
TURNIR V DVORANSKEM NOGOMETU - FUTSALU  
 
V športni dvorani Osnovne šole Sladki Vrh se je v soboto, 14. aprila 2018, 
devet (9) ekip aktivnih in upokojenih policistov, pomerilo na turnirju v 
futsalu oziroma dvoranskem nogometu, ki sta ga na pobudo našega Kluba 
organizirala Klub Maksa Perca Maribor in Policijska uprava Maribor. 
 
Športni dogodek je imel tekmovalno, rekreativni in družabni značaj. 
Namen turnirja je bil medgeneracijsko sodelovanje in krepitev 
medsebojnih odnosov. Poslanstvo našega Kluba je namreč tudi 
medsebojno povezovanje ter krepitev sodelovanja med upokojenimi in 
aktivnimi delavci policije. Naše mlajše kolege, aktivne delavce Policijske 
uprave Maribor, skoraj ne poznamo več. Prav zato, da bi okrepili 
sodelovanje in medsebojno poznavanje smo tudi dali pobudo za izvedbo 
tega dogodka. 
 
Turnir je bil organiziran v skladu s tekmovalnimi pravili futsala. Na turnirju 
so sodelovale ekipe: PU Maribor (širši strokovni kolegij), PP Gorišnica, PP 
Podlehnik, PP Maribor-I, PP Maribor-II, PMP Gruškovje, PPIU in PP 
Šentilj, PP Ptuj in ekipa Kluba Maksa Perca Maribor. 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
Udeleženci športnega dogodka smo doživljali spektakularen futsal turnir 
kot mali nogometni praznik. Kvalitetna organizacija in odlične ekipe so bile 
zagotovilo za pravo športno vzdušje v dvorani, ki se je stopnjevalo vse do 
finala. Na turnirju je bilo odigranih skupaj kar 22 tekem. 
 
Imeli smo priložnost spremljati zelo lepe predstave, s katerimi so nas skozi 
celoten dan navduševale nogometne ekipe. Športna dvorana je bila 
središče dogajanja in organizatorji smo zares veseli, da se je dogodek 
odvil na tako visoki ravni. Ob spremljanju dogajanja na igrišču ni bilo prav 
nikomur dolgčas. Vsi smo preprosto uživali v odličnem nogometu.  
 
Še posebej so bile naše oči uprte na igrišče, ko so na njem potekale borbe 
za najvišja mesta. Ko je ura pokazala 14:00, je bilo skupinskega dela 
konec in čas je bil za izločilne boje oz. polfinale, kamor so se uvrstili: PMP 
Gruškovje, PP Podlehnik, PP Maribor-II in PP Ptuj. 
 
Po končanih tekmah je prišel čas za zadnjo finalno tekmo. Na eni strani 
ekipa PMP Gruškovje na drugi PP Podlehnik. Neizprosen boj, borba za 
vsako žogo, je potekal do zadnje minute. Ker je bil končni izid tekme 0:0, 
sta ekipi izvajali še proste strele. 



Zmagovalci turnirja so postali člani ekipe PP Podlehnik, na drugo mesto 
se je uvrstila ekipa PMP Gruškovje, na tretje pa ekipa PP Maribor-II. Ekipe 
so prejele pokal Kluba Maksa Perca Maribor, ki jim ostaja v trajno last. 
 

 
 

 



 
 

 



 
 
Naziv najboljšega vratarja je pripadel Marku Klobasa iz ekipe PP 
Podlehnik, najboljši strelec je bil njegov ekipni kolega Peter Divjak, 
najboljši igralec turnirja pa Robert Pečnik iz ekipe PMP Gruškovje. 
Imenovani so prejeli pisna priznanja. Vsak udeleženec je prejel tudi 
praktično darilo Zavarovalnice Sava d.d., Maribor. 
 

    
 
 

 



 
 

Organizatorja se za uspešno izvedbo turnirja najlepše zahvaljujeta 
pokrovitelju turnirja Zavarovalnici Sava d.d., Maribor, pa tudi vsem ostalim, 
ki so nam pomagali pri tem projektu. Posebna zahvala gre vsem 
športnikom - nogometašem, ki so igrali v športnem duhu ter sodniku 
Dušanu Turku in Metodu Verle za odlično opravljeno sojenje. Moštva so 
pokazala kvalitetno fizično pripravljenost, saj poškodovanih na turnirju ni 
bilo, kar je pravzaprav največji uspeh celotnega dogodka.  
 
Med turnirjem smo udeležencem zagotovili hrano, pijačo in sadje. 
 
Nogometaši so med posameznimi tekmami imeli tudi dovolj časa za 
druženje, spoznavanje in prijetno kramljanje o športu in delu. Posebej 
ponosni smo na izkazane odlične medsebojne odnose, spoštovanje in 
razumevanje. Prav te vrline so bile tudi glavno vodilo in sporočilo 
celodnevnega druženja. Še enkrat smo dokazali, da znamo in zmoremo 
organizirati ter izpeljati tudi tako številčno obiskan športni dogodek, v 

športnem duhu, profesionalno in korektno.  
 
Hvala vsem za udeležbo, čestitke za dosežene rezultate in športni 
pozdrav.  
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