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1. KROG
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO : ZDRAVSTVENA FAKULTETA 1 : 2 (1 : 0)
Datum: 8.11.2018
Komentar: Pa smo dočakali novo sezono UFL 2018/19. Po začetnem otipavanju in spozavanju nasprotnika so
prvi udarili igralci FMFja ki so po hitri kontri v zaključku akcije lepo kombinirali in povedli z ena proti nič. V
nadaljevanju tekme so igralci ZF prevzeli pobudo a je vse priloţnosti vratar FMFja z lahkoto obranil. Drugi
polčas se je začel podobno kot se je končal prvi, ZF je imela pobudo, še naprej je blestel vratar FMF ja ki je v
obup spravljal igralce v rumenem, matematiki pa so potrpeţljivo čakali napako in preţali na kontranapade. V 22.
min pa so po veliki smoli in prvi napaki vratarja igralci ZF izenačili izid.to jim je dalo krila in so še bolj pritisnili
na vrata matematikov, ki so le čakali na končni ţviţg. Le tega so rumeni uspeli prehiteti in Meh je ZF v zadnjih
sekundah zagotovil prvo zmago v sezoni, matematiki pa so kljub dobri igri nesrečno ostali brez točke.
Strelci: Gubanec Hančič; Meh, Potočnik

FILOZOFSKA FAKULTETA : FAKULTETA ZA ŠPORT 0 : 2 (0 : 1)
Datum: 8.11.2018
Komentar: V vrhunskem srečanju, kjer so na koncu odločale malenkosti so se morali lanskoletni prvaki dobro
potruditi za zmago. Čvrsti filozofi so pokazali da bodo letos trd oreh za vsakega in da bi lahko če bo šlo vse po
planu letos prilezli zelo visoko. Vsekakor so presenečenje prvega kroga. Kljub temu pa bodo morali začeti
zbirati točke, a bodo imeli za to še veliko priloţnosti. Difovci so izgubili nekaj nosilcev igre iz prejšnjih let, a je
bilo okostje ekipe dovolj veliko in kvalitetno da tudi letos ciljajo na sam vrh.
Strelci: Pinoza 2x

PRAVNA FAKULTETA : FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 3 : 0 (1 : 0)
Datum: 8.11.2018
Komentar: Nogometaši pravne fakultete so komaj dočakali začetek nove sezone in motivirano od prve minute
krenili po zmago. V prvem polčasu se je veliko igralo med obema devetmeterskima prostoroma, kjer zaradi
dobre igre v obrambi ni bilo pravih priloţnosti razen strelov od daleč, ki pa sta jih vratarja z lahkoto ukrotila. Ko
pa smo ţe mislil da se bon a odmor odšlo brez zadetkov je Kotnik Jesih zabil za vodstvo pravnikov. V drugem
delu so se strojniki prebudili in nekoliko stopili na plin tern a vse načine poizkušali izenačiti. Pripravili so si
nekaj enkratnih priloţnosti a je Zabret danes zaklenil svoja vrata, namesto izenačenja pa je na drugi strain Kapun
povišal vodstvo na dve proti nič. V izdihljajih tekme je iz kota Horvat s pomočjo obrambnega igralca presenetil
vratarja in postavil končnih tri proti nič za pravno fakulteto.
Strelci: Horvat, Kotnik Jesih, Kapun

EKONOMSKA FAKULTETA dod. : FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 6 : 2 (3 : 0)
Datum: 8.11.2018
Komentar: Mladi igralci ekonomske fakultete, so prikazali lepo in kombinatorno igro z veliko teka in
individualnega znanja. Ţe v prvi minuti so načeli mreţo arhitektov, ki so jo nato do polčasa zadeli še dvakrat.
Vprašanje o zmagovalcu je bilo tako rešeno ţe v prvem delu, a se kljub temu igralci EFja niso ustavili in z
novimi tremi zadetki je kazalo da bo arhitektura doţivela pravi polom. Kljub visokem rezultatu in odločeni tekmi
so se uspeli zbrati in preko Erjavca in Cvikla dvakrat zapored zadeli in malo polepšali končni rezultat.
Strelci: Dautovič 2x, Pintarič, Škulj 3x; Erjavec, Cvikel

FAKULTETA ZA FARMACIJO : FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
2 :4
Datum: 8.11.2018
Komentar: super dinamična tekma, z ogromno lepimi potezami in veliko goli. Prvi polčas se je končal z
zadetkom v vsaki mreţi, gradbeniki so zgodaj povedli farmacevti pa v zadnjih sekundah prvega dela izenačili.
Drugi polčas so bolje začeli gradbeniki in tudi nekaj sreče so se v treh minutah odlepili za dva zadetka.
Farmacevti se niso predali in Ajlec je s svojim drugim zadetkom tekmi vrnil napetost. Ravno ko so farmacevti
pritiskali za izenačenje pa je Pivk mojstrsko pregiral svojega čuvaja in s kakih 7 metrov neubranljivo zabil ţogo
za potrditev zmage FGGja.
Strelci: Ajlec 2x; Tavčar, Pivk 2x, Guštin

2.KROG
FAKULTETA ZA FARMACIJO : PRAVNA FAKULTETA 0 : 7 (0 : 1)
Datum: 22.11.2018
Komentar: Če lahko rečemo da smo spremljali dober in čvrt prvi polčas, v katerem je bil razlika le pozni
zadetek Lapajne. Smo v drugem gledali večinoma enosmerni promet pravnikov proti vratom farmacevtov.
Pravniki so zadevali prav iz vseh pozicij in morala farmacevtov, ki na drugi strani niso zadeli niti tistih najlepših,
je bila razumljivo na dnu. Na koncu je bilo visokih sedem proti nič za pravnike
Strelci: Lapajna 2x, Kotnik Jesih, Kapun 2x, Šarabon, Hrovat

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO : FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 1 : 1
(1 : 0)
Datum: 22.11.2018
Komentar: Spremljali smo trdo in borbeno tekmo, v katerem so imeli igralci le malo prostora. V prvem delu so
igralci arhitekture hitro zbrali tri prekrške in pri četrtem v dvanajsti minuti so FMFju ponudili enkratno
priloţnost za vodstvo. Kregar je dobro streljal, a je njegov strel ustavila vratnica. Kljub zapravljeni prioţnosti se
je Kregar odkupil in dve minuti za tem zadel za vodstvo in končni rezultat polčasa. Takoj na začetku drugega
dela pa so odgovorili arhitekti in preko Matkoviča zasluţeno izenačili. Kljub temu., da smo do konca srečanja
videli še kar nekaj priloţnosti pa sta se vratarja odločila, da se rezultat ne bo več menjal in ekipi sta si zasluţeno
razdelili točke.
Strelci: Kregar; Matkovič

FILOZOFSKA FAKULTETA : EKONOMSKA FAKULTETA dod. 3 : 3 (1 : 0)
Datum: 22.11.2018
Komentar: Filozofi so znova odigrali dobro srečanje in na koncu jim je tokrat zmanjkalo le malo sreče in
zbranosti. V prvem polčasu smo videli le en zadetek, ki ga je Klinc poslal v mreţo ekonomistov. Drugi del so
ekonomisti, ki roko na srce v prvem niso pokazali veliko, začeli bolje in Pijavec je ţe v drugi minuti
nadaljevanja izenačil izzid. Filozofov pa izenačujoči zadetek ni zmedel in v razmaku le dveh minut kar dvakrat
zadeli in tako ušli na videz varno razliko. Le to so uspešno drţali do predzadnje minute, ko je Pintarič najprej
izzid zniţal, minuto za tem pa še izzenačil in kljub slabši igri ekonomistov svoji ekipi priboril točko.
Strelci: Klinc, Kos, Šuša; Pintarič 2 x, Pijavec

FAKULTETA ZA ŠPORT : FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 1 : 1
(1 : 1)
Datum: 22.11.2018
Komentar: FGG je do sedaj odkritje letošnjega začetka UFL. Znova so igrali lepo in kombinatorno v napadu ter
čvrsto in disciplinirano v obrambi. S tem niso puščali difovcem, ki so imeli več ţogo v nogah, da prihajajo do
čistih in izdelanih situacij za strel. Kljub temu so najprej povedli difovci, pri katerih je Janţič izkoristil slabo
postavitev gradbenikov pri prekinitvi. Kmalu za tem pa je na presenečenje vseh pol epi akciji Rodica izzid
izenačil. Lojen je imel tik pred koncem polčasa priloţnost da s stelom iz desetih metrov znova povede svojo
ekipo v vodstvo a je slabo streljal in vratar ni imel veliko dela, da je ţogo umiril. V drugem polčasiu smo znova
gledali pritisk difovcev, gradbeniki pa so pretili iz kontranapadov. Na koncu je za zadetek obema ekipama
zmanjkalo časa in videli smo pošteno delitev točk.
Strelci: Janţič; Rodica

ZDRAVSTVENA FAKULTETA : FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 3 : 1 (1 : 0)
Datum: 22.11.2018
Komentar: izenačen prvi polčas so z golom Potočnika v osmi minuti dobili igralci ZF. Strojniki so se morali v
drugem delu odpreti, saj niso ţeleli še na drugi tekmi v letošnji sezoni ostati brez točk. Proctor, ki je nastal pri
tem pa so igralci v rumenem izkoristili in pet minut do konca povedli z dve proti nič, strelec je bil Meh. Strojna
je kljub zaostanku dveh zadetkov poizkusila z igro brez vratarja, kar pa je imelo nasprotni učinek, saj je
Kopinšek prestregel podajo in na prazen gol zabil za neulovljivih tri proti nič. Sodniško piščalko je usoel
prehiteti še Primoţič a strojnikom je za kaj več kot korekturo rezultata danes zmanjkalo časa.
Strelci: Kopinšek, Potočnik, Meh; Primoţič

3.KROG
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO : FILOZOFSKA FAKULTETA 2 : 3 (0 : 2)
Datum: 6.12.2018
Komentar: Tekma je večinoma potekala enosmerno, saj so imeli filozofi več od igre, medtem ko so arhitekti
delali vse preveč začetniških napak. Le zahvaljujoč izvrstnim obrambam svojega vratarja Rainerja so ob polčasu
zaostajali le za dva zadetka. Podobno zgodbo smo spremljali tudi v drugem delu in ko so filozofi preko Madona
v dvajseti minuti povečali na tri proti nič se je zdelo da je tekma odločena. Arhitekti so se v zadnjih minutah
tekme prebudili in v 27. in 28. minuti dvakrat zadeli ter prišli le na gol zaostanka, a so se tokrat zbudili prepozno
in za kaj več kot polepšanje rezultata jim je tokrat zmanjkalo časa.
Strelci: Matkovič, Turčič; Klinc, Lazar, Madon
FAKULTETA ZA FARMACIJO : ZDRAVSTVENA FAKULTETA 2 : 5 (1 : 2)
Datum: 6.12.2018
Komentar: Atomski začetek srečanja, ko so v prvi minuti zadeli igralci ZF, v drugi pa je FFA izenačil, je
napovedal zanimivo srečanje. Po začetnih šokih, se je igra umirila in ekipi sta igrali večinoma med obema
kazenskima prostoroma, brez večjih priloţnosti. Tik pred koncem polčasa je Berk s svojim drugim zadetkom
znova povedel ZF v vodstvo in postavil izzid polčasa. Takoj na začetku drugega dela je Kopinšek z dvema
goloma rešil vprašanje o zmagovalcu. Do konca tekme sta obe ekipi zadeli še po enkrat, tako da je ZF na koncu
slavila s 5 proti 2.
Strelci: Mezgec, Videčnik; Berk 2x, Kopinšek 2x, Gvardjančič
FAKULTETA ZA ŠPORT : PRAVNA FAKULTETA 2 : 1 (0 : 1)
Datum: 6.12.2018
Komentar: Derbi kroga je upravičil ime in spremljali smo zagotovo najboljšo tekmo letošnje sezone. Tekmo so
odločneje začeli igralci fakultete za šport, ki so prevladovali v posesti a si poleg borbenih pravnikov niso uspeli
priigrati prave priloţnosti. Bolj ko se je polčas pribliţeval koncu, bolj pogumni in nevarni so postajali pravniki.
Da so imeli difovci z njimi resne teţeve, kaţe tudi to da so imeli po dolgem času na svojem kontu tri prekrške.
Za borbeno igro so bili pravniki nagrajeni tik pred iztekom polčasa, ko so po hitri kontri Vozla preko Kapuna
zadeli za ena proti nič. V drugem delu smo spremljali čvrst boj za vsak meter igrišča. Pravniki so se organizirano
branili in svojo priloţnost iskali v protinapadih, difovci pa so ob borbenih pravnikih prišli le do strelov od daleč,
ki jih je Zabret z lahkoto zaustavljal. V devetnajsti minuti pa so difovci izpeljali zelo lepo akcijo, katero je še
lepše zaključil Lojen in izzid izenačil. Gorenšek je v 23. minuti storil grob in nespameten prekršek, si prisluţil
dvominutno kazen njegova ekipa pa je s tem prekrškom izpolnila še bonus, kar je pomenilo da se vsak naslednji
prekršek kaznuje s kazenskim strelom. Pravniki so se čudeţno obranili vseh napadov z igralcem manj in kazalo
je da bo prišlo do delitve točk. A je Kapun nespametno na sedmih metrih na nedovoljen način oviral Čujeca, kar
je pomenilo da so imeli z mesta prekrška difovci neoviran strel proti vratom. Lojen je s strelom pod prečko zabil
svoj drugi gol in svoji ekipi priboril zmago.
Strelci: Lojen 2x; Kapun
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO : FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 7 : 2 (3 : 1)
Datum: 6.12.2018
Komentar: Strojniki so tekmo začeli odločno, saj so na vsak način ţeleli zabeleţiti prve točke v sezoni. Ţe do
11. minute so si priigrali lepo prednost treh zadetkov, ki pa jih je očitno uspavala, saj so na koncu polčasa in
takoj na začetku prejeli dva zadetka s katerima so se igralci FMFja vrnili med ţive. V tem šoku je imel Gubanec
Hančič priloţnost, da s svojim tretjim zadetkom izzid izenači, a smo namesto izenačenja na drugi strani videli
povišanje vodstva. Od tu naprej strojniki niso več pustili presenečenja in za vsak slučaj še dodobra napolnili
mrečo FMFja. Končni rezultat 7 proti 2 za strojno.
Strelci: Gradišnik, Medle, Jamnik, Zaloţnik, Ajnik 2x, Novak ; Gubanec-Hančič 2x
EKONOMSKA FAKULTETA dod. : FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 4 : 7 (1 : 3)
Datum: 6.12.2018
Komentar: V zadnji tekmi današnjega večera smo videli parvo goliado. FGG je tekmo kontrolirala od samega
začetka in vsakič, ko so se ekonomisti vsaj malo pribliţali, stopila na plin in znova povečala razliko. V tekmi v
katerih obrambna igre sploh ni bilo, so se bolje znajšli FGGjevci in na koncu slavili z visokih sedem proti štiri.
Strelci: Konavec, Škulj 2x, Dautovič; Tavčar 2x, Pivk 3x, Rodica, Tolar

4.KROG
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO : FILOZOFSKA FAKULTETA 0 : 3 (0 : 2)
Datum: 20.12.2018
Komentar: Ţe v četrti minuti so filozofi, po veliki napaki nasprotnega vratarja povedli, ter tekmo nato vseskozi
kontrolirali. Tik pred polčasom je Madon povišal vodstvo in filozofi so lahko zadovoljno odšli na odmor.
Matematiki so se v drugem delu trudili zniţati rezultat, ko pa jim po nekaj lepih situacijah ni uspelo zadeti in je
na nasprotni strani Šuša se povišal vodstvo, je bila tekma odločena. Folozofi so tako vpisali sedmo točko
matematiki pa ostajajo pri eni.
Strelci: Madon, Česnik, Šuša
PRAVNA FAKULTETA : EKONOMSKA FAKULTETA dod. 2 : 1 (1 : 0)
Datum: 20.12.2018
Komentar: Spremljali smo zelo dobro fustal tekmo v kateri so bili malenjkost boljši igralci EFja a so na koncu
zaradi lastnih napak izgubili vse točke. Tekma se je za ekonomiste ţe začela slabo, saj je nenevarno podajo
Lapanje, Štefan nesrečno spremenil v zadetek. Tekma se je nato razţivela in ekonomisti so imeli v nekaj
situacijah priloţnost za izenačenje a je bil Dotto vedno znova na mestu. V 23. minuti pa je Škulj lepo preigral
Šarabona, in neubranljivo zabil v spodnji desni kot pravnikov. Tudi po izenačenju so ekonomisti prevladovali in
pričakovati je bilo popoln preobat, a ekonomisti v drugem delu niso pazili na prekrške in po četrtem so
pravnikom s prostim strelom poloţili zmago na pladenj. Odgovornost je prevzel Lapanja, ki je z nizki strelom tik
ob vratnici zabil za dve proti ena. Pravniki so kljub malo slabši predstavi zabeleţili zmago, kar je v tako dolgem
prvenstvu še kako pomembno.
Strelci: Lapanja 2x; Škulj
FAKULTETA ZA ŠPORT : ZDRAVSTVENA FAKULTETA 1 : 3 (1 : 2)
Datum: 20.12.2018
Komentar: Zdravstvena je z borbenostjo in čvrsto igro danes navdušila vse v dvorani in zasluţeno slavila proti
mlakim difovcem. Tekma se je sicer začela po pričakovanjih saj so difovci hitro povedli. A ţe v nasednjem
napadu je ZF izenačila. Od tu pa je nastopil šov Kopinška, ki je najprej tik pred polčasom s strani lepo zadel v
daljši vratarjev kot. V petindvajseti minuti pa je, ko se je tekma lomila, zadel s prostega strela s kakih 14.
metrov. Po tem šoku si difovci niso opomogli in tudi pri igri z vratarjem ni so prebili odločne obrambe, tako da
so morali priznati premoč in zabeleţili prvi letošnji poraz. ZF ostaja edina ekipa s sto procentnim izkupičkom
točk.
Strelci: Čujec; Kopinšek 2x, Furlan
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO : FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 1 : 3 (1 : 2)
Datum: 20.12.2018
Komentar: Gradbena je upravičila vlogo favorita in je z nocojšnjo zmago še vedno neporaţena in tik za petami
ZF. Arhitekti so pokazali voljo in ţeljo, ter v novih dresih izgledajo veliko resnejša ekipa, a imajo v svoji igri še
preveč padcev. Danes več od izenačujočega zadetka na ena proti ena niso mogli, saj je imel Pivk svoj dan, ki ga
je kronal s hat trickom.
Strelci: Peklar; Pivk 3x
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO : FAKULTETA ZA FARMACIJO 1 : 1 (1 : 1)
Datum: 20.12.2018
Komentar: Tekma je bila zelo čvrsta, tako da se je zelo teţko prihajalo do izdelanih situacij in večjih
priloţnosti. Oba gola smo videli ţe v prvem polčasu, ko so najprej strojniki preko Kende povedli v sedmi minuti,
v 14 minuti pa so farmacevti pol lepi akciji, ki jo je z zadetkom zaključil Ajlec, izenačili. V drugem delu so
najbliţje zadetku prišli strojniki, ki so stresli vratnico. Na koncu kljub ţelji obeh ekip, nismo videli več zadetka.
Strelci: Kenda; Ajlec

5.KROG
EKONOMSKA FAKULTETA dod. : ZDRAVSTVENA FAKULTETA 2 : 2 (1 : 0)
Datum: 17.1.2019
Komentar: Za uvod v peti krog smo spremljali zanimvo srečanje med vodilnimi igralci ZF in pa
šestouvrščenimi igralci EF dod. Ki so nujno potrebovali točke, za priključitev k vodilni četverici. Tekmo so bolje
začeli ekonomisti in ţe v drugi minuti z golom Šabca povedli. Kljub napadom in pritisku ZF so ekonomisti
zdrţali do polčasa. V drugem delu smo videli hitro izenačenje Furlana, nato pa enosmerni promet proti golu
ekomomistov, ki so se povsem povlekli na svojo polovico. Kljub temu, da so bili povsem v podrejenem poloţaju
so v 26min izkoristili napako v igri ZF, izvedli hitro kontro in povedli z dve proti ena, vsega dve minuti pred
koncem. ZF je takoj reagirala, vzela minuto odmora in začela igrati s petimi igralci v polju. To se jim je na
koncu obrestovalo, saj je deset sekund pred koncem, Potočnik zabil za izenačenje in delitev točk.
Strelci: Parfant, Šabec; Furlan, Potočnik
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO : PRAVNA FAKULTETA 1 : 2 (1 : 1)
Datum: 17.1.2019
Komentar: Pravna fakulteta je prišla do zmage veliko teţje kot so pričakovali, saj se arhitekti pokazali kot čvrst
nasprotnik. Ţe v drugi minuti so arhitekti presenetili še zaspane pravnike in povedli z golom Peklarja. Pravniki
so nato vrstili napad za napadom, imeli tudi ogromno smole s prečkami ter vratnicami, a so uspeli še tik pred
polčasom zadeti za izenačenje, ko je močan in neubranljiv strel pod prečko sproţil Hrovat. Tudi v drugem delu
so imeli več od igre pravniki, arhitekti pa so čakali na njihove napake in morebitne kontre. V devetnajsti minuti
je z veliko sreče, potem ko je zgrešil ţogo, Hrovat dosegel svoj drugi gol ter povedel pravnike v vodstvo. Tik
pred zaključkom srečanja so arhitekti pogumno krenili v napad in po lepi akciji jim je veselje za izenačujoči
zadetek preprečila vratnica, tako da je ostalo pri minimalni zmagi pravnikov.
Strelci: Peklar; Hrovat 2x
FAKULTETA ZA FARMACIJO : FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 3 : 2 (0 : 1)
Datum: 17.1.2019
Komentar: V tekmo so bolje krenili igralci FMFja, ki so po začetnem otipavanju prvi udarili in povedli. To je
bil hkrati tudi edini gol v prvem delu. Na začetku drugega polčasa je Kregar s svojim drugim golom povišal
vodstvo FMF ja in videte je bilo kot da se FFA ne bo mogla več pobrati. Sledile so minute raztrgane igre z veliko
prostora na igrišču in streli od daleč, ki pa niso prinesli rezultata. V enaindvajseti minuti je Matijaševič po lepi
akciji iz teţkega poloţaja lepo matiral nasprotnega vratarja in vlil svoji ekipi malo upanja. Po prejetem zadetku
pa smo videli nenormalen padec v igri FMFja, ki so najprej v štirindvajseti minuti prejeli izenačujoči zadetek,
katerega arhitekt je bil Ajlec, nato pa je minuto do konca Matijaševič s svojim drugim zadetkom poskrbel za
popoln preobrat in prvo zmago v letošnji sezoni za FFA.
Strelci: Matijaševič 2x, Ajlec; Kregar 2x
FAKULTETA ZA ŠPORT : FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 0 : 0
Datum: 17.1.2019
Komentar: Difovci nadaljujejo s skromnimi predstavami saj so danes proti strojnikom iztrţili le točko in po
petih krogih je to njihova daleč najslabša sezona v zadnjih nekaj letih. Borbeni strojniki, so igrali čvrsto v
obrambi in difovcem dovoljevali, da so prihajali le do pol izdelanih strelov od daleč, ki niso bili toliko nevarni,
če pa je ţe šlo kaj v okvir vrat je bil tu fantastični Rihtaršič. Strojniki so imeli celo dve smrtni šansi, da
zabeleţijo veliko zmago, a je pri obeh vrhunsko reagiral vratar FŠ Likar. Tekma se je tako končala z najmanj
priljubljenim izzidom nič proti nič.

FILOZOFSKA FAKULTETA : FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Datum: 17.1.2019
Komentar: Tekma preobratov, ki ni bila za tiste s slabim srcem. Prvi polčas so suvereno dobili filozofi, ki so na
odmor odšli z varnih dve proti nič. Strelca sta bila Klinc in Vasilič. Do sredine drugega dela smo spremljali
podobno srečanje kot v prvem in nič ni slutilo da bo v zadnjih 7 minutah padlo kar pet zadetkov. Najprej so v
vsega dveh minutah gradbeniki izzid poravnali na dve proti dve, a so se filozofi nekako po šoku uspeli zbrati in
znova v šestindvajseti minuti preko Madona znova priti v vodstvo. Gradbeniki so po minuti odmora začeli igrati
z vratarjem in ţe kmalu po tem znova izenačili na tri proti tri. Po ţelji za tremi točkami so nato z igro brez
vratarja nadaljevali a naredili napako in Ţerjavu ni bilo teţko zadeti na prazen gol. FGG je tako vpisal prvi poraz
letos, filozofi pa so s tremi točkami prišli na mesto, ki void v četrtfinale.
Strelci: Madon 2x, Ţerjav, Klinc; Vasilič, Pivk, Cvelfer Domadenik

6.KROG
PRAVNA FAKULTETA : FILOZOFSKA FAKULTETA 3 : 1 (0 : 0)
Datum: 31.1.2019
Komentar: Spremljali smo zanimivo tekmo v Kateri sta igrali dve zelo izenačeni ekipi. Prvi del je zagotovo
pripadel filozofom, ki so bili v zaključku akcij nevarnejši in si priigrali kar nekaj lepih priloţnosti a je bil Zabret
med vratnicama pravnikov dovolj razpoloţen, da je ohranil mreţo nedotaknjeno. Drugi del se je začel tako kot se
je končal prvi in po lepi akciji Klinca, ki je lepo spustil ţogo je Rupar zadel za vodstvo filozofov. Slavje
filozofov se še ni umirilo in pravniki so po zaslugi Šarabona ţe izenačili. Sledilo je nekaj minut zatišja in
previdnejše igre, nato pa je v dvaindvajseti minuti hitri Vozel pretekel celotno obrambo filozofov in iz teţkega
poloţaja zadel za vodstvo in preobrat pravnikov. Filozofi so v zadnjih minutah vse stavili v napad, a so namesto
izenačenja po napaki v napadu dobili še tretji zadetek in s tem pokopali vse upe o kaki točki na današnji tekmi.
Kljub zmagi pravnikov pa lahko omenimo, da so imeli le ti srečo, saj sta oba vratarja filozofov poškodovana in
če bi bil Kateri izmed njiju sposoben za igro, bi pravniki s takšno igro kot so jo prikazali danes teţko zadeli.
Strelci: Kotnik Jesih, Vozel, Šarabon; Rupar
ZDRAVSTVENA FAKULTETA : FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 10 : 0 (3 : 0)
Datum: 31.1.2019
Komentar: Danes ni bil dan arhitektov, ki so domov odšli z desetimi goli v mreţi. Prvi polčas še ni kazal na
tako katastrofo , saj so igralci ZF vodili le s tremi zadetki, v drugem pa se jim je še dodatno odprlo in zadevali so
iz prav vseh moţnih poloţajev. Osebno statistiko pri ZF si je s hat-trickom najbolj popravil Kopinšek, a bosta
tudi Meh in Potočnik z dvema, zagotovo skočila kako mesto na lestvici strelcev.
Strelci: Berk, Meh 2x, Kopinšek 3x, Potočnik 2x, Bosilj, Gvardjančič
FAKULTETA ZA ŠPORT : FAKULTETA ZA FARMACIJO
Datum: 21.2.2019
Komentar:
Strelci
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO : FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
1 : 4 (0 : 1)
Datum: 7.2.2019
Komentar: V prvem polčasu smo spremljali raztrgano igro v kateri ni bilo večjih priloţnosti, saj sta ekipi le
redko zaključevali napad iz izdelanih akcij. Tik pred polčasom pa je stvari v svoje noge vzel Tavčar in pol epi
solo akciji zadel za vodstvo gradbenikov. Na krilih vodilnega zadetka so gradbeniki nadaljevali tudi v drugem
polčasu in hitro svoje vodstvo še povišali. Matematiki, ki so imeli v drugem delu kar nekaj lepih priloţnosti, so v
triindvajseti minuti le uspeli zadeti in tako zniţati rezultat in se vrniti v igro. Zadnji pritisk se FMFju ni izplačal
saj so napake in luknje v obrambi, ki so nastale ob napadalni igri, izkoristili gradbeniki, ki so še dvakrat zadeli in
vknjiţili nove tri točke, ter so sedaj ţe zelo blizu četrtfinala.
Strelci: Gubanec Hančič; Tavčar, Cvelfer Domadenik, Vasilič, Miličevič
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO : EKONOMSKA FAKULTETA dod.
Datum: 7.3.2019
Komentar:
Strelci

7.KROG
FAKULTETA ZA ŠPORT : FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 6 : 2 (4 : 1)
Datum: 14.2.2019
Komentar: Tudi tokrat so dejavnosti na faksu krojile ekipo difovcev, ki so se komaj zbrali v zadostnem številu.
Po začetnem otipavanju je hitro sledil ognjemet. V šesti minuti je Pinoza zabil za vodstvo difovcev, ki pa ga je
Kregar le dve minuti kasneje, po vrhunsko izvedenem prostem strelu, izničil. Po prejetem zadetku pa so difovci
stopili na plin in z dvemi zadetki Gračnerja in enega Lojena, do olčasa rešili vprašanje o zmagovalcu. Tudi v
druge delu so imeli difovci premoč, omeniti velja le vrhunsko izveden indirektni strel po katerem se je med
strelce vpisal tudi Čujec, ter drugi gol Kregarja, ki je lahko na koncu le lepotno popravil rezultat.
Strelci: Pinoza 2x, Čujec, Lojen, Gračner 2x; Kregar 2x

EKONOMSKA FAKULTETA dod. : FAKULTETA ZA FARMACIJO
Datum: 28.3.2019
Komentar:
Strelci:
FILOZOFSKA FAKULTETA : ZDRAVSTVENA FAKULTETA 1 : 3 (0 : 1)
Datum: 14.2.2019
Komentar: Filozofi so se kljub temu, da je manjkalo kar nekaj nosilcev igre, dobro borili in drago prodali svojo
koţo proti prvouvrščeni ZF. V prvem delu smo videli le zadetek Potočnika v šesti minuti, nato pa so vse do
dvajsete mreţe mirovale. Tik pred zadetkom Gvardjančiča za dve proti nič, so imeli filozofi izjemno priloţnost
za izenačenj, ki je niso izkoristili in velikokrat je tako, da kdor ne da, dobi. Potočnik je s svojim drugim
zadetkom v dvaindvajseti minuti, rešil vse dvome o zmagovalcu in filozofi so s častnim zadetkom v zadnji
minuti le olepšali končni izzid.
Strelci: Lazar; Potočnik 2x, Gvardjančič
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO : FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 1 : 6 (1 : 2)
Datum: 14.2.2019
Komentar: Večino prvega dela nismo videli nič razburljivejšega nato pa smo v zadnjih petih minutah komaj
sledili dogajanju. Arhitekti so najprej povedli, a po zadetku nerazumljivo popustili in dovolili strojnikom, da so
še pred odmorom z dvema zadetkoma obrnili rezultat v svojo korist. v drugem delu smo spremljali več ali manj
enosmerni promet proti golu arhitektov, ki se po šoku v prvem delu očitno niso mogli pobrati in strojniki so na
koncu suvereno zmagali s šest proti ena in si s tremi točkami še pustili ţive sanje o napredovanju.
Strelci: Mondo; Kenda 2x, Medle, Gradišnik, Potočnik, Ajnik
PRAVNA FAKULTETA : FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 0 : 1 (0 : 1)
Datum: 14.2.2019
Komentar: Derbi med tretjeuvršeno ekipo FGG in drugouvrščeno PF. Ţe v četrti minuti je po ostro zavrnjeni
ţogi po gneči v kaznskem prostoru pravnikov, Tavčar najspretnejše reagiral in podstavil nogo ter zadel za
vodstvo FGG. V prvem delu so imeli nato rahlo premoč gradbeniki a večjih priloţnosti ni bilo na nobeni strani.
Takoj v drugem delu je Lapanja (PF) poskrbel za povišan pritsik svoje ekipe, saj si je s prekrškom prisluţil dve
minuti kazni in svojo ekipo pustil z igralcem manj. V igri z igralcem več so gradbeniki zadeli vratnico in si
priigrali dve odlični priloţnosti za povišanje vodstva a je bil Zabret odlično razpoloţen in svojo ekipo ohranil
med ţivimi. Sledilo je nekaj minut v katerih je gol pravnikov visel v zraku, strela Šarabona in Gorenška je z
zadnjimi močmi ubranil gostujoči vratar, ko pa je bil ta ţe preigran je Hrovat s štirih metrov streljal visoko preko
praznih vrat. V zadnjih minutah so se pravniki trudili na silo izenačiti a so bili preveč zaletavi in neučakani. S to
zmago je FGG preskočila PF in je sedaj tik pod vrhom skupine A.
Strelci: Tavčar
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1.KROG
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO : PEDAGOŠKA
FAKULTETA 6 : 3 (4 : 1)
Datum: 15.11.2018
Komentar: Skupino B sta otvorili ekipa PeF, za ketere je bila lanska sezona sanjska in pa FKKT, ki ţeli prejšno
sezono čim prej pozabiti. Pedagogi so v novih dresih in s prenovljeno ekipo začeli odlično in v peti minuti preko
Grimšiča povedli z ena proti nič. Na odgovor FKKTja pa ni bilo potrebno čakati dolgo in ţe minuto za tem je
Cegler izzid izenačil. FKKT je po zadetku popolnoma prevzel vajeti igre in zagospodoril na igrišču. Pedagogi
niso našli odgovora na kombinatorno in hitro igro kemikov na čelu z razpoloţenim Škrinjarjem in do polčasa so
imeli kemiki ţe visoke tri zadetke prednosti. Kazalo je na to da je tekma odločena a so pedagogi odlično začeli
drugi polčas in v dveh minutah zabili dva zadetka ter zaostajali le še za zadetek. Kemiki so po začetnem šoku
stopili na ţogo ter izkoristili prostor in napake pedagogov, ki so lovili iznačenje ter tekmo z novima zadetkoma
mirno pripeljali do konca, ter zasluţeno slavili.
Strelci: Škrinjar 3x, Belak, Cegler, Oblak; Lörinc, Ternik, Grimšič

FAKULTETA ZA UPRAVO : FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 2 : 2 (1 : 0)
Datum: 15.11.2018
Komentar: Tudi ekipa FU je po lanski dokaj uspešni sezoni letos zamenjala celotni kader in noben ni vedel kaj
pričakovati, ker je ekipa FDVja bolj ali manj enaka in s tem uigrana, je bila mogoče vloga favorita rahlo na

njihovi strani. Tekmo sta obe ekipi začeli previdno zato smo gledali večino igro med obema kazenskima
prostoroma. V osmi minuti pa so igralci uprave izpeljali lepo akcijo in povedli z ena proti nič. Do konca polčasa
so imeli igralci FDVja kar nekaj priloţnosti za izenačenje, še posebaj Klarič, ki je po slalom preko celega igrišča
na koncu preslabo zaključil in ostalo je pri vodstvu FU.v drugem delu je FDV stopil malo višje in napadal za
izenačenje, a so bili igralci uprave vseeno spet tisti ki so zatresli mreţo ter tako povedli z dve proti nič. Ker so
bili čvrsti v obrambi FDV pa je bolj ali manj poizkušal s streli od daleč je kazalo da bo FU z lahkoto zadrţala
vodstvo do konca. FDVju pa se je vztrajnost in borbenost izplačala saj so najprej v 21. minuti preko Batiča izzid
zmanjšali nato pa je nekaj napadov kasneje Gabrovšek zadel za izenačenje. Kljub pritisku modrih v zadnjih
minutah pa je FU zdrţal do konca in na koncu lahko rečemo da je prišlo do zasluţene delitve točk.
Strelci: Kirn, Prek; Batič, Gabrovšček

BIOTEHNIČNA FAKULTETA : MEDICINSKA FAKULTETA 1 : 6 (1 : 2)
Datum: 15.11.2018
Komentar: Vsi gledalci se še niso dobro namestili in ţe so igralci BF zatresli mreţo medicincev. A po
katastrofalnem začetku so bili črno modri edina ekipa na igrišču. Do premora so rezultat ţe preobrnili v svojo
korist, v drugem delu pa popolnoma razbili nasprotnike. Na krilih Povha, ki je dosegel hat trick, so tako
zabeleţili visoko zmago s šest proti ena. Igralci BF so bili nekajkrat blizu zadetka a jim je veselje preprečil
zanesljivi Horvat, ki je nalogo med vratnicama opravil odlično.
Strelci: Črtalič; Povh 3x, Ţujič, Smogavec, Klabjan

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO : EKONOMSKA FAKULTETA pod. 0 : 2 (0 : 0)
Datum: 15.11.2018
Komentar: Obe ekipi sta se prikazali kot čvrsti in dobri. Ekonomisti so imeli skozi celotno srečanje več od igre
a jim je ţivce paral gostujoči vratar Kuhar, ki je bil izjemno razpoloţen za igro in je odbranil vse moţne strele.
Kdo ve če bi bil premagan na tej tekmi, če bi njegovi soigralci malenkost bolj pazili in nebi naredili toliko
prekrškov. Četrti prekršek jih je stal namreč kaznskega strela iz desetih metrov, ki ga je Šajn rutinirano
spremenil v zadetek za vodstvo vsega štiri minute do konca. FE je poizkusila s petimi igralci priti do izenačenje
a je Šajn prestregel ţogo in s svoje polovice zabil drugi gol ter potrdil zmago ekonomistov.
Strelci Šajn 2x

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO : PROSTA

2.KROG
EKONOMSKA FAKULTETA pod. : BIOTEHNIČNA FAKULTETA 1 : 1 (0 : 0)
Datum: 29.11.2018
Komentar: Na papirju so bili ekonomisti velik favorit v današnjem dvoboju. A kot smo ţe navajeni se tekme
dobivajo na igrišču in ne na papirju. Spremljali smo zelo izenačeno tekmo v Kateri sta imeli obe ekipi veliko
priloţnosti, ki so večinoma ostale neizkoriščene. Do prvega zadetka smo morali počakati vse do osemnajste
minute, ko je v polno za ekonomiste zadel Zajc. A vodstvo ni trajalo dolgo saj so borbeni biotehniki izenačili ţe
dobro minuto po zaostanku. Do konca so ekoomisti na vse načine poizkušali doseči gol za zmago a je bil
Slatinšek odličen med vratnicama BF, tako da je ostalo pri izzidu ena proti ena.
Strelci: Zajc; Črtalič

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE : FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
1 : 1 (1 : 0)
Datum: 29.11.2018
Komentar: Obe ekipi sta si ţeleli vknjiţiti prvo zmago v sezoni. Bolje so začeli igralci FDVja, katere je Furh v
osmi minuti popeljal v vodstvo. To je trajalo skoraj celo tekmo, dokler niso igralci FEja v samem zaključku
začeli igrati z vratarjem. Tik pred končno sodnikovo piščalko je Ferlin poskrbel za izenačenje ter svoji ekipi
priigral prvo točko, FDV pa je zabeleţil
Strelci: Furh; Ferlin

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO : FAKULTETA ZA
UPRAVO 2 : 2 (1 : 1)
Datum: 29.11.2018
Komentar: Obe ekipi sta bili tokrat v okrnjeni postavi, saj so manjkali nekateri nosilci igre. Kljub temu smo
gledali napeto srečanje, v katerem je FKKT dvakrat vodila, FU pa je v zaključku obeh polčasov dvakrat
izenačila. Prvi gol na srečanju je zabil Tuhtar, ko se je strel s kakih devetih metrov po tleh nekako prikradel v
gol. Tomaţič je nato po lepem kontranapdu izenačil v zadnjih sekundah prvega dela in postavil izzid
polčasa.podobno zgodbo smo spremljali tudi v drugem ko so kemiki dve minuti pred koncem preko Zibelnika
povedli. Nato je trener Čehič vzel time out in očitno z dobrimi nasveti pripomogel da je FU v igri z vratarjem
dosegla izenačujoči zadetek. Na koncu smo torej videli pravično delitev točk.
Strelci: Tuhtar, Zibelnik; Tomaţič Šumrada

MEDICINSKA FAKULTETA : FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO 3 :4 (3 : 1)
Datum: 29.11.2018
Komentar: Tekma z epskim preobratom. FRI je povedel ţe na samem začetku tekme, a so se medicinci uspeli
zbrati in na krilih Povha, ki je dosegel dva od njihovih treh zadetkov, rezultat še do polčasa obrniti sebi v prid.
Nič ni kazalo na to da bi bila njihova zmaga ogroţena tudi v prvi polovici drugega dela a vemo da se v futsaliu
vse lahko hitro obrne in točno to se je zgodilo danes. FRI je dobil krila po nespretnem posredovanju vratarja
medicine in zniţanju rezultata. Povh je imel dvakrat na nogi zaključno ţogo za zmago a je enkrat zadel vratnico,
drugič pa meril za las mimo gola. To je medicince kaznovalo in v zadnjih dveh minutah so FRIjevci izzid
izenačili nato pa je v zadnji minuti Stononik s svojim drugim zadetkom dokončal popoln preobrat in FRI je
zabeleţil zmago v prvem letošnjem nastopu. Medicinci pa se bojo še dolgo drţali za glave in obţalovali danes
izgubljene točke.
Strelci: Povh2x, Lavrenčič; Mohorič Stanonik 2x, Zeman

PEDAGOŠKA FAKULTETA : PROSTA

3.KROG

BIOTEHNIČNA FAKULTETA : FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 5 : 0 b.b.
Datum: 13.12.2018
Komentar: Gledali smo zelo zanimivo tekmo, kjer sta obe ekipi iskali prvo zmago. V prvem polčasu je imela
več priloţnosti BF, ki so tudi po lepi asistenci Podpečana tudi povedli. Fdv se lahko zahvali svojem golmanu,
da v prvem polčasu ni prišlo do večje razlike. V drugem polčasu so igralci FDV-ja zreţirali preobrat in so v 22
minuti preko Marka Horvata izenačili, v zadnji minuti pa po lepi akciji , ki jo je zaključil danes odlični Ţan
Černuberc tudi zmagali. FDV letos ne pozna poraza in so napovedali boj za prva 4 mesta, ki bi jih odpeljala v
končnico.
Po tekmi se je ugotovila nepravilnost na strani FDVja zato se je tekma kljub zmagi FDVja registrirala s pet proti
nič za BF.

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO : FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO 2 : 3 (2 : 0)
Datum: 13.12.2018
Komentar: V prvem delu so prevladovali igralci FE, ki so si do polčasa priigrali dva zadetka prednosti. Kljub
zaostanku se igralci FKKT niso predali in so v drugem polčasu zreţirali popoln preobrat. Najprej so preko
Belaka zmanjšali zaostanek na 2:1 potem pa preko odličnega Matica Zibelnika izenačili v 27 minuti. FE je
minuto pred koncem začel igrati z golmanom, vendar so naredili napako in Zibelnik je s svojim drugim golom
zagotovil FKKT nove tri točke in prvo mesto v skupini.
Strelci: Volarič, Ferlin; Belak, Zibelnik 2x

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO : PEDAGOŠKA
FAKULTETA 2 : 2 (0 : 0)
Datum: 13.12.2018
Komentar: Gledali smo zelo miren 1.polčas brez prekrškov in z malo priloţnostmi na obeh straneh. Najbliţje
zadetku so bili FRIjevci preko Mohoriča. Drugi polčas se je začel po ţeljah FRI-JA, ki so izkoristili utrujenost
pedagogov in v 19 minuti preko Zemana tudi povedli. Zatem pa so sledile 4 atomske minute. Najprej je FRI
povečal svoje vodstvo na dva zadetka, a to ni bilo dovolj za zmago, saj je v razmaku 1 minute David Kene z
dvema zadetkoma izzid izenačil .Na koncu tekme so imeli Pef priloiţnost iz 10 metrov narediti popoln preobrat,
vendar so zapravili svojo priloţnost.
Strelci: Zeman, Stanonik; Kene 2x

MEDICINSKA FAKULTETA : EKONOMSKA FAKULTETA pod. 1 : 1 (1 : 0)
Datum: 13.12.2018
Komentar: Zadnja tekma je ponudila derbi kroga, saj sta obe ekipe prikazale igro, ki se je ne bi sramovali tudi v
1. Slovenski ligi. Medicinci so povedli v 10 minuti, ko je po napaki obrambe EF-JA zadel Gašper Smogavec.
Drugi polčas je bil še bolj razburljiv, kot prvi saj sta imeli obe ekipi imele veliko priloţnosti. Zadnje 4 minute so
igralci EF igrali z golmanom, kar se jim tudi izplačalo, saj so v 26 minuti, izenačili z golom Ţana Tratarja in
poskrbeli da so še na tretji tekmi ostali neporaţeni.
Strelci: Smogavec; Tratar

FAKULTETA ZA UPRAVO : PROSTA

4.KROG
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE : MEDICINSKA FAKULTETA 3 : 3 (2 : 1)
Datum: 10.1.2019
Komentar: Spremljali smo napeto tekmo s triler končnico. FDV je kar trikrat na tekmi vodil a so se medicinci
vedno znova vrnili in si pošteno zasluţili točko. V prvem polčasu je blestel Furh, ki je z dvema zadetkoma
zagotovil poskrbel da je njegova ekipa na odmor odšla z minimalno prednostjo. Tik po začetku drugega dela je
izenačil Ţujič in stvari so bile znova na začetku. Nato smo spremljali nekaj ţivčnih minut, med katerimi je bila
igra raztrgana a nobena ekipa, kljub nekaterim zrelim priloţnostim ni uspela zadeti. V 26 minuti pa je za
vnovično veselje FDV ja poskrbel Črnivec in vse je kazalo da bo to tudi zmagoviti gol, ter da bo FDV dobil
prepotrebne tri točke. A medicinci so imeli drugačne načrte in v zadnjem jurišu z vratarjem, odigrali zelo lepo
akcijo s katero so izigrali FDVjevce in Pirc je s svojim drugim golom poskrbel za končni rezultat 3 : 3 in delitev
točk.
Strelci: Furh 2x, Černivec; Ţujič, Pirc 2x

EKONOMSKA FAKULTETA pod. : FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO 1 : 0 (0 : 0)
Datum: 10.1.2019
Komentar: Ekonomisti so ţe od samega začetka igrali z vratarjem, kar je pomenilo da bo obramba FRI-ja pod
nenehnim pritiskom. V prvem delu so ekonomisti zadeli dve vratnici, vse ostale strele pa je obranil odlični
Komič. Tudi drugi del je bila enaka zgodba, disciplinirana obramba FRI-ja je odlično delovala in ekonomisti so
le s teţavo prihajali do zaključkov. V 21 minuti pa je obramba FRIja za kako sekundo zamudila in samega na
drugi vratnici pustila Zajca, ki je neubranljivo meril v zgornji Komičev kot. To je bil hkrati tudi edini gol na
tekmi, tako da so ekomomisti vpisali minimalno zmago ter ostajajo v vrhu skupine B.
Strelci: Zajc

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO : BIOTEHNIČNA
FAKULTETA 2 : 1 (0 : 0)
Datum: 10.1.2019
Komentar: prvi polčas je minil v rahli premoči FKKTja, a si nobena izmed ekip ni pripravila resnejše
priloţnosti, saj sta bili obrambi zelo disciplinirani.
Strelci: Belak Vivod, Zibelnik; Črtalič

FAKULTETA ZA UPRAVO : PEDAGOŠKA FAKULTETA 2 : 2 (1 : 0)
Datum: 10.1.2019
Komentar: Uprava je izgubila dobljeno tekmo in še tretjič v seoni odigrala identičen rezultat, dve proti dve.
Uprava je imela skozi celotno srečanje veliko lepih priloţnosti za zadetke a so bili njeni igralci v zaključku
nezbrani ali pa sebični, če pa je ţe šlo vse tako kot je treba pa se je v vratih izkazal Meţnar. Tomaţič je z dvema
goloma poskrbel da je njihova ekipa dvakrat vodila, a se borbeni pedagogi nikoli niso predali. Ko so ţe mislili da
je uprava vpisala tri točke, je sodniško piščalko pet sekund pred koncem prehitel Ternik, ter postavil končni izzid
srečanja dve proti dve.
Strelci: Tomaţič 2x; Grimšič, Ternik

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO : PROSTA

5.KROG
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO : PEDAGOŠKA FAKUTETA 1 : 1 (1 : 0)
Datum: 24.1.2019
Komentar: Ţe v enem prvih napadov so bili igralci FE uspešni s strelom od daleč, ko je Baš po prekršu
pedagogov zabil iz prostega strela s kakih 10 metrov. Stvari za Pef v prvem delu tekme niso kazale dobro, potem
pa so se le nekako sprostili in začeli prihajati do priloţnosti. Kar dvakrat jim je veselje preprečila vratnica, enkrat
pa so igralci FEja izbili ţogo z golove črte. Na drugi strani se je za slabo posredovanje na začetku srečanja
oddolţeval Meţnar, saj je bil po prejetem zadetku vedno na pravem mestu. Pedagogom se je sreča nasmehnila v
štirindvajseti minuti, ko se je po fliperju v 6meterskem prostoru, ţoga odbila do samega Korona, ki mu iz bliţine
ni bilo teţko zadeti in izzid poravnati na ena proti ena. Do konca so mreţe mirovale in ekipi iz dna lestvice sta si
razdelili po točko.
Strelci: Baš; Koron

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO : FAKULTETA ZA
UPRAVO 0 : 2 (0 : 2)
Datum: 24.1.2019
Komentar: Disciplinirano in borbeno v obrambi, ter smrtonosni v napadu. Tako bi lahko danes opisali igro FU.
FU je hitro ţe v osmi minutil vodil z dvema goloma razlike, ki sta se nato izkazala tudi za edina na srečanju. FRI
je imel po zaostanku vseskozi terensko premoč,a streli (večinoma) Mohoriča iz daljine niso bili pretirano
nevarni. Na koncu so si z igranjem s petimi igralci le ustvaril nekaj lepih priloţnosti za zmanjšanje izzida a je bil
vratar Fu-ja danes izvrsten. Po treh remijih so igralci uprave vendarle vknjiţili prvo zmago.
Strelci: Farčnik, Štular

MEDICINSKA FAKULTETA : FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO 0 : 1 (0 : 1)
Datum: 24.1.2019
Komentar: Stvari na začetku srečanja niso kazale dobro za kemike, saj so se komaj nabrali za eno ekipo, tako da
je štiri fante v polju čakalo dooolgih 28. minut. Tekma se je začela previdno in brez pravih priloţnosti v prvem
delu, vse dokler ni Tuhtar v enajsti minuti, premešal obrambo medicine in z dvema igralcema na hrbtu,
hladnokrvno zadel malo mreţico za vodstvo kemikov ena proti nič. Drugi polčas so imeli pobudo medicinci, kar
je bilo logično, saj so kemiki dihali na škrge. Kljub pritisku, pa si izrazitejše prilošnosti za zadetek medicinci,
tudi z igro z vratarjem, niso ustvarili. Tako da so se borbeni in disciplinirani kemiki veselili nove zmage ter se še
utrdili na prvem mestu v skupini.
Strelci:Tuhtar

EKONOMSKA FAKULTETA pod. : FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 4 : 1 (1 : 1)
Datum: 24.1.2019

Komentar: Spremljali smo odličen obračun za zaključek petega kroga v skupini B. obe ekipi sta igrali
napadalno zato so se priloţnosti kar vrstile. Prvi so srečno povedli ekonomisti, ko so podajo Šušteršiča pred gol
nespretno pospravili v lastno mreţo. Kljub zaostanku so še do konca polčasa rezultat izenačili, saj je Libnik
izvrstno izvedel prosti strel in zadel za ena proti ena. Tudi začetek drugega dela je obetal veliko, saj sta si obe
ekipi ţeleli zmage. V devetnajsti minuti so imeli ekonomisti znova nekaj sreče, saj je Mohorko iz navidez
nemogočega poloţaja ustrelil, ţoga pa je nekako najdla pot pod nogami igralcev FDV ja in na koncu tudi mimo,
sicer odličnega vratarja, ki je FDVju zagotovo dal dodatno vrednost. Po tem zadetku so se FDVjevci razumljivo
še bolj usmerili v napad, to pa so izkušeni ekonomisti izkoristili in najprej vodstvo povišali, v zadnji minuti pa
postavili še piko na iz s strela iz desetih metrov, ki ga je realiziral Šajn.
Strelci: Šušteršič, Mohorko, Tratar, Šajn; Pahor

BIOTEHNIČNA FAKULTETA : PROSTA
6.KROG
FAKULTETA ZA UPRAVO : FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Datum: 21.3.2019
Komentar:
Strelci:

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE : FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO 1 : 3 (0 : 0)
Datum: 7.2.2019
Komentar: V prvem delu smo spremljali bolj umirjeno tekmo, v kateri so imeli rahlo pobudo igralci FRija, a si
večjih priloţnosti niso priigrali, saj je FDV igral disciplinirano v obrambi, ter čakal na nasprotnikovo napako in
protinapade. Drugi del pa je bil poln zanimivih trenutkov in ţe tik po začetnem pisku so igralci FDV ja z
zadetkom Pahorja povedli. Toda njihovo veselje ni trajalo dolgo, saj so ţe v naslednjem napadu igralci FRIja
izenačili. Fri je v štirindvajseti minuti po zmedi in sreči prišel do vodstva in FDV je moral v zadnjih štirih
minutah vse usmeriti v napad. Toda po prekršku Klariča za rumeni karton, je sledil še rdeči zaradi ugovarjanja in
igralci FDV ja so za tri minute ostali brez enega igralca. To so igralci FRIja izkoristili in zabili še svoj tretji gol
ter z njim postavili tudi končni izzid tekme tri proti ena.
Strelci: Pahor; Tavčer 2x, Mohorič

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO : EKONOMSKA
FAKULTETA pod.
Datum: 28.3.2019
Komentar:
Strelci:

BIOTEHNIČNA FAKULTETA : PEDAGOŠKA FAKULTETA 10 : 1 (8 : 0)
Datum: 7.2.2019
Komentar: Rezultat tekme pove vse. Ţe na samem začetku je bilo jasno da je pred pedagogi misija nemogoče,
saj so se danes uspeli zbrati le štirje, kar je pomenilo, da bodo celotno srečanje igrali z igralcem manj. Kljub
borbenosti in ţelji, za katero velja pedagogom vsekakor čestitati, so igralci BF prišli do lahke in visoke zmage, s
katero so si popravili statistiko in se pribliţali potnikom za četrtfinale.
Strelci: Lesičar 4x, Kos, Skok 2x, Črtalič, Pečnik 2x; Ternik

MEDICINSKA FAKULTETA : PROSTA
7.KROG
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO : FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 4 : 1 (2 : 1)
Datum: 21.2.2019
Komentar: v sedmem krogu so igralci FE dočakali prvo zmago, FRiju pa zadali teţak poraz, ki jih lahko stane
napredovanja. Bolje so v tekmo krenili igralci FE, ki so si v desetih minutah priigrali dva zadetka prednosti.
Priključek še pred iztekom polčasa je FRI ujel z golom Mohoriča. Silovito so igralci FE začeli tudi drugi polčas,
ko so v vsega treh minutah zadeli kar dvakrat in praktično rešili vprašanje o zmagovalcu. FRI je sicer poizkušal

na vse načine zabiti zadetek, a jim igra tokrat ni in ni stekla. FE je po zaslugi te zmage in še zaostale tekme
teoretično še vedno v igri za četrtfinale.
Strelci:Miškec, Prinčič 2x, Mulej; Mohorič
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE : FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
0 : 5 b.b.
Datum: 21.2.2019
Komentar: Igralci FDVja se niso uspeli zbrati za današnjo tekmo, zato se tekma avtomatično registrira v korist
FKKT z zmago 5:0.

BIOTEHNIČNA FAKULTETA : FAKULTETA ZA UPRAVO 2 : 1 (1 : 0)
Datum: 21.2.2019
Komentar: Spremljali smo napet obračun ekip, ki sta si neposredni nasprotnici za četrtfinale. Skozi celotno
srečanje smo spremljali disciplinirano obrambo in čvrste dvoboje za vsako ţogo. V prvem delu je BF izkoristila
trenutek nepazljivosti v obrambi uprave in Štaba je izkoristil priloţnost, ko se je znašel sam pred nasprotnim
vratarjem. v prvem delu smo videli tudi po eno vratnico na vsaki strani. V drugem delu so posest prevzeli igralci
FU, ki so vse sile usmerili v napad in izenačenje. Pritisk se je izplačal, saj so v enaidvajseti minuti, potem ko je
vratar BF podrl Preka, preko Šumrade ki je uspošno izvedel najstroţjo kazen, izenačili. Ko smo ţe mislili da si
bosta ekipi razdelili točki pa je Črtalič zabil za končnih dve proti ena za BF in zelo pomembne tri točke.
Strelci: Črtalič, Pečnik Štaba; Šumrada
MEDICINSKA FAKULTETA : PEDAGOŠKA FAKULTETA 9 : 1 (3 : 0)
Datum: 21.2.2019
Komentar: PeF bop o lanski sanjski sezoni, letošnjo poizkušal čim prej pozabiti. Zopet so se zbrali v mizernem
številu in brez menjave je bilo jasno, da jih znova čaka misija nemogoče. Parirali so lahko le do 8. minute, ko so
imeli moč, nato pa so jih medicinci povozili. Strelsko je bil najbolj razpoloţen Povh, ki je zadel kar štirikrat. Na
koncu pa so medicinci slavili z visokih devet proti ena
Strelci: Povh 4x, Dolar 2x, Ţujič 2x, Pirc; Wollmann

EF dod. : PROSTA

