
 
 

 

 

MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – igre z žogo 
objava na spletni strani www.sportmladih.net 

 
Športna panoga: Mali nogomet 

Starostna kategorija in spol: Starejši učenci 

Stopnja tekmovanja: Finalni turnir 

Kraj in datum tekmovanja: Metlika, 20. 05. 2014 

Izvajalec tekmovanja: OŠ Metlika 

 
Razpored tekmovanja in rezultati: 

Tekma Šola 1 Šola 2  Rezultat 

1. polfinale OŠ Metlika OŠ Selnica  5 : 0 

2. polfinale OŠ Marije Vere OŠ Turnišče  0 : 8 

za 3. mesto  OŠ Selnica OŠ Marije Vere  2 : 1 

za 1. mesto OŠ Metlika OŠ Turnišče  0 : 4 

 
Končna razvrstitev: 

1. mesto OŠ Turnišče 

2. mesto OŠ Metlika 

3. mesto OŠ Selnica ob Dravi 

4. mesto OŠ Marije Vere Kamnik 

 
Kratko vsebinsko poročilo (lahko se vključi tudi predlog Sportikus poteze): 

V torek, 20. 5. 2014, je Osnovna šola Metlika gostila finale v malem nogometu za starejše učence. Uvodni program, v 
katerem so bile predstavljene vse ekipe s tekmovalci, se je začel ob 11.00. Šolska pevska skupina Cantabille je zapela 
slovensko himno, zaplesala je šolska folklorna skupina starejših učencev, tekmovalce je nagovorila ravnateljica  Željka 
Janjac, prav tako sta jih nagovorila Rajko Korent, koordinator šolskih športnih tekmovanj pri NZS, in predstavnik zavoda za 

šport Planica, Gašper Plestanjak. Tribune so bile polne, zdravniška pomoč iz Zdravstvenega doma Metlika je bila že 
pripravljena, skratka, vse je bilo nared za prvo tekmo.  
 

Prva tekma je bila med OŠ Metlika in OŠ Selnica ob Dra vi. V prvem polčasu se ni zgodilo nič posebnega (0:0), v drugem 
polčasu pa je povedla OŠ Metlika s 5:0, dosegla zmago in se s tem uvrstitev v finale.  
 
Druga polfinalna tekma je bila med OŠ Marije Vere Kamnik in OŠ Turnišče, končen rezultat je bil  kar 8:0 za OŠ Turnišče.  

Nadaljevali  smo z bojem za skupno 3. mesto.  Sredi drugega polčasa je vodila OŠ Selnica , in sicer z 2:1, ki je tudi končni izid 
tekme za 3. mesto z zmago OŠ Selnica. 
 
Komaj smo dočakali  tudi veliki finale med OŠ Metlika in OŠ Turnišče. V prvem polčasu so naši fantje vse tja do zadnjih 5 

minut igrali  odlično, a jih je zmedla žoga, ki je končala v mreži  metliškega vratarja. Le nekaj minut po prvem zadetku je 
žoga spet pristala v metliškem golu in s tem je bilo konec prvega polčasa, ne pa tudi upanja za zmago. Toda metliški igralci 
so bili  preveč utrujeni in so dovolili , da sta mrežo na našem golu zatresli  še dve žogi in končni rezultat je bil  0 :4 v korist OŠ 

Trunišče, ki je tudi postala državni prvak v malem nogometu za starejše učence v šolskem letu 2013/2014.  
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Za najboljšega strelca in igralca turnirja je bil  razglašen Tomi Horvat iz zmagovalne ekipe, naj vratarja pa Marko Vrbos iz OŠ 
Metlika. 
 

 
 

Katarina Gršič, 9. b 

 

 
 

Prosimo vas, da poročilo v PDF obliki posredujete na e-naslov sst@sport.si in v prilogi posredujete tudi 

tri fotografije s tekmovanja (v polni velikosti) za objavo na spletni strani www.sportmladih.net. 

 
Vodja tekmovanja  

 

Jani Željko 
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