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Ustanovitveni občni zbor je bil 26. maja 1956. Na ta dan je klub tudi do-
bil ime, ki ga s ponosom nosi še sedaj - POHORJE, prav tako so tega dne 
izbrali klubske barve, in sicer zeleno-belo, ki je še danes barva kluba. V 
jeseni leta 1956 so že štartali s svojo ekipo v tekmovanju mariborske nogo-
metne podzvezne lige, za kar so imeli vso podporo Nogometne podzveze 
Maribor.
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Osnutek prvega plakata s sponzorji.
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NAZDRAVLJAMO JUBILANTU!

Kadar vzamemo v roke kakšno knjigo, zlasti zbornik, kroniko, bilten ali podo-
bno literaturo, se nam zaradi mnogih številk lahko izgubi izpred oči tisto, kar 
je na prvi pogled manj opazno. Zato morda ni odveč, da opozorimo v uvodu 
prav na to. Na ozadje, ki sploh omogoča, da nastaja neka tradicija. Na tradicijo, 
zlasti, če je bogata, pa smo ljudje ponosni in prav je, da ob jubileju najprej 
čestitamo in izrečemo zahvalo vsem tistim, ki so k razvoju ruškega nogometa 
prispevali svoj delež.
Ruški nogomet je pomemben del naše športne tradicije. Tako po razširjenosti 
kot po rezultatih. Oboje je v jubilejni publikaciji izčrpno popisano. Ko smo 
pred desetimi leti pripravljali podobno predstavitev dela NK Pohorje, si nismo 
obetali takšnih vrhuncev, kakršni so sledili. Danes pa bi si bilo težko  pred-
stavljati, da bi se kmalu ponovili. A to seveda nič ne zmanjšuje slovesnosti 
trenutka, 50-letnega jubileja. Prav teh petdeset let namreč govori o tistem, kar 
je v ozadju in je najpomembnejše: o tem, da športna pot nikoli ni zgolj vzpe-
njajoča in premočrtna. Vztrajanje na tej poti pa potrjuje, da smo razumeli, za 
kaj v športu sploh gre: nikakor ne samo za zmage. V ozadju zmag in porazov 
so namreč tudi druge vrednote, cilji, ambicije. Odnos do zdravja nasploh, do 
gibanja, samopotrjevanja, do drugih, s katerimi se v športu merimo.
Pomembni so prav vsi: igralci in trenerji, vzgojitelji in funkcionarji, podporni-
ki in obiskovalci. Tisti, ki aktivno sodelujejo kot športniki prav tako kot tisti, 
ki jim to omogočajo, pa naj bo to s skrbjo za objekte, finance, organizacijo ali 
kaj drugega, brez česar športa pač ni. Za vse to pa je močno zainteresirana tudi 
lokalna skupnost. Prepričan sem, da se tudi drugi občani in občanke zaveda-
jo, koliko in kakšnih naporov je bilo potrebnih, da NK Pohorje slavi svojega 
»Abrahama«. Da zgodovina kluba pomeni pač mnogo več kot doseženo mesto 
na tekmovalni lestvici. Zato sem prav tako prepričan, da se mi Rušanke, Ruša-
ni in drugi ljubitelji nogometa pridružujejo, ko izrekam zahvalo, čestitke, ter v 
zdravici voščim: »Še na mnoga leta«!

Župan Vili Rezman
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RUŠE SKOZI ČAS

Ruše ležijo v zahodnem delu ruškega podolja med Dravo in vznožjem Po-
horja. Ležijo na ravni dravski terasi, porasli z mešanim gozdom, na vznož-
ju Pohorja pa večinoma z iglavci. Z magistralno cesto Maribor - Dravograd 
na levem bregu Drave so povezane z mostom, z lokalno cesto na desnem 
bregu pa z Lovrencem na Pohorju in Mariborom. Železniška proga omogo-
ča vsakodnevno delovno migracijo v 12 km oddaljeni Maribor ter prevoz 
industrijskih izdelkov in pohorskega lesa. Kot upravno, gospodarsko, kul-
turno in izobraževalno središče spodnje Dravske doline so se Ruše ves čas 
razvijale pod vplivom Tovarne dušika, ki je bila zgrajena med 1. svetovno 
vojno blizu HE Fala, ki jo je oskrbovala z električno energijo.

Iz zgodovinskih virov je znano, da so Ruše kot naselbina obstajale že v kelt-
ski in ilirski dobi, torej okoli 400 let p. n. št. O tem nam pričajo bogate izko-
panine pod domom gasilskega društva Ruše. Odkrito je bilo pokopališče iz 
keltske dobe, v katerem so našli okoli 600 večjih in manjših glinastih posod, 
kamor so shranjevali pepel pokojnikov. Iz obdobja Rimljanov so bili v gozdu 
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pod kolodvorom izkopani ostanki stare rimske trdnjave in svetišča boga Mi-
tre. Večina teh zgodovinskih najdb se danes nahaja v Gradcu, le nekaj malega 
hrani tudi mariborski muzej. Pomembnejše zapiske o ruški naselbini pa hrani 
ruška cerkvena kronika. Okoli l. 905 je bila v središču majhnega ruškega 
naselja sezidana kapela, ki je po mnogih dozidavah postala cerkev. Iz darilne 
listine grofov Spanheimov je razvidno, da so le-ti cerkev in velika pripadajo-
ča zemljišča v Rušah in na Smolniku leta 1091 darovali samostanu menihov 
iz Št. Pavla v Labudski dolini. To je tudi leto, ko se Ruše prvič omenjajo kot 
Rouste v listini, s katero je Engelbert I. Spanheim podaril šentpavelskemu 
samostanu na Koroškem razen lovrenške tudi ruško pokrajino. Ti menihi 
so tukaj izvajali poleg očetovskega sodstva tudi krvavo sodbo. Obsodba je 
bila izrečena na Falskem gradu, izvršena pa blizu bivše Kaudekove žage 
(sedanjega Marlesovega naselja), o čemer pričajo ostanki gričkov, kjer so 
bile postavljene vislice. Po izvršitvi obsodbe so se rablji okrepčali v bližnji 
gostilni, ki je še do današnjih dni ohranila domače ime "Pri Gaugenvirtu". 
Obvezne dajatve Rušanov in Smolničanov samostanu so bile za tisto dobo 
kar visoke, prvi so jih plačevali v vinu in kmetskih pridelkih, drugi pa v lesu. 
Zamujanje plačevanja teh dajatev je bilo ostro kaznovano. V drugi polovici 
14. stol. so Ruše prišle pod oblast Habsburžanov. Kronika nam pripoveduje, 
da je cesar Ferdinand III. obiskal Ruše, kjer so ga prebivalci sprejeli v po-
sebnem kulturnem domu Odeum s petjem in glasbo, to je bilo v hiši v centru 
Ruš, nasproti sedanjega spomenika. Leta 1453 so Ruše postale trg z omejeno 
trško pravico. Ta je imel sorazmerno velik tržni in cerkveni prostor. Zaradi 
mnogih dajatev in drugih obveznosti pa so se Rušani v začetku 18. stoletja 
odpovedali trškim pravicam in so postali ponovno vaščani. Ruše so pogosto 
okušale turške napade, posebno hude Sulejmanove osvajalne vojne. Da bi se 
prebivalci vsaj nekoliko zaščitili pred divjanjem turške drhali, so na pobudo 
takratnega ruškega župnika Lichtensteina zgradili ob cerkvi močan obramb-
ni stolp, v Klužah pod falsko pečino pa so združeni Rušani in Smolničani 
zgradili obrambni zid (turški zid), katerega ostanki so vidni še danes. Kljub 
temu so Turki Ruše požgali.
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 Iz kronike je razvidno, da tudi obdobje kmečkih puntov ni obšlo Ruš. 
Ruški kmetje so se bojevali okoli Vuzenice in Maribora, za njimi niso prav 
nič zaostajali smolniški kmetje. 
Velik požar je dne 19.12. 1779 Ruše skoraj popolnoma upepelil. Zanetil ga 
je neki zorničar, ki si je svetil k maši s smolnatimi treskami. Uboj avstrij-
skega prestolonaslednika Franca Ferdinanda so Rušani pričakali sredi veli-
kega sokolskega nastopa in narodne slovesnosti, kar je imelo za posledico 
pregon mnogih Rušanov v mariborske zapore. Ruš se je prijel vzdevek 
Mali Beograd. Fašistično okupacijo so sprejeli Rušani pripravljeni, saj je 
delovala že ves čas močna celica komunistične partije ob podpori delavsko 
prosvetnih društev. Med prvimi na slovenskem je bila formirana ruška par-
tizanska četa, ki se je pozneje vključila v legendarni Pohorski bataljon. Ta 
je junaško padel 8. januarja 1943 na Osankarici na Pohorju. Narodne Ruše 
so dale velik delež v narodnoosvobodilnem boju, o čemer priča impozan-
ten spomenik žrtvam, ki hrani posmrtne ostanke 114 borcev za svobodo.
Še pestrejši od zgodovinskega razvoja pa je kulturni razvoj Ruš.
Nikakor ne moremo prezreti dejstva, da je že l. 1187 ob ruški cerkvi zrasla 
osnovna šola, najstarejša kulturna ustanova na Štajerskem. Poučevali so 
štirje duhovni učitelji, ki so bili po rodu Slovenci in so poleg nemškega 
poučevali tudi v slovenskem jeziku. Vsakoletne kulturne prireditve so po-
tekale v domu Odeum. Zapiski falskega kronista pa nam poročajo, da je 
med leti 1620 in 1628 delovala na falskem gradu visoka šola za verski, 
filozofski in ekonomski študij. Dobila je status univerze in je bila tako prva 
visokošolska ustanova na slovenskih tleh. Kulturno življenje Ruš je v letu 
1645 obogatila otvoritev ruške šestrazredne gimnazije, ki je tod obstajala 
dobrih 100 let, do leta 1763 in je bila takrat edina taka šola na spodnjem 
Štajerskem. V ruški cerkveni kroniki Notata Rastenzia je označen kot usta-
novitelj in prvi vodja te gimnazije ruški župnik Jurij Kozina. Kronika dalje 
navaja, da je v času obstoja vodilo to gimnazijo 11 ravnateljev, od teh kar 
osem ruških rojakov - vsi so bili Slovenci. Poseben razcvet je doživela ta 
šola v času ravnateljevanja Rušana Luke Jamnika. On je tudi začetnik ru-
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ških gledaliških iger. Uvedel jih je po vzorcu jeziutskih gimnazij l. 1680 in 
uprizarjale so se vse do l. 1722. Igralci so bili učenci gimnazije, gojili pa so 
dramatiko in glasbo. Igre so uprizarjali na trgu pred kaplanijo. Podane so 
bile v slovenskem in latinskem jeziku, kar je še posebnega pomena. Meš-
čanska revolucija v Avstriji je prinesla tudi Slovencem na ruškem področju 
kulturno pomlad. V novih razmerah je tudi v Rušah nastalo bralno društvo. 
Poleg bralnega društva je treba omeniti še podružnico Družbe Cirila in 
Metoda, ki jo je ustanovil učitelj Davorin Lesjak. Mnogo pomembnejša pa 
je bila Lesjakova pobuda za ustanovitev podravske podružnice Slovenske-
ga planinskega društva, ki je bila ustanovljena l. 1901. L. 1931 so v Rušah 
pričeli z izgradnjo letnega gledališkega odra, ki deluje še danes. Ne bi bilo 
prav, če na tem mestu ne bi omenili tudi ruškega pesnika prof. Janka Gla-
zerja (po katerem se danes imenuje osnovna šola v Rušah). Izhaja iz rodu 
kovačev Glazerjev, ki so svoje kovačije postavljali ob potokih vzhodnega 
Pohorja, ena veja pa se je naselila na Lobnici. Rojen je bil 21.3.1893 v Ru-
šah. Vrh njegovega obsežnega liričnega ustvarjanja pomeni pesniška zbir-
ka - Čas kovač, kjer je orisal okolje svojega doma na Pohorju in Lobnici.
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ZGODOVINA NOGOMETNEGA KLUBA POHORJE

RUŠKI NOGOMET PRED USTANOVITVIJO KLUBA

Nogomet ima na območju Ruš že več kot šestdeset letno tradicijo. Prve 
nogometne tekme na tem območju so bile odigrane že v letih 1936 in 1937, 
ko so na širšem območju Ruš neorganizirano delovala tri krajevna moštva. 
Tekme, ki so se takrat organizirale, so bile le prijateljske in prestižnega 
značaja med vaškimi fanti. Med seboj so tekmovale ekipe iz vasi Smolnik, 
Ruše in ekipa delavske kolonije pri Tovarni dušika Ruše.
Večina ruških nogometašev je bila iz vrst društev "Sokol" in "Maraton". 
Društvo "Maraton", ki je bilo sicer pronemško usmerjeno, je na igrišču v 
Kostanovju, ob "delavski koloniji" pri Tovarni dušika, kjer je stanovalo 
večina ruških nogometašev, postavilo prave nogometne gole, prispevalo pa 
je tudi nekaj opreme za igralce. Glavna organizatorja takratnih tekem z eki-
pami iz okoliških krajev sta bila brata Srečko in Vlado Robič iz Limbuša. 
Tu so bile odigrane tudi prve tekme z nogometaši iz Studenc in Limbuša. 
Nogometaši, ki so takrat neorganizirano, brez trenerja vadili na igrišču v 
Kostanovju, so bili: Franc in Jože Potis, Ivan in Štefan Pečnik, Ivan Šeto-
rič, Ernest Cvilak, Gusti Skarlovnik, Vlado Kselman, Stanko Štanc, Franc 
Gornik, Srečko in Vlado Robič.
Kljub iz leta v leto večjemu zanimanju za nogomet v Rušah do ustanovitve 
nogometnega kluba pred drugo svetovno vojno ni prišlo. Glavni razlog 
je bil vključevanje nadarjenih in kvalitetnih igralcev nogometa v tedaj že 
organizirane klube v večjih središčih, kjer je delo z nogometaši že teklo 
pod strokovnim vodstvom.
V Rušah so igrali nogomet tudi v času druge svetovne vojne, do leta 1943, 
ko so večino igralcev vpoklicali v nemško vojsko. Okupatorjeva oblast je 
v svoji ponemčevalni vnemi in zaradi demagoškega pritiska na slovensko 
prebivalstvo organizirala številna športna tekmovanja. Ruškim nogometa-
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šem so nacisti zagotovili dovolj žog in dresov ter jih vključili v nekakšno 
nemško nogometno ligo na območju okupacijskega okrožja Maribor po-
deželje, kjer so tekmovale še ekipe iz Slovenj Gradca, Dravograda, Mute, 
Radelj, Rač, Konjic in Poljčan.
Po drugi svetovni vojni so se ruški nogometaši na pobudo Ivana Pečnika 
začeli ponovno zbirati na igrišču v Kostanovju in to že leta 1946. Začeli 
so z organizirano vadbo. Treninge je takrat enkrat tedensko vodil Alojz 
Kaudek. Leta 1947 so si nabavili prve drese in nogometne čevlje, leta 1948 
pa so se kot sekcija vključili v Telovadno društvo Ruše, ki se je leta 1952 
preimenovalo v TVD Partizan Ruše. Igrali so mnogo prijateljskih tekem 
z ekipami iz sosednjih krajev. Med njimi je bila takrat najbolj odmevna 
tekma med Rušani in ekipo Srebrnih kril, ki so jo sestavljali piloti jugos-
lovanske vojske in je bila takrat med najboljšimi v Jugoslaviji. Rušani so 
tekmo izgubili kar z 21:0.

Člani nogometne sekcije TVD Partizan iz leta 1952.
Stojijo od leve proti desni: Jože Rebolj, Slavek Kukovec, Ivo Hude, Adolf Muršič, Edo Bučar, Ferdinand 

Floger, Martin Flis, Drago Mom, Janko Strnad, Vili Dugonik, Jože Klun

Leta 1948 je vlada LR Slovenije, oziroma Komite za fiskulturo pri Predsed-
stvu vlade LRS, v okviru petletnih planov določila kot prioritetni telovadni 
objekt na območju Ruš izgradnjo stadiona. Nalogo je prevzelo Telovadno 
društvo Ruše, gradbeni odbor pa je vodil inž. Josip Teržan. Lokacija za 
stadion je bila določena v soglasju z Republiškim Komitejem za telesno 
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kulturo na mestu, kjer je stadion še danes. Pri tem je Rušanom veliko po-
magal tudi inž. Stanko Bloudek (prvo »pravo« nogometno žogo in nogo-
metne čevlje je v Slovenijo menda prinesel prav Stanko Bloudek leta 1909 
iz Prage), ki je kar nekajkrat prišel v Ruše in si ogledal predvideni teren za 
gradnjo stadiona.
Ureditveni urbanistični načrt je izdelal Projektivni biro Maribor. Zemljišče 
za stadion je obsegalo štiri parcele. Ministrstvo za gozdarstvo je dodelilo 
za stadion parcelo št. 556, bivšo last grofice Kulmer. Za velikost olimpij-
skega stadiona je bilo potrebno pridobiti še tri sosednje parcele: parcelo 
št. 555 - last Antonije Erhatič, parcelo št. 542 - last A. Mikuša in parcelo 
št. 541 - last Juršeta. Zemljiškoknjižno je bilo celotno zemljišče za stadion 
knjiženo kot ljudsko premoženje v upravljanju Telovadnega društva Ruše.

Člani nogometne sekcije TVD Partizan iz leta 1954
Stojijo od leve proti desni: Matko Čander, Stanko Keržina, Adolf Muršič, Janko Strnad, Franc Podkrižnik, 

Ignac Pečnik, Drago Mom, Jože Brus, Franjo Fridrih, Vili Dugonik, Slavko Kukovec

Dela pri izgradnji ruškega stadiona so se pričela leta 1948. Večino del so 
opravili člani in članice Telovadnega društva prostovoljno, in sicer kar 2200 
ur. Pri delih, pri katerih je bila potrebna pomoč gradbene mehanizacije, sta 
pomagali mariborski podjetji Hidromontaža in Tovarna avtomobilov Mari-
bor, Tovarna dušika Ruše pa je pomagala s kamionskimi prevozi, priskrbela 
pa je tudi ugaske za nasutje. Do leta 1952, ko je bil na novem športnem ob-
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jektu prvi javni telovadni nastop, je bil stadion že prekrit s travnato preprogo, 
urejene pa so bile tudi terase na južni strani stadiona. Nogometaši so začeli 
stadion uporabljati leta 1954. Leta 1957 je bila na severni strani stadiona po-
stavljena še lesena baraka za garderobe. Podarila jo je Tovarna dušika Ruše, 
prestavljena pa je bila z letnega kopališča pred tovarno.
Že leta 1955 je prišlo med nogometno sekcijo in vodstvom TVD Partizan 
do sporov zaradi uporabe igrišča. Še v istem letu so nogometno sekcijo 
izključili iz društva. To je bil tudi povod za prva resna razmišljanja o usta-
novitvi samostojnega nogometnega kluba. 

Člansko moštvo iz leta 1956

USTANOVITEV NK POHORJE

Izključitev nogometne sekcije iz Telovadnega društva Ruše leta 1955 je 
bila povod za samostojno pot nogometnega kluba. V začetku leta 1956 se 
je skupina zanesenjakov na pobudo Tonka Dumaniča, Adolfa Muršiča, Vi-
lija Dugonika in Eda Robiča organizirala v iniciativni odbor za ustanovitev 
nogometnega kluba. Za predsednika iniciativnega odbora so izbrali Tonka 
Dumaniča. S tem so hoteli uresničiti željo številnih mladih Rušanov, ki jim 
je postalo ukvarjanje z nogometom ne samo rekreacija in razvedrilo, am-
pak so se želeli z nogometom ukvarjati načrtno, organizirano in tudi redno 
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tekmovati. Že v maju istega leta so bile priprave za ustanovitev kluba tako 
daleč, da je iniciativni odbor lahko tudi uradno zaprosil Tajništvo za notranje 
zadeve v Mariboru za izdajo ustreznega dovoljenja za ustanovitev kluba. 
Predlagatelji za izdajo takega dokumenta so bili: Tonko Dumanič, Hinko 
Doležan, Vili Dugonik, Stjepan Pokrivač, Ferdinand Floger, Edi Robič, dr. 
Edvard Čadež, ing. Jože Prevolnik, ing. Srečko Kotnik, Ivan Mlakar, Franc 
Maček, Vlado Jurančič in dr. Ladislav Džuban. 

Faksimile odločbe

Čeprav je takratni načelnik Tajništva za notranje zadeve Maribor Janez Ja-
pelj odločbo, s katero je tudi uradno bila dovoljena ustanovitev nogometnega 
kluba v Rušah, podpisal šele 22. 6. 1956, je do zgodovinskega ustanovnega 
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občnega zbora prišlo že 26. maja 1956 v takratnih prostorih Socialistične 
zveze delovnega ljudstva v Rušah. Tega, za ruški šport pomembnega sre-
čanja, se je udeležilo kar 67 članov in simpatizerjev kluba. Na ustanovnem 
občnem zboru so opravili vse potrebno, da je klub lahko začel normalno 
delovati. Izvolili so prvi upravni odbor, katerega člani so bili: Stanko Štanc, 
Tonko Dumanič, Hinko Doležan, Ivan Mlakar, Emil Zlodej, dr. Edvard Ča-
dež, dr. Ladislav Džuban, Ivan Pečnik, Stjepan Pokrivač, Bernard Dugonik, 
Mihael Trabe, Ludvik Uršič in Vili Dugonik. Izvoljeni pa so bili tudi nad-
zorni odbor (Angel Turk, Slavko Šerbine in Franjo Fridrih) in disciplinsko 
sodišče (Vlado Jurančič, ing. Srečko Kotnik in Drago Magdič) ter klubski 
gospodar Srečko Andrej. 
Pri poimenovanju kluba so nihali med "Pohorjem" in "Dravo", saj so se hote-
li izogniti morebitnim lokalnim tendencam, če bi klubu izbrali krajevno ime 
(na primer Ruše, Smolnik, Selnica, Bistrica,...). Med barvami pa so izbirali 
med "zeleno - belo" in "modro - belo". Po glasovanju so izbrali ime in barvo 
kluba. Klub se je poimenoval NK Pohorje, barva "zeleno - bela".

Upravni odbor je sprejel tudi klubski pravilnik in določil višino vpisnine in 
mesečne članarine, ki je za aktivne člane znašala 20 takratnih dinarjev in 
10 dinarjev vpisnina, za podporne člane pa je bila članarina in vpisnina  1 0 
dinarjev. Zaradi potrebe po pridobivanju izkušenj in tudi zaradi pridobivanja 
igralskega kadra so se odločili za tesno sodelovanje z okoliškimi telovadni-
mi društvi Partizan. Odločili so se, da bodo jeseni 1956 za sezono 1956/57 že 
štartali s svojo ekipo v tekmovanju mariborske nogometne podzvezne lige, 
za kar so imeli vso podporo Nogometne podzveze Maribor.
Tri dni po ustanovnem občnem zboru se je na prvi seji že sestal novo ustanov-
ljeni upravni odbor skupaj z nadzornim odborom in disciplinsko komisijo. 
Za prvega predsednika kluba so izvolili Tonka Dumaniča, za podpredsedni-
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ka Ivana Mlakarja, za tajnika dr. Ladislava Džubana, za blagajnika Stjepana 
Pokrivača, za tehničnega referenta Ivana Pečnika, za glavnega trenerja Hin-
ka Doležala, za pomočnike trenerja Stjepana Pokrivača, Stanka Štanca in 
Franca Kranjca, referenta za delo z mladino sta postala Emil Zlodej in Vili 
Dugonik, predsednik nadzornega odbora Franjo Fridrih in predsednik disci-
plinske komisije ing. Srečko Kotnik. Pozneje so dr. Edvarda Čadeža izbrali 
za klubskega zdravnika, Stanka Štanca pa zadolžili za klubsko propagando.
Pri nabavi športne opreme je klubu prva priskočila na pomoč sindikalna pod-
ružnica Tovarne dušika Ruše, ki je podarila 20.000 dinarjev. S tem denarjem 
so nabavili 3 nove žoge, 1 zračno tlačilko in blago za izdelavo dresov. 

VKLJUČITEV NK POHORJE V ORGANIZIRANO TEKMOVANJE

Ob ustanovitvi kluba, maja 1956, so se odločili, da se že jeseni istega leta 
vključijo v organizirano tekmovanje, zato je moralo klubsko vodstvo močno 
zavihati rokave in pohiteti z delom. 
Po registraciji kluba in igralcev so pričeli tekmovati v ligi Mariborske nogo-
metne podzveze - koroška skupina. 
V prvi tekmovalni sezoni so barve ruškega kluba branili naslednji igralci:
Vili Dugonik, Franci Zajfrid, Drago Ploh, Alojz Bučar, Edo Robič, Avgust 
Jaunik, Silvo Črnko, Silvo Partljič, Drago Babič, Ciril Koletnik, Marjan Ra-
taj in Hinko Cvilak. 
Že prvo leto so v tej skupini osvojili prvo mesto. Za naslov prvaka Maribor-
ske nogometne podzveze so se pomerili z Račami, zmagovalcem mariborske 
skupine, in se po zmagi uvrstili v tedanjo mariborsko - murskosoboško - celj-
sko ligo, v kateri je tedaj nastopalo nekaj znanih slovenskih moštev (Mura, 
Nafta, Olimp iz Celja, ...)
Konkurenca je bila za mlado in neizkušeno moštvo v tej ligi prehuda, zato so 
se po enem letu vrnil v ligo Mariborske nogometne podzveze, kjer pa so bili 
leta 1958 zopet prvaki. Zaradi reorganizacije takratnega tekmovanja se niso 
uvrstili v višji razred tekmovanja.
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Takrat je prišlo tudi do prvih večjih kadrovskih sprememb pri vodenju kluba. 
Januarja leta 1958 je bil izvoljen nov upravni odbor, ki je imel 17 članov, 
kadrovske spremembe pa so doživeli tudi drugi društveni organi. Predsedni-
ško funkcijo je prvič prevzel Marjan Cvikl, ki je to nalogo opravljal vse do 
leta 1966, nato pa je to nalogo prevzel še dvakrat. V tem letu so na pobudo 
Vilija Ketiša in Tonka Dumaniča ustanovili in registrirali pionirsko ekipo, 
ki je pričela nastopati in meriti moči z Železničarjem, Branikom in ptujsko 
Dravo. Prvi trener je bil Ciril Koletnik.
Leta 1960 pa je bila ustanovljena tudi mladinska ekipa. Vodil jo je Avgust 
Javnik iz Limbuša, ki je bil istočasno tudi aktivni igralec članske ekipe.
Člansko moštvo je s spremenljivim uspehom nastopalo v Mariborski podzvezi 
vse do leta 1966. V letu 1961 je v koroški skupini Mariborske nogometne pod-
zveze ekipa spet osvojila prvo mesto in se za prvaka ponovno pomerila z NK 
Rače. Kljub zmagi pa se Rušani zaradi spremembe tekmovalnega sistema niso 
uvrstili v višji razred tekmovanja. Uspeh so ponovili leta 1964, vendar so se 
za prvaka borili z ekipo iz Slovenske Bistrice. Zmagali so na obeh tekmah in 
prejeli pokal prvaka v trajno last. V tem obdobju se je izmenjalo več trenerjev: 
Josip Matuš, Avgust Javnik, Blaž Plaznik, Ignac Pečnik in Adolf Muršič.

Članska ekipa iz leta 1960
Stojijo od leve proti desni: Slavek Kukovec, Drago Plohl, Ignac Pečnik, Hinko Cvilak, Ferdinand Floger, 

Franc Širec, Stanko Mohorko, Ervin Podgornik, Drago Mom. Čepi: Adolf Muršič.
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Po končani sezoni 1965/66 si je moštvo NK Pohorje, ob deseti obletnici 
delovanja, kot prvak koroške skupine mariborske nogometne podzveze 
in nato z zmago v kvalifikacijskih tekmah s prvakom mariborske skupine 
Pesnico, priboril nastop v višjem razredu, to je v slovenski conski nogo-
metni ligi, vzhod. 
Desetletnico delovanja kluba so proslavili z nogometnim turnirjem, na 
katerem so sodelovala moštva Osankarice, Rač in Korotana. Zmagovalci 
turnirja so postali domačini.

ZMAGOVALCI TURNIRJA, organiziranega ob 10-letnici NK Pohorje
Stojijo od leve proti desni: Drago Plohl, Oto Marčič, Vili Ketiš, Darko Rataj, Peter Mohorko – Peni, Fric 

Mernik, Adolf Muršič. Čepijo od leve proti desni: Stanko Marko, Miroslav Flakus, Emil Gorenjak, Polde 

Boštjančič, Vinko Butolen. 

Predsednik kluba je bil v tem času Albin Zorko. Žal pa se klubu ni uspelo 
obdržati v tej konkurenci. Vzrokov za neuspeh je bilo več. Razpolagali so 
s premajhnim številom kvalitetnih igralcev, med njimi je vladala velika ne-
resnost, nestrokovno delo trenerja Draga Kajšlerja in premajhna zavzetost 
nekaterih funkcionarjev kluba.
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PIONIRSKA EKIPA V JUBILEJNEM LETU 1966
Miloš Andrejašič, Miloš Jug, Janko Horvat, Stanko Skarlovnik, Milan Skarlovnik. Čepijo od L proti D: Darko 

Ketiš, Marjan Rodošek, Milko Strnad, Milan Flakus, Branimir Novak, Božo Majcenovič

V letih 1967 do 1970 je moštvo nastopalo v enotni ligi Mariborske nogo-
metne podzveze. V sezoni 1969/70 je ekipa dosegla drugo mesto. Prvak je 
bila ekipa Slivnice, ki se je uvrstila v vzhodno skupino Slovenske conske 
nogometne lige, drugouvrščena moštva mariborske, celjske in murskoso-
boške nogometne podzveze pa so se v dodatnih kvalifikacijah borila za 
uvrstitev v višji rang tekmovanja. Rušani so imeli srečo, saj jim je žreb 
omogočil neposredno uvrstitev v višji rang tekmovanja.
Pred pričetkom sezone 1969/70 je bil izvoljen nov odbor. Predsedniško 
mesto je prevzel Alojz Horvat. Po nekaj letih zatišja je bila obnovljena 
mladinska ekipa, ki je pod vodstvom trenerja Adolfa Muršiča tekmovala 
v Mariborsko – murskosoboški mladinski ligi in v sezoni 1969/70 zasedla 
sedmo mesto. Z najmlajšimi je v tem obdobju vadil Vili Dugonik.
Uspešno delo so v klubu pričakovali tudi od novo izvoljene tehnične komi-
sije, saj so jo sestavljali sami stari igralci kluba: Adolf Muršič, Rudi Rat-
nik, Drago Mom in Ivo Posavec. Trener prvega moštva je bil Edo Robič, 
dolgoletni igralec zeleno - belih, ki je v tem letu opravil trenerski izpit in 
postal prvi Rušan s tem izpitom.
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V klubu so tedaj uvideli, da brez ustreznega strokovnega vodstva in last-
nega nogometnega naraščaja ne bo napredka. Zaradi tega so najprej utr-
dili vodstvo kluba, obnovili pionirsko in mladinsko moštvo ter pričeli z 
intenzivnimi treningi. Čeprav obe ekipi v svoji konkurenci nista dosegli 
vidnejših rezultatov, so najboljši mladinci močno okrepili člansko ekipo. 

Moštvo NK Pohorje, ki je z uspehom tekmovalo v drugi slovenski ligi – vzhod

Klub se je uspel obdržati v vzhodni skupini slovenske conske nogometne lige 
dve sezoni. V tekmovalni sezoni 1971/72 je bilo člansko moštvo po jesenskem 
delu še na solidnem sedmem mestu, vendar je zaradi slabših iger spomladi, ob 
koncu prvenstva, izpadlo. Eden od vzrokov za izpad je bil ta, da je odbor kluba 
razpolagal le z najmanjšim možnim številom igralcev. Po odhodu ključnih do-
mačih igralcev Draga Marčiča, Ozima, Bamfiča in Oblaka, je v celotnem spo-
mladanskem delu tekmovanja igral v moštvu samo en Rušan. Klub pa je imel 
tudi velike finančne težave. Zaradi pomanjkanja denarja je bilo veliko govora 
o tem, da se prvo moštvo razformira in se da poudarek samo na mladinsko 
ekipo. Mladih talentov je bilo kar nekaj: Štraus, Sep, Marčič in brata Viher. Pi-
onirska ekipa je bila v tem obdobju uspešnejša, saj so v A skupini Mariborske 
nogometne lige osvojili odlično drugo mesto, takoj za moštvom Maribora.
Vodstvo kluba in navijači so bili zaradi izpada iz lige precej razočarani, 
vendar so si skupaj z igralci zadali nalogo, da se čim prej vrnejo v Vzhod-
no consko nogometno ligo. Predsednik kluba je takrat ponovno postal 
Marjan Cvikl. Trenersko delo so zaupali Aleksandru Zemljiču, ki je bil z 
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Nikolo Popivodo tudi trener slovenske mladinske reprezentance. Da so v 
klubu dobro začrtali pot za vrnitev, so pokazale prve tekme v novi sezoni. 
V celotni sezoni 1972/73 so izgubili samo dve tekmi.
S pomlajeno ekipo so se ruški nogometaši po ogorčeni borbi za prvo mesto 
v skupini, predvsem s prevaljskim Korotanom, uspeli ponovno uvrstiti v 
Vzhodno slovensko consko nogometno ligo.

Končna lestvica v Mariborski nogometni podzvezi (sezona 1972/73):
Pohorje 20 14 4 2 78:14 32
Korotan 20 13 5 2 53:15 31
Peca 20 13 4 3 55:27 30
Rače 20 11 3 6 41:26 25
Fužinar 20 10 5 5 39:23 25
Malečnik 20 9 3 8 40:36 20
Akumulator 20 7 2 11 38:46 16
Ojstrica 20 6 2 12 26:46 13
Radlje 20 5 2 13 35:71 13
Sever 20 4 3 13 18:43 10
Mejnik 20 0 3 17 9:82 2

Nogometaši Pohorja iz Ruš, Zmagovalci Mariborske nogometne podzveze v sezoni 1972/73
Stojijo z leve: Majhenič, Vranič, Šloser, Cimerlajt, Srnko, Zadravec, Papec, Dobrajc, Marko in trener 

Aleksander Zemljič, čepijo: Topolovec, Ilc, Andrejašič, Marčič, Ozim in Jug. Igrala pa sta še Oblak in 

Turjak.

Mladinci so v Mariborsko – murskosoboški ligi zasedli zadnje mesto, pio-
nirji pa so bili med vrstniki v Mariborski A ligi četrti.
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 V klubu so delovale tri ekipe. Pionirji, ki jih je bilo 30, so vadili pod vodstvom 
trenerja Vilija Ketiša, 20 mladincev je vadilo pod vodstvom Miloša Andrejaši-
ča in Antona Ljubiča, 20 članov pa pod vodstvom Aleksandra Zemljiča. 

RUŠKI NOGOMETAŠI V SLOVENSKEM VRHU

Uspehi v klubu so se nadaljevali tudi v sezoni 1973/74. Da so resni tek-
meci ostalim, so dokazali že v jesenskem delu prvenstva. V zadnjem 
jesenskem krogu so premagali ekipo Steklarja z 2:0 in prezimili na od-
ličnem šestem mestu, s štirimi točkami zaostanka za vodečimi Bakovci. 
Z dobro igro so se predstavili tudi v nadaljevanju spomladanskega dela 
tekmovanja, ko je moštvo NK Pohorje zaigralo kot prerojeno in ni iz-
gubilo niti ene tekme. 
Rezultat takšne igre je bilo prvo mesto pred velenjskim Rudarjem in prvič 
v zgodovini se je klub uvrstil v slovensko ligo. Moštvo ruškega "Pohorja" 
je postalo prvak vzhodne skupine Slovenske conske lige pod predsedstvom 
Marjana Cvikla, trenersko taktirko Aleksandra Zemljiča, tehnični vodja pa 
je bil Anton Štritof.

Končna lestvica v Vzhodni slovenski conski ligi (sezona1973/74):
Pohorje 22 10 8 4 37:24 28
Rudar 22 11 4 7 45:31 26
Dravinja 22 10 6 6 34:21 26
Steklar 22 9 5 8 25:33 23
Bakovci 22 9 5 8 39:49 23
Branik 22 9 4 9 38:30 22
Beltinka 22 10 2 10 40:37 22
Slivnica 22 9 4 9 35:36 22
Brežice 22 7 6 9 38:39 20
Rakičani 22 8 4 10 11:37 20
Tehnostroj 22 6 6 10 37:43 18
Olimp 22 3 8 11 24:42 14
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Ker se je moštvo NK Pohorje še do nedavnega ukvarjalo z velikimi ka-
drovskimi in finančnimi težavami, je le malokdo verjel, da bodo krajani 
Ruš v tako kratkem času gledali prvenstvene tekme v takrat najvišjem re-
publiškem tekmovanju. Eden najbolj zaslužnih za uspeh kluba je bil vse-
kakor trener Aleksander Zemljič, ki mu je uspelo s svojim strokovnim 
delom v ekipo vnesti prizadevnost, poslušnost in tovarištvo. Udeležba na 
treningih je bila skoraj stoodstotna. Med zaslužne za uspeh kluba je po-
trebno omeniti tudi brata Mihelak, Antona Štritofa, Vilija Ketiša, Antona 
Ljubiča in druge, ki so si požrtvovalno in nesebično prizadevali za razvoj 
te športne dejavnosti v Rušah.

Moštvo NK Pohorje, ki se je uvrstilo v Slovensko nogometno ligo
Stojijo od leve: Anton Štritof (tehnični vodja), Marjan Oblak, Ernest Šloser, Milan Topolovec, Jože Ilc, 

Roman Cimerlajt, Stanko Marko, Miloš Andrejašič in trener Aleksander Zemljič. Čepijo od leve: Črešnar, 

Dušan Štraus, Jože Viher, Andrej Viher, Branko Jug, Stanko Ozim, Drago Marčič. 

Na sliki manjkajo še Maks Zadravec, Drago Koperčina, Lipnikar, Rajko Srnko in Beno Prednik.

V tem letu so Rušani gostili nogometaše Slovenske izseljenske matice iz Toronta in jih premagali z re-

zultatom 5:1.

Kljub velikemu uspehu pa se je vodstvo kluba znašlo pred zahtevno na-
logo, kako zagotoviti pogoje za normalno nastopanje v slovenski ligi. Klub 
se je otepal z velikimi finančnimi težavami, ki so se ob vstopu v SNL še 
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zaostrile, saj so morali urediti stadion, ki ni ustrezal pogojem za nastop v 
ligi. Ob pomoči Tovarne dušika Ruše je klubu v kratkem času uspelo zado-
stiti vsem zahtevam tekmovalne komisije NZS. Okrog igrišča so postavili 
ograjo, popravljena je bila baraka za garderobe, postavljena je bila kabina 
za rezervne igralce,... Ogromno so postorili s prostovoljnim delom (uredi-
tev žične ograje, brez katere ne bi dobili dovoljenja za nastop). Opravljenih 
je bilo preko 400 prostovoljnih ur. Igralci so trenirali trikrat na teden in ve-
liko prostega časa preživeli na igrišču. Večkrat so s trenerjem organizirali 
delovne akcije za izboljšanje igrišča.
Tako vodstvo kot igralci so se prav dobro zavedali velike odgovornosti, ki so 
jo prevzeli s tem, da so zastopali Ruše v slovenski ligi. Zato so apelirali na 
delovne organizacije, družbeno politične organizacije ter temeljne telesno-
kulturne skupnosti, da jim priskočijo na pomoč. Prvi, ki so jim obljubili mo-
ralno in materialno podporo, so bili predstavniki Tovarne dušika Ruše. Prav 
tako je bila dragocena pomoč, ki sta jo klubu obljubila vodstvo nogometnega 
kluba Železničar iz Maribora in Nogometna podzveza iz Maribora.
V želji, da ne bi doživelo moštvo usode mnogih novincev, ki zaradi neizku-
šenosti izpadejo že v prvi sezoni tekmovanja iz višjega tekmovalnega raz-
reda, se je moštvo temeljito pripravilo. Prav tako se je začelo intenzivneje 
delati z mladinci in pionirji, ki sta jih vodila Vili Ketiš in Franci Koban.
Začetek sezone 1974/75, v kateri so prvič sodelovali kot člani slovenske 
nogometne lige, se je pričel presenetljivo dobro za "Pohorce", saj so na 
uvodni tekmi premagali ekipo Kopra v gosteh. Po šestem kolu so bili celo 
na četrtem mestu. Po slabšem nadaljevanju so jesenski del tekmovanja v 
Slovenski nogometni ligi končali na desetem mestu med 14. moštvi. Zadnje 
uvrščena Nafta je zaostajala samo dve točki. Štiri zmage in trije neodločeni 
izidi ter šest porazov so bili realen odraz trenutnih sposobnosti ekipe.
Med pripravami na spomladanski del sta h klubu pristopila izkušeni bivši 
vratar Maribora, Zagreba in avstrijskega Bregenza Damir Grloci in bivši 
igralec Maribora, Vili Šranc, kar je za ekipo, ki je še do takrat imela za cilj 
le obstanek v ligi, pomenilo veliko okrepitev.
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Samozavest in dobra fizična pripravljenost ekipe se je pokazala že na uvod-
ni tekmi spomladanskega dela lige, ko so doma, na zasneženem igrišču, 
prepričljivo (4:0) premagali nogometaše Kopra. Tudi nadaljevanje tekmo-
vanja v SNL v spomladanskem delu je za NK Pohorje potekalo zelo uspeš-
no. K temu je veliko pripomoglo prizadevanje upravnega odbora kluba ter 
strokovno delo z igralci v času spomladanskih priprav. Moštvo je postalo 
bolj disciplinirano, rutinirano in ohrabreno z visoko zmago nad Koprom.
Trud vodstva in igralcev je bil poplačan z osvojitvijo imenitnega tretjega me-
sta, kar je bilo za nogometne strokovnjake v Sloveniji veliko presenečenje. To 
je bil v tekmovalnem smislu doslej največji uspeh NK Pohorje. Ta uspeh so 
pod taktirko trenerja Aleksandra Zemljiča dosegli: Joče Ilc, Milan Topolovec, 
Stanko Dobaj, Maks Zadravec, Ivo Bezenšek, Drago Koperčina, Stanko Ozim, 
Miloš Andrejašič, Franjo Marič, Ernest Šloser, Drago Marčič, Marjan Oblak, 
Dušan Štraus, Jože in Andrej Viher, Rajko Todorovski, Lipnikar, Momčilo Mi-
tič, Damir Grloci, Vili Šranc, Dragan Filipovič, Branko Jug in Jože Pušnik.

Končna lestvica v Slovenski nogometni ligi (sezona 1974/75):

Mercator 26 23 1 2 69:19 44
Mura 26 17 4 5 69:33 35
Pohorje 26 11 7 9 34:38 29
Vozila 26 11 7 9 40:41 27
Ilirija 26 10 6 10 37:39 26
Kladivar 26 11 4 11 42:41 23
Izola 26 8 7 11 31:36 23
Drava 26 9 4 13 35:38 22
Slovan 26 6 10 10 38:44 22
Železničar (Mb) 26 11 2 13 36:37 20
Slavija 26 8 3 15 48:59 19
Ljubljana 26 7 6 13 32:42 17
Nafta 26 8 5 13 34:50 17
Koper 26 3 10 12 19:47 12
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Uspeh članske ekipe so v sezoni 1974/75 dopolnili najmlajši nogometaši. 
Pionirji "Pohorja" so najprej premočno zmagali v A skupini Mariborske 
podzvezne lige, nato postali zmagovalci polfinalnega turnirja za pionirske-
ga prvaka Slovenije, kjer so premagali prvaka prekmurske in celjske pod-
zveze, pionirski ekipi Šmartna ob Paki in Bakovcev. S tem so se uvrstili v 
republiški finale, kjer so se v Ljubljani srečali z vrstniki Olimpije. Kljub 
porazu na tej tekmi (0:4) pomeni drugo mesto pionirjev doslej največji 
uspeh mladih ruških nogometašev.

Pionirska ekipa leta 1975
Stojijo (od leve): Božo Novak (tehnični vodja), Bernard Grubelnik, Peter Andrej, Franc Strnad, Igor Zorman, 

Srečko Ulbl, Franjo Vališer, Marjan Ciringer, Franc Koban (trener). 

Čepijo (od leve): Marjan Viher, Branko Zaveršnik, Dušan Trobentar, Ladislav Pepelnik, Ljubo Germič, Beno 

Perkuš, Venčeslav Fiket, Oliver Hafner 

Večina teh igralcev je nekaj let pozneje sestavljala ogrodje članskega moštva.

Dobro so se odrezali v tej sezoni tudi mladinci, ki so v mladinski ligi Ma-
riborske nogometne podzveze zasedli peto mesto.
Pričetek nogometne sezone 1975/76 po prvih tekmah v SNL za moštvo 
Pohorja ni bil posebno uspešen. Vzrok so takrat iskali v slabi udeležbi na 
pripravah moštva, ki se ni dovolj uigralo za novo sezono. Nekaterim ig-
ralcem namreč ni uspelo dobiti v svojih delovnih kolektivih opravičenega 
izostanka za čas priprav, zato so trenirali samo v popoldanskem času. Imeli 
pa so tudi probleme s sestavo moštva, saj so se tik pred začetkom sezone 
poškodovali trije ključni igralci.
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Po treh zaporednih porazih (proti Iliriji, Dravi in Izoli), se je moštvo ig-
ralsko ujelo, v ekipo so se vrnili poškodovani igralci, pa tudi ostali igralci 
vključno s trenerjem so se maksimalno angažirali in uspeh je bil viden.
Jesenski del sezone, v kateri so praznovali 20-letnico obstoja kluba, so kon-
čali na dobrem petem mestu. Da so uspehi nogometašev v zadnjih dveh se-
zonah povzročili v Rušah pravo nogometno mrzlico, dokazuje tudi rekordni 
obisk, kar 3000 obiskovalcev na derbiju zadnjega jesenskega kola proti mo-
štvu Maribora. Pa tudi sicer je bil obisk tekem na igrišču ob Dravi zelo velik, 
saj se je na tekmah redno zbiralo od 150 do 500 zvestih navijačev. 
V klubu so se takrat odločili, da razširijo bazo pri najmlajših. Poleg starejših 
pionirjev so pričeli z redno vadbo pod strokovnim vodstvom Draga Kotnika 
in Ernesta Šloserja mlajši pionirji in cicibani. Tako je bilo v redna tekmo-
vanja vključeno kar pet klubskih moštev. Samo z veliko finančno pomočjo 
Tovarne dušika Ruše so ekipe lahko nadaljevale z rednim tekmovanjem.
Članska ekipa se je pripravljala na spomladanski del v Novem Vinodolu. 
Priprave jim je omogočila Tovarna dušika Ruše, ki je imela v tem kraju 
počitniški dom.
Ekipi na koncu sezone ni uspelo ponoviti uspeha iz prejšnje sezone, kljub 
temu pa so se uvrstili na solidno sedmo mesto med 14. ekipami. 

Končna lestvica v slovenski nogometni ligi (sezona 1975/76):

Maribor 26 23 1 2 86:21 47
Šmartno 26 13 6 7 50:33 32
Primorje 26 12 6 6 42:34 30
Železničar (Mb) 26 12 6 8 43:38 30
Mura 26 11 6 9 43:38 28
Izola 26 11 5 10 44:39 27
Pohorje 26 10 6 10 26:28 26
Rudar 26 10 5 11 35:34 25
Slavija 26 10 5 11 41:61 25
Kladivar 26 10 2 14 40:43 22
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Ilirija 26 7 7 12 33:48 21
Slovan 26 3 12 11 34:54 18
Drava 26 5 8 13 25:50 17
Vozila 26 4 7 15 22:43 14

Nogometni klub Pohorje je v tem letu praznoval 20. obletnico obstoja. V 
počastitev tega jubileja je bil 26. in 27. junija organiziran turnir, na kate-
rem so poleg domačinov sodelovale še ekipe Maribor, Branik in Železničar. 
Nogometašem "Pohorja" ni uspelo, da bi dobili (po zmagah 1966 ob deseti 
obletnici in 1970, ko so praznovali 15. letnico kluba) še tretji jubilejni turnir. 
Pokal si je priborila ekipa Branika, ki je na turnirju ugnala celo ekipo Mari-
bora, ki se je po eni sezoni igranja v SNL spet vrnila med drugoligaše.

Članska ekipa v 1. Slovenski nogometni ligi v jubilejnem letu 1976
Stojijo od leve proti desni: trener Aleksander Zemljič, Josip Karanović, Ernest Šloser, Vili Šranc, Milan 

Puklić, Marjan Oblak, Stanko Dobaj, Stanko Ozim, Jože Pušnik, Damir Grloci. Čepijo od leve proti desni: 

Jože Turjak, Drago Marčič, Milan Topolovec, Ciril Zimet, Andrej Viher, Branko Tarkuš, Franjo Marčič.

Na štartu sezone 1976/77 so imeli pri NK Pohorje velike težave z igralskim 
kadrom. Iz ekipe so odšli Drago Marčič, Milan Puklić, Marjan Oblak in Josip 
Karanović, ki so bili nosilci igre. Odšel je tudi rezervni vratar Branko Tarkuš, 
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ki ni hotel biti v večni senci Damirja Grlocija. Na samem začetku lige sta se 
težje poškodovala Jože Turk in Franjo Marčič, ki je kasneje odšel na služenje 
vojaškega roka. Velika pridobitev je bil le vratar Jovan Tica.
Po odhodu teh igralcev moštvo ni bilo tako močno kot v prejšnji sezoni, 
saj je imel trener Aleksander Zemljič na razpolago le 14 igralcev in še ti 
niso redno trenirali.
Kljub temu so štartali zelo dobro in pred zadnjim kolom imeli celo mož-
nost za osvojitev naslova jesenskega prvaka. Po porazu z Muro v Murski 
Soboti v enajstem kolu (Mura: Pohorje 4:0) so pristali na solidnem petem 
mestu. Pred njimi so bile le ekipe Mure, Rudarja iz Velenja, Rudarja iz 
Trbovelj in Litije.
Po nekoliko slabšem nadaljevanju spomladi so nogometaši NK Pohorja 
končali jubilejno sezono 1976/77 na sedmem mestu.

Peter Andrej, mladinski reprezentant SFRJ

Končna lestvica v slovenski nogometni ligi (sezona 1976/77):

Rudar (V) 22 13 6 3 38:13 32
Mura 22 14 3 5 45:18 31
Kladivar 22 12 6 4 37:17 30
Šmartno 22 10 5 7 36:29 25
Rudar (T) 22 8 7 7 33:25 23
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Litija 22 8 7 7 24:26 23
Pohorje 22 8 4 10 30:42 20
Izola 22 6 7 9 28:38 19
Ilirija 22 5 7 10 24:34 17
Primorje 22 4 9 9 26:40 17
Železničar (Mb) 22 5 4 13 35:37 14
Slavija 22 5 3 14 19:46 12

POT NAVZDOL

V sezoni 1977/78 je prišlo do reorganizacije tekmovalnega sistema v Slo-
veniji, kar je imelo za ruški nogomet katastrofalne posledice, saj so se mo-
rali po administrativni poti preseliti v Mariborsko občinsko ligo. Nosilec 
tekmovalnega sistema v občini Maribor je postal mariborski Železničar, 
ki je tako kljub osvojenemu predzadnjemu mestu v sezoni 1976/77 ostal v 
slovenski nogometni ligi. 
Izpad iz Slovenske nogometne lige je pomenil za klub začetek hude krize, 
ki je trajala nekaj let.

Člansko moštvo v sezoni 1977/78
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JESENSKI DEL SEZONE 1977/78

Skupina A Mariborske občinske lige je bila sestavljena iz ekip: Jarenina, 
Kovinar, Mejnik, Pekre, Pobrežje (A), Pohorje, Rače in Slivnica.
Največji problem je nastal pri sestavi ekipe. Po izpadu iz prve slovenske 
lige je prišlo do močnega osipa igralcev prvega in mladinskega moštva, ki 
so iskali svojo priložnost za afirmacijo v sosednji Avstriji. Drugi problem 
pa je za "Pohorce" predstavljala odločitev tekmovalne komisije, da lahko 
v članski ekipi igrajo igralci, ki so dopolnili 18 let, ker so imeli v ekipi 
mladince stare 17 let in celo 16 let. Kljub temu so se v klubu odločili, da 
dajo možnost mladim igralcem, kar pa seveda ni bilo všeč ostalim ekipam 
iz lige, ki so nenehno vlagale pritožbe. Na tekmi 4. kola proti Slivnici je 
igralo celo šest igralcev Pohorja, ki še niso dopolnili 18 let. 
Nogometaši Pohorja so pol leta še tekmovali v Mariborski nogometni ligi, na-
kar so člansko moštvo razpustili, saj je tudi zanimanje gledalcev in sponzorjev 
za nogomet v Rušah skoraj popolnoma usahnilo. V naslednjih dveh letih je klub 
nastopal samo z mlajšimi ekipami (mladinci, kadeti, in pionirji A, B in C).
Po dveh letih zatišja se je na pobudo podpredsednika kluba in bivšega ig-
ralca Miloša Andrejašiča zopet ustanovila članska ekipa, ki je v sezoni 
1979/80 začela tekmovati v najnižji ligi Mariborske podzveze in med de-
setimi ekipami osvojila osmo mesto.
Nov veter v jadra ruškega nogometa je pričel pihati tudi z odločitvijo, da 
Ruše postanejo eden od petih selekcijskih centrov za vzgojo mladih kadrov 
do ravni kadetskih ekip v občini Maribor. 
V klub je bilo takrat vključenih v šestih tekmovalnih ekipah okrog sto ig-
ralcev, v starosti od 11. do 25 leta, imeli pa so tudi nogometno šolo pionir-
jev v starosti od 9. do 11. leta, kjer so jih učili prvih nogometnih korakov. 
Imeli so tudi enega najmočnejših trenerskih kadrov v Mariboru, saj sta v 
klubu delala dva trenerja I. razreda, dva trenerja in štirje inštruktorji. 
Da se je z novimi nogometaši v NK Pohorju v tem času kvalitetno delalo, do-
kazujejo rezultati mladincev in pionirjev, ki so se uvrščali pri vrhu prvenstvenih 
lestvic. Zelo odmevna je bila zmaga mladinskega moštva, ki je junija 1982 kot 
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reprezentanca Maribora celo zmagala na močnem 15. mednarodnem turnirju v 
Ehingenu v Nemčiji, kjer so v finalu premagali ekipo OSV Hannovra z rezultatom 
1:0. Lepo priznanje je takrat dobil tudi Janez Strnad, ki je bil proglašen za najbolj-
šega igralca turnirja. Od jugoslovanskih ekip, ki so se udeleževale tega turnirja, je 
uspelo zmagati samo ekipi mladincev takratnega prvoligaša Sarajeva. 
Članska ekipa "Pohorja" je v naslednjih letih igrala v Mariborski občinski ligi. V 
sezoni 1981/82 so v B skupini Mariborske občinske lige osvojili tretje mesto, v 
sezoni 1982/83 prvo in v sezoni 1983/84, ko so igrali v A skupini, peto mesto.

Končna lestvica B skupina MNZ (sezona 1981/82):

Šentilj 18 9 4 5 44:30 22
Jakob 18 8 6 4 34:27 22
Pohorje 18 9 3 6 34:25 21
Kungota 18 10 0 8 53:38 20
Razvanje 18 7 5 6 43:39 19
Starše 18 8 2 8 36:42 18
Dogoše 18 7 3 8 46:46 17
Duplek 18 6 5 7 40:42 17
Sever 18 7 2 9 29:41 16
Dobrovce 18 3 2 13 23:51 3

Končna lestvica B skupina MNZ (sezona 1982/83):

Pohorje 18 13 3 2 43:18 29
Kungota 18 11 2 5 59:31 24
Dogoše 18 10 3 5 54:24 23
Starše 18 10 3 5 41:29 23
Malečnik 18 8 2 8 42:39 18
Razvanje 18 9 0 9 49:47 18
Marjeta 18 7 3 8 38:36 17
Prepolje 18 7 2 9 29:48 16
Rošnja 18 3 3 12 25:53 9
Duplek 18 0 0 15 20:69 3
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Končna lestvica A skupina MNZ-zahod (sezona 1983/84):

Pobrežje 15 11 2 2 38:10 24
Jarenina 15 9 1 5 38:26 19
Pesnica 15 8 1 6 25:25 17
Šentilj 15 6 3 6 31:26 15
Pohorje 15 5 5 4 23:18 15
Mejnik 15 6 3 5 26:28 15
Kungota 15 5 3 7 27:34 13
Radvanje 15 4 4 7 19:28 12
Jakob 15 2 5 7 17:24 9
Slivnica 15 2 3 9 16:41 7

USPEHI POHORSKE TRME
V sezoni 1984/85 so ruški nogometaši postali prvaki zahodne skupine Ma-
riborske medobčinske lige. 

Končna lestvica A skupina MNZ - zahod (sezona1984/85):

Pohorje 24 22 1 1 101:10 44
Pesnica 24 16 5 3 75:19 37
Jarenina 24 16 5 3 74:28 37
Šentilj 24 16 5 3 66:25 37
Elko 24 8 6 10 41:57 22
Mejnik 24 9 3 12 41:60 21
Dogoše 24 8 4 12 39:62 20
Duplek 24 8 4 12 37:65 20
Jakob 24 9 1 14 58:60 19
Kungota 24 6 7 11 46:51 19
Sever 24 6 7 11 50:67 19
Malečnik 24 4 4 16 29:66 10
Jurovski dol 24 1 2 21 28:113 4
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Nato so se pomerili še z ekipo Radvanja, ki je bila zmagovalka vzhodne 
skupine Mariborske medobčinske lige in po zmagi postali absolutni prvaki 
na območju Nogometne zveze Maribor. S tem so si pridobili pravico za 
nastop v kvalifikacijah osmih medobčinskih prvakov (NK Papirničar iz 
Radeč, NK Pohorje, NK Središče iz Središča ob Dravi, NK Turnišče, NK 
Litija, NK Belinka in NK Akumulator) za vstop v Slovensko območno ligo 
-vzhod.
Žal jih je že v prvem krogu kvalifikacij izločila ekipa Papirničarja iz Radeč. 
V Rušah je bil rezultat 1:1, v Radečah na povratni tekmi pa so izgubili z 0:2 
in tako izpadli iz kvalifikacij za uvrstitev v slovensko območno ligo.
Med uspehe v letu 1985 štejemo zmagi na turnirju v Račah in Slivnici. 
Septembra istega leta je v Rušah gostovalo moštvo Dinama iz Zagreba, 
v katerem sta takrat še kot mladinca nastopila kasneje svetovno znana 
hrvaška reprezentanta Zvonimir Boban in Robert Prosinečki.
V sezoni 1985/86 so nogometaši "Pohorja" zasedli drugo mesto v A skupini 
Nogometne lige Maribor - zahod. Prehitela jih je samo ekipa iz Pesnice.

Članska ekipa iz leta 1985
Stojijo od leve proti desni: vodja tehnične komisije Vili Ketiš, član tehnične komisije Vojko Jug, teh-

nični vodja članskega moštva Jože Strnad, Franc Strnad, Albin Jug, Danilo Šibila, Miran Kovačič, Peter 

Vrhovščak, Mirko Pajančič, Ladislav Pepelnik, trener Franc Cerle. Čepijo od leve: Jani Strnad, Jože Rat, 

Iztok Šulc, Branko Zaveršnik, Danilo Tertinek, Igor Zorman, Dušan Trobentar in Oto Toplak. 
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Mladinska ekipa je osvojila drugo mesto v področni slovenski ligi. Velik 
uspeh je članska ekip dosegla tudi na zimskem turnirju v malem nogo-
metu. Med 51 ekipami je osvojila prvo mesto. Za zmagovalce turnirja so 
nastopali: Albin Jug, Ladislav Pepelnik, Gorazd Car, Danilo Šibila, Dušan 
Trobentar, Peter Verhovščak, Jani Strnad, Franc Strnad in Boris Jelen.

PONOVNI VZPON MED NAJBOLJŠE

Za sezono 1986/87 so se nogometaši "Pohorja" še temeljiteje pripravili. 
Trdno so se odločili, da se ob praznovanju 30-letnice obstoja kvalificirajo v 
višji razred tekmovanja. Samo nastopanje v močnejši ligi je bilo porok, da 
se bo zanimanje za nogomet v Rušah zopet povečalo, in da bo nogometni 
stadion ponovno postal redno shajališče ruških ljubiteljev športa, tako kot 
je bil pred desetimi leti, ko je klub praznoval 20-letnico obstoja.
Jesenski del so začeli odlično s štirimi zaporednimi zmagami. Ob sklenitvi 
jesenskega dela so osvojili prvo mesto, vendar samo točko pred Slivničani. 
Pod vodstvom trenerja Franca Cerleta so z zanesljivo in učinkovito igro na 
koncu le osvojili prvo mesto v Mariborski medobčinski ligi ter se po dveh letih 
ponovno uvrstili v kvalifikacije za vstop v Slovensko območno ligo -vzhod.

Končna lestvica A skupina MNZ - zahod (sezona 1986/87):

Pohorje 18 14 2 2 51:15 30
Slivnica 18 11 3 4 26:14 25
Rače I 18 9 3 6 33:26 21
Pesnica 18 9 2 7 37:27 20
Starše 18 8 4 6 30:25 20
Fram 18 6 4 8 40:44 16
Kungota 18 5 3 10 27:37 13
Pobrežje 18 4 5 9 21:34 13
Radvanje 18 5 2 11 24:44 12
Jarenina 18 4 2 10 26:51 10
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V pripravah na kvalifikacije je ostalo v spominu leto 1984, ko so ekipo 
okrepili s Tomislavom Prosenom, Miloradom Vuksanovićem in Igorjem 
Jevšenakom, a žal izpadli že v prvem kolu. Tokrat so zaupali domačim fan-
tom in sočasno zaprosili za pomoč mariborskega trenerja Vinka Donka.
V prostorih Nogometne zveze Slovenije so izžrebali pare za kvalifikacijska 
srečanja za uvrstitev v obe skupini Slovenske območne lige. Poleg ekipe 
iz Ruš so se za uvrstitev v Slovensko območno ligo - vzhod, potegovale še 
ekipe Korotana (Prevalje), Svobode (Kisovec), Gerečje vasi, Beltinke in 
Papirničarja iz Radeč.
Žreb je hotel, da sta se v prvem krogu ponovno srečali ekipi iz Ruš in 
Radeč. Tokrat je uspelo Rušanom (2:2, 3:0). 
Z razpletom kvalifikacij so bili po prvem krogu najbolj zadovoljni prav 
nogometaši Pohorja. Poleg tega da so se Papirničarju oddolžili za poraz v 
prvem kolu kvalifikacij pred dvema letoma, so imeli srečo tudi pri žrebu. 
Rušani so se namreč uvrstili naravnost v finale, kjer so se pomerili z ekipo 
Korotana iz Prevalj.
Prvo tekmo so igrali doma in ob podpori 1500 gledalcev dosegli neodločen 
izid (1:1). Želja, dolga tri leta, se jim je izpolnila na povratni tekmi v Pre-
valju. Kljub zdesetkani ekipi (igrali so brez šestih najboljših igralcev, ki 
so zaradi poškodb in prepovedi igranja morali počivati) so prekosili same 
sebe in s požrtvovalno igro dosegli cilj. Odločilni zadetek je dosegel Boris 
Jelen.
Uvrstili so se v Slovensko območno ligo - vzhod.
V tem letu so nogometaši Pohorja bili uspešni tudi v pokalnem tekmova-
nju, saj so po zmagi nad Pekrami postali zmagovalci za območje Maribor-
ske nogometne zveze, v osmini finala za območje Slovenije pa so šele po 
enajstmetrovkah izgubili z Elkrojem iz Mozirja. 
Omeniti je potrebno tudi, da so v tej sezoni uspešno nastopale ostale ekipe 
nogometašev iz Ruš. Pionirji C in pionirji A so v Mariborski nogometni 
ligi osvojili prvo mesto, pionirji B in kadeti tretje, mladinci pa v vzhodni 
Slovenski območni ligi osmo mesto.
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Za ponoven vzpon ruškega nogometa so bili zaslužni naslednji igralci: 
Franc Strnad, Albin Jug, Peter Vrhovščak, Miran Kovačevič, Danilo Šibi-
la, Vojko Ornik, Ladislav Pepelnik, Tone Kozar, Gojko Rataj, Jani Strnad, 
Igor Mauko, Gorazd Car, Boris Jelen, Branko Zaveršnik, Iztok Šulc, Mat-
jaž Gril, Dušan Trobentar, Miran Grušovnik, Danilo Tertinek, Oto Toplak. 
Trener ekipe je bil Franc Cerle.
Po štiriletnem predsednikovanju Miloša Andrejašiča je mesto predsednika 
kluba prevzel Ivo Krajnc. Trenerju članskega moštva je pomagal Herman 
Habjanič, ki je bil obenem trener najmlajših, trenerji pionirskih ekip so 
bili Beno Prednik, Igor Zorman, in Miran Stopar. Kadete je uspešno vodil 
Branko Jug, mladince pa Maks Zadravec. V vseh ekipah je v tem obdobju 
vadilo preko 120 nogometašev.
Kot pred leti v slovenski ligi so ruški nogometaši tudi tokrat štartali zelo uspeš-
no in kot novinci ob koncu jesenskega dela tekmovanja zasedli odlično tretje 
mesto, ki so ga uspeli obdržati tudi v spomladanskem delu sezone 1987/88. 

Končna lestvica v Slovenski območni ligi -vzhod (sezona 1987/88):

Kovinar 22 11 9 2 33:15 31
Partizan (Žalec) 22 10 7 5 43:26 27
Pohorje 22 9 7 6 23:19 25
Pekre 22 7 9 5 24:23 23
Proletarec 22 7 9 6 27:29 23
Era Šmartno 22 7 8 7 28:34 22
Železničar 22 8 5 9 36:34 21
Nafta 22 7 6 9 35:32 20
Dravinja 22 8 4 10 30:36 20
Partizan (SG) 22 8 4 10 36:34 20
Ojstrica 22 5 6 11 19:33 16
Fužinar 22 4 6 11 26:44 14

NK Pohorje bi moralo odigrati kvalifikacijsko tekmo z Medvodami za 
vstop v prvo slovensko ligo. Toda NZ Slovenije je ugotovila, da so kvalifi-
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kacije odveč. Iz republiške lige so se v višji tekmovalni rang uvrstili Koper, 
Maribor/Branik, Ljubljana in trboveljski Rudar, izpadla pa sta Steklar in 
Triglav. Ker je tudi v naslednji sezoni republiška liga štela 14 moštev, so se 
vanjo uvrstila po tri moštva iz obeh skupin območne lige. 
To je pomenilo, da so se nogometaši NK Pohorja po 10. letih zopet vrnili v 
prvo Slovensko nogometno ligo. 
Glavni cilj pred pričetkom nogometnega prvenstva v Slovenski nogometni 
ligi v sezoni 1988/89, je bil obstanek v ligi. V tej sezoni je trenersko mesto 
prevzel Polde Polegek, ki je bil optimistično razpoložen, saj so priprave 
prvega moštva potekale dobro. Na voljo je imel 23 igralcev, ki so že v 
prvem kolu, ob spet velikemu številu gledalcev, prikazali imenitno igro, ki 
je napovedovala boj ne samo za obstanek v ligi, temveč tudi za višja mesta. 
Ekipo NK Vozila iz Nove Gorice so premagali kar s 4 : 0. 
Prvi poraz v jesenskem delu sezone 1988/99 so doživeli šele v 11. kolu 
proti ekipi Elkroja iz Mozirja (0:1).
Kljub katastrofalnemu porazu v zadnjem kolu jesenskega dela proti Svo-
bodi iz Ljubljane (0:5) so zasedli odlično četrto mesto v ligi. 
Z dobrimi igrami so nadaljevali tudi v spomladanskem delu in ob koncu 
prvenstva pristali na petem mestu. 
Uspešne so bile tudi ostale ekipe Pohorja, saj so mladinci v območni mla-
dinski ligi osvojili osmo mesto, kadeti so v občinski ligi zmagali, medtem 
ko so vse tri pionirske selekcija zasedle drugo mesto.

Končna lestvica v Slovenski nogometni ligi (sezona 1988/89):

Ljubljana 26 14 8 4 55:20 36
Izola 26 11 10 5 35:18 32
Vozila 26 13 5 8 35:30 31
Mura 26 13 4 9 45:31 30
Pohorje 26 8 13 5 26:21 29
Rudar (TV) 26 10 9 7 34:34 29
Medvode 26 9 10 7 29:33 28
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Stol Virtus 26 8 11 7 31:35 27
Domžale 26 8 10 8 29:30 26
Elkroj 26 8 9 9 22:39 25
Partizan Hmezad 26 5 12 9 24:33 22
Svoboda 26 5 10 11 33:30 20
Ingrad Klad. 26 4 10 12 18:34 18
Kovinar 26 2 7 17 23:51 11

V sezoni 1988/89 so bili nogometaši Pohorja zelo uspešni tudi v tekmova-
nju za pokal Nogometne zveze Slovenije. Bili so na pragu še enega velike-
ga uspeha. Najprej so zmagali v svoji predtekmovalni skupini in se uvrstili 
v četrtfinale. Po zmagah nad Veržejem in mariborskim Železničarjem jih 
je v finalu premagalo moštvo Ljubljane, ki so naslovu republiškega prvaka 
dodali še naslov zmagovalca nogometnega pokala NZS.

Prijateljsko srečanje med ekipama EPA - Ciper in NK Pohorje

Štart v sezono 1989/90, ki se je pričela s pokalnim tekmovanjem, so Rušani 
dobro začeli. V predtekmovalni skupini, v kateri so bila še moštva maribor-
skih ligašev Kovinarja in Železničarja ter Peker in Dravinje iz Slovenskih 
Konjic, so osvojili prvo mesto in se uvrstili v polfinale. Tam so se spomladi 
na turnirju z Beltinko, Steklarjem iz Rogaške Slatine in Kladivarjem iz Celja 
spet prebili do finalnega srečanja, kjer pa so že drugič zaporedoma ostali 
praznih rok. Tokrat so izgubili z moštvom Primorja iz Ajdovščine.
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Zelo slabo pa so pričeli s tekmovanjem v republiški ligi, ki so ga pričeli s 
porazom (0:5) proti Domžalam. Po tem porazu si niso več opomogli. Slabo 
so igrali ves jesenski del prvenstva. Šele v zadnjem, 13. kolu, so po 1085 
minutah igre dosegli prvi zadetek. Prezimili so na zadnjem mestu brez ene 
same zmage, kar je bil rekorden dosežek v republiški ligi.
Brez zmag so nadaljevali tudi v spomladanskem delu. Trener Leopold 
Polegek je takrat dejal, da je glavni problem denar, zaradi katerega so 
ključni igralci odhajali igrati nogomet v Avstrijo, kjer so v najnižji ama-
terski ligi zaslužili veliko več denarja, kot pa ga jim je lahko ponudil 
upravni odbor NK Pohorje. Ob precejšnji zamenjavi igralskega kadra in 
premajhni izkušenosti novih moči ter nedisciplini igralcev (na primer 
tekmi z velenjskim Rudarjem v Rušah in z Izolo v Izoli), jim ni uspelo 
doseči niti ene zmage. Nogometaši Pohorja so se po dveh sezonah poslo-
vili od republiške lige. Leta 1990 je tedanjega predsednika Iva Krajnca 
zamenjal Marjan Kolar.

Končna lestvica v slovenski nogometni ligi (sezona1989/90):

Izola 26 16 6 4 43:13 38
Rudar (TV) 26 14 6 6 53:26 34
Domžale 26 13 4 9 35:29 30
Slovan 26 10 10 6 36:24 29
Medvode 26 9 8 9 25:33 26
Steklar 26 9 7 10 37:36 25
Rudar (T) 26 9 7 10 28:36 25
Elan 26 7 11 9 19:28 25
Partizan Hmezad 26 9 6 11 31:31 24
Elkroj 26 8 8 10 23:25 24
Vozila 26 8 8 10 24:34 24
Mura 26 7 10 9 26:32 23
Stol Virtus 26 6 10 10 28:32 22
Pohorje 26 0 13 13 10:37 13



44

NK POHORJE

Po izpadu Rušanov iz slovenske lige je trenersko mesto prevzel nekda-
nji trener Železničarja, Kovinarja in Maribora Vinko Donko. Pri sestavi 
ekipe je imel veliko težav, saj je izpad iz slovenske lige povzročil velik 
osip igralskega kadra. Tako so od ekipe, ki je tekmovala v republiški 
ligi, ostali samo štirje igralci prve ekipe. To so bili Pepelnik, Završnik, 
Ornik in Kolar. Recek, Puhar in Kavčič so odšli v Avstrijo, Jug in Ko-
vačič sta bila kaznovana, ostali pa so prenehali z aktivnim igranjem 
nogometa. Nastala je popolnoma nova ekipa, ki je štela 22 članov. Ker 
pa je bilo v ekipi mnogo še do tedaj neizkušenih mladincev, niso mogli 
računati na boljšo uvrstitev v ligi. Jesenski del v slovenski območni 
ligi vzhod so končali na osmem mestu, ligo v sezoni 1990/91 pa so za-
ključili na devetem mestu.
Mlajše ekipe so dosegle boljše uvrstitve. B pionirji so bili drugi, kadeti 
tretji, A in C pionirji pa peti.
Tudi v sezoni 1991/92 je člansko moštvo Pohorja doseglo v vzhod-
ni skupini druge Slovenske nogometne lige deveto mesto. Jeseni leta 
1991 je trenersko mesto prevzel Branko Jug, ki je pred tem vadil že 
vse selekcije Pohorja. Kljub dobrim pripravam na spomladanski del 
prvenstva in okrepitvam jim na koncu ni uspelo doseči cilja, ki so si 
ga zadali (osvojiti peto mesto in s tem uvrstitev v enotno drugo ligo 
Republike Slovenije). 
V tem obdobju je prišlo do posodobitve klubskih prostorov na stadionu. 
Podrli so večji del lesene barake, ki je bila zgrajena leta 1957, ter zgra-
dili nove garderobe, sanitarije in pisarno, del objekta pa so namenili 
gostinskemu lokalu, ki ga je prevzel bivši vratar Albin Jug. Gradnja, za 
katero so prispevali sredstva Občina Ruše in podjetja ter privatniki iz 
Ruš in okolice, je stala 2.379.000 tolarjev. Klub je prispeval 650.000 
tolarjev lastnih sredstev in skoraj 3000 ur prostovoljnega dela. V letu 
1992 je prišlo tudi do zamenjave predsednika (Marjana Kolarja je na-
sledil Anton Štritof).



45

NK POHORJE

Objekt je bil obnovljen leta 1992.

Z devetim mestom so nadaljevali tudi v sezoni 1992/93, ko so bile reor-
ganizirane slovenske nogometne lige. Poleg prve je bila ustanovljena eno-
tna druga in dve tretji slovenski nogometni ligi. Ker se je v enotno drugo 
slovensko ligo uvrstilo samo pet moštev iz vzhodne skupine druge lige, 
je moštvo Pohorja v tej sezoni igralo v vzhodni skupini tretje slovenske 
nogometne lige, v kateri je tekmovalo 14 klubov. V tretji ligi so ostali vse 
do konca sezone leta 1997.
V letu 1993 je predsedniško funkcijo prevzel Milan Visočnik, ki si je z 
upravnim odborom zadal naslednje cilje: 
- zagotoviti financiranje kluba s sklenitvijo sponzorskih pogodb,
- dokončanje bivalnega objekta, sanacijo igrišča, ureditev ograje, poso-

dobitev opreme za igralce,
- privabiti večje število gledalcev na stadion,
- zainteresiranim podjetjem dokazati, da je njihov vložek v NK Pohorje 

pameten in 
- vstop članske ekipe v drugo državno ligo.
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Sponzor nogometašev Pohorja je v tej sezoni postalo ruško podjetje Megras. 
Pri visoko zastavljenih ciljih pa so se ob koncu sezone komaj rešili pred iz-
padom iz tretje slovenske lige vzhod, saj so dosegli samo 12. mesto.
V sezoni 1994/95 je predsedniško mesto prevzel Peter Lamut. S svojimi 
ambicioznimi načrti in zagnanostjo je preporodil NK Pohorje. Ruški no-
gometaši so se nekoliko popravili in osvojili peto mesto v vzhodni skupini 
tretje slovenske lige. V tej sezoni je končalo ligo samo dvanajst ekip. Iz 
lige sta zaradi finančnih in drugih težav predčasno izstopili ekipi Žalca (po 
9. kolu) in brežiške Svobode (po 12. kolu). 
Med mlajšimi selekcijami so bili najuspešnejši A pionirji, ki so osvojili 
drugo mesto, mladinci so bili tretji, kadeti četrti, B pionirji šesti in C pi-
onirji sedmi. V tem letu je v Rušah gostovala tudi ena najboljših ekip iz 
Avstrije, moštvo Sturm iz Gradca. Tekma se je končala brez zmagovalca. 
Avgusta istega leta je bil NK Pohorje gostitelj tradicionalnega mladinskega 
mednarodnega turnirja, na katerem so sodelovala moštva Varteksa, Publi-
kuma, Maribora in Sturma.

Končna lestvica v Slovenski območni ligi, vzhod (sezona 1990/91):

Dravinja 26 17 6 3 67:17 40
Beltinka 26 17 5 4 61:26 39
Železničar 26 14 7 5 41:24 35
Turnišče 26 15 4 7 46:24 34
Impol 26 13 6 7 43:28 32
Središče 26 12 4 10 33:35 28
Rače 26 9 7 10 34:37 25
Kovinar 26 9 6 11 37:28 24
Pohorje 26 7 10 9 23:29 24
Interm.(P/L) 26 8 5 13 27:35 21
Partizan (SG) 26 8 3 14 23:38 19
Ojstrica 26 7 4 14 26:48 17
Svoboda 26 4 5 16 24:54 12
Boč 26 3 2 20 15:74 8
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Končna lestvica v 2. slovenski nogometni ligi, vzhod (sezona 1991/92):

Železničar 26 14 8 4 38:19 36
Dravograd 26 13 6 7 40:30 32
Gidos (T) 26 12 7 7 50:37 31
Dravinja 26 11 7 8 43:24 29
Beltrans 26 10 9 7 36:29 29
Kovinar 26 10 8 8 33:33 28
Korotan 26 11 5 9 29:23 27
Slovenj Gradec 26 9 8 9 39:33 26
Pohorje 26 10 6 10 30:37 26
Hmezad 26 9 7 9 29:30 25
Impol 26 9 5 12 34:40 23
Intermarketing 26 7 7 12 28:33 21
Rače 26 7 7 12 32:41 21
Središče 26 3 2 21 21:70 8

Končna lestvica v 3. slovenski nogometni ligi, vzhod (sezona 1992/93):

Beltrans 26 16 5 5 70:34 37
Impol 26 16 1 9 35:24 33
Kovinar 26 13 5 8 44:31 31
Slovenj Gradec 26 11 6 9 45:40 28
Papirničar 26 8 10 8 32:27 26
Pobrežje 26 11 4 11 39:39 26
Ižakovci 26 9 7 10 38:46 25
Hmezad 26 9 7 10 27:39 25
Pohorje 26 7 10 9 34:35 24
Kob Market 26 9 6 11 32:44 24
Rače 26 9 5 12 30:32 23
Caissa Aluminij 26 8 6 12 35:41 22
Rogaševci 26 6 10 10 35:45 22
Lipa 26 5 8 13 25:44 18



48

NK POHORJE

Končna lestvica v 3. slovenski nogometni ligi, vzhod (sezona 1993/94):

Drava 23 16 7 3 68:22 39
Caissa Aluminij 23 14 6 6 59:35 34
Papirničar 23 12 9 5 42:21 33
Dravograd 23 11 8 7 39:27 30
Kob Ford 23 9 12 5 37:28 30
Kovinar 23 11 7 8 35:29 29
Svoboda 23 8 9 9 32:38 25
Slovenj Gradec 23 9 6 11 32:39 24
Žalec 23 7 9 10 25:35 23
Impol 23 6 10 10 20:32 22
Rače 23 8 4 14 31:54 20
Pohorje Megras 23 7 5 14 34:52 19
Trgotrans 23 6 6 14 33:51 18
Pobrežje 23 5 8 13 26:50 18

Končna lestvica v 3. slovenski nogometni ligi, vzhod (sezona 1994/95):

Šentjur 23 16 3 4 60:19 35
Dravograd 23 15 4 4 43:26 34
Aluminij 23 15 3 5 54:30 33
Bakovci 23 11 7 5 48:22 29
Pohorje 23 10 8 5 35:27 28
Bistrica 23 9 4 10 35:41 22
Ford Kungota 23 8 5 10 39:37 21
Kovinar 23 9 6 8 25:24 20
Renkovci 23 7 6 10 26:31 20
Starše 23 7 4 12 23:29 18
Slovenj Gradec 23 2 5 16 18:54 9
Pobrežje 23 3 3 17 19:68 9

Cilji za sezono 1995/96, ko je klub praznoval 40-letnico delovanja, je bil 
jasno začrtan - uvrstiti se v drugo državno ligo. Pod vodstvom ambicioznega 
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predsednika Petra Lamuta in izkušenega trenerja Jožeta Hadlerja so se 
temeljito pripravili na novo sezono. 

Barve ruškega tretjeligaša so v sezoni 1995/96 branili: (od leve proti desni) trener Jože Hadler, Aleš 

Majcenovič, Matjaž Gril, Faruk Hajdurovič, Rok Svenšek, Aleš Dragar, Saša Lončar, Igor Vorih, Vinko Krošl 

(funkcionar), Beno Prednik (tehnični), (čepijo od leve proti desni) pom. trenerja Herman Habjanič, Oliver 

Hafner, Edin Okanovič, Vanja Ajd, Gregor Vahen, David Dvoršak, Matjaž Majcen, Uroš Šloser in Smiljan 

Sorko. 

V ekipi so bili tudi: Boštjan Motaln, Bojan Dobaj, Mojmir Trajkovski, Blaž Razvornik, Jani Polič, Boris 

Heričko, Beno Prednik in Gregor Štritof.

Že na začetku sezone je bilo jasno, da bo tudi tokrat zelo težko doseči cilj, 
saj so iz druge lige izpadli kar štirje klubi (Beltrans, Dravinja, Turnišče in 
Steklar). 
Da so si enak cilj kot uprava zadali tudi igralci, so pokazali rezultati v je-
senskem delu prvenstva. V zelo močni konkurenci samih izkušenih ekip so 
v osmem kolu prevzeli vodstvo pred Bakovci, ki so ga obdržali do konca 
jesenskega dela tekmovanja. Žal so nogometaši Pohorja spomladi nekoliko 
slabše nadaljevali, kar so izkoristili nogometaši Dravograda in si priigrali 
vstopnico za drugo ligo.
Za Pohorce sta bila verjetno usodna poraza v Slovenski Bistrici (2:3) in 
na domačem igrišču proti dotlej zadnjeuvrščenemu Beltransu iz Veržeja 
v sedmem spomladanskem kolu. To je bilo veliko presenečenje, saj so jih 
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igralci iz Veržeja premagali kar z 4 : 2. Sledil je še odstop trenerja Hadlerja 
in upov je bilo konec.
Ob koncu sezone so Pohorci pristali na drugem mestu, samo točko za vo-
dilnim Dravogradom.

Končna lestvica v 3. slovenski nogometni ligi, vzhod (sezona 1995/96):

Dravograd 26 18 3 5 55:24 57
Pohorje 26 18 2 6 68:31 56
Bakovci 26 17 3 6 45:22 54
Aluminij 26 10 7 9 41:36 37
Turnišče 26 11 4 11 38:49 37
Kovinar 26 9 8 9 36:32 35
Steklar 26 10 5 11 31:30 35
Unior Zreče 26 10 4 12 18:32 34
Odranci 26 10 3 13 35:43 33
Dravinja 26 9 6 11 33:41 33
Kungota 26 8 6 12 32:40 30
Paloma 26 7 5 14 26:46 26
Beltrans 26 7 4 15 31:40 25
Bistrica 26 6 4 16 38:61 22

Nogometašem Pohorja pa se je z osvojenim drugim mestom kljub temu 
ponudila priložnost, da postanejo člani druge lige. Ekipa Izole, ki je iz-
padla iz prve lige, se je odpovedala tekmovanju v drugi ligi in tako nepri-
čakovano izpraznila eno mesto, za katero sta se potegovali drugouvrščeni 
ekipi vzhodne in zahodne tretje slovenske lige NK Pohorja in NK Jadrana 
iz Kozine. 
Kljub optimističnemu razpoloženju, da se bodo le uvrstili v drugo ligo, k 
temu pa naj bi pripomogel tudi nekdanji trener Maribora Marijan Bloudek, 
ki je ekipo vodil med kvalifikacijami, jim ni uspelo. V obeh srečanjih so 
zmagali igralci Jadrana in tako Rušanom preprečili napredovanje.
Mlajše ekipe so bile to leto manj uspešne. Mladinci so dosegli četrto me-
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sto, kadeti tretjo, A in B pionirji sedmo ter C pionirji četrto mesto v ligah 
MNZ.
Kljub razočaranju ob tem razpletu se je vodstvo kluba odločilo vztrajati 
pri zastavljenih visokih ciljih. Za naslednjo sezono so se okrepili s kar 
petimi novimi igralci, kar je bilo novemu trenerju Branku Jugu v veliko 
pomoč pri ponovnem naskoku na prvo mesto v tretji slovenski nogomet-
ni ligi.
Delo so zastavili tudi dolgoročno, kar dokazuje začetek nogometne šole za 
dečke od osem do dvanajst let starosti, ki jo je vodil priznani trener Jože 
Hadler ob pomoči Ladislava Pepelnika in Stanka Ozima. 
V tem letu je bila usoda nogometa v Rušah zaupana petnajstčlanskemu 
izvršnemu odboru, ki so ga sestavljali: 
- predsednik Peter Lamut, 
- podpredsednik Boris Jug,
- tajnik Jože Babič,
- člani: Franc Cerle, Veselin Đurovič, Vili Ketiš, Ivo Krajnc, Vinko Krošl, 

Beno Prednik, Andrej Sande, Anton Štritof, Tone Drašler, Tomaž Vihar 
in Ljubiša Zagorac,

- nadzorni odbor: Marjan Cvikl (vodja), Polde Mihelak, Milan Visočnik,
- disciplinska komisija Ivan Janže (vodja), Miloš Andrejašič in Ladislav 

Pepelnik.
Sezono 1996/97 so pričeli z zmago na domačem igrišči proti NK Dravinji 
s 3:0, kar je kazalo na dober začetek prvenstva. Toda že v naslednjem kolu 
so doma izgubili proti Aluminiju in s tem izgubili priključek k samem vrhu 
tabele. 
Po osmem kolu jesenskega dela tekmovanja so ujeli vrh in se uvrstili na 
drugo mesto za Aluminijem, ki so ga obdržali tudi po zadnjem krogu. 
V spomladanskem delu so bili nogometaši Aluminija le premočan naspro-
tnik in niso dovolili presenečenja. Ogorčen boj pa se je odvijal za drugo 
mesto v ligi med Rušani in Bakovčani, ki je v zadnjem kolu z zmago Ru-
šanov nad Kungoto z rezultatom 7:2 pripadlo ekipi iz Ruš.
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Končna lestvica v 3. slovenski nogometni ligi, vzhod (sezona 1996/97):

Aluminij 26 19 5 2 67:18 62
Pohorje 26 17 4 5 63:28 55
Bakovci 26 15 8 3 64:21 53
Črenšovci 25 16 0 9 40:26 48
Paloma 26 11 4 11 32:31 37
Kovinar 26 10 4 12 33:45 34
Unior Zreče 26 9 6 11 35:31 33
Goričanka 26 8 8 10 38:32 32
Turnišče 26 8 8 10 31:47 32
Dravinja 26 8 7 11 41:48 31
Odranci 26 8 3 15 33:42 27
Kungota 26 6 8 12 27:54 26
MM Brunšvik 26 5 5 16 28:65 20
Steklar 25 4 4 17 22:64 16

V tem letu je uspel podvig mladinski ekipi. Pod vodstvom Jožeta Hadlerja 
so se uvrstili v II. SNL.

SEZONA 1997/98

Kljub ponovnemu "neuspehu" so se v taboru NK Pohorja odločili, da še tretjič 
poskušajo doseči tako željen cilj: nastop v drugi Slovenski nogometni ligi. Eki-
pi iz Ruš so se na široko odprla vrata že na začetku prvenstva, saj je Aluminij 
napredoval v drugoligaško konkurenco, iz nje pa v tretjo slovensko ligo vzhod 
ni izpadel nihče. 
Ekipa je ostala praktično nespremenjena. Klub so zapustili le Črtomir Gojko-
vič, ki je odšel k mariborskemu Železničarju, Zoran Zetič (njemu so se v klubu 
morali odpovedati zaradi pravila NZS, po katerem sta lahko v 2. in 3. ligi igrala 
le eden tujec, ta pa je bil Radovan Dobrijević) in trener Momčilo Mitič - Moša. 
Novi igralci v ekipi pa so postali Matjaž Muhič, ki je pristopil iz mariborskega 
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Železničarja, nekdanji nogometaš Uniorja iz Zreč Stojan Pečovnik in mladi-
nec Maribora Teatanica Rok Šoštarič. V člansko moštvo so vključili še štiri 
mladince iz svojih vrst. Trenerski stol je prevzel Marjan Gojkovič, pomočnik 
trenerja pa je postal Branko Jug.
Pred začetkom prvenstva so odigrali dvoboj šestnajstine finala pokala NZS 
z moštvom Gorice, ki je bila prvoligaš. Kljub pričakovani in doseženi zmagi 
Goričanov so imeli prvoligaši precej težav z borbenimi Rušani, kar je bil dober 
znak o pripravljenosti ekipe NK Pohorja.
Start v sezono 1997/98 je bil zelo uspešen, saj so v prvem kolu premagali eki-
po Uniorja s kar 5:0. Napaki so si Rušani v jesenskem delu prvenstva privoščili 
doma v 4. krogu z ekipo Kovinarja in v gosteh v 5. krogu z ekipo Črenševci. 
Prišlo je do zamenjave trenerja (trenersko mesto je prevzel Jože Hadler, po-
močnik trenerja je postal Albin Jug). V nadaljevanju prvenstva so nato nanizali 
kar osem zaporednih zmag in si ob koncu jesenskega dela prvenstva priigrali 
šest točk prednosti pred nogometaši iz Bakovcev in Črenševcev. Rušani so 
premagali vse neposredne tekmece za vstop v drugo ligo in s tem potrdili vlo-
go favorita za zmagovalca prvenstva sezone 1997/98.
Začetek spomladanskega dela tekmovanja so Rušani začeli zelo nervozno in 
le s težavo dosegali zadetke. Tri kroge pred koncem prvenstva so jih zasluženo 
premagali neposredni tekmeci za prvo mesto, Bakovčani (1:2), ki so se jim 
tako približali le še na točko razlike. Šele zadnji igralni dan je odločil o zma-
govalcu razburljivega dvoboja med Pohorjem in Bakovci v vzhodni skupini 
tretje lige. 
Po šestih letih igranja v tretji ligi in razočaranju v predhodnih dveh sezonah, 
ko so obakrat zasedli mesto tik pod vrhom, je nogometašem Pohorja vendarle 
uspelo doseči težko pričakovani cilj. S tesno zmago nad gosti s Sladkega Vrha 
v zadnjem krogu 3. SNL - vzhod (2:1), so Rušani zadržali točko prednosti pred 
Bakovčani in s tem kronali izredno uspešno sezono, ki je prinesla veliko vese-
lja tako nogometašem kot tudi vodstvu kluba in ruškim ljubiteljem nogometa. 
Uspeh so dopolnili tudi kadeti Pohorja, ki so pod vodstvom trenerja 
Hermana Habjaniča postali prvaki MNZ Maribor.
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Končna lestvica v 3. slovenski nogometni ligi, vzhod (sezona 1997/98):

Pohorje 26 20 4 2 82:27 64
Bakovci 26 20 3 3 71:28 63
Paloma 26 14 4 8 58:32 46
Črenšovci 25 15 1 10 62:40 46
Goričanka 26 12 7 7 52:41 43
Dravinja 26 10 4 12 40:53 34
Odranci 26 8 7 11 41:47 31
Unior Žreče 26 9 4 13 23:41 31
Usnjar 26 10 1 15 45:50 31
Pobrežje 26 8 5 13 32:60 29
Turnišče 26 6 9 11 42:48 27
Kungota 26 7 6 13 31:55 27
Varis 26 5 6 15 32:61 21
Kovinar 26 4 7 15 22:50 19

SEZONA 1998/99

Nogometaši Pohorja so se pred sezono dobro okrepili, saj so v klub pri-
peljali kar osem novih igralcev. Največ so pričakovali od Benjamina Pred-
nika in Črtomirja Gojkoviča. V skladu s pravili za drugo ligo so posodobili 
stadion, prenovili igrišče ter postavili snemalni stolp in semafor. 
Zadali so si dva cilja: 
- da se uvrstijo okrog petega mesta 2.SNL
- da poskušajo najti generalnega sponzorja, kajti za normalno igranje v 

drugi ligi je klub potrebovali okoli 25 milijonov tolarjev, prav tako pa 
jih je čakalo še veliko dela na igrišču in okoli njega.

Pred prvenstvom so odigrali kar nekaj pripravljalnih tekem, v katerih so 
prikazali dobro igro, le rezultatski izkupiček je bil slab in nič kaj obetaven 
za pričetek sezone.
Prvo tekmo so odigrali v Rušah proti mariborskemu Železničarju. Ekipo so 
sestavljali igralci: Rajko Prelec, Benjamin Prednik, Radovan Dobrijevič, 
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Peter Divjak, Bojan Dobaj, Jure Nabernik, Črtomir Gojkovič, Oliver Haf-
ner, Miha Mori, Dejan Korenjak, Matjaž Majcen in rezervni igralci: Bošt-
jan Motaln, Uroš Šloser, Damjan Janžekovič, Gregor Luk, Simon Krepek, 
Neven Ivetič, Andrej Oblak.
Igral ni le Rok Svenšek, ki je moral počivati zaradi rdečega kartona.
Kot novinci v drugoligaški konkurenci so nogometaši Pohorja presenetili 
navijače in sebe, saj so v jesenskem delu z osvojenimi 35 točkami "pre-
zimili" celo na prvem mestu. Prvi poraz so zabeležili šele v 9. krogu proti 
ekipi Zagorja. Zanimanje za nogomet se je v Rušah znova povečalo. Po-
tem, ko je tekme Pohorja med tretjeligaši spremljalo okrog 200 gledalcev, 
se je povprečje v tem prvenstvu povišalo na 700. 
Ruški klub je po končani jesenski sezoni po dolgem iskanju dobil glavnega 
sponzorja, podjetje Feroterm iz Selnice ob Dravi. S sodelovanjem je Po-
horju uspelo pokriti tretjino proračuna, klub pa je prvič v svoji zgodovini 
spremenil naziv. Preimenoval se je v NK Feroterm Pohorje. 
Posledica uvrstitve po jesenskem delu tekmovanja in velika finančna pomoč, 
so postale višje ambicije novinca v ligi, ki so segale vse do prve lige.

Jože Hadler na ramenih svojih varovancev.
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V klub sta prišla tudi igralca Boštjan Kobler s Pobrežja in Ivan Fanedl 
iz beltinškega Potrošnika. Izpisnice ni zahteval nihče od nogometašev, 
tako da trener Hadler ni imel na spomladanskem delu večjih težav pri 
izbiri ekipe, ki je štela 24 nogometašev. Večjih okrepitev niso iskali, 
saj je bilo zaupanje v igralce, ki so si priborili prvo mesto, veliko. Sez-
nam igralcev za spomladanski del sezone je bil naslednji: Bojan Dobaj, 
Radovan Dobrijevič, Črtomir Gojkovič, Oliver Hafner, Neven Ivetič, 
Damjan Janžekovič, Dejan Korenjak, Simon Krepek, Matjaž Majcen, 
Miha Mori, Boštjan Motaln, Jure Nabernik, Ivan Fandel, Rajko Pre-
lec, Benjamin Prednik, Rok Svenšek, Uroš Šloser, Gregor Luk, Peter 
Divjak, Boštjan Kobler, Marko Ozim, Matjaž Štelcer, Mitja Lamut in 
Albin Žel.

Nepopisno veselje ob uvrstitvi v 1. SNL.

V spomladanskem delu so zaigrali nekoliko slabše. Na prvem mestu jih 
je zamenjala ekipa iz Dravograda, za drugo mesto pa so se morali zelo 
potruditi. Šele v predzadnjem, 29. krogu so si z zmago nad ekipo Slovana 
Slavije iz Ljubljane priigrali vstopnico za nastop med prvoligaši.
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To je bil uspeh, ki ga pred prvenstvom ni pričakoval nihče.
V letu 1998 je prišlo na pobudo Petra Lamuta in Igorja Brunška, do ustanovit-
ve ženske nogometne ekipe. Ekipa se je neposredno vrstila v prvo slovensko 
žensko nogometno ligo. Po uspešnem startu v jesenskem delu prvenstva in 
dobrih igrah v nadaljevanju tekmovanja je ekipa, ki jo je treniral Stanko Ozim, 
v sezoni 1998/1999 zasedla odlično 2. mesto. Tudi v pokalu so uspešno nasto-
pale, saj so klonile komaj v polfinalu, kjer jih je premagala ekipa iz Jarš.
Aktivne so bile tudi pozimi, saj so se uvrstile na zaključni turnir »zimske 
lige«. Osvojile so 5. mesto.
V spomladanskem delu je trenersko vlogo najprej prevzel Miloš Andrijašič. 
Nasledil ga je Tone Grašič, njegovo delo pa je nadaljeval Ivek Bezenšek.
V tem letu je bila ustanovljena tudi ekipa starejših deklic, ki jo je trenirala 
Violeta Nedižavec. Dekleta so nastopala na različnih turnirjih in odigrale 
nekaj prijateljskih tekem.

Končna lestvica v 2. slovenski nogometni ligi (sezona 1998/99):

Dravograd 30 18 7 5 69:31 61
Pohorje 30 16 6 8 56:35 54
Železničar (Mb) 30 15 9 6 58:30 54
Esotech Šmartno 30 15 8 7 49:28 53
Tabor (Sežana) 30 15 7 8 59:35 52
Aluminij 30 14 9 7 57:42 51
Drava 30 13 9 8 48:36 48
Zagorje 30 12 7 11 45:43 43
Šetnjur 30 11 7 12 38:43 40
Elan 30 11 6 13 45:61 39
Nafta 30 10 6 14 35:47 36
Jadran 30 10 5 15 36:42 35
Goriške opekarne 30 9 7 14 37:53 34
Factor 30 6 11 13 29:44 29
Slovan Slavija 30 4 6 20 29:75 18
Rudar Trbovlje 30 3 6 21 17:62 15
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Nogometaši Pohorja so za preskok iz tretje v prvo slovensko ligo potrebovali dve sezoni, kar je bil svo-

jevrsten podvig

SEZONA 1999/2000

Leto 1999 je bilo za nogometaše Feroterm Pohorja nekaj posebnega, saj so 
se po enoletnem igranju v drugi ligi nepričakovano uvrstili v najelitnejšo 
slovensko nogometno ligo. V pripravah na novo sezono so morali krepko 
zavihati rokave in vložiti veliko dela in truda, da so zadovoljili kriterije, ki 
jih predpisuje Nogometna zveza Slovenije. Rekonstruirala se je nova tri-
buna, ki ima kapaciteto 820 sedišč. Okoli štadiona so postavili 365 metrov 
nove ograje. Za navijače so pripravili poseben ograjen prostor. Poseben 
prostor je namenjen tudi novinarjem in gostom. Prav tako so regenerirali 
travnato površino. Nadaljevala so se dela na pomožnem igrišču. S pomočjo 
Občine Ruše se je na novo asfaltirala cesta na stadion. Postavljena je bila 
tudi nova javna razsvetljava. Ob Toledovi ulici so se uredila parkirišča, ki 
so razbremenila ostale parkirne površine okoli stadiona.
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V okviru programa javnih del sta se zaposlila dva delavca, ki sta pomagala 
pri urejanju travnatih površin in drugih delih na stadionu. Skupna naložba 
vseh del je bila več kot 10 milijonov SIT, od katerih je nekaj prispevala 
občina Ruše, večji del pa sponzorji.

Rekonstrukcija tribune s kapaciteto 820 sedišč.

Dela na novem pomožnem igrišču spomladi 1999.
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Izgradnja VIP tribune in prostora za tiskovne konference.

Po besedah trenerja Jožeta Hadlerja so priprave neovirano potekale. V klub 
so prišli: Marko Pungartnik, Mladen Zimet, Aleš Majcenovič, Boris Ljuti-
ca, Robert Ristovski, Krste Krstev in Ingmar Bloudek. Odšli pa so: vratar 
Boštjan Motaln (Rogoza), Miha Mori (Kovinar), Peter Divjak in Gregor 
Luk (Maribor), Uroš Šloser (Brunšvik), Ivan Fanedl (Beltinci), Neven Ive-
tič (Aluminij).
Edini cilj, ki so si ga v klubu postavili, je bil obstanek v ligi.

Moštvo NK Pohorje, ki je 21.11.1999 zmagalo (2:1) proti »vijoličastim«.
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Pozdrav gledalcev na 1. tekmi v 1. SNL, avgusta 1999.

Nabito polne tribune »lepotice pod Pohorjem«. Posnetek s tekme Pohorje : SCT Olimpija.

Vendar je neizkušenost ekipe le premočno vplivala na igranje v ligi. Po 
šestnajstih tekmah so končali jesenski del na predzadnjem mestu. Prvo tek-
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mo so dobili šele v 10. krogu proti zadnjeuvrščeni ekipi Potrošnik Beltinci. 
V tolažbo jim je bil le uspeh proti vijoličastim iz Maribora (21.11.1999, 
2:1). To je bil tudi edini poraz Mariborčanov v jesenskem delu, ki je v 
tistem letu nastopal v ligi prvakov.
Ekipo je pred četrtim krogom tekmovanja prevzel Marin Bloudek s po-
močnikom Silvom Berkom. 
Nogometaši Feroterm Pohorja so zaradi neustrezne travnate površine za-
čeli spomladanski del prvenstva teden dni pozneje kot preostali prvoligaši. 
Tako so se lahko teden dni več pripravljali na zahtevno nalogo, ki so si jo 
zadali; obstanek v ligi.

V nadaljevanju prvenstva se je razlika pred enajsto uvrščeno ekipo, ki še 
ima zagotovljen obstanek v ligi, le še povečevala. 
24. marca 2000 so na redni skupščini kluba dodobra premešali položaje 
vodilnih mož ruškega kluba. Predsednika Petra Lamuta, ta je prevzel skrb 
za marketing, je zamenjal dosedanji podpredsednik Ladislav Pepelnik. 
Novi podpredsednik je postal Ivo Kranjc. Želje po obstanku v prvi ligi so 
se kmalu razblinile. 
Pred 29. krogom (30. 4. 2000) je prišlo tudi do zamenjave glavnega trener-
ja, ki ga je zamenjal njegov pomočnik Silvo Berko. 
Na zadnji tekmi v prvi slovenski ligi se je od aktivnega igranja poslovil 
legenda ruškega nogometa in dolgoletni kapetan Oliver Hafner - Oli. Se-
zona se je končala za Rušane tako, kot se je začela - s porazom proti SCT 
Olimpiji (0:3).
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Za izjemne zasluge pri delu v klubu, je v letu 2000 Peter Lamut prejel ob-
činsko priznanje.

Končna lestvica v 1. slovenski nogometni ligi (sezona 1999/2000):

Maribor 33 25 6 2 90:30 81
Hit Gorica 33 19 5 9 55:34 62
Rudar 33 17 7 9 49:35 58
Korotan 33 15 7 11 58:43 52
Primorje 33 13 11 9 56:49 50
CMC Publikum 33 11 14 8 53:45 47
SCT Olimpija 33 14 4 15 64:58 46
Dravograd 33 11 10 12 44:54 43
Domžale 33 11 8 14 50:51 41
Mura 33 10 6 17 47:53 36
Feroterm Pohorje 33 4 6 23 26:73 18
Potrošnik 33 3 6 24 21:88 15

Tudi v tem letu je ženska ekipa uspešno nastopala. Ob zaključku sezone 
1999/2000 je osvojila odlično 2. mesto.
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SEZONA 2000/2001 - POVRATEK V 2. SNL

Ob koncu obdobja treh let, v katerih nogometaši Pohorja niso sezone niti 
enkrat zaključili v isti ligi, kot so jo začeli, se je začel krčevit boj za obsta-
nek v 2.SNL. Od prvoligaške konkurence so se nogometaši Pohorja poslo-
vili z 18 osvojenimi točkami. Kljub selitvi v drugo ligo večjega razočara-
nja med pristaši ni bilo zaznati. Že med prvenstvom v prvi ligi se je začela 
oblikovati ekipa, ki naj bi se v sezoni 2000/2001 ustalila v drugoligaški 
druščini. Ekipo je zapustilo nekaj standardnih igralcev (Grizold, Prednik, 
Pungartnik, Majcen, Zimet). Zato so se v klubu odločili, da bodo dobili 
priložnost mlajši igralci. Trener ekipe je ostal Silvo Berko, pomočnik pa je 
postal dolgoletni kapetan ekipe Oliver Hafner. Prvo tekmo so odigrali proti 
ekipi Esotech Šmartno, 13. avgusta v Rušah. 16. avgusta so v šestnajstini 
finala slovenskega pokala gostili ekipo Mure in po enakovredni igri iz-
gubili z 0 : 1. Cilj nogometašev iz Ruš v tej sezoni je bil osvojitev najmanj 
petega mesta. Po dobrem začetku jesenskega dela prvenstva je moštvo po 
dveh katastrofalnih porazih proti ekipama Živila Triglav (4 : 0) in na do-
mačem štadionu proti Elanu (0 : 5) ob koncu jesenskega dela osvojilo 13. 
mesto. Tri kola pred koncem jesenskega dela prvenstva je Silva Berka na 
trenerski klopi zamenjal Oliver Hafner. Krivdo za tako slab rezultat je treba 
iskati v premajhni želji in borbenosti ter nedisciplini posameznih igralcev. 
Vzrok so bile tudi poškodbe nekaterih ključnih igralcev. V spomladanskem 
delu prvenstva je klub zapustilo nekaj igralcev, ki so jih zamenjali še mladi 
neuveljavljeni novinci. Trenersko taktirko je prevzel Jože Hadler, ki je na-
povedoval pobeg z dna razpredelnice. Pred spomladanskim delom je klub 
podpisal novo sponzorsko pogodbo s podjetjem Feroterm Lenterm. V 25. 
krogu prvenstva je po slabih rezultatih prišlo do zamenjave na trenerski 
klopi. Jožeta Hadlerja je zamenjal Silvo Berko. V krčeviti borbi za ob-
stanek si je ekipa z zmago doma proti Zagorju in v gosteh proti Beltincem 
zagotovila obstanek med drugoligaši. Nogometaši Pohorja so na koncu 
osvojili 12. mesto z 31 točkami.



65

NK POHORJE

DELO Z MLADIMI
Uspehi članskega moštva in popularnost nogometa nasploh, so pri otrocih 
v tem obdobju povečali interes za nogomet. 110 mladih nogometašev v 
šestih selekcijah je število, ki govori v prid temu. 
Ekipo U 8 je vodil trener Ladislav Pepelnik. Ekipo U 9 je vodil Igor Vo-
rih. 
Cicibani U 10, ki jih je vodil Branko JUG, so tekmovali v 1.ligi MNZ 
Maribor.
Selekcijo U12 mlajši dečki je spomladi treniral Oliver Hafner, v jeseni je 
ekipo prevzel Igor Zorman. 
Selekcijo U 14 - starejši dečki je v spomladanskem delu tekmovanju tre-
niral Darko Polak in delno Mirko Fluher. Ekipo U 14 je v jeseni prevzel 
Oliver Hafner.
Mladina je v spomladanskem delu odigrala 11 krogov od skupno 22 točk. 
Bilanca: 4 zmage, 1 krat neodločeno in 17 porazov, to je 13 točk in 12. 
mesto v 2. SML. Želja in cilj obstanek v 2.SML sta bila izpolnjena, kar gre 
pripisati tudi izstopu dveh klubov iz tekmovanja.
Pogled na sezono 2001/2002 - jesenski del je bil precej boljši.
13. kol, 5 zmag, 1x neodločeno in 7 porazov. 16 točk in 8. mesto na lestvici 
med štirinajstimi ekipami. 
Kadeti, ki so bili vezani na rezultate mladine, so ravno tako v spomladan-
skem delu sezone 2000/2001 odigrali 11 od skupnih 22 krogov. Dosegli so 
4 zmage, 1 igrali neodločeno in bili 17 krat poraženi. 13 točk je pomenilo 
11. mesto med dvanajstimi klubi. V jesenskem delu tekmovanja je bilo od-
igranih 13 krogov, 4 zmage, 1 neodločeno in 5 porazov, to je 13 točk in 9. 
mesto. Enako 9. mesto za fair play. 
Rezultati mlajših selekcij pogosto niso najpomembnejši. Predvsem si že-
limo, da jim nogomet pomeni predvsem igro, zabavo, užitek in sprostitev. 
Zmaga naj jih osreči. Poraz naj sprejmejo z dostojanstvom in naj pomeni 
še večjo željo po delu. Otroke želimo navaditi na športno življenje: vstaja-
nje, počitek, treningi, zdravo prehrano, red in disciplino.
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V tem letu so prizadevni člani upravnega odbora organizirali že peti tradi-
cionalni božično novoletni ples.
Tudi v tej sezoni je ženska ekipa NK Pohorje igrala pomembno vlogo v 
1. SNLŽ ligi. Uspešne so bile tudi v pokalnem tekmovanju, saj so komaj 
v polfinalu klonile proti ekipi ŽNK Škale. Prva tekma se je končala z re-
zultatom 2:1 za ŽNK Škale. Tudi v drugi tekmi so bile tekmice boljše in v 
Rušah zasluženo slavile z rezultatom 0:3. Na koncu prvenstva so pristale 
na 4. mestu. Zaradi finančnih in organizacijskih težav je ženska ekipa pre-
nehala s svojim delovanjem. Večina igralk je odšlo v druge klube, nekaj pa 
jih je prenehalo z aktivnim igranjem nogometa.

Končna lestvica v sezoni 2000/2001):

ŽNK Ilirija 12 12 0 0 64:10 36
ŽNK Skale 12 9 0 3 76:15 27
ŽNK Jarše 12 9 0 3 38:13 27
ŽNK Pohorje 12 5 0 7 27:28 15
ŽNK Maribor 12 5 0 7 20:41 15
ŽNK Radio Krka 12 2 0 10 13:63 6
ŽNK Senožeti 12 0 0 12 8:76 0

SEZONA 2001/2002

Rušane je v novo tekmovalno sezono popeljal Marin Bloudek. Uprava si 
je zadala cilj, da postane ekipa stabilen drugoligaš. Nosilci ekipe so bili 
igralci, ki so v prejšnji sezoni zagotovili obstanek v drugoligaški konku-
renci. Vsi so se zavedali težke naloge, zato je bila motivacija pred začet-
kom prvenstva toliko večja. Po slabem startu in štirih zaporednih porazih 
je ekipi le uspelo osvojiti prve točke v jesenskem delu prvenstva (Tabor 
– Feroterm Lenterm 1 : 3). Po katastrofi v Beli Krajini (7 : 0) je v klubu 
nastalo obsedno stanje. Ekipa je katastrofalno jesen zaključila na 14. mestu 
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z vsega 10 točkami. V spomladanskem delu se je obetal krčevit boj za ob-
stanek. V začetku priprav na spomladanski del prvenstva se je klub razšel 
z glavnim sponzorjem. Zaradi težke finančne situacije in dolga do NZS, je 
uprava razmišljala celo o izstopu iz drugoligaške konkurence. Želja vseh 
je bila, da se s tekmovanjem nadaljuje kljub izjemno težki situaciji. Zma-
gala je pohorska trma in Marin Bloudek je kljub težavam pripravil igralce 
za nadaljevanje tekmovanja. Ekipo je v prestopnem roku okrepil Grizold, 
ki se je vrnil iz Mure. Po porazu proti Aluminiju (4 : 0) je trenersko me-
sto zasedel Miran Perko. Že nekaj krogov pred koncem spomladanskega 
dela prvenstva je bilo jasno, da ekipi ne bo uspelo zadržati drugoligaškega 
statusa. Kljub zmagi v gosteh proti Triglav Bakovci (0 : 4) se je ekipa po-
slovila od tekmovanja v drugi ligi. S samo štirimi zmagami in tremi porazi 
je zasedla 15. mesto in izpadla iz drugoligaške druščine. 

Člansko moštvo v sezoni 2001/2002

Kadetska in mladinska ekipa sta v drugi SNL zasedli 9. mesto. V tem letu 
je bilo tudi svetovno nogometno prvenstvo v Koreji, kjer se je slovenska 
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nogometna reprezentanca v B skupini že v predtekmovanju poslovila od 
nadaljnjega tekmovanja.
Število otrok v najmlajših selekcijah se je zadnja leta povečevalo, kar je 
zelo pozitivno. Številčno slabi sta bili ekipi mladine in kadetov, saj je nekaj 
mladih prenehalo z igranjem, nekaterim pa šolske obveznosti niso dopuš-
čale redne vadbe. 
Najmlajši člani kluba so bili cicibani začetniki U 8. Njihov trener je bil 
spomladi 2002 Ladislav Pepelnik, od jeseni 2002 pa jih je treniral Matjaž 
Kmetec. 
Ekipo U 9 je vodil Igor Vorih, jeseni pa je trenersko delo prevzel Zoran 
Vajs. Tekmovali so v drugi ligi MNZ Maribor. 
Ekipo U 10 je spomladi treniral Branko Jug, v jeseni 2002 pa je bil trener te 
starostne skupine Igor Vorih. Tekmovali so v 1. ligi MNZ Maribor U 10. 
Ekipa mlajših dečkov U 12 je bila med vsemi najštevilčnejša in je štela 31 
dečkov starih od 11 do 12 let. Trener je bil Branko JUG 
Selekcijo U 14 je v pomladanskem delu tekmovanju treniral Oliver Hafner, 
od jeseni pa Vanja Ajd. Blaž Strnad in Sašo Potočnik sta bila reprezentanta 
mariborske nogometne podzveze - kadeti. Ti so dosegli 11. mesto v ligi 
MNZ.
Mladina U 18 je v pomladanskem delu tekmovalne sezone zasedla 9. me-
sto med štirinajstimi ekipami.
V jeseni je trenerja Franca Cerleta zamenjal Danilo Šibila.

SEZONA 2002/2003

Sezono so igralci pričeli v tretji ligi. Trenersko mesto je prevzel mladi in 
ambiciozni Matej Polegek. Visok poraz z 0 : 8 v šestnajstini finala za pokal 
Slovenije, ni napovedoval nič dobrega. Izkazalo se je, da je bil visok poraz 
le slab dan nogometašev Pohorja, saj so jesenski del prvenstva začeli od-
lično in to s kar tremi zaporednimi zmagami. Po dobrih tekmah je ekipa na 
koncu jesenskega dela prvenstva osvojila 2. mesto. Tudi spomladanski del 
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prvenstva so igralci dobro nadaljevali in napovedovali ponovni povratek 
v drugo ligo. Napovedi so se uresničile, saj si je ekipa že dva kroga pred 
koncem tekmovalne sezone v severni skupini tretje SNL priborila nastop 
med drugoligaši. Zmaga na zadnji tekmi je samo še potrdila primat med 
ekipami tretje lige (Pohorje - Bistrica 4 : 2). Kljub veselju ob osvojitvi pr-
vega mesta pa se uprava zaradi nerazumevanja sponzorjev in pomanjkanja 
finančnih sredstev ni odločila za tekmovanje v drugoligaški konkurenci. 
Osem trenerjev, prav toliko ekip, trener vratarjev, 150 otrok iz občine Ruše 
in Selnice, nekaj iz občine Lovrenc na Pohorju, Podvelke, Bresternice, 
Limbuša in Maribora je bilo vključenih pri mlajših selekcijah.
20 nadebudnežev se je učilo prvih nogometnih korakov v šoli nogometa, ki 
sta jo v tej sezoni vodila Matjaž Kmetec in Vanja Ajd.
Tudi dečke U 8 je vodil Matjaž Kmetec. Dečki so se udeležili številnih 
turnirjev in zasedali solidna mesta.
V ekipi U 10 je bilo 18 otrok, ki so tekmovali v 1. ligi MNZ. Trener ekipe 
je bil Zoran Vajs. Po jesenskem delu so med osmimi ekipami zasedli tretje 
mesto. V zimskem tekmovanju NZS »Rad igram nogomet« so dosegli od-
ličen uspeh, saj so se uvrstili v tretjo fazo tekmovanja, za kar so prejeli od 
organizatorja tekmovanja komplet dresov. 
Ekipa U12 je bila med najštevilčnejšimi ekipami in je štela 29 dečkov sta-
rih od 11 do 12 let. 
Ekipo sta vodila Branko Jug in Miran Grušovnik.
Po jesenskem delu prvenstva je bila ekipa na tretjem mestu v ligi MNZ.
Selekcija U 14 je štela 19 otrok. V pomladanskem delu tekmovanju je to 
starostno ekipo treniral Vanja AJD, od jeseni dalje pa Bojan Kelemina. 
Kadeti in mladina so tekmovali v 2. SML/SKL vzhod. Trenerja Oliverja 
Hafnerja je septembra zamenjal Gregor Spudič. Pomladi 2003 je ekipa od-
igrala 13 tekem: 6 zmag in 7 porazov 18 točk in 9. mesto med 14 ekipami 
v ligi. Po jesenskem delu (13 tekem, 3 zmage, 2 neodločene in 8 porazov 
11 točk) je ekipa osvojila 11. mesto. 
Mladina je v pomladanskem delu odigrala 13 krogov od skupno 26. Bi-
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lanca: 5 zmag, 1 neodločeno in 7 porazov to je 16 točk in osvojeno 8. 
mesto. Črna pika je bilo tekmovanje za fair play, saj so pristali na za-
dnjem mestu.

SEZONA 2003/2004

Jesenski del prvenstva so varovanci trenerja Mateja Polegeka začeli v spre-
menljivi formi. Slabši rezultati so po jesenskem delu ekipo pripeljali na 
osmo mesto. Začetek spomladanskega dela prvenstva je veliko obetal (Po-
horje : Hajdina 6 : 2), vendar nadaljevanje prvenstva ni potekalo tako kot 
si je zastavila uprava. Po težkem porazu na zadnji tekmi (Pohorje : Stojnci 
0 : 7) je ekipa končala tekmovanje na 10. mestu. Zaradi reorganizacije 
tekmovanja je izpadla v medobčinsko ligo.
V klubu je bilo sedem mlajših ekip: U 6-7 začetniki, U 8 mlajši cicibani, U 
10 starejši cicibani, U 12 mlajši dečki, U 14 starejši dečki, U 16 kadeti in U 
18 mladina. Z ekipami je delalo enajst trenerjev in trener vratarjev. 
V tem letu je ekipa U 14 starejši dečki nastopala v prvi ligi. U16 kadeti in 
U18 mladina sta tekmovali v drugi ligi.
Trener Vanja Ajd in Uroš Šloser, ki mu je od jeseni pomagal, sta vodila 
kategorijo U 8. 
Ekipa U 10 je tekmovala z osmimi ekipami v 1. ligi MNZ. Ekipo U 10 je 
pomladi treniral Zoran Vajs, od jeseni pa Matjaž Kmetec.
Mlajše dečke U12 sta vodila trenerja Branko Jug in Miran Grušovnik. Eki-
pa je dosegla tretje mesto med 14. ekipami. 
Selekcijo U 14 starejši dečki je pomladi in del jeseni vodil Bojan Kelemi-
na, nato sta ekipo prevzela Danilo Šibila in Peter Verhovčak. 
Kadeti in mladina so tekmovali v 2. SNL. Trener kadetov je bil Gregor 
Spudič. 
Mladino je pomladi 2004 treniral Danilo Šibila, v jeseni 2004 pa Igor Vo-
rih.
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SEZONA 2004/2005

Kljub tekmovalnemu neuspehu v sezoni 2003/2004 je ekipa ostala v 
tretji ligi. Plod tega je bilo dobro delo in vlaganja v infrastrukturo v 
prejšnjih letih. Ambiciozni trener Matej Polegek si je skupaj z upravo 
zadal cilj, da po dveh letih ponovno konča prvenstvo na vrhu lestvice. 
Kljub temu da so ekipo zapustili nekateri ključni igralci in je edina 
resna okrepitev bil vratar Tomislav Milkovič, so zeleno-beli v jesen-
skem delu prvenstva odlično štartali. V mrtvem teku z ekipo Zavrča za 
prvo mesto, je ekipa ob koncu jesenskega dela prvenstva končala na 5. 
mestu.
Igralci U 14 so v jesenskem delu prvenstva osvojili 14. mesto, mladinci v 
2. SML – vzhod 12. mesto, kadeti pa v 2. SKL – vzhod 9. mesto. 

SEDANJI TRENUTEK NK POHORJE
V jesenskem delu prvenstva sezone 2005/2006, je člansko moštvo pre-
vzel Branko Šarenac. Ob nihanjih v igri ekipe je moštvo ob zaključku 
jesenskega dela pristalo na 5. mestu. V zimskem prestopnem roku je 
ekipo zapustilo nekaj igralcev (Roj, Cehtl, Miljkovič). Uprava jih je 
nadomestila z novimi (Magdič, Golob, Valenti) in si zadala visok cilj, 
osvojitev vsaj drugega mesta po koncu sezone. Žal spomladanski del 
tekmovanja ne poteka po načrtu in se zadani cilj iz kola v kolo odda-
ljuje.
Po slabših rezultatih kadetske in mladinske ekipe ob zaključku spomladan-
skega dela sezone 2004/2005, obe ekipi tekmujeta v ligi MNZ Maribor. 
Uprava si je zadala cilj takojšnje vrnitve v 2. SML in 2. SKL. Obetani 
rezultati v jesenskem delu in dobre igre pomladi veliko obetajo.
Po enoletnem igranju v 1. ligi, je tudi ekipa U14 jeseni začela tekmovanje 
v ligi MNZ. Dosedanji rezultati obetajo ponovno uvrstitev v kvalifikacije 
za 1. ligo.
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Člani 2005/2006

Mladina 2005/2006
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Kadeti 2005/2006

Ekipa U14 2005/2006.
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Ekipa U12 2005/2006

Ekipa U10 2005/2006
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Ekipa U8 2005/2006.
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ZAKLJUČEK

Porazi in zmage so sestavni del športa. Teh je bilo v preteklih petdese-
tih letih veliko. Vzponi in padci, ki so si sledili, so odgovornim v klubu 
predstavljali vedno nov motiv pri delu. Uspehi iz obdobja 1974 -1977, ko 
so Rušani prvič nastopali v slovenski ligi, drugi vzpon v drugi polovici 
osemdesetih, ko so nogometaši ponovno dosegli uvrstitev med najboljša 
slovenska moštva in zadnji uspehi ob koncu 20. stoletja, pričajo o dobrem 
strokovnem in organizacijskem delu ljudi, ki jim ni vseeno, kaj počno mla-
di v prostem času. Delo tudi danes temelji na široko zastavljenem strokov-
nem delu, množičnosti in ambicioznih načrtih uprave.
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BESEDA PREDSEDNIKA

Danes slavimo. Petdeset več ali manj uspešnih let je za nami. Mnoge mla-
de generacije so z večjimi ali manjšimi uspehi nastopale za »zeleno-bele«. 
Veliko veselja pa tudi žalosti so doživeli igralci, navijači in vsi v katerih je 
bilo pohorsko srce.
Lepotica ob Dravi je gostila mnogo znanih in manj znanih klubov iz Slo-
venije, bivše Jugoslavije in Evrope. Poleg športne arene, je vedno pred-
stavljala tudi enega osrednjih družabnih prostorov v Občini Ruše. Tukaj 
so merili moči debeli in suhi, pa lovci in ribiči …, vedno je bilo zanimivo 
gledati dvoboje poročenih in neporočenih.
Za vse generacije se že štiri leta predstavlja slovenska ekipa duhovnikov. 
Posebej je potrebno omeniti vse veteranske ekipe, ki kljub letom vedno 
znova presenetijo s svojo zagnanostjo in mojstrskimi potezami. Sedaj sta 
organizirani kar dve ekipi nekdanjih aktivnih nogometašev NK Pohorje.
Ko govorimo o družabnosti, velja še posebej omeniti velika zabavna sre-
čanja ob nekdanjem dnevu samoupravljanja. Veliko tombolo, ki je bila 
organizirana ob koncu osemdesetih let. Igrišče ob Dravi je vedno z ve-
seljem nudilo gostoljubje različnim sindikalnim organizacijam, gasilskim 
društvom in drugim, ki so v tem čudovitem naravnem okolju organizirali 
različna srečanja. Stadion NK Pohorje je bil in bo ostal zbirališče in prostor 
za zabavo in družabnost.
V teh 50 letih je bilo veliko posameznikov, ki so vsak v svojem obdobju 
skrbeli za to, da je klub deloval in vzgajal mnoge mlade rodove. Vsem tem 
se bomo na svečani akademiji oddolžili s skromnim priznanjem. Nekateri 
pa so bili za svoje delo nagrajeni tudi s strani drugih. Tako je dolgoletni 
predsednik Marjan Cvikl prejel priznanje Fudbalskog saveza Jugoslavije 
in Cizljevo plaketo. Peter Lamut, Beno Prednik in Vili Ketiš pa so prejeli 
posamezna priznanja župana Občine Ruše.
Jubilejno leto je tudi leto, ko z optimizmom zremo naprej, hkrati pa se 
zavedamo tudi vseh slabosti in pomanjkljivosti. V prihodnje bo vsekakor 
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potrebno okrepiti strokovno delo z mladimi. Samo strokovno usposobljeni 
trenerji z dovolj pedagoškega čuta, lahko mladim dajo znanje, ki ga potre-
bujejo na igrišču. Okrepljena uprava z ljudmi, ki bodo žrtvovali svoj prosti 
čas za delo v klubu, je naslednji predpogoj za uspešno delo. Za vse skupaj 
pa so pomembni tudi dobri materialni pogoji. Med te je vsekakor potrebno 
omeniti dokončanje pomožnega igrišča in večnamenskega prizidka, ki bi 
bil logično nadaljevanje rekonstrukcije objekta iz leta 1982. S tema dvema 
pridobitvama bi bili pogoji za delo bistveno boljši.
Žalostno podobo kaže tudi gostinski objekt pri vhodu na stadion. Nujno bo 
potrebna sanacija objekta in oživitev gostinske dejavnosti. Kljub zaplete-
nemu položaju statusa objekta, smo optimisti in računamo na skorajšnjo 
rešitev problema.
V letu, ko slavimo, bomo s pomočjo Občine Ruše in NSZ pridobili pri 
Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše malo nogometno igrišče z umetno travo, 
razsvetljavo in odbojno ograjo. Objekt bo velika pridobitev za vse mlajše 
selekcije, ki bodo imele bistveno kvalitetnejše pogoje za delo. Pomemben 
pa bo tudi za ostale rekreativne skupine, ki ga bodo lahko uporabljale.
Načrtov in želja je veliko, žal pa je vse povezano s finančnimi sredstvi, ki 
jih  ni v izobilju. Z optimizmom gledamo naprej in si želimo, da bi klub 
tudi v bodočnosti predstavljal enega od ključnih elementov športnega, dru-
žabnega in rekreativnega življenja v Občini Ruše.

Predsednik
Ladislav Pepelnik
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Danes odgovorni ljudje v klubu so:
• predsednik kluba: Vlado Pepelnik
• podpredsednik kluba: Mirko Pajančič
• direktor: Peter Lamut
• sekretar kluba: Marjan Viher
• računovodkinja: Nataša Vališer
• predsednik nadzornega odbora: Milan Visočnik
• predsednik disciplinske komisije: Miloš Andrejašič

Dosedanji trenerji članske ekipe so bili:
• Hinko Doležal
• Blaž Plaznik
• Josip Matuš
• Avgust Jaunik
• Drago Kajšler
• Ignac Pečnik
• Edo Robič
• Adolf Muršič
• Aleksander Zemljič
• Vili Ketiš
• Miloš Andrejašič
• Polde Polegek
• Maks Zadravec
• Franc Cerle
• Vinko Donko
• Branko Jug
• Ilija Mitrovič
• Marin Bloudek
• Jože Hadler 
• Sivo Berko
• Oliver Hafner
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• Miran Perko
• Matej Polegek
• Branko Šarenac

Danes skrbijo za selekcijo v klubu:
• vodja selekcije: Mirko Pajančič
• trener mladincev U 18 : Gregor Spudič
• trener dečkov U 14: Danilo Šibila
• trener dečkov U 12: Marko Repnik
• trener dečkov U 10: Sorko Smiljan
• trener dečkov U 8: Janez Strnad

Dosedanji predsedniki kluba NK POHORJE:
• Tonko Dumanič - prvi predsednik kluba
• Marjan Cvikl
• Albin Zorko
• Alojz Horvat
• Miloš Andrejašič
• Ivo Krajnc
• Marjan Kolar
• Anton Štritof
• Milan Visočnik
• Peter Lamut
• Ladislav Pepelnik.
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