
 
 

 

 

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

 
Športna panoga: NOGOMET 

Starostna kategorija in spol: 2001 IN MLJAŠI DEČKI 

Stopnja tekmovanja in skupina: ČETRFINALE, C SKUPINA 

Kraj in datum tekmovanja: ZREČE, 23. 3. 2016 

Izvajalec tekmovanja: OŠ ZREČE 

 
Razpored tekmovanja in rezultati: 

Tekma Šola 1 Šola 2  Rezultat 

1. tekma OŠ ZREČE OŠ TABOR I   5 : 0 

2. tekma OŠ NAZARJE OŠ LJUDSKI VRT  6 : 2 

3. tekma OŠ ZREČE OŠ LJUDSKI VRT  4 : 1 

4. tekma OŠ NAZARJE OŠ TABOR I  6 : 4 

5. tekma OŠ ZREČE OŠ NAZARJE  2 : 3 

6. tekma OŠ LJUDSKI VRT OŠ TABOR I  4 : 6 

7. tekma     :  

 
Končna razvrstitev: 

1. mesto OŠ NAZARJE 

2. mesto OŠ ZREČE 

3. mesto OŠ TABOR I MARIBOR 

4. mesto OŠ LJUDSKI VRT 

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

23. 3. 2016, smo na zreški osnovni šoli gostili četrtfinalni turnir v malem nogometu za starejše dečke. 

Ekipa zreških nogometašev je pred polnimi tribunami pokazala veliko željo po zmagi. Že v prvi tekmi 

so z OŠ Tabor I Maribor zmagali z rezultatom 5:0.  

V drugi tekmi sta se pomerili OŠ Nazarje in OŠ Ljudski vrt, kjer so več hitrosti in atraktivnih potez 

pokazali nogometaši Nazarja in zasluženo slavili zmago z rezultatom 6:2. 

Za njimi so na igrišče ponovno stopili domačini iz Zreč in OŠ Ljudski vrt. Pred polnimi tribunami 

domačih navijačev so nogometaši OŠ Zreče zaostanek 0:1 obrnili v zmago 4:1 

in si tako zagotovili napredovanje v polfinale državnega tekmovanj. 
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V četrti tekmi turnirja sta se pomerili OŠ Nazarje in OŠ Tabor I. Do zadnjih minut tekme je bil rezultat 

izenačen na 4:4. Po minutnem odmoru učitelja OŠ Nazarje so njegovi nogometaši uspeli še 2 krat 

zatresti mrežo in si tako zagotovili zmago z rezultatom 6:4, ter napredovanje v polfinale državnega 

tekmovanja. 

Sledila je tekma za prvo mesto med domačo OŠ Zreče in OŠ Nazarje, kjer so imeli domačini manj sreče 

in drznosti za preobrat, tako da so priznali premoč gostom iz Nazarja z rezultatom 2:3. 

Zadnja tekma dneva je odločala o končni razvrstitvi in boju za 3. mesto. V tem dvoboju so bili 

uspešnejši nogometaši iz Maribora. Njihova OŠ Tabor I je slavila zmago nad OŠ Ljudski vrt z rezultatom 

6:4. 

 
 

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 

 

TILEN ŠENK 
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