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V teh dneh bodo minila štiri leta, odkar smo 
s skupino prijateljev in poslovnih partnerjev 
pričeli z delom v Nogometni šoli Mura. 
Že na začetku smo napovedali, da je naš 
cilj Muro najprej vrniti med prvoligaše in 
nato tudi postaviti na evropski nogometni 
zemljevid. Čeprav smo v projekt vstopili z 
velikim optimizmom, si niti v sanjah nismo 
predstavljali, da bomo že po štirih letih Muro 
lahko spremljali v Evropi. 

Uspeh je plod jasno začrtane, dolgoročne 
strategije kluba, ki ji dosledno sledimo. 
Nogometaši so v zadnjem letu poskrbeli 
za veliko veselja, prav tako kot rezultat je 
pomemben tudi odnos, ki ga do kluba in 
navijačev izkazujejo na igrišču. Ne smemo 
pa pozabiti, da klub raste iz dneva v dan 
tudi v organizacijskem smislu, napredek 
v organiziranosti kluba je namreč izjemno 
pomemben spremljevalec športnega razvoja. 
Le na ta način bomo lahko tudi v prihodnje 
nadaljevali s strategijo trajnostnega razvoja 
DNŠ Mura. 

K izjemnemu uspehu že v krstni prvoligaški 
sezoni je v največji meri prispevalo odlično 

Mura raste iz dneva v dan 
Robert Kuzmič o napredku Mure in evropski 
tekmi v Murski Soboti po 21 letih

delo strokovnega vodstva na čelu z glavnim 
trenerjem Antejem Šimundžo, zato smo 
posebej veseli, da bo z Muro sodeloval še 
vsaj dve sezoni. Zastavljeno načrtno delo se 
hitro obrestuje in nam daje dodaten zagon 
za nadaljnje delo. 

Posebna zgodba so navijači, ki so v zadnji 
sezoni večkrat dokazali, da so najboljši in 
najbolj srčni navijači v vsej Sloveniji. So 
dvanajsti igralec Mure v Fazaneriji in na 
zahtevnih gostovanjih, zato sem prepričan, 
da se tudi po njihovi zaslugi evropski klubski 
nogomet po več kot dveh desetletjih vrača v 
Fazanerijo.

Zavedamo se, da imamo še veliko prostora 
za napredek, kar pomeni še več trdega 
dela. Na to pot smo stopili že v poletnih 
mesecih: posodobili smo infrastrukturo na 
Fazaneriji, da ustreza standardom UEFA, z 
nadgradnjo infrastrukture bomo nadaljevali 
tudi v prihodnjih letih. Del nogometa so 
tudi prestopi. Zgodil se je odmeven prestop 
iz Mure. Roku Sirku smo omogočili velik 
napredek v karieri. Čeprav bi bili veseli, da bi 
Rok ostal z nami, njegov prestop dokazuje 

dobro delo in uveljavljanje Mure na področju 
razvoja nogometašev. Želimo si, da je Mura 
okolje, kjer talentirani mladi nogometaši 
vidijo priložnost za dokazovanje in možnost 
za napredovanje. S tem bo rasel tudi klub. 
Prodaja nogometašev prispeva k poslovni 
stabilnosti kluba in omogoča osnovo za 
nadaljnji razvoj z vlaganjem v stabilno 
organiziranost kluba ter angažma novih 
mladih nogometnih talentov.

Za Muro je sijajno leto, a prepričani smo, 
da najboljše šele prihaja. Skupaj z vami 
se veselimo nadaljnjega razvoja, izzivov in 
uspehov.

Želimo prijetno poletje,

Robert Kuzmič 
Predsednik DNŠ Mura



Predstavitev nasprotnika

Maccabi Haifa FC

Foto: wikipedia

Maccabi Haifa velja za 
enega izmed najboljših in 
najmočnejših izraelskih 
klubov, ustanovljen pa je bil 
leta 1913. Značilna barva 
kluba je zeleno-bela.

 
Domovanje kluba je na 
stadionu Sammy Ofer 
Stadium, ki sprejme nekaj več 
kot trideset tisoč gledalcev. 
Na ta stadion, ki si ga delijo z 
mestnim rivalom Hapoelom 
Haifo, so se preselili 
novembra 2013. Marca letos 
je na tem stadionu Slovenija 
igrala kvalifikacijsko tekmo 
za EP 2020 proti Izraelu in 
iztržila remi 1:1. Pred tem 
je bilo njihovo domovanje 
na stadionu Kiryat Eliezer 
Stadium. 

VELIKO KLUBOV Z IMENOM HAPOEL ALI 
MACCABI

Pogled na imena izraelskih klubov razkriva, 
da je v tej državi veliko klubov, ki nosijo ime 
Hapoel, Maccabi in tudi Beitar. Maccabi 
Tel Aviv, Maccabi Haifa, Maccabi Netanya 
in Maccabi Petach Tikva so klubi, ki so 
minulo sezono igrali v najmočnejšem 
rangu izraelskega tekmovanja. Razlog, da 
tako veliko klubov nosi enako ime, tiči v 
prepletenosti politike in športa. V Izraelu 
obstaja več športnih zvez, med katerimi sta 
največji in najvplivnejši Maccabi in Hapoel, 
ustanoviteljica le-teh pa je politična oblast. 
Maccabi temelji na ideologiji sionizma, ki 
označuje politično gibanje Judov za krepitev 
nacionalne zavesti in za samostojno državo 
Izrael.

MACCABI HAIFA – KLUB Z BOGATO 
ZGODOVINO

Zaradi svoje priljubljenosti in uspehov spada 
Maccabi Haifa med štiri največje klube v 
državi. Doslej so osvojili dvanajst naslovov 
državnega prvaka, šest naslovov pokalnega 
zmagovalca in štiri Toto pokale (turnir prve 
in druge izraelske nogometne lige).

Je prvi izraelski klub, ki se je uspel uvrstiti 
v skupinski del Lige prvakov, kjer je igral v 
sezonah 2002/2003 in 2009/2010. Dvakrat 
je prišel še do skupinskega dela Lige Europa, 
in sicer v sezonah 2011/2012 in 2013/2014. 
V sezoni 2011/2012 je Maccabi Haifa 
v drugem predkrogu kvalifikacij za Ligo 
prvakov izločil Maribor.

Kljub velikim uspehom v preteklosti pa v 
zadnjem obdobju Maccabiju v domačem 
prvenstvu in Evropi ne gre vse po načrtih. V 
sezoni 2014 se je njihova evropska zgodba 
praktično končala. Njihov zadnji nastop v 
Evropi je bil v sezoni 2016/2017, ko jih je v 
drugem predkrogu kvalifikacij za Ligo Europa 
izločil estonski Nomme Kalju.

KAKO JE MACCABI PRIŠEL DO MURE?

Kvalifikacije za Ligo Europa so si priborili z 
drugim mestom na prvenstveni lestvici. Po 
rednem delu so za Maccabijem iz Tel Aviva 
zaostali 22 točk. Nato se je liga razdelila v 
dve skupini in v skupini playoffa 1–6 se je ta 
zaostanek povečal na 31 točk.

Njihov najboljši strelec je bil Nikita 
Rukavytsya, ki je dosegel 10 golov. Sedem 

zadetkov sta dosegla še Shon Weismann 
in Mohamad Awad. Član Maccabija je tudi 
Sintyahu Sallalich, ki je v preteklosti že igral 
v Sloveniji, in sicer v Mariboru. 

Pred tekmo z Muro se je Maccabi nekaj 
časa pripravljal v Avstriji, nazadnje pa v 
Belgiji, kjer je odigral dve pripravljalni tekmi 
z belgijskima prvoligašema Waasland-
Beverenom in St. Truidensejem. Prvo tekmo 
je dobil s 3:0, drugo pa remiziral brez golov.

STROKOVNI ŠTAB

Trener kluba je enainpetdesetletni Marco 
Balbul, ki je skoraj celotno igralsko kariero 
preživel v tem klubu. Trener Maccabija je 
od decembra 2018. V preteklosti je klub 
vodilo nekaj znanih trenerjev, kot sta Ronny 
Levy in Avram Grant, ki ga poznamo tudi 
kot nekdanjega trenerja Chelseaja. V letih 
1957–1959 je bil trener kluba Prekmurec 
Ernest oz. Ariyeh Koch.

NAVIJAŠKA PODPORA

Najzvestejši navijači Maccabija se 
združujejo v skupinah Green Apes in Inferno 
Verde. Prva je bila ustanovljena leta 2002, 

druga pa 2010. Gre za prijateljski skupini, 
katerih primarni cilj je podpra klubu.

Med kluboma Maccabi Tel Aviv in Maccabi 
Haifa vlada izjemno rivalstvo in Tel Avivčani 
so simpatizerje Maccabija Haifa pogosto – v 
poniževalnem smislu – klicali opice. Najbolj 
goreči navijači Maccabija so to ime sprejeli 
in ironično postali Zelene opice oz. Green 
Apes.

1. KROG KVALIFIKACIJ ZA EUROPA LEAGUE

MACCABI HAIFA : MURA 
Sammy Ofer Stadium, Haifa, četrtek, 11. julij 2019 ob 19.00 uri

MURA : MACCABI HAIFA 
Mestni stadion Fazanerija, Murska Sobota, četrtek, 18. julij 2019 ob 20.00 uri

SPORED KVALIFIKACIJ ZA EUROPA LEAGUE

2. KROG KVALIFIKACIJ ZA EUROPA LEAGUE

STRASBOURG : MURA / MACCABI HAIFA 
Stade de la Meinau, Strasbourg, četrtek, 25. julij 2019

MURA / MACCABI HAIFA : STRASBOURG 
/, četrtek, 1. avgust 2019

Avtor: Simon Horvat

NŠ MURA NŠ MURA
UEFA EUROPA LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUE

4 54 5

PREDSTAVITEV NASPROTNIKA MACCABI HAIFA FC PREDSTAVITEV NASPROTNIKA MACCABI HAIFA FC



Mura in Maccabi Haifa imata več 
skupnega kot ste si mislili. V letih 
1957–1959 je izraelski klub vodil 
trener, rojen v Prekmurju.

Na prvi pogled se zdi, da 
Prekmurje in Haifa nimata 
skupnih točk. A tudi po zaslugi 
žreba, ki je Muri namenil dvoboj 
z Maccabijem Haifo, je v javnost 
pricurljal izjemno zanimiv podatek 
iz preteklosti, za katerega skorajda 
nihče ni vedel – v preteklosti je 
zdajšnjega nasprotnika Mure v 
prvem krogu kvalifikacij za UEFA 
Evropsko ligo vodil Prekmurec!

Med leti 1957 in 1959 je bil glavni 
trener Maccabija Haife Ernest 
oziroma Ariyech Koch. Ernest se 
je rodil leta 1922 v Fokovcih na 
Goričkem, kjer je takrat še živela 
judovska skupnost.

Po grozotah druge svetovne vojne 
se je Ernest Koch podal v Zagreb, 
kjer je končal šolo za profesorja 
telesne vzgoje, po poroki pa ga je 

pot odnesla v Obljubljeno deželo, 
kjer se je ustalil v Haifi.

Ernest Koch si je v Izraelu 
zamenjal ime v Ariyech, kot 
razkrivajo javno dostopni 
podatki, pa je v letih 1957–1959 
zasedal mesto glavnega trenerja 
Maccabija Haife. V prvi sezoni je 
z enim najtrofejnejših izraelskih 
klubov osvojil tretje mesto, 
pozneje pa četrto.

V zgodovinskih virih je naveden 
kot prvi trener Maccabija Haife iz 
Jugoslavije, zdaj pa smo spoznali, 
da gospod ni bil le Jugoslovan, 
temveč tudi Prekmurec.

Ernest oziroma Ariyech Koch je 
umrl leta 1998 v Izraelu, letošnje 
poletje pa je njegovo domačijo v 
Fokovcih, kamor se je tudi sam rad 
vračal, obiskala njegova hči.

Ali ste vedeli?
Maccabi Haifo je treniral 
Prekmurec

NŠ MURA - igralski kader
Igralec Številka dresa Primarni igralni položaj Rojstvo TM vrednost Nacionalnost

Matko Obradović 69 GK - vratar 11.05.91 200.000,00 € Hrvaška

Dean Šafarić 1 GK - vratar 02.01.93 100.000,00 € Hrvaška

Dušan Gyergyek 26 GK - vratar 06.03.01 / Slovenija

Žiga Kous 11 RB -  desni bočni branilec 27.10.92 300.000,00 € Slovenija

Žan Karničnik 21 RB -  desni bočni branilec 18.09.94 300.000,00 € Slovenija

Klemen Pucko 3 LB - levi bočni branilec 27.01.96 50.000,00 € Slovenija

Klemen Šturm 23 LB - levi bočni branilec 27.06.94 350.000,00 € Slovenija

Matic Maruško 9 CB - centralni branilec 30.11.90 125.000,00 € Slovenija

Marin Karamarko 13 CB - centralni branilec 14.04.98 100.000,00 € Hrvaška

Žiga Laci 15 CB - centralni branilec 20.07.02 / Slovenija

Aleksandar Bošković 4 CB - centralni branilec 01.04.96 350.000,00 € Slovenija

Jon Šporn 28 DM - defenzivni vezist 22.05.97 100.000,00 € Slovenija

Nik Lorbek 14 DM - defenzivni vezist 17.04.96 400.000,00 € Slovenija

Marko Brkić 18 CM - centralni vezist 11.04.00 300.000,00 € Bosna in Hercegovina

Alen Kozar 7 CM - centralni vezist 07.04.95 300.000,00 € Slovenija

Tomi Horvat 20 AM - ofenzivni vezist 24.03.99 250.000,00 € Slovenija

Nino Kouter 10 AM - ofenzivni vezist 19.12.93 300.000,00 € Slovenija

Armin Ćerimagić 19 AM - ofenzivni vezist 14.01.94 200.000,00 € Bosna in Hercegovina

Luka Marič 25 LW - levi krilni napadalec 13.06.01 / Slovenija

Luka Bobičanec 8 LW - levi krilni napadalec 23.05.93 350.000,00 € Hrvaška

Andrija Bubnjar 24 RW - desni krilni napadalec 29.06.97 50.000,00 € Hrvaška

Luka Šušnjara 22 RW - desni krilni napadalec 04.04.97 400.000,00 € Slovenija

Amadej Maroša 17 CF - napadalec 07.02.94 300.000,00 € Slovenija

Kevin Žižek 27 CF - napadalec 21.06.98 25.000,00 € Slovenija

Kai Cipot 2 CF - napadalec 28.04.01 / Slovenija

MACCABI HAIFA FC - igralski kader
Igralec Številka dresa Primarni igralni položaj Rojstvo TM vrednost Nacionalnost

Guy Haimov 77 GK - vratar 09.03.86 400.000,00 € Izrael

Gil Ofek 22 GK - vratar 09.01.86 25.000,00 € Izrael

Omri Glazer 55 GK - vratar 11.03.96 350.000,00 € Izrael

Ernest Mabouka 26 RB -  desni bočni branilec 16.06.88 500.000,00 € Kamerun

Raz Meir 25 RB -  desni bočni branilec 30.11.96 500.000,00 € Izrael

Sun Menahem 12 LB - levi bočni branilec 07.09.93 350.000,00 € Izrael

Yahav Gurfinkel 24 LB - levi bočni branilec 27.06.98 400.000,00 € Izrael

Ikouwem Utin 3 LB - levi bočni branilec 11.11.99 150.000,00 € Nigerija

Ofri Arad 15 CB - centralni branilec 11.09.98 400.000,00 € Izrael/Nemčija

Rami Gershon 5 CB - centralni branilec 12.08.88 500.000,00 € Izrael

Ayed Habashi 21 CB - centralni branilec 10.05.95 600.000,00 € Izrael

Allyson 2 CB - centralni branilec 23.10.90 250.000,00 € Brazilija

Neta Lavi 6 DM - defenzivni vezist 25.08.96 750.000,00 € Izrael

Maxim Plakushchenko 28 DM - defenzivni vezist 04.01.96 600.000,00 € Izrael/Ukrajina

Mohammed Abu Fani 16 DM - defenzivni vezist 27.04.98 400.000,00 € Izrael

Yuval Ashkenazi 18 DM - defenzivni vezist 13.02.92 400.000,00 € Izrael

Sintyahu Sallalich 7 AM - ofenzivni vezist 01.01.91 800.000,00 € Izrael

Dolev Haziza 8 AM - ofenzivni vezist 05.07.95 750.000,00 € Izrael/Francija

Mohammad Awad 9 RW - desni krilni napadalec 09.06.97 700.000,00 € Izrael

Yanic Wildschut 30 LW - levi krilni napadalec 01.11.91 2.000.000,00 € Nizozemska

Ofir Mizrahi 27 RW - desni krilni napadalec 04.12.93 400.000,00 € Izrael

Nikita Rukavytsya 13 CF - napadalec 22.06.87 700.000,00 € Izrael/Avstralija

Gil Itzhak 29 CF - napadalec 29.06.93 250.000,00 € Izrael

Yarden Shua 11 CF - napadalec 16.06.99 750.000,00 € Izrael

NŠ MURA - vodstvo
Ime in Priimek Funkcija

Ante Šimundža Glavni trener

Dejan Novak Kondicijski trener

Damjan Gajser Pomočnik trenerja

Damjan Ošlaj Pomočnik trenerja

Aleš Luk Trener vratarjev

Paola Aleksieva Maserka

Žiga Kovač Fizioterapevt

Tamara Rantaša Ekonom

MACCABI HAIFA FC - vodstvo
Ime in Priimek Funkcija

Marko Balbul Glavni trener

Paul Groves Pomočnik trenerja

Uri Harel Kondicijski trener

Giora Antman Trener vratarjev

Sergey Kotov Fizioterapevt

Shlomi Elimelech Ekonom

NŠ MURA

Predstavitev kadrov

Avtor: Jaka Maučec

NŠ MURA NŠ MURA
UEFA EUROPA LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUE

6 7

ZANIMIVOST - ERNEST KOCH PREDSTAVITEV KADROV



Intervju

Verjamem,
da bi  Mura takrat 
lahko postala 
prvak

Mate Eterović
Bila je sezona 2011/12, Robert 
Berič je v izdihljajih tekme 
Maribora proti Kopru zadel za 
izenačenje na 1 : 1 in na nek 
način Muro »poslal« v Evropo. 
Črno-beli so svoje delo nad 
Celjem opravili z odliko, slavili 
s 3 : 0 in evropska pravljica 
Mure se je lahko začela. Sedem 
let kasneje se je Mura ponovno 
preko Celja uvrstila v Evropo, 
prepreka na prvi stopnički pa je 
Maccabi iz Haife. 

V takratni zasedbi črno-belih je vidno vlogo 
igral tudi dalmatinski napadalec Mate 
Eterović, ki je bil eden od treh strelcev Mure 
v takratnih evropskih preizkušnjah. Eterović, 
ki je v Sloveniji v sezoni 2013/14 postal tudi 
kralj nogometnih strelcev, je za črno-bele na 
45 tekmah dosegel 15 zadetkov.

"Časov v Muri se, ne glede na težke razmere, 
ki so vladale v klubu, vedno spominjam 
z veseljem. Bila je ena izjemna izkušnja. 
Škoda, da se je končalo tako, kot se je," se 
časov v Muri spominja Eterović, ki dodaja: 
"Potem, ko smo praktično celo sezono igrali, 
brez da bi dobili plačo, smo se zavedali, da je 
edino igrišče tisto, ki nas lahko odpelje v bolj 
urejeno sredino. Spomnim se, da nekateri 
igralci niso imeli dovolj denarja niti za 
bencin. Moram pa ob tem dodati, da največje 
zasluge za to nosi Ante Šimundža, ki je ekipo 
držal skupaj in iz nas igralcev ob tem izvlekel 
največ, kar je bilo možno. To je bilo dovolj za 
Evropo, ekipa je pokazala velik karakter".

Muri je žreb tudi takrat namenil zahtevnega 
nasprotnika, črno-beli so se pomerili z 
azerbejdžanskim Bakujem. Kot se spominja 
Eterović, so imeli Muraši izjemne težave, 
da so sploh prišli do Bakuja. "Ko smo prišli 
na letališče, ni bilo kart. Že pred tem nas 
voznik avtobusa najprej sploh ni želel peljati 
do Ljubljane. Nato smo končno prišli v 
Baku, kjer pa so nas hoteli z istim avionom 
poslati nazaj, saj nam v klubu niso zagotovili 
viz. Zato smo igralci zbrali denar in kupili 
vize, da so nas spustili v državo, kjer smo 
nato lahko odigrali prvo srečanje," razloži 
kalvarijo črno-belih. 

To pa na koncu ni bil edini šok, ki ga je 
prineslo potovanje v Azerbejdžan. Črno-beli 
v Baku niso bili nič kaj črno-beli. "Nov šok je 
sledil zjutraj, ko je prišel predstavnik kluba 
in nam dejal, da ne moremo igrati v dresih, 
ki jih je klub prinesel s seboj. Namesto 
obeh kombinacij dresov, smo prinesli samo 
eno. Na koncu smo morali igrati v dresih 
domačega kluba, sam sem na tekmi nosil 
nogavice dveh različnih proizvajalcev, hlačke 
pa so bile od tretjega proizvajalca. Tako je 
bilo to," se prve tekme spominja Eterović.

Povratna tekma je bila takrat odigrana 
v Lendavi, Mura pa je ravno po zadetkih 
Eterovića in Fajića prišla do zmage z 2 : 0 
in napredovanja v drugi krog kvalifikacij za 
Ligo Evropa. "Na prvi tekmi smo se borili kot 
levi in domov prinesli pozitiven rezultat. Na 
povratni tekmi je bila Lendava obarvana v 
črno-belo, sam sem zabil iz lepe akcije, ko 
mi je žogo na pladnju namestil Dragan Jelić. 
To je bil eden od mojih najljubših zadetkov, 
saj smo se takrat začeli zavedati, da smo 
lahko konkurenčni, da nekaj pomenimo. 
Hvala Bogu je Fajo zabil še drugi zadetek in 
uvrstili smo se v drugi krog," pravi.

Muri je žreb nato dodelil bolgarski CSKA 
iz Sofije. Prvo srečanje v Lendavi se je 
končalo brez zadetkov, na gostovanju 
pa je Mura po zadetku Fajića izenačila in 
odigrala neodločenih 1 : 1, kar je bilo dovolj 
za napredovanje. "Ko smo prišli na stadion 
v Sofiji, smo se najbolj zavedali, proti kako 
velikemu klubu igramo. Je pa res, da je 
imel CSKA takrat določene težave, kar smo 
uspeli izkoristiti in preskočiti še enega 
nasprotnika," pove naš sogovornik. 

Sledil je verjetno eden najbolj nepozabnih 
dvobojev, tisti proti kijevskemu Arsenalu. 
Nepozabnih ne zaradi tega, kar se je 
dogajalo na igrišču, ampak zaradi načina, 
kako se je Mura preko Ukrajincev prebila 
vse do play-offa kvalifikacij za Ligo Evropa. 
Po administrativni napaki Arsenala se je 
namreč prvo srečanje namesto s 3 : 0 v 
korist Arsenala, končalo s 3 : 0 v korist 
Mure. Sledilo je povratno srečanje v 
Mariboru, poraz z 2 : 0 in napredovanje Mure 
navkljubim petim prejetim in niti enemu 

danemu zadetku na dveh tekmah. "Arsenal 
Kijev nas je razbil tako, kot nas do takrat 
ni še nihče. Na obeh tekmah sem imel 
občutek, da žoge ne moremo spraviti niti 
preko sredine. Vemo, kaj je sledilo, in naše 
napredovanje verjetno spada v tisto rubriko 
'saj ni res, pa je'," se dvoboja z Ukrajinci 
spominja Eterović.

Sledila je še zadnja ovira pred skupinskim 
delom Lige Evropa, ki pa se je na koncu 
izkazala za preveliko. Črno-beli so se 
pomerili z italijanskim velikanom – rimskim 
Laziem. "To je bila nagrada za vse, kar 
smo preživeli v tistih časih. Vzdušje je bilo 
fenomenalno, igrati proti igralcem kova 
Miroslav Klose, Hernanes in tako naprej 
je ena super izkušnja. Borili smo se, dali 
vse od sebe, ampak razlika v kvaliteti je 
bila prevelika. Smo pa uspeli zabiti gol na 
Olimpicu in moram povedati, da sem takrat 
res počutil kot nogometaš. Lahko bi dejal, da 
čeprav nismo imeli ničesar, smo imeli vse," 
kar nekoliko čustveno razlaga Eterović.

Tudi potem, ko je zapustil Muro, je ostal 
v stikih s soigralci in ljudmi iz Prekmurja. 
Črno-bele iz Fazanerije še naprej redno 
spremlja. "Tako Muro kot celotno slovensko 
ligo spremljam dnevno. Veseli me, da je 
stanje v Muri zdaj takšno, kot mora biti. Zelo 
dobro je tudi to, da so si črno-beli ponovno 
zagotovili igranje v Evropi. Ekipa je mlada, 
Šimundža je odličen trener, ki ve, kako 
uskladiti vse, kar je potrebno. Prav tako pa 
me veseli, da strokovni kader sestavljata 
tudi Damjan Ošlaj in Aleš Luk, ki lahko zelo 
pomagata s svojimi izkušnjami," z dobrimi 
besedami ne skopari Eterović.

Ta za konec doda, da obžaluje, da razmere 
v takratni Muri niso bile urejene tako, kot so 
sedaj. "Imeli smo super ekipo, ki je imela 
še veliko prostora za napredek. S pomočjo 
Black Gringosov in fenomenalne publike, ki 
je v Murski Soboti zares izjemna, bi lahko 
rasli iz leta v leto in se redno uvrščali v 
Evropo. Verjamem, da bi Mura lahko postala 
prvak," zaključi Eterović.

Avtor: Smiljan Kuhar
Foto: Aleš Cipot/fotolens.si

Mate Eterović
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INTERVJU MATE ETEROVIĆ



zgodovina evropskih tekem
1994/95

Mura - Aarau 0 : 1 
Aarau - Mura 1 : 0

1995/96

Mura - Žalgiris 2 : 1 
Žalgiris - Mura 2 : 0

1996/97

Mura - Lyngby 0 : 2 
Lyngby - Mura 0 : 0

Mura - Bečej 2 : 0 
Bečej - Mura 0 : 0

1998/99

Mura - Silkeborg 0 : 0 
Silkeborg - Mura 2 : 0

Mura - Daugava Riga 6 : 1 
Daugava Riga - Mura 1 : 2

2012/13

Mura - Arsenal Kijev 0 : 2 
Arsenal Kijev - Mura 0 : 3*

Mura - Lazio 0 : 2 
Lazio - Mura 3 : 1

Mura - Baku 2 : 0 
Baku Mura 0 : 0

Mura - CSKA Sofia 0 : 0 
CSKA Sofia - Mura 1 : 1

* tekma se je končala z zmago Arsenala s 3 : 0, tekma pa je bila zaradi 
administrativne napake registrirana s 3 : 0 v korist Mure
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Aarau : Mura, 9.8.1994, Foto: Zvonko Žekš

Mura : Bečej, 24.7.1996, Foto: Aleš Cipot

Mura : Žalgiris, 24.8.1995, Foto: Aleš Cipot Mura : Bečej, 24.7.1996, Foto: Aleš Cipot

Mura : Žalgiris, 24.8.1995, Foto: Aleš Cipot
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