
TURNIR V DVORANSKEM NOGOMETU 
 
V letu 2018 je Klub Maksa Perca Maribor skupaj s Policijsko upravo 
Maribor prvič organiziral turnir v dvoranskem nogometu. Na turnir so bile 
povabljene ekipe vseh policijskih postaj. Odziv je bil dober. 
 
V Klubu smo menili, da gre za enkratni športni dogodek, zato ga v letu 

2019 nismo načrtovali. A so policisti – nogometaši začeli spraševati, če 

letos ne bomo organizirali takšnega turnirja. Vprašanj je bilo vse več in 

želja fantov po moštveni igri z žogo vse večja. V preteklih letih je v okviru 

Policijske uprave potekal vsaj eden izmed nogometnih turnirjev, česar pa 

že več let ni. Zato smo se v našem klubu odločili, da njihovo željo po igri 

in druženju podpremo ter jim omogočimo, da se ekipe Policijskih enot 

pomerijo v dvoranskem nogometu.    

Športni dogodek je imel tekmovalen naboj ter 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.  
 
V športni dvorani Osnovne šole Sladki Vrh smo tako v soboto, 13. aprila 

2019, skupaj s Policijsko upravo Maribor organizirali turnir v dvoranskem 

nogometu. V sobotnem dopoldnevu so se v dvorani zbrale športno 

razpoložene ekipe. Nogometaši so se enotno opremili, se postavili pred 

objektiv fotoaparata in turnir se je pričel.  

 
Ekipa Policijske uprave Maribor 



 
Ekipa Postaje mejne policije Gruškovje 

 

 
                    Ekipa Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor 

 

Igralci vpleteni v igro so pokazali željo po pravičnosti in spoštljivosti ter 

ohranjali ugled te najštevilčnejše igre na svetu. Na parketu je vladala 

borbenost in srčnost. Takšno športno vzdušje pa se je stopnjevalo vse do 

finalne tekme. Vse ekipe je vodila želja po dosežku gola oziroma zmagi.  



Po odigranih tekmah so zmagovalci turnirja postali člani ekipe PP Ptuj, na 
drugo mesto se je uvrstila ekipa PP Maribor II, na tretje pa ekipa PMP 
Gruškovje. Ekipe so prejele pokale Kluba Maksa Perca Maribor, ki jim 
ostajajo v trajno last. Vse sodelujoče ekipe pa so prejele tudi pisno 
priznanje za sodelovanje na turnirju. 
 

 
Ekipa Policijske postaje Ptuj 

 

 
Ekipa Policijske postaje Maribor-II 



Naziv najboljšega vratarja turnirja je pripadel Dejanu Forneciju s Policijske 

postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor. Za najboljšega 

strelca je bil razglašen Franc Cipot, za najboljšega igralca turnirja pa Igor 

Levstik, oba sodelavca in sotekmovalca s PP Ptuj 

Priznanja in pokale sta podelila Mirko Ploj, predsednik Kluba Maksa Perca 

Maribor in Rafael Viltužnik, pomočnik direktorja Policijske uprave Maribor. 

     
Podelitev pokalov in priznanj najboljšim 

 
Posebna zahvala gre vsem športnikom - nogometašem, ki so igrali v 
športnem duhu. Moštva so pokazala kvalitetno fizično pripravljenost, 
poškodovanih na turnirju ni bilo.  

 

Posebej moramo pohvaliti organizacijo turnirja. V imenu Policijske uprave 

sta se trudila Bojan Kitel in Boštjan Velički, v imenu Kluba Maksa Perca 

Maribor pa Mirko Ploj. Zahvala gre tudi sodnikoma Metodu Verletu in Petru 

Ahmanu, ki sta delila pravico na igrišču. Tako je tekmovanje ob združeni 

moči soorganizatorjev potekalo brezhibno. 



 
Organizatorja PU Maribor ter nogometna sodnika 

 

Spoštovani policisti - športniki, v svojem imenu in imenu Kluba Maksa 

Perca Maribor, se vam iskreno zahvaljujem za vašo udeležbo in častno 

zastopanje svoje enote. Vsem prejemnikom pokalov in priznanj iskreno 

čestitam. A za nas organizatorje ste zmagovalci vsi, ki ste se turnirja 

udeležili. Poleg igre in znoja, ki ste ga prelili na parketu, je pomembno 

predvsem druženje. In to ste tudi potrdili, saj smo skupaj ugotovili, da se 

nekateri aktivni sodelavci (policisti) vidite le enkrat na leto in to prav na tem 

nogometnem turnirju. Zato je takšno druženje, tudi za nadaljnjo strokovno 

delo, sodelovanje in pomoč, izjemnega pomena. 

 

Zapisal in foto: Mirko Ploj 
   


