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Nogometni zvezi Slovenije in vsem, povezanim z nogo-
metom, v letu, ki mineva, ni bilo dolgčas. Naj omenim 
le nekatere dogodke. Januarja je Slovenija leto začela 
na sedemnajstem mestu na lestvici FIFA. Februarja 
je A reprezentanca začela z zmago proti Albaniji, No-
gometna zveza Slovenije pa je dobila novega predse-
dnika. Marca je A reprezentanca igrala dve pomembni 
tekmi - proti Italiji smo tesno izgubili, na Severnem 
Irskem pa smo igrali neodločeno. Aprila se je Nogome-
tna zveza preselila na nov naslov, Litija pa je osvojila 
pokalni naslov v futsalu. Maja so nogometašice Jevnice 
osvojile naslov ženskih pokalnih prvakinj, Litija  je po-
stala  državni prvak v futsalu, Domžale pa so postale 
pokalni prvak pokala Hervis. In seveda, Maribor je po-
novno postal državni prvak. Junija je A reprezentanca 
zmagala na Ferskih otokih, prvo zmago pa je dosegla 
tudi reprezentanca U-21. Julija je A reprezentanca na 
žrebu v Rio de Janeiru dobila nasprotnike za kvalifika-
cije za uvrstitev na SP 2014 v Braziliji. Avgusta je Ma-
ribor v zaključnem tekmovanju za uvrstitev v skupinski 
del Evropske lige izločil slovite Glasgow Rangerse in se 
uvrstil  v skupinski del tega tekmovanja, A reprezen-
tanca je igrala neodločeno v prijateljski tekmi z Belgi-
jo. Septembra je A reprezentanca izgubila  tekmi proti 
Estoniji in Italiji, zato pa je zmagala reprezentanca U- 
21 proti Malti in Ukrajini, ženska A reprezentanca pa 
je začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Oktobra 
je A reprezentanca zmagala proti Srbiji, reprezentan-
ca U-21 osvojila veliko točko proti Švedski v gosteh, 
Maribor je po odlični igri doma remiziral z Brago, ki 
je bila lani finalist Evropske lige, A reprezentanca pa 
je dobila tudi novega selektorja, Slavišo Stojanoviča.  
Novembra je A reprezentanca po atraktivni igri tesno 
izgubila tekmo z ZDA, reprezentanca U-21 je zmagala  
proti Litvi, ženska reprezentanca pa je tesno izgubila  z 
odlično ekipo Nizozemske.
Se komu zdi, da se je v slovenskem nogometu v pre-
teklem letu dogajalo veliko? Naštel sem le manjšino 
dogodkov in ne nujno vseh najpomembnejših. Sloven-
ski nogomet je vse bolj cenjen, sam sem  se na uskla-
jevalnem sestanku v Zurichu prepričal, da se nas velike 
reprezentance bojijo. In ne gre le za A reprezentanco, 

Živahno 
leto 2011

sledijo ji odlične mlade selekcije, ženski nogomet iz 
leta v leto napreduje, napreduje pa seveda tudi futsal. 
Pa ni pomembno samo to. Nogomet ni samo tekmo-
vanje in razne selekcije. Nogomet so tudi najmlajši, 
nogomet je rekreacija, nogomet je nekaj pozitivnega, 
kar mladim pogosto pomaga, da ne končajo na ulici, da 
ne počnejo kaznivih dejanj.  Nogomet, pa naj bo to tisti 
na najvišjem nivoju,  tisti rekreativni ali tisti otroški, bi 
moral sproščati pozitivno energijo in povečevati naro-
dni ponos. NZS je, predvsem po zaslugi mojih predho-
dnikov, v tujini zelo cenjena. Obravnavajo nas enako, 
kot največje »nogometne države«.
Sliši se idilično. Pa ni vse tako. Močno me moti »oz-
kost« in »zaplankanost« nekaterih v slovenskem nogo-
metu, močno me moti umetno ustvarjanje nasprotij na 
podlagi geografske pripadnosti in vztrajno  iskanje česa 
negativnega in poudarjanje tega pred mnogimi pozitiv-
nimi stvarmi. Moti me, če se zbere skupina (užaljenih) 
strokovnjakov, ki mirno javno kritizirajo svojega kolega, 
ne da bi mu dali vsaj realno možnost in čas, da poka-
že, kaj zna, motijo me užaljene reakcije nekaterih, ker 
»njihovi« igralci ne igrajo (dovolj) za reprezentanco in 
moti me še kaj.
Smo majhna država, ki je v nogometu (in še kje) do-
segla veliko. Ne glede na mnenje nekaterih »večnih 
negativcev«, gre slovenskemu nogometu dobro, NZS 
pa je in bo zveza vseh, ki igrajo nogomet od Lendave 
do Kopra. In tega nihče od tistih, ki slovenskemu no-
gometu želijo slabo, ne more preprečiti.  A teh ljudi je 
zgolj peščica. Velika večina ljudi, ki profesionalno ali 
ljubiteljsko  dela v slovenskem nogometu, dela odlič-
no in vsak od njih je zaslužen za uspehe slovenskega 
nogometa. Dokler bodo v našem nogometu delali ta-
kšni ljudje, nas ni treba biti strah za usodo slovenskega 
nogometa.

Vsem, ki ste kakorkoli povezani z nogometom v Slo-
veniji, želim mirno in zdravo leto 2012 in naj nam bo 
slovenski nogomet tudi v prihodnjem letu v ponos!

Aleksander Čeferin
Predsednik Nogometne zveze Slovenije
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Pred novimi izzivi
Leto 2011 se končuje in prva polovica 
sezone 2011/12 je za nami. Trenutek 
je več kot primeren, da se ozremo na 
opravljeno in pogledamo v to, kar nas 
čaka v bližnji prihodnosti. Zato smo se 
v zadnji letošnji številki Našega no-
gometa pogovarjali s selektorjem slo-
venske članske reprezentance, Slavišo 
Stojanovićem. Povedal je marsikaj za-
nimivega, od njegovega dela v Združe-
nih arabskih Emiratih, visokih pričako-
vanj javnosti, pa do pozitivnih premikih 
v slovenskem nogometu. Kvalifikacije 
za Svetovno prvenstvo 2014 so res še 
precej oddaljene, vendar misli selek-
torja so že usmerjene k Norveški, Švi-
ci, Albaniji, Islandiji in Cipru.

Leto 2011 je dodobra zaznamovala tudi 
mlada reprezentanca, ki je s svojimi 
všečnimi predstavami zelo uspešna 
v kvalifikacijah za EP 2013. Varovanci 
selektorja Tomaža Kavčiča se trenu-
tno nahajajo na prvem mestu, izgubili 
so zgolj tekmo proti Finski v gosteh. V 
mladi reprezentanci je vsekakor zbrana 
generacija, ki obeta svetlo prihodnost 
slovenskega nogometa, Slovenija, ki 
na zaključnem prvenstvu mladih re-
prezentanc še ni bila, pa ima v drugem 
delu kvalifikacij, ko gostujejo zgolj še pri 
Ukrajini, ostale tekme pa igrajo v Slove-
niji, lepo priložnost, da se uvrsti tudi v 
Izrael. Do tedaj je seveda še dolga pot, 
vendar trenutna igra in odnos mladih 
do dresa z reprezentančnim grbom nas 
lahko navdajata z optimizmom.

Večji del tokratne izdaje je tokrat na-
menjen pregledu polsezone v ligaških 
tekmovanjih, uradno pa so znani tudi 
kraji v katerih se bo v prihodnji sezoni 
igralo Evropsko prvenstvo v nogometu 
do 17. leta starosti. Pokukali smo tudi 
v zgodovino, kjer smo se dotaknili Iliri-
je, pa Hervis pokala Slovenije, kjer so 
ostala le še tri moštva, revijo pa smo 
tokrat zaključili s foto utrinki tega leta. 
Torej več kot dovolj razlogov, da še za-
dnjič letos uživate v Našem nogometu.

Ekipa revije Naš nogomet
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Lepšega zaključka nastopanja v mednarodni areni si člani mlade reprezentance do 21 let 
skorajda ne bi mogli zamisliti. Leto 2011 je reprezentanca namreč zaključila z bero trinajstih 
osvojenih točk po odigranih šestih tekmah in s prvim mestom v kvalifikacijski skupini 2 za 
uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2013. Na čelu lestvice si Slovenija deli vodilno mesto z 
reprezentanco Švedske, ki je v dosedanjem tekmovanju odigrala tekmo manj.

Reprezentanca do 
21 let z dušo in srcem

Z novembrsko zmago proti reprezentanci Li-
tve, predvsem pa z navdahnjeno in na trenutke 
bleščečo igro je navdušila zahtevno nogome-
tno publiko v Novi Gorici. S kombinatorno 
igro in bliskovitimi napadi je Slovenija preko 
Berića in Lazarevića že v prvem polčasu pove-
dla z 2:0. Z napadalno in nepopustljivo igro so 
mladi Slovenci nadaljevali tudi v drugem pol-
času in si ustvarili še nekaj zrelih priložnosti. 
Žal streli Berića, Vučkića in Lazarevića zaradi 
premajhne zbranosti pred litvanskimi vrati 
niso našli poti v mrežo. Ne glede na neučin-
kovitost v drugem delu igre pa je bila množica 
gledalcev v Športnem parku izredno zadovolj-
na s prikazanim. Slovenski upi so občinstvo 
navduševali z odlično kontrolo položaja na 
igrišču, domiselnimi preigravanji in številnimi 
podajami med litvanskimi igralci. O premoči 
slovenske reprezentance na tej tekmi zgovorno 
pričajo tudi statistični podatki, ki so pokazali, 
da je Slovenija proti litvanskim vratom spro-

žila kar 17 strelov in imela žogo v posesti 69% 
igralnega časa. Po tako prepričljivi in domi-
nantni igri je za piko na i manjkal samo še ka-
kšen zadetek, vendar so gledalci tudi brez tega 
reprezentante pozdravili s stoječim aplavzom. 

Zadnja tekma v letu je brez dvoma predstavlja-
la vrhunec letošnjih predstav in potrdila dobro 
delo igralcev in strokovnega vodstva.

Selektor Kavčič je s svojimi sodelavci sestavil 
zanimivo zasedbo, v kateri kar sedem igralcev 
igra v tujih klubih. Nekateri od teh se sicer ne 
morejo pohvaliti z večjo minutažo v svojih 
klubih, vendar v reprezentanci dajo vse od 
sebe in s pristopom dajejo pravi zgled ostalim. 
Čeprav selektor vedno znova poudarja pomen 
kolektiva, je vendarle potrebno izpostaviti ne-
kaj imen. Poleg vratarja Jana Oblaka okostje 
ekipe predstavljajo branilci Boban Jović, Nejc 
Mevlja, Aljaž Struna in Mitja Rešek. Trdno in 
obenem kreativno zvezno linijo tvorijo Rene 
Krhin, Kevin Kampl, Haris Vučkić in kapetan 
Rajko Rep, medtem ko za nasprotnikova vrata 
predstavljajo največjo nevarnost hitri Dejan 
Lazarević ter klasična napadalca Robert Berić 
in Leon Črnčič. V dosedanjem delu kvalifikacij 
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Z N P T

1 Slovenija 6 4 1 1 13
1 Švedska 5 4 1 0 13
3 Finska 5 2 2 1 8
4 Ukrajina 4 1 2 1 5
5 Malta 7 1 2 4 5
6 Litva 7 1 0 6 3

Lestvica 
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so nekaj manj priložnosti dobili Blaž Božič, 
Matic Fink, Martin Milec in Miha Mevlja ter 
vratarja Matej Radan in Elvis Džafić, vendar 
so vsi našteti prispevali pomemben del k mo-
zaiku skupnega uspeha.  Zaradi poškodbe je 
zadnji dve tekmi žal izpustil branilec Antonio 
Mlinar Delamea. V ekipi je tudi nekaj igral-
cev, ki so rojeni leta 1992 ali celo 1993 (Enej 
Jelenič, Nemanja Mitrović, Dejan Trajkovski, 
že omenjeni Oblak …). Ti bodo predstavljali 
nosilce igre tudi v naslednji generaciji repre-
zentance do 21 let. Igralci med seboj tvorijo 
zelo homogeno skupino in so prava »klapa« 
tako na igrišču, kot tudi zunaj njega. Vsak zbor 
reprezentance jim pomeni novo priložnost za 
dokazovanje in druženje. Strelsko sta se v kva-
lifikacijah najbolj odlikovala Lazarević in Be-
rić, vsak s po tremi zadetki, Jelenič je prispeval 
dva, Rep in Kampl pa sta bila uspešna enkrat.

Skupina 2 je zelo izenačena. Poleg Slovenije je 
dobre rezultate iztržila tudi Švedska, medtem 
ko je nekoliko razočarala Ukrajina, saj na do-
sedanjih tekmah, predvsem na domačih tleh, 
ni dosegla načrtovanega izkupička. Ukrajinci 
so vsekakor pričakovali več, sploh glede na 
dejstvo, da nastopajo z generacijo, ki je leta 
2009 osvojila EP do 19 let. Vsakomur bo ne-
varna tudi Finska, ki je edina do zdaj prema-
gala Slovenijo. Značilnost obeh skandinavskih 
selekcij je tudi čvrsta obramba, ki nasprotniku 
ne omogoča veliko priložnosti za dosego za-
detkov. 

tekme zadetki

Dejan Lazarevič 4 3
Robert Berič 6 3
Enej Jelenič 6 2
Rajko Rep 6 1
Kevin Kampl 5 1

Strelci

V skladu s pravili za Evropsko prvenstvo do 
21 let se v dodatne kvalifikacije uvrsti 14 re-
prezentanc, kar pomeni, da napredujejo zma-
govalci vseh desetih skupin ter štiri najboljše 
drugouvrščene ekipe. Pri tem je potrebno po-

udariti, da se v dveh skupinah s po šestimi eki-
pami ne bodo upoštevali rezultati proti zadnje 
uvrščeni ekipi. V izločilnih bojih se bo sedem 
tekmovalnih parov pomerilo 12. in 16. okto-
bra 2012. Izrael bo prvenstvo gostil od 5. do 
18. junija 2013.

V letu 2012 bo reprezentanca 29. februarja na 
domačih tleh odigrala prijateljsko tekmo proti 
Norveški, ki bo predstavljala več kot primeren 
preizkus pred nadaljevanjem kvalifikacij, ki se 
bo nadaljevale šele v začetku meseca junija, s 
tekmama proti Malti in Finski. Vsega skupaj 
bo Slovenija v preostalih štirih tekmah naspro-
tnike trikrat gostila doma in gostovala 15. av-
gusta v Ukrajini. Zadnja, morda odločilna tek-
ma, bo septembrsko gostovanje Švedske. Jasno 
je, da smo v tem trenutku še zelo oddaljeni od 
zadanega cilja, vendar ne moremo zanikati do-
brega izhodišča pred zadnjimi štirimi tekma-
mi. Potrebno se je izogniti nepotrebni evforiji 
in se osredotočiti na vsako tekmo posebej. Pri 
tem velja omeniti tudi trdno odločenost fan-
tov, da se izkažejo na igrišču in dosežejo odme-
ven rezultat. Za večino od njih bi to pomenilo 
že drugo uvrstitev na EP mlajših kategorij, saj 
so bili z reprezentanco do 19 let že udeleženci 
prvenstva v Ukrajini pred dvema letoma.

V ostalih kvalifikacijskih skupinah so tradicio-
nalni favoriti na vodilnih položajih. Nemčija, 
Italija, Francija, Španija in Rusija še brez pora-
za. Z minimalnimi spodrsljaji so v konkurenci 
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seveda tudi Anglija, Nizozemska, Švica, Češka 
in nekatere druge reprezentance. Ta podatek 
priča, da bo uvrstitev na Evropsko prvenstvo 
sila zahteven projekt. Kljub temu pa se bomo 
vsi skupaj potrudili, da se bo ugoden razpored 
tekem in kvalitetno opravljeno delo do sedaj 
na koncu uresničilo z uvrstitvijo v dodatne 
kvalifikacije.

Dolžnost vseh, ki smo kakorkoli povezani 
z reprezentanco je, da po najboljših močeh 
prispevamo k uresničitvi zastavljenega cilja 
in moštvu ponudimo optimalne pogoje dela. 
Z veseljem ugotavljamo tudi to, da je repre-
zentanca deležna vse večje podpore s tribun. 
Možnost ogleda tekem reprezentance v letu 
2012 na domačih stadionih bo zaradi razpo-
reda tekem tako še večja. V prihajajočem letu 
pa si želimo predvsem, da bodo igralci U-21 
reprezentance ohranili zavidljiv nivo forme in 
da jim tekmovalnega ritma v svojih klubih in 
reprezentanci ne bodo motile poškodbe.

Mladen Čičmir
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Slovenija : ZDA
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INKI:

Novembrska tekma med Slovenijo in ZDA je bila prva, ko se je 
na klopi Slovenije predstavil novi selektor Slaviša Stojanović. 
Ljubljančan je tekmo z Združenimi državami izkoristil predvsem 
za spoznavanje z igralci, zato tudi ne preseneča dejstvo, da se je 
naslonil večinoma na preizkušen kader. Rezultatsko se Sloveniji 
tekma z ZDA sicer ni izšla (ZDA so slavile s 3:2), Stojanović 
pa je pokazal, da bo v prihodnosti resno računal na napadalski 
dvojec Matavž - Ljubijankič.

Buddle 9’
Matavž 26’, 61’

Dempsey 41’ 
Altidore 43’ (11m)

Handanovič S., Brečko, Šuler, 
Cesar, Ljubijankič (od 80. Pečnik), 
Jokič, Matič (od 46. Krhin), Kirm 

(od 70. Vršič), Iličič (od 46. Birsa),
Bačinovič (od 88. Lazarevič), 

Matavž (od 80. Dedič).

Začetna enajsterica je prinesla nekaj presenečenj, Stojanović je 

od prve minute zaupal Ljubijankiču in Matavžu, slednji mu je vrnil 

z dvema zadektoma, prvi pa s podajo pri prvem golu.

Howard, Cherundolo, Chandler 
(od 82. Williams), Goodson, 

Bocanegra, Beckerman (od 90. Jones), 
Bradley (od 90. Rogers), Johnson 
(od 62. Shea), Altidore, Dempsey, 

Buddle (0d 77. Edu).
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Stojanović je v drugem delu nekaj minut namenil tudi 

Reneju Krhinu (na sliki) in Dejanu Lazareviču, ki sta le 

nekaj dni prej nastopila na tekmi reprezentance U-21.

Veselje Slovencev po zadetku.

Cesar, Šuler in Bačinovič 

so bili hud boj z ameriškimi 

napadalci.

Tim Matavž se je Slaviši Stojanoviću za 

zaupanje oddolžil z dvema zadetkoma.

Slaviša Stojanović pred svojim debijem na selektorski klopi.



Kratka analiza končne lestvice 1. Slovenske nogo-
metne lige (1. SNL) v sezoni 2011/2012 pokaže 
izjemno prednost Maribora pred tekmeci. Veliko 
bolj je bila izenačena borba za ostala mesta, ki še 
vodijo v kvalifikacije za UEFA Ligo Evropa, Naf-
ta pa je zaradi finančnih težav omagala. Najboljše 
strelec lige je bil igralec Olimpije Dare Vršič, ki je 
takoj po konačni sezoni prestopil v Avstrijo Du-
naj.

Največ gledalcev je bilo, kot v preteklih sezonah 
tudi v zadnji, v Mariboru, kjer se jih je na tekmo 
povprečno zbralo 3.800. Tudi v Murski Soboti je 
bila povprečna številka skoraj 3.000 gledalcev na 
tekmo, obisk v Ljubljani pa je bil pod pričakovanji, 
saj se je na tekmo povprečno zbralo 1.836 gledal-
cev. 

Povprečno je bilo v celotni sezoni doseženo 2,73 
gola na tekmo, sodniki so pokazali 4,77 rumenih 
kartonov na tekmo, 0,35 rdečih kartonov na tek-
mo. Zanimiva je predvsem primerjava prejetih 
rumenih kartonov po klubih. Najmanj rumenih 
kartonov so prejeli igralci Maribora (67), največ 
pa igralci Kopra (107), razlika 40 kartonov pa 
je izjemno velika. Skozi celotno sezono je največ 
rumenih kartonov, in sicer 10, prejel igralec Olim-
pije Boban Jović. 

P R E G L E D  L I G A Š K I H  T E K M O VA N J
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Celje 5.600 560 25 34 56 6 13 12

Domžale 4.770 477 34 24 44 3 16 18

HIT Gorica 36.700 3.336 25 26 46 2 20 12

Luka Koper 4.850 441 8 36 56 7 6 7

Maribor 9.300 930 28 26 73 1 16 11

Nafta Len-
dava 32.400 2.945 48 22 44 2 26 23

Olimpija 9.300 930 27 32 54 7 8 17

Mura 12.100 1.210 25 33 66 4 9 12

Rudar Ve-
lenje 15.750 1.432 32 26 48 3 23 11

Triglav 11.600 1.055 36 29 49 5 17 13

Skupaj 142.370 288 288 536 40

Povp. Na 
tekmo 1.356 2,74 5,10 0,38
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1. Slovenska nogometna liga  
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Z N P T

1 Maribor 15 4 2 49
2 HIT Gorica 10 4 7 34
3 Olimpija 9 7 5 34
4 Mura 9 5 7 32
5 Rudar 8 6 7 30
6 Luka Koper 7 6 8 27
7 CM Celje 7 4 10 25
8 Domžale 7 4 10 25
9 Nafta 5 6 10 21
10 Triglav 3 4 14 13
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1. Slovenska nogometna liga  
Lestvica po 21. krogu 1. SNL v 
tekmovalnem letu 2011/2012.



Ligaško tekmovanje v 2. slovenski nogometni ligi je po končanem jesenskem delu tekmoval-
nega leta 2011/12 postreglo s precejšnjo prednostjo prvouvrščene ekipe pred zasledovalci (9 točk) 
in prav tako velikim zaostankom desetouvrščene ekipe za devetouvrščeno (8 točk), medtem ko 
preostalih osem ekip razvrščenih od drugega do devetega mesta loči le deset točk. Navedeno 
nakazuje zanimive boje v spomladanskem delu prvenstva, tako v boju za obstanek, kot tudi v 
boju za napredovanje oziroma uvrstitev v kvalifikacije za popolnjevanje 1. SNL. Prednost de-
vetih točk nikakor ne dopušča spanja na lovorikah, prav tako pa zaostanek osmih ne pomeni 
slovesa od drugoligaške druščine.

2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 2011/12 - jesenski del     
     
STATISTIČNI PREGLEDI PO KLUBIH     

Najuspešnejši strelec jesenskega dela prven-
stva je Robert Kurež, igralec NK Aluminij, ki 
je zadel 10 od skupno 174 doseženih golov v 
tem tekmovanju.  Obisk gledalcev na tekmah 
(16410 gledalcev na 70 tekmah pomeni pov-
prečen obisk 234 gledalcev na tekmo) ni na 
nivoju preteklih sezon. Z več kot nadpovpreč-
nim številom gledalcev na domačih tekmah se 
lahko pohvalijo v ekipah Šampion Celje, Šmar-
tno 1928 in Kalcer Radomlje, medtem ko je pri 
ostalih ekipah obisk povprečen ali pod povpre-
čjem.  Sodniki so pokazali skupaj 364 rumenih 
kartonov (4,94 na tekmo) in 30 rdečih karto-
nov (0,43 na tekmo), za kar so bili vsi igralci 
skupaj kaznovani s prepovedjo nastopanja na 
39 tekmah. 

V jesenskim delu tekmovanja je na drugoliga-
ške zelenice stopilo skupaj 223 igralcev, od tega 
jih je 8 nastopilo na prav vseh tekmah in to od 
začetka do konca. To sta vratarja ekip Garmin 
Šenčur in Dravinja Kostroj Šmajd Gregor in 
Čelofiga Sebastjan ter igralci Topolovec Denis 
in Sambolec Boris (oba Aluminij), Ribič Mar-
jan (Dravinja Kostroj), Ajdovec Jure (Garmin 
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Aluminij 31 6 21 12 1200 171 30 1

Roltek Dob 17 14 17 7 1400 200 39 5

Garmin Šenčur 21 16 15 7 1230 176 26 4

Bravo 1 Interblock 15 12 7 14 1720 246 39 4

Krško 13 11 15 5 830 119 41 1

Šampion Celje 25 22 13 5 2680 383 23 4

Šmartno 1928 17 28 9 7 2500 357 37 1

Bela krajina 18 20 11 4 1200 171 41 6

Kalcer Radomlje 13 19 10 4 2380 340 40 2

Dravinja Kostroj 4 26 5 1 1270 181 30 2

SKUPAJ 174 174 16,410 346 30

POVP. NA 
TEKMO 2.49 234 4.94 0.43

Statistični pregledi po klubih po končanem 14. krogu 2. SNL v tekmovalnem letu 2011/2012.

2. Slovenska nogometna liga  
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Z N P T

1 Aluminij 10 3 1 33
2 Roltek Dob 6 6 2 24
3 Garmin Šenčur 6 4 4 22
4 Bravo 1 Interblock 5 6 3 21
5 Krško 5 5 4 20
6 Šampion Celje 5 3 6 18
7 Šmartno 1928 4 4 6 16
8 Bela krajina 3 6 5 15
9 Kalcer Radomlje 4 2 8 14
10 Dravinja Kostroj 1 3 10 6

Šenčur), Centrih Matej (Bravo 1 Interblock) in 
Barukčič Igor (Kalcer Radomlje).
V tekmovanje za fair play po jesenskem delu 
sorazmerno prepričljivo vodi ekipa Šampion 
Celje, izrazito negativnem smislu pa ne izstopa 
nobena izmed ekip.

Boris Krišelj, Eva Červinski

ODDAJA O 2. LIGI
OD 6. MARCA DALJE PONOVNO 
VSAK TOREK OB 20.00 NA ŠPORT TV

Lestvica po končanem 14. krogu 2. SNL 
v tekmovalnem letu 2011/2012.

2. Slovenska nogometna liga  

P R E G L E D  L I G A Š K I H  T E K M O VA N J

www.youtube.com/nzssi
ARHIV ODDAJ
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Ligaško tekmovanje v 1. slovenski mladinski ligi bi lahko na nek način primerjali z univer-
zitetnim izobraževanjem v življenju. V tem tekmovanju so se učili in kalili praktično vsi 
današnji A reprezentanti z izjemo tistih, ki so pred mladinskim stažem že prestopili v tujino. 
Izmed igralcev, vpoklicanih za prijateljsko tekmo proti ZDA, tekmovanja v 1. slovenski mla-
dinski ligi niso okusili le Vid Belec, Boštjan Cesar, Rene Krhin in Dejan Lazarevič, vendar so 
vsi pred odhodom v tujino nastopali v tekmovanjih na državnem nivoju pri mlajših kategori-
jah – kadetih in starejših dečkih. 

Boj za naslov državnih prvakov 2011/2012 
je relativno izenačen, čeprav se je med prvimi 
ekipami nabralo kar nekaj točkovne razlike. 
Le petim ekipam je uspelo zmagati na več 
kot polovici tekem: Hit Gorica ima 11 zmag, 
Domžale 10, Olimpija Ljubljana, FC Koper 
in Maribor so zmagali po 9 krat. Ostalih 11 

1. Slovenska mladinska liga  

ekip pa je celoten točkovni izkupiček osvojilo 
osemkrat ali manj. Tudi najuspešnejši strelci 
so izredno izenačeni, saj je na 17 tekmah deset 
ali več zadetkov uspelo doseči kar štirim igral-
cem. Lestvico in strelce si lahko ogledate na 
sosednji strani.
V 1. SML je jeseni 2011 na igrišča stopilo 363 

igralcev, le štirje izmed njih pa so odigrali vseh 
17 tekem od začetka do konca. To sta bila 
vratarja ekipe Bravo Simon Hvastija in ekipe 
Domžal Aljaž Ivačič ter igralca ekipe Mura 05 
Jaka Šafer in Mariborčan Dejan Kurbus.

Boris Krišelj, Eva Červinski
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Z N P T

1 HIT Gorica 11 5 1 38
2 Domžale 10 5 2 35
3 Olimpija Ljubljana 9 4 4 31
4 FC Koper 9 3 5 30
5 Maribor 9 2 6 29
6 Rudar Velenje 8 3 6 27
7 Šampion Celje 8 2 7 26
8 Mura 05 8 2 7 26
9 IB Interblock 7 3 7 24
10 NOGA Triglav 5 7 5 22
11 Bravo Publikum 6 4 7 22
12 Aluminij 5 3 9 18
13 CM Celje 3 7 7 16

14 NŠ R. Koren 
Dravograd 3 5 9 14

15 Krka 2 6 9 12
16 Krško 1 3 13 6

Lestvica 

Lestvica po končanem 17. krogu 1. SML 
v tekmovalnem letu 2011/2012.

1. Slovenska mladinska liga  

1 Bremec Sandi HIT Gorica 11

1 Nunič Marko Olimpija 
Ljubljana 11

3 Peterka Nejc Maribor 11
4 Palčič Matej FC Koper 10

Strelci 

P R E G L E D  L I G A Š K I H  T E K M O VA N J
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Ligaško tekmovanje v 1. SKL je sicer samostojno tekmovanje, ki pa je vendarle v tesni 
povezavi s 1. slovensko mladinsko ligo. Gre za tako imenovano vezano tekmovanje, kjer se 
poleg lestvic za posamezni ligi vodi tudi skupna lestvica. Na podlagi skupnega seštevka 
točk mladinske in kadetske ekipe zadnji dve ekipi iz lige izpadeta, prav tako pa na podlagi 
skupnega seštevka točk prvo uvrščeni ekipi iz 2. SML in 2. SKL vzhod in zahod v 1. SML in 
1. SKL neposredno napredujeta. 

Zanimivost letošnjega tekmovanje je vsekakor 
uspeh ekipe FC Koper, ki v sedemnajstih kro-
gih jesenskega dela ni izgubila niti ene same 
točke in je tako s polnim izkupičkom na vrhu 
lestvice 1. SKL. Igralci ekipe FC Koper so je-
seni dosegli 62 zadetkov, od tega kar 21 igralec 
Barišič Maks, ki je tudi prvi strelec 1. SKL v je-
senskem delu prvenstva.

Na igrišče je v tem tekmovanj v jesenskem delu 
na 136 tekmah stopilo 348 igralcev, od tega je 
osem igralcev nastopilo na prav vseh tekmah 
od začetka pa do zadnjega sodniškega žvižga. 
Sodniki so na 136 tekmah 1. SKL podelili 470 
rumenih in 26 rdečih kartonih, pri rumenih so  
prednjačili igralci NK Maribor (44 rumenih), 
pri rdečih pa igralci NK Rudar Velenje s peti-
mi izključitvami. Disciplinski sodnik  NZS je 
izključenim igralcem skupaj izrekel kazen pre-
povedi nastopanja na  38 tekmah.

Boris Krišelj, Eva Červinski

1. Slovenska kadetska liga  
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Z N P T

1 FC Koper 26 3 5 81
2 Maribor 20 3 11 63
3 Domžale 17 11 6 62
4 NOGA Triglav 16 10 8 58
5 Olimpija Ljubljana 16 6 12 54
6 HIT Gorica 14 10 10 52
7 IB Interblock 15 6 13 51
8 Rudar Velenje 14 7 13 49
9 Aluminij 14 6 14 48
10 Bravo Publikum 14 6 14 48
11 Mura 05 12 5 17 41
12 Šampion Celje 11 5 18 38
13 CM Celje 9 9 16 36

14 NŠ R. Koren 
Dravograd 8 9 17 33

15 Krka 7 7 20 28
16 Krško 6 3 25 21

Z N P T

1 FC Koper 17 0 0 51
2 NOGA Triglav 11 3 3 36
3 Maribor 11 1 5 34
4 Aluminij 9 3 5 30
5 IB Interblock 8 3 6 27
6 Domžale 7 6 4 27
7 Bravo Publikum 8 2 7 26
8 Olimpija Ljubljana 7 2 8 23
9 Rudar Velenje 6 4 7 22
10 CM Celje 6 2 9 20

11 NŠ R. Koren 
Dravograd 5 4 8 19

12 Krka 5 1 11 16
13 Mura 05 4 3 10 15
14 Krško 5 0 12 15
15 HIT Gorica 3 5 9 14
16 Šampion Celje 3 3 11 12

1. Slovenska kadetska liga  Skupna lestvica 1. SML in 1. SKL po konča-
nem 17. krogu v tekmovalnem letu 2011/2012.

Lestvica po končanem 17. krogu 1. 
SKL v tekmovalnem letu 2011/2012.
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Tekmovanje v kategoriji starejših dečkov (v tekmovalnem 
letu 2011/12 so to igralci rojeni leta 1997 in 1998) od sezone 
2002/03 poteka kot ligaško tekmovanje, ločeno na vzhod-
no in zahodno skupino. Zmagovalca teh lig se nato v dveh 
tekmah pomerita za naslov državnega prvaka. Na državnem 
nivoju v tej starostni kategoriji nastopa 32 ekip. 

Na igrišče je v jesenskem delu prvenstva skupaj 
stopilo 695 igralcev, na skupno 272 tekmah je bilo 
doseženih 1067 golov, podeljenih je bilo 542 ru-
menih in 25 rdečih kartonov. Za slednje je name-
stnik disciplinskega sodnika NZS, ki je pristojen 
za disciplinsko ukrepanje v teh tekmovanjih, sku-
pno izrekel 41 tekem prepovedi nastopanja.

V ligaških tekmovanjih v tej starostni kategoriji 
po končanem prvenstvu zadnji dve ekipi avto-
matično izpadeta iz lige, ekipe pa se nadvse tru-
dijo ohraniti status državnega ligaša. Ob pogledu 
na letošnje lestvice je možno predvidevati, da bo 
v zahodni skupini ta boj potekal med tremi eki-
pami, ki so nekoliko izgubile priključek s sredino 

Liga u-14 vzhod in liga u-14 zahod 

lestvice, v vzhodni skupini pa je ta krog širši, med 
zadnjimi petimi ekipami je namreč zgolj tri toč-
ke razlike. Seveda pa ob lagodnem nadaljevanju 
prvenstva pred izpadanjem iz lige niso varne niti 
ekipe s sredine prvenstvene lestvice. 

V tej starostni kategoriji je v tekmovanjih za fair 
play zaznati najmanj negativnih točk, kar naj bi 
dalo slutiti, da gre v povprečju za prvenstveno 
tekmovanje, ki temelji na športnih načelih in 
vrednotah fair playa. Najbolj fair ekipa v jesen-
skem delu sezone na zahodu je ekipa Velesovo-
-Šenčur, na vzhodu pa ekipa Aluminija.

Boris Krišelj, Eva Červinski
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Z N P T

1 Maribor 17 3 0 45
2 Aluminij 17 2 1 44
3 CM Celje 13 3 1 42
4 Rudar Velenje 10 2 5 32
5 Pobrežje 10 1 6 31

6 Nissan Ferk 
Jarenina 9 3 5 30

7 Mura 05 7 3 7 24
8 Železničar 8 0 9 24
9 Šampion Celje 7 1 9 22
10 Nafta 7 0 10 21

11 Tehnostroj 
Veržej 5 2 10 17

12 Tezno Maribor 4 2 11 14

13 NŠ R. Koren 
Dravograd 4 1 12 13

14 ND Dravinja 4 1 12 13
15 Brežice 4 0 13 12
16 Žalec 3 2 12 11

T

1 Velesovo-Šenčur 8
2 Bravo Publikum 13
3 Domžale 25
4 Škofja Loka 28
5 NOGA Triglav 31

T

1 Aluminij 7
2 Brežice 22
3 ND Dravinja 24
4 Pobrežje 27
5 Šampion Celje 28

Z N P T

1 Domžale 15 1 1 46
2 Bravo Publikum 12 4 1 40
3 IB Interblock 12 2 3 38
4 NOGA Triglav 12 2 3 38
5 Olimpija Ljubljana 11 3 3 36
6 FC Koper 11 2 4 35
7 Rudar Trbovlje 10 2 5 32
8 HIT Gorica 8 3 6 27
9 Jadran Dekani 7 3 7 24
10 Velesovo-Šenčur 7 1 9 22
11 NOGA Britof 4 1 12 13
12 Škofja Loka 4 1 12 13
13 Krka 3 3 11 12
14 Brinje Grosuplje 1 3 13 6

15 NŠ Birse in 
Matavža Bilje 1 3 13 6

16 Bela krajina 1 0 16 3

VZHOD

ZAHOD

Lestvica po končanem 17. krogu Lige U-14 
vzhod v tekmovalnem letu 2011/2012.

Fair play lestvica do 5. mesta - zahod. Fair play lestvica do 5. mesta - vzhod.

Lestvica po končanem 17. krogu Lige U-14 
zahod v tekmovalnem letu 2011/2012.



Ženski nogomet v slovenskem nogometnem okolju postaja vedno bolj priljubljen. Na klubski 
ravni je v ospredju ligaško tekmovanje članic, ki je bilo kot slovensko državno prvenstvo za 
ženske prvič organizirano v tekmovalnem letu 1992/1993, danes pa na najvišji ravni poteka 
pod nazivom Slovenska ženska nogometna liga. 

Število sodelujočih klubov se je skozi leta spre-
minjalo, v zadnjem obdobju pa se je ustalilo pri 
8 klubih, kolikor jih v dvokrožnem tekmoval-
nem sistemu z dvokrožno končnico tekmuje 
tudi v sezoni 2011/2012. Z ženskimi in dekli-
škimi ekipami v okviru tekmovanj pod okriljem 
Nogometne zveze Slovenije nastopajo ekipe iz 
11 klubov, za naslov državnih prvakinj v članski 
kategoriji pa se bori 8 ekip: Velesovo Kamen Je-
rič, ŽNK Dornava, ŽNK Jevnica, ŽNK Krka, 
ŽNK Maribor, ŽNK Rudar Škale, ŽNK Slo-
venj Gradec in ŽNK Teleing Pomurje. 

Zanimivost letošnjega tekmovanja v Slovenski 
ženski nogometni ligi je izredna izenačenost 
ekip, saj petouvrščeno ekipo od jesenskih prva-
kinj ŽNK Teleing Pomurje ločita le dve točki. 
Najboljše rezultate na državnem nivoju sicer 
dosega trenutno drugouvrščena ekipa ŽNK 

20

Slovenska ženska nogometna liga 

Krka, ki je naslov državnih prvakinj osvajala 
v zadnjih petih sezonah, skupno pa je naslov 
osvojila že osemkrat.

Vsekakor se nam v letošnji sezoni najprej obe-
ta ogorčen boj za uvrstitev med štiri najboljše 
ekipe, ki se bodo nato v končnici med seboj 
pomerile po dvakrat ter odločile, katera ekipa 
bo postala državni prvak za tekmovalno leto 
2011/12 ter Slovenijo zastopala v kvalifikacijah 
za UEFA Ligo prvakinj.

Stanje na lestvici fair play je nekoliko drugačno, 
saj v spoštovanju FIFA športnih, moralnih in 
etičnih načel prepričljivo vodi ekipa Velesovo 
Kamen Jerič. Na začelju te lestvice se nahajajo 
aktualne državne prvakinje, ki so poleg igralk 
ŽNK Dornava prejele največ kartonov - 16 ru-
menih in 2 rdeča.

Ogled jesenskih tekem letošnje sezone je predsta-
vljal posebno doživetje tudi zaradi velikega števila 
zadetkov. Na štiridesetih tekmah, ki so se odigrale 
v desetih krogih, je bilo doseženih kar 231 zadet-
kov, kar pomeni v povprečju skoraj šest zadetkov 
na tekmo. Kot najuspešnejše strelke jesenskega 
dela prvenstva so se izkazale Tanja Vrabel (ŽNK 
Teleing Pomurje) z 22 zadetki, Natalija Golob 
(ŽNK Slovenj Gradec) s 17 zadetki, Tjaša Tibaut 
(ŽNK Teleing Pomurje) in Kaja Jerina (ŽNK Jev-
nica) z 12 zadetki ter Moira Murič (ŽNK Rudar 
Škale) z 11 zadetki, vse razen slednje pa so uspešno 
nastopale tudi v reprezentančnem dresu.
Na tekmah Slovenske ženske nogometne lige je 
v jesenskem delu prvenstva nastopilo 160 igralk, 
sicer pa je pri Nogometni zvezi Slovenije v vseh 
starostnih kategorijah trenutno registriranih kar 
1393 igralk. Število registriranih igralk pa iz leta 
v leto narašča. 
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Z N P T

1 ŽNK Teleing 
Pomurje 7 1 2 22

2 ŽNK Krka 6 3 1 21

3 ŽNK Slovenj 
Gradec 6 2 2 20

4 ŽNK Rudar Škale 6 2 2 20
5 ŽNK Jevnica 6 2 2 20
6 Žnk Maribor 2 1 7 7

7 Velesovo 
Kamen Jerič 1 0 9 3

8 ŽNK Dornava 0 1 9 1

Lestvica po končanem 10. krogu SŽNL 
v tekmovalnem letu 2011/2012.

Slovenska ženska nogometna liga 

Izenačenost tekmovanja vpliva na zanimanje 
javnosti ter na obisk tekem SŽNL. Jesenski del 
prvenstva SŽNL 2011/2012 si je namreč ogle-
dalo 3250 gledalcev, kar je izjemen porast glede 
na povprečen obisk med sezonama 2000/2001 
in 2010/2011.

Boris Krišelj, Eva Červinski

P R E G L E D  L I G A Š K I H  T E K M O VA N J





4. – 16. maj 2012
EVROPSKO PRVENSTVO V NOGOMETU 
V KATEGORIJI DO 17 LET
Ljubljana | Domžale | Maribor | Lendava



Evropsko prvenstvo reprezentanc do 17 let bo prihodnje leto potekalo na naših tleh. Po 
uvodnem žrebu 2. kroga kvalifikacij, ki je bil opravljen konec novembra v Nyonu, so znani 
kraji, kjer bodo nogometaši iskali pot do najboljših. Z njimi bo v prvi polovici maja prihod-
nje leto dihala vsa Slovenija od Ljubljane, Domžal, Maribora pa vse tja do Lendave. 

Štirje kraji, štiri 
priložnosti za uspeh

E P  U - 1 7  2 0 1 2

Kjer štorklje 'govorijo' več jezikov
Začenjamo na skrajnem vzhodu države, čisto na robu Slovenije. Len-
dava je namreč mejna občina, ki jo na eni strani omejuje državna meja 
z Madžarsko, na drugi pa s Hrvaško. Leži ob vznožju Lendavskih go-
ric, kar ji daje tudi specifičen pečat. Poleg dvojezičnih napisov na vsa-
kem koraku na mejo opozarja tudi dialekt, Prekmurci pa so tudi sicer 
posebni ljudje. Odprti, pripravljeni na pomoč, vezani na zemljo. To 
je opaziti na številnih vinogradih in obdelani zemlji, vedno skromni 
domačini so lačna usta znali nahraniti sami.
Zgodovina pravi, da je po lendavskem gradu v preteklosti hodil Kralj 
Matjaž, sicer zaveznik Koroščev, kraj pa naj bi bil prva dežnikarna na 
Balkanu. Tu najdemo tudi židovsko skupnost in sinagogo pa mumijo 
borca proti Turkom. Ti so v preteklosti skušali zasesti slovensko ze-
mljo. Kraji Miška Kranjca in štorkelj so poleg vinarske kulture znani 
tudi po termalni vodi, divjadi in Muri, čeprav je kraj ime dobil po 
Ledavi, ki teče skozenj. 
123 km2 velika občina se ponaša tudi na športnem področju. Zgo-
dovina nogometa v Lendavi sega daleč v preteklost, za razmere tek-
movanja reprezentanc pa je zanimiva krajša zgodovina, tista zaradi 
katere se sploh lahko igra v Prekmurju. Stadion v Športnem parku 
Lendava je bil zgrajen leta 1946, obnovljen pa 60 let kasneje. Moder-
na podoba športne infrastrukture je prinesla svež veter, funkcionalen 
stadion pa je postal domovanje mlajših državnih selekcij.

Športni park Lendava
Domači klub: NK Nafta 
Zgrajen: 1946
Obnovljen: 2006
Kapaciteta: 3000

Stadion Ljudski vrt
Domači klub: NK Maribor
Zgrajen: 1955
Obnovljen: 2008
Kapaciteta: 12.437

Štajerci prisegajo na vijolično
Dobrih 80 kilometrov zahodneje je drugo največje slovensko mesto, 
kjer domuje najuspešnejši slovenski nogometni klub. Maribor je bil 
v preteklosti vezan na Avstrijo, od tu tudi znanje nemškega jezika, ki 
domačinom ni tuj. Štajerska prestolnica, kot tudi radi pravimo Ma-
riboru, ni tako navezan na zemljo, kot Lendava, pač pa se je razvijala 
skladno z prihodom železnice. Ta je spodbudila industrijo in kapital, 
ugodna lega ob Dravi pa pripomogla k rasti mesta. V preteklosti je bil 
Ptuj močnejši, a ga gospodarsko in kulturno središče severovzhodne 
Slovenije danes v marsičem prekaša.  
Maribor pa ni samo staro mestno jedro s parkom, na Pohorju se bo-
hoti športno-rekreacijski center, znan predvsem po vsakoletni izvedbi 
Zlate lisice, tekmovanja v ženskem smučarskem svetovnem pokalu. 
Tu sta tudi vsakoletni festival Lent pa festival Stare trte. Vsekakor vam 
v tem koncu Slovenije ne more biti dolgčas.
Ljudski vrt je pojem športnega navijanja, rezultatov v nogometu in 
kultni prostor sredi Maribora. Zgrajen je bil v 60. letih na mestu jav-
nega drevesnega parka, po katerem je tudi dobil ime. Poleti leta 1961 
je na travnati podlagi današnjega športnega kompleksa Oto Blaznik 
dosegel prvi gol za NK Maribor v novem domovanju. Prelomnic pa je 
še nekaj. Leta 1994 je stadion dobil razsvetljavo, vijoličasti pa so takrat 
zabeležili največjo zmago v zgodovini evropskih pokalnih tekmovanj. 
Tu je tudi rekordna zasedenost na tekmi med Mariborom in lenda-
vsko Nafto na otvoritvi prenovljenih tribun in povečanja kapacitete. 
Tu je članska nogometna reprezentanca ugnala številne velike države, 
med drugimi tudi Ruse in se uvrstila na mundial.   

1 2
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Športni park Domžale
Domači klub:NK Domžale 
Zgrajen: 1948
Obnovljen: 2005
Kapaciteta: 2813 

Po slamnik v Domžale

Domžale so najmanjše od vseh štirih prizorišč evropskega prvenstva 
do 17 let, a imajo zato izjemno lego v državi. Le 15 km stran od na-
cionalnega letališča Jožeta Pučnika in streljaj od prestolnice so pravo 
okolje za mlade nadobudne reprezentante. Športni park ponuja kar 
tri pomožna igrišča in sodoben stadion, na katerem je leta 2007 igra-
la tudi članska reprezentanca. 
Mesto leži v Ljubljanski kotlini ob Kamniški Bistrici. Domačini vam 
lahko o kraju zaupajo marsikatero zgodbo iz preteklosti, pa čeprav so 
Domžale mesto šele od leta 1952. V Babji jami na Gorjušu so našli 
kar 15.000 let staro bivališče ledenodobnega lovca. Kasneje so do-
mačini izkoriščali predvsem vodno energijo. Tu so obratovali številni 
mlini in žage, nekaj je bilo tudi fužin. Nekdaj delavnice slamnikov so 
kasneje zasedle druge obrti. Tu je svoje mesto našla industrija. 

E P  U - 1 7  2 0 1 2
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Stadion Stožice
Domači klub: NK Olimpija
Zgrajen: 2010
Kapaciteta: 15.799

Zmaj za strah in trepet nasprotnikov
Ljubljana je kot glavno mesto države tudi njeno kulturno, znanstve-
no, ekonomsko, politično in administrativno središče. Ponaša se z bo-
gato zgodovino, številnimi močnimi osebnostmi, simboli države in 
okoljem, v katero je postavljena. Na jugu se razprostira Barje, ki so ga 
v preteklosti zasedli mostiščarji, močan potres leta 1511 je zaznamo-
val gradnjo in obnovo mesta, svojo inspiracijo je v središču mesta ob 
Ljubljanici na prodnih kvartarnih nanosih našel France Prešeren, ki 
se še danes ozira za oknom ljubljene Julije. Tu je bila 25. junija 1991 
razglašena tudi neodvisnost države. 
Na današnjo podobo življenja na obeh bregovih Ljubljanice je močno 
vplival priznani arhitekt Jože Plečnik. Njegovo približanje prestolnice 
Benetkam mu je uspelo s številnimi mostovi, med bolj poznanimi je 
Tromostovje. 
Mesto je v preteklosti že gostilo svetovno prvenstvo v športni gim-
nastiki, košarki, umetnostnem drsanju, hokeju na ledu, kajak in kanu 
slalomu ter evropsko prvenstvo v rokometu. Tokratni euro bo le eno 
v seriji tekmovanj in gostovanj številnih zvezdnikov svetovnega kova. 
Nekoč sta na takšnem tekmovanju nastopila tudi Wayne Rooney in 
Cesc Fabregas. Prav lahko se zgodi, da bo kateri mladenič, ko bo pri-
hodnjo pomlad gostoval v prestolnici, njun naslednik. 
Fantje bodo igrali na novem stadionu Stožice, najmodernejšem no-
gometnem objektu v državi, ki ga je avgusta leta 2010 na tekmi z Av-
stralijo krstil Zlatko Dedič, eden od tvorcev nove zgodbe slovenskega 
reprezentančnega nogometa. 

Andreja Potočnik
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Selektor članske reprezentance ste že dober 
mesec dni, za vami je tudi prva tekma. Če se 
kljub vsemu vrnemo na začetek – kaj je bilo 
prvo, na kar ste pomislili, ko ste prevzeli vo-
denje reprezentance?
Prva misel, ki mi je šinila v glavo, je bila ta, da 
se mi bo življenje povsem obrnilo na glavo. In 
takoj nato, da sem prevzel najodgovornejšo 
funkcijo na svoji nogometni poti doslej ter da 
me čaka ogromno dela. To seveda ne pomeni, 
da na kaj takega sploh nisem bil pripravljen. A 
vse se je zgodilo zelo hitro, pravega manevrske-
ga prostora za poglobljeno tehtanje možnosti 
niti nisem imel na voljo. Komaj sem se vrnil iz 
Dubaja, nisem se uspel niti spočiti, še kovčkov 
nisem prav pospravil, pa je že prišla ponudba, ki 
mi je spremenila življenje.

Ko že omenjate Dubaj - kakšne izkušnje ste 
pridobili v Združenih arabskih Emiratih? Je 
zelo spremenilo vaš pogled na nogomet?
Ne, vsaj ne bistveno. Delo v tujem, precej dru-
gačnem okolju, mi je zelo pomagalo, tako pri 
osebnostnem, kot tudi strokovnem razvoju. 
Po eni strani sem spoznal in doživel precejšnjo 

Novi selektor moške članske reprezentance je 6. decembra dopolnil 42 let. Za največji izziv 
na nogometni poti, ki se je v mladosti začela pri kultnem ljubljanskem Slovanu, medtem pa je 
zavila celo do Perzijskega zaliva, je pripravljen, čeprav mu je selektorska funkcija dodobra spre-
menila življenje. A iz Dubaja se je vrnil z novimi izkušnjami in spoznanji, tudi o samem sebi, ki 
mu bodo v novi vlogi prišli prav. S trenerjem z bržkone najbolj rockersko dušo med vsemi selek-
torji članskih reprezentanc na svetu, se je za Naš nogomet pogovarjal Igor E. Bergant.

mero ležernosti, ki prevladuje v tem delu sveta, 
tudi ko gre za ekstremne situacije, v eno ali dru-
go smer. To umirjenost sem tudi nujno potre-
boval, saj sem se med delovanjem v slovenskem 
okolju večkrat zalotil pri preveč burnih odzivih 
med vodenjem srečanj. Po drugi strani pa sem 
se podrobneje spoznal tudi z delom z reprezen-
tanco, kar mi je seveda tudi zelo koristilo.

In kakšna so osnovna spoznanja pri reprezen-
tančnem vodenju?
Predvsem način pristopa k delu in izbora repre-
zentantov, pa tudi, kako v kratkem času nekaj 
dni izluščiti bistvene elemente, ki so potrebni 
za uspešno pripravo na tekmo. Zagotovo pa je v 
takšnih razmerah poseben tudi način komuni-
kacije s strokovnim moštvom in igralci. Pri delu 
v Dubaju so mi zelo koristili stiki, ki sem jih 
lahko imel z nekaterimi velikimi in izkušenimi 
osebnostmi v trenerski stroki.

Na primer?
V zimskem času so v Dubaj na priprave prihajali 
nekateri zanimivi klubi. Tako sem lahko od bli-
zu spoznaval metode dela Joséja Mourinha, ko 

je vodil še milanski Inter. Med trenerji, ki so ne-
kaj časa delovali v Emiratih, pa me je pozitivno 
presenetil nekdanji italijanski reprezentančni 
vratar Walter Zenga. V zadnjem času sem tesne-
je sodeloval tudi z Ircem Davidom O'Learyjem, 
ki se je na strokovnem področju uveljavil kot 
trener Leeds Uniteda in Aston Ville. Ob njem 
sem bolje spoznal značilnosti in filozofijo oto-
škega nogometa, kar mi je zagotovo razširilo 
obzorja.

Kaj pa delo ob boku nekdanjega slovenskega 
selektorja Srečka Katanca?
Spoznal sem veliko stvari. Upoštevati je treba, 
da je Srečko Katanec v svojem delu izjemno do-
sleden, iskren, pošten in korekten, tako do sebe, 
kakor tudi do vseh ostalih. Njegovi pogledi na 
nogomet se sicer nekoliko razlikujejo od mojih, 
kar se mi je v sodelovanju z njim zdela izrazita 
prednost. Tako sem se lahko od njega tudi kaj 
naučil. Gre predvsem za to, da sem ob tem lah-
ko razmišljal o nekaterih elementih nogometne 
igre, ki se na prvi pogled zdijo sila enostavni, a 
so izjemno pomembni. Včasih smo nekateri tre-
nerji tudi brez potrebe nagnjeni k zapletanju, 

I N T E R V J U

Slaviša Stojanović: 
Iz spoštovanja do nogometa

26



sploh ko gre za izbor vaj ali vadbenih sistemov 
na treningu. A na koncu vendarle vsi pridemo 
do zaključka, da je nogomet v osnovi vendarle 
zelo preprosta igra, s čimer je tudi iskanje poti 
do uspeha lažje.

Glede na to, da je Srečko Katanec eden izmed 
vaših predhodnikov na selektorskem mestu ter 
z dvema uvrstitvama na največja tekmovanja 
tudi najuspešnejši – ali po dubajski izkušnji kot 
novi slovenski selektor od njega pričakujete ka-
kšne nasvete? Vsaj na neformalni ravni?
Zelo dobro se zavedam, da je Srečko Katanec 
take vrste človek, ki se sam od sebe ne bi vsilje-
val in ponujal s kakšnimi napotki. Seveda pa me 
bo s časom zelo zanimal njegov pogled na stva-
ri. Sam ga bom za mnenje zagotovo povprašal, 
seveda, ko bo za to primerna priložnost.

Za konec pogovora o vaši zalivski avanturi – 
gre za del sveta, ki se čedalje pomembnejše 
vključuje v mednarodni nogomet, tako v vlo-
gi lastništev in sponzorstev velikih klubov, 
kakor tudi kot prireditelj največjih tekmo-
vanj. Katar bo gostil svetovno prvenstvo leta 
2022. Ali se po vašem mnenju ta del sveta 
lahko v prihodnosti bolj uveljavi še na tek-
movalnem področju.
To je zelo težko napovedati. Vsekakor bi morali 
v tem delu sveta za tekmovalni preboj prema-
gati nekaj omejitev, kar pa bo sila težko. Na eni 
strani gre za način življenja in dela, vključno s 
prehrano, ki je težko združljiv z najvišjimi zah-
tevami sodobnega nogometa. Tu so še pod-
nebne razmere oziroma huda vročina. Velik 
problem reprezentance Združenih arabskih 
Emiratov je bil tudi v tem, da takorekoč nihče 
med napadalci v svojih klubih ni redno igral v 
prvih postavah, saj so imeli prednost slavnejši in 
bolje plačani tujci. Vsekakor pa je vprašanje, če 
bi se bili igralci iz tega dela sveta – in nekaj jih je 
zares vrhunskih – pripravljeni za manjše plačilo 
lotiti izziva igranja za evropske klube, se pravi še 
kakovostnejšega nogometa, tudi v dežju, snegu 
in blatu ... Morda imajo s svojim pristopom ter 
nekoliko večjo prožnostjo in prilagodljivostjo 
še najboljše možnosti Iranci, pa tudi Iračani. A 
vse je odprto, saj so na drugih področjih mo-
žnosti zares velike.

I N T E R V J U

“ Velika pričakovanja navijačev so v nogometu nekaj 
povsem normalnega, v teh časih, ko je stanje duha 
v mnogih pogledih - doma in na tujem - odbrzelo v 

slepo ulico, pa je tudi toliko bolj pomembno.  ” 
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Zdaj ste spet doma in na začetku največjega 
izziva vaše kariere. Ne glede na to, da ste se 
med delom v Združenih arabskih Emiratih 
pogosto vračali domov, ali se vam zdi, da se je 
slovenski nogomet v času vašega delovanja v 
tujini spremenil?
Razlike zagotovo zaznavam, čeprav si še nisem 
povsem na jasnem, ali gre za spremembe, ki 
vodijo v pravo smer. Zagotovo pa opažam ne-
kakšen oblak negativizma, ki obdaja slovenski 
nogomet.

Takšno opažanje se zdi vendarle nekoliko pre-
senetljivo. V času vaše, recimo temu, odsotno-
sti se je zgodilo marsikaj izrazito pozitivnega. 
Uvrstitev reprezentance na svetovno prven-
stvo v Južni Afriki je dala reprezentančnemu 
nogometu silovit zagon, letošnja uvrstitev 
Maribora v evropsko ligo je sijajen dosežek na 
klubskem področju ...
… kar so strahovito pomembne stvari. Prav za-
radi vsega tega se čudim temu vtisu. Če govo-
rim samo o klubih: zaradi uspehov Maribora bi 
morali biti vsi v slovenskem nogometu izjemno 
veseli. Pa tudi vrnitve ljubljanske Olimpije. In 
ponovnega vzpona Mure iz Murske Sobote, ki 
je takorekoč čez noč postala prvoligaš in se v tej 
vlogi dobro organizirala ... Saj, namesto, da bi 
bili vsi vsega tega veseli, opažam, kako nekateri 
z dokaj odgovornih položajev drug drugemu 
pretežno žugajo ... Seveda povsem razumem 
konkurenčnost in tekmovalni naboj. Vse to je 
zagotovo naravno in potrebno, a nekajkrat so 
stvari presegle mejo dobrega okusa.

Ko gre za člansko reprezentanco, so njeni 
uspehi zadnjih let slovensko občinstvo spet 
precej razvadili. Spet je postalo zelo zahtev-
no. Ali to čutite kot spodbudo ali kot dodaten 
pritisk, ki vas na tej odgovorni funkciji še bolj 
obremenjuje?
To je zame element, ki me spodbuja k delu in 
iskanju rešitev, s pomočjo katerih bi bili še boljši 
in uspešnejši. S katerimi bi naše gledalce še bolj 
razvadili. Velika pričakovanja navijačev so v no-
gometu nekaj povsem normalnega, v teh časih, 
ko je stanje duha v mnogih pogledih - doma in 
na tujem - odbrzelo v slepo ulico, pa je tudi toli-
ko bolj pomembno. Nogomet, kakor ves šport, 
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in glasba, seveda vključno z vso kulturo, sta v 
teh časih postala najpomembnejši prizorišči, 
kjer se lahko ljudje sprostijo, kjer si lahko dajo 
duška ter dobesedno izbruhajo nakopičene 
frustracije in skrbi. Veliko pričakovanj je tako 
usmerjenih prav v nogometne ekipe, zato se 
moramo truditi, da bi vsem, seveda pa tudi nam 
samim, pripravili čim več veselja. Je pa tudi res, 
da morajo pričakovanja temeljiti tudi na realnih 
osnovah. Triglava se pač ne da premakniti. Cilji 
morajo biti dosegljivi, a hkrati visoki. Le visoki 
cilji so lahko tista dodatna spodbuda, ki poma-
ga preseči povprečne zmožnosti. Tudi sam si 
želim malce več samozavestnega in predrznega 
razmišljanja igralcev, sodelavcev v mojem krogu 
in posledično tudi navijačev.

Večji del reprezentantov ste medtem že imeli 
priložnost spoznati in z njimi delati. Kakšne 
so zmožnosti članske ekipe?
Doslej sem veliko večino svojega časa porabil za 
spoznavanje nogometašev, tako ko gre za njiho-
vo delo na igrišču in izven njega. A tega časa je 
bilo še vedno premalo. Vse se je, to sem že ra-
zložil, zgodilo neznansko hitro, kot novi selek-
tor pa sem imel tudi kopico drugih obveznosti. 
Prva tekma z ZDA je bila dober vir podatkov, 
vključno s pripravami nanjo. A potrebujem še 
več informacij. Kar lahko rečem je, da so no-
gometaši, ki sem jih imel na voljo za krstno 
srečanje, pokazali primerno pripravljenost za 
delo. Bili so zelo marljivi, pokazali so zgledno 
vedenje na treningu, na igrišču in ob njem. Te-
melji so zagotovo dobri in na njih lahko gradim 
naprej. V naslednjem obdobju bom pozornost 
usmeril v dodatne in bolj poglobljene pogo-
vore z nogometaši, tako tistimi, s katerimi sem 
že delal ob tekmi z ZDA, kot tudi z onimi, ki 
jih iz različnih razlogov na prvem druženju ni 
bilo. Zanimalo me bo njihovo razmišljanje in 
potrebe, predvsem pa tudi želje po morebitni 
spremembi klubskih sredin. Navsezadnje kar 
nekaj nosilcev naše igre v svojih klubih ne igra 
redno, kar je za reprezentanco lahko precej-
šen problem. Kot selektor reprezentance sem 
seveda skoraj v celoti odvisen od trenutne pri-
pravljenosti nogometašev, ki jo pridobivajo v 

svojih klubih od svojih tamkajšnjih trenerjev. A 
če povzamem – prvi stik je bil zelo pozitiven in 
– če seveda izvzamem uvodni poraz z Američa-
ni – zame tudi zelo spodbuden.

Ob tekmi z ZDA je najbolj zbodla v oči od-
sotnost dolgoletnega kapetana Roberta Ko-
rena, ki za svoj Hull City sicer odlično in 
uspešno igra v drugi angleški ligi. Kakšna je 
njegova prihodnost v reprezentanci pod va-
šim vodstvom?
Z Robertom Korenom, pa tudi Milivojem No-
vakovićem, sem dogovorjen, da se do poglo-
bljenih pogovorov z njima o tem javno ne bom 
opredeljeval. Zagotovo se zavedam dejstva, da 
sta oba igralca v minulih letih reprezentanci vti-
snila globok pečat in bila med glavnimi nosilci 
igre, pa tudi sicer ena izmed poglavitnih vodite-
ljev celotnega moštva. Ne smemo pozabiti, da 
sta v najtežjih trenutkih prav Robert Koren in 
Milivoje Novaković, skupaj s Samirjem Han-
danovićem in Boštjanom Cesarjem, reprezen-
tančni voz obrnila in pognala v pravo smer, ki 
so se ji pridružili še drugi. Kot sem že nekajkrat 
povedal – z obema igralcema se moram pogovo-
riti na štiri oči. Telefonski pogovori niso dovolj, 
to tudi ni moja praksa. Dejstvo pa je, da prav 
Korena in Novakovića tudi najmanj poznam, 
saj sta v slovenski ligi v času mojega delovanja 
preživela najmanj časa oziroma takorekoč nič. 
Nisem ju videl niti na treningu, zato imam za 
zdaj preprosto premalo informacij. Je pa seveda 
veliko odvisno tudi od njune motivacije in pri-
pravljenosti za sodelovanje. Nedvomno pa gre 
za zelo kakovostna nogometaša, ki bi reprezen-
tanci s svojim znanjem lahko še kako pomagala.

Začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo se 
zdi še daleč. Kako se boste lotili dela v nasle-
dnjih mesecih?
Seveda si prizadevam, da bi lahko odigrali čim 
več pripravljalnih tekem, a bo prostih terminov 
zelo malo, kar pomeni, da možnosti za skupno 
vadbo z reprezentanco ne bo toliko, kot bi si 
želel. Upam, da bomo poleg februarske tekme s 
Škotsko odigrali še najmanj dve prijateljski tek-
mi v maju in avgustu, vse drugo pa bo potreb-

no uskladiti tudi s časom za počitek nogome-
tašev. Zavedam se, da bodo sredi prihodnjega 
leta mnogi imeli za seboj zelo naporno sezono. 
Upoštevajoč vse to dejanskega časa za najboljšo 
možno pripravo sploh ni veliko. Potrebno pa je 
upoštevati še nekaj – kvalifikacije za svetovno 
prvenstvo bomo prihodnjega septembra začeli 
z neposrednima srečanjema s Švico in Norve-
ško, se pravi z dvema reprezentancama, ki sta 
poleg nas v naši skupini glavna kandidata za 
uvrstitev na najvišji mesti …

 … pri čemer gre tudi za dva – po tradiciji in 
izhodišču – najbolj neugodna tekmeca. V 
Švici reprezentančno odgovornost prevzema 
barvita generacija, ki je v mlajših kategorijah 
posegla po evropskem in svetovnem vrhu, z 
Norvežani pa so se silno mučile vse dosedanje 
generacije slovenske članske vrste.
Zagotovo. Spomladi bom s sodelavci temeljito 
analiziral vse reprezentance, saj tudi pri njih pri-
haja ali pa bo še prišlo do sprememb. Zagotovo 
pa so Norvežani telesno zelo močni, imajo do-
ber preskok igre, so dobri v prekinitvah … Švi-
carji imajo veliko igralcev turškega in albanske-
ga rodu, tako iz Albanije kot Kosova, so skupek 
različnih nogometnih šol, zaradi česar so zelo 
nepredvidljivi. Ob tem pa veliko posameznikov 
igra zelo vidne vloge v močnih ligah, zlasti ita-
lijanski. Poglejte še Basel, ki tako uspešno igra v 
Ligi prvakov … Kljub vsemu pa ima ta skupina 
dobro lastnost – ni reprezentance, ki bi v izho-
dišču izrazito prevladovala in kar samodejno 
merila na prvo mesto ter drugim prepuščala 
samo boj za drugo mesto. Je pa odprta in ob 
uspešnih igrah omogoča prvo mesto, ob slab-
ših pa kdor koli lahko hitro zdrsne precej nižje. 
Zato bi bilo kakršno koli podcenjevanje drugih 
ekip lahko usodno. Islandci so zagotovo najboljši 

“ Seveda si prizadevam, da bi lahko odigrali čim 
več pripravljalnih tekem, a bo prostih terminov zelo 
malo, kar pomeni, da možnosti za skupno vadbo z 

reprezentanco ne bo toliko, kot bi si želel. Upam, da 
bomo poleg februarske tekme s Škotsko odigrali še 
najmanj dve prijateljski tekmi v maju in avgustu.  ” 

I N T E R V J U
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med ekipami iz zadnjega bobna in glede tega 
neprimerljivi s San Marinom ali Ferskimi otoki. 
Ciprčani imajo razvit nogomet, o čemer pričajo 
tudi klubski uspehi zadnjega časa, z gostovanji 
v Albaniji pa imam tudi nekaj osebnih izku-
šenj. Dokler jih žene motivacija, so lahko zelo 
neugodni tekmeci. Vsakokrat je šlo za zelo trde 
obračune.

Terminske težave povečuje tudi razpored mlade 
reprezentance U-21, ki izvrstno igra v kvalifika-
cijah za evropsko prvenstvo, a bo odločilne tek-
me igrala v juniju in kasneje jeseni. Kako boste 
uskladili potrebe in želje obeh selektorjev?
S kolegom Tomažem Kavčičem sva se že po-
govarjala. Problem je seveda, ker bi sam rad v 
člansko reprezentanco vključil prav tiste mlade 
nogometaše, ki so nosilci igre v mladi ekipi. Po-
govori so bili zelo konstruktivni, vsekakor pa se 
bomo prilagajali tudi trenutnim tekmovalnim 
izhodiščem. Potrebno se bo res dobro organizi-
rati. Jasno pa je, da sem odličnih rezultatov mla-
dih zelo vesel. Ti dokazujejo kakovost igralcev, 
pa tudi trenerskega dela.

Glede na prihajajoče kvalifikacijske izzive, ki 
bodo od članske reprezentance terjali tudi pre-
magovanje nekaterih neugodnih tradicij. Ali 
bo potreben tudi miselni preskok naših nogo-
metašev, se bodo morali lotiti tudi spreminja-
nja lastne nogometne mentalitete? Ali pa je 
sedanja morda že dovolj za izzive prihodnosti?
Ne, zagotovo bo potrebna sprememba in nad-
gradnja. Na področju tako imenovane psiho-
loške priprave bo treba storiti zelo veliko in 
temu posvetiti precejšnjo pozornost. Razlog 
je preprost: v tehnično-taktičnem smislu na 
reprezentančnih druženjih, ki so vendarle ča-
sovno zelo omejena in ne tako zelo pogosta, ni 

mogoče storiti večjih premikov. Toliko bolj, ker 
kvalifikacije za svetovno prvenstvo začenjamo z 
dvobojema z največjima tekmecema v skupini. 
Na vseh področjih bomo morali biti najbolje 
pripravljeni.

Če se za konec vrneva k vaši trenerski osebno-
sti. Kakšne vrste trener ste? Tisti, ki veliko in 
poglobljeno študira in secira nasprotnika ter 
pripravlja obsežne taktično-tehnične analize? 
Ali vendarle človek navdiha?
Kot trener skušam biti pripravljen tako dobro, 
da v vsakem trenutku igralcu ponudim infor-
macije, ki se mi zdijo pomembne in ki ga zani-
majo. Glede tega, pa tudi dela na treningu in ob 
igrišču, sem včasih tudi pikolovski. A igralcem 
vendarle skušam omogočiti tudi svobodo, saj 
se zavedam, da se kot trener od njih lahko tudi 
sam veliko naučim. Velik poudarek dajem tudi 
vodenju tekem, kjer zahtevam precejšnjo mero 
discipline, vendar pa sem nekajkrat – ko se je 
pojavil - poslušal tudi svoj notranji glas. Lahko 
rečem, da me ni velikokrat izneveril. Tudi sam 
sem se nekajkrat pred tekmami odločil povsem 
instinktivno. Ko sem ob prihodu igralcev pri 
komu, ki mu v pripravah nisem namenil mesta 
v prvi postavi, v očeh opazil silen žar in odloč-
nost. Spominjam se povratne tekme prvega 
kola pokala Uefe leta 2005 med Domžalami in 
Stuttgartom, ko me je hudo deževje čez noč na-
vedlo k povsem drugačnemu konceptu igre in 
izboru igralcev, kot sem ga pripravljal ves teden. 
Kar se je naposled dobro posrečilo …

Znana je vaša ljubezen do rockovske glasbe. 
V tem niste prav skladni z glasbenim okusom 
vaših igralcev. Kako se boste uskladili?
Svojega glasbenega okusa nikoli nisem skrival 
in igralci so bili na to pripravljeni. Že na začet-

ku so mi povedali, kakšno glasbo poslušajo, in 
izrazili željo, da to ostane tako, kot je bilo. Se 
pravi, da moja drugačna glasbena usmerjenost 
na to ne bi v ničemer vplivala. Jasno, to je njihov 
izbor in zavedam se, da nogometaši med druže-
njem in pred tekmami glasbe ne poslušajo zara-
di nekakšnega globljega sporočila, pač pa zaradi 
učinka, dviga adrenalina … Zaradi mene, lahko 
svoj izbor glasbe v primernih trenutkih in s tem 
namenom poslušajo v nedogled …

In naposled – trenerji imate različne sloge 
na številnih področjih. Navzven se na primer 
razlikujete tudi po tem, v kakšni opravi vodite 
tekme. Nekateri imajo raje športno opremo, 
kot na primer vaša predhodnika Matjaž Kek 
in Srečko Katanec, vi pa imate očitno raje ele-
gantna nešportna oblačila. Mar to zrcali tudi 
vaš odnos do nogometnih tekem kot dogod-
kov. Kaj je tekma za vas? Predstava, koncert?
Zame je to praznik. Nekakšna razstava našega 
znanja, na kateri širšemu občinstvu razkazuješ 
sadove skupnega dela, pa tudi vedenja in načina, 
s kakršnim pristopaš k svojemu delu. Imam pač 
svoj slog in spoštujem tudi drugačne pristope 
svojih kolegov. Vsekakor pa svoj osebni odnos do 
nogometnega sreča sam izkazujem tudi s svojo 
podobo. Kar je za glasbenika koncert ali slikarja 
razstava, to je zame kot nogometnega trenerja 
tekma. V tej vlogi imamo skupaj z igralci veliko 
srečo, da imamo tako veliko občinstvo, da smo 
deležni takšne pozornosti. Seveda je to včasih 
tudi obremenitev, lahko je tudi zelo huda, še po-
sebej če si deležen neodgovornih in zlonamernih 
kritik. A takšen je nogomet in tudi to je pač treba 
sprejeti. Vsekakor pa vse, kar delam, počnem iz 
velikega spoštovanja do nogometa.

Gospod selektor, najlepša hvala za pogovor in 
veliko uspeha.

Igor E. Bergant

“ Doslej sem veliko 
večino svojega časa 

porabil za spoznavanje 
nogometašev, tako ko 
gre za njihovo delo na 
igrišču in izven njega. 
A tega časa je bilo še 

vedno premalo. ” 

I N T E R V J U
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PRIJATELJSKA SREČANJA
10.01.2012 (Litija) Slovenija : Rusija

11.01.2012 (Maribor) Slovenija : Rusija

KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTO, Laško, december 2011
15.12.2011  Slovenija : Izrael

16.12.2011 Slovenija : Moldavija 

18.12.2011 Srbija : Slovenija

EVROPSKO PRVENSTO, 
Zagreb, januar in februar 2012
31.01.2012 Slovenija : Španija

02.02.2012 Slovenija : Ukrajina

Več na www.futsal.si

F U TS A L

Slovenska futsal reprezentanca ima pred sabo naporna dva meseca. December in januar pred-
stavljata njihov vrhunec sezone, saj se bodo varovanci selektorja Andreja Dobovičnika merili 
na dveh frontah. Za uvod bodo sredi decembra v Laškem potekale kvalifikacije za Svetovno 
prvenstvo v futsalu, Slovenci pa se bodo za uvrstitev na največji futsal turnir merili z Izraelom, 
Moldavijo in Srbijo. Po nekaj dneh počitka pa fante potem čakajo že priprave na Evropsko 
prvenstvo, ki bo v sosednji Hrvaški. Konec januarja bodo Slovenci v težki skupini poskušali 
presenetiti Španijo in Ukrajino, v slovenskem taboru pa zaradi bližine Eura računajo tudi na 
pomoč slovenskih navijačev, ki bodo pomemben člen v bojih z evropskimi profesionalci.

UEFA Futsal jakostna lestvica

Pred novo stopničko

Koeficient

1 Španija 7.393

2 Italija 6.306

3 Portugalska 5.939

4 Rusija 5.417

5 Češka 4.333

6 Ukrajina 4.190

7 Srbija 3.333

8 Azerbejdžan 3.194

9 Madžarska 2.778

10 Romunija 2.611

11 Belorusija 2.528

12 Slovenija 2.444

13 Belgija 2.176

14 Slovaška 2.000

15 Hrvaška 1.889
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Pred novo stopničko
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V ponedeljek, 28.11.2011, je licenčni 
oddelek Nogometne zveze Slove-
nije gostil predstavnike licenčnega 
oddelka Hrvaške nogometne zveze 
pod vodstvom Ivančice Sudac, vod-
je licenčnega oddelka. Srečanje se je 
pričelo z ogledom nogometnega sta-
diona Stožice, kjer so si člani licenč-
nih oddelkov ogledali prostore (VIP, 
garderobe …) in travnato površino. V 

Na Nogometni zvezi Slovenije se je v 
mesecu novembru mudila petčlanska 
delegacija Mednarodne nogometne 
zveze (FIFA), ki se je v sklopu progra-
ma kvalitete seznanila z delovanjem 
NZS z organizacijskega, administra-
tivnega, finančnega in strokovnega 
vidika. Prvi vtisi so zelo pozitivni.
Fifin program kvalitete (angl. FIFA 
Quality Programme) stremi k pomoči 
nogometnim zvezam po svetu z na-
sveti in predlogi dobre prakse, ki jih 
uporabljajo njene članice, za doseg še 
boljšega in učinkovitejšega delovanja 
na številnih področjih. Petčlanska de-
legacija, ki jo je vodila Eva Pasquier, 
je v treh dneh opravila razgovore s 
predstavniki vseh ključnih sektorjev 
NZS ter ostalih deležnikov (pred-
stavniki Združenja 1. SNL, sodnikov, 
trenerjev, medijev itd.) ter obiskala 
MNZ Ljubljana in nogometni klub 
Domžale.
Prvi vtisi so pozitivni, predstavniki 
delegacije, v kateri so bili še sveto-
valec za strokovno področje, finančni 
svetovalec in revizor ter svetovalec za 
področje marketinga in odnosov z jav-
nostmi, so bili z videnim zadovoljni, 
skupaj z NZS pa bodo v nadaljnji ana-
lizi poiskali še področja, kjer je možen 
napredek. Predstavniki Fife so pozi-
tivno izpostavili razvoj NZS in sloven-
skega nogometa na ključnih področjih 
od zadnjega obiska uradne FIFA dele-
gacije, ki je bil februarja 2005.

Obisk licenčnega oddelka HNS

N     VIČKE
Zimsko tekmovanje RIN 
U-8 IN U-10
Včasih je bilo zimsko obdobje izgubljen 
čas za nogomet najmlajših. Treningi so 
bili redki, ponudb za igranje nogometa 
pa skorajda ni bilo. Zato je bil nastanek 
tekmovanja Rad igram nogomet (RIN) v 
sodelovanju med NZS ter agencije Medi-
ašport že na začetku izredno priljubljeno. 
Danes so pogoji popolnoma drugačni. V 
večini medobčinskih nogometnih zvez 
imajo organizirano zimsko ligaško tekmo-
vanje za najmlajše in tudi trenira se mno-
go več. Kljub temu pa je tekmovanje RIN 
obdržalo svojo privlačnost in popularnost 
med najmlajšimi širom Slovenije.
Grassroots vodje so letos začeli s turnir-
ji že v prvi fazi tekmovanja, ki je lansko 
leto preseglo 5000 udeležencev. Na Go-
renjskem, Ptuju in v Celju so bili med 
prvimi, sledijo jim tudi vse ostale med-
občinske zveze. Poudarek tekmovanja je 
na množičnosti in druženju, kar pove že 
ime tekmovanja, najboljši pa napreduje-
jo v naslednjo fazo tekmovanja. Igranje 
je prilagojeno otrokom, zato osemletniki 
igrajo mini nogomet (3:3), dve leti starejši 
vrstniki pa s štirimi igralci v polju in vratar-
jem. Posebnost tekmovanja desetletnikov 

nadaljevanju je sledil sestanek na sedežu 
NZS, kjer so člani licenčnih oddelkov, pod 
vodstvom vodje licenčnega oddelka NZS 
Andreja Zalarja, razpravljali oziroma in si 
izmenjali mnenja ter informacije na vseh 
področjih licenciranja; športno, infrastruk-
turno, administrativno, pravno in finanč-
no področje. Člani obeh oddelkov so bili s 
sestankom zadovoljni in bodo pridobljene 
izkušnje vključili v nadaljnje delo. 

so tudi vzporedni turnirji B ekip, ki tekmu-
jejo izven konkurence, s tem pa tekmova-
nje dosega še večjo udeležbo. 
Do konca leta 2011 bomo dobili po štiri naj-
boljše ekipe iz vsakega področja v obeh 
kategorijah, ki se bodo v drugi fazi pome-
rili z ekipami sosednjih področij. Nato se 
bodo preko polfinalnih turnirjev prvi polo-
vici leta 2012 poizkušali uvrstiti na zaključ-
no tekmovanje v mesecu marcu, kjer se 
bodo na skupni prireditvi predstavili naju-
spešnejši nogometaši  U-8 in U-10, ki radi 
igrajo nogomet!

FIFA obisk 
na NZS



N     VIČKE

Na izvršnem odboru evropske nogo-
metne zveze (UEFA) na Cipru je Slo-
venija kandidirala za novo zvezdico 
na področju Grassrootsa in jo tudi 
dobila. Na sedemstopenjski lestvici 
je bila Slovenija že tretje leto zapo-
red nagrajena. 

Tako se z nogometom pri nas ukvar-
ja že več kot 40.000 ljudi. S tem se 
je številka z zadnjih let skoraj da 
podvojila. Pred tem je Slovenija iz-
polnila že pogoj samega delovanja 
grassrootsa in priprave štiriletnega 
programa na tem področju in pod 
svoje okrilje vzela Rome, zamejce in 
ljudi s posebnimi potrebami. Tu sta 
tudi projekta Žogarija in Rad igram 
nogomet ter štiri zamejske šole, ki 
sodelujejo na tekmovanjih.

Sedaj so na vrsti novi izzivi. Pred 
grassroots oddelkom Nogometne 
zveze Slovenije so še štiri zvezdi-
ce, ki jih je mogoče pridobiti. Nova 
naloga, ki čaka odgovorne, je pove-
čanje odstotka deklet, ki se ukvar-
jajo z nogometom. A tudi pri dobrih 
40.000 registriranih igralcev se ne 
bodo ustavili. 

Samo kvantiteta pa še ne prinaša 
rezultatov. Usposobljen strokovni 
kader iz kopice nogometašev zna 
izvleči maksimum in to prinaša tudi 
zmage ne le v domačem okolju tem-
več tudi v evropskih tekmovanjih in 
svetovnem merilu.

Grassroots program izvaja vrsto ak-
tivnosti, s katerimi želi dvigniti popu-
larnost nogometne igre med otroci. 
Značka nogometaša je le ena izmed 
njih, med otroci do 10. leta starosti 
je zelo priljubljena in poteka že vrsto 
let. Naloge so prilagojene njihovim 
sposobnostim ter niso prezahtevne 
tako, da si z nekaj truda otroci prido-
bijo prve večje priznanje za udelež-
bo v nogometni igri, ki je vzpodbuda 
tudi za nadaljnjo treniranje. Značka 
nogometaša bo v bodoče še pestrej-
ša in zahtevnejša, saj se bo razširila 
tudi na starejše nogometaše.

NZS z novo 
Grassroots 
zvezdico

Značka nogometaša v Lendavi
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Slovenija med 
najboljšo trideseterico

Slovenija je na novi 
jakostni lestvici 
mednarodne nogo-
metne organizacije 
(FIFA), kljub porazu 
na zadnji tekmi proti 
Američanom, prido-
bila eno mesto in je 
sedaj 26. Doslej je 
zbrala okroglih 780 
točk. Slovenija je 
leto začela na 17. po-
ziciji in je kljub padcu 
med letom končala 
med najboljšo tride-
seterico na svetu. 

Slovenija se je z nekaj svetlimi izjemami v 
preteklosti gibala v rangu od 15 pa vse do 83 
mesta in preskok iz zadnjega konca stoterice 
med najboljše države sveta je bil enormen. 
Jasno je, da bo težje zadržati takšno uvrsti-
tev, kot jo je bilo osvojiti, a fantje verjamejo, 
da jim lahko uspe. Prav je, da so na njihovi 
strani tudi navijači.

Za primerjavo - novi tekmeci Slovenije v 
boju za nastop na mundialu v Braziliji leta 
2014 so precej bolje postavljeni, vsaj kar se 

tiče septembrskega boja s Švico (slednja je 
17.) in gostovanjem na Norveškem (mesto 
pred Slovenijo). Daleč zadaj, kot nekakšen 
'outsider' je Ciper, a že iz prejšnjih kvalifikacij 
so se fantje naučili, da lahkega nasprotnika 
ni. Tudi na Ferskih otokih so (predvsem za-
radi vremenskih razmer) trepetali do zadnje 
minute. Ciprčani so od poletja ogromno iz-
gubili in nove kvalifikacije bodo kot nalašč 
primerne za to, da se vrnejo med najboljših 
100 reprezentanc na svetu. Albanci so tre-
nutno na 75. mestu, Islandci na 104, a to 
o kakovosti nasprotnika ne pove veliko. V 
Tirani je Sloveniji zmago šele po izvajanju 
strela z bele točke zagotovil Zlatko Dedič, 
sicer pa je bilo srečanje odprto do zadnjega. 
Islandci pa so doslej dvakrat sicer že klonili 
proti Sloveniji, leta 1996 celo s šestimi goli 
razlike, a boljšo kakovost bo potrebno doka-
zati na terenu.

Lestvica na vodilnih mestih ni prinesla spre-
memb. Še vedno so na vrhu Španci, sledijo 
Nizozemci in Nemci, Urugvajci so 4., dve 
mesti je pridobila angleška izbrana vrsta. 
Grčija je izpadla iz elitne deseterice in je 
trenutno 14., so se pa med najboljše vrni-
li Hrvati, ki so trenutno med Portugalci (7. 
mesto) in Italijani (9. mesto).

V polčasu tekme mladih U-20 repre-
zentanc Slovenije in Srbije v Lendavi 
je 81 otrok prejelo prisluženo značko 
nogometaša, ki so jim jih podelili aktiv-
ni nogometaši Patrik Raduha in Dejan 
Sreš ter nogometašica Mateja Zver.



Da nosi pokalno tekmovanje s sabo poseben draž, ni potrebno posebej poudariti. Tu je nagra-
da v obliki finančne injekcije, ki si je želi vsako moštvo, obenem pa se zmagovalcu odprejo 
vrata v kvalifikacije za evropsko ligo. Zanjo se bodo spomladi borili Maribor, Celje, Rudar 
Velenje in Garmin Šenčur. Iz tekmovanja je že izpadel branilec naslova, prav tako tu ne tek-
mujeta več drugo in tretjeuvrščeni ekipi Prve lige, Hit Gorica in Olimpija.

Trojica že dvignila pokal

Presenečenjem ni videti konca
Glede na to, da se v pokalno tekmovanje lahko 
preko MNZ-jev kvalificira vsako moštvo, pa se 
hkrati s tem zdi, da je konkurenca manjša. A 
temu ni tako. Pokalno tekmovanje ima svoje 
zakonitosti, v eni ali dveh tekmah so tudi no-
gometni zakoni velikokrat postavljeni na glavo. 
Povsem konkurenčni so tako drugoligaši, to se-
zono pa je tudi tretjeligaš dokazal, da se lahko 
kosa z najboljšimi. Zavrč je zagotovo presene-
čenje 21. sezone Hervis pokala Slovenije. Ne 
samo, da se je pogumno zoperstavil vijoličastim, 
izločil je tudi lanskoletnega prvaka, Domžale. 
Tu so tudi Gorenjci, ki so v prvi tekmi četrtfina-
la sprva doma remizirali z Luko Koper - slednja 
je premagala Olimpijo - nato pa so si v gosteh, 
ob dveh prejetih rdečih kartonih in rezultatske-
mu zaostanku, zagotovili napredovanje.
Za preboj v polfinale je največ strelov uspelo re-
alizirati nogometašem iz Šaleške doline, dosegli 
so jih kar 15, s tekmo manj pa so jih najmanj za 
preboj med najboljše štiri potrebovali Maribor-
čani, ki so bili natančni šestkrat. 

Po številu zadetkov izstopa Tolmin 
V jesenskem delu tekmovanja je bilo odigranih 
26 tekem. Med temi dvoboji je bilo nemalo pre-

senečenj in doseženih tudi nekaj rekordov. Med 
strelce se je v treh krogih vpisalo kar 70 nogome-
tašev, ki je skupaj doseglo 117 golov, med njimi 
tudi dva v lastno mrežo. Najbolj prepričljiv je bil 
Rudar, ki je na gostovanju pri Šentjurju dosegel 
kar 10 zadetkov, najvišji rezultat zadnjih let pa 
sta postavila Krka in Tolmin, sicer gre ta na ra-
čun izvajanja enajstmetrovk, kjer so gledalci na 
Portovalu videli na eni sami tekmi kar 23 golov. 
Pred tem sta ta rekord po strelih z bele točke dr-
žala (znova) Tolmin in Ankaran, ki sta pristala 
pri 21 zadetkih. Še višjo razliko kot Rudar proti 
Šentjurju je pred leti pridelala Mura, ki je Slovenj 
Gradčane nadigrala za 11 golov. 

Četrtfinalni obračuni, ki so že izločilni in hkra-
ti psihično naporni, saj moštva čakata po dve 
tekmi, so v prvih obračunih ponudili malo od-
govorov. V prednosti sta bila Interblock proti 
Celju (2:0) in Rudar proti Hit Gorici (2:1), na 
ostalih igriščih zmagovalcev nismo dobili. So 
pa zato na povratnih dvobojih ekipe prestavile 
v višjo prestavo, skupaj pa je padlo 25 golov. 
Celjani so milo za drago vrnili Šiškarjem (7:0), 
Rudar z enim golom v gosteh razočaral Severne 
Primorce (1:1), Šenčur je napredoval po gosto-
vanju ob morju na krilih Luke Pavlina in Albina 

Kotnika (2:2), Maribor pa kot zadnji po zaslugi 
Etiena Velikonje s sedmim zadetkom v jesen-
skem delu prvenstva izločil Zavrč (1:0). 
Sicer pa je največ golov (štiri) dosegel Martin 
Hauschen v dresu Interblocka, z enim manj 
mu sledita Sandi Arčon in Kris Jogan, oba iz 
Hit Gorice, vsi pa so tekmovanje v letošnjem 
Hervis pokalu Slovenije že zaključili in pravo 
presenečenje bi bilo, če bi lestvica strelcev tudi 
ob koncu ostala nespremenjena.  

Že zgodovina uči,
da so nižjeligaši nevarni
Skozi sito prvega in drugega kroga se je prebi-
lo nekaj starih znancev pokalnega tekmova-
nja, so se pa v četrtfinale uvrstili tudi novinci. 
Za verjetno največje presenečenje tekmovanja 
je poskrbel Zavrč, obmejna občina na obron-
kih Haloz, ki se ni zgolj prebila do četrtfinala, 
temveč tam presenetila tudi Maribor. Zavrč je 
hkrati tudi edina ekipa zadnjih nekaj let, ki se 
je kot tretjeligaš prebila tako visoko. Če pogle-
damo v krajšo zgodovino tekmovanja, so bili 
največji 'outsiderji' nogometaši Triglava, danes 
prvokategorniki, pa Livar iz Ivančne Gorice, ki 
je bil sezono pred četrtfinalom še v prvi ligi in 
Bela Krajina, ki je sezono 2007/08 končala na 
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3. mestu med drugoligaši. Zavrču pa je uspelo 
remizirati z Mariborom na domačem terenu, 
ter minimalno izgubiti pod Kalvarijo. Obenem 
pa so povsem razorožili Domžalčane. To daje 
upanje Šenčurju, da kljub druščini bolj izkuše-
nih in močnejših, dokaže, da drugoligaši niso 
tako nenevarni, kot se morda zdi na papirju. 
Kdo bo najbolje unovčil izkušnje?
Doslej ima največ (pozitivnih) izkušenj s spo-
mladanskim delom tekmovanja Maribor, ki je 
šestkrat že slavil in bil še trikrat finalist. Zma-
gal je v prvi sezoni proti Olimpiji pa potem v 
tretji proti Muri. Ugnal je še Primorje, Dravo-
grad in Domžale. Tudi Celjani vedo, kakšen 
je občutek dviga pokala najboljšega v državi. 
Slavili so v sezoni 2004/05, ko so bili boljši od 
Novogoričanov, še štirikrat pa so se opekli na 
zadnji stopnički. Tudi Rudar je za eno sezono 
v svojo vitrino postavil pokalno lovoriko. V se-
zoni 1997/98 je s pomočjo Zorana Pavloviča, 
Živojina Vidojeviča (dvakrat) in Aleša Purga 
premagal Primorje. Šenčur, kot zadnji letošnji 
polfinalist, teh izkušenj še nima. 

Andreja Potočnik
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Ilirija in nogomet (1. del)

Pred kratkim, točneje 25. oktobra tega leta, je 
časnik Dnevnik objavil zanimivo vest o začet-
kih modernega nogometa. Dnevnik (Škotski 
aristokrati so že v 15. stoletju igrali nogomet, 
avtor MŠ) je povzemal pisanje londonskega 
The Timesa, ta pa Muzej škotskega nogometa iz 
Glasgowa, kjer so se dokopali do poznosrednje-
veških dokumentov, ki da pričajo, da so na Škot-
skem že v 15. oziroma najpozneje v 16. stoletju 
oblikovali posebna pravila igranja igre z žogo ali 
»footbala«, da »neki dokument priča, da je 
koncem 15. stoletja škotski kralj Jakob IV. ku-
pil vrečo fut ballis (nogometnih žog)« in še, da 
»dokument iz leta 1568 o tekmi v navzočnosti 
škotske kraljice Marije Stuart /…/ kaže, da so že 
takrat poznali zelo natančna pravila«. Morda 
bo to revolucionarna najdba glede na paradi-
gmo o angleških športnih začetkih nogometa 
sredi 19. stoletja, organiziranju klubov, obliko-
vanju prvih pravil na temelju igranja z nogo ter 
združitvi klubov v FA, kajti glede na dejstvo, da 
so bili Stuarti nekaj časa tudi angleški kralji, je 
z njimi morda potovala na Angleško škotska 
igra s pravili in vplivala na tamkajšnje igranje. 
Nedvomno bodo zadevo raziskali do konca, 
saj je odkritje v luči britanskega angleško-škot-
skega prestiža prestižne narave, Škoti pa imajo 
v rokah dokumentiran prispevek v evoluciji 

srednjeveškega »footbala« v moderni »foot-
ball«. Seveda še vedno ostane zgodba poznej-
še football difuzije, ki je razširila football po 
Evropi in svetu in izpodrinila lokalne igre, tako 
kot npr. firenško-italijanski »calcio«, ime pa 
se je preneslo na britansko novotarijo. Sloven-
ci smo se spoznali z »angleškim footballom« 
pred koncem 19. stoletja, še podrobneje pa tik 
pred prvo svetovno vojno. Pravila nove igre je 
npr. širši slovenski javnosti  obelodanil časnik 
Slovenski narod 28. junija 1913. Objavil jih je 
v času pred »znamenito« tekmo mlade lju-
bljanske Ilirije z »znamenito« praško Slavijo v 
začetku julija 1913, ki jo je glorificiral kot »sve-
tovno nogometno moštvo« oziroma »najbolj-
še moštvo, kolikor jih imamo v Evropi«, torej je 
tekma z njimi dogodek brez primere. V  daljšem 
članku »Načela nogometnih tekem« je objavil 
»izvleček nogometnih mednarodnih pravil« 
in poudaril, da »pravila so /.../ mednarodna 
in po teh pravilih tekmuje na tisoče in tisoče 
moštev po celem svetu, toda med Slovenci so 
še malo znana iz enostavnega razloga, ker med 
nami šport ni skoraj nič razvit«. In to drži kot 
pribito, na celem slovenskem teritoriju sta delo-
vala le 2 slovenska  »football« kluba: ljubljan-
ska Ilirija in goriška Jugoslavija, ki pa sta kmalu 
dobila nekaj sodrugov.  

Angleški nogomet, ki je prodrl na evropski 
kontinent, je preko nemškega in češkega kul-
turnega prostora prodrl tudi med Slovence, na 
vzhodu Slovenije pa je bil tudi madžarski vpliv, 
kar je v publikaciji opisal Ferenc Horvath. Ko 
govorimo o začetkih pri nas, sta dva vidika. 
Prvi je vezan na pojav in razvoj »footbala« 
ali narečno po nemškem vzoru »fuzbala« na 
slovenskem teritoriju, drugi pa je vezan na na-
cionalno ozadje klubov. O slovenskih nacio-
nalnih začetkih smo nekaj že pisali v starejših 
številkah revije Naš nogomet in zbornikih ob 
80- oziroma 90-letnici NZS, tukaj je tudi sta-
rejše delo Draga Stepišnika, o Iliriji do I. vojne 
pa Tomaža Pavlina. Ko govorimo o slovenskih 
nacionalnih začetkih, je po osamosvojitvi in 
ponovnim »javnim« odkritjem nogometa 
tudi kot slovenskega športa nekaj polemik 
sprožilo moderno prilaščanje zgodovinske 
Ilirije (Olimpija in zgornješišenska Ilirija). Po-
lemika je vezana resda le na Ljubljano, vendar 
Ljubljana je kot slovenski kulturni in telesno-
kulturni center že pred prvo vojno narekovala 
telovadno-športni razvoj. V športnem razvoju 
je imela pomembno vlogo Ilirija, v telovadnem 
pa Ljubljanski Sokol, oba pa sta imela, navkljub 
poznejšim tezam o antagonizmu telovadbe 
in športa, nekaj skupnih članov in si za kratko 
delila tudi zunanji prostor. Tako je Ilirija 1914 
selila nogometno igrišče na Sokolovo Letno 
telovadišče v Tivoliju (najprej je bil tam kole-
sarski velodrom), po prvi vojni, ko te-
lovadišče še ni bilo usposobljeno, 
pa je Ljubljanski Sokol z nekaj 
prireditvami gostoval pri Iliriji 
na njenem igrišču v Spodnji 
Šiški ob Celovški cesti. 
V letu 2011 je ob stoletnici 
Ilirije luč ugledala publika-
cija izpod peresa Matjaža 
Kranjca, izdala jo je zgor-
nješišenska Ilirija, na drugi 
strani pa je mestna občina 
obeležila stoletnico nogo-
meta v Ljubljani - letnico 
ustanovitve nosi v grbu 
tudi Olimpija – s spomin-
sko ploščo, ki naj bi bila 
pritrjena na pročelje go-
stilne Pri roži, kjer je pote-
kal ustanovni sestanek stare 

36

Golobradi Ilirijani (v temnejših dresih) in “svetovljani” 
Pražani po “znameniti” tekmi v Ljubljani 2.7. 1913.
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avstrijske in starojugoslovanske Ilirije. Ustano-
vitev Ilirije je bil res pomemben slovensko-no-
gometni mejnik, pa čeprav v bistvu zadnji v 
nizu dogodkov v razvoju nogometa v Ljubljani. 
Pred Ilirijo so se nogometa lotili slovenski di-
jaki, ki so se združili v dijaški klub Hermes in 
odigrali javno nogometno tekmo v Ljubljani 
leta 1911 s kolegi iz Trsta. In to nekaj dni pred 
ustanovitvijo Ilirije. Hermežani so v naslednjih 
dveh letih prestopili v Ilirijo in postali ogrodje 
novega kluba, ki je potem prezentiral ljubljan-
ski in ljubljansko-kranjski-slovenski nogomet 
pred prvo svetovno vojno. Drugo pa je dejstvo, 
da so že pred ljubljanskimi Slovenci nogomet 
javno igrali ljubljanski Nemci in nemškutarji in 
ta zgodba je precej zanemarjena, bili pa so Lju-
bljančani prav tako kot Slovenci. 

Ilirija je med leti 1911-1914 odigrala 47 tekem, 
od tega jih je bilo 10 odigranih med prvim in 
drugim moštvom, kar pomeni, da je Ilirija že 
zelo zgodaj storila korake v smeri široke baze 
in kadrovskega popolnjevanja prvega moštva. 
Od preostalih tekem jih je 8 odigrala v gosteh, 
ostale pa doma. Zunanji nasprotniki so pri-
hajali  večinoma iz Zagreba, gostila pa je tudi 
dva češka kluba, že omenjeno »svetovno« 
praško Slavijo (1913) in Češko tehniko iz Brna 
(1914), ki jo je gostila na preurejenem telovadi-
šču Ljubljanskega Sokola. Potem je prišla prva 
vojna, po vojni pa je Ilirija 1919 obnovila delo-
vanje in že poleti odšla na gostovanje v Maribor 
k nemškemu Rapidu in ga gladko porazila 5:1 
ter sprožila val navdušenja in organiziranja ma-
riborskih Slovencev, ki so se v letu 1920 zbrali v 
I.SSK Maribor (po drugi vojni Branik). V dru-
gi polovici avgusta 1919 se je Ilirija predstavila 

doma in gostila zagrebško Šparto. Obisk 
je bil dober, okoli tri tisoč nogome-

ta željnih Ljubljančanov se je 
zbralo na sveže urejenem 

igrišču, ki si ga je uredila 
na travniku ob Celovški 
cesti in pivovarni Uni-
on; travnik so vzeli v 
najem od Kozlerjev, 
lastnikov pivovarne. 
Nogomet in Iirija sta 
oživela ljubljansko 
športno sceno in v 
naslednjih mesecih in 
letih so bili v Ljubljani 
organizirani številni 
novi klubi, med njimi 
tudi Primorje, klub 
primorskih emigran-
tov v Ljubljani, ki 

je počasi in vztrajno 
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kakovostno sledilo Iliriji in jo v drugi polovici 
dvajsetih v ligaških obračunih tudi premagalo.    
Njune tekme so kmalu prerasle v derbije in bile 
športno ogledalo ljubljanske družbe, spopad 
purgerjev in prišlekov, ter potisnile ostale tekme 
na rob zanimanja. Nogomet je bil v starojugoslo-
vanski družbi po številu klubov in javnega zani-
manja prvi šport, tudi v Sloveniji, kjer pa je ob 
koncu dvajsetih dobil konkurenco v smučanju. 

Ilirija je bila športni klub s sekcijami in bila tudi 
v jugoslovanskem merilu eden največjih klubov; 
konec leta 1935 je bilo organiziranih 11 sekcij: 
nogometna, hazenska ali ženska, plavalna, atlet-
ska, težkoatletska, sabljaška, teniška, namizno-
teniška, smučarska, drsalna in hokejska. Uprava 
kluba je vodila strogo enotno zunanjo politiko 
z določeno notranjo samostojnostjo sekcij, med 
katerimi je bila vse večji porabnik ravno nogo-
metna. Klub je v pogledu infrastrukture skrbel 
za športno celovitost. Če so najprej uredili no-
gometno-atletski prostor, zatem tenisišče, ki 
je pozimi bilo podlaga drsališču, so spomladi 
1929 rešili problem plavalcev. Stanko Bloudek 
je s članom kluba gradbenikom Zupanom za 
Ilirijo zgradil oziroma investiral umetni bazen, 
kar je Ilirijo čez nekaj let izstrelilo v orbito jugo-
slovanskega plavanja. Sledilo je širjenje prostora 
za tenis (1930) – to je pozimi omogočilo uredi-
tev hokejskega standardnega igrišča (60x30 m) 
in Ilirija je začetnik hokeja na ledu na Sloven-
skem - ter gradnja smučarskega doma in prvih 
skakalnic v Planici. Žal pa je ob tem jeseni 1929 
prišel zlom newyorške borze in zatem svetovna 
gospodarska kriza, ki je zajela slovensko in jugo-

slovansko družbo v letih 1931/32. Preživetje je 
bilo oteženo, ohranjanje ali preseganje športne 
kakovosti ter športno širjenje pa je zahtevalo 
materialnih sredstev in novih vlaganj, država je 
povečevala davek na prireditve. Prav tako se je 
vse bolj marsikatera Ilirijina nogometna tekma 
končala z deficitom. Donosen je bil več ali manj 
le derbi ali atraktiven gost ali pa organiziranje 
stabilne in atraktivne lige. Jugoslovanska no-
gometna zveza ( JNZ) je v tridesetih letih več-
krat preuredila najvišje tekmovanje, za sezono 
1932/33 pa prvič organizirala enotno državno 
ligo po dvokrožnem sistemu. Iz slovenskega no-
gometnega prostora je bil predviden le en klub 
in po kvalifikacijskih tekmah se je v državno 
»nacionalno« ligo uvrstilo Primorje, ki pa bi se 
moralo na nekaterih igralnih mestih okrepiti. In 
padla je npr. ideja o združitvi Ilirije  in Primorja. 
Tedanja uprava Ilirije je za odločitev o združitvi 
sklicala 25. januarja 1933 izredni občni zbor ob 
prisotnosti zastopnikov bana in župana – no, 
zdaj vemo kdo je bil pobudnik, ki je razmišljal 
ekonomsko centralistično, ne pa emocionalno 
društveno, saj naj bi bilo s centralizacijo in se-
lekcijo lažje financiranje: namesto dveh le ene-
ga. Ilirijino članstvo je večinsko zavrnilo združi-
tev, vodstvo kluba pa je po neuspelem predlogu 
združitve prevzel Stanko Bloudek, trd Ilirijan 
po duši, ki je bil tudi odločno proti združitvi in 
je vodil Ilirijo po samostojni poti. 
A če so zavrnili pritisk združitve, so nastopili 
novi problemi: Kozlerji so se odločili prodati 
zemljišče ob Celovški cesti.

dr. Tomaž Pavlin

Ilirija 1920, tretji z leve Stanko Tavčar, ki je  tegal leta zaigral v 
jugoslovanski olimpijski reprezentanci na olimpijskih igrah v Antwerpnu.
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Slovenska članska reprezentanca je zaključila kvalifikacije za 

Euro 2012, kjer se ji ni uspelo uvrstiti v dodatne kvalifikacije. 

Zadnji zadetek za Slovenijo je na tekmi s Srbijo dosegel Dare Vršič.

Mlada slovenska reprezentanca je razveseljevala 

v letu 2011, eden ključnih mož pa je bil vezist 

Kevin Kampl. S prvim zadetkom v kvalifikacijah 

je začel uspešno zgodbo Slovenije.

Kadetsko reprezentanco prihodnje leto čaka domače evropsko prvenstvo. Fan-tje so se skozi leto pripravljali z moč-nimi reprezentancami kot so Francija, Anglija, Italija in Poljska, v mesecih do Eura pa bodo še dodatno pilili formo.

Mladinska reprezentanca se je uspešno odrezala v prvem delu 
kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. Premagali so Wales 
in Škotsko ter remizirali z Belgijo, v drugem delu kvalifikacij pa jih 
čakajo med drugim tudi Angleži.
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Domžalčani so v spektakularnem finalu 
Hervis pokala Slovenije premagali Maribor.

Mariborčani so Slovenijo odlično predstavljali na 

evropskem parketu. Po kvalifikacijah v Ligi prvakov 

jim je uspel preboj v skupinski del Evropske lige, kjer 

so se merili z Bruggeom, Brago in Birminghamom.

Futsal članska reprezentanca je bila uspešna 
v kvalifikacijah za EP na Hrvaškem, kjer se bo 
konec januarja pomerila s Španijo in Ukrajino.

V kvalifikacijah za EP se bori tudi ženska reprezentanca, ki pa v močni skupini 

z Nizozemsko, Anglijo, Srbijo in Hrvaško trenutno zaseda zadnje mesto.
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Mesto predsednika NZS je februarja prevzel Aleksander 

Čeferin, njegova desna roka pri vodenju Nogometne zveze 

Slovenije pa je generalni sekretar Aleš Zavrl.
Slaviša Stojanovič je oktobra na klopi slovenske članske reprezentance zamenjal Matjaža Keka.

Skupščina NZS 21. aprila 2011.

Predsednik Čeferin se je z delegacijo mudil na obisku pri predsedniku Fife, Seppu Blatterju.
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Skupščina NZS 21. aprila 2011.

Člani Izvršnega odbora NZS pred zadnjo letošnjo sejo.

V letu 2011 se je na televizijske ekrane vrnila oddaja Naš nogomet, 
NZS pa je obudila tudi istoimensko revijo, ki je izšla v štirih številkah.
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