
9. PRAZNIK SLOFUTSALA – ŠPORTNI PARK ROVN SELCA 

Saj ni res pa je – v fantastični konkurenci 45-ih ekip iz Slovenije, Hrvaške in Češke, 
še kvalitetnejši kot pretekla leta, sta se v finalu še tretjič zapored srečali isti ekipi – 
Jasko trade in Gozdarstvo Mujkić (Gradbeništvo Škoro). Novo dramatično finale se je 
končalo z remijem 2-2, po kazenskih strelih in uspešnih obrambah najboljšega 
vratarja turnirja Igorja Brati ča pa so se svojega prvega naslova prešerno veselili 
igralci Jasko trade  iz Ljubljane. Poleg turnirja se je uspešno zaključila tudi velika 
dobrodelna akcija Praznika Slofutsala. Pred finalno tekmo se je končala  licitacija 
športne opreme Petra Prevca , ki je skupaj z aktualno miss Slovenije, Majo Coti č,  
tudi podelil predmete najvišjim licitatorjem ter nagrade najboljšim ekipam in 
posameznikom Praznika Slofutsala. 

Obe ekipi  velikega finala sta se na poti do vrha pošteno namučili, saj so bili njuni 
nasprotniki  najboljši  igralci futsala pri nas. Jasko je na svojem pohodu pokopal 
Bubko bar Gofar (po kazenskih strelih), v četrtfinalu aktualne hrvaške prvake, ekipo 
Alumnus Kelme, ter v polfinalu Flamengo z udeležencem letošnjega finala lige 
prvakov v futsalu, Kristjanom Čujcem. Gozdarstvo Mujkić je bilo v osmini bolj 
prepričljivo od Hirke Ekoslika, v odličnem četrtfinalu z zadetkom v izdihljajih z 1-0 
izločili ekipo Proteini.si ter v polfinalu še Kozel pivo, prav tako le z zadetkom razlike. 

Tretje zaporedno finale, kjer so se za novi prestižni prehodni pokal, visok čez meter  
in težak natančno 22,34 kg , znova merili stari znanci zadnjih treh Praznikov. Da bo 
tokrat razplet drugačen je dalo slutiti že dvakratno vodstvo Jasko trade v rednem delu 
srečanja in čeprav so sledili kazenski streli, se je sreča tokrat zasluženo nagnila na 
stran Jasko trade, ki je z obrambami najboljšega vratarja turnirja, Igorja Bratiča in 
zadetki najboljšega igralca, Aleksandra Ili ća, osvojila svoj prvi naslov. Poražencem 
finala je pripadla »tolažilna« nagrada ter naziv najboljšega strelca (Damir Perti č), v 
najboljšo peterko pa sta bila uvrščena še igralca tretjeuvrščene ekipe Kozel Pivo 
(Goran Joli ć) in Flamenga, Kristjan Čujec . 

Vsako leto skušamo kot organizatorji popestriti dogajanje tudi s spremljajočimi 
dejavnostmi in privabiti gledalce, da si ogledajo po vseh kriterijih najmočnejši tovrstni 
turnir v Sloveniji. V letošnjem letu je Vzajemna organizirala otroške igre z Viki 
indijančkom in Vzajemkom, nagradne igre, brezplačne Viki dobrote, gosta prireditve 
sta bila Matjaž Debelak (bivši skakalec nosilec dveh olimpijskih medalj) in pa seveda 
Peter Prevc, ki je pomagal predvsem pri dobrodelnem delu prireditve. 
 

DOBROTNIK PRAZNIKA SLOFUTSALA 2014 
 
V okviru 9. Praznika slofutsala, ki je potekal od 20. do 22. junija 2014 na Športnem 
parku Rovn v Selcih se je odvijala tudi dobrodelna akcija. Organizatorji Praznika 
Slofutsala smo zbirali sredstva na več načinov: 

A) Potekala je LICITACIJA ORIGINALNE ŠPORTNE OPREME PETRA PREVCA : 

1. tekmovalna čelada Petra Prevca iz svetovnega pokala s podpisom Petra 
2. štartna številka Petra Prevca iz SP v Predazzu, kjer je osvojil srebrno in 



bronasto medaljo  s podpisi celotne reprezentance in trenerja 
3. štartna številka Petra Prevca iz OI v Sočiju, kjer je osvojil srebrno in 
bronasto kolajno s podpisi celotne reprezentance in trenerja 
4. tekmovalni skakalni dres Petra Prevca -  kombinezon iz svetovnega 
pokala s podpisom  

B) Prodajale so se SPOMINSKE MAJICE  Praznika Slofutsala,majice je prispevala 
Zavarovalnica Vzajemna.     
C) DONACIJE  partnerjev Praznika Slofutsala in PROSTOVOLJNI  PRISPEVKI VIP 
gostov  ter obiskovalcev prireditve.  

Na vse naštete načine smo skupaj zbrali 3.200 EUR, katere smo namenili v 
dobrodelne namene, kot smo opredelili v namenu akcije.  

• 1.600 EUR za gospoda iz Železnikov , ki je po lanski hudi nesreči ostal hrom 
in potrebuje pripomočke za večjo mobilnost – nakazilo na RKS Škofja Loka 
SI56 0700-0000-0187-397, RKS pa je sredstva nakazal naprej 

• 1.600 EUR za žrtve poplav v Bosni in Hercegovini z nakazilom na Rdeči 
križ Slovenije SI56 0310-0111-1122-296 koda namena CHAR sklic za RK 
Bosna: 00 937057. 

 


