pokrajin Koroška-Slovenija-
Julijska krajina v Celovcu v teku na 600 m dosegla bronasto odličje. 
Ekipno tretje mesto je dosegla na spomladanskem krosu v Banja Luki. 
Največ uspeha je imela na republiških prvenstvih, saj je na Krosu Dela 
postala republiška prvakinja v kategoriji mlajših mladink.115

V letu 1975 so bile organizirane številne proslave ob 30. obletnici 
osvoboditve in konca druge svetovne vojne. Ena od njih je bila tudi 
proslava ob tridesetletnici telesne kulture v Sloveniji, na kateri so 
izvedli podelitev Bloudkovih nagrad. Za dolgoletno organizacijsko in 
strokovno delo na področju telesne kulture je Bloudkovo nagrado prejel 
predsednik TVD Partizan Ptuj Jože Štrafela, ki je bil v razvoj športnih 
dejavnosti na ptujskem območju vpet vse od konca druge svetovne 
vojne. Sodeloval je pri ustanovitvi in organizaciji fizkulturnih aktivov po 
drugi svetovni vojni, nato pa pri ustanovitvi TVD Partizan Markovci ter 
postal predsednik društva do leta 1958, ko je začel opravljati različne 
funkcije v TVD Partizan Ptuj.116

114  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
14, TVD Partizan Ptuj, Predlog za najboljše športnike, posameznike, društva oz. ekipe, 29. 
december 1975.

115  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
14, TVD Partizan Ptuj, Dodatni predlog za najboljše športnike v letu 1975, 13. januar 1976.

116  »Bloudkova nagrada Jožetu Štrafeli«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 15. januar 1976, št. 2, str. 4.
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Rezultati ptujskih atletov  
med letoma 1976 in 1979
TVD Partizan Ptuj je imel na začetku leta 1976 skupno 368 članov, ki 
so trenirali v različnih sekcijah. Do druge polovice sedemdesetih let 
20. stoletja so se vzpostavile in uspešno delovale naslednje sekcije: 
splošna telesna vzgoja in gimnastika, atletika, nogomet, boks in tenis. 
Najštevilčnejša je bila sekcija splošne telesne vzgoje in gimnastike s 
208 člani, sledila jim je atletska sekcija s 60 člani. Nogomet je vključeval 
40 članov, boks in tenis pa oba po 30 članov. Atletska sekcija je bila 
v tem obdobju razdeljena na več oddelkov – na pionirke in pionirje, 
mladinke in mladince, članice in člane. Oddelki so svoje treninge izvajali v 
obnovljeni telovadnici Mladika in na ptujskem stadionu. V sedemdesetih 
letih 20. stoletja so ptujski atleti odhajali na priprave izven domačega 
kraja, izvedli so, na primer, zimske priprave ob morju. Atletska sekcija je 
do leta 1976 imela 6 članov, ki so tekmovali v slovenski reprezentanci, 
in enega člana, ki je tekmoval v državni/jugoslovanski reprezentanci. 
S tem se je pestrost tekmovanj do druge polovice sedemdesetih let 
20. stoletja razširila iz krajevnih, občinskih in področnih tekmovanj 
tudi na republiška, državna in mednarodna tekmovanja. V začetku leta 
1976 je atletsko sekcijo skupno vodilo 6 trenerjev (od tega 3 trenerji 
in 3 trenerke). V tem času je posebno zahvalo občine Ptuj prejel 
profesor telesne vzgoje Milan Cimerman, ki je bil zadolžen za trening 
najuspešnejših ptujskih atletov takratnega obdobja.117

Ptujski atleti so v letu 1976 še naprej sodelovali na mednarodnih 
tekmovanjih. V začetku februarja 1976 je Miki Prstec na mednarodnem 
atletskem dvoranskem prvenstvu v Budimpešti zmagal v teku na 
200 m z rezultatom 22,4 s. V teku na 400 m pa je osvojil bronasto 
medaljo. Na prvenstvu sta uspešno sodelovala tudi Milan Žohar in 
Ljubo Čuček in se v teku na 400 m uvrstila v prvo deseterico, kar je 

117  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
14, TVD Partizan Ptuj, Program dela za leto 1976, 22. marec 1976.
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pomenilo, da so bili atleti TVD Partizan Ptuj vedno bolj uspešni na 
mednarodnih tekmovanjih.118

Sledilo je republiško dvoransko atletsko prvenstvo v Celju, na katerem 
je bila od vseh atletov in atletinj TVD Partizan Ptuj najuspešnejša 
Tatjana Butolen. V teku na 60 m je osvojila prvo, v skoku v daljino pa 
drugo mesto. Na aprilskem mednarodnem tekmovanju v Novi Gorici so 
ptujski atleti v postavi Milan Žohar, Ljubo Čuček, Milan Kovačič in Miki 
Prstec v štafeti 4 x 400 m osvojili bronasto odličje. Atleti in atletinje 
TVD Partizan Ptuj so sodelovali tudi na tekmovanju posameznikov in 
se, po ocenah časnika Tednik, zadovoljivo uvrščali ob vse močnejših 
konkurencah, saj so, na primer na atletskem tekmovanju v Novi Gorici, 
poleg jugoslovanskih atletskih klubov, sodelovali tudi atleti avstrijskih, 
nemških, italijanskih in nizozemskih klubov. V članku so poleg uspehov 
atletov izpostavili vse večjo potrebo po obnovi atletske steze na 
ptujskem stadionu. Na nujnost obnove atletske steze z umetno maso je 
opozarjal tudi Milan Cimerman. Obnovo celotnega atletskega stadiona 
je opredelil kot temelj za nadaljnjo uspešno delo tako na društvenem 
kot pedagoškem področju.119

V finalu Atletskega pokala Slovenije za člane in članice maja leta 1976 
sta med ptujskimi atleti ponovno največje uspehe dosegla Miki Prstec 
in Tatjana Butolen. Čeprav se v ekipnem tekmovanju niso uvrstili med 
najboljše, je Prstec dosegel prvi mesti v teku na 200 m in 400 m. V teku 
na 200 m je z rezultatom 22,00 s dosegel takratni republiški rekord120 v 
omenjeni atletski disciplini. Tatjana Butolen je v teku na 100 m zmagala 
in ponovila svoj najboljši rezultat 12,4 s. Rezultat v teku na 100 m je 
izboljšala na mednarodnem tekmovanju v Linzu konec avgusta 1976, 
ko je dosegla rezultat 11,60 s in zasedla četrto mesto. Takšni časovni 
rezultati so Butolenovo uvrščali med najboljše šprinterke Slovenije. 

118  OP, »Prstec zmagal na Madžarskem«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 12. februar 1976, št. 6, str. 4.

119  OP, »Butolenovi dve medalji«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
19. februar 1976, št. 7, str. 4; OP, »Mednarodni atletski miting v Novi Gorici«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 8. april 1976, št. 14, str. 4; Milan Cimerman, »Uspešen 
nastop ptujskih atletov na državnem članskem prvenstvu v Zagrebu«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 9. september 1976, št. 36, str. 4.

120  Prstec je junija 1976 na državnem prvenstvu v Sarajevu v teku na 200 m dosegel 
rezultat 21,9 s in s tem še izboljšal svoj osebni in republiški rekord.
Vir: OP, »Atletika - Prstec osvojil srebro«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 3. junij 1976, št. 22, str. 4.
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Na tekmovanju v Linzu je bronasto medaljo v teku na 200 m osvojil 
tudi Miki Prstec.121

Poleg uspehov najbolj znanih imen ptujske atletike je v letu 1976 
prvo mednarodno zmago dosegla Marija Tili. Maja 1976 je v Murski 
Soboti potekalo tekmovanje Šport združuje mlade, kjer so tekmovali 
šoloobvezni otroci iz mest Ingolstadt, Graz, Opčine, Szombathely, 
Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Čakovec. Tilijeva je v teku na 
600 m osvojila zlato medaljo z rezultatom 1:44, 8 in s tem svoje prvo 
mednarodno odličje.122 Na atletskem prvenstvu v kategoriji starejših 
mladink v Kranju je leta 1976 Zlatka Brmež zmagala v metu diska. Miša 
Zorko je bila v metu diska druga, v metu krogle pa je osvojila bronasto 
medaljo. V postavi Irena Kolar, Danica Hameršak, Marija Horvat in 
Marija Tili so ptujske atletinje v štafeti 4 x 400 m dosegle drugo mesto. 
V ekipnih tekmovanjih so se leta 1976 atleti in atletinje TVD Partizan 
Ptuj najbolj dokazali na republiškem ekipnem prvenstvu v Celju, kjer 
je moška ekipa dosegla drugo mesto, ženska ekipa pa je bila tretja.123

Po ocenah Milana Cimermana je Miki Prstec svoje najboljše rezultate 
dosegal v obdobju med letoma 1974 in 1976, ko je bil član mladinske 
državne reprezentance. Posledično je bil deležen dodatne strokovne 
obravnave. Svoj vrhunec je Prstec dosegel v teku na 400 m z rezultatom 
47,6 s in v teku na 200 m z rezultatom 21,5 s. Oba rezultata je dosegel 
leta 1976. S temi rezultati se je uvrstil v širši izbor za olimpijske igre 
leta 1976 v Montrealu. Nanje se ni uvrstil, saj je norma Atletske zveze 
Jugoslavije za uvrstitev na olimpijske igre v teku na 400 m znašala 46,4 
s. Cimerman je v Tedniku podal strokovno mnenje, da je bil za šprinterje 
potreben trening od štirikrat do petkrat na teden na atletski stezi z 
umetno maso. Takšni pogoji za trening pa so bili v tistem obdobju 
zagotovljeni samo v Atletskem klubu Kladivar v Celju.124

121  OP, »Finale APS v Novi Gorici«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
20. maj 1976, št. 20, str. 4; N. P., »Prstec v Linzu odličen tretji«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 2. september 1976, št. 35, str. 4.

122  OP, »Prva mednarodna zmaga Tilijeve«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 27. maj 1976, št. 21, str. 4.

123  OP, »Brmeževa zmagala«; »Ptujčani drugi v Sloveniji«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 2. september 1976, št. 35, str. 4.

124  Milan Cimerman, »Še o primeru Mikija Prstca«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 10. januar 1980, št. 1, str. 11.
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V letu 1977 je Miki Prstec tretjič postal slovenski prvak v teku na 400 m, 
v finalu zveznega prvenstva pa je dosegel četrto mesto. Milan Žohar 
je v teku na 400 m zasedel tretje mesto v Sloveniji. Na članskem 
republiškem prvenstvu je moška štafeta 4 x 100 m prav tako dosegla 
tretje mesto. Med atletinjami je več uspehov za TVD Partizan Ptuj 
nanizala Marija Horvat, ki je osvojila srebro v atletskem peteroboju, 
na več tekmovanjih pa ji je uspelo izboljšati svoje osebne rekorde. V 
kategoriji starejših mladink je Vida Tominc zmagala v metu diska, druga 
je bila Marija Jugovec. Milan Cimerman je v svoji izjavi za časnik Tednik 
izpostavil še uspehe Alenke Šolar, Aide Juras, Dušana Korena in Alojza 
Lebarja. Po mnenju Cimermana je atletska sekcija TVD Partizan Ptuj 
v obdobju sedemdesetih let 20. stoletja dosegala slovenska merila 
kakovostne atletike. V članku je izpostavil problematiko neprimernih 
infrastrukturnih razmer in pomanjkanja atletske opreme in naprav, kar 
je posledično pomenilo, da je potencial atletov in atletinj za razvijanje 
v vrhunske atlete in atletinje ostajal neizkoriščen. Največ pobud je 
prihajalo za obnovo atletske steze, saj bi se kvaliteta treninga na umetni 
masi, v primerjavi s stezo, posuto z ugaski, močno povečala.125

Ob koncu leta 1977 je imel TVD Partizan Ptuj skupno 328 aktivnih 
članov, ki so se ukvarjali s tekmovalnim in rekreacijskim športom v štirih 
sekcijah (atletska, boksarska, gimnastična, nogometna in teniška). 
Atletska in boksarska sekcija TVD Partizan Ptuj sta spadali v tekmovalni 
sekciji, medtem ko so gimnastična, nogometna in teniška sekcija v 
programu dela in finančnih načrtih opredeljeni kot športna rekreacija 
in telesna vzgoja. TVD Partizan Ptuj si je namreč poleg prizadevanj za 
razvoj tekmovalne atletike prizadeval za razvoj množičnosti športa 
in atletike v občini Ptuj. Množičnost je postala ena od pomembnih 
usmeritev kasneje ustanovljenega Atletskega kluba Ptuj. Atletska 
sekcija je imela ob koncu leta 1977 zabeleženih 86 članov, ki so 
izhajali iz celotnega območja občine Ptuj, zato je sekcija opredeljena 
kot občinska. Atleti so bili razporejeni v oddelke od pionirjev/pionirk, 
mladincev/mladink, do članov/članic. Poleg tega so v jeseni leta 1977 
ustanovili tudi pionirsko atletsko šolo. Tudi to je bil poskus v smeri 
proti številčni krepitvi atletske sekcije. Oddelek pionirjev in pionirk je 
tako v naslednjih letih prinesel več uspehov na atletskih tekmovanjih.126

125  N. D., »Atletska sekcija TVD Partizan«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 10. november 1977, št. 44, str. 9.

126  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, TVD Partizan Ptuj, Program dela in finančni načrt za leto 1978, 1. december 1977.
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Leto 1978 je bilo glede delovanja TVD Partizan Ptuj in njegove atletske 
sekcije podobno prejšnjemu letu, čeprav so imeli, glede na poročanje 
časnika Tednik, manjše uspehe na republiških tekmovanjih kot 
v obdobju med letoma 1973 do 1976. V letu 1978 ni bil noben član 
atletske sekcije TVD Partizan Ptuj tudi član državne (jugoslovanske) 
reprezentance. Zmanjšalo se je tudi število zabeleženih članov atletske 
sekcije, iz 86 v letu 1977 na okrog 70 atletov v letu 1978. V marcu 

Slika 19: 
 Irena Kolar v 
skoku v višino  
leta 1977

Vir: Milan Cimerman, 
osebni arhiv.



76T E L E S N O - V Z G O J N O  D R U Š T V O  P A R T I Z A N

leta 1978 so ptujski atleti v postavi Slavko Feguš, Dušan Koren, Milan 
Žohar in Miki Prstec v štafeti 4 x 100 m zmagali na spomladanskem 
atletskem mitingu. V tekmovanju posameznikov je v teku na 400 m 
zmagal Miki Prstec, Slavko Feguš pa se je uvrstil na četrto mesto.127

V letu 1978 je po uspešnosti izstopal pionirski oddelek sekcije, saj 
so dosegli ekipno tretje mesto na republiškem tekmovanju. Med 
posamezniki so pionirji dosegli dve prvi mesti. Oddelek članov atletske 
sekcije pa je na republiškem prvenstvu dosegel ekipno tretje mesto. 
Tretji so bili tudi na tradicionalnem Krosu Dela. V deseteroboju so na 
republiškem tekmovanju uspeli osvojiti vsa tri odličja. Uspela jim je 
tudi uvrstitev v finale Atletskega prvenstva Jugoslavije. Skupno so v 
letu 1978 ptujski atleti dosegli 60 odličij.128

Leta 1978 so na Ptuju organizirali 70. obletnico TVD Partizan Ptuj. 
Pri tem so kot začetek športnega delovanja upoštevali ustanovitev 
Sokolskega društva Ptuj leta 1908. Na ptujskem stadionu so v 
septembru 1978 organizirali atletski miting, katerega so se udeležili 
atleti iz Celja, Maribora, Murske Sobote, Ljubljane, Kranja, Trbovlja, 
Velenja in Ptuja. Poleg omenjenih so bili na miting povabljeni tudi tuji 
tekmovalci iz Avstrije in Madžarske, ki pa se ga niso udeležili.129

V obdobju druge polovice sedemdesetih let 20. stoletja se je povečalo 
število strokovnih delavcev. Stanje infrastrukture pa se v celotnem 
desetletju ni spremenilo. Problematika glede obnove stadiona in 
atletske steze je ostajala enaka, podobno je bilo tudi s pomanjkanjem 
opreme. V letu 1978 so zabeležili, da bi društvo za »normalno« vadbo v 
letu 1979 potrebovalo blazine za skok s palico, ovire za tek na 400 m 
za vse štiri steze, letvice iz fiberglasa za skok v višino pa tudi dodatno 
orodje, na primer kladivo, kopje in disk. Takšna poročila so bila stalnica 
v načrtih in programih dela ter finančnih poročilih društva.130

127  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, TVD Partizan Ptuj, Program dela in finančni načrt za leto 1979, 1. december 1978; OP, 
»Ptujska štafeta prva v Zagrebu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
30. marec 1978, št. 13, str. 9.

128  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, TVD Partizan Ptuj, Program dela in finančni načrt za leto 1979, 1. december 1978.

129  N. D. »Miting brez udeležbe tujih tekmovalcev«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 14. september 1978, št. 36, str. 9.

130  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, TVD Partizan Ptuj, Program dela in finančni načrt za leto 1979, 1. december 1978.
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V letu 1979 so na tradicionalnem Taborniškem teku na Muti ptujske 
atletinje v kategoriji starejših pionirk dosegle prvo in drugo mesto, 
saj so tekmovale v dveh skupinah. Iz poročanj o rezultatih ptujskih 
atletov in atletinj je razvidno, da je v letih 1978 in 1979 postajal pionirski 
oddelek, ki je vključeval osnovnošolce in osnovnošolke, vse uspešnejši. 
Prav tako so se udeleževali vse več tekmovanj – občinskih krosov, 
taborniških tekov in tradicionalnih atletskih tekmovanj. V drugi polovici 
sedemdesetih let 20. stoletja je na pozornosti pridobivalo področje 
pionirskega in mladinskega športa. S tem so preko pedagoške 
dejavnosti v šolah skušali vplivati na množičnost udejstvovanja z 
različnimi športnimi dejavnostmi. Na ptujskem območju je s tem na 
množičnosti začela pridobivati tudi atletika. Pri tem so imeli pomembno 
vlogo učitelji telesne vzgoje, Branko Turkuš, Neda Krajnc, Marica 
Jančec in Ljubo Gaiser. Ti so si razdelili delo med različnimi športnimi 
dejavnostmi.131

Nasprotno je prišlo do stagnacije pri članskih uspehih TVD Partizan 
Ptuj. Upad se je v letih 1978 in 1979 opazil pri uspehih Mikija Prsteca, 
ki je med letoma 1973 in 1976 dosegal svoje najboljše rezultate. V letu 
1979 je dosegel bronasto medaljo v slovenskem prvenstvu v mnogoboju 
v Mariboru. Marija Šešerko je v kategoriji starejših pionirk dosegla 
drugo mesto v mnogoboju. Od mednarodnih tekmovanj so ptujski 
atleti avgusta 1979 sodelovali na atletskem tekmovanju v avstrijskem 
Ebenseeju in Linzu. Alojz Lebar je v teku na 3000 m pritekel na sedmo 
mesto. Milan Žohar je bil v teku na 400 m na devetem mestu. Najboljši 
rezultat med ptujskimi atleti je na mednarodnem tekmovanju v Avstriji, 
v Leibnitzu septembra leta 1979 dosegel Dušan Koren. V skoku v višino 
je z rezultatom 190 cm zmagal, v metu kopja pa je z rezultatom 54,30 m 
osvojil drugo mesto.132

V letu 1979 je bilo v atletski sekciji TVD Partizan Ptuj zabeleženih 75 
članov. Skupno so v tem letu osvojili 50 odličij, pri katerih so v poročilu 
izpostavili uspehe atletov in atletinj na tradicionalnih republiških 
tekmovanjih, na primer Po poteh partizanske Ljubljane, Pokal/Kros 

131  OP, »Zmaga Ptujčank na taborniškem teku na Muti«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 26. april 1979, št. 16, str. 17; Danilo Klajnšek, »Pionirski in mladinski 
šport«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 5. julij 1979, št. 25, str. 9.

132  OP, »Prvenstvo SRS v atletskih mnogobojih«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 10. maj. 1979, št. 17, str. 19; OP, »Lebar sedmi v Ebenseeu«, Tednik – 
Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 9. avgust 1979, št. 30, str. 17; OP, »Dušan 
Koren zmagal v Lipnici«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 20. 
september 1979, št. 36, str. 13.



78T E L E S N O - V Z G O J N O  D R U Š T V O  P A R T I Z A N

Dela, atletsko tekmovanje med Ptujem, Ravnami na Koroškem, 
Velenjem in Mursko Soboto/atletsko tekmovanje štirih dolin. Med 
strokovnimi delavci je vse od konca druge svetovne vojne s svojim 
delovanjem k razvoju športa in atletike prispeval Jože Štrafela. Atlete 
so v obdobju do leta 1980 trenirali Andrej Gorše, Oto Mesarič, Milan 
Cimerman, Franc Ivančič, Bojan Klinkon, Majda Kovačec, Branko 
Turkuš, Dušan Koren in Ljubo Čuček.133

Atletska sekcija TVD Partizan Ptuj je bila njegova najuspešnejša sekcija. 
Kot je že bilo omenjeno v prejšnjih poglavjih so zahteve po ustanovitvi 
samostojnega atletskega kluba obstajale že v šestdesetih letih 20. 
stoletja. Da bo do ustanovitve prišlo v začetku osemdesetih let 20. 
stoletja je nakazoval finančni načrt iz leta 1979, kjer so zabeležili, da 
se v primeru ustanovitve samostojnega atletskega kluba načrtovana 
finančna sredstva za atletsko sekcijo TVD Partizan Ptuj prenesejo 
na novoustanovljen klub.134 Skozi celotno obdobje delovanja atletske 
sekcije so v TVD Partizan Ptuj obstajale pobude po prenovi atletskega 
stadiona, ki bi atletom zagotovil primeren trening. Težave so nastajale 
zaradi prostorskih stisk, saj so atletske naprave in opremo uporabljale 
tudi šole, obenem pa so mnogi opozarjali tudi na premajhne finančne 
vložke v ptujsko atletiko. Nova prelomnica v zgodovini atletike na Ptuju 
je bilo leto 1980, ko so konec februarja ustanovili Atletski klub Ptuj, 
ki je v marcu 1980 začel z ločenim delovanjem od TVD Partizan Ptuj.

133  ZAP, fond TVD Partizan fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 
(SI_ZAP/0188), škatla 3, TVD Partizan Ptuj, Program dela in finančni načrt za leto 1980, 
17. november 1979; ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_
ZAP/0188), škatla 3, Priloga k točki 3, Poročilo o dosedanjem delu atletske sekcije v 
sestavu TVD Partizan, 29. februar 1980.

134  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, TVD Partizan Ptuj, Program dela in finančni načrt za leto 1980, 17. november 1979.
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ATLETSKI  
KLUB PTUJ

Ustanovni sestanek Atletskega kluba Ptuj (dalje: AK Ptuj) je potekal 
29. februarja 1980, na katerem so iz TVD Partizan Ptuj izločili atletsko 
sekcijo in ustanovili samostojno društvo. Pristopno izjavo je podpisalo 
37 prisotnih članov, izvolili so vodstvene organe in potrdili program 
dela ter finančni načrt za leto 1980. Za prvega predsednika AK Ptuj 
je bil izvoljen Marjan Ostroško. Izvoljeni so bili podpredsednik Ferdo 
Vajngerl, tehnični vodja Milan Cimerman, sekretar Bojan Klinkon, 
gospodar Milan Rosič, pomočniki tehničnega vodje Branko Turkuš, 
Miki Prstec in Gregor Ivančič ter predstavnik sodniškega zbora Jože 
Štrafela. Za oglaševanje, publikacije in tisk je bil zadolžen Slavko 
Feguš. Kot člani izvršnega odbora so bili imenovani Valter Pliberšek, 
Janko Bezjak in Irena Petek. Nadzorni odbor so sestavljali: Anton Ilec, 
Vlado Potočnik, Albin Pišek, Ljubo Čuček in Dušan Koren. Disciplinsko 
sodišče pa so sestavljali: Marjan Ber, Alojz Lebar in Milan Kovačič.135

Ustanovnega sestanka AK Ptuj so se udeležili tudi pomembni športni 
funkcionarji, ki so s svojim delom stremeli k napredku slovenske 
atletike, in sicer takratni organizacijski sekretar AZS, Franc Mikec; 
takratni predsednik strokovnega sveta Atletskega kluba Velenje, 
Martin Steiner in takratni sekretar Zveze telesno kulturnih organizacij 

135  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, Zapisnik ustanovne skupščine Atletskega kluba Ptuj, 29. februar 1980.

6.
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Ptuj (dalje: ZTKO Ptuj) Ivan Klarič. Franc Mikec je v svojem nagovoru 
poudaril pomembnost ustanovitve samostojnega atletskega kluba, 
ki je imel s tem večjo možnost specializacije najbolj uspešnih atletov 
in atletinj. Po drugi strani pa je izpostavil usmeritev delovanja kluba 
v množičnost, saj je gojenje atletike lahko bila tudi osnova mlajšim 
generacijam za ukvarjanje z drugimi športnimi panogami. Tako je bilo 
sodelovanje med društvi ključnega pomena za napredek v razvoju 
športa na Ptuju.136

Na ustanovnem sestanku so sprejeli nov statut društva. Sedež AK Ptuj 
je postala Čučkova ulica 6, 2250 Ptuj. V pravilih novoustanovljenega 
AK Ptuj so opredelili svoj znak in pečat. Nov znak društva je postala 
krožna elipsa s tremi črtami, ki so predstavljale atletsko stezo. Na 
sprednjem delu znaka je bil vrisan tekač. Bil je belomodre barve z 
napisom AK Ptuj. Barvi kluba sta postali bela in modra. Atleti in atletinje 
so nosili oprave klubske barve, in sicer bele hlače ter modro majico.137 V 
pogovoru je Bojan Klinkon, ki je bil tudi prvi sekretar AK Ptuj, razložil, da 
je klubski emblem oblikoval ob pomoči Kostje Kolariča. Iz dokumenta, 
ki prikazuje načrt emblema AK Ptuj, lahko spodaj razberemo tudi 
Klinkonov podpis.138

O ustanovitvi AK Ptuj je poročal tudi časnik Tednik, v katerem so med 
drugim zapisali:

»/…/ Ljubiteljem atletike v Ptuju se je končno 
uresničila dolgoletna želja. Na dan 29. februarja letos 
je bil v prostorih skupnih služb KS v Ptuju ustanovljen 
AK Ptuj, ki bo imel svoj sedež v prostorih športne 
dvorane Mladika. /…/ Atletski klub Ptuj tudi vabi 
vse ljubitelje atletike, vemo, da je to kraljica športa, 
predvsem pa vabi vse mlade, da se vključijo v te vrste 
tekmovalcev na atletskih poljanah. /…/«139

136  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, Zapisnik ustanovne skupščine Atletskega kluba Ptuj, 29. februar 1980.

137  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, Pravila Atletskega kluba Ptuj, 29. februar 1980.

138  Pogovor z Bojanom Klinkonom – izjava avtorici, 4. marec 2021.

139  Slavko Feguš, »Ustanovljen atletski klub Ptuj«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 13. marec 1980, št. 10, str. 11.



82A T L E T S K I  K L U B  P T U J

Programska usmeritev AK Ptuj je izhajala iz dveh področij, iz področja 
množičnosti in področja kakovostne atletike. Področje množičnosti je 
poleg novoustanovljenega kluba zadevalo delovanje drugih subjektov 
pri pridobivanju članov in vzbujanju zanimanja ter motivacije med 
mlajšimi generacijami. Najpomembnejše pri tem so bile osnovne in 
srednje šole ter njihova organiziranost športne vzgoje. Poleg tega je 
bilo za množičnost atletike pomembno organiziranje krosov, pouličnih 
tekov, trim tekmovanj, sindikalnih tekmovanj in dejavnosti predšolskih 
ustanov. Pomembna so bila tudi preverjanja telesnih sposobnosti 
državljanov. Za usklajevanje vseh omenjenih programov in glavno 
organizacijo dejavnosti na področju množičnosti je skrbel Zavod 
za telesno kulturo občine Ptuj. Poleg množičnosti je bila za AK Ptuj 
pomembna tudi usmeritev na področje kakovostne atletike. AK Ptuj 
je namreč postal glavni nosilec razvoja atletike na območju ptujske 

Slika 21: 
Emblem 
Atletskega kluba 
Ptuj v klubskih 
barvah

Vir: Bojan Klinkon, 
osebni arhiv.
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občine. Iz vrst atletskih sekcij osnovnih in srednjih šol je bilo potrebno 
prepoznati tiste mlade atlete in atletinje s potencialom doseganja čim 
boljših rezultatov.140

Milan Cimerman je kot vrhunske rezultate v svojem poročilu opredelil 
rezultate naslednjih atletov in atletinj: Miki Prstec, Milan Žohar, Ljubo 
Čuček, Slavko Feguš, Milena Bele, Tonček Stajnko, Žarko Markovič, 
Tatjana Butolen, Marija Šešerko, in Srdan Carli. Kljub temu je poudaril, 
da je bila takratna situacija atletike na Ptuju v obdobju začetka 
osemdesetih let 20. stoletja v stagnaciji. Za nekaj let začetka delovanja 
AK Ptuj je napovedal možnost nazadovanja, saj je bilo potrebno najprej 
zapolniti nastalo pomanjkanje kvalitetnih atletov, ki bi lahko dosegali 
dobre rezultate na republiškem in državnem nivoju.141

Glede razporeditve znotraj AK Ptuj je Cimerman predlagal organizacijo 
pionirske sekcije, ki je pomenila skupino učencev med 5. in 8. razredom 
osnovne šole. Trening pionirskega oddelka naj bi prevzel eden od bivših 
atletov TVD Partizan Ptuj ali pa učitelji telesne vzgoje. Poleg tega je bilo 
potrebno organizirati treninge glede na atletske discipline. Cimerman je 
z ozirom na rezultate atletske sezone v letu 1979 predlagal oblikovanje 
več specializiranih skupin. Prva skupina so bili šprinterji, katerih trener 
je postal Branko Turkuš. Drugo skupino, ki je zajemala skakalce v 
višino in tekače čez ovire je treniral Dušan Koren. Tretja skupina 
je bila specializirana za skok v daljino in troskok, vodil jih je Ljubo 
Čuček. Četrta skupina je zajemala atlete, ki so se ukvarjali s treningom 
teka na srednje proge pod vodstvom trenerja Franca Ivančiča. Peta 
skupina so bili metalci pod vodstvom Bojana Klinkona. Iz zapisa je 
razvidno, da je bilo načrtovano, da trening atletov prevzamejo bivši 
atleti in učitelji telesne vzgoje. Zato je Cimerman v usmeritvi poudarjal 
pomembnost nadaljnjega izobraževanja trenerjev preko tečajev in 
seminarjev. Obenem je izpostavil potrebo po zaposlitvi profesionalnega 
trenerja pionirskega in mladinskega oddelka. Za posamezne discipline 
je predlagal honorarno zaposlitev profesionalnega trenerja.142

140  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, Priloga k točki 4. Programska usmeritev Atletskega kluba Ptuj, 29. februar 1980.

141  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, Priloga k točki 4. Programska usmeritev Atletskega kluba Ptuj, 29. februar 1980.

142  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, Priloga k točki 4. Programska usmeritev Atletskega kluba Ptuj, 29. februar 1980.
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Ob ustanovitvi AK Ptuj so izdelali načrt usmeritve glede sistema 
tekmovanj, ki bi se jih naj atleti in atletinje kluba udeleževali v 
prihodnosti. Najprej so bila zabeležena atletska tekmovanja na 
občinskem nivoju, ki so bila poleg organizacije atletskih prireditev ob 
praznikih (npr. občinskem prazniku in dnevu mladosti) tudi možnost 
popularizacije atletike. Sledila so tekmovanja na regionalnem nivoju 
in nato tekmovanja na osnovi koledarja AZS in Atletske zveze 
Jugoslavije.143

Delovanje AK Ptuj in rezultati atletov 
med letoma 1980 in 1985
V prvih 12 letih delovanja AK Ptuj je upravna struktura ostala po 
večini enaka. Osrednji osebi v vodstvu kluba sta do leta 1992 ostala 
Marjan Ostroško in Bojan Klinkon. Prav tako so z danimi materialnimi 
in infrastrukturnimi pogoji poskušali v najboljši meri izpolnjevati 
programsko usmeritev kluba v množičnost in kvalitetno atletiko. Vse 
od ustanovitve AK Ptuj so ptujski atleti še naprej sodelovali na okrajnih, 
občinskih, republiških in državnih tekmovanjih.

V letu 1980 so se ptujski atleti udeležili atletskih prvenstev za mlajše in 
starejše mladince/mladinke. Prav tako so tekmovali v finalu za atletski 
pokal Slovenije za člane in članice, ki je potekalo v Novi Gorici, kjer je 
Marija Vindiš v teku na 3000 m dosegla šesto mesto, v teku na 1500 
m pa je bila deseta. Alojz Lebar je v teku na 5000 m dosegel osmo 
mesto, medtem ko je bil Miki Prstec deveti v skoku v daljino z rezultatom 
664 cm. Niko Makovecki je zasedel 11. mesto v suvanju krogle. Še boljše 
rezultate so ptujski atleti dosegli v finalnem tekmovanju za atletski pokal 
v kategoriji mlajših mladincev in mladink, ki je potekalo junija 1980 v Celju. 
Milena Bele je v skoku v višino z rezultatom 161 cm osvojila drugo mesto. 
Marija Šešerko je dosegla dve četrti mesti, in sicer v skoku v daljino z 
rezultatom 501 cm in v teku na 80 m z ovirami z rezultatom 16,01 s. V 
teku na 800 m je Irena Lovrec zasedla osmo mesto, Marica Hameršak 
pa 12. mesto. Na republiškem tekmovanju v Kranju so nastopili mlajši 
mladinci in mladinke. Marija Šešerko je v skoku v daljino z rezultatom 
502 cm osvojila drugo mesto. Obenem je dosegla še bronasto medaljo 

143  ZAP, fond Telesno vzgojno društvo Partizan Ptuj, 1950–1987 (SI_ZAP/0188), škatla 
3, Priloga k točki 4. Programska usmeritev Atletskega kluba Ptuj, 29. februar 1980.
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v teku na 300 m z ovirami. Prav tako tretje mesto so mlajše mladinke 
dosegle v štafeti 4 x 100 m v postavi Urška Kerbler, Vesna Carli, Marija 
Šešerko in Nada Bolcar z rezultatom 52,6 s. Marica Hameršak je osvojila 
srebrno medaljo v teku na 800 m z rezultatom 2:23, 4. Med mlajšimi 
mladinci je Ivan Štebih v teku na 200 m dosegel 11. mesto. Enajsti je bil 
tudi Oliver Širec v skoku v višino. Bojan Mihelač je v teku na 1000 m z 
rezultatom 2:52, 2 pritekel na deveto mesto. Jani Učakar je v suvanju 
krogle dosegel 11. mesto, v metu diska je bil sedmi in v metu kladiva šesti. 
Uspehe so dosegali tudi ptujski atleti v kategoriji starejših mladincev na 
republiškem atletskem pokalu, ki so istočasno s tekmovanjem mlajših 
mladincev v Kranju tekmovali v Celju. Stanko Hauptman je dosegel 
drugo mesto v teku na 5000 m, v teku na 1500 m pa je osvojil četrto 
mesto. Marija Vindiš je v teku na 1500 m z rezultatom 5:04, 8 postavila 
takratni klubski rekord in zasedla četrto mesto. Jasna Pavlin je v teku 
na 100 m dosegla šesto mesto.144

V juliju 1980 so ptujske atletinje tekmovale na državnem prvenstvu za 
mlajše in starejše mladinke, ki je potekalo v Ohridu. Na jugoslovanskem 
prvenstvu so ptujske atletinje tekmovale v konkurenci klubov, kot so 
bili celjski Kladivar, ljubljanska Olimpija in beograjska Crvena zvezda. 
Kljub močni konkurenci in težkim vremenskim pogojem zaradi vročine 
v Ohridu je Marija Šešerko dosegla peto mesto v treh disciplinah, in 
sicer v skoku v daljino z rezultatom 500 cm, v teku na 80 m z ovirami z 
rezultatom 12,9 s in v štafeti 4 x 100 m. Vesna Carli je v skoku v daljino 
dosegla osmo mesto. Milena Bele je bila osma v skoku v višino, prav 
tako pa je osmo mesto dosegla Marija Vindiš v teku na 1500 m. V teku 
na 600 m je Irena Lovrec pritekla na sedmo, Marica Hameršak pa na 
deveto mesto. Sonja Pajenk je v skoku v višino osvojila deveto mesto. 
Poleg petega mesta v štafeti 4 x 100 m so ptujske atletinje v postavi 
Bolcar, Hameršak, Lovrec in Šešerko osvojile sedmo mesto v štafeti 
4 x 300 m.145

144  OP, »Finale za APS v Novi Gorici«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 5. junij 1980, št. 22, str. 13; OP, »Belejevi drugo mesto«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 12. junij 1980, št. 23, str. 13; OP, »Odlični rezultati mladih atletov 
Ptuja«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 19. junij 1980, št. 24, str. 13.

145  L. Čuček, »Uspeh ptujskih atletinj«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 17. julij 1980, št. 28, str. 13.
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Leto 1980 je bilo za ptujske atletinje zelo uspešno, kar so ponovno 
dokazale avgusta, ko je v Celju na republiškem posamičnem atletskem 
prvenstvu za člane in članice Marija Vindiš dosegla dve bronasti medalji 
v teku na 1500 m in 3000 m. V teku na 1500 m je dosegla rezultat 4:57, 
3; v teku na 3000 m pa rezultat 10:42, 0. Oba rezultata sta postala 
njena takratna osebna in klubska rekorda. Vesna Carli je v skoku v 
daljino osvojila šesto mesto. V štafetah na 4 x 100 m in 4 x 400 m so 
tekmovale Kerbler, Carli, Šešerko, Bombek in Belšak. V obeh štafetah 
so dosegle četrto mesto. V septembru je Marija Šešerko v skoku v 
daljino z rezultatom 525 cm dosegla republiški naslov v kategoriji 
starejših mladink.146

Marija Šešerko se je uspešno kvalificirala na državno prvenstvo za 
starejše mladinke, ki je potekalo v Kosovski Mitrovici oktobra 1980. 
Tekmovala je v skoku v daljino, saj je že dosegla republiški naslov v 
tej disciplini. Na državnem prvenstvu je nato dosegla bronasto odličje 
z rezultatom 521 cm. Pravico do tekmovanja so imele tudi ptujske 
atletinje v štafeti 4 x 100 m, vendar se tekmovanja niso udeležile 
zaradi oddaljenosti in pomanjkanja finančnih sredstev.147 Pomanjkanje 
finančnih sredstev in premajhna vlaganja v atletsko športno panogo 
so strokovni delavci izpostavili na letni konferenci AK Ptuj v decembru 
1980. Ob ustanovitvi AK Ptuj so si, poleg usmeritve v množičnost 
atletike, želeli dvigniti raven kvalitetne atletike na podobno uspešnost, 
kot jo je ptujska atletika dosegala v obdobju okrog leta 1975. Na letni 
konferenci konec leta 1980 so napredek atletike potrdili, vendar so s 
problematiko obsega financ izpostavili tudi problematiko atletike kot 
prioritetne panoge v ptujski občini. Kljub temu je AK Ptuj v prvem letu 
delovanja dokazal uspehe atletov in atletinj na vseh nivojih atletskih 
tekmovanj. Predsednik kluba Marjan Ostroško je na prvi letni konferenci 
podelil priznanja najzaslužnejšim atletom in atletinjam takratnega 
obdobja. Priznanja so dobili: Dušan Koren, Stanko Hauptman, Jani 
Učakar, Marija Vindiš, Marija Šešerko, Sonja Pajenk in Bojan Mihelač.148

146  L. Č., »Republiško atletsko prvenstvo: Vindiševa in Šešerkova med najboljšimi«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 21. avgust 1980, št. 33, str. 13; 
OP, »Šešerkovi zlata medalja«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 25. 
september 1980, št. 38, str. 13; l. kotar, »Pomembnejši telesnokulturni dosežki in prireditve v 
letu 1980«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 15. januar 1981, št. 2, str. 9.

147  L. Č., »Šešerkova tretja na državnem prvenstvu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 9. oktober 1980, št. 40, str. 11.

148  l. kotar, »Kraljica še ni kraljica«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
25. december 1980, št. 51, str. 15.
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V letu 1981 so se ptujski atleti in atletinje udeleževali večjega števila 
tekmovanj že v zimskem pripravljalnem obdobju. Med drugim so se 
januarja 1981 Vesna Carli, Marija Šešerko in Alojz Lebar udeležili 
mednarodnega dvoranskega atletskega mitinga v češkem Jabloncu. 
Vesna Carli je v skoku v daljino dosegla osmo, Marija Šešerko pa 
deveto mesto. Alojz Lebar je v teku na 3000 m prav tako zasedel 
deveto mesto. Februarja 1981 se je šest atletov in atletinj udeležilo 
mednarodnega krosa pri Gradcu, kjer je Marija Vindiš v kategoriji 
članov pritekla na četrto mesto. 14. in 15. februarja 1981 je v Celju 
potekal prvi del slovenskega atletskega dvoranskega prvenstva, kjer 
so atleti in atletinje tekmovali v teku na 60 m, teku na 60 m z ovirami in 
skoku v daljino. Najuspešnejša je bila Vesna Carli, ki je v skoku v daljino 
z rezultatom 515 cm dosegla tretje mesto. 21. februarja je nato potekal 
drugi del atletskega dvoranskega prvenstva, sledilo je tekmovanje v 
skoku v višino. Sonja Pajenk je z rezultatom 163 cm v kategoriji mlajših 
mladink osvojila srebrno medaljo. Tretji del atletskega dvoranskega 
prvenstva je potekal v Mariboru. Vse kategorije so tekmovale v suvanju 
krogle. Od ptujskih atletov in atletinj sta se tega dela tekmovanja 
udeležila Breda Zadravec in Jani Učakar, oba v kategoriji mlajših 
mladincev in mladink. Jani Učakar je dosegel prvo mesto in tako 
republiški naslov v suvanju krogle v svoji kategoriji. Poleg republiškega 
atletskega dvoranskega prvenstva je 22. februarja 1981 v Ljubljani 
potekal republiški kros, katerega se je pod vodstvom trenerja Franca 
Ivančiča udeležilo 11 ptujskih atletov in atletinj. Marija Vindiš je dosegla 
tretje mesto, Marica Hameršak pa je bila četrta. Mirko Vindiš je dosegel 
četrto mesto, Franc Zupanič pa je bil šesti. Ekipno so ptujski atleti in 
atletinje dosegli peto mesto. Naslednjega krosa so se udeležili 1. marca 
1981, in sicer v Zaboku na Hrvaškem, kjer so tekmovali v konkurenci 
najboljših tekačev Socialistične federativne republike Jugoslavije (dalje: 
SFRJ). Marija Vindiš je med članicami dosegla deveto mesto, Mirko 
Vindiš pa med starejšimi mladinci štirinajsto mesto.149

Konec maja 1981 so ptujske atletinje dosegle ekipno četrto mesto na 
republiškem atletskem prvenstvu, ki je za člane in članice potekalo v 
Mariboru. Uvrstile so se takoj za Celjem, Mariborom in Ljubljano, kar 
je glede na primerjavo materialnih pogojev, v katerih so trenirali atleti, 

149  L. Č., »Atleti AK Ptuj v ČSSR«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
19. februar 1981, št. 7, str. 13; L. Č., »Republiško dvoransko prvenstvo v Celju«, Tednik – 
Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 19. februar 1981, št. 7, str. 13; B. Klinkon, 
»Rezultati atletov AK Ptuj v zimskem tekmovalnem obdobju«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 5. marec 1981, št. 9, str. 9.
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štelo za velik uspeh. V finalu so tekmovale naslednje atletinje: Šešerko, 
Vindiš, Pajenk, Kerbler, Tili, Belšak, Bele, Babič, Hameršak in Vidovič.150 
V letu 1981 je uspehe v mnogoboju dosegal Dušan Koren. Najprej je 
dosegel republiški naslov, nato je nastopil na državnem prvenstvu, 
ki je potekalo v Zenici. Osvojil je 6500 točk (takratni osebni rekord) 
in bronasto odličje.151 Na jugoslovanski ravni so največje uspehe v 
tem obdobju dosegale ptujske atletinje. Med njimi sta na državnem 
atletskem prvenstvu za posameznike, ki je potekalo v Senti za mlajše 
in starejše mladince in mladinke, tekmovali Sonja Pajenk in Marija 
Šešerko. Pajenkova je v skoku v višino dosegla višino 172 cm in dosegla 
srebrno medaljo, Šešerkova pa je dosegla dve bronasti medalji – v 
teku na 100 m z rezultatom 11,76 s in v skoku v daljino z rezultatom 
555 cm.152 Na državnem nivoju so ponovne uspehe dosegle ptujske 
atletinje v kategoriji članic v juliju 1981, ko so se udeležile atletskega 
prvenstva v Subotici. Sonja Pajenk je v skoku v višino preskočila 165 
cm in osvojila peto mesto. Marija Vindiš pa je v teku na 3000 m z 
rezultatom 10:27, 30 dosegla šesto mesto. V tekmovanjih na državnem 
nivoju so se ptujske atletinje pomerile v konkurenci najboljših atletinj 
na jugoslovanskem nivoju in v začetku osemdesetih let vedno znova 
dokazovale, da so lahko tekmovale med tako močno konkurenco.153

Na republiškem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke v Mariboru 
konec avgusta 1981 sta bili najuspešnejši Sonja Pajenk, ki je dosegla 
drugo mesto v skoku v višino, in Vesna Carli, ki je bila prav tako druga 
v skoku v daljino. Pajenkova je preskočila 168 cm, kar je bil izenačen 
rezultat z zmagovalko prvenstva, vendar je bila drugouvrščena zaradi 
popravkov. Med mlajšimi mladinci je najuspešnejše tekmoval Oliver 
Širec, ki je v metu kopja dosegel šesto mesto, v metu diska peto in 
v teku na 100 m osmo mesto.154 V začetku septembra 1981 je v Novi 
Gorici sledilo republiško člansko prvenstvo, kjer je Marija Vindiš 
postala republiška prvakinja v teku na 3000 m. Poleg tega je dosegla 

150  L. Č., »Ptujske atletinje četrte v SRS«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 4. junij 1981, št. 21, str. 13.

151  B. Klinkon, »Izreden uspeh Dušana Korena«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 2. julij 1981, št. 25, str. 13.

152  l. kotar, »Izjemen dosežek Pajenkove in Šešerkove«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 2. julij 1981, št. 25, str. 13.

153  Vinko Pešec, »Državno atletsko prvenstvo v Subotici: Velik uspeh Ptujčank«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 30. julij 1981, št. 29, str. 13.

154  »Uspešni atleti na republiškem prvenstvu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 3. september 1981, št. 34, str. 17.
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bronasto odličje v teku na 1500 m. Bronasto odličje je z rezultatom 
2:18, 62 dosegla Marija Tili v teku na 800 m. Prav tako tretja je bila v 
skoku v višino Sonja Pajenk, ki je ponovno preskočila 168 cm. Njen 
osebni rekord je v tem obdobju sicer znašal 172 cm. Od članov je bil 
najuspešnejši Dušan Koren, ki je v teku na 110 m z ovirami dosegel 
četrto mesto, v skoku v višino pa je bil osmi. Mirko Vindiš je osvojil 
šesto mesto v teku na 10.000 m, Franc Zupanič pa je bil šesti v teku na 
300 m z ovirami. Člansko posamično prvenstvo je bilo zadnje v sezoni 
1981. Vsega skupaj so ptujski atleti in atletinje dosegli pet republiških 
naslovov, in sicer: Sonja Pajenk je v kategoriji mlajših mladink dosegla 
republiški naslov v skoku v višino, Vesna Carli v kategoriji mlajših 
mladink v sedmeroboju, Marija Šešerko v kategoriji starejših mladink 
v skoku v daljino, Marija Vindiš v kategoriji članic v teku na 3000 m 
in Dušan Koren v kategoriji članov v deseteroboju.155 Marija Vindiš je 
svojemu republiškemu naslovu leta 1981 dodala zmago na republiškem 
prvenstvu v maratonu, ki je potekal v Kranju kot del prireditve maratona 

155  L. Čuček, »Atleti na republiškem prvenstvu prijetno presenetili«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 10. september 1981, št. 35, str. 13.

Slika 22: 
Kros Dela. Ptuj, 
oktober 1981

Vir: Foto: Svetozar 
Busić, hrani: Muzej 
novejše zgodovine 
Slovenije.
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Treh src. Vindiševa je z rezultatom toliko bolj presenetila, saj je prvič 
tekla na razdalji 21 km.156

Leto 1981 je bilo za AK Ptuj pomembno tudi iz organizacijskega vidika, 
saj so prvič poleg občinskega krosa organizirali tudi 16. tradicionalni 
Kros Dela, ki je 18. oktobra 1981 kot zaključno tekmovanje občinskih 
reprezentanc potekal na Ptuju. Organizacijo so prevzeli v sodelovanju 
z Zvezo telesno kulturnih organizacij. Izvedba tekmovanja pa je bila 
pomembna tudi zato, ker so za rezultate prvič uporabili računalniško 
obdelavo podatkov. Na Krosu Dela so tekmovale reprezentance vseh 
slovenskih občin, kar je skupno pomenilo okrog 2500 tekmovalcev. 
Pripravo proge je izpeljala komisija pod vodstvom Milana Cimermana, 
tehnično službo je vodil Ljubo Čuček, sodniško službo pa Valter 
Pliberšek. Ptujski atleti so tekmovali pod vodstvom Franca Ivančiča 
in dosegli ekipno drugo mesto ter se uvrstili takoj za Tržičem.157

Iz rezultatov za leto 1981 je razvidno, da sta bila najuspešnejša atleta 
sezone Marija Vindiš in Dušan Koren. Dodatno potrditev sta dobila iz 
občinskega nivoja, saj je Marija Vindiš prejela priznanje občine Ptuj za 
športnico leta 1981. Dušan Koren se je uvrstil na drugo mesto, takoj za 
šahistom Danilom Polajžerjem. Za najboljšo ekipo v občini Ptuj pa je bila 
razglašena občinska reprezentanca, ki je tekmovala na Krosu Dela.158

Tudi v letu 1982 je AK Ptuj nadaljeval z uspešnim delovanjem. Že v 
februarju je potekalo republiško prvenstvo za šprinterje v Celju. Dušan 
Koren je osvojil srebrno odličje v kategoriji članov v teku na 60 m in 
četrto mesto v teku na 60 m z ovirami. Prav tako je srebrno medaljo 
osvojila Vesna Carli v teku na 60 m v kategoriji starejših mladink. 
Marija Šešerko je bila v teku na 60 m z ovirami četrta. V kategoriji 
mlajših mladincev je Oliver Širec dosegel peto mesto v teku na 60 m. 
Poleg uspehov ptujskih šprinterjev je Sonja Pajenk na mednarodnem 
dvoranskem mitingu v Avstriji osvojila zlato odličje v skoku v višino. 
Preskočila je 165 cm. Poleg tega so se udeležili tradicionalnega 

156  l. kotar, »Republiški naslov za Marijo Vindiš«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 29. oktober 1981, št. 42, str. 13.

157  l. kotar, »18. oktobra – V Ptuju Kros Dela: Jutri preizkus vseh služb«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 8. oktober 1981, št. 39, str. 9; l. kotar, »16. Kros Dela 
v Ptujskih toplicah: Velik uspeh Ptuja, odlična organizacija«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 22. oktober 1981, št. 41, str. 11.

158  l. kotar, »Najboljši v športu 81 in podelitev Bloudkovih značk. Marija, Danilo in 
reprezentanca v krosu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 14. januar 
1982, št. 2, str. 1.



91A T L E T S K I  K L U B  P T U J

mednarodnega atletskega mitinga v češkem Jabloncu. Sonja Pajenk 
je dosegla šesto mesto v skoku v višino, Marija Šešerko je bila deveta, 
Vesna Carli pa deseta v skoku v daljino. Oliver Širec je dosegel 
14. mesto v teku na 60 m.159

V tem letu je vse večje uspehe začel dosegati ptujski atlet Mirko 
Vindiš. Leta 1982 so se pod vodstvom trenerja Franca Ivančiča atleti 
Marija Vindiš, Mirko Vindiš in Branko Krošl udeležili jugoslovanskega 
državnega krosa v Sarajevu. V kategoriji mlajših mladincev je Mirko 
Vindiš osvojil šesto mesto in se s tem uvrstil v državno reprezentanco, 
ki je Jugoslavijo zastopala na Balkanskem krosu v Atenah. Marija Vindiš 
je v Sarajevu v kategoriji članic dosegla sedmo mesto, Branko Krošl 
pa je v kategoriji starejših mladincev dosegel deveto mesto. Mirko 
Vindiš se je nato čez dva tedna, v marcu 1982, udeležil balkanskega 
prvenstva v krosu in prvič nastopil v tako močni konkurenci. Tekmoval 
je v kategoriji mladincev v teku na 6000 m. Dosegel je 23. mesto, ki 
je pomenila peto najboljšo uvrstitev jugoslovanskih reprezentantov.160

Marija Šešerko in Mirko Vindiš sta v maju 1982 tekmovala kot del 
republiške mladinske atletske reprezentance na tradicionalnem 
tekmovanju avstrijske Štajerske, madžarske Železne županije in 
Slovenije, znanem pod imenom pokal Savaria. Slovenska ekipa 
atletov in atletinj je na tekmovanju zmagala. K zmagi sta doprinesla 
oba reprezentanta, saj je Marija Šešerko v skoku v daljino dosegla 
drugo mesto, Mirko Vindiš pa je bil drugi v teku na 3000 m. V slovenski 
reprezentanci na Mladinski olimpijadi v Foči sta sodelovala Sonja 
Pajenk in Oliver Širec. V skoku v višino je Pajenkova dosegla prvo 
mesto z rezultatom 170 cm, Širec pa je v skoku v daljino dosegel tretje 
mesto.161

159  »Visoke uvrstitve atletov-šprinterjev na republiškem prvenstvu«, »Pajenkova zmagala 
v Avstriji«, »Atleti v ČSSR«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 25. 
februar 1982, št. 8, str. 11.

160  l. kotar, »Državno prvenstvo v krosu. Vindiš v državni reprezentanci!«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 4. marec 1982, št. 9, str. 9; l. kotar, »Vindiš na 
balkanskem prvenstvu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 18. marec 
1982, št. 11, str. 11.

161  »Šešerkova in Vindiš v reprezentanci SRS«, L. Č., »Mladinska olimpiada Foča 82. 
Pajenkova zmagala, Širec tretji«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 20. 
maj 1982, št. 19, str. 13; »Šešerkova in Vindiš druga v Avstriji«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 27. maj 1982, št. 20, str. 11.
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Svoje uspehe v mnogoboju je nadaljeval Dušan Koren, ki je leta 
1982 na republiškem prvenstvu v Mariboru ponovno postal članski 
republiški prvak v deseteroboju. V osmeroboju v kategoriji mladincev 
je Oliver Širec dosegel drugo mesto. Marija Šešerko je v sedmeroboju 
v kategoriji članic dosegla drugo mesto, Sonja Pajenk pa je bila tretja. 
Atleti AK Ptuj so uspehe dosegali tudi v kategoriji pionirjev. Junija 1982 
je v Ljubljani potekalo republiško pionirsko prvenstvo v atletiki, kjer 
je Matjaž Damiš med starejšimi pionirji v teku na 100 m z rezultatom 
11,6 s dosegel republiški naslov. Poleg republiških atletskih tekmovanj 
so se atleti in atletinje AK Ptuj udeležili tudi državnih tekmovanj. Na 
državnem prvenstvu za posameznike v kategoriji starejših mladink 
sta bili ponovno uspešni Sonja Pajenk in Marija Šešerko. Pajenkova 
je osvojila bronasto medaljo v skoku v višino. Šešerkova pa je osvojila 
bronasto medaljo v skoku v daljino. Osvojila je tudi četrto mesto v 
teku na 100 m z ovirami. Dušan Koren in Oliver Širec sta se po že 
omenjenem republiškem prvenstvu v mnogobojih udeležila državnega 
prvenstva v mnogobojih, ki je junija 1982 potekalo v Šabcu. V kategoriji 
starejših mladincev je Širec dosegel bronasto odličje. Koren pa je, 
kljub poškodbi med potekom tekmovanja, dosegel peto mesto. Mirko 
Vindiš je na državnem prvenstvu v kategoriji starejših mladincev v 
teku na 5000 m dosegel peto mesto, medtem ko je bil Branko Krošl 
v kategoriji mlajših mladincev v teku na 3000 m osmi. Oliver Širec je 
tekmoval tudi v teku na 100 m in dosegel 16. mesto.162

Za AK Ptuj je bilo leto 1982 pomembno zaradi organizacije 
tradicionalnega atletskega tekmovanja Kriterij slovenskih mest, ki 
je 10. julija 1982 potekal na stadionu Drava na Ptuju. S prostovoljnim 
delom delavcev AK Ptuja so pripravili atletske naprave in atletsko 
stezo iz ugaskov ter jih poskušali urediti v čim boljše stanje, saj 
so se tekmovanja poleg ptujskih atletov in atletinj udeležili atleti in 
atletinje iz Domžal, Postojne, Novega mesta, Radeč in Kopra. Moški 
so nastopili v desetih disciplinah (teki na 100 m, 400 m, 1500 m in 
5000 m; tek na 110 m z ovirami, skok v višino, skok v daljino, met 
kopja, suvanje krogle in štafeta 4 x 100 m). Ženske pa so nastopile 
v devetih disciplinah (teki na 100 m, 400 m in 800 m; tek na 100 m 
z ovirami, skok v daljino, skok v višino, met kopja, suvanje krogle in 

162  l. kotar, »Dušan Koren znova prvi«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 3. junij 1982, št. 21, str. 13; l. k. »Matjaž Damiš – republiški prvak«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 17. junij 1982, št. 23, str. 11; l. kotar, »Atletski klub 
Ptuj. Medalje z državnih prvenstev«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
24. junij 1982, št. 24, str. 11. 
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štafeta 4 x 100 m). Ekipno je moška ekipa Ptuja zasedla drugo mesto 
in se je uvrstila za ekipo iz Novega mesta. Ženska ekipa Ptuja pa je 
zasedla prvo mesto. Glede doseženih rezultatov vseh nastopajočih 
atletov je Tednik poročal, da so bili povprečni, vendar pričakovani, saj ni 
bil idealen čas za organiziranje takšnega tekmovanja, pa tudi atletske 
naprave niso zagotavljale idealnih pogojev. Datumsko je namreč julij 
pomenil ne samo čas dopustov pač pa tudi vmesni čas med prvim 
in drugim delom tekmovalne sezone. Pogoji za tekmovanje so bili na 
mestnem stadionu slabši predvsem za vse tekače, saj so tekmovali 
na stezi iz ugaskov, ne pa na umetni masi. Obenem so izpostavili, 
da se tekmovanja niso udeležili atleti in atletinje iz večjih središč, na 
primer Celja, Ljubljane ali Maribora, čeprav je bil v preteklosti namen 
tekmovanja ravno povezovanje manjših in večjih atletskih središč.163

V drugi polovici tekmovalne sezone leta 1982 sta najboljše rezultate 
dosegala ptujska atleta Sonja Pajenk in Mirko Vindiš. V avgustu 1982 
je potekalo republiško posamično mladinsko prvenstvo. V Ljubljani je 
potekalo prvenstvo za starejše mladince, kjer je Mirko Vindiš osvojil 
zlato odličje v teku na 3000 m in srebrno v teku na 5000 m. V Mariboru 
je potekalo prvenstvo za mlajše mladinke, kjer je Sonja Pajenk postavila 
takratni osebni rekord z rezultatom 178 cm in osvojila prvo mesto. 
Pajenkova je z uspehi nadaljevala na državnem prvenstvu v Splitu, kjer 
je bila članica slovenske reprezentance za Pokal republik in dosegla 
drugo mesto. Na finalu mladinskega atletskega pokala Slovenije je 
Pajenkova ponovno osvojila drugo mesto, medtem ko je Mirko Vindiš 
v teku na 3000 m zmagal. Pajenkova je v septembru 1982 sodelovala 
tudi na finalu atletskega pokala Jugoslavije za mladinke, ki je potekal v 
Kraljevem, in z rezultatom 175 cm dosegla prvo mesto. Kljub uspehom, 
o katerih je poročal Tednik v septembru 1982, so sporočili tudi tragično 
novico o smrti osemindvajsetletnega ptujskega atleta Alojza Lebarja, 
ki je izgubil življenje v prometni nesreči v Muretincih.164

163  »V soboto na stadionu Drava. Kriterij slovenskih mest«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 8. julij 1982, št. 26, str. 9; l. kotar, »Kriterij slovenskih mest. Zmagi 
za Novo mesto in Ptuj«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 15. julij 
1982, št. 27, str. 11.

164  l. kotar, »Republiška naslova Sonje Pajenk in Mirka Vindiša«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 2. september 1982, št. 34, str. 17; l. k., »Pajenkova v 
državni reprezentanci«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 9 september 
1982, št. 35, str. 9; l. k., »Mirko Vindiš znova uspešen«; OP, Alojz Lebar, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva,16. september 1982, št. 36, str. 9; l. k., »Nova 
odlična uvrstitev Sonje Pajenk«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
30. september 1982, št. 38, str. 9.
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Oktober 1982 je bil uspešen za ptujske atlete tekače. Na tradicionalnem 
Krosu Dela, ki je leta 1982 potekal v Velenju, je Mirko Vindiš zmagal v 
kategoriji starejših mladincev. Marija Vindiš je bila v kategoriji članic 
tretja. Presenečenje na tem tekmovanju je bila Kristina Vindiš, ki je v 
kategoriji starejših mladink osvojila prvo mesto. V Tedniku so o njeni 
zmagi zapisali: »/…/ Namreč, tako kot večina mladih iz Leskovca, je 
tudi Kristina tekla bosa in zmagala. /…/«165. Oktobra 1982 je v Kranju 
potekal Maraton Treh src, kot republiško prvenstvo v maratonu. V 
kategoriji članic je drugo leto zapored zmagala in osvojila republiški 
naslov Marija Vindiš v teku na 21 km z rezultatom 1:23:07. Njena 
prednost pred drugouvrščeno tekmovalko je bila več kot štiri minute. 
V kategoriji članov v teku na 42 km je Mirko Vindiš v cilj pritekel 
izenačeno z mariborskim atletom Marijanom Kremplom, in sicer z 
rezultatom 2:25:08.166 V sezoni 1982 sta največje uspehe ptujske 
atletike dosegla atletinja Sonja Pajenk v skoku v višino pod vodstvom 
trenerja Ljuba Čučka in atlet Mirko Vindiš v tekih na dolge proge pod 
vodstvom trenerja Franca Ivančiča. Sonja Pajenk je bila imenovana za 
športnico leta 1982 občine Ptuj, medtem ko se je Mirko Vindiš uvrstil 
na drugo mesto za Otonom Velunškom iz Aerokluba Ptuj. Trenerju 
Francu Ivančiču so podelili bronasto Bloudkovo značko, ki je pomenila 
priznanje za deset let aktivnega dela na področju telesne kulture.167

Atletska sezona za leto 1983 je bila podobno uspešna kot leta 1982. 
Na republiškem dvoranskem prvenstvu v skokih v marcu 1983 je 
Marija Šešerko v skoku v daljino z rezultatom 537 cm v kategoriji 
članic dosegla zlato medaljo. Sonja Pajenk je bila med starejšimi 
mladinkami v skoku v višino z rezultatom 171 cm druga.168 Naslednji 
uspeh ptujske atletike za sezono 1983 je bil v maju, in sicer ob prireditvi 
v Kumrovcu ob dnevu mladosti 25. maja 1983. Prireditve, ki je bila 
sestavljena iz tekmovalnega in množično-rekreativnega dela, so se 
udeležili ptujski atleti s trenerjem Francem Ivančičem. Marija Vindiš je 
v teku na 12.000 m dosegla prvo mesto, medtem ko se je Mirko Vindiš 

165  l. kotar, »Kros dela 1982. Zmagi Kristine in Mirka Vindiša«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 21. oktober 1982, št. 41, str. 9. 

166  l. kotar, »Nove medalje za ptujsko atletiko. Marija in Mirko Vindiš – republiška prvaka 
v maratonu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 28. oktober 1982, št. 
42, str. 9.

167  l. kotar, »Proglasitev najboljših, podelitev Bloudkovih značk. Sonja Pajenk in Oton 
Velunšek«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 3. marec 1983, št. 9, 
str. 13.

168  l. k., »Republiško dvoransko prvenstvo«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 10. marec 1983, št. 10, str. 13.
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uvrstil v jugoslovansko reprezentanco v kategoriji mlajših članov. S tem 
je dosegel, da je v Debrecenu na Madžarskem zastopal Jugoslavijo 
na mednarodnem tekmovanju Bavarska-Jugoslavija-Madžarska.169

V letu 1983 se je na državnem tekmovanju v mnogoboju najbolj izkazala 
Marija Šešerko, ki je v sedmeroboju (tek na 100 m z ovirami: 16,8 s; 
skok v višino: 153 cm; suvanje krogle: 7,72 m; tek na 200 m: 26,8 s; 
skok v daljino: 542 cm; met kopja: 28,40 m in tek na 800 m: 2:35, 8) v 
kategoriji članic dosegla 4264 točk in s tem četrto mesto v Jugoslaviji. 
Na republiškem nivoju je na finalu atletskega pokala Slovenije imelo 
pravico do nastopa tudi 16 atletov AK Ptuj. Mirko Vindiš je v teku na 
10.000 m dosegel srebrno odličje, Marija Vindiš je bila v teku na 3.000 
m tretja, v teku na 1500 m pa peta. Sonja Pajenk je v skoku v višino 
dosegla četrto mesto, Oliver Širec pa je bil v skoku v daljino sedmi.170

Poleg uspehov mladincev in mladink ter članov in članic je republiški 
naslov dosegel tudi Kristijan Kovač na finalu pionirskega atletskega 
pokala, ki je potekal v Postojni. Kristijan Kovač iz OŠ Tone Žnidarič 
(danes OŠ Mladika) je najprej osvojil zmago v skoku v višino na 
regijskem tekmovanju, nato pa v Postojni zmagal na republiškem 
tekmovanju z rezultatom 190 cm.171 Na posamičnem republiškem 
prvenstvu je v kategoriji starejših mladink Sonja Pajenk dosegla zlato 
odličje in s tem republiški naslov v skoku v višino z rezultatom 172 cm. 
Med starejšimi mladinci je v skoku v višino tekmoval Oliver Širec in 
dosegel bronasto odličje z rezultatom 190 cm.172 Marija Šešerko pa 
je za AK Ptuj v kategoriji članic osvojila republiški naslov v skoku v 
daljino z rezultatom 558 cm.173

Septembra 1983 je AK Ptuj organiziral mednarodni atletski miting na 
stadionu Drava na Ptuju. Tekmovanja se je skupaj udeležilo 67 atletinj 
in atletov iz kluba LIAZ iz Jablonca na Češkoslovaškem, Ljubljane, 
Raven na Koroškem, Maribora, Celja, Murske Sobote in Ptuja. Poleg 

169  l. kotar, »Novi uspeh ptujske atletike: Marija prva v Kumrovcu, Mirko v reprezentanci!«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 26. maj 1983, št. 20, str. 16.

170  L. Č., »Šešerkova 4. v državi«, »Finale atletskega pokala Slovenije«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 9. junij 1983, št. 22, str. 9.

171  l. k., »Republiški naslov za Kristijana Kovača«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 23. junij 1983, št. 24, str. 9.

172  L. Č., »Pajenkova republiška prvakinja, Širec tretji«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 30. junij 1983, št. 25, str. 7.

173  l. k., »Republiški naslov za Marijo Šešerko«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 1. september 1983, št. 34, str. 17.
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organiziranja atletskih mitingov se je v letu 1983 pet ptujskih športnikov 
udeležilo mednarodnega mitinga, ki je potekal v Italiji. Šlo je za srečanje 
mladih športnikov Spodnje Furlanije – Julijske krajine, Koroške in 
Slovenije. Med temi so bili štirje atleti in rokometaš Roman Žmavc, ki 
je tekmoval v slovenski rokometni reprezentanci. Kristijan Kovač je 
dosegel prvo mesto v skoku v višino, Damir Dimovski pa je bil tretji. 
Stanko Zebec je v teku na 100 m z ovirami osvojil bronasto odličje, 
medtem ko je bil Boris Krabonja v teku na 400 m četrti.174

Ptujski atleti so sezono leta 1983 zaključili s štirimi osvojenimi 
republiškimi naslovi, ki so jih dosegli v mesecu oktobru na republiškem 
prvenstvu v mnogobojih v Novi Gorici. Sonja Pajenk je osvojila republiški 
naslov v kategoriji mladink v sedmeroboju. Kristijan Kovač je dosegel 
republiški naslov v kategoriji pionirjev v sedmeroboju. Oliver Širec 
je dosegel republiški naslov v kategoriji mladincev v deseteroboju, 
Dušan Koren pa v kategoriji članov, prav tako v deseteroboju. Dušan 
Koren je leta 1983 dosegel svoj četrti republiški naslov v deseteroboju 
zaporedoma.175 Atletinje in atleti AK Ptuj so v sezoni 1983 skupaj dosegli 
deset republiških naslovov. Prvakinje in prvaki so na republiškem nivoju 
postali: Sonja Pajenk, Marija Šešerko, Kristijan Kovač, Oliver Širec, 
Dušan Koren, Marija Vindiš in Mirko Vindiš.176

Za svoje uspehe je atletinja Sonja Pajenk postala športnica leta 1983 
občine Ptuj. Nagrade so podeljevali v februarju 1984 in priznanja so 
med drugimi dobili tudi delavci AK Ptuj. Za uspešno delo v letu 1983 
sta priznanja dobila trenerja Ljubo Čuček in Franc Ivančič. Ljubo 
Čuček in Bojan Klinkon sta prejela bronasto Bloudkovo značko, Branko 
Turkuš pa zlato.177 Sonja Pajenk je pod vodstvom svojega trenerja 
Ljuba Čučka uspešno začela sezono 1984, saj je že na začetku sezone 
dvakrat izboljšala svoj rekord v skoku v višino. Najprej je v Ljubljani 
na dvoranskem atletskem tekmovanju v skokih preskočila višino 

174  l. k., »V nedeljo dopoldan na stadionu Drava: Mednarodni atletski miting«, Tednik – 
Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 22. september 1983, št. 37, str. 1; l. k., »Dobri 
rezultati na mednarodnem mitingu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
29. september 1983, št. 38, str. 1; l. k., »Nastop v Italiji«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 6. oktober 1983, št. 39, str. 7.

175  L. Č., »Štirje republiški naslovi«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
13. oktober 1983, št. 40, str. 9.

176  l. kotar, »Občni zbor Atletskega kluba Ptuj. Deset republiških naslovov«, Tednik – 
Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 29. marec 1984, št. 13, str. 13.

177  l. kotar, »Izbira športnika leta 1983. Znova Sonja Pajenk in Oton Velunšek«, Tednik – 
Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 16. februar 1984, št. 7, str. 9.
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177 cm, kar je postal takratni mladinski republiški dvoranski rekord. 
Na naslednjem republiškem dvoranskem prvenstvu, ki je prav tako 
potekal v Ljubljani, pa je preskočila 178 cm in tako izboljšala mladinski 
republiški dvoranski rekord še za 1 cm.178 Sonja Pajenk je nato v maju 
1984 uspešno nastopila na mednarodnem atletskem tekmovanju 
Savaria, kjer je z rezultatom 176 cm dosegla prvo mesto.179

Vse uspešnejši je v letu 1984 postajal ptujski atlet Mirko Vindiš. V 
Preljini pri Čačku je na 38. državnem prvenstvu v krosu med mlajšimi 
člani dosegel prvo mesto in postal državni prvak. S tem je nadgradil 
svoje uspehe iz leta 1983, ko je že osvojil republiški naslov, leta 1984 
pa je dosegel svoj prvi naslov državnega prvaka. V AK Ptuj je še 
naprej treniral pod vodstvom Franca Ivančiča.180 V letu 1984 je Vindiš 
zmagal na maratonu Treh src na razdalji 42 km z rezultatom 2:24:09 in  
6 minutno prednostjo pred ostalimi tekmovalci. S tem rezultatom se 
je približal normi zveznega razreda. Zmagal je tudi na tradicionalnem 
tekmovanju v teku med Varaždinom in Ivancem. Na razdalji 21 km je 
dosegel rezultat 1:06, 35.181

Podobno kot v letu 1983 so v letu 1984 poleg mladink/mladincev in 
članic/članov uspešno tekmovali tudi mlajši atleti in atletinje, in sicer 
v kategoriji pionirk/pionirjev. AK Ptuj se je v celotnem obdobju od 
ustanovitve naprej trudil vpeljati zanimanje za atletiko v osnovnih šolah 
in se tako povezovati s pedagoškim delom ter navduševati mlajše 
generacije za trening atletskih disciplin. Tudi AZS je med svojimi 
prednostnimi nalogami vpeljevala takšne projekte. V letu 1984 so 
nadaljevali z akcijo Iščemo najboljše pionirje in pionirke Slovenije 
v skoku v višino. V marcu 1984 je v Ljubljani potekalo tekmovanje 
najboljših tekmovalk in tekmovalcev. V skoku v višino je med trinajstimi 
zbranimi pionirji zmagal tekmovalec AK Ptuj Damir Dimovski z 

178  l. kotar, »Sonja Pajenk – republiška rekorderka«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 2. februar 1984, št. 5, str. 9; l. kotar, »Pajenkova spet izboljšala rekord«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 1. marec 1984, št. 9, str. 13.

179  »Zmaga Pajenkove«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 17. maj 
1984, št. 19, str. 16.

180  l. kotar, »Mirko Vindiš državni prvak v krosu!«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 8. marec 1984, št. 10, str. 9.

181  »Atletika. Velik uspeh Mirka Vindiša«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 31. oktober 1984, št. 43, str. 9; l. kotar, »Mirko Vindiš znova uspešen«, Tednik – 
Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 20. december 1984, št. 49, str. 9.
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rezultatom 185 cm.182 Na področju osnovnošolskih atletskih tekmovanj 
so bili v letu 1984 dejavni tudi na Ptuju. Osnovna šola Olge Meglič je 
namreč na ptujskem stadionu organizirala prvo pionirsko olimpijado 
ob prazniku dneva mladosti. Program prireditve je zajemal mimohod 
vseh nastopajočih, nastop folklorne skupine OŠ Franc Osojnik (danes 
OŠ Ljudski vrt) in nastopi drugih sodelujočih osnovnih šol, nato pa 
tekmovanja v različnih atletskih disciplinah. Namen teh prireditev je bila 
popularizacija atletike in telesne kulture med mlajšimi generacijami.183 
Pionirji in pionirke AK Ptuj so bili uspešni tudi na republiškem prvenstvu, 
ki je septembra 1984 potekalo v Kočevju. Hedvika Korošak je v skoku 
v daljino z rezultatom 520 cm dosegla republiški naslov. Republiški 
naslov v skoku v višino z rezultatom 186 cm je osvojil tudi Damir 
Dimovski. Poleg dveh republiških naslovov so dosegli še več odličij. 
Stanko Zebec je osvojil srebrno medaljo v teku na 100 m z ovirami. 
Moška štafeta 4 x 300 m je zasedla tretje mesto v postavi Mitja Žuran, 
Aleksander Moge, Stanko Zebec in Damir Dimovski.184

V kategoriji mladink in mladincev sta bila pod vodstvom Ljuba Čučka 
v letu 1984 najuspešnejša Kristijan Kovač in Sonja Pajenk. Kovač je na 
tekmovanju v Postojni v skoku v višino preskočil 200 cm in v kategoriji 
mladincev osvojil pokal Atletske zveze Jugoslavije.185 V juniju 1984 je 
nato sledilo državno mladinsko prvenstvo, ki je za atletinje potekalo 
v Ohridu, za atlete pa v Mariboru. V Ohridu je Sonja Pajenk v skoku 
v višino zmagala z rezultatom 172 cm in osvojila svoj prvi državni 
(jugoslovanski) naslov. V Mariboru je Kristijan Kovač v skoku v višino 
z rezultatom 201 cm dosegel srebrno odličje.186 Uspehi obeh atletov na 
državnem prvenstvu so ju pripeljali do uvrstitve v državno mladinsko 
reprezentanco za udeležbo na mednarodnem tekmovanju državnih 
reprezentanc Francije in Jugoslavije. Tekmovanje je potekalo julija 
1984 v Celju, kjer je Kovač z rezultatom 190 cm dosegel četrto mesto. 
Pajenkova je nastopila izven konkurence, vendar si je poškodovala 

182  l. k., »Damir Dimovski najboljši v Sloveniji«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 22. marec 1984, št. 12, str. 7.

183  l. kotar, »Prva pionirska olimpiada. Kažipot za prihodnje prireditve!«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 7. junij 1984, št. 22, str. 11.

184  L. Čuček, »Korošakova in Dimovski republiška prvaka«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 20. september 1984, št. 37, str. 9.

185  l. k, »Kristijan Kovač zmagovalec atletskega pokala!«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 21. junij 1984, št. 24, str. 11.

186  l. kotar, »Državno mladinsko prvenstvo v atletiki. Pajenkova prva, Kovač drugi!«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 28. junij 1984, št. 25, str. 9.
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gleženj in s tem izgubila priložnost tekmovanja na mladinskem 
balkanskem prvenstvu, ki je potekalo v Mariboru. Kljub temu sta oba 
uspešno tekmovala septembra na republiškem tekmovanju, kjer je 
Kovač osvojil republiški naslov v skoku v višino s preskočenimi 204 cm, 
medtem ko je Sonja Pajenk osvojila bronasto odličje.187 Na državnem 
nivoju tekmovanj je bila uspešna tudi Marija Šešerko, ki je v Novi Gorici 
na tekmovanju v atletskem mnogoboju članic dosegla drugo mesto. 
Sonja Pajenk je bila v kategoriji mladink tretja, Oliver Širec pa je med 
mladinci dosegel četrto mesto.188

Uspehi atletov AK Ptuj so bili prepoznani ob podelitvi priznanj za 
najboljše športnice in športnike Mestne občine Ptuj za leto 1984, kjer 
je atletika prevzela prvo mesto, tako pri športnicah kot pri športnikih. 
Najboljša športnica leta v občini Ptuj za leto 1984 je ponovno postala 
atletinja Sonja Pajenk. V tem obdobju je bila članica republiške in 
državne reprezentance v skoku v višino. Poleg Sonje Pajenk so 
priznanje podelili tudi atletinji Mariji Šešerko, ki je v izboru športnice 
leta dosegla tretje mesto. Priznanje za športnika leta 1984 je prejel 
atlet Mirko Vindiš, ki se je s svojimi uspehi dokazal na republiški in 
državni ravni. V tem obdobju je bil član državne reprezentance v krosu 
in takratni državni prvak v tej disciplini. Obenem je bil Vindiš takratni 
republiški prvak v maratonu. Poleg Mirka Vindiša so priznanje podelili 
Kristijanu Kovaču, ki je bil v izboru športnika leta 1984 tretjeuvrščen, 
saj se je v tem obdobju dokazal z uspehi v skokih v višino.189

Atletska sezona za leto 1985 se je AK Ptuj začela s pestrim dogajanjem, 
saj so že v februarju 1985 organizirali republiško prvenstvo v krosu, 
ki je potekalo v ptujskih toplicah. Republiško prvenstvo je bilo, tako 
kot vsako leto, priprava na državno prvenstvo. Kros je bil uspešno 
izveden, čeprav so bile razmere za atlete in atletinje neugodne. Kljub 
zimskim razmeram je bilo število nastopajočih po pisanju časnika 

187  l. kotar, »Mednarodni nastop Pajenkove in Kovača«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 26. julij 1984, št. 29, str. 11; l. k., »Republiška prvenstva«, Tednik 
– Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 13. september 1984, št. 36, str. 7.

188  l. k., »Šešerkova druga na državnem prvenstvu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 16. avgust 1984, št. 32, str. 9.

189  l. kotar, »Najboljša športnika sta Pajenkova in Vindiš«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 18. april 1985, št. 15, str. 11.
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Tednik opredeljeno kot solidno. Največja skupina tekačev je tekla 
na 12 kilometrov. V tej skupini je tekmoval Mirko Vindiš, ki je dosegel 
drugo mesto in s tem naslov republiškega podprvaka.190

V aprilu 1985 je AK Ptuj v sodelovanju z ZTKO organiziral otvoritveni 
atletski miting na ptujskem stadionu, katerega so se udeležili šolarji iz 
osnovnih šol Toneta Žnidariča (danes OŠ Mladika), Franca Osojnika 
(danes OŠ Ljudski vrt), Kidričevo, Videm in dijaki iz srednješolskega 
centra Ptuj. Organizacija takšnih tekmovanj je kazala na izpolnjevanje 
prednostnih nalog AK Ptuj z željo po množičnosti v atletiki.191 Ob 
prazniku dneva mladosti so 24. maja na Ptuju organizirali 2. Pionirsko 
olimpijado, ki so jo otvorili padalci Aerokluba Ptuj in na prizorišče 
ptujskega stadiona prinesli zastave. Sledil je kulturni program in 
atletska tekmovanja, na katerih so sodelovali učenci petnajstih 
osnovnih šol.192 Poleg organizacije atletskih tekmovanj je v letu 1985 
AK Ptuj nadaljeval z izobraževanjem novih atletskih sodnikov. V marcu 
so sodniški izpit za sojenje atletiki opravili naslednji kandidati: Janko 
Bezjak, Anton Ilec, Miran Kerin, Marjan Ostroško, Oliver Širec, Marija 
Šešerko, Tatjana Širec, Marija Vindiš in Breda Zadravec. S tem je 
imel ptujski področni zbor atletskih sodnikov Slovenije v svoji sredi 
dva mednarodna sodnika, enajst zveznih, dvanajst republiških in 
dvaindvajset atletskih sodnikov.193

V letu 1985 so ptujski atleti zabeležili več uspehov. V aprilu 1985 je 
Mirko Vindiš postal republiški prvak v malem maratonu. Na kvalifikacijah 
za Atletski pokal Slovenije sta Boris Krabonja v teku na 400 m in 
Kristijan Kovač v skoku v višino dosegla prvi mesti.194 Na mednarodnem 
tradicionalnem tekmovanju med avstrijsko Štajersko, Železno županijo 
in Slovenijo je Boris Krabonja z rezultatom 50,40 s zmagal v teku 
na 400 m. Kristijan Kovač pa je na omenjenem tekmovanju dosegel 

190  l. kotar, »Republiško prvenstvo v krosu. V Ptujskih toplicah po snegu in mrazu«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 14. februar 1985, št. 6, str. 13.

191  L. Č., »Otvoritveni atletski miting«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 9. maj 1985, št. 17, str. 11.

192  N. Dobljekar, »Pionirska olimpiada«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 30. maj 1985, št. 20, str. 9.

193  OP, »Novi atletski sodniki na Ptuju«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 14. marec 1985, št. 10, str. 11.

194  l. k., »Novi republiški naslov Mirka Vindiša«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 25. april 1985, št. 16, str. 17.
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srebrno odličje v skoku v višino z rezultatom 201 cm.195 Na finalu 
Atletskega pokala Slovenije je uspešno nastopila Marija Šešerko, saj 
je v skoku v daljino preskočila 583 cm in s tem dosegla prvo mesto 
ter izboljšala svoj takratni osebni rekord. Mirko Vindiš je bil v teku na 
5000 m drugi, na 10.000 m pa je dosegel tretje mesto. Marija Vindiš, 
ki se je vrnila po večmesečnem premoru, pa je v teku na 3000 m 
dosegla šesto mesto.196

Na državnem prvenstvu v atletskem mnogoboju je Marija Šešerko 
v kategoriji članic dosegla tretje mesto, Sonja Pajenk je bila peta. 
Z osvojenim tretjim mestom se je Šešerkova uvrstila v državno 
reprezentanco.197 Svoje uspehe je nadaljevala na finalu atletskega 
pokala Jugoslavije, kjer je v skoku v daljino z rezultatom 590 cm 
osvojila srebrno odličje in ponovno izboljšala osebni rekord. Trener 
Ljubo Čuček je izrazil pričakovanje izboljšanja rezultatov vse do meje 
šestih metrov.198 Njegove napovedi so se uresničile konec julija 1985, 
ko je Marija Šešerko na mednarodnem tekmovanju v Ebenseeju v skoku 
v daljino dosegla rezultat 604 cm in s tem peto mesto. S preskokom 
šestih metrov je izboljšala osebni in ptujski rekord, obenem pa je z 
omenjenim rezultatom izpolnila normo za naziv športnice zveznega 
razreda. Poleg Šešerkove je bil uspešen Boris Krabonja, ki je v teku na 
400 m v kategoriji mladincev dosegel rezultat 49,89 s in s tem prvič 
tekel pod 50 s. Na tekmovanju je osvojil 12. mesto, vendar je bil njegov 
rezultat primerljiv z najboljšimi mladinskimi rezultati v Jugoslaviji. Med 
mladinci se je izkazal Kristijan Kovač, ki je na državnem prvenstvu 
za mlajše mladince v skoku v višino zmagal z rezultatom 208 cm in s 
tem izboljšal svoj osebni in ptujski rekord. Med mlajšimi mladinkami je 

195 l. k., »Zmaga Borisa Krabonje«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
9. maj 1985, št. 17, str. 13.

196  l. k., »Zmaga in osebni rekord Šešerkove«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 30. maj 1985, št. 20, str. 9.

197  l. k., »Marija Šešerko v državni reprezentanci«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 6. junij 1985, št. 21, str. 11.

198  l. k., »Marija Šešerko druga v finalu pokala«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 20. junij 1985, št. 23, str. 1.
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bila v finalu absolutnega prvenstva Slovenije najuspešnejša Hedvika 
Korošak, ki je v skoku v daljino preskočila 531 cm in osvojila drugo 
mesto ter izboljšala svoj takratni osebni rekord.199

V sezoni 1985 se je v jugoslovanski tekaški vrh s svojimi rezultati uvrstil 
Mirko Vindiš. Na državnem posamičnem prvenstvu, ki je potekalo v 
juliju 1985 v Zagrebu, je Vindiš v kategoriji članov na 10.000 m osvojil 
drugo mesto. Nastopil je tudi v teku na 5.000 m in osvojil peto mesto. 
Kot reprezentant SFRJ se je Vindiš udeležil Balkanskega atletskega 
prvenstva, ki je potekalo v Stari Zagori v Bolgariji. Tekmoval je v 
maratonu (42 km in 195 m) in pod vodstvom trenerja Franca Ivančiča 
osvojil bronasto odličje. Bron na balkanskem prvenstvu je pomenil 
največji dotakratni uspeh Vindiša na mednarodnih tekmovanjih. Z 
Marijo Šešerko sta bila uspešna tudi na mednarodnem atletskem 
mitingu avgusta 1985 v Linzu. Šešerkova je v skoku v daljino dosegla 
tretje mesto, Vindiš pa v teku na 1500 m deveto mesto. Sledilo je 
tekmovanje v češkem Jabloncu, kjer je Šešerkova dosegla peto mesto 
v skoku v daljino, Vindiš pa je bil v teku na 3000 m tretji. Mirko Vindiš 
je atletsko sezono uradnih tekmovanj v letu 1985 uspešno zaključil na 
republiškem tekmovanju v malem maratonu (21 km) za člane, kjer je 
dosegel prvo mesto z rezultatom 1:04:10.200

Tradicionalno tekmovanje za mladinski pokal jugoslovanskih republik 
in pokrajin je leta 1985 potekalo v srbskem mestu Subotica. V 
slovenski reprezentanci so tekmovali tudi trije ptujski atleti, in sicer: 
Kristijan Kovač, Boris Krabonja in Odon Planinšek. Kristijan Kovač je 
postal mladinski prvak v skoku v višino z rezultatom 204 cm. Boris 
Krabonja je dosegel bronasto medaljo v teku na 200 m, tekmoval 
je tudi v zmagovalnih štafetah na 100 m in 400 m. Odon Planinšek 
pa je dosegel bron v troskoku. Ptujski atleti so bili uspešni tudi na 

199  l. k., »Absolutno prvenstvo SRS v atletiki«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 11. julij 1985, št. 26, str. 9; l. k., »Kristijan Kovač državni prvak!«, Tednik – 
Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 18. julij 1985, št. 27, str. 1; l. kotar, »Marija 
Šešerko preskočila šest metrov!«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
1. avgust 1985, št. 29, str. 11.

200  l. k., »Mirko Vindiš drugi v državi!«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 25. julij 1985, št. 28, str. 1; »Mirko Vindiš tretji«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 8. avgust 1985, št. 30, str. 1; l. kotar, Mirko Vindiš. Balkanski bron – 
nova spodbuda«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 15. avgust 1985, 
št. 31, str. 9; Milan Kavčič, »Marija in Mirko uspešna v Avstriji in ČSSR«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 29. avgust 1985, št. 33, str. 9; l. k., »Prepričljiva 
zmaga Vindiša«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 17. oktober 1985, 
št. 40, str. 9.
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ekipnem republiškem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke, kjer 
sta obe ekipi dosegli tretje mesto. Med mlajšimi mladinkami je bila 
najuspešnejša Hedvika Korošak, ki je v skoku v daljino z rezultatom 
543 cm postala republiška prvakinja.201

Prvih 5 let delovanja AK Ptuj se je izkazalo za uspešno obdobje, ki je 
prineslo dobre rezultate ptujskih atletinj in atletov. Skozi celotno prvo 
polovico osemdesetih let 20. stoletja so dosegali uspehe na lokalnem, 
republiškem in državnem nivoju. Usmeritev kluba v množičnost se 
je kazala pri organizaciji atletskih tekmovanj v lokalnem okolju, 
obenem pa je atletika postala prepoznana panoga s strani občine 
Ptuj, kar je razvidno s podeljevanj priznanj za najboljše športnice in 
športnike v občini. Kljub temu so se v klubu še naprej srečevali s 
težavami glede pomanjkanja opreme in slabega stanja infrastrukture. 
Stanje infrastrukture je namreč ostajalo enako oziroma se je celo 
poslabšalo, saj ta ni bila deležna obnove, kljub temu, da je bila 
atletika kot individualna športna panoga označena kot prednostna 
za razvoj. Na skupščini AK Ptuj v letu 1985 so posebej izpostavili 
kritično stanje naprav na stadionu, saj so bile te zaradi zasedenosti 
tudi preobremenjene.202

Kljub omenjenim težavam je AK Ptuj uspešno gojil kvalitetno atletiko. 
Konec leta 1985 so bili štirje ptujski atleti in atletinje izbrani za 
pomembna tekmovanja v naslednji sezoni. To so bili mladinca Kristijan 
Kovač v skoku v višino in Boris Krabonja v teku na 400 m ter člana 
Mirko Vindiš v maratonu in Marija Šešerko v skoku v daljino. Vsi so s 
svojimi rezultati dokazali, da so kvalitetni atleti. Kovač kot mladinski 
državni prvak v skoku v višino, Krabonja je kot trikratni mladinski 
republiški prvak dosegel drugo mesto na državnem mladinskem 
prvenstvu. Šešerkova je dosegla srebrno in bronasto odličje na 
državnem prvenstvu v kategoriji članic, medtem ko je bil Vindiš 

201  l. kotar, »Kovač tudi pokalni prvak«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 5. september 1985, št. 34, str. 9; L. Č., »Tretji mesti za mladi atletski ekipi«, Tednik 
– Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 3. oktober 1985, št. 38, str. 7; Kristijan 
Kovač, »Pogovor s Hedviko Korošak. Srečna sem, če nastopam za reprezentanco«, Tednik 
– Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 24. april 1986, št. 16, str. 13.

202  l. kotar, »Atletski klub Ptuj. Kritični toni na skupščini«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 11. julij 1985, št. 26, str. 9.
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tretji na Balkanskih atletskih igrah (BAI). Ker so se uvrstili na spisek 
tekmovalcev za mednarodna tekmovanja, so jim bile omogočene 
dodatne priprave v Poreču na Hrvaškem in v Banjski Bistrici na 
Češkem. Tednik je obenem poudaril, da bi atleti potrebovali dodatna 
finančna sredstva s strani ZTKO, ker bi s tem omogočili kvalitetnejše 
treninge, opremo in zdravniško nadzorstvo.203

Delovanje AK Ptuj in rezultati atletov 
med letoma 1986 in 1990
Leto 1986 so ptujski atleti uspešno začeli februarja na dvoranskem 
atletskem prvenstvu v Celju in Ljubljani, kjer so osvojili več medalj. 
Odon Planinšek je v kategoriji starejših mladincev osvojil prvo mesto 
v troskoku in drugo mesto v skoku v daljino. V kategoriji starejših 
mladincev in mladink sta bila uspešna tudi Boris Krabonja in Nataša 
Vidovič. Oba sta namreč v teku na 60 m dosegla tretje mesto. Hedvika 
Korošak je v kategoriji mlajših mladink zmagala v skoku v daljino. V 
kategoriji članic je bila Marija Šešerko v skoku v daljino druga. Kristijan 
Kovač je v skoku v višino osvojil drugo mesto med starejšimi mladinci, 
Damir Dimovski pa četrto mesto.204

Hedvika Korošak je kot članica republiške reprezentance nastopila na 
10. Partizanski olimpijadi, ki je potekala v Foči, in osvojila prvo mesto 
v skoku v daljino z rezultatom 537 cm. V Szombathleyu na pokalu 
Savaria so kot slovenski reprezentanti pod vodstvom njihovega trenerja 
Ljuba Čučka nastopili Boris Krabonja, Stanko Zebec, Damir Dimovski 
in Nataša Vidovič. Med njimi je Boris Krabonja dosegel prvo mesto v 
teku na 400 m z rezultatom 50,9 s. Damir Dimovski je osvojil drugo 
mesto v skoku v višino z rezultatom 185 cm. Nataša Vidovič je osvojila 
drugo mesto v štafeti 4 x 100 m in peto mesto v teku na 100 m. Prav 
tako peto mesto je osvojil Stanko Zebec v teku na 110 m z ovirami.205

203  »Štirje atleti kandidati za EP, BAI in Univerziado«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 26. december 1985, št. 50, str. 13.

204  l. kotar, »Znova kopica medalj«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
20. februar 1986, št. 7, str. 11.

205  »Uspešni nastopi za reprezentanco SRS«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 15. maj 1986, št. 18, str. 7.
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Tudi v letu 1986 so ob dnevu mladosti na Ptuju organizirali več prireditev. 
Med njimi je bila že tradicionalna pionirska olimpijada, ki jo je med 
drugim organiziral AK Ptuj. Na tekmovanje se je prijavilo 17 osnovnih 
šol skupaj s 454 tekmovalci in tekmovalkami. Tekmovanje v različnih 
atletskih disciplinah je po ocenah, zapisanih v Tedniku, privabilo okrog 
3000 gledalcev. Poleg uspešne organizacije množičnega atletskega 
tekmovanja je bil ob dnevu mladosti uspešen tudi Mirko Vindiš, ki je v 
Kumrovcu na tradicionalnem Partizanskem maršu zmagal v teku na 26 
kilometrov. S to zmago je postal državni prvak v malem maratonu.206

V juniju 1986 je v Mariboru potekalo finale Atletskega pokala Slovenije, 
kjer je Marija Šešerko v skoku v daljino osvojila zlato odličje z rezultatom 
587 cm. Mirko Vindiš pa je v teku na 5 km in v teku na 10 km dosegel 
uvrstitev v finale zveznega atletskega tekmovanja. Odon Planinšek je v 
kategoriji mladincev dosegel prvo mesto v troskoku. Kristijan Kovač je 
v metu kopja dosegel tretje mesto. Hedvika Korošak je med mladinkami 
v skoku v daljino osvojila drugo mesto. Sledilo je finalno tekmovanje 
Atletskega pokala Jugoslavije (dalje: APJ). Marija Šešerko je v skoku 
v daljino osvojila drugo mesto z rezultatom 590 cm. Mirko Vindiš je v 
teku na 5000 m dosegel deveto mesto, v teku na 10.000 m pa je osvojil 
srebrno odličje. Z uspešnimi nastopi na republiškem in državnem 
nivoju sta se Šešerkova in Vindiš uvrstila v državno reprezentanco za 
nastop na Balkanskih igrah in drugih mednarodnih tekmovanjih. Na 
državnem nivoju so bili uspešni tudi mladinci AK Ptuj. Odon Planinšek 
je na mladinskem finalu APJ zmagal v troskoku z rezultatom 14,22 
m, v skoku v daljino pa je dosegel deveto mesto. Kristijan Kovač je 
dosegel peto mesto v metu kopja, Boris Krabonja pa je bil šesti v 
teku na 400 m. Ekipno so starejši mladinci dosegli sedmo mesto v 
Jugoslaviji. Med mlajšimi mladinkami je bila na posamičnem atletskem 
tekmovanju SFRJ najuspešnejša Hedvika Korošak, ki je v skoku v 
daljino, z rezultatom 548 cm, osvojila drugo mesto, v skoku v višino pa 
je bila, z rezultatom 155 cm, šesta. Mladinci AK Ptuj so se na državnem 
nivoju dokazali tudi v štafeti, saj so osvojili naslov državnih prvakov 
v štafeti 4 x 400 m v kategoriji starejših mladincev. Tekmovali so v 

206  l. kotar, »Pionirska olimpiada«; »Vindiš zmagal v Kumrovcu«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 29. maj 1986, št. 20, str. 1.
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postavi Miran Horvat, Stanko Zebec, Odon Planinšek in Boris Krabonja 
ter zmagali z rezultatom 3:24, 0.207

Atletskega državnega prvenstva za člane in članice so se v letu 1986 
udeležili trije ptujski atleti, in sicer Marija Šešerko, Boris Krabonja in 
Mirko Vindiš. Marija Šešerko je v skoku v daljino z rezultatom 620 cm 
osvojila srebrno odličje. S tem rezultatom je izboljšala svoj osebni 
rekord, obenem pa je ta postal tudi drugi najboljši rezultat v skoku 
v daljino na republiškem nivoju. Boris Krabonja je tekmoval v teku 
na 400 m in osvojil deveto mesto z rezultatom 49,09 s, kar je zanj 
pomenilo izboljšanje osebnega rekorda. Mirko Vindiš je tekmoval v 
teku na 5000 m in osvojil četrto mesto ter v teku na 10. 000 m in 
osvojil tretje mesto.208

Na mednarodnih tekmovanjih je bil v letu 1986 najuspešnejši Mirko 
Vindiš. Na 45. Balkanskih igrah, ki so potekale v Ljubljani, je v maratonu 
ponovno osvojil bronasto odličje. V reprezentanci Jugoslavije je poleg 
Vindiša nastopila tudi Marija Šešerko in v skoku v daljino dosegla 
šesto mesto. Mirko Vindiš je nadaljeval s pripravami in tekmoval na 
mednarodnem klasičnem maratonu na Kreti, kjer je osvojil četrto mesto. 
Tednik je poročal o zapletih pri organizaciji potovanja, saj sta oba 
nastopajoča jugoslovanska atleta z vodjo ekipe obtičala na letališču v 
Atenah in tam tudi prenočila. V Iraklion so prispeli šele naslednji dan, 
kar je verjetno vplivalo na nastop obeh atletov na tekmovanju. Kljub 
nevšečnostim, ki so se pojavile ob potovanju, je Mirko Vindiš izrazil 
zadovoljstvo s svojo uvrstitvijo v mednarodni konkurenci.209

Zaradi uspeha na Balkanskih igrah leta 1986 je Mirko Vindiš pridobil 
status zveznega atleta. Za uspešen nastop na istem tekmovanju je 
med atletinjami status zvezne atletinje pridobila tudi Marija Šešerko. 

207  l. k., »Finale atletskega pokala«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
19. junij 1986, št. 23, str. 9; l. k., »Mirko in Marija drugi in tretja v finalu APJ«, »Planinšek 
zmagovalec APJ za mladince«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 26. 
junij 1986, št. 24, str. 12; »Korošakova druga«, »Državni prvaki v štafeti«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 3. julij 1986, št. 25, str. 9.

208  D. L., »Dve medalji in dva osebna rekorda«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 7. avgust 1986, št. 30, str. 13.

209  l. k., »Mirko znova tretji na Balkanu«!, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 11. september 1986, št. 35, str. 1; D. L., »Vindiš četrti na Kreti«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 30. oktober 1986, št. 42, str. 9; D. L., »Z maratona 
na Kreti«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 6. november 1986, št. 
43, str. 9.
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Marija Šešerko je prav tako prejela priznanje Mestne občine Ptuj za 
najboljšo športnico leta 1986. Boris Krabonja je v letu 1987 pridobil 
status perspektivnega atleta zaradi uvrstitve v finale na državnem 
tekmovanju v teku na 400 m v letu 1986. Status perspektivnega 
športnika je pridobil tudi Kristijan Kovač, vendar zaradi svojih uspehov 
v sezoni 1985, saj je bil v letu 1986 poškodovan. V letu 1986 sta bila 
v kategoriji mladincev in mladink najuspešnejša Odon Planinšek in 
Hedvika Korošak. Odon Planinšek je postal republiški prvak v troskoku, 
Hedvika Korošak pa republiška prvakinja v skoku v daljino, nato pa je 
v isti disciplini osvojila še srebrno medaljo na državnem tekmovanju. 
Za oba atleta so posledično pričakovali uvrstitev med perspektivne 
športnike, kar pa se na začetku sezone 1987 ni zgodilo. AK Ptuj je zato 
poslal ugovor na republiško organizacijo ZTKO. Poleg posameznikov v 

Slika 23: 
Mirko Vindiš 
(zadnji z leve) 
na Balkanskih 
igrah leta 1986 v 
Ljubljani

Vir: Mirko Vindiš, 
osebni arhiv.
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kategoriji mladincev in mladink je bila v letu 1986 uspešna mladinska 
štafeta. V teku 4 x 400 m so Boris Krabonja, Mirko Zebec, Odon 
Planinšek in Miran Horvat osvojili zlato odličje na državnem tekmovanju 
štafet. V letu 1986 so atleti in atletinje AK Ptuj vsega skupaj v kategoriji 
mladincev/mladink in pionirjev/pionirk osvojili deset srebrnih in trinajst 
bronastih odličij. Poleg tega pa še osem četrtih in enajst petih mest, 
kar je dokazovalo vse večje uspehe mlajših atletov in atletinj AK Ptuj.210

Z uspehi v pionirski konkurenci so ptujski atleti nadaljevali na začetku 
sezone 1987, ko sta na dvoranskem pionirskem prvenstvu Matjaž Iskra 
v teku na 60 m in Anita Mlinarič v skoku v višino postala republiška 
prvaka. Med mladinci sta dvoranska republiška prvaka postala Kristijan 
Kovač v skoku v višino in Hedvika Korošak v skoku v daljino. V skoku 
v daljino v kategoriji članic je republiška dvoranska prvakinja postala 
Marija Šešerko.211

V marcu 1987 je Mirko Vindiš z rezultatom 1:35:37 zmagal v teku na 
30 km v Medulinu na Hrvaškem in se uvrstil na svetovno maratonsko 
prvenstvo v južnokorejskem glavnem mestu Seul. S svojim takratnim 
rezultatom v teku maratona je bil uvrščen na 150. mesto na svetu. 
Na svetovnem maratonskem prvenstvu v Seulu je Vindiš nastopil 12. 
aprila 1987 in v svetovni konkurenci postavil novi jugoslovanski rekord, 
2:13:47, obenem pa osvojil 10. mesto. Takšen rezultat je pomenil vedno 
večje možnosti za nastop na poletnih olimpijskih igrah v letu 1988, ki so 
prav tako potekale v Seulu. V maju 1987 je Vindiš tekmoval v Kumrovcu, 
kjer je v teku na 26 km že drugo leto zapored osvojil prvo mesto. Junija 
istega leta je v Sarajevu na finalu jugoslovanskega atletskega pokala 
v kategoriji članov zmagal v teku na 10 km.212

210  D. Lukman, »Z Dušanom Lundrom o telesni kulturi: Pogoji in dosežki so boljši«, Tednik 
– Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 26. februar 1987, št. 8, str. 4; l. k., »Proglasili 
so najboljše«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 12. marec 1987, št. 
10, str. 1.

211  L. Č., »Še dva republiška prvaka«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 5. marec 1987, št. 9, str. 9.

212  D. L., »Mirko bo nastopil v Seulu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 26. marec 1987, št. 12, str. 1; D. L., »Prvič med svetovno elito«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 9. april 1987, št. 14, str. 14; D. L., »Izjemen uspeh 
Vindiša«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 16. april 1987, št. 15, str. 
1; D. L., »Že drugič najboljši v Kumrovcu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 28. maj 1987, št. 20, str. 1; l. kotar, »Vindiš dobil tudi pokalno tekmovanje«, Tednik 
– Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 25. junij 1987, št. 24, str. 9.



109A T L E T S K I  K L U B  P T U J

Drugi ptujski atleti so bili v letu 1987 uspešni na republiških tekmovanjih. 
V juniju 1987 so ptujski atleti in atletinje tekmovali v Kranju, kjer sta 
bili poleg Vindiša, ki je zmagal v teku na 10 km (v teku na 5 km je 
osvojil drugo mesto), uspešni Marija Šešerko in Hedvika Korošak. 
Marija Šešerko je v skoku v daljino osvojila prvo, Hedvika Korošak 
pa drugo mesto. Ekipno so ptujske atletinje zasedle šesto mesto. 
V letu 1987 je, poleg že znanih obrazov ptujske atletike, svoje prve 
prepoznavne uspehe začel dosegati Dejan Dokl. Na zaključnem 
pokalnem tekmovanju v Celju je Dejan Dokl v kategoriji pionirjev v 
suvanju štirikilogramske krogle osvojil prvo mesto z rezultatom 
14,98 m. Med pionirji je bil uspešen še Matjaž Iskra, ki je bil prvi v 
teku na 100 m z rezultatom 11,6 s, in pionirka Tanja Rozman v teku na 
100 m z rezultatom 12,9 s.213

Sledili so nadaljnji uspehi v kategoriji ptujskih mladincev/mladink 
in pionirjev/pionirk. V Postojni je bil v kategoriji starejših mladincev 
Kristijan Kovač najboljši v skoku v višino z rezultatom 210 cm. S tem 
rezultatom je dosegel takratni osebni in ptujski rekord. Poleg tega je 
osvojil tretje mesto v metu kopja. Poleg Kovača je republiški naslov 
osvojila Hedvika Korošak v skoku v daljino. Zmagala je tudi ženska 
mladinska štafeta 4 x 100 m, drugo mesto pa so dosegle v štafeti 4 
x 400 m. Dosegli so tudi srebrna in bronasta odličja. Nataša Vidovič 
je osvojila srebrno odličje v teku na 100 m in bronasto odličje v teku 
na 200 m. Boris Krabonja pa je bil tretji v teku na 200 m in na 400 m. 
Republiško prvenstvo pionirjev in pionirk je potekalo v Novi Gorici, 
kjer je Dejan Dokl osvojil tretje mesto v suvanju krogle. Poleg tega 
je dosegel četrto mesto v metu diska in sedmo mesto v metu kopja. 
Atleti in atletinje AK Ptuj so se s takšnimi uvrstitvami na republiškem 
prvenstvu v večini uspeli uvrstiti tudi na državno prvenstvo, ki je za 
mladince in mladinke potekalo v Beogradu, za pionirje in pionirke pa 
v Celju. Na državnem prvenstvu v Beogradu je bila najuspešnejša 
Hedvika Korošak. V kategoriji starejših mladink je zmagala v skoku v 
daljino z rezultatom 581 cm in tako postala jugoslovanska mladinska 
prvakinja.214

213  D. L., »Marija in Hedvika najboljši v skoku v daljavo«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 11. junij 1987, št. 22, str. 9; l. k., »Dokl zmagal v finalu«, Tednik – 
Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 18. junij 1987, št. 23, str. 9.

214  l. kotar, »Trije republiški naslovi za AK Ptuj: Kovač v višino 210 cm!«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 2. julij 1987, št. 25, str. 11; l. k., »Hedvika Korošak – 
državna prvakinja!«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 9. julij 1987, 
št. 26, str. 1.



110A T L E T S K I  K L U B  P T U J

September 1987 je na področju ptujske atletike pomenil nove 
mednarodne uspehe Mirka Vindiša in njegovega trenerja Franca 
Ivančiča. Vindiš je nastopil na svetovnem atletskem prvenstvu v Rimu 
in v maratonu v svetovni konkurenci 60 maratoncev dosegel 14. mesto. 
Na Ptuju so Vindišu priredili javni sprejem, ki se ga je udeležilo okrog 
800 ljudi. Vindiš se je istega leta udeležil maratona v New Yorku, kjer je 
med več kot 21.000 maratonci osvojil osmo mesto. Z rezultatom 2:13:39 
je ponovno izboljšal svoj takratni osebni in jugoslovanski rekord. Za 
svoje tekmovalne dosežke je 20. novembra 1987 prejel Bloudkovo 
plaketo kot najvišje priznanje na področju športa in telesne kulture 
v Sloveniji.215 Atletika je prevzela prvo mesto pri podelitvi priznanj 
najboljšim športnicam in športnikom v Mestni občini Ptuj za leto 1987. 
Priznanji sta bili podeljeni Mariji Šešerko in Mirku Vindišu.216

Leto 1988 je bilo za AK Ptuj v znamenju vrhunske atletike in uspehov 
Mirka Vindiša. Vindiš je sezono začel z udeležbo na mednarodnih 
tekmovanjih že v januarju. Prvo zmago je dosegel v teku na 21 km v 
italijanskem mestu Conegliano z rezultatom 1:06: 33. Udeležil se je 
mednarodnega balkanskega krosa, ki je potekal v Turčiji. Ekipno je 
jugoslovanska ekipa dosegla prvo mesto, med posamezniki pa je Vindiš 
pritekel na šesto mesto. 10. aprila 1988 se je Vindiš udeležil petega 
dunajskega maratona in z rezultatom 2:17:45 osvojil prvo mesto. Tednik 
je opisal težavne vremenske razmere, ki so pri teku spremljale približno 
2600 maratoncev. Kljub razmeram je Vindiš s svojim rezultatom še 
potrdil svojo udeležbo na olimpijskih igrah, ki so potekale istega leta v 
Seulu. Poleg zlate medalje je za nagrado prejel avtomobil Renault 21, za 
katerega je v intervjuju za Tednik opisal težave glede carinskih dajatev.217

215  l. k., »Mirko odličen v Rimu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
10. september 1987, št. 35, str. 1; »Pozdrav in čestitke Mirku«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 17. september 1987, št. 36, str. 1; D. L., »Bravo, Mirko!«, Tednik – 
Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 5 november 1987, št 43, str. 1; OM, »Bloudkovi 
plaketi tudi Mirku Vindišu in Aeroklubu Ptuj«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 26. november 1987, št. 46, str. 11; 50 let Bloudkovih priznanj : 1965–2014, ur. Gregor 
Jurak in Poljanka Pavletič Samardžija (Ljubljana, 2014), str. 150.

216  L. Kotar, »S proglasitve najboljših«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 31. marec 1988, št. 13, str. 7.

217  L. K., »Prvi letošnji nastop in prva zmaga Vindiša«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 21. januar 1988, št. 3, str. 1; D. L., »Uspešni nastopi atletov«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 17. marec 1988, št. 11, str. 9; M. 
Ozmec, »Vindiš – Zmagovalec dunajskega maratona«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 14. april 1988, št. 15, str. 1.
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Pomlad in poletje leta 1988 sta sledila kot obdobje glavnih priprav za 
olimpijske igre, ki so potekale v Seulu septembra in v začetku oktobra. 
Vindiš je pod vodstvom svojega trenerja Franca Ivančiča nadaljeval 
s pripravami na Rogli do 30. avgusta. V Seul je nato odpotoval sam, 
brez trenerja, kar je v pisanju Tednika poželo kar nekaj ogorčenja 
nad AK Ptuj, predvsem pa nad organizacijo in odločitvami AZS in 
Atletske zveze Jugoslavije, saj kot enemu izmed najperspektivnejših 
jugoslovanskih atletov niso podelili dovolj sredstev za spremljevalno 

Slika 24: 
Mirko Vindiš 
na Dunajskem 
maratonu leta 1988

Vir: Mirko Vindiš, 
osebni arhiv.

Slika 25: 
Mirko Vindiš s 
trenerjem Francem 
Ivančičem in navijači 
na cilju Dunajskega 
maratona leta 1988

Vir: Mirko Vindiš, 
osebni arhiv.
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ekipo na olimpijskih igrah. Razpisali so se o pripravah, ki so bile v 
primerjavi s pripravami atletov v tujih državah zelo skromno finančno 
podprte. Kljub temu je Mirko Vindiš uspešno nastopil na maratonu na 
zadnji dan olimpijskih iger v Seulu, v nedeljo, 2. oktobra 1988. Pretekel 
je 42 km in 195 m ter med konkurenco 118 maratoncev z rezultatom 
2:17:47 osvojil 25. mesto.218

Občutke ob nastopu na olimpijskih igrah je Mirko Vindiš za časnik 
Tednik podal v naslednjem odstavku: 

»/…/ Vsekakor je želja vsakega športnika priti na 
olimpijske igre. To je bila tudi moja želja. Moram 
priznati, da si nekdaj sploh nisem mogel predstavljati, 
da bi lahko kdaj v življenju dosegel rezultate, ki bi me 
pravzaprav pripeljali na olimpijske igre. Zdaj pa so že 
za menoj. To je res lep občutek za vsakega športnika. 
Težko je opisati občutja, ki jih ima športnik v sebi. Ne 
vem, tudi sam nimam besed, s katerimi bi lahko izrazil 
svoje zadovoljstvo. S sodelovanjem na olimpiadi sta 
poplačana delo in trud, ki ju vlagaš v šport. /…/«219

Poleg Vindiša je bila atletska sezona 1988 uspešna tudi za nekaj 
drugih ptujskih atletov in atletinj. Na državnem atletskem prvenstvu v 
mnogoboju, ki je potekalo v Beogradu, je Hedvika Korošak osvojila prvo 
mesto. Na republiškem nivoju so medalje dosegali atleti in atletinje iz 
pionirske in mladinske kategorije. Na republiškem dvoranskem prvenstvu 
v Celju je pionir Matjaž Iskra osvojil prvo mesto v teku na 60 m, Franci 
Jerenko pa je osvojil tretje mesto. Osvojil je tudi prvo mesto v teku na 60 
m z ovirami. Pionirji so leta 1988 nastopili na državnem tekmovanju, na 
12. partizanski olimpijadi, ki je potekala v Foči. V slovenski reprezentanci 
so nastopili trije ptujski atleti. Franci Jerenko je pritekel na prvo mesto v 
teku na 400 m, Milenko Potočnik pa na drugo mesto v teku na 1500 m. 
Matjaž Iskra in Franci Jerenko sta nastopila v republiški štafeti 4 x 100 
m. Ekipno je slovenska reprezentanca osvojila prvo mesto. Junija je v 

218  l. kotar, Priprave Mirka Vindiša«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
18. avgust 1988, št. 32, str. 9; I. O., »Zakaj v Seul brez trenerja«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 8. september 1988, št. 35, str. 9; OM, »Mirko Vindiš iz olimpijskega 
Seoula«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 22. september 1988, št. 
37, str. 1; »O nastopu Mirka Vindiša, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
6. oktober 1988, št. 39, str. 1.

219  Darja Lukman, »Mirko Vindiš za Tednik: »Nisem imel česa izgubiti«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 13. oktober 1988, št. 40, str. 3.
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Slika 26: 
Dejan Dokl s 
trenerjem Ljubom 
Gaiserjem leta 1988

Vir: Dejan Dokl, osebni 
arhiv.
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Mariboru potekalo jugoslovansko državno atletsko prvenstvo za mlajše 
mladince. Milenko Potočnik je osvojil prvo mesto v teku na 1500 m z 
ovirami in izboljšal republiški rekord220 z rezultatom 4:19, 21. Osvojil je 
tudi bronasto medaljo v teku na 3000 m. Dejan Dokl je v suvanju krogle 
osvojil tretje mesto z rezultatom 15,75 m in izboljšal republiški rekord 
v kategoriji mlajših mladincev. Zmago je dosegel tudi Franci Jerenko v 
teku na 300 m z ovirami.221

Konec avgusta 1988 je v Celju sledil finale mladinskega atletskega 
prvenstva, na katerem so tekmovali atleti in atletinje stari do 19 let. 
Milenko Potočnik je v teku na 3000 m z ovirami v kategoriji mlajših 
mladincev zmagal z rezultatom 9:41, 02 in izboljšal republiški rekord. 

220  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Milenka Potočnika 
v teku na 1500 m z ovirami (4:19, 21) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji mlajših 
mladincev. Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-
atletika.si/rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259928734-8ccee0cb-ee5b, pridobljeno 
30. januar 2022.

221  d. l., »Hedvika najboljša v državi«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 9. junij 1988, št. 22, str. 7; d. l., »Uspešna Matjaž in Franci, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 10. marec 1988, št. 10, str. 9; d. l., »Trije v slovenski 
reprezentanci«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 26. maj 1988, št. 
20, str. 11; Ljubo Čuček, »Zelo uspešno državno prvenstvo«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 23. junij 1988, št. 24, str. 13. 

Slika 27: 
Dejan Dokl v 
suvanju krogle, 
Zagreb 1988

Vir: Dejan Dokl, 
osebni arhiv.
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V teku na 1500 m pa je Potočnik pritekel na tretje mesto z rezultatom 
4:04, 04. Dejan Dokl je v suvanju krogle zmagal z rezultatom 12,77 m, 
v metu diska pa se je uvrstil na šesto mesto. Franci Jerenko je osvojil 
tretje mesto v teku na 100 m z ovirami z rezultatom 11,5 s in tretje 
mesto v teku 400 m z ovirami z rezultatom 58,1 s. Med pionirkami je 
bila najboljša Tanja Rozman, ki je osvojila bronasto odličje v teku na 
100 m. Navedeni rezultati so pomenili uvrstitev petih ptujskih atletov 
v slovensko mladinsko atletsko reprezentanco, ki je v septembru 
1988 nastopila na mednarodnem atletskem tekmovanju Savaria v 
Kapfenbergu v Avstriji. Tradicionalno atletsko tekmovanje je potekalo 
med reprezentancami avstrijske Štajerske, madžarske Železne 
županije in Slovenije. Najuspešnejša sta bila tekača Milenko Potočnik 
in Tanja Rozman, saj sta oba osvojila prvi mesti. Potočnik je zmagal v 
teku na 2000 m z ovirami, Rozmanova pa v teku na 100 m. Obenem 
sta oba tekmovala v postavah zmagovalnih štafet 4 x 100 m. Franci 
Jerenko je osvojil tretje mesto v teku na 400 m, Dejan Dokl pa je bil 
tretji v suvanju krogle. Lidija Vrabl je v metu kopja osvojila četrto mesto 
in izboljšala osebni rekord.222

Ob uspehih ptujskih atletov in atletinj so se v člankih Tednika večkrat 
razpisali o stanju atletike in športa v Mestni občini Ptuj. Z Mirkom 
Vindišem na čelu v vrhunski atletiki se je razvijala mlajša generacija 
atletov in atletinj v mladinskih in pionirskih kategorijah, kar je 
kazalo na dobro napoved za prihodnost vrhunske, tekmovalne in 
množične atletike. Kljub temu so vse glasneje odmevali primanjkljaji 
v materialnih pogojih in opremi, ki bi atletom in atletinjam omogočali 
kakovostne treninge. V letu 1988 so razvoj panoge dodatno otežila 
nova varčevanja na področju telesne kulture, kljub temu, da naj bi 
atletika ostala prednostna športna panoga. Na Ptuju v tem obdobju ni 
prišlo do obnove stadiona ali izgradnje nove atletske steze. Pogoji, v 
katerih so atleti in atletinje trenirali, se kljub vse večji prepoznavnosti 
AK Ptuj, niso veliko spremenili.223 Podobne ugotovitve so podali 

222  M. Ž., »Finale mladinskega atletskega pokala: Dve zmagi, dva rekorda Slovenije«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 1. september 1988, št. 34, str. 13; 
Bojan Mihelač, »Uspešen nastop mladih za pokal Savaria«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 8. september 1988, št. 35, str. 11.

223  l. O., »V razmislek«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 19. maj 
1988, št. 19, str. 9; Ludvik Kotar, »Pogovor s profesorjem Vladom Čušem, strokovnim 
delavcem za tekmovalni in vrhunski šport: Kje smo in kaj želimo v športu ptujske občine«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 20. oktober 1988, št. 41, str. 6; l. 
Kotar, »Varčevanje v telesni kulturi: Nove prioritete, zmanjšanje tudi drugih stroškov«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 17. november 1988, št. 45, str. 4.
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člani AK Ptuj na letni skupščini, ki je potekala v decembru 1988. Cilji 
popularizacije atletike in doseganja čim boljših rezultatov v tekmovalni 
atletiki – tako na republiškem, državnem in mednarodnem nivoju, so 
ostali enako pomembni za naslednja leta. V obdobju druge polovice 
osemdesetih let 20. stoletja so v AK Ptuj opazili vse večji napredek 
pri številu perspektivnih mladih atletov in atletinj. Po drugi strani pa 
so AK Ptuj pestile težave zaradi dotrajanosti atletskih objektov in 
opreme. Posledično je odpadla možnost organizacije pomembnejših 
atletskih tekmovanj na ptujskem stadionu.224 Kljub slabšim materialnim 
razmeram, ki so spremljale klub vse od njegove ustanovitve, je bilo leto 
1988 za tekmovalno atletiko eno uspešnejših, saj so atleti in atletinje 
tekmovali na republiških, državnih in mednarodnih tekmovanjih. 
Najpomembnejši dosežek ptujske atletike je pomenil nastop Mirka 
Vindiša na olimpijskih igrah v Seulu. Vindiš je bil uvrščen kot športnik 
mednarodnega razreda. V razred zelo perspektivnih športnikov sta 
se uvrstila Hedvika Korošak in Milenko Potočnik. Med perspektivne 
športnike pa so bili uvrščeni Dejan Dokl, Franci Jerenko, Matjaž Iskra, 
Tanja Rozman in Kristijan Kovač. Vsega skupaj je bilo v občini Ptuj na 
začetku leta 1989 dvajset kategoriziranih športnikov in športnic, kar je 
bilo trikrat več kot leta 1987. V intervjuju februarja leta 1989 je sekretar 
za selekcijski in vrhunski šport ZTKO Ptuj, Vlado Čuš, dodatno pojasnil, 
da je bilo občinsko financiranje pod republiško ravnijo, nasprotno pa 
so rezultati športnikov in športnic na Ptuju uvrščali občino med prvih 
deset v Sloveniji. Poudaril je tudi nujnost izgradnje nove atletske steze 
in obnove atletskih naprav na stadionu Drava.225

V letu 1989 so ptujski atleti in atletinje februarja nastopili na republiškem 
dvoranskem prvenstvu. Hedvika Korošak je v kategoriji starejših 
mladink osvojila drugo mesto v skoku v daljino in tretje mesto v teku 
na 60 m z ovirami. Matjaž Iskra je osvojil prvo mesto in postal republiški 
prvak v kategoriji mlajših mladincev v teku na 60 m z rezultatom 7,30 s. 
V kategoriji pionirjev je Boris Štrucelj osvojil drugo mesto v skoku v 
daljino.226 Leto 1989 je bilo uspešno za Dejana Dokla, ki je tekmoval 
v kategoriji mlajših mladincev. Na atletskem mitingu v Ljubljani na 
stadionu Šiška, kjer so izbirali nove slovenske mladinske reprezentante, 

224  I. Z., »Skupščina AK Ptuj«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
22. december 1988, št. 49, str. 10.

225  Ludvik Kotar, »Dosežki boljši od razmer«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 16. februar 1989, št. 6, str. 9.

226  I. Z., »Hedviki srebro in bron«, »Iskra-republiški prvak«, Tednik – Glasilo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, 2. marec 1989, št. 8, str. 10.
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je Dokl v prvi seriji meta petkilogramske krogle izboljšal republiški 
rekord v kategoriji mlajših mladincev z rezultatom 17,34 m. V drugi 
seriji je z rezultatom 18,31 m izboljšal državni rekord v kategoriji mlajših 
mladincev. Na državnem tekmovanju mlajših mladink in mladincev, ki 
je prav tako potekalo v Ljubljani, je Dejan Dokl osvojil prvo mesto in 
postal državni prvak v suvanju krogle z rezultatom 17,84 m. Poleg Dokla 
je naslov državnega prvaka v kategoriji mlajših mladincev dosegel tudi 
Franci Jerenko v teku na 300 m z rezultatom 35,51 s. Obenem pa je 
Jerenko osvojil drugo mesto v teku na 300 m z ovirami z rezultatom 
38,62 s.227

Na državnem atletskem tekmovanju za starejše mladince, ki je leta 
1989 potekalo v Beogradu na stadionu Marakana, so nastopili tudi 
ptujski atleti in atletinje. Najuspešnejša med njimi sta bila Hedvika 
Korošak, ki je osvojila drugo mesto v skoku v daljino z rezultatom 574 
cm, in Milenko Potočnik, ki je osvojil tretje mesto v teku na 3000 m z 
ovirami z rezultatom 9:24, 55.228 Hedvika Korošak je leta 1989 ponovno 
nastopila na državnem prvenstvu v mnogobojih, ki je potekalo v Kranju. 
Tekmovala je v kategoriji starejših mladink v sedmeroboju, ki je obsegal 

227  I. Z., »Dejan rekorder, uspeh Hedvike in drugih«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 11. maj 1989, št. 17, str. 4; McZ, »Odlične uvrstitve Ptujčanov: Državno 
prvenstvo mlajših mladink in mladincev«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 6. julij 1989, št. 25, str. 14.

228  I. Z., »V Beogradu srebro in bron«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 13. julij 1989, št. 26, str. 8.

Slika 28: 
Atleti in atletinje 
AK Ptuj v letu  
1989 (zgoraj z 
leve: Valerija 
Ljubec, Žarko 
Markovič, Mateja 
Draškovič, Bojan 
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Jure Čuček, Dejan 
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Rozman, Marjan 
Ostroško, Franci 
Jerenko)

Vir: Dejan Dokl, osebni 
arhiv.
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naslednje discipline: tek na 100 m z ovirami, skok v višino, tek na 
200 m, met kopja, skok v daljino, tek na 800 m in suvanje krogle ter 
z rezultatom 4859 točk obranila naslov mladinske državne prvakinje. 
Uvrstila se je na Balkanske igre 1989, ki so potekale julija v Bolgariji. 
Na Balkanskih igrah je osvojila zlato odličje v mnogoboju z zbranimi 
4960 točkami.229 Z omenjenimi rezultati se je Korošakova uvrstila na 10. 
atletsko mladinsko prvenstvo Evrope (JUPEA), ki je potekalo avgusta 
1989. Mednarodno tekmovanje je potekalo v Varaždinu na stadionu 
Svoboda, udeležilo se ga je 800 tekmovalcev in tekmovalk iz vsega 
skupaj 26 držav. Hedvika Korošak je v sedmeroboju osvojila 12. mesto, 
kar je bil še boljši rezultat od pričakovane uvrstitve okrog 15. mesta.230

V septembru 1989 je v Osijeku potekal mladinski atletski pokal 
Jugoslavije. Hedvika Korošak je osvojila zlato odličje v skoku v daljino, 
obenem pa je pritekla na peto mesto v teku na 100 m z ovirami. Tretje 
mesto je osvojil Milenko Potočnik v teku na 3000 m, tretji je bil tudi 
Dejan Dokl v suvanju krogle. Robert Prelog je osvojil peto mesto v teku 
na 3000 m. Ptujski atleti so sodelovali tudi v štafetah. Moška štafeta 
4 x 100 m je osvojila prvo, 4 x 400 m pa drugo mesto. Septembra 
je potekalo republiško prvenstvo za kategorijo mlajših mladincev in 
mladink. V Postojni je Dejan Dokl v suvanju krogle ponovno izboljšal 
državni rekord v kategoriji mlajših mladincev z rezultatom 18,55 m 
in osvojil zlato odličje. Prvo mesto je dosegel tudi v metu diska in s 
tem osvojil dva republiška naslova. Republiška prvaka sta postala 
tudi Matjaž Iskra, v teku na 100 m z rezultatom 11,32 s, in Robert 
Prelog, v teku na 3000 m z rezultatom 9:08, 25. Franci Jerenko je 
osvojil tri srebrne medalje, in sicer v teku na 100 m, teku na 300 m in 
300 m z ovirami. Niko Kokot je osvojil srebrno odličje v troskoku. Obe 
ptujski štafeti, torej 4 x 100 m in 4 x 300 m, sta osvojili drugo mesto. 
Romana Šega je v metu kopja osvojila tretje mesto. S temi rezultati se 
je kategorija mlajših mladincev izkazala za najuspešnejšo v AK Ptuj 
za leto 1989.231

229  I. Z., »Hedvika – državna prvakinja«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 8. junij 1989, št. 21, str. 14; »Hedvika Korošak – prva na Balkanu«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 20. julij 1989, št. 27, str. 1.

230  I. Z., »Na JUPEA Hedvika dvanajsta«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 31. avgust 1989, št. 33, str. 10.

231  l. k., »Atletika: Dva državna pokalna naslova«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 21. september 1989, št. 36, str. 10; »Dejan Dokl izboljšal državni rekord«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 28. september 1989, št. 37, str. 1.
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Januarja 1990 sta Mirko Vindiš in Hedvika Korošak prejela priznanji za 
najboljša športnika Mestne občine Ptuj v letu 1989. Vindiš je priznanje 
prejel peto leto zapored, Korošakova pa drugo leto zapored. Oba sta 
bila v letu 1989 člana republiške in državne reprezentance. Vindiš 
je imel tudi status športnika mednarodnega razreda. V letu 1989 je 
Vindiš osvojil prvo mesto v malem maratonu, tako na republiškem kot 
na državnem prvenstvu. Na 45. državnem prvenstvu Jugoslavije, ki 
je leta 1989 potekalo v Varaždinu, je v teku na 10.000 m osvojil bron. 
Najboljši rezultati Hedvike Korošak so bili v letu 1989 v sedmeroboju, 
saj je postala republiška, državna in balkanska prvakinja v omenjeni 
disciplini. Poleg tega je osvojila drugo mesto na republiškem in 
državnem prvenstvu v skoku v daljino.232

V letu 1990 so atleti in atletinje AK Ptuj dosegali še več dobrih rezultatov 
kot prejšnja leta. V sezoni 1990 je namreč vse več atletov dosegalo 
odličja v kategoriji mladincev in mladink, kar je pomenilo, da je AK 
Ptuj gojil podmladek, ki je imel potencial za razvoj v uspešne članske 
tekmovalce. Februarja 1990 je Robert Prelog v kategoriji mlajših 
mladincev postal republiški prvak v krosu, medtem ko je Rok Hostnik 
v kategoriji starejših mladincev postal republiški prvak v troskoku in 
podprvak v skoku v daljino. Republiška podprvakinja v kategoriji članic 
je v teku na 60 m postala Nataša Vidovič. Na dvoranskem prvenstvu 
za mlajše mladince in pionirje v Ljubljani je bil najuspešnejši Franci 
Jerenko, ki je prav tako postal republiški prvak v kategoriji mlajših 
mladincev v teku na 60 m. Robert Prelog in Milenko Potočnik sta 
nastopila na državnem tekmovanju v krosu, ki je potekal v Podgorici. 
Prelog je v kategoriji mlajših mladincev v teku na 4000 m pritekel na 
tretje mesto z rezultatom 13:22, 06.233

232  I. Z., McZ, »Vindiš tretji na 10 kilometrov«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, 3. avgust 1989, št. 29, str. 13; NaV, »Podelili Bloudkove značke in 
proglasili najboljšega športnika za leto 1989: Najboljša Hedvika Korošak in Mirko Vindiš«, 
Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 18. januar 1990, št. 2, str. 12.

233  »Robert Prelog republiški prvak«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 15. februar 1990, št. 6, str. 1; MS, »Rok Hostnik odličen«, Tednik – Glasilo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, 22. februar 1990, št. 7, str. 1; I. Z., »Jerenko republiški 
prvak«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 1. marec 1990, št. 8, str. 12; 
I. Z., »Prelog tretji na državnem prvenstvu«, Tednik – Glasilo Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, 1. marec 1990, št. 8, str. 14.
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V letu 1990 je Mirko Vindiš postal državni (jugoslovanski) prvak v 
maratonu. Marca 1990 se je udeležil tradicionalnega polmaratona 
(tek na 21 km in 97 m) Rim-Ostia v Italiji, kjer je z rezultatom234 1:03:28 
osvojil peto mesto. Postal je tudi republiški prvak v polmaratonu, saj 
je na tradicionalnem teku Treh src osvojil prvo mesto z rezultatom 
1:04:05. Na drugo mesto je z zaostankom 19 sekund pritekel član AK 
Ptuj, Geza Grabar. Sledila je ponovna zmaga Vindiša na tradicionalnem 
partizanskem maršu (tek na 26 km) v Kumrovcu. V Kumrovcu je Geza 
Grabar pritekel na četrto, Ivan Golob pa na sedmo mesto. Junija 
1990 je v Beogradu na stadionu Marakana potekal atletski pokal 
Jugoslavije, kjer je Vindiš zmagal v teku na 10.000 m. Udeležil se je 
tudi tradicionalnega teka v Mirni Peči, kjer je v malem maratonu, v teku 
na 21 km, zmagal z rezultatom 1:09:57. V letu 1990 je konec avgusta 
in v začetku septembra na stadionu Poljud v Splitu potekalo evropsko 
prvenstvo v atletiki, ki se ga je udeležil tudi Mirko Vindiš. V maratonu 
je z rezultatom 2:21:05 pritekel na 12. mesto. Za svoje uspehe je prejel 
priznanje Mestne občine Ptuj za najboljšega športnika leta 1990.235

Maja 1990 je Dejan Dokl na republiških kvalifikacijah za atletski pokal 
izboljšal svoj osebni rekord v suvanju krogle, obenem pa z rezultatom 
15,70 m postavil novi republiški rekord v kategoriji starejših mladincev. 
Julija 1990 sta se kot člana jugoslovanske reprezentance ptujska 
atleta Franci Jerenko in Robert Prelog udeležila mednarodnega 
atletskega tekmovanja Alpe-Adria, ki je potekalo v avstrijskem mestu 
Linz. Jerenko je v teku na 400 m osvojil zlato odličje z rezultatom 
49,30 s in v omenjeni disciplini izboljšal svoj osebni rekord. V teku 
na 200 m je osvojil šesto mesto z rezultatom 22,76 s. Robert Prelog 
je tekmoval v teku na 3000 m in osvojil sedmo mesto z rezultatom 
9:13, 72. Julija je sledilo republiško mladinsko atletsko prvenstvo v 
Postojni, na katerem so ptujski atleti in atletinje osvojili več odličij v 

234  V uradnem zapisu rezultatov je zabeležen rezultat 1:03, 28. V nekaterih drugih virih 
najdemo zapisan tudi rezultat 1:03, 29.

235  Seznam rezultatov 16. polmaratona Rim-Ostia za leto 1990, http://www.mcsoft.
it/romaostia/, pridobljeno 22. januar 2022; Seznam rezultatov evropskega prvenstva 
v atletiki za leto 1990, https://www.european-athletics.com/historical-data/calendar-
results/6998097, pridobljeno 22. januar 2022; l. Kotar, »Šport v nekaj vrsticah«, Tednik 
– Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 26. april 1990, št. 16, str. 10; l. k., »Šport v 
nekaj vrsticah«, Tednik, 24. maj 1990, št. 20, str. 1; I. Z., »Vindiš zmagal v Beogradu«, Tednik, 
28. junij 1990, št. 25, str. 15; M. Samec, »Šport v nekaj vrsticah«, Tednik, 5. julij 1990, št. 26, 
str. 5; l. k., »Dober nastop Mirka Vindiša«, Tednik, 6. september 1990, št. 35, str. 1; Ludvik 
Kotar, »Športnika leta 1990 v ptujski občini: Narcisa Mihevc in Mirko Vindiš«, Tednik, 7. 
februar 1991, št. 6, str. 12.
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različnih disciplinah. Milenko Potočnik je osvojil prvo mesto v teku na 
3000 m. Tanja Rozman je v teku na 100 m osvojila drugo mesto, prav 
tako Franci Jerenko v teku na 400 m, Robert Prelog v teku na 1500 m, 
Rok Hostnik v skoku v daljino in Dejan Dokl v suvanju krogle ter metu 
diska. Za republiškim prvenstvom je v Zagrebu sledilo državno atletsko 
prvenstvo za mlajše mladince in mladinke, kjer je Robert Prelog v 
teku na 3000 m izboljšal svoj osebni rekord z rezultatom 8:59, 33 in 
osvojil prvo mesto. Franci Jerenko je v teku na 300 m prav tako osvojil 
prvo mesto in obenem postavil republiški rekord v kategoriji mlajših 
mladincev z rezultatom 34,94 s.236

Ptujski atleti so nastopili na Balkanskih igrah, ki so leta 1990 potekale 
v Ljubljani. Dejan Dokl je bil v suvanju krogle peti, Milenko Potočnik pa 
je v teku na 3000 m čez ovire osvojil sedmo mesto. Na mednarodnem 
mladinskem atletskem tekmovanju v Budimpešti so Dejan Dokl, 
Milenko Potočnik in Franci Jerenko nastopili kot člani jugoslovanske 
reprezentance. Jerenko je v teku na 400 m z rezultatom 49,56 s osvojil 
bronasto medaljo; nastopil je tudi v postavi štafete 4 x 400 m, ki je 
osvojila zlato odličje. Dokl je osvojil tretje mesto v suvanju krogle, enako 
uvrstitev pa je dosegel Potočnik v teku na 5000 m.237

Na republiškem mladinskem prvenstvu, ki je potekalo v Postojni, so 
ptujski atleti in atletinje skupno osvojili 13 medalj. Franci Jerenko je v 
teku na 100 m izboljšal svoj osebni rekord z rezultatom 11,56 s. Jerenko 
kljub temu ni tekmoval v finalnem teku na 100 m, saj je potekal takoj 
za tekom na 400 m. V teku na 400 m je z rezultatom 49,05 s dosegel 
novi republiški in državni rekord v kategoriji mlajših mladincev. Izboljšal 
je tudi osebni rekord v teku na 200 m z rezultatom 22,71 s in dosegel 
četrto mesto. Jerenko je tekel v postavah štafet 4 x 100 m in 4 x 400 m, 
obe pa sta osvojili tretje mesto. Vanja Kotar je med mlajšimi mladinkami 
v teku na 400 m z rezultatom 59,90 s osvojila peto mesto in s tem 
postala prva ptujska atletinja v tej kategoriji z rezultatom pod eno 
minuto. Obenem je osvojila tretje mesto v teku na 800 m. V teku na 
1500 m je Robert Prelog osvojil drugo mesto z rezultatom 4:02, 53. 
V skoku v daljino je Rok Hostnik osvojil drugo mesto z rezultatom 
679 cm. Hostnik je osvojil tudi drugo mesto v troskoku z rezultatom 

236  I. Z., »Dejan – novi republiški rekorder«, Tednik, 31. maj 1990, št. 21, str. 14; I. Z., »Izvrsten 
rezultat Jerenka«, Tednik, 12. julij 1990, št. 27, str. 11; l. k., »Vesti s športnega področja«, 
Tednik, 19. julij 1990, št. 28, str. 11; I. Z., »Jerenko republiški rekorder«, Tednik, 26. julij 1990, 
št. 29, str. 11.

237  MS, »Šport v nekaj vrsticah«, Tednik, 2. avgust 1990, št. 30, str. 9; I. Z., »Solidni nastopi 
v Budimpešti«, Tednik, 9. avgust 1990, št. 31, str. 11. 
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13,94 m. Dejan Dokl je osvojil drugo mesto v suvanju krogle z rezultatom 
15,24 m in drugo mesto v metu diska z rezultatom 39,60 m. Milenko 
Potočnik je v teku na 3000 m z ovirami osvojil prvo mesto z rezultatom 
9:51, 78. Tanja Rozman je pritekla na drugo mesto v teku na 100 m z 
rezultatom 12,62 s. Lidija Vrabl pa je bila v metu diska z rezultatom 
31,80 m tretja.238 Za republiškim mladinskim prvenstvom je sledilo 
mladinsko atletsko tekmovanje za pokal Jugoslavije, kjer so atleti AK 
Ptuj tekmovali ob boku atletov večjih klubov, na primer beograjske 
Crvene zvezde, zagrebškega Dinama, ljubljanske Olimpije in ŽAK-a. 
Kljub močni konkurenci so ptujski mladinci osvojili ekipno tretje mesto, 
h kateremu so s svojimi rezultati pripomogli Dejan Dokl, Matjaž Iskra, 
Vasja Robin, Rok Hostnik, Franci Jerenko in Robert Prelog. Iz rezultatov 
je razvidno, da so v tem obdobju delovanja AK Ptuj omenjeni atleti v 
različnih disciplinah dosegali uspehe na republiškem in državnem 
nivoju, kar so dokazali na ponovnem republiškem atletskem prvenstvu 
v Novi Gorici, kjer so ptujski atleti in atletinje osvojili skupno devet 
medalj.239

Ob vse večjih uspehih AK Ptuj je problematika zastarele infrastrukture 
ostajala enaka. V Tedniku so v oktobru 1990 objavili članek z naslovom 
»Kraljica na blatu«, kjer so ponovno izpostavili, da atletska steza na 
ptujskem stadionu še vedno ni bila deležna obnove. Glavna izboljšava, 
za katero so si strokovni delavci skupaj z atleti prizadevali že leta, je 
bila atletska steza iz umetne mase:

/…/ »Kljub slabim razmeram za trening dosegajo 
ptujski atleti in atletinje v zadnjih letih boljše rezultate 
kot kdajkoli prej. Republiški in državni prvaki se želijo 
predstaviti tudi domačemu občinstvu, kar pa je sedaj 
popolnoma nemogoče. Atletski klub Ptuj je namreč 
med tremi v Sloveniji, ki še nimajo steze z umetno maso. 
In kraljica športa je pri nas, hočeš nočeš, povezana z 
blatom, saj je steza ob vsakem večjem dežju za nekaj 
dni razmočena do neuporabnosti.« /…/240

238  I. Z., »Trinajst medalj na republiškem prvenstvu«, Tednik, 6. september 1990, št. 35, 
str. 15.

239  I. Z., »Velik uspeh mladih atletov«, Tednik, 27. september 1990, št. 38, str. 11; l. k., 
»Atletika: Devet zlatih medalj!«, Tednik, 4. oktober 1990, št. 39, str. 10.

240  MC Zupanič, »Kraljica na blatu«, Tednik, 25. oktober 1990, št. 42, str. 17.
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Kljub omenjenim težavam so atleti in atletinje AK Ptuj v letu 1990 
tekmovali na republiških, državnih in mednarodnih atletskih 
tekmovanjih. Najuspešnejši atleti sezone 1990 so bili Mirko Vindiš, 
Milenko Potočnik, Franci Jerenko, Dejan Dokl, Robert Prelog, Nataša 
Vidovič in Tanja Rozman. Vindiš je postal športnik leta 1990 Mestne 
občine Ptuj. Sezona 1990 je bila zadnja, ko so ptujski atleti še tekmovali 
na jugoslovanskih tekmovanjih, saj je političnim in gospodarskim 
spremembam ob osamosvojitvi Slovenije sledilo prestrukturiranje 
športa.241

Delovanje AK Ptuj in rezultati atletov 
med letoma 1991 in 1995
S političnimi spremembami konec osemdesetih in v začetku 
devetdesetih let 20. stoletja je v Sloveniji prišlo do sprememb tudi na 
področju športa in atletike. Rajko Šugman je čas največjih sprememb 
v športu v Sloveniji opredelil obdobje med letoma 1988 in 1994. V 
tem obdobju je prišlo do razpada SFRJ, do osamosvojitve Slovenije, 
obenem pa tudi do reorganizacije organov in strokovnih služb, 
povezanih z vsemi športnimi panogami, med njimi tudi atletike.242

Ob prestrukturiranju in organizaciji novih organov Športne zveze 
Slovenije po osamosvojitvi Republike Slovenije so glavne usmeritve 
športa in atletike ostale enake. Enake cilje glede množičnosti in 
spodbujanja gojenja atletike med mladimi generacijami so ohranili 
tudi v AK Ptuj. Delovanje na področju atletike na Ptuju se je v drugi 
polovici leta 1991 razširilo z ustanovitvijo Tekaškega kluba Maraton Ptuj. 
Ustanovni sestanek kluba je potekal 20. septembra 1991, nato pa so ga 
23. oktobra 1991 registrirali tudi pri AZS. Ustanovnega občnega zbora 
se je udeležilo deset oseb, ki so v zapisniku navedeni kot ustanovitelji 
kluba, in sicer: Ivan Rogelj, Mirko Vindiš, Ivan Golob, Jože Svržnjak, 
Miha Svržnjak, Milan Smolar, Franc Zupanič, Roman Drevenšek, Marjan 
Rogina in Primož Meško. Za prvega predsednika kluba je bil imenovan 

241  I. Z., »Atletika: Uspešna sezona 1990«, Tednik, 24. januar 1991, št. 4, str. 9; Ludvik 
Kotar, »Športnika leta 1990 v Ptujski občini: Narcisa Mihevc in Mirko Vindiš«, Tednik, 7 
februar 1991, št. 6, str. 12.

242  Rajko Šugman, Prelomno obdobje slovenskega športa 1988–1994: Prispevki za 
zgodovino slovenskega športa (Ljubljana, 1999), str. 36–37, 40.
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Ivan Rogelj, za njegovega namestnika pa Mirko Vindiš. Osnovni cilji 
kluba so bili popularizacija teka in spodbujanje rekreacije med ptujskimi 
občani. Poleg množičnosti pa je bil cilj tudi razvoj tekmovalnega teka 
in udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih.243

V letu 1991 so bili atleti in atletinje AK Ptuj uspešni na tradicionalnem 
mednarodnem tekmovanju za pokal Savaria. Ekipno je slovenska 
reprezentanca dosegla drugo mesto. Dejan Dokl je osvojil prvo mesto 
v suvanju krogle. Med dobitniki zlatih medalj sta bila poleg Dokla tudi 
Tanja Rozman v teku na 100 m in Franci Jerenko v teku na 400 m. 
Robert Prelog je pritekel na drugo mesto v teku na 1500 m, druga 
pa je bila tudi Vanja Kotar v teku na 400 m. V maju 1991 je potekalo 
tekmovanje za Atletski pokal Slovenije, kjer sta v finalnem teku na 
10.000 m nastopila ptujska tekača Mirko Vindiš in Geza Grabar. 
Vindiš je osvojil tretje, Grabar pa četrto mesto. Vindiš je v letu 1991 
nadaljeval s svojimi udeležbami na mednarodnih tekih. Junija se je 
udeležil dveh tekmovanj v Italiji. Na uličnem teku v Apecchiju je osvojil 
prvo mesto na razdalji 12,8 km. V Comacchiju pa je na progi, dolgi 
9,5 km, v mednarodni konkurenci 53 atletov, osvojil osmo mesto. 
Ptujski atleti in atletinje so se v juliju 1991 udeležili mednarodnega 
atletskega mitinga, ki je potekal v Celovcu. Na omenjenem tekmovanju 
so izboljšali štiri osebne rekorde. Boris Krabonja je v teku na 400 m z 
rezultatom 49,01 s osvojil tretje mesto. Mlajši mladinec Milan Kranjc 
je v teku na 400 m osvojil sedmo mesto in izboljšal osebni rekord z 
rezultatom 52,94 s. Robert Prelog je v kategoriji starejših mladincev 
v teku na 3000 m osvojil drugo mesto z rezultatom 8:51, 90. Vanja 
Kotar je v kategoriji mlajših mladink v teku na 400 m osvojila zlato 
odličje z rezultatom 58,43 s. S takšnim rezultatom se je uvrstila med 
najuspešnejše mladinke v Sloveniji. Nataša Vidovič je v teku na 100 m 
osvojila srebrno odličje z rezultatom 12,94 s. Tanja Rozman je bila v isti 
disciplini četrta. Niko Kokot je v kategoriji starejših mladincev v skoku 
v daljino osvojil drugo mesto z rezultatom 640 cm.244

243  Osebni arhiv Dušana Korena, Zapisnik ustanovnega občnega zbora Tekaškega 
kluba Maraton, 20. september 1991; »Tekaški klub Maraton Ptuj se predstavlja«, Tednik, 
28. november 1991, št. 47, str. 7.

244  l. Kotar, »Šport v nekaj vrsticah«, Tednik, 16. maj 1991, št. 19, str. 14; I. Z., »Solidni 
uvrstitvi«, Tednik, 23. maj 1991, št. 20, str. 15; l. Kotar, »Šport v nekaj vrsticah«,Tednik, 13. 
junij 1991, št. 23, str. 15; I. Z., »Izvrsten rezultat Vanje v teku na 400 m«, Tednik, 25. julij 
1991, št. 29, str. 12.
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Atletska sezona 1991 je bila za AK Ptuj predvsem v znamenju uspehov 
atleta Dejana Dokla, ki se je po uspehih na atletskih mitingih v Celovcu 
in Zagrebu udeležil mladinskih Balkanskih atletskih iger, ki so potekale 
med 27. in 28. julijem v grškem mestu Solun. Dokl je v suvanju krogle 
z rezultatom 16,09 m osvojil drugo mesto in obenem izboljšal svoj 
osebni rekord. Enak rezultat je dosegel na mladinskem Atletskem 
pokalu Slovenije, ki ga je med 24. in 25. avgustom organiziral Atletski 
klub Novo mesto. 31. avgusta 1991 je sledil atletski miting, ki ga je 
organiziralo društvo Kladivar, kjer je Dokl izboljšal svoj osebni rekord 
v suvanju krogle z rezultatom 16,19 m in osvojil prvo mesto. Zaradi 
navedenih uspehov in konstantnega napredka se je Dejan Dokl uvrstil 
na drugo mesto pri izbiri športnika leta Mestne občine Ptuj za leto 1991. 
Priznanje za drugo mesto med športnicami leta 1991 občine Ptuj je bilo 
podeljeno Vanji Kotar. Med najobetavnejše športnice ptujske občine 
se je uvrstila Romana Šega, ki se je v septembru 1991 dokazala na 
republiškem tekmovanju v Ljubljani, kjer je osvojila republiški naslov 
v kategoriji mlajših mladink v metu diska z rezultatom 35,56 m.245

Na podelitvi priznanj za najboljše športnike in športnice ptujske 
občine leta 1991 so podelili posebno priznanje, ki je obeležilo 40 let 
dela Branka Turkuša na področju telesne kulture. Branko Turkuš je 
kot telesno vzgojni pedagog deloval na Osnovni šoli Mladika, kjer je 
uspešno vodil Šolsko športno društvo (ŠŠD). Pod njegovim vodstvom 
je ŠŠD Mladika osvojilo štiri republiška prvenstva v atletiki, rokometna 
ekipa je trikrat tekmovala v republiškem finalu, posamezniki pa so 
dosegli sedem republiških naslovov v atletiki. ŠŠD Mladika je osvojilo 
prvo mesto med šolskimi športnimi društvi ravno v letu 1991. Iz 
pedagoških vrst Branka Turkuša so izhajali atleti in atletinje, ki so 
svojo pot nadaljevali v AK Ptuj.246

Leto 1992 je bilo ponovno v znamenju uspehov Mirka Vindiša. 20. aprila 
1992 je Vidiš nastopil na maratonu v Torinu, kjer je z rezultatom 2:14:27 
dosegel četrto mesto in osvojil normo za nastop na olimpijskih igrah. 
Poletne olimpijske igre so potekale med 25. julijem in 9. avgustom 1992 
v španskem mestu Barcelona. Udeležba slovenskih atletov in atletinj 

245  I. Z., »Dokl drugi na Balkanu«, Tednik, 1. avgust 1991, št. 30, str. 1; I. Z., »Dokl sunil 
kroglo 16, 09 m«, Tednik, 29. avgust 1991, št. 34, str. 12; I. Z., »Dokl izboljšal osebni rekord«, 
Tednik, 12. september 1991, št. 36, str. 7; Ludvik Kotar, »Najboljši v letu 1991«, Tednik, 30. 
januar 1992, št. 4, str. 7; I. Z., »Romana Šega – republiška prvakinja v metu diska«, Tednik, 
3. oktober 1991, št. 39, str. 9.

246  l. k., »Še s proglasitve najboljših: Plaketa za uspešnih 40 let«, Tednik, 6. februar 1992, 
št. 5, str. 7.



126A T L E T S K I  K L U B  P T U J

v tem letu je bila posebnost zato, ker so prvič zastopali samostojno 
slovensko državo. Na zadnji dan olimpijskih iger, 9. avgusta 1992, je 
Mirko Vindiš nastopil na svoji drugi olimpijadi. Z rezultatom 2:21:03 je 
v svetovni konkurenci 112 tekmovalcev pritekel na 40. mesto. Razmere 
v katerih so tekli maratonci, so bile zelo zahtevne, med drugim zaradi 
vročine, močnega vetra, vlažnosti in vročega asfalta.247

Vindišev nastop in težavne razmere v maratonskem teku so šaljivo 
opisali tudi v ptujskem časniku Tednik v rubriki Lujzek:

»/…/ Tudi naš ptujski maratonec Vindišov Mirko je v 
tisti peklenski vročini dosegna solidno uvrstitev in 
je dokaza, da imamo Prleki in Haložani hitre noge in 
bistre glave. /…/«248

247  l. k., »Ob izpolnitvi olimpijske norme«, Tednik, 30. april 1992, št. 17, str. 1; l. Kotar, »Mirko 
je izpolnil pričakovanja!«, Tednik, 13. avgust 1992, št. 32, str. 1; Olimpijski komite Slovenije, 
POI Barcelona 1992, https://www.olympic.si/dogodek/63, pridobljeno 28. november 2021.

248  »Lujzek«, Tednik, 13. avgust 1992, št. 32, str. 13.

Slika 29: 
Start maratona na 
olimpijskih igrah 
v Barceloni leta 
1992

Vir: Mirko Vindiš, 
osebni arhiv.
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AZS ga je po uspešnem nastopu na olimpijadi izbrala za nastop na 
svetovnem prvenstvu v malem maratonu, ki je potekalo v angleškem 
New Castlu med 19. in 20. septembrom. Progo, dolgo 21 km in 97 m, 
je Vindiš pretekel v 1:04:04, kar je pomenilo, da se je uvrstil v sredino 
svetovne konkurence.249 Za rezultate v letu 1992 je bilo Mirku Vindišu 
ponovno podeljeno priznanje športnika Mestne občine Ptuj.250

V letu 1992 so republiška atletska tekmovanja postajala vse bolj 
organizirana v primerjavi z letom 1991, ko je bilo veliko tekmovanj 
odpovedanih. Tekmovanj so se bolj množično udeleževali tudi atleti 
in atletinje AK Ptuj. Že na začetku sezone 1992 je Robert Prelog 
osvojil prvo mesto v kategoriji starejših mladincev na prvem državnem 
prvenstvu Slovenije v krosu, ki je potekalo v Kopru. Atleti AK Ptuj so 
se udeležili mednarodnega mitinga v Gradcu, kjer je Boris Krabonja 
zmagal v teku na 400 m in izboljšal svoj osebni rekord z rezultatom 
48,94 s. V maju je nato sledilo tudi republiško tekmovanje atletskega 
TOP-12. Boris Krabonja je v teku na 400 m ponovno izboljšal svoj 
osebni rekord in z rezultatom 48,77 s pritekel na četrto mesto. Atleti 
in atletinje AK Ptuj so se udeležili mladinskega atletskega tekmovanja, 
ki je potekalo v Varaždinu. Franci Jerenko je v teku na 400 m osvojil 
zlato odličje z rezultatom 49,43 s. Vanja Kotar je v teku na 400 m 
osvojila srebrno medaljo z rezultatom 59,71 s. Romana Šega je v metu 
kopja z rezultatom 40,74 m prav tako osvojila drugo mesto.251 Zaradi 
doseženih rezultatov je strokovni odbor AZS izbral Romano Šego, da 
se je pridružila mladinkam celjskega AK Cetis-Kladivarja in se udeležila 
evropskega klubskega mladinskega prvenstva v Torinu. Šega je v metu 
diska dosegla deveto, v suvanju krogle pa 15. mesto.252

V sezoni 1992 so ptujski atleti in atletinje nastopili še na drugih 
republiških tekmovanjih in mitingih, ki so jih organizirali atletski 
klubi. Delovanje strokovnih služb AZS in atletskih klubov je s 
prestrukturiranjem postajalo vedno bolj organizirano. Spremembe 
so se ob koncu leta 1992 zgodile tudi v AK Ptuj. Na skupščini, ki je 

249  I. Z., »Mirko potuje na svetovno prvenstvo«, Tednik, 17. september 1992, št. 37, str. 
15; l. k., »Svetovno prvenstvo v malem maratonu: Dober rezultat Mirka Vindiša«, Tednik, 
24. september 1992, št. 38, str. 11.

250  McZ, »Kdo so bili najboljši v letu 1992«, Tednik, 4. februar 1993, št. 5, str. 17.

251  l. k., »Atletika: Robertu Prelogu državni naslov«, Tednik, 19. marec 1992, št. 11, str. 6; I. 
Z., »Krabonja prvi v teku na 400 m«, Tednik, 11. junij 1992, št. 23, str. 13; I. Z., »Nov osebni 
rekord Krabonje«, »Zmaga Jerenka na 400 m«, Tednik, 26. junij 1992, št. 25, str. 11.

252  I. Z., »Atletika. Dva atleta v reprezentanci«, Tednik, 27. avgust 1992, št. 34, str. 13; l. 
k., »Atletika. Šegova na evropskem pokalu«, 1. oktober 1992, št. 39, str. 11.
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potekala 11. decembra 1992, je bilo izvoljeno novo vodstvo kluba, 
obenem pa tudi člani izvršilnega in nadzornega odbora ter disciplinske 
komisije. Predsednik AK Ptuj je postal Bojan Mihelač, ki je po 12 letih 
zamenjal Marjana Ostroška. Ostroško je klub vodil vse od njegove 
ustanovitve v letu 1980, ko se je atletska sekcija TVD Partizan izločila in 
postala samostojen klub.253 V intervjuju za Tednik je Ostroško opredelil 
delovanje kluba v tekmovalnem oziru kot »/…/ciklična obdobja večjih 
in manjših uspehov. Najboljši rezultati so bili v obdobju od 1984 do 
1986. Takrat smo ponesli ime kluba po Sloveniji in Jugoslaviji, z Mirkom 
Vindišem pa tudi po Evropi in v Korejo./…/«.254 Kot najuspešnejše 
rezultatsko obdobje je opredelil obdobje med letoma1984 in 1986, ko 
je ptujska atletika, skupaj z uspehi Mirka Vindiša in ostalih atletov ter 
atletinj, postala prepoznavna na slovenskem kot jugoslovanskem nivoju. 
Od ustanovitve kluba so mlade generacije atletov trenirali Miki Prstec, 
Franc Ivančič, Bojan Klinkon in Ljubo Čuček. V začetku devetdesetih 
let 20. stoletja je napredek za klub pomenilo delo Milana Cimermana, 
katerega model razvoja so v klubu sprejeli za nadaljnje delo. Marjan 
Ostroško je v omenjenem intervjuju poudaril, da je za uspešno 
gojenje atletike poleg posodobljene infrastrukture, ki je bila že več 
let problematika, s katero se je klub soočal, pomembno delo trenerjev. 
Poudaril je težavnost izpolnjevanja obeh ciljev kluba, množičnosti in 
tekmovalne atletike, saj je za oboje naenkrat primanjkovalo kadra 
in finančnih sredstev. Kljub določenim težavam je AK Ptuj v prvih 
dvanajstih letih delovanja uspela uvrstitev med pet najuspešnejših 
atletskih klubov v Sloveniji.255

V zimskem obdobju leta 1993 se je Dejan Dokl udeležil dvoranskega 
prvenstva v metih, ki je potekalo v Kopru 21. februarja. V suvanju krogle 
je z rezultatom 15,80 m osvojil naslov državnega prvaka. V februarju 
so Boris Krabonja, Robert Prelog, Vanja Kotar, Milenko Potočnik 
in Milan Krajnc nastopili na mednarodnem dvoranskem atletskem 
tekmovanju, ki je potekalo na Dunaju. 27. februarja je sledil drugi del 
državnega dvoranskega prvenstva, ki je za skakalce in šprinterje 
potekal v Ljubljani. V kategoriji članov je Niko Kokot v troskoku osvojil 

253  McZ, »Atletski klub. Novo vodstvo in nova organiziranost«, Tednik, 7. december 1992, 
št. 50, str. 17.

254  M. Zupanič, »Marjan Ostroško: Šport postaja gospodarska panoga, ki bo tržila z 
rezultati«, Tednik, 23. december 1992, št. 51, str. 12.

255  McZ, »Atletski klub. Novo vodstvo in nova organiziranost«, Tednik, 7. december 1992, 
št. 50, str. 17; M. Zupanič, »Marjan Ostroško: Šport postaja gospodarska panoga, ki bo 
tržila z rezultati«, Tednik, 23. december 1992, št. 51, str. 12.
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srebrno medaljo. Hedvika Korošak je v kategoriji članic v teku na 60 m 
z ovirami osvojila bronasto medaljo z rezultatom 9,13 s. Za primerjavo, 
Korošakova je tukaj tekla v konkurenci skupaj z Brigito Bukovec, ki je 
osvojila prvo mesto z rezultatom 8,09 s. Obenem je Hedvika Korošak 
tekmovala tudi v skoku v daljino in z rezultatom 551 cm ponovno 
osvojila bronasto medaljo. Tanja Rozman je kljub poškodbi v teku na 
60 m osvojila peto mesto. V kategoriji starejših mladincev je Andrej 
Petrovič tekmoval v skoku v višino (190 cm) in v troskoku (13,09 m) 
ter v obeh disciplinah osvojil peto mesto. Uroš Esih je nastopil v teku 
na 60 m in skoku v daljino, kjer je dosegel 10. mesto.256

Čeprav je leto 1993 AK Ptuj začel z novim vodstvom, so na izredni 
skupščini, ki je potekala 9. aprila 1993, člani kluba ponovno izvolili 
vodstveni sestav. Predsednik AK Ptuj je postal dolgoletni trener Franc 
Ivančič. Novoizvoljeni so bili tudi devetčlanski izvršni in tričlanski 
nadzorni odbor ter tričlanska disciplinska komisija. Skupno okrog 
20 atletov so trenirali naslednji trenerji: Milan Cimerman, Miki Prstec, 
Žarko Markovič in Franc Ivančič. V letu 1993 so se zaradi omejenih 
finančnih sredstev odločili za zmanjšano število udeležb atletov in 
atletinj na mednarodnih in republiških tekmovanjih. Posledično se 
je manjše število atletov udeležilo zimskih priprav na sezono, ki so 
potekale v Medulinu. Kljub temu so si kot glavni cilj zadali dobro 
udeležbo na svetovnem prvenstvu za člane in članice, ki je leta 1993 
potekalo v Stuttgartu.257

Istočasno z zamenjavo vodstva AK Ptuj so se v aprilu 1993 atletska 
tekmovanja preselila z dvoran na stadione. Med prvimi je bil atletski 
miting v Celju, kjer je Boris Krabonja osvojil drugo mesto v teku na 
300 m z rezultatom 35,3 s. Milenko Potočnik je v teku na 1000 m 
osvojil prvo mesto z rezultatom 2:33, 48. Andrej Petrovič je v skoku v 
daljino dosegel rezultat 607 cm, Hedvika Korošak pa 532 cm. Sledile 
so kvalifikacije za Atletski pokal Slovenije, ki so potekale v Ljubljani 
in Celju. Udeležilo se jih je 16 atletov in atletinj AK Ptuj, med njimi so 
bili najuspešnejši Boris Krabonja, Milenko Potočnik, Mirko Vindiš, Rok 
Hostnik, Dejan Dokl in Vanja Kotar. V finalu Atletskega pokala Slovenije 
v Celju je Boris Krabonja nastopil v teku na 400 m in z rezultatom 

256  »Dejan Dokl državni prvak Slovenije«, Tednik, 25. februar 1993, št. 8, str. 13; CM, »Ptujski 
atleti uspešni na državnem prvenstvu v dvorani«, Tednik, 4. marec 1993, št. 9, str. 20.

257  l. k., »Atletika. Zimske priprave na morju«, Tednik, 4. februar 1993, št. 5, str. 1; McZ, 
»Izredna skupščina Atletskega kluba Ptuj. Popolna zamenjava vodstva kluba«, Tednik, 15. 
april 1993, št. 15, str. 17.
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48,84 s osvojil četrto mesto. V teku na 800 m pa je z rezultatom 
1:52, 33 osvojil bronasto odličje. Z omenjenimi rezultati se je Krabonja 
uvrstil v državno reprezentanco za nastop na Evropskem pokalu. V 
teku na 400 m sta nastopila še Kristijan Pralija, ki je z rezultatom 
50,09 s zasedel peto mesto, in Milan Krajnc, ki je zasedel 10. mesto. 
Mirko Vindiš je v teku na 10.000 m z rezultatom 30:16, 56 osvojil 
srebrno odličje. Dejan Dokl je v suvanju krogle dosegel drugo mesto z 
rezultatom 15,05 m, v metu diska pa šesto mesto z rezultatom 40,94 m. 
Romana Šega je bila v metu diska četrta z rezultatom 37,96 m, v metu 
kopja pa šesta z rezultatom 41,52 m. Poleg Krabonje je v teku na 
800 m nastopil tudi Milenko Potočnik, ki je osvojil šesto mesto. Rok 
Hostnik je v troskoku osvojil četrto mesto. Vanja Kotar je bila v teku 
na 800 m peta. Ekipno je ptujska moška ekipa osvojila osmo mesto, 
ženska ekipa pa deveto mesto.258

Poleg tekmovanj na republiškem nivoju so ptujski atleti in atletinje v 
letu 1993 nastopili na več mednarodnih mitingih. Vanja Kotar in Boris 
Krabonja sta v maju nastopila na atletskem mitingu v Avstriji, kjer sta 
v teku na 400 m oba osvojila zlati medalji. Tanja Rozman je osvojila 
bronasto odličje v teku na 100 m. Prav tako tretji je bil tudi Robert 
Prelog v teku na 2000 m. Vanja Kotar je nastopila na pokalu Savaria, 
kjer je v teku na 800 m osvojila prvo mesto.259 Sledilo je mednarodno 
atletsko tekmovanje v Beljaku (tekmovanje za evropski pokal skupine 
C), kjer so Boris Krabonja, Vanja Kotar in Dejan Dokl nastopili kot člani 
slovenske reprezentance. Boris Krabonja in Vanja Kotar sta v teku na 
400 m ponovno osvojila enaki uvrstitvi, in sicer četrto mesto. Vanja 
Kotar je na četrto mesto pritekla z rezultatom 57,37 s in izboljšala 
osebni ter ptujski rekord. Nastopila je tudi v ženski štafeti 4 x 400 m 
in osvojila prvo mesto, medtem ko je bila moška štafeta 4 x 400 m, v 
kateri je tekel Krabonja, tretja. Na tekmovanju v Beljaku je uspešno 
nastopil tudi Dejan Dokl, ki je v suvanju krogle z rezultatom 15,81 m 
osvojil šesto mesto.260

258  McZ, »Atletika. Miting v Celju«, Tednik, 22. april 1993, št. 16, str. 24; McZ, »Atletika. 
Kvalifikacija za APS«, Tednik, 13. maj 1993, št. 19, str. 13; McZ, »Atletika. Kljub slabim 
razmeram za trening Ptujčani na pokalu uspešni«, Tednik, 27. maj 1993, št. 21, str. 17.

259  McZ, »Atletika. Zmagala Kotarjeva in Krabonja«, Tednik, 20. maj 1993, št. 20, str. 13; 
McZ, »Atletika. Kljub slabim razmeram za trening Ptujčani na pokalu uspešni«, Tednik, 27. 
maj 1993, št. 21, str. 17.

260  McZ, »Atletika. Kotarjeva, Krabonja in Dokl v državni reprezentanci«, Tednik, 3. junij 
1993, št. 22, str. 17; McZ, »Atletika. Slovenska reprezentanca v Beljaku«, Tednik, 17. junij 
1993, št. 24, str. 17.
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Ptujski atleti in atletinje so nastopili na atletskem državnem prvenstvu 
za člane v Mariboru in skupno osvojili 8 medalj. Dejan Dokl je osvojil 
naslov državnega prvaka v suvanju krogle z rezultatom 15,85 m, v metu 
diska pa je osvojil tretje mesto z rezultatom 40,38 m. Boris Krabonja 
je tako v teku na 400 m kot v teku na 800 m osvojil drugo mesto. V 
teku na 400 m je dosegel rezultat 48,38 s in tako izboljšal osebni 
rekord. Vanja Kotar je v teku na 400 m z rezultatom 57,98 s pritekla na 
tretje mesto, v teku na 800 m pa je osvojila drugo mesto z rezultatom 
2:17, 12. Romana Šega je v metu diska osvojila drugo mesto z rezultatom 
37,98 m. Moška štafeta 4 x 400 m v postavi Kristijan Pralija, Milenko 
Potočnik, Milan Krajnc in Boris Krabonja je osvojila drugo mesto z 
rezultatom 3:18, 82. Poleg članskega prvenstva so se udeležili tudi 
državnega prvenstva za starejše mladince in mladinke v Mariboru, 
kjer so osvojili tri naslove državnih prvakov. Vanja Kotar je zmagala v 
teku na 800 m z rezultatom 2:13, 35. Poleg tega je v teku na 400 m 
osvojila drugo mesto, vendar z rezultatom 57,25 s ponovno izboljšala 
svoj osebni in ptujski rekord. Romana Šega je zmagala v metu diska 
z rezultatom 38,76 m. Zmago je dosegla tudi moška štafeta v teku 
na 4 x 400 m v postavi Uroš Esih, Andrej Petrovič, Milan Krajnc in 
Kristijan Pralija z rezultatom 3:28, 33. Poleg tega je Kristijan Pralija 
osvojil dve drugi mesti, in sicer v teku na 400 m in 800 m. V septembru 
je potekalo atletsko tekmovanje Top 12, kjer so prva mesta osvojili 
Hedvika Korošak v troskoku, Dejan Dokl v suvanju krogle in moška 
štafeta v teku 4 x 400 m. Vanja Kotar v teku na 400 m, Romana Šega 
v metu diska in Hedvika Korošak v skoku v daljino so osvojile srebrna 
odličja. Boris Krabonja v teku na 400 m in 800 m, Vanja Kotar v teku 
na 800 m in Hedvika Korošak v teku na 100 m z ovirami pa so osvojili 
bronasta odličja.261

Vrhunec sezone 1993 je pomenil nastop Mirka Vindiša na svetovnem 
prvenstvu v Stuttgartu. Vindiš je maraton pretekel z rezultatom 2:23:31 
in se uvrstil na 19. mesto v svetovni konkurenci skupno 69 tekmovalcev. 
Atletika je imela glavno mesto pri podelitvi za najboljše športnike in 
športnice leta 1993 Mestne občine Ptuj. Oboje je pripadlo atletoma 
AK Ptuj. Športnik leta je osmič postal Mirko Vindiš, športnica leta pa 
Vanja Kotar. Poleg tega je priznanje za svoje delo na področju atletike 

261  l. k., »Atletika. Dokl prvak in še sedem medalj!«, Tednik, 22. julij 1993, št. 29, str. 13; l. k., 
»Atletika. Še trije državni naslovi«, Tednik, 9. september 1993, št. 36, str. 11; l. k., »Atletika. 
Tri zmage na TOP 12«, Tednik, 16. september 1993, št. 37, str. 11.
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prejel Vindišev bivši trener in tedanji trener Kotarjeve Franc Ivančič, 
ki je bil v tem obdobju tudi predsednik AK Ptuj.262

Leto 1994 se je za delovanje AK Ptuj začelo z uspehi atletov in atletinj 
na dvoranskih prvenstvih. Hedvika Korošak je zmagala v troskoku z 
rezultatom 12,93 m na dvoranskem prvenstvu v Ljubljani. V zimskem 
delu sezone 1994 je državni naslov v suvanju krogle osvojil Dejan Dokl 
z rezultatom 15,60 m. Romana Šega pa je v metu diska z rezultatom 
36,86 m osvojila tretje mesto. Obenem so na ptujskem stadionu 
začeli z dolgoletno pričakovano obnovo atletske steze, ki so jo uradno 
otvorili junija 1994. Atletska steza sicer ni bila več prekrita z lešem, 
saj so pri obnovi uporabili tenisit (žgana drobljena glina), a vseeno ni 
dosegala enakih standardov kot atletske steze, ki so bile prevlečene s 
tartanom. Kljub temu je Vanja Kotar v intervjuju za Tednik povedala, da 
je bila obnova steze nujno potrebna, saj so s tem zmanjšali nevarnost 
poškodb med treningi. Zaradi delno obnovljene steze je AK Ptuj v letu 
1994 lahko organiziral mednarodni atletski miting Slovenije, Hrvaške 
in Avstrije, katerega se je udeležilo 74 tekmovalcev.263

Po izpolnjenih kvalifikacijah sta se kot člana slovenske reprezentance 
Hedvika Korošak in Dejan Dokl junija 1994 udeležila atletskega 
tekmovanja Bruno Zauli. Hedvika Korošak je v troskoku osvojila 
drugo mesto z rezultatom 13,48 m in s tem izboljšala svoj osebni 
rekord. Za izpolnjeno normo evropskega prvenstva v Helsinkih sta ji 
zmanjkala 2 cm. Dejan Dokl je v suvanju krogle osvojil peto mesto z 
rezultatom 16 m. Zatem je Dokl postal še državni prvak v suvanju krogle 
z rezultatom 16,19 m. Pred začetkom evropskega prvenstva v Helsinkih 
je AZS javnosti sporočila, da je Hedvika Korošak padla na dopinškem 
testu, ki so ga izvedli med udeležbo na prvenstvu Bruno Zauli. Na 
testiranju so v obeh vzorcih odkrili povišane enote prepovedanih snovi, 
kar je pomenilo, da je AZS atletinjo najprej suspendirala. Hedvika 
Korošak je obtožbe, tudi za objavo v Tedniku, zanikala. Obenem sta 
s trenerjem Gorazdom Rajherjem podala izjavo za protidopinško 

262  M. Zupanič, »Svetovno atletsko prvenstvo v Stuttgartu. Mirko Vindiš odličen devetnajsti«, 
Tednik, 19. avgust 1993, št. 33, str. 13; »Najboljši v športni areni za leto ‘93. Oba naslova 
kraljici športa – najboljša Kotarjeva in Vindiš«, Tednik, 27. januar 1994, št. 4, str. 1.

263  »l. k., »Državni naslov Korošakovi«, Tednik, 3. marec 1994, št. 9, str. 15; Danilo Klajnšek, 
»Športni portret. Atletinja Vanja Kotar«, Tednik, 17. marec 1994, št. 11, str. 16; l. k., »Atletika. 
Dokl zimski prvak, Vindiš odstopil«, Tednik, 17. marec 1994, št. 11, str. 17; McZ, »Odprta 
obnovljena atletska steza«, Tednik, 23. junij 1994, št. 25, str. 15; Danilo Klajnšek, »Na 
stadionu v Ptuju/Atletski miting. Miting zbral atlete treh držav«, Tednik, 29. september 
1994, št. 39, str. 14.
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komisijo AZS. Po uradni potrditvi uporabe prepovedanih substanc, ki 
je prišla s sedeža Evropske atletske zveze, so slovenski reprezentanci 
odvzeli točke, ki jih je za njo na omenjenem tekmovanju osvojila 
Hedvika Korošak. S tem je slovenska reprezentanca ostala v drugi ligi, 
namesto nje pa je v evropsko atletsko prvo ligo napredovala slovaška 
reprezentanca.264

Sezona 1994 je bila ponovno uspešna za Mirka Vindiša. 1. aprila je 
nastopil na mitingu v Velenju, kjer je v teku na 30.000 m z rezultatom 
1:36:47 izboljšal slovenski rekord265. Sledil je nastop na maratonu v 
Torinu, kjer je Vindiš izpolnil normo za evropsko prvenstvo v Helsinkih. 
Norma za uvrstitev je bila 2:15:30. Vindiš pa je maraton pretekel z 
rezultatom 2:14:14 in osvojil deveto mesto. Sledil je nastop na 
tradicionalnem maratonu Treh src v Radencih, kjer je Vindiš zmagal in 
osvojil državni naslov v maratonu z rezultatom 2:21:08 in izboljšal rekord 
proge. Vindiš je v avgustu 1994 odpotoval na evropsko prvenstvo, ki je 
potekalo v Helsinkih. Na maratonu je nastopil zadnji dan tekmovanja, 
vendar je odstopil. Kljub odstopu si je v septembru opomogel in zmagal 
na ptujskem polmaratonu (21 km), ki ga je organiziral Tekaški klub 
Maraton. V začetku oktobra je nastopil na maratonu v Zagrebu in osvojil 
prvo mesto. Mirko Vindiš je za svoje uspehe prejel priznanje Mestne 
občine Ptuj za najboljšega športnika leta 1994.266

264  Gorazd Rajher, »Atletika. Korošakova, Kotarjeva in Dokl na pokalu Bruno Zauli«, 
Tednik, 16. junij 1994, št. 24, str. 15; l. k., »Državno prvenstvo v atletiki. Dokl prvak in še pet 
medalj za AK Ptuj«, Tednik, 14. julij 1994, št. 28, str. 15; Danilo Klajnšek, »Ptuj/Novica, ki 
je šokirala ptujske športne delavce. Korošakova pod vplivom poživil«, Tednik, 11. avgust 
1994, št. 32, str. 13; Danilo Klajnšek, »Hedvika Korošak in njen trener zanikata obtožbe. 
Medalja ima tudi drugo plat«, Tednik, 18. avgust 1994, št. 33, str. 3; l. k., »Atletika. Uradna 
potrditev za Korošakovo«, Tednik, 6. oktober 1994, št. 40, str. 14.

265  Vindišev rezultat 1.36:47.6 v teku na 30.000 m, ki ga je postavil 1. aprila 1994 v Velenju, 
je gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 še vedno aktualen slovenski 
rekord v članski kategoriji.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/rekordi-
slovenije-na-prostem/#1454259805085-d0be780b-95be, pridobljeno 29. januar 2022.

266  l. k., »Mirku Vindišu rekord na 30 kilometrov«, Tednik, 7. april 1994, št. 14, str. 9; D. 
Klajnšek, »Mirko Vindiš izpolnil normo«, Tednik, 28. april 1994, št. 17, str. 1; l. k.; A., R., 
»Atletika. Maraton Treh src. Vindišu državni naslov in rekord proge v Radencih«, Tednik, 
2. junij 1994, št. 22, str. 15; l. k., »Bolezen ustavila Mirka Vindiša«, Tednik, 18. avgust 1994, 
št. 33, str. 15; D. Sterle, »Ptuj / Ptujski maraton. Tretja zmaga Mirka Vindiša«, Tednik, 8. 
september 1994, št. 36, str. 14; l. k., »Nova Vindiševa zmaga«, Tednik, 6. oktober 1994, št. 
40, str. 15; Danilo Klajnšek, Kidričevo / Izbor športnikov leta 1994. Najboljša Anita Ličina 
in Mirko Vindiš«, Tednik, 5. januar 1995, št 1., str. 9.
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V letu 1995 se je poleg že znanih imen ptujske atletike z rezultati na 
različnih tekmovanjih dokazala mlada atletinja Maja Žižek, ki je v AK 
Ptuj trenirala pod vodstvom trenerja Žarka Markoviča. Z njo se je 
ponovno okrepil podmladek kluba, saj je v letu 1995 tekmovala na 
šolskih tekmovanjih, v kategoriji mlajših in starejših mladink. Nastopila 
je na tradicionalnem državnem prvenstvu v krosu, kjer je osvojila prvo 
mesto. Zmagi je dosegla na Krosu Dnevnika in Krosu Dela. Na šolskem 
državnem prvenstvu je v teku na 1000 m osvojila drugo mesto. Na 
državnem prvenstvu je v kategoriji mlajših mladink osvojila zlati odličji 
v teku na 1000 m in 2000 m. Na državnem prvenstvu je v kategoriji 
starejših mladink zmagala v teku na 1000 m in 1500 m. Kot članica 
slovenske reprezentance je v kategoriji starejših deklic osvojila drugo 
mesto v teku na 1000 m in drugo mesto v kategoriji mlajših mladink v 
teku na 1500 m. Na tradicionalnem mednarodnem pokalu Savaria je v 
kategoriji mlajših mladink v teku na 1500 m osvojila prvo mesto. V letu 
1995 so izstopali njeni rezultati v teku na 1000 m (2:58, 27), v teku na 
1500 m (4:40, 98) in v teku na 2000 m (6:26, 37). Z rezultatom v teku 
na 2000 m je izboljšala državni rekord v kategoriji mlajših mladink, 
medtem ko je z rezultatom na 1500 m izboljšala rekord za starejše 
mladinke.267

Poleg Maje Žižek so uspešno atletsko sezono v letu 1995 imeli Mirko 
Vindiš, Dejan Dokl in Vanja Kotar. V zimskem delu sezone je Dejan 
Dokl na atletskem dvoranskem mitingu v Münchnu osvojil prvo mesto 
v suvanju krogle z rezultatom 15,94 m. Mirko Vindiš je v aprilu 1995 
zmagal v teku na 16 km v Gradcu. Začetek letnega dela sezone 1995 
so atleti in atletinje začeli z udeležbo na atletskem tekmovanju, ki je 
potekalo v Ljubljani. Dejan Dokl je osvojil drugo mesto v suvanju krogle 
z rezultatom 16,14 m. Maja Žižek je osvojila prvo mesto v teku na 1000 
m z rezultatom 3:08, 75. V maju 1995 se je Mirko Vindiš udeležil prvega 
tekmovanja v malem maratonu (21 km) v Čateških Toplicah, kjer je z 
rezultatom 1:08:40 osvojil prvo mesto. V istem mesecu je Dejan Dokl 
na mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu izboljšal svoj 
osebni rekord v suvanju krogle z rezultatom 16,97 m, ki je pomenil 
tudi drugi najboljši rezultat v Sloveniji. Kmalu zatem je Dejan Dokl 
nastopil na atletskem mitingu v Kopru, kjer je izboljšal državni rekord 
Marjana Štimca (17,06 m) iz leta 1975. Dokl se je rezultatu v sezoni 1995 

267  Ivo Kornik, »Atletinja Maja Žižek in trener Žarko Markovič. Meteorski vzpon proti 
vrhu«, Tednik, 16. november 1995, št. 45, str. 12.



135A T L E T S K I  K L U B  P T U J

pod vodstvom trenerja Milana Cimermana sicer večkrat približal, na 
tekmovanju v Kopru pa je rekord izboljšal za 5 cm, saj je kroglo sunil 
17,11 m.268

Konec maja 1995 se je Vanja Kotar pridružila ekipi IBL Olimpija na 
Evropskem pokalu državnih klubskih prvakinj. Ekipno so osvojile osmo 
mesto, kar je pomenilo izpad iz prve skupine, Vanja Kotar pa je v teku 
na 800 m z rezultatom 2:11, 20 pritekla na sedmo mesto. V juniju je 
sledil evropski pokal skupine B – pokal Bruna Zaulija, ki je v letu 1995 
potekal v Velenju. Kot člana slovenske reprezentance sta nastopila 
člana AK Ptuj, Dejan Dokl in Vanja Kotar. Dokl je v suvanju krogle osvojil 
peto mesto z rezultatom 16,73 m. Vanja Kotar je nastopila v postavi 
ženske štafete 4 x 400 m, ki je osvojila prvo mesto. Tako ženska kot 
moška reprezentanca sta se uvrstili v prvo evropsko ligo. Sledili sta 
še dve državni atletski prvenstvi v Ljubljani in Celju, kjer je uspehe 
ponovil Dejan Dokl. Junija je v Ljubljani na finalu članskega pokala 
zmagal v suvanju krogle z rezultatom 16,93 m. V juliju 1995 je na Ptuju 
potekal mednarodni atletski miting, kjer je Dejan Dokl izboljšal državni 
rekord v suvanju krogle z rezultatom 17,35 m. V Celju pa je julija 1995 
na članskem posamičnem prvenstvu osvojil še en državni naslov z 
rezultatom 16,80 m.269

V letu 1995 je Mirko Vindiš prvič po avtomobilski nesreči nastopil 
julija na tradicionalnem malem maratonu v Mirni Peči in osvojil drugo 
mesto. Od mednarodnih tekmovanj je v letu 1995 nastopil v Franciji, 
na svetovnem prvenstvu v malem maratonu, kjer je osvojil 94. mesto. 
Na mednarodnem maratonu v Zagrebu je osvojil drugo mesto. Poleg 

268  H. J., »Športne vesti. Atletika«, Tednik, 23. februar 1995, št. 8, str. 15; l. k., »Športne 
novice. Atletika. Mirko zmagal v Gradcu«, Tednik, 6. april 1995, št. 14, str. 15; l. k., »Atletika. 
Otvoritveni miting«, Tednik, 20. april 1995, št. 16, str. 14; l. k., »Vindiš prvi zmagovalec v 
Čateških Toplicah«, Tednik, 11. maj 1995, št. 18, str. 9; l. k., »Športne novičke. Atletika. 
Osebni rekord Dejana Dokla«, Tednik, 25. maj 1995, št. 20, str. 9; l. k., »Atletika. Državni 
rekord Dejana Dokla!«, Tednik, 8. junij 1995, št. 22, str. 14.

269  u., »Atletika. Evropski pokal v Parizu«, Tednik, 1. junij 1995, št. 21, str. 15; u., »Atletika. 
Ptujčana uspešna v državni reprezentanci«, Tednik, 15. junij 1995, št. 23, str. 14; u., »Atletika. 
Finale pokala«, Tednik, 29. junij 1995, št. 25, str. 13; l. k., »Ptuj. Mednarodni atletski miting. 
Dejan Dokl izboljšal državni rekord!«, Tednik, 13. julij 1995, št. 27, str. 15; l. k., »Atletika. 
Doklu še en članski naslov«, Tednik, 20. julij 1995, št. 28, str. 15.
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mednarodnih nastopov je sezono 1995 zaključil z državnim naslovom v 
malem maratonu, ki je potekal v Štatenbergu. Na podelitvi za najboljše 
športnike in športnice v letu 1995 sta priznanja dobila Mirko Vindiš in 
Vanja Kotar.270

270  l. k., »Športne novice. Mirnopeški tek. Prvi nastop Vindiša po poškodbi«, Tednik, 29. 
junij 1995, št. 25, str. 13; S. R., »Športne novice. Atletika. Svetovno prvenstvo v malem 
maratonu«, Tednik, 5. oktober 1995, št. 39, str. 15; l. k., »Atletika. Vindiš drugi v Zagrebu!«, 
Tednik, 19. oktober 1995, št. 41, str. 13; l. k., »Športne novice. Atletika. Vindiš državni prvak 
v malem maratonu!«, Tednik, 26. oktober 1995, št. 42, str. 11; Danilo Klajnšek, »Najboljša 
Vanja Kotar in Mirko Vindiš«, Tednik, 7. februar 1996, št. 6, str. 1.
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Delovanje AK Ptuj in rezultati atletov 
med letoma 1996 in 2000
V letu 1996 je Športni zavod Ptuj začel z urejevanjem mestnega 
stadiona Ptuj. Najprej so izvedli obnovo fasade, stopnišča, kegljišča 
in tribune. Preoblikovana tribuna je tako imela od leta 1996 naprej 
postavljenih 550 sedežev za gledalce. Obnovitvena dela so se v tem 
letu izvajala tudi na Športni dvorani Mladika, kjer so izvedli obnovo 
fasade. Znotraj dvorane so obnovili parket, sejno sobo in uredili 
prostore v nadzidanemu delu dvorane, ki so ga zgradili nekaj let prej. 
Obnova atletske steze je tako ostala prioritetna zadeva v delovanju 
Športnega zavoda in AK Ptuj v nadaljnjih letih. Ob odprtju delno 
prenovljenega stadiona v septembru 1996 so organizirali atletsko 
tekmovanje. Istega leta so ob pomoči financiranja s strani ptujske 
občine in ministrstva za šolstvo in šport začeli graditi manjši stadion 
poleg že stoječe dvorane Šolskega centra Ptuj. V prvi vrsti sta bili nova 
infrastruktura in oprema zgrajeni v vzgojno-izobraževalne namene, 
vendar so tam trenirali tudi člani AK Ptuj.271

Rezultatsko je v letu 1996 izstopala atletinja Maja Žižek. Na začetku 
sezone je nastopila na dveh mednarodnih mitingih. Najprej je nastopila 
na tradicionalnem pokalu Savaria, ki je potekal v Karlovcu. Maja Žižek 
je v kategoriji mlajših mladink v teku na 800 m osvojila zlato odličje 
z rezultatom 2:13, 61. Nastopila je na mitingu mladih na Južnem 
Tirolskem, kjer je v teku na 800 m z rezultatom 2:13, 94 ponovno 
zmagala. Julija 1996 je na državnem prvenstvu za mlajše mladince 
in mladinke v Kranju osvojila prvo mesto v teku na 1000 m in prvo 

271  Milena Zupanič, »Ptuj. Državna in občinska investicija. Ob srednjih šolah raste 
stadion«, Tednik, 25. julij 1996, št. 30, str. 9; Danilo Klajnšek, »Ptuj / Pogovor s predsednikom 
Športnega zavoda Ptuj S. Glažarjem. Obnovitev športnih objektov«, Tednik, 22. avgust 
1996, št. 34, str. 14; Danilo Klajnšek, »Ptuj. Odprtje prenovljenega stadiona«, Tednik, 19. 
september 1996, št. 38, str. 15.
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mesto v teku na 2000 m. V teku na 2000 m je z rezultatom272 6:13, 
12 izboljšala državni rekord Jolande Steblovnik v kategoriji mlajših 
mladink. Na republiškem mladinskem prvenstvu je poleg Maje Žižek 
nastopila Barbara Gačnik. Žižkova je v teku na 1500 m osvojila drugo 
mesto, v teku na 800 m pa tretje mesto. Gačnikova je v teku na 400 m 
z ovirami osvojila drugo mesto. Ptujski atleti in atletinje so se udeležili 
državnega članskega prvenstva v Velenju, ki je potekal v avgustu 1996. 
Maja Žižek je v teku na 3000 m osvojila srebrno odličje z rezultatom 
10:01, 68, kar je pomenilo, da je izboljšala državni mladinski rekord. Po 
poškodbi je na članskem prvenstvu nastopil Dejan Dokl, ki je v suvanju 
krogle z rezultatom 15,31 m osvojil bronasto medaljo. Poleg Maje Žižek 
je bila uspešna mlajša mladinka Barbara Gačnik, ki je v teku na 400 m 
z ovirami osvojila peto mesto in z rezultatom 1:05, 21 izboljšala svoj 
osebni rekord. V teku na 400 m je osvojila sedmo mesto. Gačnikova 
je nastopila tudi na Atletskem pokalu Slovenije za mlajše mladince in 
mladinke, ki je potekal v Kopru. V kategoriji mlajših mladink je v teku 
na 300 m osvojila tretje mesto. Tekmovala je tudi v postavi štafete 
4 x 100 m, ki je osvojila drugo mesto.273

Leto 1996 je bilo olimpijsko leto in maratonec Mirko Vindiš se je od 
začetka sezone trudil izpolniti normo za poletne olimpijske igre, ki so 
potekale v Atlanti, v Združenih državah Amerike. Norma za uvrstitev na 
olimpijske igre v maratonu je bila 2 uri in 16 minut. Najprej je poskušal v 
aprilu na maratonu v Londonu, vendar je zaradi neugodnih vremenskih 
razmer odstopil. Nato je v maju nastopil na maratonu v Torinu, kjer 
je moral zaradi poškodbe ponovno odstopiti. Posledično Vindiš 
ni dosegel norme za ponovno udeležbo na olimpijskih igrah.274 Po 
poškodbi je ponovno začel tekmovati v začetku sezone 1997. V Avstriji 
je nastopil v teku na 16 km in 21 km ter v obeh tekih osvojil drugo mesto. 
V Velenju je v krosu na 12 km ponovno pritekel na drugo mesto. Prav 
tako drugi pa je bil tudi na državnem prvenstvu v Kopru, kjer je 10 km 

272  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Maje Žižek v teku 
na 2000 m (6:13, 12) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji mlajših mladink.
Vir: http://slovenska-atletika.si/rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259928734-8ccee0cb-
ee5b, pridobljeno 30. januar 2022.

273  l. k., »Športne novice. Atletika. Uspešna Maja Žižek«, Tednik, 30. maj 1996, št. 22, str. 
15; l. k., »Atletika. Maji Žižek dva naslova in državni rekord!«, Tednik, 11. julij 1996, št. 28, 
str. 14; Milan Krajnc, »Velenje. Državno prvenstvo v atletiki«, Tednik, 14. avgust 1996, št. 
33, str. 17; l. k., »Atletika. Pokalno tekmovanje mladih«, Tednik, 5. september 1996, št. 36, 
str. 14.

274  l. k., »Atletika. Mirko v prvem poskusu ni uspel«, Tednik, 25. april 1996, št. 17, str. 19; 
l. kotar, »Atletika. Vindiša ustavila poškodba«, Tednik, 16. maj 1996, št. 20, str. 19.
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pretekel z rezultatom 30:39, 00. Vindiš se je prvega maratona v letu 
1997 udeležil 17. maja, na tradicionalnem maratonu Treh src, kjer je 
dosegel drugo mesto. Poleg tega je kot najuspešnejši Slovenec na 
tem maratonu osvojil naslov državnega prvaka. Junija 1997 je Vindiš 
zmagal na mednarodnem maratonu v Plitvicah z rezultatom 2:32:28. 
Oktobra 1997 je nastopil na maratonu v Zagrebu in z rezultatom 2:25:19 
osvojil prvo mesto.275

Poleg Mirka Vindiša so v sezoni 1997 izstopali atleti in atletinje 
iz kategorije mladink in mladincev. Maja Žižek se je udeležila 
mednarodnega mitinga v Gradcu, kjer je v teku na 3000 m z rezultatom 
10:02, 11 osvojila prvo mesto. Maja Žižek in Barbara Gačnik sta kot 
članici slovenske reprezentance nastopili na mednarodnem pokalu 
Savaria, ki je potekal v madžarskem mestu Zalaegerszeg. Maja Žižek je 
v teku na 3000 m osvojila prvo mesto z rezultatom 10:23, 02. Barbara 
Gačnik pa je v teku na 400 m osvojila tretje mesto z rezultatom 60,01 s. 
Žižkova je na mednarodnem atletskem tekmovanju v Puli, ki je potekalo 
junija 1997, ponovno nastopila kot članica slovenske reprezentance. V 
kategoriji mladink je osvojila drugo mesto v teku na 1500 m. Mladinci 
in mladinke AK Ptuj so nastopili na atletskem mitingu v Murski Soboti. 
Rok Vertič in Maja Mlakar sta oba osvojila prvo mesto v teku na 100 
m. Po letih članskih uspehov je v drugi polovici devetdesetih let 20. 
stoletja postala najuspešnejša mladinska kategorija. Konec junija 
1997 so se udeležili mednarodnega mitinga za mlajše mladinke in 
mladince, ki je potekal v Kranju. Maja Mlakar je v teku na 100 m osvojila 
drugo mesto in izboljšala osebni rekord z rezultatom 12,64 s. Rok 
Vertič je v teku na 100 m prav tako osvojil drugo mesto in izboljšal 
osebni rekord z rezultatom 11,32 s. Aleš Bezjak je v teku na 1000 m z 
rezultatom 2:42, 65 osvojil bronasto odličje. V Mariboru je 4. in 5. julija 
1997 potekalo državno mladinsko atletsko prvenstvo. Maja Žižek je v 
teku na 2000 m z rezultatom 6:25, 50 osvojila zlato medaljo. V teku 
na 1000 m pa je z rezultatom 2:57, 14 osvojila srebrno medaljo. Maja 
Mlakar in Rok Vertič sta v teku na 100 m oba osvojila peto mesto. 
Maja Mlakar je v polfinalnem teku ponovno izboljšala svoj rekord v 
teku na 100 m z rezultatom 12,61 s. Aleš Bezjak je v teku na 1000 m z 
rezultatom 2:42, 15 osvojil sedmo mesto. Tamara Šteger je v teku na 

275  Danilo Klajnšek, »Kratke športne novice. Atletika. Drugo mesto za Vindiša«, Tednik, 
24. april 1997, št. 17, str. 26; l. k., »Atletika. Vindiš drugi v Radencih in državni prvak«, Tednik, 
22. maj 1997, št. 21, str. 21; Danilo Klajnšek, »Športne novice. Atletika. Vindiš zmagal na 
Plitvicah«, Tednik, 26. junij 1997, št. 26, str. 27; Danilo Klajnšek, »Športne novice. Atletika. 
M. Vindiš zmagal v Zagrebu«, Tednik, 16. oktober 1997, št. 42, str. 21.
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600 m pritekla na deveto mesto. Aleksander Lorenčič pa je v teku na 
300 m izboljšal svoj osebni rekord z rezultatom 38,31 s.276

Konec leta 1997 so na decembrski skupščini izvolili novo vodstvo 
AK Ptuj. Predsednik je postal sekretar in trener Žarko Markovič, ki 
je v intervjuju za Tednik potrdil enako usmeritev v delovanju kluba 
glede množičnosti in tekmovalne atletike. Izpostavil je poudarek na 
treningih mlajših kategorij atletov in atletinj, starih do 14 let (pionirska 
kategorija), ki so se razvijali v uspešne mladince in mladinke. Mladinska 
kategorija je v drugi polovici devetdesetih let 20. stoletja postajala vse 
uspešnejša na državnih prvenstvih, pa tudi mednarodnih tekmovanjih. 
V letu 1997 se je Maja Žižek po nastopih na državnih prvenstvih 
udeležila evropskega mladinskega prvenstva, kjer je v kategoriji do 
17 let osvojila deveto mesto. V mladinski in članski kategoriji so v tem 
obdobju poleg Maje Žižek za AK Ptuj uspešno nastopali Mirko Vindiš, 
Dejan Dokl, Barbara Gačnik, Aleš Bezjak, Aleksander Lorenčič, Rok 
Vertič, Milan Lah in Andrej Voglar. Poleg atletov je Markovič izpostavil 
problematiko obnove stadiona, predvsem atletske steze in opreme, ki je 
bila najnujnejša za zagotavljanje kvalitetnih treningov. Kljub pozivom k 
izgraditvi atletske steze z umetno maso, do nje ni prišlo. Športna zveza 
Mestne občine Ptuj in Športni zavod Ptuj sta v letu 1998 predstavila 
razvojno strategijo športnih panog in pripadajočih objektov v ptujski 
občini, ki je obsegala obdobje naslednjih štirih let. V strategiji do leta 
2002 so med prioritetne naloge postavili izgradnjo nove atletske steze 
iz umetne mase, izgradnjo atletskih naprav in zagotovitev pripadajoče 
opreme.277

V letu 1998 je Mirko Vindiš osvojil avstrijski pokal, saj je zmagal na vseh 
sedmih krosih in se s tem pripravljal na maratonsko sezono. V maju je 
sledil tradicionalni maraton Treh src, ki je potekal v Radencih. Vindiš je 
maraton pretekel z rezultatom 2:21:43 in osvojil skupno drugo mesto, 
vendar je kot prvi Slovenec med tekači osvojil naslov državnega prvaka 

276  l. k., »Športne novice. Atletika. Maja zmagala v Gradcu«, Tednik, 15. maj 1997, št. 20, 
str. 27; l. k., »Atletika. Zmaga na Madžarskem«, Tednik, 29. maj 1997, št. 22, str. 25; l. k., 
»Športne novice. Atletika. Maja Žižek druga na peteroboju«, Tednik, 19. junij 1997, št. 25, 
str. 23; l. k., »Atletika. Odmevni nastopi v Kranju«, Tednik, 3. julij 1997, št. 27, str. 26; CM, 
»Atletika / Državno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke. Odlični rezultati ptujskih 
atletov«, Tednik, 10. julij 1997, št. 28, str. 19.

277  Milan Krajnc, »Atletika. Pogovor z Žarkom Markovičem. Nov predsednik AK Ptuj«, 
Tednik, 24. december 1997, št. 52, str. 26; Simon Starček, »Šport na Ptujskem. Društva 
so glavni nosilci športne dejavnosti. Športu veljava, ki mu gre, ali nova klofuta?«, Tednik, 
12. marec 1998, št. 10, str. 11.
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v maratonu. Konec leta je Vindiš nastopil na prvenstvu Slovenije v 
krosu. Med tekmovalci iz šestih držav je osvojil tretje mesto. Ponovno 
je bil prvouvrščeni Slovenec, kar je pomenilo, da je osvojil naslov 
državnega prvaka v krosu.278

Atleti in atletinje AK Ptuj so se s spremstvom trenerjev Milanom 
Cimermanom, Francem Ivančičem, Vasjo Robinom in Žarkom 
Markovičem v letu 1998 udeležili več državnih prvenstev. Julija 1998 
je v Kopru potekalo državno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke. 
V teku na 100 m je Rok Solina dosegel 16. mesto, Aleksander Lorenčič 
je dosegel 17. mesto, Urban Vertič je dosegel 22. mesto, Matic Ber pa 
je dosegel 30. mesto. V teku na 300 m je Aleksander Lorenčič dosegel 
osmo mesto z rezultatom 37,21 s, Urban Vertič pa je ponovno osvojil 
22. mesto. V kategoriji mlajših mladink je Željka Krajnc v teku na 300 
m osvojila 12. mesto, Anja Golub je pritekla na 20. mesto, Urška Horvat 
pa je dosegla 29. mesto. Željka Krajnc je v teku na 100 m osvojila 
22. mesto. Natalija Sbull je v teku na 2000 m osvojila četrto mesto 
z rezultatom 7:01, 01. Mlajši mladinci so v štafeti 4 x 100 m dosegli 
sedmo mesto, v štafeti 4 x 300 m pa osmo mesto. Mlajše mladinke so 
nastopile samo v štafeti 4 x 100 m in osvojile 11. mesto. Atleti in atletinje 
AK Ptuj so nastopili tudi na državnem prvenstvu za starejše mladince/
mladinke, ki je potekalo na stadionu v Novi Gorici. V teku na 800 m 
je Anja Golub osvojila deveto mesto, Tamara Šteger pa je osvojila 12. 
mesto. Aleš Bezjak je v teku na 800 m osvojil deveto mesto. Maja 
Mlakar je v teku na 100 m z rezultatom 13,00 s osvojila peto mesto. V 
teku na 400 m je Barbara Gačnik dosegla sedmo mesto, Anja Golub 
12. mesto, Željka Krajnc 15. mesto, Tamara Šteger 16. mesto in Urška 
Horvat 17. mesto. Starejše mladinke so v štafeti 4 x 400 m v postavi 
Urška Horvat, Barbara Gačnik, Tamara Šteger in Željka Krajnc osvojile 
tretje mesto. V štafeti 4 x 100 m pa so v postavi Željka Krajnc, Urška 
Horvat, Anja Golub in Maja Mlakar zasedle sedmo mesto.279

V začetku avgusta 1998 je potekalo atletsko državno prvenstvo v 
Mariboru, kjer so ptujske atletinje še izboljšale svoj rezultat v štafeti 
4 x 400 m, saj so v postavi Gačnik, Golub, Šteger in Krajnc pritekle 
na drugo mesto in osvojile naslov državnih podprvakinj. Poleg njih 

278  l. k., »Športne novice. Atletika. Vindiš zmagovalec avstrijskega pokala«, Tednik, 26. 
februar 1998, št. 8, str. 25; Milan Krajnc, »Radenci / Maraton Treh src. Mirko – državni 
prvak«, Tednik, 21. maj 1998, št. 20, str. 21; l. k., »Atletika. Vindiš na evropsko prvenstvo«, 
Tednik, 10. december 1998, št. 49, str. 25.

279  Milan Krajnc, »Atletika / Državno prvenstvo. Ptujčanke tretje v štafeti«, Tednik, 16. 
julij 1998, št. 28, str. 16.
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je bronasto odličje osvojil Dejan Dokl v suvanju krogle z rezultatom 
15,62 m. Visoko se je uvrstila tudi moška štafeta 4 x 100 m, ki je 
osvojila četrto mesto, v štafeti 4 x 400 m pa so osvojili peto mesto. 
Med prvih deset najboljših mest se je uvrstila Željka Krajnc, ki je v 
teku na 200 m osvojila peto, v teku na 400 m pa je osvojila 10. mesto. 
Andrej Voglar je v teku na 5000 m osvojil osmo mesto.280 V letu 1998 
so se kot perspektivna kategorija dokazali pionirji in pionirke, ki so se 
19. in 20. septembra udeležili državnega tekmovanja. Pod vodstvom 
trenerja Andreja Petroviča je Davorin Sluga v skoku v višino zmagal z 
rezultatom 189 cm in tako osvojil naslov pionirskega državnega prvaka. 
V konkurenci 48 tekmovalcev je v teku na 60 m Rok Solina dosegel 
četrto mesto. Med pionirkami je Urška Horvat v teku na 600 m osvojila 
10. mesto. Med mlajšimi pionirkami je Natalija Hren v teku na 60 m 
izboljšala svoj osebni rekord z rezultatom 8,99 s, v teku na 300 m pa 
je osebni rekord izboljšala z rezultatom 47,5 s.281

Podobno kot v letu 1998 so atleti in atletinje AK Ptuj med letoma 
1999 in 2000 nastopali na državnih tekmovanjih. Rezultatsko so bili 
v tem obdobju ponovno najuspešnejši atleti in atletinje iz pionirske 
in mladinske kategorije. V Ravnah na Koroškem je med 25. in 26. 
junijem 1999 potekalo državno atletsko prvenstvo za mlajše mladince 
in mladinke. Najboljši rezultat je dosegel Davorin Sluga v skoku v 
višino, saj je preskočil 200 cm in osvojil naslov državnega prvaka. 
Rok Solina je v teku na 300 m osvojil bronasto medaljo, v teku na 100 
m pa sedmo mesto. V teku na 100 m je nastopil tudi Urban Vertič, 
ki je osvojil 10. mesto. Natalija Sbull je v teku na 2000 m osvojila 
četrto mesto z rezultatom 6:56, 00. Urška Horvat je v teku na 600 m 
pritekla na osmo mesto, medtem ko je Mojca Mohorič v teku na 1000 
m osvojila 13. mesto. V Ljubljani je med 9. in 10. julijem 1999 potekalo 
državno prvenstvo za starejše mladince in mladinke. Atleti in atletinje 
AK Ptuj so skupno osvojili 4 medalje. Moška štafeta 4 x 100 m je v 
postavi Rok Solina, Aleksander Lorenčič, Urban Vertič in Rok Vertič 
z rezultatom 43,89 s osvojila srebrno medaljo. Moška štafeta 4 x 400 
m je v postavi Tomaž Jagarinec, Aleksander Lorenčič, Urban Vertič in 
Rok Vertič z rezultatom 3:25, 60 osvojila bronasto medaljo. Bronasti 
medalji sta osvojila še Davorin Sluga v skoku v višino z rezultatom 
197 cm in Tamara Šteger v teku na 3000 m. Med posamezniki je Rok 
Solina v teku na 100 m osvojil sedmo mesto. Rok Vertič je bil v teku 

280  Milan Krajnc, »Maribor / Državno prvenstvo v atletiki. Tekačice druge, Dokl tretji«, 
Tednik, 6. avgust 1998, št. 31, str. 12.

281  CM, »D. Sluga Državni prvak v skoku v višino«, Tednik, 1. oktober 1998, št. 39, str. 28.
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na 200 m peti. Aleksander Lorenčič je v teku na 200 m osvojil sedmo 
mesto, v teku na 400 m pa šesto mesto. V teku na 800 m je Tomaž 
Jagarinec pritekel na peto mesto, Aleš Bezjak pa na deveto mesto. V 
teku na 800 m je Natalija Sbull osvojila 10. mesto. V teku na 1500 m 
je Aleš Bezjak osvojil šesto mesto, Natalija Sbull pa je bila deveta.282

Obdobje zadnje tretjine devetdesetih let 20. stoletja so bila za AK 
Ptuj predvsem v znamenju uspehov mladih skakalcev v višino. Ti so 
lahko treninge izvajali na manjšem stadionu ob Šolskem centru Ptuj, 
saj so potrebovali manj prostora kot druge atletske discipline. Med 
najuspešnejšimi skakalci v višino so se v AK Ptuj zapisali predvsem 
Dušan Koren, ki je prvi preskočil mejo 200 cm, in Kristijan Kovač, ki 
je izboljšal rekord kluba na preskočenih 210 cm. Med ženskami je 
bila najuspešnejša ptujska skakalka v višino Sonja Pajenk. Uspešna 
sta bila tudi Dušan Dimovski in Andrej Petrovič, ki je svojo pot v AK 
Ptuj nadaljeval kot trener nove generacije skakalcev v višino. Davorin 

282  M. C., »Atletika / DP za mlajše mladince. Davorin Sluga – državni prvak v skoku v 
višino«, Tednik, 1. julij 1999, št. 26, str. 25; M. C., »Atletika / Prvenstvo Slovenije za starejše 
mladince in mladinke. Štiri medalje za ptujske atlete«, Tednik, 15. julij 1999, št. 28, str. 25.

Slika 30:
Štafeta starejših 
mladincev  
4 x 400 m na 
državnem prvenstvu 
v Ljubljani leta 1999, 
z leve: Aleksander 
Lorenčič, Rok 
Vertič, Tomaž 
Jagarinec, Urban 
Vertič in trener 
Milan Cimerman

Vir. Milan Cimerman, 
osebni arhiv.
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Sluga se je klubu pridružil leta 1998 in najprej nastopal v pionirski 
kategoriji. V letu 1999 je osvojil naslov prvaka v skoku v višino, tako 
na državnem prvenstvu za mlajše mladince kot na finalu Atletskega 
pokala Slovenije za mlajše mladince in finalu atletskega tekmovanja 
za srednje šole. Poleg tega je osvojil še srebrno odličje na državnem 
dvoranskem prvenstvu za mlajše mladince in bronasto odličje na 
državnem prvenstvu za starejše mladince. Na državnem prvenstvu 
za člane je osvojil četrto mesto. V letu 1999 je njegov osebni rekord 
znašal 202 cm. V sezoni 1999 je bil član tako mlajše kot starejše 
mladinske reprezentance Republike Slovenije. V letu 1999 so se AK 
Ptuj, poleg Davorina Sluge, pridružili še drugi skakalci v višino, in sicer 
Bojan Horvat, Bojan Zemljarič in Maja Mlinarič. Bojan Horvat je v letu 
1999 tekmoval v pionirski kategoriji. Osvojil je srebrno odličje na finalu 
Atletskega pokala Slovenije in bronasto odličje na državnem prvenstvu 
za pionirje. Njegov osebni rekord v letu 1999 je znašal 183 cm. Bojan 
Zemljarič, čigar učitelj športne vzgoje je bil ptujski atlet Dušan Koren, 
je v letu 1999 prav tako nastopal v pionirski kategoriji. Osvojil je prvo 
mesto na državnem prvenstvu osnovnošolcev in prvo mesto v finalu 
Atletskega pokala Slovenije. Njegov osebni rekord v letu 1999 je znašal 
186 cm. Med ptujskimi skakalci v višino je uspehe začela dosegati tudi 
Maja Mlinarič, ki je osvojila srebrno medaljo na državnem prvenstvu. 
Njen osebni rekord je leta 1999 znašal 165 cm.283

V sezoni 2000 so vsi štirje omenjeni skakalci v višino nastopali za 
AK Ptuj. V zimskem delu sezone so nastopali na državnih dvoranskih 
prvenstvih. Na državnem dvoranskem prvenstvu za pionirje, ki je 
potekalo v Celju, je Maja Mlinarič v skoku v višino osvojila prvo mesto 
z rezultatom 166 cm. Na državnem prvenstvu za mlajše mladince, 
ki je potekalo v Novi Gorici, je Davorin Sluga preskočil višino 
195 cm in osvojil prvo mesto. Bojan Zemljarič in Bojan Horvat sta 
prvič tekmovala v kategoriji za mlajše mladince. Zemljarič je osvojil 
četrto mesto z rezultatom 175 cm, Horvat pa je osvojil peto mesto. 
Maja Mlinarič je preskočila 162 cm in osvojila drugo mesto. Nastopili 
so tudi na državnem prvenstvu za starejše mladince v Ljubljani. Maja 
Mlinarič je osvojila zlato odličje z rezultatom 166 cm. Davorin Sluga 
je osvojil bronasto medaljo ob preskočenih 193 cm. Bojan Horvat je 
osvojil deveto mesto, Bojan Zemljarič pa je bil deseti. Na članskem 
državnem prvenstvu se je Sluga z rezultatom 190 cm uvrstil na peto 
mesto. Na članskem dvoranskem prvenstvu je po nekajletnem premoru 

283  Milan Krajnc Pavlica, »Atletski klub Ptuj. Med skakalci v višino«, Tednik, 11. november 
1999, št. 45, str. 9.
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nastopila tudi Hedvika Korošak in v skoku v daljino z rezultatom 605 
cm osvojila drugo mesto. Prav tako je drugo mesto osvojila v troskoku 
z rezultatom 13,12 m. Poleg nove generacije skakalcev v višino je na 
dvoranskem prvenstvu v metih za mlajše mladince, ki je potekalo v 
Novi Gorici, nastopil Matjaž Šoštarič in v metu petkilogramske krogle 
osvojil peto mesto z rezultatom 12,33 m. Na članskem dvoranskem 
prvenstvu v metih je Dejan Dokl osvojil srebrno medaljo v suvanju 
krogle z rezultatom 15,57 m.284

Ptujski atleti in atletinje so v letu 2000 nastopali na državnih atletskih 
prvenstvih, ki so potekala med junijem in septembrom. Na stadionu 
Šiška v Ljubljani je potekalo mladinsko državno tekmovanje med 23. 
in 24. junijem. V skoku v višino je zmagal Davorin Sluga, preskočil je 
197 cm. Bojan Zemljarič se je uvrstil na četrto mesto z rezultatom 182 
cm, Bojan Horvat pa na šesto mesto z rezultatom 176 cm. Maja Mlinarič 
je s preskočenimi 165 cm osvojila srebrno odličje. Štafeta mladincev 
4 x 100 m v postavi Miha Malek, Rok Solina, Bojan Zemljarič in Gašper 
Malek je z rezultatom 44,57 s pritekla na drugo mesto. V teku na 100 m 
je bronasto odličje osvojil Rok Solina. Urška Horvat je v teku na 600 m 
prav tako osvojila bronasto odličje, v teku na 300 m pa je dosegla peto 
mesto. Na državnem prvenstvu za starejše mladince, ki je potekalo 
v Ravnah na Koroškem, je Aleksander Lorenčič osvojil četrto mesto 
v teku na 400 m, štafeta starejših mladincev 4 x 100 m v postavi 
Rok Solina, Aleksander Lorenčič, Urban Vertič in Gašper Malek pa 
je osvojila naslov državnih prvakov. V juliju je sledilo člansko državno 
prvenstvo, ki je potekalo v Kranju. Skupno so ptujski atleti in atletinje 
osvojili 4 medalje. Hedvika Korošak je v troskoku osvojila bronasto 
medaljo z rezultatom 12,46 m. Andrej Voglar je v teku na 3000 m z 
ovirami osvojil srebrno medaljo v kategoriji mlajših članov do 23 let in 
bronasto medaljo v članski kategoriji. Dejan Dokl je v suvanju krogle 
z osvojenim tretjim mestom AK Ptuj pridobil še četrto odličje.285

V drugi polovici devetdesetih let 20. stoletja se je najuspešnejši ptujski 
atlet Mirko Vindiš atletskih tekmovanj udeleževal v manjšem obsegu 
kot prejšnja leta. Vzrok za manjšo udeležbo na tekmovanjih so bile 
poškodbe. V maju 1999 je nastopil na tradicionalnem maratonu Treh 

284  Milan Krajnc Pavlica, »Atletski klub Ptuj. Uspehi na dvoranskih državnih prvenstvih«, 
Tednik, 17. februar 2000, št. 7, str. 16.

285  »Športne novice. Atletika. Mlajše mladinsko državno prvenstvo«, Tednik, 29. junij 
2000, št. 26, str. 29; Milan Krajnc Pavlica, »Kranj / DP v atletiki. Dobro pripravljeni atleti«, 
Tednik, 20. julij 2000, št. 29, str. 27.
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src v Radencih, kjer je osvojil šesto mesto. Nato je bil v avgustu 1999 
operiran, čemur je sledilo okrevanje in ponovni treningi za vrnitev v 
formo. Na članskem državnem prvenstvu je svojo formo dokazal z 
zmago v maratonu. V oktobru 2000 se je udeležil maratona v Zagrebu, 
kjer je v konkurenci 147 tekačev osvojil peto mesto.286

Od ustanovitve AK Ptuj do leta 2000 je za zlato obdobje delovanja kluba 
veljalo obdobje med letoma 1985 in 1993. Drugo desetletje delovanja 
AK Ptuj se je končalo s ponovnim vzponom v uspehih ptujske atletike, 
obenem pa z enakimi težavami, ki so klub pestile vse od ustanovitve. 
Največjo težavo so predstavljali neprimerni atletski objekti za trening 
atletov in atletinj. Omejitve glede izvajanja kvalitetnih in varnih treningov 
so rešili tako, da so jih izvajali na prenovljenih ali novozgrajenih stadionih 
v okolici Ptuja, vendar je to povečevalo stroške. Določen obseg treningov 
za nekatere atletske discipline so izvajali na stadionu pri Šolskem centru 
Ptuj. Skupno je v AK Ptuj v letu 2000 treniralo približno 80 atletov in 
atletinj v različnih starostnih kategorijah, od pionirskih, mladinskih do 
članskih. Na različnih tekmovanjih so v sezoni 2000 skupno osvojili 23 
odličij (7 zlatih, 8 srebrnih in 8 bronastih).287

Delovanje AK Ptuj in rezultati atletov 
med letoma 2001 in 2005
Za delovanje AK Ptuj je bila v obdobju med letoma 2001 in 2005 
najpomembnejša obnova ptujskega stadiona, za katero so si prizadevali 
skozi celotno obdobje od ustanovitve v letu 1980. Obnova atletske 
steze je pomenila prednostno nalogo več desetletij, saj je bila nujna 
za napredek ptujske atletike. Kako pomembno je atletom in atletinjam 
zagotoviti primerne pogoje za kvaliteten trenažni proces je dokazovalo 
to, da so v obdobju 1998 in 2001 rezultatsko izstopali skakalci v višino, 
ki so treninge lahko izvajali na stadionu Šolskega centra Ptuj, kjer je 
bila zgrajena 200 metrska pomožna atletska steza iz umetne mase. 

286  l. k., »Športne novice. Maraton. Mirko Vindiš tokrat šesti v Radencih«, Tednik, 20. maj 
1999, št. 20, str. 25; Danilo Klajnšek, »Mirko Vindiš uspešno operiran«, Tednik, 2. september 
1999, št. 35, str. 17; Danilo Klajnšek, »Maraton. Mirko Vindiš v Zagrebu peti«, Tednik, 12. 
oktober 2000, št. 41, str. 25.

287  Milan Krajnc Pavlica, »Atletika / Uspehi Ptujčanov v preteklem letu. Kljub težavam – 
uspešni«, Tednik, 22. februar 2001, št. 8, str. 25.
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Skupno je šest atletov in atletinj v skoku v višino v obdobju med letoma 
1998 in 2001 osvojilo 30 odličij na državnih prvenstvih. Treninge na 
stadionu Šolskega centra Ptuj so lahko uspešno izvajali skakalci v 
višino in tekači na krajše proge. Za trening ostalih disciplin, na primer 
metalnih disciplin, daljših tekov z ovirami ali skoka s palico, pa so 
atleti in atletinje potrebovali večji stadion z moderno štiristometrsko 
atletsko stezo. Za rekonstrukcijo atletske steze in pripadajoče 
infrastrukture je bilo v letu 2001 pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Projekt obnove so financirali Mestna občina Ptuj, Fundacija za šport 
Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Prvo fazo projekta, v katero so spadali priprava zemljišča, oprema s 
komunalno infrastrukturo in asfaltiranje šeststezne atletske proge, je 
izvedlo podjetje Asfalti Ptuj do konca leta 2002. V letu 2003 so v drugi 
fazi projekta atletsko stezo preplastili z umetno maso iz tartana in jo 
začrtali. Poleg šeststezne atletske proge okrog nogometnega igrišča 
so na stadionu uredili metališča za metalne discipline in doskočišči 
za skok v daljino. Otvoritev obnovljene atletske steze je potekala 17. 
oktobra 2003. Poleg zaključene prenove atletske steze so v letu 2003 

Slika 31: 
Mestni stadion na 
Ptuju leta 2003

Vir: Arhiv AK Ptuj.
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na občnem zboru AK Ptuj, ki je potekal 9. aprila 2003, izvolili novo 
vodstvo kluba. Predsednik AK Ptuj je postal Dejan Dokl, ki je klub vodil 
dva mandata, do leta 2011. Istega leta so ustanovili Atletsko šolo Mirka 
Vindiša, kjer so vadile najmlajše generacije atletov in atletinj AK Ptuj.288

V letu 2005 je AK Ptuj podpisal sponzorsko pogodbo s podjetjem 
Keor. Zaradi novega glavnega sponzorja kluba so na rednem občnem 
zboru kluba sprejeli odločitev o preimenovanju kluba v AK Keor Ptuj. 
Poleg pridobitve glavnega sponzorja je bilo leto 2005 pomembno 
tudi na področju atletske infrastrukture. Po obnovi atletske steze so 
si v atletskem klubu prizadevali za gradnjo pokritih atletskih površin. 

288  Andrej Petrovič, »Usoda ptujske atletike je v rokah politikov«, Tednik, 29. marec 2001, 
št. 13, str. 25; Danilo Klajnšek, »Rekonstrukcija atletske steze bo!«, Tednik, 2. november 
2001, št. 44, str. 25; OM, »Ptuj. Podjetje Asfalti Ptuj. Kljub majhnosti ostajajo konkurenčni«, 
Tednik, 17. oktober 2002, št. 42, str. 4; Uroš Esih, »AK Ptuj. Izredni občni zbor. AK Ptuj na 
prelomnici«, Tednik, 17. april 2003, št. 15, str. 26; Uroš Esih, »Mestni stadion Ptuj. Končno 
sodobna atletska steza«, Tednik, 4. september 2003, št. 35, str. 27; MG, »Ptuj. Praznik 
ptujske atletike. Priložnost za ptujsko atletiko«, Tednik, 23. oktober 2003, št. 42, str. 3.

Slika 32: 
Tribuna in del 
atletske steze na 
Mestnem stadionu 
Ptuj leta 2005

Vir: Foto: Črtomir 
Goznik, osebni arhiv.
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Temeljni kamen za začetek del na ptujskem stadionu je bil položen 25. 
februarja 2005. Dela na stadionu je izvajalo Gradbeno podjetje Gradis, 
prva faza obnove je bila končana istega leta. Otvoritev stadiona je 
potekala 23. septembra 2005. Razširili so število sedežev na tribuni, 
ki je lahko od prenove naprej sprejela 1620 gledalcev. V prostoru pod 
tribuno so uredili štiristezno atletsko progo, pokrito z umetno maso iz 
tartana. V pokritem prostoru so uredili doskočišče za skok v daljino. 
Pokrita steza in doskočišče sta bila nova infrastrukturna pridobitev, 
ki je atletom in atletinjam omogočala kvaliteten trenažni proces in 
priprave na tekmovalni del sezone v zimskem času. Zgrajen je bil tudi 
objekt, v katerem so uredili nove prostore atletskega kluba, atletske 
šole, prostor za sodnike, prostor za izvajanje kontrole dopinga, prostor 
za opremo in garderobe s sanitarijami.289

Dvoranska atletska tekmovanja so se leta 2001 začela v januarju. Na 
dvoranskem prvenstvu v Celju je Davorin Sluga v skoku v višino izboljšal 
osebni in klubski rekord s preskočenimi 213 cm. S tem rezultatom je 
zmagal v kategoriji starejših mladincev. V kategoriji mlajših mladincev 
je zmago osvojil Bojan Zemljarič, ki je preskočil 190 cm, Bojan Horvat 
pa je osvojil tretje mesto z rezultatom 175 cm. Maja Mlinarič je prav 
tako nastopila v kategoriji mlajših mladink in osvojila drugo mesto, 
Ana Starkl pa je bila tretja. Poleg skakalcev v višino je bil uspešen Rok 
Solina v teku na 60 m, ki je v kategoriji starejših mladincev osvojil prvo 
mesto, v kategoriji članov pa tretje mesto. V pionirski kategoriji je v 
teku na 60 m Rok Bezjak pritekel na prvo mesto. Ptujski šprinterji so 
ponovno nastopili v Celju in v teku na 60 m osvojili več medalj v več 
starostnih kategorijah. V pionirski kategoriji je Rok Bezjak ponovno 
zmagal in z rezultatom 7,78 s izboljšal osebni rekord. V kategoriji 
mlajših mladink je Nina Čeh osvojila tretje mesto in z rezultatom 8,62 
s izboljšala osebni rekord. V kategoriji starejših mladincev pa je Gašper 
Malek pritekel na drugo mesto.290

289  »Keor je novi glavni sponzor AK Ptuj«, Tednik, 24. februar 2005, št. 8, str. 18; Jože 
Mohorič, »Mestni stadion Ptuj. V petek otvoritev novogradnje. Na voljo 1542 m2 novih 
površin«, Tednik, 20. september 2005, št. 67, str. 9; SM, »Mestni stadion Ptuj. Slovesna 
otvoritev novogradnje. Prva faza zaključena, kdaj druga in tretja?«, Tednik, 27. september 
2005, št. 69, str. 9.

290  Danilo Klajnšek, »Atletika. Davorin Sluga – novi ptujski rekorder«, Tednik, 18. januar 
2001, št. 3, str. 27; Danilo Klajnšek, »Atletika. Tri prva mesta ptujskim atletom«, Tednik, 25. 
januar 2001, št. 4, str. 19.
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Dvoranska tekmovanja so se nadaljevala tudi v februarju 2001. 
Na atletskem dvoranskem mitingu, ki je potekal v Celju, sta bila 
najuspešnejša Boštjan Zemljarič, v kategoriji mlajših mladincev, in 
Gašper Malek v kategoriji starejših mladincev. Boštjan Zemljarič je v 
teku na 60 m z ovirami z rezultatom 9,19 s osvojil drugo mesto, prav 
tako pa je osvojil drugo mesto v skoku s palico, kjer je preskočil 300 cm. 
Gašper Malek je v teku na 60 m osvojil tretje mesto. Bojan Zemljarič je v 
Celju nastopil v mnogoboju (tek na 60 m, tek na 60 m z ovirami, skok v 
daljino, skok v višino, skok s palico, suvanje krogle in tek na 1000 m) in v 
kategoriji mlajših mladincev osvojil naslov državnega prvaka. Februarja 
je potekalo državno mladinsko prvenstvo v Celju, kjer sta v skoku v 
višino Maja Mlinarič in Davorin Sluga osvojila naslova državnih prvakov. 
Maja Mlinarič je preskočila 169 cm in poleg zmage izboljšala svoj osebni 
rekord. Od skakalcev v višino je Bojan Zemljarič osvojil peto mesto, Ana 
Starkl je bila osma. Rok Solina je v teku na 60 m z rezultatom 7,14 s 
osvojil četrto mesto in izboljšal svoj osebni rekord.291

V drugem delu sezone 2001 so se atleti in atletinje AK Ptuj še naprej 
udeleževali tekmovanj v vseh starostnih kategorijah, ki so potekale na 
stadionih v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Kranju in Kopru. Skupno so 
se v letnem delu sezone atleti in atletinje udeležili dvajsetih tekmovanj. 
Najboljše rezultate so dosegali skakalci v višino, sledili so jim šprinterji. 
Med njimi se je Davorin Sluga kot član slovenske reprezentance udeležil 
atletskega mitinga Slovaške, Slovenije in Madžarske, ki je potekal v 
Bratislavi, in v skoku v višino osvojil sedmo mesto z rezultatom 205 cm. 
Na atletskem mitingu ob festivalu Lent je Davorin Sluga preskočil 211 
cm in tako izboljšal rekord tekmovanja. Osem ptujskih atletov in atletinj 
se je udeležilo državnega članskega prvenstva, ki je potekalo julija 
2001 v Mariboru. Davorin Sluga je v skoku v višino osvojil drugo mesto 
z rezultatom 208 cm. Maja Mlinarič je preskočila 171 cm, izboljšala 
osebni rekord in osvojila tretje mesto. Poleg Mlinaričeve je tretje mesto 
osvojil tudi Dejan Dokl v suvanju krogle. Natalija Sbull je v teku na 
1500 m osvojila šesto mesto, Maja Mlakar je v teku na 100 m osvojila 
sedmo mesto, v teku na 200 m pa je osvojila 12. mesto. Nina Čeh je 
v teku na 100 m osvojila osmo mesto, v teku na 200 m pa 14. mesto. 

291  Danilo Klajnšek, »Atletika. Boštjan Zemljarič dvakrat drugi«, Tednik, 1. februar 2001, št. 
5, str. 27; Danilo Klajnšek, »Atletika / Državno prvenstvo v Celju. Bojan Zemljarič – državni 
prvak v mnogoboju«, Tednik, 9. februar 2001, št. 6, str. 27; Danilo Klajnšek, »Atletika. Sluga 
in Mlinaričeva državna prvaka«, Tednik, 15. februar 2001, št. 7, str. 27.
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Urška Horvat je v teku na 400 m osvojila deveto mesto. Milan Lah je 
v teku na 800 m pritekel na 19. mesto, v teku na 400 m pa je zasedel 
20. mesto.292

V jesenskem delu sezone 2001 so se atleti in atletinje AK Ptuj udeležili 
državnega prvenstva za starejše mladinke in mladince, ki je potekalo 
v Kranju. Davorin Sluga je v skoku v višino osvojil tretje mesto, prav 
tako pa je tretje mesto osvojil v skoku v daljino z rezultatom 694 cm. 
Maja Mlinarič je v skoku v višino osvojila četrto mesto. Natalija Sbull 
je bila v teku na 800 m in v teku na 1500 m sedma. Nina Kolarič pa 
je v skoku v daljino osvojila deveto mesto. Poleg mladinske starostne 
kategorije so se državnih tekmovanj udeležili tudi pionirji in pionirke. 
Na pionirskem državnem tekmovanju, ki je potekalo na stadionu v Šiški, 
je Nina Kolarič osvojila drugo mesto v skoku v daljino z rezultatom 
524 cm. Med prvih deset uvrščenih se je uvrstila Anja Forstnarič z 
osmim mestom v skoku v višino, Rok Bezjak pa je bil v teku na 60 
m deveti in deseti v teku na 300 m. V letu 2001 je uspešno nastopal 
maratonec Mirko Vindiš, ki se je po operaciji in okrevanju vrnil v formo 
in se ponovno udeležil številnih tekmovanj. Na mednarodnem maratonu 
na Plitviških jezerih je osvojil prvo mesto z rezultatom 2:36:20. Konec 
septembra 2001 je odpotoval na Nizozemsko, kjer se je v Winschotnu 
udeležil Evropskega prvenstva v teku na 100 kilometrov. Vindiš je progo 
pretekel z rezultatom293 6:52:28 in osvojil tretje mesto.294

V letu 2002, v zimskem delu atletske sezone, so se atleti in atletinje 
AK Ptuj udeležili več dvoranskih prvenstev. V Ljubljani je na državnem 
prvenstvu za mladince in mladinke Maja Mlinarič zmagala v skoku v 
višino s preskočenimi 162 cm. Na državnem dvoranskem prvenstvu, 

292  Danilo Klajnšek, »Ptujčani uspešni v Bratislavi«, Tednik, 1. marec 2001, št. 9, str. 27; 
Danilo Klajnšek, »Atletika. Brez počitka«, Tednik, 21. junij 2001, št. 25, str. 27; Danilo Klajnšek, 
»Atletika / Tekmovanja v Mariboru, Novi Gorici in Kopru. Davorin Sluga – rekorder Lenta«, 
Tednik, 5. julij 2001, št. 27, str. 26; Danilo Klajnšek, »Atletika. Državno prvenstvo«, Tednik, 
12. julij 2001, št. 28, str. 26.

293  Na seznamu rezultatov nemške ultramaratonske zveze je Vindišev rezultat iz 
Winschotna v letu 2001 zabeležen 6:52:47. Vir: Rezultati teka na 100 km – Winschoten, 
https://statistik.d-u-v.org/getresulteventalltime.php?event=2362, pridobljeno 28. januar 
2022.

294  Danilo Klajnšek, »Atletika. Državno prvenstvo za starejše mladince in mladinke«, 
»Atletika. Državno prvenstvo za pionirje in pionirke«, Tednik, 18. oktober 2001, št. 42, str. 
27; Danilo Klajnšek, »Atletika. Vindiš zmagal na Hrvaškem«, Tednik, 21. junij 2001, št. 25, 
str. 27; Danilo Klajnšek, »Športne novice. Atletika / Vindiš na EP v teku na 100 kilometrov«, 
Tednik, 27. september 2001, št. 39, str. 28; Danilo Klajnšek, »Atletika. Mirko Vindiš tretji 
na EP, Tednik, 4. oktober 2001, št. 40, str. 25.
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ki je potekalo v Celju, in bilo organizirano s strani AK Kladivar, je bil 
med ptujskimi atleti najuspešnejši Davorin Sluga, ki je v skoku v višino 
z rezultatom 208 cm osvojil drugo mesto. Na drugem dvoranskem 
prvenstvu 23. februarja 2002 v Ljubljani je poleg Davorina Sluge 
srebrno medaljo osvojil tudi Rok Solina. Sluga je drugo mesto osvojil 
s preskočenimi 206 cm, medtem ko je Rok Solina osvojil drugo mesto 
v teku na 60 m. Maja Mlinarič je v skoku v višino osvojila četrto mesto, 
Ana Starkl pa osmo mesto. Nina Kolarič je v skoku v daljino z rezultatom 
485 cm osvojila deveto mesto. Zimski del sezone 2002 se je zaključil z 
državnim prvenstvom v mnogoboju, ki je potekal med 9. in 10. marcem v 
Celju. Davorin Sluga je v kategoriji starejših mladincev zmagal in osvojil 
naslov državnega prvaka v mnogoboju (sedem disciplin), medtem ko 
je Maja Mlinarič v kategoriji mlajših mladink (pet disciplin) osvojila 
sedmo mesto.295

295  Danilo Klajnšek, »Atletika / Zmaga Maje Mlinarič«, Tednik, 14. februar 2002, št. 7, str. 
28; Danilo Klajnšek, »Atletika. Drugo mesto Davorina Sluge«, Tednik, 21. februar 2002, 
št. 8, str. 26; Gorazd Rajher, »Atletika / Dvoransko DP. Solina in Sluga srebrna«, Tednik, 
28. februar 2002, št. 9, str. 26; Gorazd Rajher, »Atletika. Davorin Sluga – državni prvak v 
mnogoboju«, Tednik, 21. marec 2002, št. 12, str. 26.

Slika 33: 
Ptujski skakalec 
v višino Davorin 
Sluga na enem 
izmed tekmovanj

Vir: Milan Cimerman, 
osebni arhiv.



153A T L E T S K I  K L U B  P T U J

Letni del sezone 2002 je bil v znamenju truda in uspeha atleta Davorina 
Sluge, da bi preskočil normo 214 cm za udeležbo na svetovnem 
mladinskem prvenstvu, ki je potekalo istega leta na Jamajki. Na 
atletskem mitingu v Slovenski Bistrici je preskočil 210 cm, obenem 
pa je v skoku v daljino z rezultatom 731 cm izboljšal takratni klubski 
rekord Mikija Prsteca (704 cm). Sluga je normo 214 cm uspel preskočiti 
na članskem atletskem pokalu, ki je potekal maja 2002 v Velenju ter 
se tako uvrstil v slovensko mladinsko reprezentanco. Julija 2002 se 
je udeležil mladinskega svetovnega prvenstva na Jamajki, vendar z 
rezultatom 208 cm ni uspel nastopiti v finalu. Na državnem prvenstvu 
za mlajše članice in člane, ki je potekal v Kranju, je Davorin Sluga 
preskočil 208 cm in osvojil prvo mesto. Poleg Sluge je medaljo osvojila 
tudi Natalija Sbull, ki je v teku na 5000 m osvojila prvo mesto, v teku 
na 3000 m pa drugo mesto. Maja Mlakar je v teku na 200 m osvojila 
tretje mesto, v teku na 100 m pa je bila četrta. Za svoje uspehe je 
Davorin Sluga konec leta 2002 prejel priznanje za najuspešnejšega 
slovenskega atleta v mladinski kategoriji. Priznanje za najuspešnejšega 
trenerja v mladinski kategoriji je prejel tudi njegov trener Gorazd 
Rajher.296

V letu 2003 so rezultatsko ponovno izstopali atleti v mladinski kategoriji. 
Na atletskem mitingu v Murski Soboti, imenovanem Priložnost za 
mlade, so nastopili atleti in atletinje v pionirski in mladinski kategoriji. 
Samuel Rajtar Čuš je v kategoriji pionirjev osvojil drugo mesto v teku 
na 800 m. Prav tako je v pionirski kategoriji Rok Grdina v skoku v 
daljino osvojil drugo mesto z rezultatom 519 cm. V kategoriji mlajših 
mladincev je Rok Bezjak osvojil tretje mesto v teku na 300 m in četrto 
mesto v teku na 100 m. Mladinec Darko Majcen je osvojil dve bronasti 
odličji, in sicer v skoku v višino in v skoku v daljino. Prav tako je tretje 
mesto dosegla Nina Kolarič v skoku v daljino z rezultatom 531 cm. 
Nina Čeh je v kategoriji starejših mladink zmagala v suvanju krogle 
z rezultatom 10 m. Natalija Sbull je zmagala v teku na 1500 m. Maks 
Laura pa je osvojil srebrno odličje v teku na 1500 m. Poleg nastopov 

296  Gorazd Rajher, »Atletika. Ptujski atleti in atletinje odlično pričeli sezono«, Tednik, 16. 
maj 2002, št. 20, str. 28; Gorazd Rajher, »Atletika / Začetek sezone na prostem. Sluga 
preskočil normo za SP«, Tednik, 30. maj 2002, št. 22, str. 35; Gorazd Rajher, »Atletika. 
Natalija in Davorin osvojila naslov državnega prvaka«, Tednik, 4. julij 2002, št. 27, str. 27; 
Danilo Klajnšek, »Atletika / Davorin Sluga odhaja na svetovno prvenstvo. Danes še na 
Ptuju, jutri na Jamajki«, Tednik, 11. julij 2002, št. 28, str. 34; Danilo Klajnšek, »Atletika / 
Davorin Sluga se je vrnil iz Amerike. Neverjetna izkušnja pred 15000 gledalci«, Tednik, 1. 
avgust 2002, št. 31, str. 25; Danilo Klajnšek, »Davorin – naj mladinec sezone«, Tednik, 12. 
december 2002, št. 50, str. 25.
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na državnih tekmovanjih sta Natalija Sbull in David Hameršak pod 
vodstvom trenerja Franca Ivančiča nastopila na mednarodnem 
mladinskem atletskem tekmovanju med reprezentancami Češke, 
Hrvaške, Madžarske in Slovenije, ki je leta 2003 potekalo v Čakovcu. 
Natalija Sbull je v teku na 3000 m osvojila četrto mesto.297

V letnem delu sezone 2003 so se atleti in atletinje udeležili več 
državnih atletskih prvenstev. V Kopru je julija 2003 potekalo državno 
atletsko prvenstvo za mlajše mladince, kjer je bil med ptujskimi atleti 
najuspešnejši Maks Laura. V teku na 2000 m z ovirami je Laura osvojil 
drugo mesto. Na državnem mladinskem prvenstvu, ki je potekalo v 
Mariboru, je bila najuspešnejša Natalija Sbull, ki je v teku na 3000 
m osvojila tretje mesto. V teku na 1500 m pa je bila šesta. David 
Hameršak je v teku na 800 m dosegel četrto mesto. Nina Kolarič je v 
skoku v daljino prav tako osvojila četrto mesto z rezultatom 539 cm. 
Nina Čeh je v suvanju krogle osvojila peto mesto, v metu diska pa je 
bila sedma. Natalija Sbull se je avgusta 2003 udeležila članskega 
državnega prvenstva, ki je potekalo na stadionu v Novi Gorici. V teku na 
5000 m je osvojila četrto mesto. V jesenskem delu sezone 2003 je na 
pionirskem prvenstvu Slovenije AK Ptuj neuspešnejše zastopal Samuel 
Rajtar Čuš, ki je v teku na 2000 m osvojil prvo mesto z rezultatom 
6:12, 48 in drugo mesto v teku na 1000 m. Matjaž Vesenjak je v teku na 
300 m zasedel drugo mesto, v teku na 60 m pa je bil tretji. V septembru 
2003 je v Kopru potekal Evropski mladinski klubski pokal, kot gostja 
Koprskega atletskega kluba pa se ga je udeležila Natalija Sbull. V teku 
na 3000 m je osvojila drugo mesto in z rezultatom 10:03, 06 izboljšala 
svoj osebni rekord. Na tradicionalnih Mladinskih igrah treh dežel, ki so 
se jih udeleževale reprezentance Slovenije, Avstrije in Italije, sta v letu 
2003 nastopila Samuel Rajtar Čuš in Matjaž Vesenjak. Samuel Rajtar 
Čuš je osvojil drugo mesto v teku na 1500 m, medtem ko je Matjaž 
Vesenjak osvojil prvo mesto v teku na 400 m z rezultatom 53,56 s. 
Slovenski pionirski rekord v teku na 400 m je v tem obdobju še vedno 
pripadal ptujskemu atletu Franciju Jerenkotu – 51,09 s. Na državnem 
prvenstvu za mlajše člane in članice, ki je potekal v Celju, so atletinje 
AK Ptuj skupno osvojile 4 odličja in s tem zaključile sezono 2003. Nina 
Čeh je osvojila dve srebrni medalji, v metu kopja z rezultatom 37,94 m in 

297  Uroš Esih, »Atletika. Predstavil se je podmladek AK Ptuj«, »Dva reprezentančna 
nastopa«, Štajerski tednik, 3. julij 2003, št. 26, str. 28.
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v suvanju krogle z rezultatom 11,01 m. Urška Horvat je osvojila srebrno 
medaljo v teku na 200 m z rezultatom 26,99 s in četrto mesto v teku na 
100 m. V teku na 1500 m pa je srebrno medaljo osvojila Natalija Sbull.298

Po enoletnem premoru se je Davorin Sluga v letu 2004 ponovno 
začel udeleževati atletskih tekmovanj. Marca 2004, na članskem 
dvoranskem prvenstvu v Šempetru, je Sluga osvojil tretje mesto v 
skoku v višino z rezultatom 205 cm. Med pionirji je vse uspešnejši 
postajal Sandi Kukovec, ki je na dvoranskem pionirskem državnem 
prvenstvu osvojil prvo mesto v teku na 60 m. Kukovec je v teku na 60 m 
zmagal tudi na prvenstvu osnovnih šol. Nina Kolarič se je v maju 2004 
udeležila pokala Savaria, kjer je v tekmovanju reprezentanc Avstrije, 
Madžarske, Hrvaške in Slovenije osvojila prvo mesto v skoku v daljino 
z rezultatom 597 cm. Po obnovi atletske steze na mestnem stadionu 
Ptuj v letu 2003 je AK Ptuj lahko ponovno organiziral večja atletska 
tekmovanja. V maju 2004 je AK Ptuj prvič po letu 1995 organiziral 
mednarodni miting, ki so se ga udeležili atleti in atletinje iz 17 klubov. 
Najuspešnejši nastop med ptujskimi atleti je izvedel Davorin Sluga, 
ki je zmagal v skoku v daljino in v skoku v višino. Poleg Sluge je prvo 
mesto osvojil David Hameršak v kategoriji mladincev v teku na 1000 
m, Natalija Sbull je izboljšala svoj osebni rekord v teku na 1000 m, 
Maks Laura je v kategoriji mladincev osvojil prvo mesto v teku na 200 
m, Nina Kolarič pa je zmagala v skoku v daljino v kategoriji mladink. 
Ptujski atleti in atletinje so se v maju 2004 udeležili mednarodnega 
mitinga v Slovenski Bistrici, kjer je Davorin Sluga osvojil prvo mesto v 
skoku v višino z rezultatom 207 cm in šesto mesto v skoku v daljino z 
rezultatom 718 cm. Natalija Sbull je v teku na 1500 m z rezultatom 4:43, 
10 osvojila tretje mesto obenem pa izboljšala osebni rekord. Mladinec 
David Hameršak je v teku na 800 m osvojil četrto mesto. V mladinski 
kategoriji je nastopila tudi Nina Kolarič, ki je v skoku v daljino zasedla 
četrto mesto. Davorin Sluga je v letu 2004 ponovno dosegel uspehe 
v skoku v daljino. Na mednarodnem atletskem mitingu, ki je potekal 
junija v Velenju, je namreč v skoku v daljino z rezultatom 757 cm osvojil 
drugo mesto in za 26 cm izboljšal svoj osebni, pa tudi klubski rekord. 
Z omenjenim rezultatom se je Davorin Sluga uvrstil na četrto mesto 

298  Uroš Esih, »Atletika. DP za mlajše mladince. Srebro za Maksa Lauro«, Štajerski 
tednik, 10. julij 2003, št. 27, str. 34; Uroš Esih, »Atletika. DP za mladince v Mariboru. Lepa 
bera medalj«, Štajerski tednik, 17. julij 2003, št. 28, str. 26; sn, »Atletika. Člansko državno 
prvenstvo v Novi Gorici«, Štajerski tednik, 14. avgust 2003, št. 32, str. 25; ur, Atletika. 
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke. Evropski mladinski klubski pokal. Mladinske igre 
treh dežel«, Štajerski tednik, 25. september 2003, št. 38, str. 27; UE, »Atletika. Ptujčanke 
štirikrat druge«, Štajerski tednik, 9. oktober 2003, št. 40, str. 28.
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v skoku v daljino v Sloveniji. Na tradicionalnem mitingu v Prekmurju – 
Priložnost za mlade, so bili najuspešnejši mladinci. V teku na 800 m 
so namreč ptujski atleti dosegli tri odličja – David Hameršak je osvojil 
prvo mesto, Leon Večerjovič drugo mesto in Uroš Žohar tretje mesto. 
Poleg mladincev sta bila uspešna pionirja Sandi Kukovec in Samuel 
Rajtar Čuš. Kukovec je zasedel prvo mesto v teku na 300 m, Rajtar 
Čuš pa je zasedel prvo mesto v teku na 800 m.299

299  Uroš Esih, »Atletika. Dvoransko DP za člane in pionirje. Sandi Kukovec je najhitrejši 
pionir Slovenije«, Štajerski tednik, 4. marec 2004, št. 9, str. 25; Uroš Esih, »Atletika. Sluga 
prvo ime ptujskega mitinga«, Štajerski tednik, 13. maj 2004, št. 19, str. 25; UE, »Atletika. 
Odlični skoki Nine Kolarič«, Štajerski tednik, 20. maj 2004, št. 20, str. 27; UE, »Atletika. Sluga 
še naprej v zmagovalnem ritmu«, Štajerski tednik, 27. maj 2004, št. 21, str. 27; UE, »Atletika. 
Lovljenje norm«, Štajerski tednik, 10. junij 2004, št. 23, str. 25; Uroš Esih, »Atletika. Sluga 
757 cm daleč«, Štajerski tednik, 1. julij 2004, št. 26, str. 27; UE, »Atletika. DP v Celju. Sluga 
in Kolaričeva bronasta v Celju«, Štajerski tednik, 30. september 2004, št. 39, str. 28.

Slika 34: 
Nina Kolarič 
pri skoku v 
daljino, Državno 
mladinsko 
prvenstvo v 
Mariboru leta 
2004

Vir: Arhiv AK Ptuj.
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Julija 2004 je Nina Kolarič na državnem mladinskem prvenstvu v skoku 
v daljino z rezultatom 599 cm osvojila naslov državne podprvakinje. 
Na članskem državnem prvenstvu je Natalija Sbull v teku na 1500 m 
z rezultatom 4:53, 27 osvojila tretje mesto, Davorin Sluga je zasedel 
tretje mesto v skoku v višino, Nina Kolarič pa je osvojila tretje mesto v 
skoku v daljino. Na državnem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke 
je Samuel Rajtar Čuš v teku na 2000 m z rezultatom 5:57, 00 osvojil 
drugo mesto. Na pionirskem državnem prvenstvu so bili najuspešnejši 
Sandi Kukovec, Samuel Rajtar Čuš in Matej Krušič. Kukovec je osvojil 
dve medalji, zlato v teku na 60 m in srebrno v teku na 300 m. Prav 
tako je dve medalji osvojil Rajtar Čuš, srebrno v teku na 2000 m in 
bronasto v teku na 1000 m. Matej Krušič je v suvanju krogle osvojil 
bronasto odličje, v metu diska pa je zasedel četrto mesto. Na državnem 
prvenstvu za mlajše članice in člane sta bila ponovno najuspešnejša 
Davorin Sluga in Nina Kolarič. Oba sta sezono 2004 zaključila z 
bronastim odličjem v skoku v daljino.300

Leto 2004 je bilo zelo uspešno tudi za ptujsko parašportnico Tatjano 
Majcen Ljubič, ki je svojo športno pot začela dve leti prej. Leta 2002 
je namreč začela trenirati pod vodstvom mariborskega trenerja Ivana 
Markeža in se že istega leta udeležila svetovnega prvenstva v Franciji, 
kjer je osvojila 6. mesto v suvanju krogle in 7. mesto v metu diska. V letu 
2003 je na evropskem prvenstvu na Nizozemskem osvojila zlato odličje v 
suvanju krogle in srebrno odličje v metu diska. Leta 2004 se je udeležila 
svojih prvih paralimpijskih iger, ki so potekale v Atenah. Nastopila je v 
treh metalnih disciplinah in v metu kopja osvojila srebrno medaljo, v 
suvanju krogle bronasto medaljo, v metu diska pa četrto mesto.301

V sezoni 2005 so se pionirji in mladinci uspešno udeležili državnega 
dvoranskega prvenstva v mnogoboju, kjer je Rok Grdina osvojil srebrno 

300  Uroš Esih, »Atletika. Mladinsko državno prvenstvo. Nina Kolarič srebrna«, Štajerski 
tednik, 15. julij 2004, št. 28, str. 26; Uroš Esih, »Velenje. Atletsko prvenstvo. Trikrat bron 
za Ptujčane«, Štajerski tednik, 15. julij 2004, št. 28, str. 28; Danilo Klajnšek, »Športne 
novičke. Ptuj. Odlični ptujski pionirji«, Štajerski tednik, 22. julij 2004, št. 29, str. 27; Uroš 
Esih, »Atletika. Kukovcu trojna krona«, Štajerski tednik, 16. september 2004, št. 37, str. 
27; UE, »Atletika. DP v Celju. Sluga in Kolaričeva bronasta v Celju«, Štajerski tednik, 30. 
september 2004, št. 39, str. 28.

301  Barbara Rižnar, Obrazi slovenskih pokrajin, Tatjana Majcen Ljubič, Mestna knjižnica 
Kranj, 2020, https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/majcen-ljubic-tatjana/, 
pridobljeno 22. februar 2022.
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odličje, Živa Sabo je osvojila bronasto odličje, Urška Horvat pa je 
zasedla sedmo mesto. Živa Sabo je v pionirski kategoriji ponovno 
osvojila srebrno medaljo na atletskem mitingu v Slovenski Bistrici v 
teku na 80 m z ovirami. V maju 2005 je Rok Grdina v kategoriji pionirjev 
zmagal v osmeroboju na atletskem pokalu Slovenije v mnogobojih, ki 
je potekal v Mariboru. Ptujski atleti in atletinje so v letnem delu sezone 
2005 nastopili na mednarodnem mitingu v Kranju, kjer je bil ponovno 
najuspešnejši Rok Grdina v kategoriji pionirjev: v skoku v daljino je 
osvojil prvo mesto z rezultatom 590 cm, v skoku v višino je osvojil 
prvo mesto z rezultatom 178 cm, tretje mesto pa je osvojil v suvanju 
krogle z rezultatom 12,85 m. Sandi Kukovec je osvojil prvo mesto v teku 
na 400 m, Mitja Jupič pa je osvojil tretje mesto v teku na 600 m. Na 
pomurskem mednarodnem mitingu Priložnost za mlade je v pionirski 
kategoriji zmagala Laura Pajtler v teku na 800 m. V kategoriji članic 
pa je prvo mesto v teku na 800 m osvojila Natalija Sbull. V skoku v 
daljino je na omenjenem tekmovanju nastopil tudi Davorin Sluga, ki 
je okreval po poškodbi in osvojil drugo mesto. V kategoriji članov je 
nastopil Leon Večerjovič in zasedel prvo mesto v teku na 1500 m. Na 
državnem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke v Velenju je bil 
najuspešnejši mladinec Matej Krušič, ki je v suvanju 5-kilogramske 
krogle osvojil drugo mesto in izboljšal svoj osebni rekord z rezultatom 
14,02 m. Na atletskem mitingu v Čakovcu je Natalija Sbull v teku na 
1000 m osvojila prvo mesto z rezultatom 2:52, 72. Natalija Sbull je 
nato na članskem državnem prvenstvu osvojila tretje mesto v teku 
na 1500 m in peto mesto v teku na 800 m. Andrej Voglar je v teku 
na 5000 m osvojil peto mesto. Na pionirskem ekipnem prvenstvu v 
avgustu 2005 je Laura Pajtler v teku na 600 m osvojila prvo mesto. 
Mitja Horvat je v teku na 300 m osvojil drugo mesto, Miha Sabo je v 
skoku v višino prav tako osvojil drugo mesto. Rok Grdina je osvojil tretje 
mesto v teku na 100 m z ovirami. Na državnem prvenstvu za pionirje 
so atleti in atletinje AK Ptuj osvojili štiri odličja. Najuspešnejša je bila 
Laura Pajtler, ki je osvojila dve prvi mesti in s tem postala državna 
prvakinja v teku na 600 in 1000 m. Naslov državnega prvaka je osvojil 
tudi Mitja Horvat v teku na 300 m. Miha Sabo je osvojil bronasto odličje 
v skoku v višino. Laura Pajtler je osvojila prvo mesto v teku na 800 m 
tudi na atletskem tekmovanju Igre treh dežel, ki so se ga udeležili atleti 
in atletinje iz Slovenije, Avstrije in Italije. Na atletskem pokalu mlajših 
mladink in mladincev je bil najuspešnejši Matej Krušič, ki je osvojil 
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drugo mesto v suvanju krogle in drugo mesto v metu diska.302 Laura 
Pajtler se je v začetku oktobra 2005 udeležila atletskega tekmovanja 
v Reki, na Hrvaškem. Na troboju pionirskih reprezentanc Slovenije, 
Hrvaške in Madžarske je v teku na 600 m z rezultatom303 1:33, 55 

302  Uroš Esih, »Atletika. DP za pionirje in mladince. Srebro in bron v mnogoboju«, Štajerski 
tednik, 11. marec 2005, št. 12, str. 18; Uroš Esih, »Športne novice. Atletika.«, Štajerski tednik, 
20. maj 2005, št. 32, str. 17; Uroš Esih, »Atletika. Sezona v polnem zamahu«, Štajerski tednik, 
3. junij 2005, št. 36, str. 18; UE, »Športne novičke. Praznik atletske mladosti«, Štajerski 
tednik, 14. junij 2005, št. 39, str. 9; UE, »Športne novičke. Atletika. Laura Pajtler vodi v Zlati 
ligi«, Štajerski tednik, 21. junij 2005, št. 41, str. 9; Uroš Esih, »Atletika. DP za mlajše mladince 
in mladinke. Krušič po Doklovih stopinjah«, Štajerski tednik, 1. julij 2005, št. 44, str. 16; Uroš 
Esih, »Atletika. Atletski miting v Čakovcu. Sbullova krepko pod tremi minutami«, Štajerski 
tednik, 19. julij 2005, št. 49, str. 9; UE, »Atletika. Mladinsko EP in člansko DP. Kolaričeva 
trinajsta v Evropi«, Štajerski tednik, 26. julij 2005, št. 51, str. 10; Uroš Esih, »Atletika. Atletski 
pokal in ekipno DP. Obetavni ptujski pionirji«, Štajerski tednik, 9. september 2005, št. 64, 
str. 13; Uroš Esih, »Atletika. Državno prvenstvo za pionirje. Trije naslovi na Ptuj«, Štajerski 
tednik, 16. september 2005, št. 66, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. Novice iz AK Keor Ptuj. 
Dobro v Gorici in Novi Gorici«, Štajerski tednik, 23. september 2005, št. 68, str. 17.

303  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Laure Pajtler v 
teku na 600 m (1:33, 55) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji pionirk U16.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259966872-c95ac4b3-2e4f, pridobljeno 30. januar 
2022.

Slika 35: 
Nina Kolarič pri 
skoku v daljino na 
Mestnem stadionu 
Ptuj

Vir: Arhiv AK Ptuj.
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izboljšala državni pionirski rekord (U16), ki je do takrat pripadal atletinji 
Jolandi Čeplak.304

Leto 2005 je bilo v članskih vrstah v znamenju uspehov atletinje Nine 
Kolarič. V juniju je na mednarodnem mitingu v Velenju v skoku v daljino 
prvič dosegla rezultat 600 cm. V kategoriji članic je s tem rezultatom 
osvojila tretje mesto. Z istim rezultatom je nato osvojila prvo mesto na 
atletskem tekmovanju na Češkem v Uherskih Hradištih. Julija 2005 je 
na atletskem mitingu v Mariboru z rezultatom 606 cm v skoku v daljino 
izpolnila normo AZS za nastop na Evropskem mladinskem prvenstvu. 
Še preden se je kot članica slovenske reprezentance udeležila 
evropskega mladinskega prvenstva, je zmagala na mladinskem 
državnem prvenstvu, ki je potekalo v Mariboru. V daljino je skočila 
584 cm. Evropsko mladinsko prvenstvo je potekalo med 21. in 24. 
julijem 2005 v Kaunasu, v Litvi. Nina Kolarič se sicer ni uvrstila v finale, 
kljub temu pa je nastopila na kvalifikacijah skoka v daljino, kjer se je 
s preskočenimi 594 cm uvrstila na 13. mesto.305

Poleg pionirjev, mladincev in članov so bili v letu 2005 uspešni veterani. 
Miki Prstec, Damir Prstec, Branimir Komel in Mirko Vindiš so se konec 
junija udeležili veteranskega atletskega prvenstva v Celju. Vindiš je 
osvojil prvo mesto v teku na 5000 m v vseh starostnih kategorijah. 
Komel je osvojil drugo mesto v teku na 5000 m v kategoriji do 45 let 
in prvo mesto v teku na 1500 m. V absolutni kategoriji je v teku na 
1500 m osvojil tretje mesto. Miki Prstec je osvojil prvo mesto v skoku 
v višino v starostni kategoriji do 50 let, absolutno pa je zasedel drugo 
mesto. Z dejavnostjo in udeležbami na tekmovanjih atletov veteranov 
je v letu 2005 sovpadalo oblikovanje veteranske sekcije v AK Keor 
Ptuj. Mirko Vindiš je začel z nastopi v veteranski sekciji in se udeležil 
svetovnih veteranskih športnih iger, ki so potekale v Edmontonu v 
Kanadi. Nastopil je v treh kategorijah – v teku na 10.000 m, v krosu 
na 8000 m in v malem maratonu (21 km) ter v vseh treh disciplinah 
zmagal v starostni kategoriji med 40 in 44 let. V absolutni konkurenci 

304  Uroš Esih, »Laura Pajtler izboljšala 14 let star rekord Jolande Čeplak«, Štajerski tednik, 
4. oktober 2005, št. 71, str. 9.

305  Uroš Esih, »Atletika. Mednarodni miting v Velenju. 600 cm za Nino Kolarič«, Štajerski 
tednik, 28. junij 2005, št. 43, str. 10; Uroš Esih, »Atletika. Novice iz AK Keor Ptuj. Nina 
dosegla normo za mladinsko EP«, Štajerski tednik, 5. julij 2005, št. 45, str. 8; Uroš Esih, 
»Atletika. AK Keor Ptuj. Kolaričeva potuje v Litvo«, Štajerski tednik, 8. julij 2005, št. 46, str. 
16; Uroš Esih, »Atletika. DP za mladince v Mariboru. Kolaričevi še zmaga med mladinkami«, 
Štajerski tednik, 15. julij 2005, št. 48, str. 16; UE, »Atletika. Mladinsko EP in člansko DP. 
Kolaričeva trinajsta v Evropi«, Štajerski tednik, 26. julij 2005, št. 51, str. 10.
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je osvojil peto mesto v teku na 10.000 m, drugo mesto v krosu na 8000 
m in tretje mesto v malem maratonu. Zaradi uspehov na svetovnih 
veteranskih igrah v Kanadi je združenje veteranov AZS Vindišu podelilo 
priznanje za najuspešnejšega veterana sezone 2005.306

Delovanje AK Keor Ptuj in rezultati 
atletov med letoma 2006 in 2010
V sezoni 2006 so se ptujski atleti in atletinje skupno udeležili okrog 
50 tekmovanj, med njimi državnih prvenstev v različnih starostnih 
kategorijah, Atletskega pokala Slovenije, mednarodnih mitingov, 
obenem so nastopali na tekmovanjih kot člani slovenske atletske 
reprezentance. Skupno so na državnih prvenstvih v letni sezoni osvojili 
23 odličij, od tega 10 zlatih medalj, 9 srebrnih medalj in 6 bronastih 
medalj. V AK Keor Ptuj je v sezoni 2006 redno treniralo okrog 100 
atletov in atletinj različnih starostnih kategorij, in sicer začetnikov, 
mladincev, članov in veteranov. Trenersko ekipo so sestavljali Franc 
Ivančič, Gorazd Rajher, Aleš Bezjak in vaditelji Barbara Gačnik, Mojca 
Gramc, Aleksander Lorenčič ter Simona Oblonšek. V sezoni 2006 
je rezultatsko izstopala atletinja Nina Kolarič pod vodstvom trenerja 
Gorazda Rajherja. Na začetku letnega dela sezone je Nina Kolarič na 
atletskem mitingu v Hartbergu osvojila prvo mesto, zmagala je tudi na 
atletskem mitingu v Slovenski Bistrici z rezultatom 605 cm. Kolaričeva 
se je konec maja 2006 v Mariboru udeležila mednarodnega mitinga v 
mnogoboju, ki ga je organizirala Evropska atletska zveza in v članski 
kategoriji v sedmeroboju osvojila prvo mesto, v absolutni konkurenci 
pa je zasedla tretje mesto. V skoku v daljino je ponovno izboljšala svoj 
osebni rekord z rezultatom 621 cm. Poleg tega je kot del sedmeroboja 
tekmovala v naslednjih disciplinah: tek na 100 m z ovirami, skok v 
višino, suvanje krogle, tek na 200 m, met kopja in tek na 800 m. Po 
osvojenem državnem naslovu v mnogoboju se je v začetku julija 2006 
kot članica slovenske reprezentance udeležila ekipnega pokala druge 
evropske lige v mnogoboju, ki je potekal v španskem mestu Monzon. 

306  Uroš Esih, »Atletika. Novice iz AK Keor Ptuj. Nina dosegla normo za mladinsko EP«, 
Štajerski tednik, 5. julij 2005, št. 45, str. 8; UE, »Atletika. Mednarodni nastopi članov AK 
Keor Ptuj. Kolaričeva v Litvi, Vindiš v Kanadi«, Štajerski tednik, 22. julij 2005, št. 50, str. 12; 
David Breznik, »Atletika. Odlični rezultati Mirka Vindiša«, Štajerski tednik, 2. avgust 2005, 
št. 53, str. 8; David Breznik, »Atletika. Veteranske igre v Kanadi. Mirko Vindiš zmagal v treh 
disciplinah«, Štajerski tednik, 16. avgust 2005, št. 57, str. 8; Uroš Esih, »Atletika. Vindiš 
najboljši veteran v Sloveniji, Štajerski tednik, 20. januar 2006, št. 5, str. 15.
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Ekipno je slovenska reprezentanca osvojila četrto mesto, Kolaričeva 
pa je v konkurenci 28 tekmovalk zasedla 11. mesto. Na finalu Atletskega 
pokala Slovenije v Ljubljani je v skoku v daljino osvojila drugo mesto z 
rezultatom 614 cm, medtem ko je na mednarodnem atletskem mitingu 
v Čakovcu ponovno izboljšala svoj rekord z rezultatom 636 cm. Svoj 
rekord je izboljšala tudi na članskem državnem prvenstvu v Novem 
mestu, kjer je osvojila drugo mesto z rezultatom 637 cm.307

V letu 2006 je bilo na državnih tekmovanjih uspešnih vse več ptujskih 
atletov in atletinj, kar nakazuje na izboljšanje pogojev za trening na 
prenovljenem stadionu. Že v zimskem delu sezone je Rok Grdina osvojil 
srebrno odličje v skoku v višino na dvoranskem državnem prvenstvu 
za mlajše mladince. Na državnem prvenstvu v sedmeroboju za mlajše 
mladince je Grdina ponovno osvojil drugo mesto. V marcu 2006 je 
Matej Krušič pod vodstvom trenerja Gorazda Rajherja na državnem 
prvenstvu v metih osvojil dve tretji mesti, v metu diska in v suvanju 
krogle. V avstrijskem mestu Hartberg sta v kategoriji mladincev in 
mladink nastopila Laura Pajtler in Mitja Horvat. Pajtlerjeva je zmagala 
v teku na 1000 m, Horvat pa v teku na 100 m. Na atletskem mitingu v 
Slovenski Bistrici je v članski kategoriji Natalija Sbull zmagala v teku 
na 800 m. Rok Panikvar je v mladinski kategoriji osvojil četrto mesto 
v teku na 300 m. Mitja Horvat je v kategoriji mlajših mladincev osvojil 
drugo mesto, Matej Krušič je bil prav tako drugi v metu diska. Med 
mlajšimi mladinkami je bila v sezoni 2006 najuspešnejša Laura Pajtler, 
ki je na tradicionalnem mednarodnem atletskem tekmovanju za pokal 
Savaria kot članica slovenske reprezentance osvojila prvo mesto v 
teku na 800 m. Na finalu atletskega pokala Slovenije je poleg Nine 
Kolarič uspešno nastopila Natalija Sbull, ki je v teku na 800 m in v teku 
na 1500 m zasedla drugo mesto. V članski kategoriji je nastopil tudi 
Dejan Dokl, ki je v suvanju krogle osvojil tretje mesto. Laura Pajtler je 
v kategoriji mlajših mladink osvojila četrto mesto v teku na 800 m. Rok 

307  UE, »Atletika. Pregled sezone 2006. Do napredka z lastnim znanjem«, Štajerski 
tednik, 7. november 2006, št. 85, str. 9; UE, »Atletika. Mitinga v Hartbergu in S. Bistrici«, 
Štajerski tednik, 19. maj 2006, št. 38, str. 16; UE, »Atletika. DP v mnogoboju. Nina državna 
prvakinja!«, Štajerski tednik, 2. junij 2006, št. 42, str. 16; UE, »Atletika. Finale atletskega 
pokala. Kolaričeva in Sbullova v ospredju«, Štajerski tednik, 16. junij 2006, št. 46, str. 17; UE, 
»Atletika. Druga evropska liga v mnogoboju. Naporen sedmeroboj pod vročim španskim 
soncem«, Štajerski tednik, 7. julij 2006, št. 52, str. 17; ue, »Atletika. Tekmovanji ob koncu 
tedna. Nina že 636 cm«, Štajerski tednik, 21. julij 2006, št. 56, str. 16; UE, »Atletika. Člansko 
DP. Ptujčanom na DP štiri srebrne medalje«, Štajerski tednik, 25. julij 2006, št. 57, str. 9.
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Panikvar je osvojil 10. mesto v teku na 200 m. V finalu sta nastopila 
tudi Aljoša Vajda (v teku na 3000 m z ovirami) in Leon Večerjovič (v 
teku na 800 m ter 1500 m).308

V drugi polovici letnega dela sezone 2006 je julija na državnem 
prvenstvu za mladinke in mladince Laura Pajtler v teku na 800 m 
zmagala z rezultatom 2:17, 78 in osvojila naslov mladinske državne 
prvakinje. Poleg Pajtlerjeve se je državnega mladinskega prvenstva 
udeležil Matej Krušič, ki je osvojil dve četrti mesti, v suvanju krogle in 
metu diska. Prav tako je četrto mesto osvojil Rok Grdina v teku na 110 m 
z ovirami. Mitja Horvat je v teku na 100 in 200 m osvojil dve šesti mesti. 
Julija 2006 je v Mariboru potekalo mednarodno mladinsko atletsko 
tekmovanje, ki so se ga udeležile reprezentance Slovenije, Češke, 
Hrvaške in Madžarske. Kot članica slovenske reprezentance je v teku 
na 800 m nastopila Laura Pajtler in osvojila peto mesto, obenem pa z 
rezultatom 2:14, 67 izboljšala svoj osebni rekord. Poleg uspehov Nine 
Kolarič na atletskem mitingu v Čakovcu so na tekmovanju uspešno 
nastopili tudi drugi člani AK Keor Ptuj. Leon Večerjovič je v članski 
kategoriji osvojil drugo mesto v teku na 1000 m in z rezultatom 2:34, 
50 izboljšal osebni rekord. Aljoša Vajda je v teku na 1000 m osvojil 
šesto mesto. V ženski članski kategoriji je v teku na 1000 m Natalija 
Sbull osvojila drugo mesto z rezultatom 2:58, 70. V juliju je sledilo 
člansko državno prvenstvo, kjer je bila najuspešnejša Natalija Sbull, 
saj je osvojila dve srebrni odličji, in sicer v teku na 800 m in 1500 m. 
Poleg Sbullove je drugo mesto osvojil Dejan Dokl v suvanju krogle. 
Na mladinskem državnem prvenstvu, ki je potekalo konec julija 2006 
v Mariboru, je Laura Pajtler osvojila prvo mesto v teku na 800 m in 
drugo mesto v teku na 400 m. Pajtlerjeva je zmagala tudi v teku na 
800 m na tekmovanju za Pokal Slovenije v kategoriji mlajših mladincev. 
Poleg nje sta drugo mesto osvojila Rok Grdina v skoku v višino in Mitja 
Horvat v teku na 100 m. Ptujski atleti in atletinje so nastopili na ekipnem 
tekmovanju v Murski Soboti, kjer so osvojili tretje mesto. Največ točk 
je v skupni seštevek prispevala Nina Kolarič s prvim mestom v skoku 

308  UE, »Atletika. Dvoransko DP za mlajše mladince. Grdina srebrn v višino«, Štajerski 
tednik, 17. februar 2006, št. 13, str. 17; UE, »Atletika. DP za pionirje in mladince. Najboljši 
rezultati na koncu zimske sezone«, Štajerski tednik, Štajerski tednik, 17. marec 2006, št. 
21, str. 17; UE, »Atletika. Zimsko DP v metih. Krušič tretji v metu diska in suvanju krogle«, 
Štajerski tednik, 31. marec 2006, št. 25, str. 16; UE, »Atletika. Mitinga v Hartbergu in S. 
Bistrici«, Štajerski tednik, 19. maj 2006, št. 38, str. 16; UE, »Atletika. Mednarodna tekmovanja. 
Mednarodni uspehi Pajtlerjeve«, Štajerski tednik, 6. junij 2006, št. 43, str. 9; UE, »Atletika. 
Finale atletskega pokala. Kolaričeva in Sbullova v ospredju«, Štajerski tednik, 16. junij 2006, 
št. 46, str. 17.
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v daljino in prvim mestom v skoku v višino. Natalija Sbull je osvojila 
drugo mesto v teku na 1000 m, Rok Grdina v skoku v višino in daljino ter 
Živa Sabo v skoku v višino. V septembru so se ptujski atleti in atletinje 
udeležili državnega prvenstva za pionirje, tekmovali so v treh starostnih 
kategorijah: do 12 let, do 14 let in do 16 let. Skupno je nastopilo 19 
ptujskih atletov in atletinj, ki so osvojili 5 odličij. Mark Drevenšek je v 
najmlajši kategoriji U12 v teku na 300 m osvojil prvo mesto in naslov 
državnega prvaka, v teku na 60 m pa je osvojil drugo mesto. V kategoriji 
U14 je Goran Emeršič v teku na 60 m z ovirami osvojil drugo mesto. 
V kategoriji U16 je Nina Zupanič osvojila naslov državne prvakinje v 
troskoku z rezultatom 10,60 m. Sledilo je državno prvenstvo za mlajše 
članice in člane do 23 let, ki je potekalo v Domžalah. Najuspešnejša 
med atleti in atletinjami AK Keor Ptuj je bila Natalija Sbull, ki je osvojila 
dve zlati odličji, v teku na 800 m in 1500 m. Leon Večerjovič je v teku 
na 800 in 1500 m osvojil dve bronasti odličji. Aljoša Vajda je osvojil 
drugo mesto v teku na 300 m z ovirami. Jesenski del sezone 2006 
se je zaključil v oktobru z Atletskim pokalom Slovenije v mnogobojih. 
Rok Grdina je osvojil prvo mesto v osmeroboju v kategoriji mlajših 
mladincev. V pionirski kategoriji je Peter Dobnik osvojil tretje mesto.309

V letu 2006 je bila dejavna in uspešna veteranska sekcija atletskega 
kluba. Miki Prstec in Branimir Komel sta se kot člana slovenske 
reprezentance v marcu udeležila svetovnega dvoranskega 
veteranskega prvenstva, ki je potekalo v avstrijskem mestu Linz. 
Skupno se ga je udeležilo okrog 5000 veteranov iz 80 držav. Miki 
Prstec je v peteroboju v starostni kategoriji od 45 do 50 let osvojil 15. 
mesto. Branimir Komel je v starostni kategoriji med 40 in 45 let v teku 
na 1500 m osvojil 30. mesto. Atletskega tekmovanja za veterane, ki 
je potekalo junija v Ljubljani sta se uspešno udeležila Dušan Koren in 
Branimir Komel. Koren je osvojil prvo mesto v metu kopja, Komel pa 

309  UE, »Atletika. DP za mlajše mladince. Naslov za Pajtlerjevo«, Štajerski tednik, 14. 
julij 2006, št. 54, str. 17; ue, »Atletika. Tekmovanji ob koncu tedna. Nina že 636 cm«, 
Štajerski tednik, 21. julij 2006, št. 56, str. 16; UE, »Atletika. Člansko DP. Ptujčanom na DP 
štiri srebrne medalje«, Štajerski tednik, 25. julij 2006, št. 57, str. 9; UE, »Atletika. DP za 
mladince. Pajtlerjevi zmaga na 800 metrov«, Štajerski tednik, 11. avgust 2006, št. 62, str. 
18; UE, »Atletika. Srečanje ekip v Murski Soboti. Ptujčani ekipno tretji«, Štajerski tednik, 1. 
september 2006, št. 67, str. 19; UE, »Atletika. Pokal Slovenije. Zmaga Pajtlerjevi«, Štajerski 
tednik, 8. september 2006, št. 69, str. 17; UE, »Atletika. DP za pionirje. Obetaven podmladek 
AK Keor Ptuj«, Štajerski tednik, 15. september 2006, št. 71, str. 17; UE, »Atletika. DP za 
mlajše člane do 23 let. Nataliji Sbull trojna krona«, Štajerski tednik, 29. september 2006, 
št. 75, str. 16; UE, »Športne novičke. Atletika. APS v mnogobojih«, Štajerski tednik, 13. 
oktober 2006, št. 79, str. 25.
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je osvojil drugo mesto v teku na 3000 m. Poleg srebrnega odličja je 
Komel osvojil sedmo mesto v teku na 110 m in deveto mesto v teku 
na 400 m. V avgustu sta se Miki Prstec in Dušan Koren udeležila 
mednarodnega veteranskega mitinga, ki je potekal v Reki na Hrvaškem. 
Oba sta nastopila v starostni kategoriji med 50 in 55 let ter skupno 
osvojila štiri medalje. Miki Prstec je osvojil dve zmagi, in sicer v skoku 
v višino in v skoku v daljino. Dušan Koren je osvojil dve srebrni odličji, 
in sicer v skoku v višino in v metu kopja. Prstec je nastopil tudi na 
veteranskem atletskem tekmovanju v Welsu, v Avstriji. V skoku v daljino 
je osvojil prvo mesto, v skoku v višino pa drugo mesto. Veteranska 
sekcija AK Keor Ptuj je z omenjenimi udeležbami na mednarodnih 
in državnih atletskih mitingih doživljala prvo obdobje uspešnega 
delovanja.310

V letu 2007 je ponovno prišlo do spremembe imena ptujskega 
atletskega kluba, saj je glavni sponzor kluba postalo Cestno podjetje 
Ptuj. Posledično se je klub preimenoval iz AK Keor Ptuj v AK Cestno 
podjetje Ptuj. Podjetje Keor pa je ostalo glavni sponzor atletske šole. 
V ptujskem atletskem klubu je v letu 2007 treniralo okrog 150 atletov 
in atletinj v različnih starostnih kategorijah. V obdobju po letu 2000 
se je število atletov in atletinj povečevalo, kar je bil cilj delovanja kluba 
že od same ustanovitve v letu 1980. Glavna programska usmeritev v 
množičnost se je izboljšala po obnovi stadiona in ureditvi atletske steze. 
Z ureditvijo infrastrukture in z zagotavljanjem kvalitetnejših treningov 
je klub postajal rezultatsko uspešnejši na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih. S tem so uresničevali svoj drugi cilj, usmeritev v 
tekmovalno, pa tudi vrhunsko atletiko z atletinjo Nino Kolarič. Atleti 
in atletinje so v letu 2007 trenirali in tekmovali pod vodstvom trenerjev 
Franca Ivančiča, Gorazda Rajherja in Aleša Bezjaka. Poleg njih so kot 
trenerji in vaditelji najmlajše starostne kategorije delovali Barbara 
Gačnik, Simona Oblonšek, Mojca Gramc in Niko Kokot. Skupno so 
atleti in atletinje v sezoni 2007 v vseh starostnih kategorijah osvojili 30 
odličij na državnih prvenstvih. Od tega so osvojili 12 zlatih, 6 srebrnih 

310  UE, »Atletika. Svetovno dvoransko veteransko prvenstvo. Veterana Prstec in Komel 
v Linzu«, Štajerski tednik, 28. marec 2006, št. 24, str. 10; UG, »Atletika. Miting za veterane. 
Koren do zlata«, Štajerski tednik, 30. junij 2006, št. 50, str. 18; UE, »Atletika. Mednarodni 
veteranski miting. Prstec in Koren z veteranskimi kolajnami«, Štajerski tednik, 25. avgust 
2006, št. 56, str. 19; UE, »Atletika. Veteran Miki Prstec. Na poti k novim izzivom«, Štajerski 
tednik, 26. september 2006, št. 74, str. 16.
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in 12 bronastih medalj. Skupno so na državnih prvenstvih v sezoni 
2006 osvojili 23 odličij, kar je za sezono 2007 pomenilo rezultatsko 
rast med najboljšimi uvrstitvami.311

V sezoni 2007 se je najuspešnejša ptujska atletinja Nina Kolarič 
pod vodstvom trenerja Gorazda Rajherja udeležila več mednarodnih 
in državnih tekmovanj. V juniju 2007 se je kot članica slovenske 
reprezentance udeležila Evropskega pokala prve lige v skupini B, ki 
je potekal v Milanu. Ekipno je slovenska ženska reprezentanca osvojila 
šesto mesto, Nina Kolarič pa je v skoku v daljino osvojila tretje mesto 
s preskočenimi 638 cm. Sledil je nastop na mednarodnem atletskem 
mitingu v Velenju, kjer je osvojila drugo mesto z rezultatom 649 cm. 
Na atletskem mitingu, ki je potekal na stadionu na Ptuju, je v zadnjem 
poskusu preskočila 657 cm in tako izboljšala svoj osebni rekord. Njen 
osebni rekord jo je na svetovni lestvici uvrstil na 49. mesto. S tem 
rezultatom se je približala normi za člansko svetovno prvenstvo v 
Osaki, ki je znašala 660 cm. Julija 2007 je nastopila na Evropskem 
prvenstvu za mlajše člane in članice do 23 let, ki je potekal v Debrecenu 
na Madžarskem. Kolaričeva je z rezultatom 637 cm osvojila osmo 
mesto. Istega meseca je nastopila na državnem članskem prvenstvu in 
osvojila prvo mesto s preskočenimi 642 cm. S tem je osvojila svoj prvi 
državni naslov v kategoriji članic. Državni naslov je Kolaričeva osvojila 
tudi v konkurenci mlajših članic do 23 let. Avgusta se je udeležila 24. 
Univerzijade, ki je potekala v Bangkoku na Tajskem. V konkurenci 
33 atletinj je v skoku v daljino osvojila 13. mesto. Za njene rezultate 
ji je AZS podelila priznanje za najboljšo atletinjo v kategoriji mlajših 
članic do 23 let. V začetku leta 2008 je prejela priznanje za najboljšo 
športnico leta 2007 Mestne občine Ptuj.312

311  Uroš Esih, »Atletika. Pregled sezone 2007. Trend rezultatske rasti«, Štajerski tednik, 
11. december 2007, št. 97, str. 15.

312  UE, »Atletika. Evropski pokal. Kolaričeva odlično v Milanu«, Štajerski tednik, 29. junij 
2007, št. 50, str. 16; UG, »Atletika. DP za člane in članice do 23 let. Nina le še korak od 
Pekinga«, Štajerski tednik, 3. julij 2007, št. 51, str. 12; David Breznik, »Atletika. EP do 23 let 
v Debrecenu. Kolaričeva skočila na osmo mesto!«, Štajerski tednik, 20. julij 2007, št. 56, 
str. 18; Uroš Esih, »Atletika. Državno prvenstvo za člane in članice. Kolaričevi prvi naslov v 
članski konkurenci«, Štajerski tednik, 31. julij 2007, št. 59, str. 12; David Breznik, »Atletika. 
24. Univerzijada v Bangkoku. Kolaričeva trinajsta!«, Štajerski tednik, 14. avgust 2007, št. 63, 
str. 12; UE, »Atletika. Najboljši atlet leta 2007. Kolaričeva najboljša med mlajšimi članicami«, 
Štajerski tednik, 13. november 2007, št. 89, str. 19; Jože Mohorič, »Športnik leta Mestne 
občine Ptuj za leto 2007. Lani sta bila najboljša atletinja in judoist«, Štajerski tednik, 25. 
januar 2008, št. 7, str. 16.
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V mladinski kategoriji je bila v letu 2007 najuspešnejša Laura Pajtler 
v tekih na srednje proge. Poleg državnih naslovov v teku na 400 m in 
800 m v mladinski kategoriji je Laura Pajtler nastopila na mednarodnih 
mladinskih tekmovanjih. Pod vodstvom trenerja Franca Ivančiča se je 
udeležila svetovnega prvenstva za mlajše mladince, ki je potekalo v 
Ostravi na Poljskem. V teku na 400 m je osvojila 20. mesto z rezultatom 
56,33 s in izboljšala svoj osebni rekord. Nastopila je na Evropskem 
olimpijskem festivalu mladih (EYOF) v Beogradu, kjer je v teku na 400 
m osvojila deveto mesto z rezultatom 58,03 s. Poleg Laure Pajtler 
so bili uspešni tudi drugi mladinci in mladinke ptujskega atletskega 
kluba. Na začetku sezone 2007 sta naslova državnih prvakov osvojila 
Rok Grdina v osmeroboju in Živa Sabo v sedmeroboju. Živa Sabo je 
osvojila zmago tudi na jesenskem mnogoboju, prvo mesto je osvojila 
v kategoriji mlajših mladink v sedmeroboju. Na državnem prvenstvu 
je v mladinski kategoriji naslov državne prvakinje v teku na 5000 m 
osvojila Ana Brajkovič. Na 37. mednarodnem tekmovanju za pokal 
Savaria je mladinec Mitja Horvat zmagal v teku na 100 m, tekel pa 
je tudi v moški štafeti 4 x 100 m, ki je prav tako osvojila zmago. Med 
pionirji je bil v letu 2007 najuspešnejši Mark Drevenšek, ki je osvojil 
naslov državnega prvaka v kategoriji U12 v teku na 200 m. Z uspehi je 
nadaljevala tudi veteranska sekcija. Miki Prstec in Dušan Koren sta se 
v letu 2007 udeleževala atletskih veteranskih mitingov na Hrvaškem in 
v Avstriji. Vrhunec sezone 2007 so bile Balkanske igre veteranov, ki so 
potekale 7. oktobra v Plovdivu v Bolgariji. Skupno so Branimir Komel, 
Miki Prstec in Dušan Koren osvojili 7 medalj. Miki Prstec je v starostni 
kategoriji M50 (med 50 in 55 let) osvojil zlato odličje v troskoku, tekel 
je v zmagoviti štafeti 4 x 400 m in osvojil srebrno odličje v skoku v 
višino. V isti starostni kategoriji je Dušan Koren osvojil tretje mesto v 
skoku v višino, v metu kopja pa je zmagal. Branimir Komel je v starostni 
kategoriji M45 (med 45 in 50 let) osvojil prvo mesto v teku na 3000 m 
z ovirami in tretje mesto v teku na 1500 m.313

Leto 2008 lahko opredelimo kot eno najuspešnejših v ptujski atletiki. 
Nina Kolarič je sezono 2008 začela z izpolnjevanjem norme za nastop 

313  Uroš Esih, »Atletika. Pregled sezone 2007. Trend rezultatske rasti«, Štajerski tednik, 
11. december 2007, št. 97, str. 15; UG, »Atletika. Mladinsko svetovno prvenstvo. Laura Pajtler 
odlična dvajseta«, Štajerski tednik, 17. julij 2007, št. 55, str. 14; UE, »Atletika. Veterani. 
Načrtne priprave na evropsko prvenstvo«, Štajerski tednik, 3. avgust 2007, št. 60, str. 
16; UE, »Atletika. 37. Savaria pokal. Zmaga Horvata v reprezentanci«, Štajerski tednik, 7. 
september 2007, št. 70, str. 17; UE, »Atletika. Pokal Slovenije. Za konec sezone še zmaga 
Sabove«, Štajerski tednik, 12. oktober 2007, št. 80, str. 16; UE, »Balkanske igre veteranov. 
Ptujčani zbrali kar sedem odličij«, Štajerski tednik, 19. oktober 2007, št. 82, str. 18.
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na poletnih olimpijskih igrah v Pekingu. V maju je izpolnila B-normo za 
nastop na olimpijskih igrah na atletskem mitingu v skokih, ki je potekal 
v Dolenjskih Toplicah z rezultatom 663 cm in izboljšala svoj osebni 
rekord. Z nastopi je nadaljevala z namenom izpolniti A-normo (672 cm), 
saj bi to pomenilo zagotovljen nastop na olimpijskih igrah, medtem ko 
je B-norma zagotavljala odhod le v primeru, če nobena od slovenskih 
skakalk v daljino ne bi izpolnila A-norme. Na Evropskem pokalu v 
drugi ligi B skupine je Kolaričeva nastopila kot članica slovenske 
reprezentance in s preskočenimi 661 cm osvojila prvo mesto. Junija 
je na Ptuju potekalo državno prvenstvo za mlajše člane, kjer je Nina 
Kolarič za 14 cm izboljšala državni rekord v skoku v daljino, ki ga je 
leta 1996 postavila atletinja Ksenija Predikaka. Preskočila je 678 cm314 
in tako izpolnila A-normo za nastop na olimpijskih igrah v avgustu. S 
tem rezultatom se je uvrstila na 14. mesto na svetovni lestvici in na 
sedmo mesto na evropski lestvici ženskega skoka v daljino. Vrhunec 
sezone 2008 je za ptujsko atletiko pomenil njen nastop na olimpijskih 
igrah. Nina Kolarič je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojila 26. mesto z 
rezultatom 640 cm. Kljub zdravstvenim težavam, s katerim se je soočila 
na samem tekmovanju, se je na svetovni lestvici najboljših rezultatov 
uvrstila na 21. mesto. Za svoje uspehe je prejela priznanje Mestne 
občine Ptuj za najboljšo športnico leta 2008. Poletnim olimpijskim 
igram v Pekingu, ki so potekale v avgustu, so v septembru sledile 
paralimpijske igre, kjer je uspešno nastopila ptujska paralimpijka 
Tatjana Majcen Ljubič in v suvanju krogle osvojila peto mesto, v metu 
diska sedmo mesto in v metu kopja 12. mesto. Po nastopu na svojih 
drugih paralimpijskih igrah je Tatjana Majcen Ljubič začela trenirati 
pri trenerju AK Ptuj, Gorazdu Rajherju.315

314  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Nine Kolarič v 
skoku v daljino (678 cm) še vedno aktualen rekord v kategoriji članic.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259810540-049e3487-1ae7, pridobljeno 30. januar 2022.

315  Uroš Esih, »Atletika. Skakalni miting v Dolenjskih Toplicah. Kolaričevi B-norma za 
OI že na uvodnem tekmovanju!«, Štajerski tednik, 20. maj 2008, št. 39, str. 12; Uroš Esih, 
»Atletika. Evropski pokal v Banski Bystrici. Mednarodna zmaga Kolaričeve«, Štajerski tednik, 
24. junij 2008, št. 49, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. Državno prvenstvo za mlajše člane na 
Ptuju. Nina z državnim rekordom v Peking«, Štajerski tednik, 1. julij 2008, št. 51, str. 11; Uroš 
Esih, »Atletika. Nina Kolarič na OI v Pekingu. Močan prehlad Nini odnesel veliki olimpijski 
finale«, Štajerski tednik, 22. avgust 2008, št. 66, str. 11; Uroš Esih, »Pregled sezone AK 
Cestno podjetje Ptuj. Vrhunec – dva olimpijska nastopa«, Štajerski tednik, 7. november 
2008, št. 88, str. 17; Barbara Rižnar, Obrazi slovenskih pokrajin, Tatjana Majcen Ljubič, 
Mestna knjižnica Kranj, 2020, https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/majcen-
ljubic-tatjana/, pridobljeno 22. februar 2022.
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Skupno so atleti in atletinje AK Cestno podjetje Ptuj v sezoni 2008 
na državnih tekmovanjih osvojili 31 odličij. V prvem delu sezone so 
na dvoranskih tekmovanjih prevladovali uspehi v mnogoboju. Živa 
Sabo je v kategoriji mlajših mladink osvojila naslov državne prvakinje 
v peteroboju, nato pa je v letnem delu sezone osvojila zmago v 
sedmeroboju. Aljaž Brlek je na dvoranskem prvenstvu zmagal v 
četveroboju. Na dvoranskem prvenstvu je zmago dosegla tudi Nina 
Kolarič v skoku v daljino. V marcu 2008 je na državnem krosu na 4 
kilometre nastopila mladinka Maja Veselič in osvojila prvo mesto. Laura 
Pajtler je na državnem mladinskem prvenstvu osvojila naslov državne 
prvakinje tako v teku na 400 m kot v teku na 800 m. Maja Veselič je 
v teku na 3000 m z rezultatom 10:55, 85 pritekla na prvo mesto in 
osvojila naslov državne prvakinje med mladinkami. Poleg mladinske 
kategorije je bila v sezoni 2008 uspešna veteranska sekcija AK Ptuj. Na 
dvoranskem veteranskem prvenstvu je Dejan Dokl v starostni kategoriji 
M35 (35 do 40 let) osvojil prvo mesto in izboljšal veteranski državni 
rekord v suvanju krogle z rezultatom 15,29 m. Dušan Koren je v starostni 
kategoriji M50 osvojil prvo mesto v skoku s palico in izboljšal veteranski 
državni rekord s preskočenimi 250 cm. V enaki starostni kategoriji kot 
Koren je Miki Prstec osvojil dve prvi mesti, in sicer v suvanju krogle 
težke 6 kg in v skoku v daljino. V letnem delu sezone je na državnem 
veteranskem prvenstvu Miki Prstec nastopal še uspešneje, saj je osvojil 
štiri naslove državnega veteranskega prvaka, in sicer v suvanju krogle, 
troskoku, skoku v višino in v teku na 100 m z ovirami. Dušan Koren je 
osvojil dva naslova državnega veteranskega prvaka, in sicer v metu 
kopja in skoku v daljino. Dejan Dokl je osvojil dve zmagi, v metu diska 
in suvanju krogle. Poleg nastopov na državnih prvenstvih so se člani 
veteranske sekcije udeležili Balkanskih veteranskih iger, ki so potekale 
oktobra v Črni Gori v letovišču Bar. V absolutni konkurenci okrog 700 
atletskih veteranov, ki so prihajali iz skupno 12 držav, je Miki Prstec 
osvojil štiri zmage. V starostni kategoriji M50 je zmagal v troskoku 
in obenem izboljšal veteranski državni rekord z rezultatom 10,40 m. 
Zmagal je v skoku v višino in tekel v zmagovitih štafetah 4 x 100 m in 
4 x 400 m. Branimir Komel je v starostni kategoriji M45 osvojil dve 
zlati odličji, in sicer v teku na 3000 m z ovirami, kjer je z rezultatom 
10:29, 88 izboljšal veteranski državni rekord, in v teku na 3000 m. 
Dušan Koren je osvojil prvo mesto v metu kopja in tretje mesto v skoku 
v višino.316

316  Uroš Esih, »Atletika. Balkanske vet. igre. Miki Prstec osvojil štiri naslove«, Štajerski 
tednik, 21. oktober 2008, št. 83, str. 13; Uroš Esih, »Pregled sezone AK Cestno podjetje 
Ptuj. Vrhunec – dva olimpijska nastopa«, Štajerski tednik, 7. november 2008, št. 88, str. 17.
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Usmeritev v množičnost ptujskega atletskega kluba se je nadaljevala 
tudi v letu 2009, ko je v klubu treniralo preko 200 atletov v različnih 
starostnih kategorijah. Obdobje po letu 2003 je bilo obdobje rezultatske 
in številčne rasti v atletskih vrstah, kar je zagotovila predvsem obnova 
ptujskega stadiona, ki je atletom zagotovil kakovostnejše treninge. 
Kljub napredku pa je v letu 2009 predsednik AK Cestno podjetje Ptuj 
Dejan Dokl v članku za Štajerski Tednik opozoril, da zaključna dela v 
atletski dvorani pod stadionom še niso bila dokončana, kar je za atlete 
pomenilo ovirano uporabo dvorane. Kljub temu je bilo obdobje po 
letu 2003 za klub eno najuspešnejših, saj je ptujska atletika ponovno 
dosegala uspehe v vrhunski atletiki.317

V letu 2009 so atleti in atletinje AK Cestno podjetje Ptuj z dvoranskimi 
nastopi začeli v januarju. Na atletskem mitingu, ki je potekal v Celju, je 
Mitja Horvat v kategoriji članov v teku na 60 m osvojil tretje mesto. Še 
uspešnejši je bil na atletskem mitingu v Ljubljani, kjer je v teku na 60 
m dosegel rezultat 7,03 s in osmo mesto. Pod mejo 7 sekund je Horvat 
pritekel februarja 2009 na mladinskem atletskem mitingu v Celju, ko je 
v teku na 60 m dosegel rezultat 6,96 s in tako postal prvi ptujski atlet s 
takšnim rezultatom. V kategoriji starejših mladink je bila najuspešnejša 
Živa Sabo, ki je osvojila naslov državne dvoranske prvakinje v suvanju 
krogle. Sezono 2009 je uspešno pričela tudi najboljša ptujska atletinja 
Nina Kolarič, ki je januarja nastopila na dvoranskem atletskem 
tekmovanju v Zagrebu, kjer je v skoku v daljino zmagala z rezultatom 
617 cm. Sledil je mednarodni miting v Moskvi, kjer je Nina Kolarič 
izpolnila normo 630 cm za uvrstitev na Evropsko dvoransko prvenstvo, 
ki je potekalo med 6. in 8. marcem 2009 v Torinu. V Torinu se je 
najprej v kvalifikacijah uvrstila na tretje mesto z rezultatom318 667 cm 
in izboljšala državni dvoranski rekord. V finalu pa je osvojila četrto 
mesto z rezultatom 662 cm. Poleg članske in mladinske starostne 
kategorije je bila v zimskem delu sezone 2009 uspešna pionirska 
kategorija, v kateri so na dvoranskih tekmovanjih medalje v različnih 

317  Uroš Esih, »Atletika. Dejan Dokl, predsednik AK Cestno podjetje Ptuj. Ptujski šport 
naj vodi nekdo s širokim športnim pogledom«, Štajerski tednik, 6. januar 2009, št. 1, str. 
13; Jože Mohorič, »Športnik leta 2008 v MO Ptuj«, Štajerski tednik, 13. februar 2009, št. 
12, str. 15.

318  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Nine Kolarič v 
skoku v daljino v dvorani (667 cm) še vedno aktualen rekord v kategoriji članic.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije v dvorani, https://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-v-dvorani/#1454250741143-c944aa6a-80e6, pridobljeno 30. januar 2022.
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atletskih disciplinah osvojili Nastja Klanjšek, Maruška Korpič Lesjak, 
Melani Hentak, Mark Drevenšek in Maja Bedrač. Skupno so atleti in 
atletinje na državnih dvoranskih prvenstvih osvojili 17 odličij, kar je v 
primerjavi z zimsko sezono leta 2008, ko so skupno osvojili 12 odličij, 
pomenilo rezultatsko rast.319

V letnem delu sezone 2009 se je Nina Kolarič po pripravah na 
Portugalskem udeležila več mednarodnih tekmovanj. Junija 2009 
se je udeležila 43. svetovnega vojaškega prvenstva, ki je potekalo 
v glavnem mestu Romunije, v Sofiji. V daljino je skočila 655 cm in 
osvojila prvo mesto. Kot članica slovenske atletske reprezentance 
se je udeležila Evropskega ekipnega prvenstva, ki je potekalo na 
Norveškem in osvojila šesto mesto z rezultatom 626 cm. Udeležila 
se je Sredozemskih iger, ki so potekale v Pescari, v Italiji, kjer je z 
rezultatom 650 cm osvojila tretje mesto. Na mitingu Mednarodne 
atletske zveze, ki je potekal v španskem mestu Zaragoza, je osvojila 
šesto mesto. Vrhunec letne sezone 2009 je bil nastop na Svetovnem 
prvenstvu v Berlinu, kjer pa je zaradi poškodbe gležnja osvojila 35. 
mesto in ni nastopila v finalu dvanajsterice. Vrhunec sezone atletov 
veteranov so v letu 2009 predstavljale Svetovne veteranske igre, ki 
so potekale v Sydneyju v Avstraliji. Skupno je ptujskim atletom uspelo 
osvojiti 7 odličij v različnih starostnih kategorijah. Dejan Dokl je nastopil 
v kategoriji M35 (med 35 in 40 let) in osvojil tri srebrna odličja, v metu 
diska, v metu kladiva in v suvanju krogle. Branimir Komel je v starostni 
kategoriji M45 (med 45 in 50 let) osvojil srebrno medaljo v teku 3000 
m z ovirami in v teku na 5000 m. V isti starostni kategoriji kot Komel 
je nastopil tudi Mirko Vindiš in osvojil dve bronasti medalji – v malem 
maratonu in v krosu. V starostni kategoriji M50 (med 50 in 55 let) sta 
tekmovala Miki Prstec in Dušan Koren. Prstec je osvojil četrto mesto 

319  UE, »Atletika. Miting v Celju. Horvat rekordno«, Štajerski tednik, 16. januar 2009, 
št. 4, str. 16; UE, »Atletika. Miting v Ljubljani. Horvat že blizu sedmih sekund«, Štajerski 
tednik, 23. januar 2009, št. 6, str. 12; UE, »Atletika. Dvoranski miting v Zagrebu. Nina začela 
sezono z zmago«, Štajerski tednik, 30. januar 2009, št. 8, str. 11; UE, »Atletika. Miting v 
Moskvi. Kolaričeva že z normo za evropsko prvenstvo«, Štajerski tednik, 6. februar 2009, 
št. 10, str. 16; Uroš Esih, »Atletika. Dvoranska sezona. Horvat 6, 96 sekunde, Kolaričeva 
637 centimetrov«, Štajerski tednik, 13. februar 2009, št. 12, str. 17; Uroš Esih, »Atletika. 
Evropsko dvoransko prvenstvo v Italiji. Kolaričeva v Torinu tik pod stopničkami!«, Štajerski 
tednik, 10. marec 2009, št. 19, str. 12; UE, »Atletika. Analiza zimske sezone. Lani 12, letos 
17 kolajn«, Štajerski tednik, 31. marec 2009, št. 25, str. 12.
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v teku na 100 m z ovirami, Koren pa je osvojil četrto mesto v metu 
kopja.320

V letnem delu sezone 2009 so se ptujski atleti in atletinje v različnih 
starostnih kategorijah udeleževali številnih državnih prvenstev in 
mednarodnih tekmovanj. Na državnem prvenstvu v mnogobojih, ki 
je potekalo na stadionu v Brežicah, so atletinje dosegle tri odličja. 
Nastja Klanjšek je v pionirski kategoriji U16 osvojila tretje mesto v 
sedmeroboju, Nuša Turk je v kategoriji mlajših mladink osvojila tretje 
mesto, Živa Sabo pa je v kategoriji starejših mladink osvojila prvo mesto 
in naslov državne prvakinje. Na državnem prvenstvu za mlajše člane 
do 23 let so atleti in atletinje skupno osvojili 5 odličij. Najuspešnejši 
na tekmovanju je bil Mitja Horvat, ki je v teku na 100 m osvojil naslov 
državnega prvaka z rezultatom 11,04 s. V tekaških disciplinah je bila 
uspešna tudi moška štafeta 4 x 100 m, ki je v postavi Dobnik, Plohl, 
Tetičkovič in Horvat osvojila drugo mesto. Lucija Hameršak je osvojila 
drugo mesto v metu diska in tretje mesto v suvanju krogle. Urška 
Škerget je v teku na 400 m osvojila tretje mesto. Na Atletskem pokalu 
Slovenije za pionirje in pionirke, ki so tekmovali v kategorijah U12 in 
U14, je bila najuspešnejša Maja Bedrač, ki je v starostni kategoriji U12 
v skoku v daljino osvojila prvo mesto z rezultatom 485 cm in izboljšala 
državni rekord. Obenem je v teku na 60 m osvojila tretje mesto. Boštjan 
Nahberger je osvojil drugo mesto v teku na 600 m in tretje mesto v 
skoku v daljino. Miha Kovač je osvojil zlato odličje v skoku v višino. 
Sestri Domjan sta osvojili srebrni odličji. Veronika Domjan je osvojila 
drugo mesto v suvanju krogle, Doroteja Domjan pa v teku na 1000 
m. Skupno 8 odličij so pionirji dosegli na državnem prvenstvu, ki je 
potekalo septembra 2009 v Kopru. V starostni kategoriji U12 je Maja 
Bedrač osvojila dva državna naslova, in sicer v skoku v daljino in teku 
na 200 m. Poleg nje je državni naslov v starostni kategoriji U12 osvojil 
Boštjan Nahberger v teku na 600 m. Miha Kovač je osvojil bronasto 

320  AJ, »Atletika. Nina Kolarič, AK CP Ptuj. Portugalska kot odskočna deska«, Štajerski 
tednik, 12, maj 2009, št. 36, str. 12; UE, »Atletika. 43. svetovno vojaško prvenstvo. Dr. 
Štefan Čelan: Na Nino sem dvakrat ponosen«, Štajerski tednik, 16. junij 2009, št. 46, str. 
12; Uroš Esih, »Atletika. Evropsko ekipno prvenstvo. Nina na Norveškem pod pričakovanji«, 
Štajerski tednik, 26. junij 2009, št. 49, str. 18; sta, jm, »Sredozemske igre. Pescara 2009. 
Nina v Italiji skočila do brona!«, Štajerski tednik, 3. julij 2009, št. 51, str. 16; UE, »Atletika. 
Miting v Zaragozi. Veter tokrat ni pomagal«, Štajerski tednik, 21. julij 2009, št. 56, str. 12; 
Uroš Esih, »Atletika. Svetovno prvenstvo v Berlinu. Z lansko formo bi skočila v finale …«, 
Štajerski tednik, 25. avgust 2009, št. 66, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. Svetovne veteranske 
igre v Sydneyju. Dokl, Komel in Vindiš iz Sydneyja s sedmimi medaljami«, Štajerski tednik, 
6. november 2009, št. 87, str. 13.
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odličje v skoku v višino (U12). Štafeta pionirjev U12 je v teku 4 x 200 
m osvojila drugo mesto. V starostni kategoriji U14 je Doroteja Domjan 
osvojila dve odličji, in sicer srebrno v teku na 1000 m in bronasto 
medaljo v teku na 60 m. V starostni kategoriji U16 je Nastja Klanjšek 
osvojila prvo mesto v troskoku.321

Leto 2009 je bilo vse od ustanovitve ptujskega atletskega kluba 
rezultatsko gledano eno najuspešnejših, saj so atleti in atletinje 
skupno dosegli največje število odličij na državnih prvenstvih skozi 
tekmovalno sezono. V zimskem delu sezone 2009 so skupno osvojili 
19 odličij, v letnem delu sezone pa 39. V celotni tekmovalni sezoni so 
tako osvojili 58 medalj na državnih prvenstvih. V letu 2010 so se ptujski 
atleti in atletinje v zimskem delu sezone udeležili 21 tekmovanj v vseh 
starostnih kategorijah. Na dvoranskih atletskih tekmovanjih so dosegli 
9 medalj, od tega 4 zlate, 4 srebrne in eno bronasto medaljo. V celotni 
sezoni 2010 je po svojih uspehih izstopala atletinja Maja Bedrač, ki 
je tekmovala v pionirski kategoriji U12. Že v zimskem delu sezone je 
izboljšala dvoranska pionirska rekorda, v skoku v daljino je dosegla 
rezultat 493 cm ter v teku na 60 m izboljšala rekord z rezultatom 8,55 s. 
Med veterani je bil v dvorani najuspešnejši Miki Prstec, ki je v starostni 
kategoriji med 50 in 54 let v suvanju krogle izboljšal veteranski državni 
rekord z rezultatom 13,06 m. V letnem delu sezone 2010 so ptujski 
atleti in atletinje skupno osvojili 32 odličij, med njimi 9 zlatih, 7 srebrnih 
in 16 bronastih medalj. Veteranska sekcija ptujskega atletskega kluba 
je v letnem delu sezone 2010 osvojila 12 odličij na državnih prvenstvih. 
Vrhunec letne sezone je pomenila udeležba Nine Kolarič na Evropskem 
prvenstvu v Barceloni, kjer je osvojila 20. mesto z rezultatom 643 
cm. Kolaričeva je v letu 2010 tretjič zapored osvojila naslov državne 
prvakinje v skoku v daljino. V kategoriji mlajših članov do 23 let so 
za slovensko reprezentanco nastopali Mitja Horvat, Laura Pajtler in 
Urška Škerget. V kategoriji mladincev sta v slovenski reprezentanci 
nastopali Živa Sabo in Nastja Klanjšek ter v pionirski kategoriji so za 
reprezentanco nastopali Veronika in Doroteja Domjan, Aljaž Brlek, 
Melani Hentak ter Luka Medic. V pionirski kategoriji je bila na državnih 
prvenstvih v letnem delu sezone 2010 najuspešnejša Maja Bedrač, ki 

321  UE, »Atletika. DP v mnogoboju. Tri dekleta in tri kolajne«, Štajerski tednik, 29. maj 
2009, št. 41, str. 16; UE, »Atletika. DP za mlajše člane do 23 let. Horvat slavil v sprintu«, 
Štajerski tednik, 19. junij 2009, št. 47, str. 19; UE, »Atletika. APS za pionirje. Majin rekordni 
skok«, Štajerski tednik, 3. julij 2009, št. 51, str. 18; UE, »Atletika. DP za pionirje. Letos osem 
medalj«, Štajerski tednik, 25. september 2009, št. 75, str. 17.
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je izboljšala dva pionirska državna rekorda322 v kategoriji U12, in sicer 
v skoku v daljino z rezultatom 517 cm ter v teku na 200 m z rezultatom 
28,02 s. Statistika udeležb na državnih prvenstvih in mednarodnih 
mitingih mladinske in pionirske kategorije je za ptujski atletski klub 
pomenila dobro izhodišče za gojenje kvalitetne atletike. Po obnovi 
ptujskega stadiona je atletski klub začel z organizacijo mitingov in 
tekmovanj na državni ravni, tudi z namenom popularizacije panoge. V 
letu 2010 je klub na ptujskem stadionu organiziral štiri atletska državna 
prvenstva.323

Delovanje AK Cestno podjetja Ptuj in 
rezultati atletov med letoma 2011 in 2015
V aprilu 2011 so na občnem zboru AK Cestno podjetje Ptuj izvolili novo 
vodstvo. Predsednik kluba Dejan Dokl je po osmih letih (dveh mandatih) 
vodenje kluba predal Aleksandru Lorenčiču. Poleg novega predsednika 
kluba so na občnem zboru izvolili nov izvršni odbor. Podpredsednik 
atletskega kluba je postal Rok Vertič, sekretar kluba pa Aleš Bezjak. V 
izvršni odbor sta bila izvoljena David Hameršak in Mojca Gramc, ki sta 
bila zadolžena za različna področja delovanja kluba. David Hameršak 
je deloval na sodniškem področju in si prizadeval za reorganizacijo 
in obnovo sodniške službe. Delovanje kluba je bilo namreč še naprej 
usmerjeno v uspešno organizacijo atletskih tekmovanj na Ptuju. 
Mojca Gramc se je ukvarjala s področjem popularizacije atletike 
med mlajšimi generacijami na Ptuju in v okolici, saj je glavni cilj kluba 
ostal zagotavljanje množičnosti, ki bi vodila v večje število kvalitetnih 

322  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 sta oba rezultata Maje Bedrač 
v kategoriji pionirk U12 še vedno aktualna slovenska rekorda na prostem.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454260153528-16deb809-1c2d, pridobljeno 30. januar 2022.

323  Uroš Esih, »Atletika. Pregled minule sezone v AK CP Ptuj. Najuspešnejša sezona 
doslej.«, Štajerski tednik, 8. januar 2010, št. 2, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. Zimska sezona 
v AK CP Ptuj. Manj uspešno kot lani«, Štajerski tednik, 9. marec 2010, št. 19, str. 13; UE, 
»Atletika. Mitingi. Kolaričeva tretja v Barceloni«, Štajerski tednik, 16. julij 2010, št. 54, str. 
11; UE, »Atletika. Državno prvenstvo. Kolaričeva tretjič zapored do državnega naslova«, 
Štajerski tednik, 20. julij 2010, št. 55, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. Pregled tekmovalne sezone 
2010 AK CP Ptuj. 11 reprezentantov, 58 kolajn na državnih prvenstvih«, Štajerski tednik, 
28. december 2010, št. 101, str. 11; Uroš Esih, »Atletika. Dejan Dokl, AK Cestno podjetje 
Ptuj. Predlog: tri četrtine denarja iz proračuna za pet športov«, Štajerski tednik, 22. april 
2011, št. 31, str. 17.



175A T L E T S K I  K L U B  P T U J

atletov in atletinj. Izvršnemu odboru sta bila pridružena predstavnika 
staršev, Borut Kostanjevec in Boris Ramot, ki sta prevzela nalogo 
izboljšanja komunikacije med starši atletov in atletinj ter klubom. 
Vrhunski trenerski kader je ostal nespremenjen, sestavljali so ga Aleš 
Bezjak, Gorazd Rajher, Franc Ivančič in Milan Cimerman. V Atletski šoli 
Mirka Vindiša, kjer so vadile najmlajše generacije otrok (prva triada 
osnovnošolcev), so delovale trenerke in vaditeljice Barbara Gačnik, 
Mojca Gramc, Hedvika Korošak, Maja Simonič in Urška Horvat. Pri 
delu jim je pomagal Niko Kokot.324

V sezoni 2011 so ptujski atleti in atletinje na državnih tekmovanjih 
skupno osvojili 92 odličij. Nina Kolarič se je po poškodbi gležnja trudila 
izpolniti normo za udeležbo na svetovnem prvenstvu. Nastopila je na 
več mednarodnih tekmovanjih. V Grčiji v Kalamati je na atletskem 
mitingu v skoku v daljino osvojila prvo mesto z rezultatom 651 cm. Junija 
2011 je nastopila na ekipnem evropskem prvenstvu v turškem mestu 
Izmir, kjer je osvojila bronasto odličje. Poleg mednarodnih nastopov 
je ponovno postala državna prvakinja v skoku v daljino. Normo za 
udeležbo na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji je dosegla avgusta 
na atletskem mitingu na Ptuju z rezultatom 667 cm. Poleg tega je s 
tem rezultatom Kolaričeva izpolnila normo za nastop na olimpijskih 
igrah v Londonu za leto 2012. Na svetovnem prvenstvu, ki je potekalo 
v Daeguju v Južni Koreji, je osvojila 27. mesto z rezultatom 619 cm. 
Sezona 2011 je bila zelo uspešna tudi za paraatletinjo Tatjano Majcen 
Ljubič, ki je trenirala pod vodstvom Gorazda Rajherja. Na svetovnem 
prvenstvu športnikov invalidov na Novi Zelandiji je osvojila bronasto 
odličje v metu diska in srebrno odličje v suvanju krogle. Istega leta je 
na atletskem prvenstvu v Puli na Hrvaškem v svoji kategoriji izboljšala 
svetovni rekord v suvanju krogle z rezultatom 6,82 m. Za uspehe v letu 
2011 sta ji Zveza za šport invalidov Slovenije in Paralimpijski komite325 
podelila nagrado za parašportnico leta. Posebno priznanje komisije 
je prejel njen trener Gorazd Rajher za dosežke na področju treniranja 

324  Uroš Esih, »Atletika. AK Cestno podjetje Ptuj. Lorenčič na čelu zamenjal Dokla.«, 
Štajerski tednik, 29. april 2011, št. 32, str. 17; Uroš Esih, »Atletika. Aleksander Lorenčič, 
predsednik AK Cestno podjetje Ptuj. Atletika je moja velika ljubezen«, Štajerski tednik, 26. 
avgust 2011, št. 66, str. 13.

325  Na redni skupščini Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite Slovenije, 
ki je potekal v aprilu 2019 so sprejeli spremembo naziva komiteja. Spremembo naziva 
so obravnavali tudi na izredni skupščini v decembru 2019. Člani skupščine so potrdili 
spremembo naziva v Slovenski paralimpijski komite.
Vir: https://www.zsis.si/2019/12/31/v-leto-2020-s-spremenjenim-imenom/, pridobljeno 
28. julij 2020.
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športnikov invalidov. Tatjana Majcen Ljubič je prejela tudi priznanje 
Mestne občine Ptuj za najuspešnejšo parašportnico leta 2011.326

Mestna občina Ptuj je na prireditvi Športnik leta 2011 Milanu Cimermanu 
podelila nagrado za življenjsko delo na področju športa. V 40 letih 
delovanja na področju atletike je treniral in pomagal vzgajati okrog 
200 atletov in atletinj, med katerimi so bili Miki Prstec, Tatjana Butolen, 
Dušan Koren, Drago Skok, Boris Krabonja, Romana Šega, Tanja 
Rozman, Dejan Dokl, Rok Vertič, Urban Vertič, Rok Solina, Aleksander 
Lorenčič, Gašper Malek idr.327

V letu 2011 so atleti in atletinje na državnih prvenstvih in mitingih 
skupno osvojili 92 odličij. V pionirski konkurenci so nastopali v 
kategorijah U12, U14 in U16. V pionirski kategoriji U16 je v letu 2011 
najbolj izstopala Veronika Domjan, ki je na Atletskem pokalu Slovenije 
za pionirje osvojila prvo mesto v metu diska in v suvanju krogle. Na 
državnem prvenstvu za pionirje je osvojila prvo mesto v metu diska in 
drugo mesto v suvanju krogle. Nastopila je na mladinskem državnem 
prvenstvu, kjer je v metu diska z rezultatom328 41,46 m izboljšala državni 
rekord v pionirski kategoriji. Kot članica slovenske reprezentance 
se je udeležila atletskega troboja reprezentanc, ki je potekal v Italiji 
(v suvanju krogle je osvojila drugo mesto), in atletskega peteroboja 

326  David Breznik, »Atletika. Svetovno prvenstvo invalidov. Majcen Ljubičevi bron v metu 
diska.«, Štajerski tednik, 28. januar 2011, št. 8, str. 11; David Breznik, »Atletika. Svetovno 
prvenstvo športnikov invalidov. Še srebro za Majcen Ljubičevo«, Štajerski tednik, 1. februar 
2011, št. 9, str. 11; Uroš Esih, »Atletika. Atletski klub Cestno podjetje Ptuj. Majcen Ljubičeva 
je svetovna rekorderka!«, Štajerski tednik, 24. maj 2011, št. 39, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. 
AK Cestno podjetje Ptuj. Kolaričeva v Grčiji že šest metrov in pol«, Štajerski tednik, 7. junij 
2011, št. 43, str. 13; UE, »Atletika. Ekipno EP. Kolaričeva tretja v Izmirju«, Štajerski tednik, 21. 
junij 2011, št. 47, str. 13; ue, »Atletika. AK Cestno podjetje Ptuj. Kolaričeva znova državna 
prvakinja, a še vedno brez norme«, Štajerski tednik, 9. avgust 2011, št. 61, str. 12; Uroš 
Esih, »Atletika. Atletski klub Cestno podjetje Ptuj. Kolaričevi norma pet pred dvanajsto«, 
Štajerski tednik, 16. avgust 2011, št. 63, str. 11; Uroš Esih, »Atletika. Svetovno prvenstvo v 
J. Koreji. Kolaričeva: Počutila sem se prazno«, Štajerski tednik, 30. avgust 2011, št. 67, str. 
14; David Breznik, »Atletika. AK Cestno podjetje Ptuj. Visoka nagrada za Tatjano Majcen 
Ljubič«, Štajerski tednik, 23. december 2011, št. 99, str. 19; David Breznik, »Športnik leta 
2011 v MO Ptuj. Odlična udeležba na prireditvi, ki je v ponos športnikom«, Štajerski tednik, 
3. februar 2012, št. 10, str. 12.

327  David Breznik, »Milan Cimerman. Nagrada za življenjsko delo. V atletiki vztraja že več 
kot 40 let«, Štajerski tednik, 21. februar 2012, št. 15, str. 12.

328  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Veronike Domjan 
v metu diska (41,46 m) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji pionirk U16.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259966872-c95ac4b3-2e4f, pridobljeno 30. januar 2022.
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reprezentanc, ki je potekal na Slovaškem (v metu diska je osvojila tretje 
mesto). Veronika Domjan se je v letu 2011 uvrstila na tretje mesto na 
lestvici najboljših pionirk, ki jo je razglasila AZS. Poleg nje je za AK 
Cestno podjetje Ptuj uspešno nastopala tudi njena sestra Doroteja 
Domjan, ki je na Atletskem pokalu Slovenije osvojila prvo mesto v teku 
na 1000 m v pionirski konkurenci U16. Maja Bedrač je v kategoriji U14 
v skoku v daljino dosegla rezultat 555 cm. Na državnem prvenstvu za 
pionirje so Mark Drevenšek, Miha Zupanič, Žan Petrovič Malek in Jan 
Bezjak v štafeti 4 x 100 m osvojili drugo mesto. V štafeti 4 x 300 m 
so osvojili tretje mesto. V mladinski kategoriji so v tem letu nastopali 
Aljaž Brlek, Nuša Turk in Nastja Klanjšek. Poleg Nine Kolarič pa so v 
članski kategoriji nastopali Rok Grdina, Urška Škerget, Tina Čačilo in 
Mitja Horvat. Rok Grdina je na državnem prvenstvu za mlajše člane 
do 23 let, ki je potekalo v Kopru, v metu diska osvojil tretje mesto z 
rezultatom 44,59 m in izboljšal osebni rekord. Veteranska sekcija 
je bila v letu 2011 uspešna na državnih in mednarodnih atletskih 
tekmovanjih. Največ uspehov je dosegel najstarejši ptujski veteran 
Marko Sluga, ki je za svoje dosežke prejel tudi zlato plaketo AZS za 
najboljšega veterana leta 2011. Na svetovnem veteranskem prvenstvu 
v Sacramentu v Združenih državah Amerike je osvojil tretje mesto v 
peteroboju, ki je zajemal suvanje krogle, met diska, met kladiva, met 
kopja, in met gire. Na evropskem veteranskem prvenstvu je osvojil 
skupno štiri odličja. Odličja je osvojil tudi na dvoranskem evropskem 
veteranskem prvenstvu v belgijskem mestu Gent in na balkanskih 
veteranskih igrah v Domžalah. Poleg njega so v veteranski sekciji 
odličja osvojili Dejan Dokl, Miki Prstec, Aleš Velikonja, Branimir Komel 
in Dušan Koren.329

Leto 2012 je bilo za najuspešnejšo ptujsko atletinjo Nino Kolarič v 
znamenju priprav na olimpijske igre, ki so potekale v Londonu. Najprej 

329  Uroš Esih, »Atletika. APS za pionirje. Bedračeva v daljino že 555 cm«, Štajerski 
tednik, 14. junij 2011, št. 45, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. AK CP Ptuj. Grdina rekordno v 
Kopru«, Štajerski tednik, 5. julij 2011, št. 51, str. 11; Uroš Esih, »Atletika. Aleksander Lorenčič, 
predsednik AK Cestno podjetje Ptuj. Atletika je moja velika ljubezen«, Štajerski tednik, 
26. avgust 2011, št. 66, str. 13; Uroš Esih, »Atletika. DP za pionirje. Ducat kolajn in državni 
rekord«, Štajerski tednik, 23. september 2011, št. 74, str. 13; Uroš Esih, »Atletika. AK CK 
Ptuj. Hiter napredek in državni rekord Veronike Domjan«, Štajerski tednik, 25. oktober 2011, 
št. 83, str. 19; Uroš Esih, »Atletika. AK Cestno podjetje Ptuj. Domjanova tretja pionirka v 
Sloveniji«, Štajerski tednik, 18. november 2011, št. 89, str. 14; Uroš Esih, »Atletika. Veterani 
AK Cestno podjetje Ptuj. Letos dva ducata kolajn z velikih tekmovanj«, Štajerski tednik, 16. 
december 2011, št. 97, str. 17; David Breznik, »Atletika. Novinarska konferenca AK Cestno 
podjetje Ptuj. Uspešna sezona in smeli pogledi naprej«, Štajerski tednik, 3. januar 2012, 
št. 1, str. 15.
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ji je poškodba preprečila nastop na Evropskem atletskem prvenstvu, 
ki je potekal junija v Helsinkih, nato pa je izvršni odbor Olimpijskega 
komiteja Slovenije podal odločitev, da se ne bo udeležila olimpijskih 
iger v Londonu, kljub temu da je izpolnila B-normo za nastop. Od 
ptujskih atletinj je tako v Londonu nastopila samo Tatjana Majcen 
Ljubič in na paralimpijskih igrah osvojila šesto mesto v suvanju krogle 
in osmo mesto v metu kopja. Še pred udeležbo na paralimpijskih igrah 
je na Evropskem prvenstvu za športnike invalide, ki je potekalo na 
Nizozemskem, v suvanju krogle in metu kopja osvojila bronasti odličji. 
Poleg uspehov na mednarodnih tekmovanjih je bila Tatjana Majcen 
Ljubič v obdobju med letoma 2002 in 2012 tudi državna prvakinja v 
vseh metalnih disciplinah. Zaradi svojih uspehov je leta 2012 ponovno 
prejela priznanje parašportnice leta, ki sta ga podelila Zveza za šport 
invalidov Slovenije in slovenski Paralimpijski komite. V letu 2012 je AZS 
podelila srebrno plaketo dolgoletnemu trenerju ptujskega atletskega 
kluba, Francu Ivančiču. Ivančič je v 34 letih trenerskega delovanja (kot 

Slika 36: 
Tatjana Majcen 
Ljubič na 
sprejemu leta 
2012

Vir: David Breznik, 
osebni arhiv.
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atlet je začel z udejstvovanjem že leta 1956, med drugim pa je bil tudi 
predsednik AK Ptuj) treniral 43 atletov, tudi olimpijca Mirka Vindiša.330

V olimpijskem letu 2012 so ptujski atleti in atletinje na državnih 
prvenstvih in ostalih atletskih tekmovanjih skupno osvojili 77 odličij. 
Veteranska sekcija atletskega kluba je skupno osvojila 19 odličij. 
Poleg državnih prvenstev so atleti in atletinje kot člani državne 
reprezentance nastopali na mednarodnih tekmovanjih. Za slovensko 
reprezentanco so v letu 2012 nastopali Veronika Domjan, Aljaž Brlek, 
Laura Pajtler, Melani Hentak in Nastja Klanjšek. Med pionirji je v sezoni 
2012 izstopala Maja Bedrač. V pionirski kategoriji U14 je osvojila štiri 
naslove državne prvakinje; v teku na 60 m z ovirami, teku na 200 m z 
ovirami in skoku v daljino ter višino. V isti kategoriji je dve tretji mesti 
na državnem prvenstvu osvojil Jurček Korpič Lesjak – v suvanju krogle 
in v metu vorteksa. Med obetavnimi pionirji U16 v letu 2012 so bili Jan 
Bezjak, Miha Kovač, Jaka Kostanjevec, Boštjan Nahberger in Žan 
Petrovič Malek, ki so dosegali odličja v štafetnih tekih. Jan Bezjak je na 
pionirskem državnem prvenstvu osvojil prvo mesto v teku na 100 m. V 
kategoriji U12 je Sara Serdinšek v skoku v daljino osvojila drugo mesto. 
Med mladinkami je bila v letu 2012 najuspešnejša Veronika Domjan, 
med mladinci pa Aljaž Brlek. Veronika Domjan je osvojila prvi mesti v 
suvanju krogle in metu diska, tako na Atletskem pokalu Slovenije kot 
na državnem prvenstvu za mlajše mladince. Na atletskem mitingu na 
stadionu na Ptuju je Veronika Domjan nato trikrat zapored izboljšala 
državni rekord v metu diska v kategoriji mlajših mladink. Izboljšala 
je 30 let star rekord s serijo metov: 47,67 m, 48,65 m in 49,13 m331. 
Poleg atletskega mitinga so na ptujskem stadionu organizirali državno 
prvenstvo za mlajše člane in članice do 23 let. Skupno so ptujski atleti 

330  Uroš Esih, »Atletika. AK Cestno podjetje Ptuj. Poškodba Kolaričevi preprečila nastop 
na EP«, Štajerski tednik, 29. junij 2012, št. 51, str. 12; David Breznik, »Atletika. Tatjana Majcen 
Ljubič. Majcen Ljubičeva nadaljuje z zbiranjem medalj na velikih tekmovanjih«, Štajerski 
tednik, 6. julij 2012, št. 53, str. 13; Uroš Esih, »Aleksander Lorenčič, predsednik AK CP 
Ptuj. Optimizem temelji na napredku mladih«, Štajerski tednik, 30. oktober 2012, št. 86, 
str. 22; David Breznik, »Atletika. Tatjana Majcen Ljubič. Majcen Ljubičevi novo prestižno 
priznanje«, Štajerski tednik, 14. december 2012, št. 98, str. 13; Uroš Esih, »Atletika. Atletski 
klub Cestno podjetje Ptuj. Trenerju Ivančiču srebrna plaketa AZS«, Štajerski tednik, 16. 
november 2012, št. 90, str. 15; Barbara Rižnar, Obrazi slovenskih pokrajin, Tatjana Majcen 
Ljubič, Mestna knjižnica Kranj, 2020, https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/
majcen-ljubic-tatjana/, pridobljeno 22. februar 2022.

331  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Veronike Domjan 
v metu diska (49,13 m) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji mlajših mladink.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259928734-8ccee0cb-ee5b, pridobljeno 30. januar 2022. 
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in atletinje osvojili 5 odličij, med drugim je prvo mesto v teku na 400 m 
osvojila Laura Pajtler.332

V letu 2013 je ptujski atletski klub nadaljeval z aktivnim delovanjem in 
udeležbami atletov na državnih in mednarodnih tekmovanjih v vseh 
starostnih kategorijah. Na Ptuju je atletski klub v letu 2013 organiziral 
pet tekmovanj, in sicer dva atletska mitinga, Zimsko atletsko prvenstvo 
v metih za kategoriji članov in mlajših mladincev ter mladink, Atletski 
pokal Slovenije v kategoriji mlajših mladincev in mladink ter meddržavno 

332  Uroš Esih, »Atletika. AK Cestno podjetje Ptuj. Domjanova in Brlek na čelu mladinske 
atletike v Sloveniji«, Štajerski tednik, 29. junij 2012, št. 51, str. 12; David Breznik, »Atletika. 
DP za mlajše člane na Ptuju. Pet medalj za člane domačega kluba«, Štajerski tednik, 24. julij 
2012, št. 58, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. AK Cestno podjetje Ptuj. Domjanova rekordno na 
domačem mitingu«, Štajerski tednik, 4. september 2012, št. 70, str. 15; Uroš Esih, »Atletika. 
AK Cestno podjetje Ptuj. Bedračeva je najboljša slovenska atletinja v kategoriji U14«, 
Štajerski tednik, 25. september 2012, št. 76, str. 15; UE, »Atletika. AK Cestno podjetje 
Ptuj. Reprezentančni dres za peterico«, Štajerski tednik, 12. oktober 2012, št. 81, str. 13; 
Uroš Esih, »Aleksander Lorenčič, predsednik AK CP Ptuj. Optimizem temelji na napredku 
mladih«, Štajerski tednik, 30. oktober 2012, št. 86, str. 22.

Slika 37: 
Nina Kolarič pri 
skoku v daljino na 
Mestnem stadionu 
Ptuj leta 2013. 

Vir: Foto: Črtomir 
Goznik, osebni arhiv.
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srečanje veteranskih reprezentanc Slovenije, Avstrije, Češke in Hrvaške. 
Poleg omenjenih atletskih tekmovanj na ptujskem stadionu so s sodniško 
sekcijo pod vodstvom Mitje Horvata pomagali pri izvedbi atletskih 
tekmovanj drugim klubom po Sloveniji. V trenerski sekciji kluba so 
še naprej aktivno delovali trenerji Gorazd Rajher, Aleš Bezjak, Franc 
Ivančič in Milan Cimerman. V letu 2013 se je ptujski atletski klub ponovno 
preimenoval, saj se je končalo sponzorstvo Cestnega podjetja Ptuj. Na 
občnem zboru so potrdili ime Atletski klub Ptuj.333

V sezoni 2013 je Nina Kolarič po poškodbi v letu 2012 ponovno 
začela z udeležbo na tekmovanjih. Med drugim se je junija udeležila 
Sredozemskih iger v Mersinu v Turčiji in v skoku v daljino z rezultatom 
649 cm osvojila srebrno odličje. Največ uspehov za AK Ptuj je v letu 
2013 nanizala Veronika Domjan, ki je v tem obdobju spadala med 
najperspektivnejše mladinke v Sloveniji. Na svetovnem prvenstvu za 
mlajše mladince, ki je potekal v Donetsku, je Domjanova v metu diska 
osvojila četrto mesto z najdaljšim poizkusom 47,66 m. Na državnem 
prvenstvu je v članski konkurenci osvojila naslov državne prvakinje v 
metu diska z rezultatom 46,71 m. Poleg Veronike Domjan so v mladinski 
kategoriji uspešno nastopali Aljaž Brlek, Jan Bezjak, Mark Drevenšek, 
Luka Medic, Tomaž Rakuš, Jurček Korpič Lesjak, Doroteja Domjan, 
Simon in Sara Jurmić in Melani Hentak. Atleti in atletinje pionirske 
kategorije so se poleg državnih prvenstev udeležili Svetovnih šolskih 
športnih iger, ki so potekale v Kanadi. Pionirka Maja Bedrač je poleg 
skoka v daljino postajala vse uspešnejša v mnogoboju. V letu 2013 je 
tekmovala v pionirski kategoriji U16. Udeležila se je mednarodnega 
peteroboja v Budimpešti, kjer je v skoku v daljino z rezultatom 584 cm 
izboljšala osebni rekord. Na športnih igrah v Kanadi je osvojila zmago 
v skoku v daljino s preskočenimi 554 cm in tretje mesto v teku na 100 
m. Na t. i. »mini olimpijadi« je v teku na 100 m tretje mesto osvojil Grega 
Pavlovič, Jaka Kostanjevec pa je v skoku v višino osvojil četrto mesto. 
V pionirski kategoriji so v sezoni 2013 uspešno nastopali tudi Miha 
Kostanjevec, Miha Kovač in Boštjan Nahberger. V septembru so na 
državnem pionirskem prvenstvu atleti in atletinje pod vodstvom trenerja 
Aleša Bezjaka skupno osvojili 10 odličij. Pod vodstvom trenerja Milana 
Cimermana je sezono 2013 izredno uspešno zaključila veteranska 
sekcija, ki je iz leta v leto rezultatsko dokazovala svoj visok nivo v 
veteranski atletiki. Miki Prstec, Branimir Komel, Marko Sluga, Dušan 
Koren, Dejan Dokl in Aleš Velikonja so se ponovno udeležili tekmovanj 

333  Uroš Esih, »Atletika. Aleksander Lorenčič, predsednik AK Ptuj. Aktivni in uspešni v 
vseh starostnih kategorijah«, Štajerski tednik, 15. oktober 2013, št. 81, str. 23.
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na vseh nivojih, od državnih prvenstev do Svetovnih veteranskih iger 
in Balkanskih iger. Na Svetovnih veteranskih igrah v Torinu sta Marko 
Sluga in Miki Prstec skupno osvojila 6 odličij, na Balkanskih igrah v 
Zagrebu pa so skupno osvojili 17 odličij. Leto 2013 je bilo uspešno 
tudi za ptujsko paralimpijko Tatjano Majcen Ljubič. Udeležila se je 
svetovnega prvenstva za športnike invalide, ki je potekalo v francoskem 
mestu Lyon. Nastopila je v treh metalnih disciplinah in v metu diska 
osvojila četrto mesto, v metu kopja osmo mesto in v suvanju krogle 
deveto mesto.334

334  Uroš Esih, »Atletika. Sredozemske igre – Mersin 2013. Kolaričeva v Turčiji do srebrne 
medalje«, Štajerski tednik, 2. julij 2013, št. 51, str. 11; David Breznik, »Atletika. SP za mlajše 
mladince. Veronika Domjan četrta na svetu«, Štajerski tednik, 16. julij 2013, št. 55, str. 13; 
David Breznik, »Atletika. Miting na Ptuju. Kolaričeva in Domjanova zmagali na domačem 
stadionu«, Štajerski tednik, 26. julij 2013, št. 58, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. Državno prvenstvo 
za člane in članice. Kolaričevi se ni razpletlo po željah«, Štajerski tednik, 2. avgust 2013, št. 
60, str. 13; Uroš Esih, »Atletika. Svetovne veteranske igre v Torinu. Sluga in Prstec zbrala 
šest kolajn«, Štajerski tednik, 20. avgust 2013, št. 65, str. 12; David Breznik, »Šport mladih. 
Športne igre šolarjev v Kanadi. Mladi športniki so se vrnili s petimi medaljami«, Štajerski 
tednik, 27. avgust 2013, št. 67, str. 15; David Breznik, »Atletika. Balkanske igre. Kopica medalj 
za ptujske veterane«, Štajerski tednik, 17. september 2013, št. 73, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. 
AK CP Ptuj. Na DP deset kolajn za obetaven naraščaj«, Štajerski tednik, 17. september 
2013, št. 73, str. 13; Uroš Esih, »Atletika. Aleksander Lorenčič, predsednik AK Ptuj. Aktivni 
in uspešni v vseh starostnih kategorijah«, Štajerski tednik, 15. oktober 2013, št. 81, str. 23.

Slika 38: 
Atletska veteranska 
sekcija z odličji v 
letu 2013, od leve: 
Marko Sluga, Dušan 
Koren, Miki Prstec 
in Branimir Komel

Vir: David Breznik, 
osebni arhiv.
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V sezoni 2014 je AK Ptuj organiziral dva večja atletska tekmovanja. V marcu 
so organizirali Zimsko državno prvenstvo v metih v kategoriji za starejše 
mladince in mladinke ter pionirsko kategorijo. V maju pa so organizirali 
Atletsko prvenstvo Slovenije v kategoriji mlajših mladink in mladincev. V 
klubu je bilo aktivnih 18 kategoriziranih atletov in atletinj, od teh jih je 9 
nastopalo za slovensko atletsko reprezentanco. V sezoni 2014 so atleti 
in atletinje AK Ptuj tekmovali na državnih in mednarodnih tekmovanjih v 
različnih starostnih kategorijah. Samo na državnih prvenstvih so skupno 
osvojili 40 odličij. Najboljše rezultate sta dosegali mladinka Veronika 
Domjan in pionirka Maja Bedrač. V pionirski in mladinski kategoriji so 
rezultatsko izstopali še Aljaž Brlek, Grega Pavlovič, Žan Viher, Kristjan 
Čeh, Jurček Korpič Lesjak, Jaka Kostanjevec in Melani Hentak. V članski 
konkurenci je vidnejše rezultate dosegal Matej Jeza v teku na srednje 
proge, saj je na državnem članskem prvenstvu v teku na 5000 m osvojil 
četrto mesto. Veteranska sekcija je tudi v letu 2014 ostajala na enako 
visokem nivoju. Marko Sluga in Miki Prstec sta prejela nagradi, ki jima jih 
je podelila Zveza atletskih veteranov Slovenije. Po drugi strani so uspešno 
potekale vaje in treningi najmlajših generacij, ki so v Atletski šoli Mirka 
Vindiša trenirale pod vodstvom trenerjev in vaditeljev Aleša Bezjaka, 
Barbare Gačnik, Mojce Gramc, Maje Simonič, Hedvike Korošak, Laure 
Pajtler in Davida Hameršaka. Skupno je v več skupinah vadilo okrog 
100 otrok, ki so oblikovali podmladek ptujske atletike. Cilj množičnosti 
in usmerjenost v popularizacijo atletike med mlajšimi generacijami v 
celotni Podravski regiji je klub uresničeval vse od svoje ustanovitve. 
Klub je beležil večje število atletov vse od prenove ptujskega stadiona v 
obdobju let 2003 in 2005. Kljub temu pa je od prenove stadiona minilo 
desetletje, zato pogoji za vadbo niso bili več idealni. Obnovo atletske 
steze so načrtovali v letu 2015. V zimskem delu sezone so se atleti in 
atletinje srečevali s prostorsko stisko zaradi zasedenosti dvoran, vendar 
so težave reševali z usklajevanjem urnikov. V tem obdobju so v klubu 
izpostavili tudi problematiko maloštevilne članske kategorije. Atleti in 
atletinje so namreč dosegali visok nivo tekmovalne uspešnosti v pionirski 
in mladinski kategoriji, nato pa so prehitro zaključevali svoje kariere bodisi 
zaradi poškodb bodisi zaradi študijskih in delovnih obveznosti. Za AK Ptuj 
je bila težava podaljšanja atletske kariere še toliko večja zaradi periferne 
lege, saj so mnogi atleti in atletinje zaradi šolanja in delovnih obveznosti 
spremenili kraj bivanja.335

335  Uroš Esih, »Atletika. Člansko državno prvenstvo. Še dva državna članska naslova za 
Domjanovo«, Štajerski tednik, 8. avgust 2014, št. 62, str. 11; Uroš Esih, »Atletika. Aleksander 
Lorenčič, predsednik AK Ptuj. Dobri rezultati niso nujno povezani s financami«, Štajerski 
tednik, 9. december 2014, št. 95, str. 20; UE, »Atletika. AK Ptuj. Prstec in Sluga del slovenske 
veteranske ekipe«, Štajerski tednik, 12. december 2014, št. 96, str. 14.
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Za atletinjo Veroniko Domjan je bila sezona 2014 sezona izboljševanja 
rekordov. V zimskem delu sezone je na državnem dvoranskem 
prvenstvu izboljšala državni rekord v suvanju krogle z rezultatom336 
14,30 m v kategoriji starejših mladink. S tem rezultatom je izpolnila 
normo za nastop na Svetovnem mladinskem prvenstvu v ZDA. Na 
državnem prvenstvu v metih, ki je potekalo na Ptuju, je izboljšala 
državni članski rekord v metu diska. Rekord 52,42 m je leta 1986 
postavila Branka Bandur, Domjanova pa ga je izboljšala z rezultatom 
53,54 m. V juliju se je udeležila Svetovnega mladinskega prvenstva 
v Oregonu v ZDA in dosegla 18. mesto z rezultatom 47,07 m. Sezono 
2014 je zaključila z zmago v metu diska na članskem državnem 
prvenstvu v Celju. Pionirka Maja Bedrač je prav tako uspešno začela 
leto 2014 že v zimskem delu sezone. Osvojila je 5 državnih dvoranskih 
naslovov v skoku v daljino in teku na 60 m z ovirami v kategorijah 
U16, mlajših mladink in mladinski kategoriji do 20 let. Na državnem 
prvenstvu za mlajše mladince in mladinke na Ptuju je Maja Bedrač 
osvojila prvo mesto v skoku v daljino, v teku na 100 m z ovirami pa 
je pritekla na drugo mesto. Na istem tekmovanju je poleg Bedračeve 
izstopal Grega Pavlovič, ki je osvojil prvo mesto v teku na 100 in 200 
m. Oba atleta sta nastopila na Evropskih kvalifikacijah za Mladinske 
olimpijske igre, ki so potekale v azerbajdžanskem glavnem mestu, v 
Bakuju. Pavlovič je osvojil šesto mesto v teku na 200 m, Bedračeva 
pa je zmagala v sedmeroboju. V Bakuju sta nastopila tudi Boštjan 
Nahberger, ki je zmagal v deseteroboju, in Žan Viher, ki je zmagal v 
osmeroboju. Na državnem pionirskem prvenstvu v Celju je poleg Maje 
Bedrač rezultatsko izstopal Jurček Korpič Lesjak, oba sta namreč 
osvojila tri državne naslove. Maja Bedrač je postala državna pionirska 
prvakinja v skoku v daljino, skoku v višino in teku na 100 m, Jurček 
Korpič Lesjak pa je postal državni pionirski prvak v metu diska, metu 
kladiva in suvanju krogle. V decembru 2014 so se Maja Bedrač, Žan 
Viher, Jaka Kostanjevec, Sara Serdinšek, Miha Kostanjevec in Saša 
Maučec udeležili Mednarodnih iger šolarjev, ki so potekale v Avstraliji. 
Maja Bedrač je tretje leto zapored zmagala v skoku v daljino, poleg 
tega je osvojila drugo mesto v teku na 100 m. Žan Viher je osvojil peto 

336  Gledano na stanje rekordov na dan 24. januar 2022 je rezultat Veronike Domjan v 
suvanju krogle (14, 30 m) še vedno aktualen dvoranski državni rekord v kategoriji starejših 
mladink.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije v dvorani, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-v-dvorani/#1454250814454-1eab353a-235c, pridobljeno 30. januar 2022.
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mesto v skoku v daljino z rezultatom 632 cm, Jaka Kostanjevec pa 
šesto mesto v skoku v višino.337

V letu 2015 so glavna imena ptujske atletike ostala enaka, rezultatsko 
so ponovno najbolj izstopali Veronika Domjan, Maja Bedrač in Grega 
Pavlovič. Veronika Domjan je nadaljevala z izboljšavami državnega 
rekorda v metu diska. V februarju je na Zimskem državnem prvenstvu 
v metih, ki je potekal na Ptuju, trikrat izboljšala članski državni rekord 
v metu diska s končnim rezultatom 56,31 m. Poleg državnih prvenstev, 
kjer je osvojila več naslovov državne prvakinje v metih, je nastopala 
na mednarodnih tekmovanjih. Udeležila se je Evropskega prvenstva 
za starejše mladince in mladinke, ki je potekalo na Švedskem in v 
metu diska osvojila srebrno odličje, obenem pa ponovno izboljšala 
državni rekord z rezultatom338 56,63 m. Nastopila je na Balkanskem 
prvenstvu v kategoriji članov, kjer je osvojila drugo mesto v metu diska. 
V suvanju krogle pa je osvojila 15. mesto. Enako kot Domjanova je več 
medalj na različnih prvenstvih osvojila tudi Maja Bedrač. V sezoni 
2015 je med drugim nastopila na Svetovnem prvenstvu za mlajše 
mladinke in mladince, ki je potekalo v Caliju, v Kolumbiji in osvojila 
bronasto odličje v skoku v daljino z rezultatom 622 cm ter izboljšala 
svoj osebni rekord. V gruzijskem glavnem mestu Tbilisi je nastopila na 
Festivalu evropske mladine in v skoku v daljino osvojila prvo mesto z 
rezultatom 601 cm. Bedračeva je poleg svoje glavne discipline skoka 

337  Uroš Esih, »Atletika. Atletski klub Ptuj. Še peti naslov letos za Bedračevo«, Štajerski 
tednik, 14. februar 2014, št. 13, str. 12; UE, »Atletika. Atletski klub Ptuj. Domjanova v sezono 
z normo za SP v ZDA«, Štajerski tednik, 21. februar 2014, št. 15, str. 13; Uroš Esih, »Atletika. 
Atletski klub Ptuj. Domjanova rekordno tudi v metu diska«, Štajerski tednik, 28. februar 
2014, št. 17, str. 12; David Breznik, »Atletika. Državno prvenstvo v metih. Domjanova 
popravila 27 let star državni rekord!«, Štajerski tednik, 7. marec 2014, št. 19, str. 11; Uroš 
Esih, »Atletika. Atletski klub Ptuj. Pavlovič in Bedračeva blestela na domačem stadionu«, 
Štajerski tednik, 20. maj 2014, št. 39, str. 15; Uroš Esih, »Atletika. Atletski klub Ptuj. Pavlovič 
šesti v Evropi«, Štajerski tednik, 6. junij 2014, št. 44, str. 12; Uroš Esih, »Atletika. Atletski klub 
Ptuj. Izvenserijska Bedračeva in Lesjak Korpič«, Štajerski tednik, 8. julij 2014, št. 53, str. 13; 
Uroš Esih, »Atletika. Svetovno mladinsko prvenstvo. Domjanova 18. na svetu«, Štajerski 
tednik, 29. julij 2014, št. 59, str. 13; Uroš Esih, »Atletika. Člansko državno prvenstvo. Še 
dva državna članska naslova za Domjanovo«, Štajerski tednik, 8. avgust 2014, št. 62, str. 
11; David Breznik, »Šport mladih. Mednarodne igre šolarjev. Maja Bedrač v Avstraliji prva 
in druga«, Štajerski tednik, 16. december 2014, št. 97, str. 13; David Breznik, »Šport mladih. 
Mednarodne igre šolarjev. Mladi športniki združeni na igrah v Avstraliji«, Štajerski tednik, 
19. december 2014, št. 98, str. 17.

338  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Veronike Domjan 
v metu diska (56,63 m) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji starejših mladink.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259890525-1a7dbadd-5512, pridobljeno 30. januar 2022.
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v daljino gojila tekaške discipline na kratke proge, nastopala pa je 
tudi v mnogoboju. Na državnem prvenstvu v mnogoboju je v kategoriji 
mlajših mladink osvojila naslov državne prvakinje in z osvojenimi 
5277 točkami izboljšala državni rekord339. Na Svetovnem prvenstvu v 
kategoriji mlajših mladincev in mladink je poleg Maje Bedrač nastopil 
Grega Pavlovič, ki je v teku na 200 m z rezultatom 21,82 s izboljšal 
svoj osebni rekord in osvojil 26. mesto. Vsi trije so bili ob koncu sezone 
2015 nagrajeni s strani AZS. Na prireditvi Najboljši atlet leta 2015 je 
Veronika Domjan dobila priznanje za najboljšo atletinjo v kategoriji 
starejših mladink, Maja Bedrač za najboljšo atletinjo v kategoriji mlajših 
mladink in Grega Pavlovič za najboljšega atleta med mlajšimi mladinci. 
Veroniki Domjan in Maji Bedrač so za njune dosežke podelili bronaste 
plakete Atletske zveze Slovenije. Poleg treh najperspektivnejših atletov 
sta bila nagrajena tudi njuna trenerja, Aleš Bezjak in Gorazd Rajher. V 
pionirskih in mladinskih kategorijah so rezultatsko izstopali še Jurček 
Korpič Lesjak, Doroteja Domjan, Boštjan Nahberger, Žan Viher, Melani 
Hentak, Luka Medic, Jaka Kostanjevec in Kristjan Čeh. V članski 
konkurenci je v sezoni 2015 ponovno nastopala Nina Kolarič, ki je na 
Balkanskem dvoranskem prvenstvu v skoku v daljino osvojila četrto 
mesto. Veteranska sekcija je nadaljevala z uspehi na najpomembnejših 
tekmovanjih. V letu 2015 so se udeležili tako Svetovnega prvenstva kot 
Balkanskih iger in ponovno zbrali veliko število odličij. Tudi v sezoni 
2015 so rezultatsko izstopali najstarejši ptujski veteran v atletiki – 
Marko Sluga, Miki Prstec in Branimir Komel.340

339  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Maje Bedrač v 
sedmeroboju (5277 točk) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji mlajših mladink.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259928734-8ccee0cb-ee5b, pridobljeno 30. januar 2022. 

340  David Breznik, »Atletika. Evropsko prvenstvo za starejše mladince. Uspeh kariere 
Veronike Domjan – srebrna medalja na EP«, Štajerski tednik, 21. julij 2015, št. 55, str. 12; 
David Breznik, »Atletika. Državno prvenstvo v mnogoboju. Maji Bedrač državni naslov in 
rekord«, Štajerski tednik, 9. oktober 2015, št. 78, str. 10; David Breznik, »Atletika. Podelitev 
nagrad AZS za leto 2015. Nagrade Domjanovi, Bedračevi in Pavloviču«, Štajerski tednik, 
17. november 2015, št. 89, str. 13; David Breznik, »Atletska sezona za zgodovino«, Štajerski 
tednik, 29. december 2015, št. 100, str. 13.
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Slika 40: 
Obnova atletske 
steze na Mestnem 
stadionu Ptuj leta 
2015

Vir: Arhiv Zavoda za 
šport Ptuj.

Slika 39: 
Obnova atletske 
steze na Mestnem 
stadionu Ptuj leta 
2015

Vir: Arhiv Zavoda za 
šport Ptuj.
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V obdobju med 28. oktobrom 2015 in 11. novembrom 2015 so na 
ptujskem mestnem stadionu izvedli več obnovitvenih del. Na atletski 
stezi iz umetne mase, ki je bila položena v letu 2003, se je po več kot 
desetletju redne uporabe začela kazati obraba in potrebna je bila 
sanacija na več delih proge. Poleg obrabe je težavo predstavljalo 
zadrževanje vode na vzhodni strani stadiona, kjer so uredili kanalete 
za odvodnjavanje. Drenažni sistem so uredili tudi na startu proge za 
110 m. Sledila je obnova bazena za vodne prepreke in obnova delov 
atletske steze. Tartansko podlago so najprej strojno očistili, nato so 
odstranili uničene dele sintetične podlage, jo zamenjali in zapolnili ter 
na novo začrtali.341

341  Arhiv Zavoda za šport Ptuj, Prenova sintetične prevleke atletske steze na mestnem 
stadionu Ptuj – Dnevnik del.
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Delovanje AK Ptuj in rezultati atletov 
med letoma 2016 in 2022
V letu 2016 so v AK Ptuj sprejeli strategijo delovanja in opredelili cilje 
za obdobje med letoma 2016 in 2020. Glavna cilja sta skozi celotno 
delovanje kluba ostajala enaka, in sicer večja popularizacija atletike 
na širšem območju ptujske občine ter doseganje uspehov na vseh 
nivojih tekmovanj, v vseh kategorijah. S prizadevanjem za kvalitetno 
atletsko infrastrukturo in zagotavljanjem tehnološko ter informacijsko 
podprtega sodobnega trenažnega procesa, je bil cilj uvrstitev ptujskih 
atletov in atletinj v državno reprezentanco ter njihova udeležba na 
mednarodnih tekmovanjih (obenem so želeli še naprej zagotavljati 
finančne in kadrovske pogoje za udeležbo na tekmovanjih). Poleg 
nadgradnje delovanja atletske šole in zagotavljanja podmladka ptujske 
atletike si je AK Ptuj do leta 2020 zadal tudi cilj razširitve celotne 
tekmovalne baze atletov, kar bi pomenilo tudi razširitev članske 
kategorije. AK Ptuj je v obdobju 2016 in 2020 načrtoval organizacijo 
tekmovanj na občinski, regionalni, državni in mednarodni ravni. Že v 
letu 2016 so med glavne cilji opredelili tudi izpolnitev norme za poletne 
olimpijske igre v Tokiu 2020. 342

V letu 2016 sta s svojimi uspehi nadaljevali Veronika Domjan in Maja 
Bedrač. Veronika Domjan se je na vrhuncu letne sezone udeležila 
Evropskega članskega prvenstva v Amsterdamu. V prvem delu sezone 
je Domjanovi uspelo dvakrat izboljšati državni rekord v metu diska. 
Do nastopa na evropskem prvenstvu je rekord znašal 59,55 m. V 
Amsterdamu je Veronika Domjan na nastopu v kvalifikacijah postala 
prva Slovenka, ki je v metu diska presegla dolžino 60 m in dosegla 

342  Arhiv AK Ptuj, Strategija in cilji 2016–2020.
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rezultat343 60,11 m. V finalnem nastopu se je uvrstila na 10. mesto z 
rezultatom 58,12 m. Državni rekord Domjanove v metu diska z dolžino 
60,11 m je za ptujsko atletiko pomenil enega največjih uspehov.344

343  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Veronike Domjan 
v metu diska (60,11 m) še vedno aktualen državni rekord v članski kategoriji.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259810540-049e3487-1ae7, pridobljeno 30. januar 2022.

344  DB, sta, »Atletika. Evropsko prvenstvo v Amsterdamu. Domjanova kot prva Slovenka 
presegla mejo 60 metrov«, Štajerski tednik, 8. julij 2016, št. 54, str. 11; David Breznik, 
»Atletika. Člansko EP v Amsterdamu. Desetka za Veroniko Domjan«, Štajerski tednik, 12. 
julij 2016, št. 55, str. 11.

Slika 41: 
Veronika Domjan 
v metu diska leta 
2020

Vir: Foto: Peter 
Kastelic, hrani: 
Atletska zveza 
Slovenije.
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V sezoni 2016 je na mednarodnih tekmovanjih uspešno nastopala Maja 
Bedrač, ki je tekmovala v kategoriji mlajših mladink. Na Balkanskem 
prvenstvu za mlajše mladince in mladinke, ki je potekalo v Srbiji, je Maja 
Bedrač v skoku v daljino z rezultatom345 636 cm osvojila prvo mesto 
in izboljšala državni rekord. Julija 2016 je nastopila na Evropskem 
prvenstvu za mlajše mladince in mladinke, ki je potekalo v gruzijskem 
glavnem mestu, Tbilisiju. V skoku v daljino je z rezultatom 619 cm 
osvojila drugo mesto. Poleg naslova državne prvakinje v skoku v daljino 
je osvojila tudi naslov državne prvakinje v sedmeroboju. Na evropskem 
prvenstvu v Gruziji so poleg Maje Bedrač nastopili tudi Kristjan Čeh 
(26. mesto v metu diska), Jurček Korpič Lesjak (22. mesto v metu 
kladiva) in Žan Viher (20. mesto v teku na 110 m z ovirami). V veteranski 
sekciji je s svojimi dosežki izstopal najstarejši veteran Marko Sluga, 
ki je tekmoval v kategoriji M80 (med 75 in 80 let). V sezoni 2016 je 
nastopal na Svetovnih veteranskih igrah, Evropskih veteranskih igrah, 
Balkanskem veteranskem prvenstvu in Panpacifiških igrah. Nastopil 
je na državnih prvenstvih in drugih manjših mednarodnih veteranskih 
tekmovanjih. Na evropskih in svetovnih prvenstvih je skupno osvojil 

345  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Maje Bedrač v 
skoku v daljino (636 cm) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji mlajših mladink.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259928734-8ccee0cb-ee5b, pridobljeno 30. januar 
2022.

Slika 42:
Podelitev nagrad 
AZS leta 2016, z 
leve: Aleš Bezjak, 
Veronika Domjan, 
Nina Kolarič in 
Maja Bedrač

Vir: Arhiv AK Ptuj.
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28 odličij. AZS je Veroniki Domjan, Maji Bedrač in Marku Slugi podelila 
priznanja na prireditvi Naj atlet leta 2016. Veronika Domjan je dobila 
priznanje za najboljšo atletinjo leta v kategoriji mlajših članic, Maja 
Bedrač je dobila priznanje za najboljšo atletinjo v kategoriji mlajših 
mladink, Marko Sluga pa je dobil priznanje za najboljšega atleta v 
kategoriji veteranov. Poleg njih je bronasto plaketo za dolgoletne 
uspehe na področju atletike prejela Nina Kolarič, ki je v letu 2016 
zaključila aktivno atletsko kariero.346

346  David Breznik, »Atletika. Balkansko prvenstvo za mlajše mladince. Maja Bedrač 
letos najbolje na svetu«, Štajerski tednik, 5. julij 2016, 53, str. 13; David Breznik, »Atletika. 
Evropsko prvenstvo. Maja Bedrač druga v Evropi«, Štajerski tednik, 19. julij 2016, št. 57, 
str. 14; David Breznik, »Atletika. Prvenstvo Slovenije v mnogoboju. Štiri medalje ptujskim 
atletom«, Štajerski tednik, 7. oktober 2016, št. 80, str. 13; David Breznik, »Atletika. Naj 
atlet 2016. Domjanova, Bedračeva in Sluga najboljši v svoji kategoriji«, Štajerski tednik, 15. 
november 2016, št. 90, str. 13; David Breznik, »Atletika. Veteranski tekmovanji v Avstraliji. 
Združili športni in popotniški duh«, Štajerski tednik, 25. november 2016, št. 93, str. 12; 
UR, »Kronika 2016. Šport. Atletika: Veronika Domjan in Maja Bedrač med najboljšimi 
slovenskimi atletinjami«, Štajerski tednik, 20. december 2016, št. 100, str. 15.

Slika 43: 
Evropsko 
prvenstvo za 
mlajše mladince in 
mladinke v Tbilisiju 
leta 2016, od leve: 
Kristjan Čeh, trener 
Aleš Bezjak, Maja 
Bedrač, Žan Viher, 
trener Gorazd 
Rajher in Jurček 
Korpič Lesjak

Vir: Arhiv AK Ptuj.
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V sezoni 2017 je Veronika Domjan kot članica AK Ptuj in stalna članica 
slovenske reprezentance nastopala na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih. Na Evropskem ekipnem prvenstvu 2. lige, ki je potekalo 
v Izraelu, je za slovensko reprezentanco nastopila v metu diska 
(osvojila peto mesto) in suvanju krogle (osvojila 10. mesto). Na vrhuncu 
atletske sezone je julija 2017 nastopila na Evropskem prvenstvu v 
kategoriji mlajših članov in članic do 23. let na Poljskem. V metu diska 
je z rezultatom 58,48 m osvojila bronasto odličje. Za svoje uspehe je 
bila nagrajena s priznanjem za najboljšo športnico leta 2017 v Mestni 
občini Ptuj. V sezoni 2017 so rezultatsko izstopali še Maja Bedrač, Žan 
Viher, Kristjan Čeh, Jurček Korpič Lesjak, Boštjan Nahberger in Grega 
Pavlovič. Maja Bedrač, Žan Viher in Kristjan Čeh so se julija udeležili 
Evropskega prvenstva v kategoriji starejših mladincev in mladink v 
Italiji. Najboljše je nastopila Maja Bedrač, ki je v skoku v daljino z 

Slika 44: 
Nastop atletskega 
veterana Mikija 
Prsteca na 
Mestnem stadionu 
Ptuj leta 2022

Vir: Foto: Črtomir 
Goznik, osebni arhiv.
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rezultatom 626 cm osvojila šesto mesto. Žan Viher je v teku na 110 m z 
ovirami dosegel 34. mesto. Za Kristjana Čeha je bil najboljši rezultat v 
sezoni 2017 prav tako postavljen pred odhodom na mladinsko evropsko 
prvenstvo. V metu diska je z rezultatom 59,51 m izboljšal osebni in 
mladinski rekord. Atleti in atletinje so sezono 2017 zaključili z državnim 
prvenstvom v mnogoboju, kjer je Maja Bedrač nastopila v kategoriji 
članic in v sedmeroboju osvojila prvo mesto. V kategoriji starejših 
mladincev je v deseteroboju prvo mesto dosegel Žan Viher. Skupno 
so ptujski atleti in atletinje na državnih prvenstvih osvojili 57 odličij. 
Veteranska sekcija, v kateri sta v sezoni 2017 izstopala Miki Prstec 
in Marko Sluga, je na državnih prvenstvih skupno osvojila 29 odličij. 
Rezultatsko je bil najuspešnejši Miki Prstec, ki je tekmoval v starostni 
kategoriji M60, in osvojil 10 zmag na državnih prvenstvih, izboljšal je tri 
državne veteranske rekorde, osvojil tri zmage na balkanskih veteranskih 
igrah in uspel z dvema uvrstitvama v finale na Evropskem veteranskem 
prvenstvu. AZS mu je za naštete uspehe podelila priznanje za najbolj 
vsestranskega atleta v veteranski kategoriji v sezoni 2017.347

V letu 2017 je AK Ptuj na organizacijskem področju izpeljal Prvenstvo 
Slovenije v metih v kategoriji starejših mladincev in mladink ter pionirske 
kategorije, Atletsko prvenstvo Slovenije v kategoriji starejših mladincev 
in mladink ter veteranski miting v šesteroboju. Na lokalnem, državnem 
in mednarodnem nivoju so atletska tekmovanja organizirali tudi v letu 
2018, in sicer je na ptujskem stadionu potekalo Zimsko prvenstvo v 
metih v članski, mladinskih in pionirskih kategorijah; Atletsko ekipno 
in posamično prvenstvo Slovenije v mnogoboju v pionirski kategoriji 
U14; Atletsko ekipno prvenstvo v članski konkurenci in Četveroboj 
reprezentanc Slovenije, Češke, Slovaške in Madžarske v kategoriji 
mlajših mladincev in mladink. Za organizacijo tekmovanj je v AK Ptuj 

347  David Breznik, »Atletika. EEP, 2. liga. Domjanova v Izraelu za reprezentanco prispevala 
11 točk«, Štajerski tednik, 27. junij 2017, št. 50, str. 12; David Breznik, »Atletika. AK Ptuj. 
Štirje naslovi za ptujsko atletiko«, Štajerski tednik, 7. julij 2017, št. 53, str. 12; David Breznik, 
»Atletika. Evropsko prvenstvo za mlajše člane in članice do 23 let. Domjanova z izidom 
sezone do brona«, Štajerski tednik, 18. julij 2017, št. 56, str. 12; David Breznik, »Atletika. 
Evropsko prvenstvo za starejše mladince. Maja Bedrač v igri centimetrov šesta«, Štajerski 
tednik, 25. julij 2017, št. 58, str. 12; David Breznik, »Atletika. EP za veterane na Danskem. 
Prstec izboljšal 29 let star rekord«, Štajerski tednik, 11. avgust 2017, št. 63, str. 15; David 
Breznik, »Atletika. DP v mnogoboju. Bedračeva članska prvakinja«, Štajerski tednik, 13. 
oktober 2017, št. 80, str. 14; David Breznik, »Atletika. Veterani. Prstecu dve priznanji krovne 
organizacije«, Štajerski tednik, 3. november 2017, št. 85, str. 15; David Breznik, »Atletika. 
Atletski klub Ptuj. Odlični mladi atleti in veterani«, Štajerski tednik, 8. januar 2018, št. 2, 
str. 14; Jože Mohorič, David Breznik, »Športnik leta 2017 v mestni občini Ptuj. Balta tretjič 
in Domjanova prvič«, Štajerski tednik, 26. januar 2018, št. 7, str. 12.
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skrbel celoten trenerski, vaditeljski in sodniški kader. Sodniška sekcija 
AK Ptuj je sodelovala pri izvedbi atletskih tekmovanj drugje po Sloveniji. 
Za kakovost na organizacijskem področju je AZS na prireditvi Naj 
atlet leta 2018 podelila AK Ptuj nagrado za najboljšega organizatorja 
tekmovanj v letu 2018.348

Rezultatsko sta v sezoni 2018 izstopala Veronika Domjan in Kristjan 
Čeh, ki sta največje uspehe dosegala v metu diska. Veronika Domjan 
se je po zaključenih pripravah in osvojenem naslovu državne prvakinje 
v metu diska in suvanju krogle udeležila Evropskega atletskega 
prvenstva, ki je potekalo med 6. in 12. avgustom v Berlinu. V metu 
diska je zasedla 27. mesto. Udeležila se je tudi Sredozemskih iger, 
ki so potekale v španskem mestu Tarragona in v metu diska z 
rezultatom 56,26 m osvojila sedmo mesto. Kristjan Čeh je v kategoriji 
starejših mladincev v sezoni 2018 večkrat izboljšal državni rekord 
v metu članskega diska (disk težek 2 kg) in državni rekord v metu 
diska za starejše mladince (disk težek 1,75 kg). Izboljšal je tudi svoj 
osebni rekord v suvanju šestkilogramske krogle z rezultatom 18,06 
m. Na Sredozemskih igrah je v kategoriji starejših mladincev v metu 
dvokilogramskega diska z rezultatom349 62,03 m osvojil drugo mesto 
in ponovno izboljšal osebni in državni rekord. Kot član državne 
reprezentance je nastopil na Svetovnem mladinskem prvenstvu, ki 
je potekalo na Finskem in zasedel 15. mesto z rezultatom 56,57 m. 
Udeležil se je tudi članskega Balkanskega prvenstva v Bolgariji, kjer 
je osvojil četrto mesto. Največji uspeh sezone je Kristjan Čeh dosegel 
junija 2018 na atletskem peteroboju reprezentanc starejših mladincev 
na Češkem, kjer je v metu diska dosegel rezultat350 66,06 m in ponovno 
izboljšal državni rekord. V kategoriji starejših mladincev je bil dosežen 
rezultat najboljši rezultat v evropski in drugi v svetovni konkurenci. Za 

348  David Breznik, »Atletika. Atletski klub Ptuj. Odlični mladi atleti in veterani«, Štajerski 
tednik, 8. januar 2018, št. 2, str. 14; David Breznik, »Atletika. Atlet leta 2018. Nagrajeni 
Domjanova, Čeh in AK Ptuj«, Štajerski tednik, 16. november 2018, št. 89, str. 12.

349  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Kristjana Čeha 
v metu dvokilogramskega diska (62,03 m) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji 
starejših mladincev.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259882216-498f4da8-fcd6, pridobljeno 31. januar 2022.

350  Gledano na stanje rekordov na dan 18. december 2021 je rezultat Kristjana Čeha 
v metu diska težkega 1,75 kg (66,06 m) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji 
starejših mladincev.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259882216-498f4da8-fcd6, pridobljeno 31. januar 2022.
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svoje dosežke sta bila tako Domjanova kot Čeh nagrajena s strani AZS 
na podelitvi Atlet leta 2018. Domjanova je prejela priznanje za drugo 
najboljšo atletinjo v kategoriji mlajših članic do 23 let, Čeh pa priznanje 
za tretjega najboljšega atleta v kategoriji starejših mladincev.351

351  David Breznik, »Atletika. AK Ptuj. Čeh postavil dva izjemna rekorda s svetovno veljavo«, 
Štajerski tednik, 11. maj 2018, št. 36, str. 12; David Breznik, »Atletika. Tekmovanje v Velenju. 
Čeh rekordno v suvanju krogle«, Štajerski tednik, 22. maj 2018, št. 39, str. 29; David Breznik, 
»Atletika. Vnovičen vrhunski met Kristjana Čeha«, Štajerski tednik, 22. junij 2018, št. 48, 
str. 13; David Breznik, »Sredozemske igre. Atletika, boks, rokomet. Vrhunski met Čeha 
za srebrno medaljo«, Štajerski tednik, 3. julij 2018, št. 51, str. 15; David Breznik, »Atletika. 
Svetovno mladinsko prvenstvo. Kristjan na Finskem nepričakovano obstal v kvalifikacijah«, 
Štajerski tednik, 17. julij 2018, št. 55, str. 15; David Breznik, »Atletika. Prvenstvo Slovenije 
za člane in članice. Dva naslova in skupno sedem medalj«, Štajerski tednik, 20. julij 2018, 
št. 56, str. 13; David Breznik, »Atletika. Balkansko prvenstvo. Čeh s sproščenim metom do 
odličnega četrtega mesta«, Štajerski tednik, 24. julij 2018, št. 57, str. 16; David Breznik, sta, 
»Atletika. Evropsko prvenstvo v Berlinu. Treningi in počutje odlični, v krogu pa nisem mogla 
storiti ničesar«, Štajerski tednik, 14. avgust 2018, št. 63, str. 27; David Breznik, »Atletika. 
Atlet leta 2018. Nagrajeni Domjanova, Čeh in AK Ptuj«, Štajerski tednik, 16. november 
2018, št. 89, str. 12.

Slika 45: 
Kristjan Čeh ob 
rekordni znamki v 
kategoriji starejših 
mladincev na 
Češkem leta 2018

Vir: David Breznik, 
osebni arhiv.
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Poleg Veronike Domjan in Kristjana Čeha so se v letu 2018 tekmovanj 
uspešno udeleževali tudi drugi atleti in atletinje AK Ptuj. Jurček Korpič 
Lesjak se je udeležil Peteroboja reprezentanc Češke, Madžarske, 
Poljske, Slovenije in Slovaške, ki je potekal na Češkem in v kategoriji 
starejših mladincev v metu kladiva osvojil četrto mesto. Atletinja Sara 
Serdinšek, ki je v sezoni 2018 nastopala v kategoriji starejših mladink, 
je na Zimskem prvenstvu v metih na Ptuju osvojila srebrno odličje v 
metu kladiva. Nato je na prvenstvu za starejše mladince in mladinke, 
ki je potekalo v Celju, v metu kladiva osvojila bronasto odličje. V Novi 
Gorici je na Atletskem prvenstvu Slovenije osvojila sedmo mesto v 
suvanju krogle. Na prvenstvu za starejše mladince in mladinke v Celju 
je nastopila tudi Gaja Elena Stanovnik, ki je v teku na 200 m osvojila 
28. mesto, medtem, ko je Grega Pavlovič na prvenstvu v članski 
kategoriji osvojil 12. mesto v teku na 200 m in 13. mesto v teku na 
100 m. V članski kategoriji je na ekipnem prvenstvu, ki je potekalo na 
Ptuju, Zoran Nedog osvojil deveto mesto v teku na 1500 m. V kategoriji 
mlajših mladink je Nika Visenjak osvojila osmo mesto v troskoku na 
Mednarodnem dvoranskem skakalnem mitingu, ki je potekalo v Celju. V 
kategoriji mlajših mladincev pa je Alen Smiljan na Atletskem prvenstvu 
Slovenije osvojil 12. mesto v teku na 200 m. V pionirski kategoriji se je 
leta 2018 najbolj izkazal Vasja Rimele, ki je na dvoranskem prvenstvu 
Slovenije, ki je potekalo v Novi Gorici, v kategoriji U16 osvojil četrto 
mesto v skoku v daljino.352

V letu 2019 so rezultatsko najbolj izstopali Kristjan Čeh, Veronika 
Domjan in Žan Viher. Za Kristjana Čeha je sezona 2019 pomenila 
večkratno izboljšanje rekorda v metu diska in nastop na evropskem 
in svetovnem atletskem prvenstvu. Nastopil je na Evropskem pokalu v 
metih, kjer je v metu diska osvojil zlato odličje z rezultatom 62,90 m. Na 
vrhuncu sezone se je udeležil Evropskega prvenstva v kategoriji mlajših 
članov do 23 let, ki je potekalo na Švedskem. Z rezultatom 63,82 m 
osvojil prvo mesto in postal evropski prvak v metu diska v kategoriji 
mlajših članov. Sledil je nastop na Svetovnem atletskem prvenstvu 
v članski kategoriji v Dohi, v Katarju, kjer je zasedel 31. mesto. Za 
svoje uspehe v sezoni 2019 je Kristjan Čeh s strani AZS na prireditvi 
Naj atlet leta 2019 prejel dve priznanji – v kategoriji mlajših članov do 
23 let je dobil priznanje za najboljšega atleta, v članski kategoriji pa 
je med najboljšimi atleti zasedel drugo mesto. Veronika Domjan je v 
letu 2019 osvojila naslov državne prvakinje v metu diska in nastopila 

352  Atletski klub Ptuj, Rezultati ptujskih atletov in atletinj do leta 2019, https://atletski-
klub-ptuj.si/atlet/, pridobljeno 27. julij 2022.
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Slika 46: 
Kristjan Čeh 
na Prvenstvu 
Slovenije leta 
2019

Vir: Foto: Peter 
Kastelic, hrani: 
Atletska zveza 
Slovenije.
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na treh večjih tekmovanjih. Na Evropskem pokalu v metih je osvojila 
sedmo mesto v metu diska. Nastopila je na 30. Poletni univerzijadi, 
ki je potekala v Neaplju, kjer je osvojila osmo mesto. Na Balkanskem 
prvenstvu pa je osvojila bronasto odličje. V sezoni 2019 je med ptujski 
atleti izstopal tudi Žan Viher, ki je v skoku v daljino v članski konkurenci 
osvojil naslov državnega prvaka.353

V letu 2019 je uspešno nastopala tudi atletinja Maja Bedrač, ki je na 
prvenstvu za mlajše člane v Novi Gorici v teku na 100 m z ovirami in v 
skoku v daljino osvojila zlati odličji. V članski kategoriji pa je v skoku v 
daljino osvojila srebrno odličje. Na članskem prvenstvu, ki je potekalo 
v Celju so poleg Maje Bedrač nastopili tudi Karmen Grnjak, Gaja Elena 
Stanovnik, Špela Gaber, Vita Kovačec in Alen Smiljan. Karmen Grnjak 
je osvojila bronasto odličje v skoku v višino. Gaja Elena Stanovnik je v 
teku na 100 m osvojila deveto mesto. Špela Gaber je v suvanju krogle 
osvojila peto mesto, prav tako peta pa je bila tudi Vita Kovačec v 
skoku v višino. Alen Smiljan se je v teku na 100 m uvrstil na 16. mesto. 
V kategoriji mlajših in starejših mladincev so v sezoni 2019 uspešno 
nastopali Sara Serdinšek, Anej Čurin Praprotnik, Zala Cunk, Melani 
Cafuta, Vita Kovačec, Nika Visenjak, Vasja Rimele in Alen Smiljan. 
Sara Serdinšek je na Zimskem prvenstvu v metih, ki je potekalo v 
Domžalah, osvojila bronasto odličje v metu kladiva. Prav tako je v 
metu kladiva osvojila četrto mesto na Ekipnem prvenstvu Slovenije v 
kategoriji starejših mladink. Prvenstvo Slovenije v kategoriji mlajših 
mladincev in mladink je v letu 2019 potekalo v Novi Gorici. Anej Čurin 
Praprotnik je v kategoriji mlajših mladincev v teku na 100 m osvojil 
četrto mesto, Vasja Rimele je prav tako osvojil četrto mesto, in sicer 
v skoku v daljino. Alen Smiljan pa je v teku na 100 m osvojil 10. mesto. 
Zala Cunk je v kategoriji mlajših mladink osvojila zlato odličje v metu 
diska, Nika Visenjak pa je osvojila 11. mesto v skoku v višino. Ptujski 
atleti in atletinje so se udeležili tudi Prvenstva Slovenije v kategoriji 
starejših mladincev in mladink, ki je potekalo v Novem mestu. Anej 
Čurin Praprotnik je v teku na 100 m osvojil peto mesto, v teku na 200 
m pa 23. mesto. Melani Cafuta je v teku na 100 m osvojila 30. mesto, 
Vasja Rimele pa je v skoku v daljino osvojil peto mesto. Zala Cunk 
se je poleg državnih atletskih tekmovanj udeležila tudi Četveroboja 
reprezentanc Češke, Madžarske, Slovenije in Slovaške, ki je leta 
2019 potekal na Madžarskem. V kategoriji mlajših mladink je v metu 

353  David Breznik, »Atletika. Naj atlet leta 2019. Dragoceni priznanji za Kristjana Čeha«, 
Štajerski tednik, 22. november 2019, št. 90, str. 18; David Breznik idr., »Šport v letu 2019«, 
Štajerski tednik, 27. december 2019, št. 100, str. 16.
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diska osvojila četrto mesto.354 Podobno kot prejšnja leta je z uspehi 
nadaljevala tudi veteranska sekcija AK Ptuj. Udeležili so se Evropskih 
veteranskih iger, ki so v letu 2019 potekale v Torinu. Branimir Komel 
je v kategoriji M55 osvojil prvo mesto v teku na 3000 m z ovirami z 
rezultatom 12:04, 57. Miki Prstec je v kategoriji M60 skupno osvojil 
štiri odličja, in sicer dve zlati v metu diska z rezultatom 43,05 m in v 
suvanju krogle z rezultatom 14,29 m. Srebrno odličje je osvojil v metu 
kladiva z rezultatom 39,72 m in bronasto v skoku v višino z rezultatom 
148 cm. Marko Sluga je v kategoriji M80 prav tako osvojil štiri odličja, 
in sicer dve zlati v metu kopja z rezultatom 24,95 m in suvanju krogle 
z rezultatom 9,65 m ter bronasti metu kladiva z rezultatom 25,49 m 
in v skoku v višino z rezultatom 107 cm.355

Sezona 2020 je bila za AK Ptuj v znamenju uspehov atleta Kristjana Čeha 
pod vodstvom trenerja Gorazda Rajherja. V juniju 2020 je Čehu uspelo 
dvakrat izboljšati članski državni rekord v metu diska. Na atletskem 
tekmovanju v metih v Domžalah 7. junija 2020 je Čeh v metu diska 
dosegel rezultat 66,29 m in s tem izboljšal 21 let star državni rekord 
v članski kategoriji, ki ga je dosegel Igor Primc leta 1999 in je znašal 
64,79 m. V istem mesecu je na atletskem tekmovanju v metih v Mariboru 
ponovno izboljšal članski državni rekord v metu diska z rezultatom 
68,75 m. S tem rezultatom se je uvrstil na tretje mesto v svetovnem 
merilu sezone 2020 in že presegel normo za uvrstitev na olimpijske 
igre v Tokiu 2020, ki je znašala 66,00 m. Olimpijske igre so bile zaradi 
svetovne pandemije koronavirusa prestavljene na leto 2021.356

Sezona 2021 je bila ponovno v znamenju uspehov Kristjana Čeha. Že 
27. maja je Čeh na prvem memorialu, posvečenem ptujskemu atletu 
Robertu Prelogu, na domačem stadionu izboljšal osebni in državi 
rekord v metu diska z rezultatom 69,52 m. V juniju je najprej nastopil 

354  Atletski klub Ptuj, Rezultati ptujskih atletov in atletinj do leta 2019, https://atletski-
klub-ptuj.si/atlet/, pridobljeno 27. julij 2022.

355  Atletski klub Ptuj, Uspeh ptujskih veteranov, https://atletski-klub-ptuj.si/, pridobljeno 
11. avgust 2022.

356  Jože Mohorič, »Kristijan Čeh: »Že po samem izmetu sem vedel, da bo šlo zelo 
daleč«, Štajerski tednik, 8. junij 2020, https://www.tednik.si/sport/20920-kristijan-ceh-
ze-po-samem-izmetu-sem-vedel-da-bo-slo-zelo-dalec, pridobljeno 10. junij 2020; N. A., 
»Sijajni Kristjan Čeh znova rekordno«, Delo, 23. junij 2020, https://www.delo.si/sport/
drugi-sporti/kristjan-ceh-znova-rekordno-323586.html, pridobljeno 4. julij 2020; Atletska 
zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, http://slovenska-atletika.si/rekordi-slovenije-
na-prostem/#1454259805085-d0be780b-95be, pridobljeno 7. julij 2020.
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na ekipnem evropskem prvenstvu 2. lige v Stari Zagori, kjer je v metu 
diska dosegel rezultat 66,55 m. Nato je 26. junija 2021 nastopil na 
atletskem tekmovanju v finskem mestu Kuortane, kjer mu je uspelo 
preseči mejo 70 metrov in osvojiti drugo mesto. Z rezultatom357 70,35 m 
je tako ponovno izboljšal svoj osebni in slovenski rekord. Nastopil je 
na diamantni ligi v Oslu in v Stockholmu in obakrat osvojil 2. mesto. 
Pred nastopom na olimpijskih igrah se je nadvse uspešno udeležil tudi 
evropskega atletskega prvenstva do 23 let, ki je potekalo v Talinu, v 
Estoniji in z rezultatom 67,48 m osvojil zlato odličje. Poletne olimpijske 
igre v japonskem glavnem mestu Tokiu so potekale med 23. julijem in 
8. avgustom 2021. Kristjan Čeh je 31. julija nastopil v metu diska in v 
finalni seriji z rezultatom 66,37 m osvojil peto mesto.358

357  Gledano na stanje rekordov na dan 8. avgust 2022 je rezultat Kristjana Čeha v metu 
diska (70,35 m) še vedno aktualen državni rekord v kategoriji mlajših članov.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, https://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/#1454259805086-2c95450c-8839, pridobljeno 11. avgust 2022.

358  World Athletics, Profili atletov, https://worldathletics.org/athletes/slovenia/kristjan-
ceh-14666860, pridobljeno 22. februar 2022; TheSports.org, Athletics, Kuortane Games 
2021, Results Men 2021, https://www.the-sports.org/athletics-kuortane-games-results-
2021-men-epm111504.html, pridobljeno 22. februar 2022.

Slika 47: 
Kristjan Čeh ob 
rekordni znamki 
na Ptuju v maju 
2021

Vir: Foto: Peter 
Kastelic, hrani: 
Atletska zveza 
Slovenije.
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Slika 48:
Kristjan Čeh na 
prvenstvu v Stari 
Zagori leta 2021

Vir: Foto: Peter 
Kastelic, hrani: 
Atletska zveza 
Slovenije.
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Sezona 2022 se je za atlete in atletinje AK Ptuj začela na dvoranskih 
prvenstvih, kjer je najbolj uspešno nastopil mladinec Anej Čurin 
Praprotnik. Pod vodstvom trenerja Gorazda Rajherja je konec januarja 
nastopil na Prvenstvu Slovenije v dvorani, ki je potekalo v Novem mestu 
in v teku na 60 m z rezultatom 6,78 s osvojil zlato odličje ter izboljšal 
državni rekord v kategoriji starejših mladincev. Rezultat je ponovil 
tudi na finalnem nastopu v teku na 60 m v Beogradu na Balkanskem 
dvoranskem prvenstvu U20 in osvojil prvo mesto. Sezono je zelo 
uspešno začela tudi veteranska sekcija AK Ptuj, saj sta se Marko Sluga 
in Miki Prstec udeležila zimskega veteranskega atletskega prvenstva, 
ki je potekalo na Portugalskem. Prstec je osvojil tri odličja, Sluga pa 
je postal najuspešnejši udeleženec prvenstva, s skupno osvojenimi 
šestimi odličji. Ptujski atleti so se udeležili tudi Svetovnega prvenstva 
v atletiki za veterane, ki je potekalo v finskem mestu Tampere. Marko 
Sluga je v kategoriji M85 osvojil naslov svetovnega veteranskega 
prvaka v skoku v višino z rezultatom 113 cm. Miki Prstec je v kategoriji 
M65 osvojil dve srebrni odličji, in sicer v metalnem peteroboju in v 
suvanju krogle. V kategoriji M60 je nastopil tudi Branimir Komel, ki je 
v teku na 2000 m z ovirami osvojil 15. mesto.359

Kristjan Čeh je v letu 2022 nadaljeval z mednarodnimi uspehi v 
metu diska. Že konec februarja je na Zimskem prvenstvu v metih, 
ki je potekalo na domačem stadionu na Ptuju, osvojil prvo mesto z 
rezultatom 67,27 m. V marcu se je udeležil Evropskega prvenstva 
v metih na Portugalskem, kjer je z rezultatom 66,11 m osvojil zlato 
odličje. V maju je dosegel tudi zmago na atletskem mitingu v Mariboru 
z rezultatom 67,40 m. Nato je 21. maja 2022 nastopil na Diamantni ligi 
v Birminghamu, kjer je osvojil zlato odličje. Z rezultatom360 71,27 m je 
ponovno izboljšal državni rekord v metu diska in se uvrstil na 10. mesto 

359  Jože Mohorič, »Anej Čurin Prapotnik: Državni mladinski rekord me ni presenetil, lahko 
bi bil še hitrejši«, Štajerski tednik, 5. marec 2022, https://www.tednik.si/sport/27622-
anej-curin-prapotnik-drzavni-mladinski-rekord-me-ni-presenetil-lahko-bi-bil-se-hitrejsi, 
pridobljeno 11. avgust 2022; Balkansko dvoransko U20 atletsko prvenstvo v Beogradu 
2022, Rezultati, http://www.balkan-athletics.eu/results.php, pridobljeno 11. avgust 2022; 
David Breznik, »Atletika: Sluga in Prstec iz Portugalske z devetimi odličji«, Štajerski tednik, 
5. marec 2022, https://www.tednik.si/sport/27621-atletika-sluga-in-prstec-iz-portugalske-
z-devetimi-odlicji, pridobljeno 11. avgust 2022; David Breznik, »Atletika, veterani: Sluga zlat, 
Prstec dvakrat srebrn«, Štajerski tednik, 16. julij 2022, https://www.tednik.si/sport/29018-
atletika-veterani-sluga-zlat-prstec-dvakrat-srebrn, pridobljeno 11. avgust 2022.

360  Gledano na stanje rekordov na dan 8. avgust 2022 je rezultat Kristjana Čeha v metu 
diska (71,27 m) še vedno aktualen državni rekord članski kategoriji.
Vir: Atletska zveza Slovenije, Rekordi Slovenije na prostem, https://slovenska-atletika.si/
rekordi-slovenije-na-prostem/, pridobljeno 11. avgust 2022.
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lestvice najboljših rezultatov v zgodovini. Odlično je nastopil tudi 
na 2. memorialu Roberta Preloga na Ptuju in na 22. Mednarodnem 
atletskem mitingu v Slovenski Bistrici, kjer je obakrat osvojil prvo 
mesto. V juniju je nadaljeval svoj zmagovalni niz nastopov na Diamantni 
ligi, saj je z rezultatom 69,68 m najprej zmagal v maroškem glavnem 
mestu Rabat, nato je z rezultatom 70,72 m osvojil zlato odličje v Rimu 
in zaključil z zmago v Stockholmu z rezultatom 70,02 m. Mesec 
julij 2022 je bil v znamenju Svetovnega prvenstva v atletiki, ki je 
potekalo v ameriškem mestu Eugene, v zvezni državi Oregon. Po 
dobro opravljenem kvalifikacijskem nastopu z rezultatom 68,23 m, je 
Kristjan Čeh 19. julija 2022 v finalni seriji z rezultatom 71,13 m postal 
najmlajši svetovni prvak v metu diska in obenem postavil tudi rekordno 
dolžino svetovnih prvenstev. V anale slovenske atletike se je zapisal 
kot drugi svetovni prvak v zgodovini samostojne države po Primožu 
Kozmusu, ki je osvojil zlato odličje v metu kladiva leta 2009. Čeh je 
sezono uspešno nadaljeval v avgustu, in sicer najprej na atletskem 
tekmovanju na Madžarskem, kjer je z rezultatom 71,23 m osvojil prvo 
mesto. Sledilo je Evropsko prvenstvo, ki je potekalo na olimpijskem 
stadionu v Münchnu. Že v kvalifikacijah je disk zalučal 69,09 m in 
s tem rezultatom postavil rekordno dolžino evropskih prvenstev. V 
finalni seriji pa je z rezultatom 68,28 m osvojil naslov evropskega 
podprvaka.361

V letih med 2019 in 2022 je prišlo do sprememb v vodstvu AK Ptuj. 
Aleksander Lorenčič je namreč leta 2019, po osmih letih (dveh 
mandatih) predal vodenje kluba novemu predsedniku Aldu Inu 
Ilešiču. Ilešič je klub vodil do sredine leta 2021, ko je vodenje ponovno 
prevzel dolgoletni predsednik kluba, Dejan Dokl. AK Ptuj je skozi 
celotno obdobje delovanja sledil temeljnim ciljem, ki so jih zastavili 
ob ustanovitvi v letu 1980. Zraven množičnosti in popularizacije 
atletike med mlajšimi generacijami so si v obdobju po letu 2016 
pospešeno prizadevali povečati število atletov in atletinj v članski 
kategoriji, saj se je klub soočal s problematiko prehitrega zaključka 
kariere perspektivnih atletov. Glavni razlogi so bili poleg poškodb tudi 

361  World Athletics, Profili atletov, https://worldathletics.org/athletes/slovenia/kristjan-
ceh-14666860, pridobljeno 21. avgust 2022; World Athletics, Rekordi v metu diska na 
prostem, https://www.worldathletics.org/records/all-time-toplists/throws/discus-throw/
outdoor/men/senior, pridobljeno 11. avgust 2022; World Athletics, Profili atletov, https://
worldathletics.org/athletes/slovenia/primoz-kozmus-14225094, pridobljeno 11. avgust 2022.
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selitev zaradi študija ali službe v večja slovenska mesta, kjer pa niso 
nadaljevali s trenažnim procesom. Periferna lega Ptuja je tako v veliki 
meri onemogočala razvoj številčno močne članske vrste. Kljub temu 
je AK Ptuj skozi celotno obdobje delovanja vzgajal atlete in atletinje 
v vseh starostnih kategorijah, obenem pa so ohranjali raznolikost 
gojenja atletskih disciplin. Paradni disciplini kluba v obdobju 2016 do 
2022 sta bili met diska in skok v daljino. Ptujski atleti in atletinje so se 
udeleževali lokalnih, državnih in mednarodnih atletskih tekmovanj ter 
uspešno nastopali za slovensko reprezentanco. Obenem je klub skozi 
uspešno deloval na organizacijskem področju, saj so ob prenovljenem 
stadionu imeli izpolnjene pogoje za izvedbo večjih tekmovanj. AK Ptuj 
se je skozi leta utrdil kot najpomembnejši klub Spodnjega Podravja in 
29. februarja 2020 obeležil 40. obletnico svojega delovanja.

Slika 49:
Mestni 
stadion Ptuj s 
pripadajočimi 
objekti v letu  
2022

Vir: Foto: Črtomir 
Goznik, osebni 
arhiv
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SKLEP

Skozi človeško zgodovino se je oblikovalo mnogo kompleksnih 
družbenih in kulturnih pojavov, med katere prištevamo šport. Razvoj 
atletike kot športne panoge sega v dolg razpon zgodovinskih obdobij 
od antike do danes. V antični Grčiji so tekmovanja prirejali v čast 
bogovom, najbolj znane so tiste, ki so jih prirejali v Olimpiji. Naravne 
oblike gibanja, v osnovi sestavljene iz metov, skokov in teka, ki jih 
pripisujemo atletskim disciplinam, so se nato v različnih oblikah 
ohranjale skozi srednji in zgodnji novi vek do ponovne organizacije 
modernih olimpijskih iger v 19. stoletju in razvoja moderne atletike kot jo 
poznamo danes. V Evropi so se v 19. stoletju oblikovali različni telovadni 
sistemi. Na Slovenskem, kjer je razvoj atletike sledil evropskemu vzoru, 
sta imela največji vpliv nemški telovadni sistem, saj je bilo slovensko 
ozemlje do leta 1918 del Avstro-Ogrske, in sokolsko gibanje, ki je 
nastalo na Češkem. V 19. stoletju, še posebej po revolucionarnem 
letu 1848, se je začel proces oblikovanja nacionalnih polov, kar se 
je odražalo na vseh ravneh družbenega življenja. Organizacije so 
posledično imele močnejšo politično konotacijo. Na Ptuju so na razvoj 
športa in atletike do konca prve svetovne vojne najbolj vplivali sokolsko 
društvo, orlovsko društvo in nemško telovadno društvo. Ptuj je do 
leta 1918 poleg Maribora in Celja veljal za del trdnjavskega trikotnika, 
kjer je delovala vrsta nemških organizacij. V odgovor na delovanje 
nemškega telovadnega društva Turnverein so na Ptuju 13. septembra 
1908 (v času znamenitih septembrskih dogodkov) ustanovili Ptujski 
Sokol. Sokoli niso bili samo telovadna organizacija, ampak so imeli 
značaj narodnoobrambnega društva. S svojimi nastopi so želeli krepiti 

7.
S K L E P
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slovensko narodno zavest in nastopati proti ponemčevanju. Prirejali so 
telovadne nastope, predavanja in različne kulturne dogodke. Na Ptuju 
so kot protiutež liberalnim Sokolom tri leta kasneje, 3. septembra 1911, 
ustanovili Telovadni odsek Orel, ki je deloval pod okriljem Slovenske 
krščansko socialne zveze. Orlovsko delovanje je imelo na Ptuju manjši 
obseg kot sokolsko. Pri tem je pomembno poudariti, da omenjena 
telovadna društva niso gojila organizirane atletike, pa vendar so 
gojili posamezne atletske discipline. Njihovo delovanje je slonelo na 
telovadnih sistemih. Razvoj telovadnih društev in njihovo delovanje je 
bilo prekinjeno z začetkom Velike vojne v letu 1914.

S koncem prve svetovne vojne v letu 1918 je bilo v novoustanovljeni 
Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov in nato Kraljevini SHS ter od 
leta 1929 Kraljevini Jugoslaviji na področju športa najbolj dejavno 
in vplivno sokolsko gibanje. Sokoli so bili najdejavnejše društvo tudi 
na Ptuju, do leta 1929 je ob njih deloval Telovadni odsek Orel. Leta 
1919 je z delovanjem začel tudi nemško usmerjen Športni klub Ptuj, v 
katerem je delovalo več sekcij, med njimi tudi atletska. Leto 1919 zato 
lahko štejemo za začetek organizirane atletike na Ptuju. Napetosti 
med društvi kot tudi med samimi člani Športnega kluba Ptuj so se 
stopnjevale tekom tridesetih let 20. stoletja. Politična usmerjenost 
pa je ostala pomemben dejavnik v delovanju vseh športnih društev 
do začetka druge svetovne vojne. Obenem je ustanovitev različnih 
sekcij v Športnem klubu Ptuj pomenila napredek v raznolikosti športnih 
dejavnosti v obdobju med obema vojnama.

Začetek druge svetovne vojne in napad na Kraljevino Jugoslavijo v 
aprilu 1941 je pomenil ponoven prelom v delovanju društev in razvoju 
atletike na Ptuju, saj so do leta 1945 prenehala z delovanjem. Po 
koncu druge svetovne vojne je z ustanovitvijo FLRJ ponovno prišlo 
do sprememb na političnem in družbenem področju. Čeprav so se 
soočali s pomanjkanjem, je prišlo v obdobju prvih let po drugi svetovni 
vojni do organiziranega razvoja atletike na Slovenskem. V večjih 
slovenskih mestih so začeli ustanavljati samostojna atletska društva. 
V poimenovanjih društev vidimo vpliv socialističnega sistema, saj so 
jih poimenovali po sovjetskem zgledu. Poleg samostojnih društev so 
ustanavljali Telesno-vzgojna društva Partizan, ki so pod svojim okriljem, 
med drugim, organizirala tudi atletske sekcije. Na Ptuju je bilo konec 
leta 1945 najprej ustanovljeno Telesno-vzgojno društvo Borba Ptuj, 
ki ga v arhivskih virih od leta 1946 zasledimo tudi kot Fizkulturno 
društvo Ptuj. Leta 1949 so ustanovili Telovadno društvo Mladost, ki 
pa se je leta 1952 preimenovalo v Telesno-vzgojno društvo Partizan 
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Ptuj. Samostojni atletski klub so na Ptuju ustanovili šele v letu 1980, ko 
se je od TVD Partizan Ptuj odcepila atletska sekcija. V obdobju po letu 
1980 je ukvarjanje z atletiko postalo v večji meri del življenjskega stila 
posameznika. V vseh obdobjih razvoja slovenske in ptujske atletike je 
imel pomembno vlogo občutek medsebojne povezanosti in pripadnosti 
kot pozitivnega doprinosa atletike k družbenemu razvoju. Kljub temu 
lahko po razpadu SFRJ in ustanovitvi samostojne Republike Slovenije 
opazimo proces manjšega političnega vpliva in večjega pomena 
atletike za identiteto posameznika ter diferenciacije življenjskega stila.

Atletski klub Ptuj je z bogato tradicijo v organizacijskem in tekmovalnem 
vidiku postal nosilec razvoja atletike na Ptuju in celotnem Podravskem 
območju. Skozi celotno obdobje razvoja se je ptujska atletika soočala 
s težavami predvsem na področju pomanjkljive infrastrukture, ki je 
neposredno vplivala na kvaliteto trenažnih procesov in dosežkov 
atletov in atletinj. Do obnove atletske steze in stadiona je prišlo v letih 
2003 in 2005, kar je pomenilo dvig kvalitete treningov, obenem pa 
možnost organizacije večjih atletskih tekmovanj. Rezultatsko gledano 
so po obnovi stadiona ptujski atleti in atletinje dosegali višja mesta na 
državnih atletskih prvenstvih in dosegali večje skupno število odličij. 
Za vzgajanje več generacij uspešnih atletov in atletinj so zaslužni 
dolgoletni trenerji Franc Ivančič, Milan Cimerman, Gorazd Rajher, Aleš 
Bezjak in drugi. Najuspešnejši ptujski atleti so udeleženci olimpijskih 
iger, in sicer maratonec Mirko Vindiš, ki se je udeležil olimpijskih iger 
v Seulu (leta 1988) in Barceloni (leta 1992), skakalka v daljino Nina 
Kolarič, ki se je udeležila olimpijskih iger v Pekingu leta 2008 in metalec 
diska Kristjan Čeh, ki se je udeležil olimpijskih iger v Tokiu leta 2021 
ter v letu 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka. Ptujska atletika je 
uspehe dosegla tudi na področju športa invalidov, saj je Tatjana Majcen 
Ljubič postala prva ptujska paralimpijka. Poleg olimpijcev so strokovni 
delavci AK Ptuj vzgojili mnoge atlete in atletinje, ki so se zapisali v 
zgodovino ptujske in slovenske atletike.

Glavni cilji delovanja AK Ptuj vse od ustanovitve naprej so bili na eni 
strani povezani s spodbujanjem množičnosti in popularizacije atletike 
med mlajšimi generacijami, ki so pomenile podmladek kluba, na drugi 
strani pa so se posamezniki iz vrst atletske šole razvijali v uspešne 
atlete in atletinje v različnih starostnih kategorijah. Drugi cilj kluba 
je bil oblikovanje uspešne članske kategorije, ki je dosegala uspehe 
z nastopi na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Skozi celotno 
obdobje od ustanovitve atletske sekcije v TVD Partizan Ptuj in nato 
kot samostojen AK Ptuj so atleti in atletinje tekmovali v pionirski, 
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mladinski in članski kategoriji ter se udeleževali lokalnih, regionalnih, 
državnih in mednarodnih tekmovanj. V letu 2003 so v klubu ustanovili 
atletsko šolo za najmlajše generacije in veteransko sekcijo, ki vse od 
svoje ustanovitve ostaja na visokem nivoju uspešnosti na svetovnih 
veteranskih tekmovanjih. Z vzgojo atletov in atletinj v vseh starostnih 
kategorijah in ohranjanju raznolikosti gojenja atletskih disciplin se je 
AK Ptuj skozi leta utrdil kot najpomembnejši atletski klub Spodnjega 
Podravja in 29. februarja 2020 obeležil 40. obletnico svojega delovanja. 
Kraljica športa se je tako na Ptuju utrdila skozi delo več generacij, ki 
so ustvarjale in še naprej soustvarjajo slovensko atletsko dediščino.

S K L E P



210

Povzetek
Skozi zgodovino se je v človeški družbi oblikovalo veliko kompleksnih 
družbenih pojavov, med katere sodi tudi šport, ki se je s svojimi 
panogami oblikoval v skladu z družbenimi in političnimi spremembami. 
Zgodovinskemu razvoju atletike lahko sledimo od časov antične Grčije, 
ki se je v moderno športno panogo razvila tekom 19. stoletja. Razvoj 
športa in atletike na Slovenskem v 20. stoletju je sledil razvoju v 
Evropi in se oblikoval skladno s političnimi dogodki, s spremembami 
družbene ureditve, s pojavom množične kulture in prostega časa. 
Monografija prikazuje zgodovinski razvoj atletike na Ptuju med letoma 
1908 in 2022. Njen začetek iščemo nekje na začetku 20. stoletja, ko 
sta delovali društvi Sokol in Orel, čeprav nista gojili samo atletskih 
disciplin. V obdobju pred Veliko vojno je na Ptuju delovalo tudi nemško 
telovadno društvo oziroma Turnverein. Dejavnosti društev so bile prvič 
prekinjene med prvo svetovno vojno. V obdobju med obema vojnama 
je na Ptuju delovalo več športnih društev, za razvoj atletike pa so bila 
pomembna Ptujski Sokol, Telovadni odsek Orel in Športni klub Ptuj, 
ki je bil ustanovljen leta 1919. V Športnem klubu Ptuj so ustanovili več 
sekcij, med njimi tudi atletsko, kar danes velja za začetek organizirane 
atletike na Ptuju. Društveno delovanje je bilo ponovno prekinjeno med 
drugo svetovno vojno. Obdobje po drugi svetovni vojni je nato vodilo v 
pospešen razvoj atletike. Šele po letu 1945 smo na Ptuju lahko priča 
procesu vse večje specializacije in profesionalizacije tako v atletiki 
kot v športu nasploh. Glavno gonilo razvoja atletike je na Ptuju vse 
do leta 1980 predstavljalo Telesno-vzgojno društvo Partizan z močno 
atletsko sekcijo. Z leti je sekcija postala vse uspešnejša in na njenih 
temeljih so 29. februarja 1980 ustanovili Atletski klub Ptuj. Jedro 
pričujočega dela predstavlja razvoj AK Ptuj do razpada Jugoslavije, 
ustanovitve samostojne države Slovenije in delovanje kluba do danes. 
V letu ustanovitve kluba je začel svojo športno kariero ptujski olimpijec 
Mirko Vindiš, po katerem nosi ime atletska šola, ustanovljena leta 
2003. Istega leta je bila izvedena prenova Mestnega stadiona Ptuj 
s preplastitvijo atletske steze z umetno maso in ureditvijo nove 
opreme, za kar so si v AK Ptuj prizadevali vse od ustanovitve v letu 
1980. V obdobju po obnovi stadiona je prišlo do večje specializacije 
in profesionalizacije znotraj AK Ptuj, ki ima danes mladinsko, člansko 
in veteransko sekcijo.



211

Summary
Throughout history, many complex social phenomena have formed in 
human society, including sports, with various branches formed according 
to social and political changes. The development of athletics in history 
can be traced back to the times of ancient Greece. Athletics developed 
into a modern sport during the 19th century. The development of sports 
and athletics in Slovenia in the 20th century followed the development 
in Europe and was shaped according to political events, changes in 
the social order, the emergence of mass culture and leisure. The book 
presents the development of athletics in history in Ptuj between 1908 and 
2022. We search for its beginnings approximately at the beginning of the 
20th century, when the clubs Sokol and Orel were active, although athletic 
disciplines were not the only disciplines they managed. In the period 
before the World War I, the German Gymnastics Club or Turnverein was 
active in Ptuj too. The activities of the clubs were interrupted for the first 
time during World War I. In the period between the two world wars, there 
were several sports clubs in Ptuj, and the Ptujski Sokol, the Gymnastics 
Section Orel and the Sports Club Ptuj, which was founded in 1919, were 
important for the development of athletics. Several sections have been 
established in the Sports Club Ptuj, including athletics, which today is 
considered the beginning of organised athletics in Ptuj. The operation 
of the clubs was again interrupted during World War II. The period after 
World War II then led to the accelerated development of athletics. It is 
only after 1945 in Ptuj that the process of increasing specialisation and 
professionalization in both athletics and sports in general was witnessed. 
Until 1980, the main driving force of athletics development in Ptuj was 
the Physical-Educational Club Partizan with a strong athletics section. 
Over the years, the section became more and more successful and, 
on its foundations, the Athletic Club Ptuj was founded on 29 February 
1980. The core of the present book is the development of AK Ptuj until 
the breakup of Yugoslavia, the establishment of the independent state 
of Slovenia and the operation of the club to this day. In the year of the 
club’s founding, the Olympian Mirko Vindiš from Ptuj began his sports 
career, after whom the athletic school, founded in 2003, is named. In 
the same year, the City Stadium of Ptuj was renovated by applying a 
new coating to the athletics track and installation of new equipment, 
which AK Ptuj has been striving for since its establishment in 1980. 
In the period after the renovation of the stadium, there was a greater 
specialisation and professionalization within AK Ptuj, which today has 
a junior, member and veteran section.
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