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Dragi nogometni prijatelji,

Ponovno je tisti čas leta, ko radi pogledamo v pre-
teklost in seštejemo vse, kar smo storili dobrega, 
manj dobrega in se ozremo po področjih, ki jih lah-
ko v prihajajočem letu izboljšamo. Članska nogo-
metna reprezentanca je v letu 2013 pod vodstvom 
Srečka katanca prikazala nov obraz. izbrano vrsto 
je na igrišču ponovno krasila moštvena disciplina, 
borbenost in kolektivni duh, kar se je pokazalo 
tudi v štirih zaporednih kvalifikacijskih zmagah in 
ponovni aktivni vključitvi v boj za nastop na sve-
tovnem prvenstvu. Četudi nam na koncu ni uspelo, 
se je nogometna zavest v Sloveniji obrnila, navijači 
so stopili za reprezentanco in se skupaj usmerili v 
prihajajoče kvalifikacije za eP v Franciji 2016.

tudi na drugih področjih smo bili zelo aktivni. Ustre-
zno pozornost smo posvetili najelitnejšemu doma-
čemu klubskemu prvenstvu Prva liga telekom Slo-
venije, ki se je ustalilo v medijskem prostoru in se 
počasi uveljavlja tudi kot blagovna znamka. S pro-
dajo medijskih pravic smo in bomo tudi v prihodno-
sti klubom pomagali zagotoviti boljši jutri. 

z delom v strokovni službi bomo tudi v prihodnje 
skozi sodelovanje s klubi delovali predvsem v sme-
ri izboljšanja pogojev za delovanje in nastopanje v 
vseh tekmovanjih pod okriljem NzS.

v 2014 nas čaka nekaj novih izzivov. Članska futsal 
reprezentanca bo že konec januarja nastopila na 
novem velikem tekmovanju, mlada reprezentan-
ca bo v kvalifikacijah nabirala dragocene izkušnje, 
kadetska in mladinska reprezentanca pa bosta v 
drugem delu leta pričeli kvalifikacije. Seveda pa 
bodo naše oči najprej usmerjene v Nico, kjer se bo 
konec februarja odvil žreb kvalifikacij za Francijo 
2016. tam se bo pričela naša pot v novem kvalifi-
kacijskem ciklusu. 

ob tej priložnosti pa seveda vsem želim čim več 
zmag, tako na igrišču kot izven njega.

Srečno 2014.
Aleš Zavrl

generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije





5

NAŠNOGOMET           DECEMBER2013

IzdaJaTElJ: 
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

PREdSEdNIK: 
Aleksander Čeferin

GENERalNI SEKRETaR: 
Aleš Zavrl

UREdNIŠTVO: 
Matjaž Krajnik, Tina Turkl, Andreja Potočnik
urednistvo@nzs.si

TEKSTI: Nebojša Čurović, Toni Gruden, Tadej 
Levstek, Matic Kodrič, Saša Kolman, Matjaž 
Krajnik, Drago Perko, Andreja Potočnik, 
Tomaž Ranc, Leon Rosa, Vesna Stanić, Luka 
Šefic, Rok Tamše, Tina Turkl, Jurij Završnik

FOTO: Krater Media, Drago Perko, 
Reuters, Sportida.

DESIGN IN GRAFIČNA UREDITEV: 
Žiga Jokić, atree d.o.o.

TISK: T.K.B.M., d.o.o.

Izdajo revije Naš nogomet 
sofinancira Fundacija za šport.

NAŠNOGOMET vsebina
6 intervju: Srečko Katanec

10 intervju: valter birsa

15 Kevin Kampl

16 oglaševanje tekem a reprezentance

18 gledanost reprezentance v ciklusu

22 U21 - pregled kvalifikacij

24 U19 - kvalifikacijski turnir

25 U17 - kvalifikacijski turnir

26 Prva liga telekom Slovenije

30 Pokal Slovenije

32 Nogomet povezuje poslovni svet

34 Projekt Rada igram nogomet 

36 Pogovor z anjo milenkovič

38 DU19 - kvalifikacije

39 DU17 - kvalifikacije

40 Družabni mediji UeFa

42 Pogovor s Petrom Willemsom

46 Slovenski klubi v evropi

48 Ženske kvalifikacije za ligo prvakinj

50 Futsal v 2013

52 Sojenje: zadetek, da ali ne?

54 Debeli Rtič

56 Fotogalerija

60 100 let NK Slovan

62 Najstarejši Slovanovec

64 Pogovor z igorjem benčičem

66 Novice iz mNz-jev

69 Strokovna priloga

6

10

36

42 62

DEcEmbER 2013 · šTEVIlkA 51-52



NAŠNOGOMET           DECEMBER2013

SREČKO KATANEC:

“Zadovoljen 
s pristopom 
in delom”

 Nogometna Slovenija je, vsaj kar se tiče članske reprezentance, v letu 2013 doživela 
pravi preporod. Srečko katanec je po vrnitvi na klop izbrane vrste najboljše slovenske 
nogometaše potegnil iz začaranega kroga nezaupanja v lastne sposobnosti, slabih pred-
stav in niza porazov. Državna a reprezentanca je letos odigrala deset tekem, od tega šest 
v kvalifikacijah za SP in štiri prijateljske; njen izkupiček pa je šest zmag in štirje porazi. Do 
zadnjega kroga kvalifikacij je bila Slovenija v igri za 2. mesto v skupini in uvrstitev v dodatne 
kvalifikacije, a se katančevim izbrancem ni izšlo. tako so zdaj vse misli že usmerjene proti 
začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2016 v Franciji, ki se bodo začele septembra 
2014. S selektorjem smo analizirali dogajanje v reprezentanci v iztekajočem se letu.

Kakšno je bilo vaše 
nogometno leto 2013?

v bistvu niti ni bilo kaj posebnega. Delo 
kot delo, njegove značilnosti so ves čas 
enake. kvalifikacije za svetovno prven-
stvo so za nami, vemo, kako so se konča-
le. Priznam, da se nisem poglabljal v to, 
ali je vse to v redu ali ne. Statistika pove 
svoje, od šestih kvalifikacijskih tekem 
smo štiri zmagali in dve izgubili. toda sta-
tistika nič ne pove o moči nasprotnikov. 
Če bi igrali proti drugim moštvom, bi bilo 
morda drugače. toda tega ne bomo niko-
li vedeli. bistveno je, da sem v tem letu 
spoznal 90 odstotkov fantov, ki so na vo-
ljo, preostale sem preizkusil še na zadnji 
tekmi proti kanadi. med njimi sta denimo 
tudi miral Samardžić in Dalibor Stevano-
vić, ki že nekaj časa igra na kar visoki ka-
kovostni ravni, zato sem želel preveriti, 
kako bi deloval v našem sistemu.

In kaj ste videli na zadnji 
akciji s tekmo proti Kanadi?

zadovoljen sem s fanti, z njihovim pri-
stopom in delom na treningih. tekma 
proti kanadi je razkrila, da nam bolj 
ustreza igra z enim napadalcem kot pa 
z dvema. bilo je nekaj napak, videli pa 
smo lahko tudi nekatere dobre stvari. 
vsekakor bom na naslednjih prijatelj-
skih tekmah lahko še priključil fante, 
ki pomenijo neko dodano vrednost. 
Upam samo, da bodo v klubih redno 
igrali in da bodo zdravi. Nekaterim 
igralcem sem povedal, da morajo še 
veliko postoriti glede fizične pripra-
ve. Do začetka kvalifikacij za evropsko 
prvenstvo je še devet mesecev, torej 
imajo dovolj časa, da postorijo, kar je 
treba. Na voljo imajo dovolj časa, da 
so še boljši. Če hočemo biti septem-

bra pravi, morajo trdo delati. Drugače 
pa si želim čim močnejših tekmecev 
na prijateljskih tekmah. marca bomo 
morda igrali z Romunijo, ki bi bila tek-
mec po meri.    

Kako doživljate vlogo selektorja, ko ste 
se po desetletju vrnili na klop slovenske 
reprezentance?
moja vloga je praktično ista, toda no-
gomet se je le nekoliko spremenil. Se-
veda gre tudi za drug rod igralcev. No-
gomet se je spremenil globalno. v prvi 
vrsti se mi zdi, da je zdaj odgovornost 
v igri ves čas skupinska, kolektivna. 
včasih je bilo malce drugače. to je tudi 
generalna generacijska razlika. Nekdaj 
je bilo v igri več konkretnosti, zdaj pa 
je narava igre drugačna. vsi kar nekoli-
ko prelagajo odgovornost v igri.
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Je tako težje biti selektor?

Raje imam konkretne stvari, čeprav 
igralec naredi napako. Če pa nekdo 
konkretnost odlaga, potem na kon-
cu lahko samo opazujemo statistiko, 
kako je imel 100 podaj z 98-odstotno 
natančnostjo. toda v konkretnem smi-
slu je to vse skupaj nič. Drugi ima pa 
lahko na primer 5 podaj, od tega 22 
zgrešenih, toda tri konkretne žoge, 
kar je drugače. Če bi s tako številnimi 
podajami brez konkretne akcije igrali v 
času, ko me je v jugoslovanski repre-
zentanci vodil ivica osim, bi ta zaspal 
na klopi. Ukazal bi, da naj za božjo vo-
ljo nekaj naredimo v igri.

7
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Ali je potem brezupno iskati 
izrazitega vodjo v igri?

Ne, ne. iščem dodano vrednost, kot je 
kevin kampl. on je eden redkih, ki vza-
me žogo in napada vertikalno. Naredi 
višek v igri, gre v dvoboj ena na ena. 
Danes kaj takšnega pogrešamo celo 
pri barceloni. Če ima njen igralec pred 
sabo nasprotnika, ga ne bo preigraval. 
Raje bo žogo podal najbližjemu soigral-
cu in potem ta naprej do naslednjega 
vse do onemoglosti. v ekipah, kot je 
Slovenija, kjer nimamo toliko zelo teh-
nično usposobljenih igralcev, potrebu-
ješ to konkretnost, zadetek, preigrava-
nje, višek ... kampl je primer igralca, ki 
to zmore. takšnih je danes malo.

Torej najpomembnejši korak je 
storjen, fante ste spoznali.

ja, to je toliko bolj pomembno, ker 
imamo na voljo zelo malo tekem do 
začetka kvalifikacij za evropsko prven-
stvo septembra prihodnje leto. Skupaj 
bomo zagotovo še marca za eno tek-
mo in potem junija za dve. to je kata-
strofa, časa za skupno vadbo je prema-
lo. zato je bila tako zelo pomembna 
tudi zadnja tekma s kanado. Seveda 
imam v glavi okostje moštva, toda tudi 
drugi bodo dobili svojo minutažo in jo 
bodo morali dobro izkoristiti.

Večjih presenečenj torej ne bo?

Seveda ne. mi bomo odigrali še tri pri-
jateljske tekme, toda po dveh v juniju 

bo nadvse pomembno, v kakšni formi 
bodo igralci, kakšen status bodo imeli 
v svojih klubih, kaj bodo počeli čez po-
letje. Če bodo septembra birsa, iličić, 
kampl in ostali nosilci prišli na začetek 
kvalifikacij v dobrem stanju in bom 
imel na voljo 15, 16 igralcev, bo vse v 
redu. Če bom imel sladke skrbi komu 
dati prednost v prvi postavi in koga 
hraniti za nadaljevanje tekme, bo vse 
v redu. Če pa bo tako kot zdaj, potem 
smo na istem, ničesar ne bomo mogli 
jamčiti.

Neposreden dotok igralcev iz mlade repre-
zentance je prav tako zelo omejen.

Pri tem ne smemo biti niti preveč niti 
premalo kritični. zakaj je tako, je stvar 
kakovosti in čisto nič drugega. Samo v 
nekaj primerih lahko govorimo o tem, 
da je določen igralec v nemilosti klub-
skega trenerja. vse ostalo je borba na 
igrišču, dokazovanje na treningih. v 
tej luči imajo težave vučkić, lazarević 
in še mnogi drugi mladi igralci, ki so v 
tujini. vse je stvar kakovosti. Pojavijo 
se primeri, ko hočejo nekateri skozi 
medije doseči, da mladi dobijo prilo-
žnost v a reprezentanci. meni kaj ta-
kšnega sploh ne bi bilo težko storiti, 
če bi igralec imel minutažo v svojem 
klubu v tujini. včasih si pri 19 ali 20 le-
tih pač igral v članski konkurenci. zdaj 
pa so mnogi še kar naprej v kategoriji 
nadarjenih pri 21, 22, 23 letih. Pa ka-
kšen talent neki? imaš fizično, taktično 
ali tehnično kakovost in igraš, ne glede 
na to, koliko si star.

Za mlade je pri tem verjetno 
oteževalna okoliščina kakovost 
slovenske lige. Kaj menite o njej?
Na nek način danes vse povezujemo 
z denarjem. toda niti včasih ni bilo 
denarja, pa so mladinski pogoni funk-
cionirali in so zato mladi igralci do 
članskega moštva prišli na zadovoljivi 
kakovostni ravni, torej s sposobnost-
mi, ki so jih potem samo še nadgraje-
vali. zato ne razumem, da pri nas na tej 
stopnji igralci niso dovolj fizično pri-
pravljeni. Nočem iti v podrobnosti, ker 
ne vem natančno, kaj in kako delajo v 
klubih. Ne vem, ali je problem v obdo-
bju od 15. do 18. leta, ko je potreben 
poudarek na fizični pripravi in teku. v 
slovenskem prostoru tako sploh ne vi-
dimo ekstremno hitrega igralca. Neko-
liko izstopa Damijan bohar, ki ima do-
dano vrednost, toda v evropski ligi ima 

že težave s tekmeci. v reprezentanci 
iz mojega prvega mandata so bili zelo 
hitri Džoni Novak, mladen Rudonja, 
Robi englaro, milan osterc. Danes niti 
približno nimamo toliko hitrih fantov. 
Ne vem, ali je to pomanjkanje hitrosti 
pogojeno z genskimi značilnostmi v 
naši regiji.

Kdo od članov današnje izbrane vrste v sebi 
skriva največji še neizkoriščeni potencial?

v prvi vrsti je to kampl, ki bo zagotovo 
še strahovito napredoval, sploh če bo 
igral v še močnejši ligi kot je avstrijska. 
glede na to, kar sem videl na leto-
šnjih tekmah, sem štejem tudi brečka, 
čeprav je že dolgo v reprezentanci. 
on lahko in mora odigrati na še višji 
ravni. Proti Norveški je pokazal pred-
stavo, kot bi jo pri njem želel videti 
vsakič. torej gre za naš sistem 4-4-2, 
ko igramo doma proti ekipam, ki se 
zaprejo. takrat potrebujemo zadnje 
bočne igralce, da prebijajo po boku in 
ustvarijo prostor. vendar ne smatrajte 
to kot kritiko brečka. on ima takšne 
sposobnosti, da lahko to od njega pri-
čakujem in ga pri tem spodbujam. Na 
moji prvi tekmi po vrnitvi proti biH je 
brečko odigral navdušujoče v sistemu 
3-5-2, čeprav smo izgubili. morda se 
je v tej postavitvi počutil bolj svobo-
dnega, vsekakor pa me je prijetno pre-
senetil. toda po drugi strani je treba 
upoštevati, kakšno vlogo v igri ima v 
kölnu, kjer težko pride v ospredje in 
pošilja predložke. Na nekaj treningih v 
reprezentanci je težko spremeniti nje-

ZADOVOLJEN SEM S 
FaNti. tekma PRoti 

KANADI JE RAZKRILA, 
DA NAM BOLJ  

USTREZA IGRa z ENIm 
NaPadalcEm KOT 

Pa z Dvema. 

kvalifikacije-Skupina E

T Z N P točke

1 Švica 10 7 3 0 24
2 islandija 10 5 2 3 17
3 Slovenija 10 5 0 5 15
4 Norveška 10 3 3 4 12
5 albanija 10 3 2 5 11
6 Ciper 10 1 2 7 5
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Igralci z največ zbranimi nastopi pod vodstvom 
selektorjev Srečka Katanca in Slaviše Stojanovića

Zadetki po zaključenih kvalifikacijah za SP 2014

Asistence po zaključenih kvalifikacijah za SP 2014
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mINUT
JE NA TERENU 
PReŽivel miŠo 

bReČko.

GOlOV
JE DOSEGEL MILIVOJE 

NovakoviĆ.

 Srečko katanec

 Slaviša Stojanović

Milvoje Novaković

Tim Matavž

Boštjan Cesar

Andraž Kirm

Valter Birsa

Marko Šuler

Rene Krhin

Kevin Kampl

Josip Iličić

Andraž Kirm 

Milvoje Novaković

Boštjan Cesar

Valter Birsa

Zlatko Dedić

Zlatan Ljubijankić

Jasmin Kurtić

Mišo Brečko

gov način igre iz kluba. ob omenjenih 
je še velik potencial v kurtiću, ki lahko 
prav tako še zelo napreduje. vsi igralci 
pa imajo še veliko rezerve pri pravo-
časni agresivni reakciji, torej da so v 
pravem trenutku blizu nasprotniku in 
v bloku. Po drugi strani pa ne smemo 
delati tveganih potez v napadu in zve-
zni vrsti ter moramo znati pravočasno 
zadržati žogo, da si lahko branilci od-
dahnejo in strnejo vrste. temu lahko 
rečem tudi odgovornost v igri in tu 
imamo kot moštvo še veliko manevr-
skega prostora.

Še pred naslednjimi pripravljalnimi tek-
mami bo žreb kvalifikacijskih skupin za EP 
2016, ki ga nogometna Slovenija že nestr-
pno pričakuje.

tako je. zelo me zanima, kakšna bo 
naša skupina. Pred žrebom ne morem 
nič govoriti na pamet. tudi po žrebu 
morda katera od reprezentanc v naši 
skupini marsikomu ne bo pomenila 
kaj posebnega, je pa lahko strahotna 
mina. takšnih reprezentanc je čedalje 
več. zdaj se tudi ne bomo več dogovar-
jali o sporedu tekem, temveč bo že do-
ločen. Novi bodo tudi termini tekem, 
zato bo še težje delati. Dve tekmi si 
bosta sledili v razmaku treh dni, tako 
bo med njimi čas le za regeneracijo, ne 
pa za kakšen pravi trening. Še malo, 
pa bomo igrali kar prek računalnika. 
(smeh)

 Rok tamše
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Valter, začniva pri reprezentančni 
zgodbi. kvalifikacije za SP 2014 so 
zaključene, Sloveniji se na koncu ni 
uspelo uvrstiti v dodatne kvalifikaci-
je. kakšen je tvoj pogled na celoten 
kvalifikacijski ciklus?
začetek je bil slabši od pričakovanega, 
predvsem, ker smo imeli na papirju laž-
je nasprotnike. enostavno se stvari niso 
poklopile, kot bi se morale in to smo na 
koncu tudi plačali.

Zaradi težav s poškodbami na večini 
tekem nisi zaigral. kako si zadovoljen 
s svojimi nastopi? 
v bistvu sem odigral polovico tekem, saj 
sem se poškodoval že na drugi tekmi. z 
nastopi sem zadovoljen, vendar bi lahko 
bilo tudi bolje. Žal moj status v klubu ni 
bil najboljši, to pa se je potem poznalo 
tudi v reprezentanci.

Po prihodu Srečka katanca na selek-
torsko  mesto so se nekako obrnili 
tudi rezultati. kaj se je spremenilo?
Pridobili smo določeno mero discipline, 
s katero se nam je uspelo na koncu pri-
bližati nasprotnikom. Na koncu nam je 
sicer zmanjkalo nekaj sreče, na roko pa 
nam niso šle niti poškodbe igralcev.

kako je bilo zadnji dve tekmi spre-
mljati s strani, po televiziji?
občutki niso bili najlepši, predvsem za-
radi tega, ker bi raje pomagal na igrišču. 
So pa fantje pokazali, da imamo dovolj 
kvalitetnih igralcev, s katerimi lahko 
igramo proti vsakemu nasprotniku.

Selektor katanec je po zaključku ci-
klusa pričel s formiranjem reprezen-
tance za prihajajoči ciklus, kvalifika-
cije za EP 2016 v Franciji. kakšne so 

Valter 
Birsa

želje pred žrebom? V kvalifikacijah za 
EP 2012 je bila skupina težka, za SP 
2014 pa vsaj po imenih nekoliko manj 
atraktivna. So imena nasprotnikov 
sploh pomembna?
Žreb nam bo namenil, kar nam pač bo. 
Pomembno je, da se ukvarjamo sami 
s sabo. Če bomo kvalifikacije pričakali 
dobro pripravljeni, s pravim pristopom, 
kar smo nakazali proti koncu pravkar 
zaključenih kvalifikacij, lahko posežemo 
po najvišjih mestih. 

kakšen je tvoj odnos s selektorjem 
katancem? kako bi ga primerjal s 
prejšnjimi selektorji?
moj odnos s selektorjem je tak kot z 
ostalimi trenerji, ki sem jih imel.  vsak 
ima svoj način dela in prav je tako. vsak 
skuša pomagati po najboljših zmožno-
stih. Nekaterim uspe, drugim žal ne. 

 27-letni Primorec je pred začetkom letošnje sezone razburkal javnost s svojim prestopom 
v AC Milan, a odzivi niso bili samo pozitivni. S svojimi predstavami v rdeče-črnem dresu pa 
je kmalu prepričal še največje dvomljivce. Ob koncu leta je na tekmi proti Kanadi ponovno 
oblekel tudi reprezentančni dres, že 65-ič. O tem in še marsičem je spregovoril v pogovoru. 
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»Uživam v 
igranju 
nogometa«

kako si gledal na katanca, ko je Slo-
venijo prvič popeljal na EP in SP, in 
kako si se počutil v začetku leta, ko 
si izvedel, da prav on prevzema re-
prezentanco?
bil sem še mlad fant in lepo je bilo vide-
ti člane tiste generacije, ki jim je uspela 
uvrstitev na tako velika in pomembna 
tekmovanja. tudi oni so nam dali doda-
tno motivacijo za dobro in zavzeto delo. 

S kom v reprezentanci 
preživljaš največ časa?
večino prostega časa preživimo skupaj 
na kakšni kavi, kjer pa se družimo vsi, ra-
zen tistih, ki jim kava ni najbolj pri srcu. 
Če pa moram nekoga izpostaviti, je to 
bojan jokić, saj z njim preživljam tudi 
noči. (smeh)

Imaš kakšen ritual? Je kaj takega, 
kar moraš storiti pred tekmo?
Nič posebnega. vsak igralec ima svoje na-
vade. jaz poslušam glasbo, saj mi ta omo-
goča, da se skoncentriram na tekmo.
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V zadnjih mesecih si eden najbolj iska-
nih slovenskih reprezentantov. Uspel ti 
je sanjski prestop v Ac milan. kako je 
prišlo do tega?
zgodilo se je precej hitro. Šlo je za me-
njavo dveh igralcev, v kateri sem jaz iz 
genove pristal v milanu. tam so mi ponu-
dili priložnost igranja, ne glede na moje 
prejšnje sezone.

Takoj po prestopu, ta se je v medijih 
pojavil kot strela z jasnega, si se mo-
ral soočiti z neutemeljenimi kritikami 
in posmehovanjem o tem, da v milanu 
ne boš niti blizu prvi ekipi. kako si se 
soočil s tem in pa kakšni so bili tvoji 
občutki na prvem treningu milana?
Sam se s tem nisem obremenjeval, ker 
pravzaprav kritik nisem niti poslušal. 
Pomembno je bilo, da sem ostal na 
realnih tleh, da sem delal tako 
kot v preteklosti in ko je prišla 
priložnost, sem bil prepri-
čan, da mi bo uspelo. 
Že prvi prihod v 
Milanello me je 
navdušil. 

Nam zaupaš, 
kaj je bila ena 

izmed prvih stvari, 
ki so ti jih po prihodu 

v milano povedali tamkaj-
šnji trenerji?

Nič posebnega ni bilo. Nogomet 
se ni spremenil, ko sem prišel v mi-

lano, so mi pa zaupali in mi dali prilo-
žnost, da se pokažem.

kako se počutiš sedaj, ko si odigral de-
set tekem, dosegel dva zadetka in imaš 
v moštvu vedno bolj pomembno vlogo. 
med drugim si odločil vsaj dve tekmi.
Seveda se počutim dobro, vendarle pa 
vem, da je pred mano še veliko dokazo-
vanja. Uživam v igranju.
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V milanu nosiš številko 14. Je zadaj 
kakšna posebna zgodba? koliko po-
zornosti nameniš izbiri številke?
za mojo izbiro številke ni posebne zgod-
be. ob mojem prihodu je bila štirinajstica 
prosta in ker mi je všeč, sem jo izbral.

kako izgleda dan nogometaša v milanu?
moj dan izgleda podobno kot v prejšnjih 
klubih. mogoče imamo, ker smo nogo-
metaši milana, kakšen dan kakšno obve-
znost več. Sicer pa se stvari ne menjajo 
preveč. 

Imate nogometaši milana tudi sicer 
kakšne ‘ugodnosti’? Se ljudje na uli-
cah obračajo za tabo? kako je živeti s 
prepoznavnostjo?
italijani imajo radi nogomet, zaradi tega 
so nogometaši bolj zanimivi. ampak 
naši dnevni so polni treningov, 
sponzorskih in klubskih obve-
znosti, zato ob napornem 
delavniku nimamo 
veliko časa za 
sprehode po 
mestu.

ker se bližamo koncu leta, 
kakšne so tvoje želje za 
prihajajoče 2014?
moje novoletne želje so kar 

klasične. Da bi bil zdrav 
sam in moja družina. 
Samo tako lahko do-
segaš dobre rezultate. 
vse ostalo bo prišlo z 
delom.

 matjaž krajnik
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 Čeprav rojen v Solingenu v Nemčiji, ki je od štajerske prestolnice, kjer živijo njegovi so-
rodniki, oddaljen skoraj 1000 km, je eden bolj zavednih Slovencev v članski reprezentanci. 
Kevin Kampl je že kot otrok spremljal jugoslovanski in kasneje slovenski reprezentančni 
nogomet, katerega ključna figura na terenu je leta zatem postal tudi sam. 

 »Moja želja je bila 
osmica, a ker je bila 
zasedena, sem si izbral 
44, saj seštevek dveh 
štiric prav tako da 
osmico, ki mi je zdaj že 
prirasla k srcu.« 

 “Pri igralcu je zelo 
pomemben karakter 
in Kevin ima krasnega. 
Je velik pozitivec, po 
miselnosti zmagovalec 
in to prenaša na 
soigralce. Na igrišču 
je hiter, menja ritem, 
povsod ga je polno. 
Tehnično je zelo dober 
in verjamem, da ga v 
karieri čakajo še zelo 
velike stvari.”

Tomaž Kavčič, 
selektor U-21 
reprezentance Slovenije

 zadetkov v klubih:
Solingen, Bayer 
Leverkusen, Bayer 
Leverkusen II,  Greuther 
Fürth, Osnabruck, 
Aalen, Red Bull Salzburg. 

 minut je Kevin odigral 
v slovenski nogometni 
reprezentanci.

klub: Red bull Salzburg (aUt)
številka dresa: 44
Starost: 23 let
Višina: 180 cm
Teža: 63 kg
Pozicija: zvezni igralec

Nogometna pot
kevin kampl nogomet igra že 19 
let. Pri rosnih štirih je obul “ko-
pačke” in se nogometnih vragolij 
začel učiti pri lokalnem Solinge-
nu. “zgledoval sem se po zidanu. 
Čeprav gre za danes upokojenega 
igralca, je zame še vedno virtuoz.” 
kar enajst let je nosil dres bayerja 
iz leverkusna, kjer je v mladinski 
selekciji zbral 22 nastopov za dru-
go ekipo. v 2. nemški ligi je debiti-
ral konec oktobra 2010, samo dve 
leti zatem pa začel navduševati 
v slovenski članski izbrani vrsti. 
Danes velja za njen nepogrešljiv 
člen. Še posebej blizu so mu kva-
lifikacijski boji v mariboru, mestu 
mame anice in očeta jožeta. 
Slednji je bil njegov najbolj goreč 
učitelj slovenščine, ki obetavne-
mu mladeniču ne povzroča težav. 
“Pogovor mi steče, se mi pa kdaj 
zatika pri pisanju.” Njegova pre-
poznavna štajerščina je še dokaz 
več, da je v njegovem srcu Slove-
nija. “Že odkar pomnim, je bila že-
lja igrati za Slovenijo. vsi v družini 
smo zavedni Slovenci s slovenski-
mi potnimi listi. Nemškega sploh 
nimam!”
je pa bilo to okolje – igranje za 

tretjeligaša (osnabrück op.p.) 
odskočna deska v njegovi karieri. 
“tu sem dosegel svoj prvi članski 
zadetek. Sicer pa se tu igra trd 
nogomet, z veliko teka in natanč-
nih podaj.” ko se je strelsko ogrel 
v klubski okolici, je svoj nespor-
ni talent dokazal tudi v dresu z 
državnim grbom. kronal ga je v 
ljubljanskih Stožicah z zadetkom 
proti albaniji, obenem pa v sta-
tistiko v šestih nastopih vpisal 
številne asistence. kot enega 
ključnih igralcev ga opisuje tudi 
selektor mlajše reprezentance 
tomaž kavčič, ki mu je na 15 dvo-
bojih zaupal mesto v enajsterici.

Stil igre
zvezni igralec, ki je prepoznaven 
tudi po svoji svetli pričeski, ble-
sti predvsem v vlogi podajalca. S 
prodorno igro, ki je vedno usmer-
jena proti nasprotnikovemu golu 
in skoraj nikoli stran od njega, je 
pri 23. letih že eden od nosilcev 
igre. Njegov pregled nad igro je 
skupaj z občutkom za gibanje ti-
sto, kar ga dela tako posebnega. 
je centralni vezist, a se veliko-
krat vključuje v zaključne akcije 
moštva. tudi zato je v jesenskem 
delu vknjižil že sedem golov. “Rad 

igram napadalen nogomet, naj 
bodo to podaje soigralcem pred 
gol, ali neposreden strel na vrata.”

Nominacija že po enem letu
Zgovorna je tudi nominacija v av-
strijski bundesligi, kjer si je z odlič-
nimi igrami v sezoni 2013/14 prislu-
žil boj za naslov najboljšega igralca. 
v konkurenci Philippa Hosinerja in 
Sadia mane, je nagrado dobil prvi, 
ki je z osmimi zadetki trenutno peti 
strelec avstrijske lige. 

Prihodnost
zvestobo trenutnemu delodajal-
cu na Solnograškem je obljubil do 
leta 2018. Red bull Salzburg ga 
je tako nagradil za odlične pred-
stave ter preboj v skupinski del 
evropske lige, kamor se je klub 
uvrstil po njegovem golu in poda-
ji. v tem tekmovanju je nastopil 
že v dresu bayerja, ko ga je trener 
juup Heynckes v drugem polčasu 
poslal v ogenj proti mentalistu iz 
kharkiva. “o prihodnosti ne raz-
mišljam. cilj je ena od najmočnej-
ših evropskih lig. bi pa rad čim dlje 
igral. Po karieri nogometaša? kdo 
ve, kaj bom počel takrat. zdaj se 
zdi to še zelo daleč.”

 andreja Potočnik

560
19

Slovensko srce bije tudi onstran meja



16

NAŠNOGOMET           DECEMBER2013

Nogometna zveza Slovenije je pri-
pravi oglaševalskih akcij za tekme 
vedno posvečala posebno pozor-
nost, s tekmo z zDa pa je nekoliko 
spremenila pristop pri pripravi kre-
ativnih idej. vsaka tekma je postala 
zgodba zase, vsaka ideja je imela 
svoje sporočilo. močna sporočila so 
zaznamovala tudi prejšnje obdobje, 
toda prijateljska tekma z zDa v letu 
2011 je postala mejnik, sporočila pa 
so postala še bolj domiselna, vča-
sih morda tudi drzna. gostovanje 
tekmice Slovenije na svetovnem 
prvenstvu 2010 v ljubljani le nekaj 
mesecev pozneje je tako na jumbo 
plakatih, v časopisnih oglasih in na 
internetnih straneh reklamiral ame-
riški kip svobode, oblečen v dres 
tima matavža. 
od takrat je bilo pripravljenih pre-
cej idej, ki so kasneje zaživele na 
različnih oglasnih medijih, veliko pa 
je bilo tudi takih, ki so ostale le na 
računalnikih, čakajoč kakšno drugo 
priložnost. ali pa takšne, ki so se na 
koncu izkazale za nostradamovske. 
Sir v golu za tekmo s Švico je imel v 
luknjah dve žogi, žal pa je na koncu 

natanko toliko žog končalo v slovenski 
mreži, na plakatu za tekmo z biH pa je 
zamrznjen slovenski reprezentant br-
cal žogo v snegu s kapo na glavi, nekaj 
ur pred samo tekmo pa je padlo toliko 
snega, da jo je le-ta dodobra zagodel or-
ganizatorju tekme. 

Nekatere ideje so na koncu požele ogro-
mno zanimanja, druge so sprožile plaz 
drugačnih odzivov. ideje o boju z vikin-
gi, kot se v športu tudi sami imenujejo 
norveški navijači, niso razumeli pri enem 
od slovenskih tednikov, kjer so jo pove-
zali z napačnimi vzgibi, čeprav 
je bila le športno-navijaško 
motivirana. eden novih zvez-
dnikov reprezentance, kevin 
kampl, pa je bil nad plakatom 
tako navdušen, da si je zaželel 
nekaj izvodov za spomin. Prav 
tako so se nad podobo sira na plaka-
tu nekoliko razhudili Švicarji, čeprav je 
sir, kot eden bolj prepoznavnih simbolov 
te alpske države, nosil tudi tekmovalno 
sporočilnost. 

takšni ali drugačni izzivi so na koncu do-
segli svoj namen. bolj ko se je govorilo o 

oglasih, bolj se je govorilo tudi o samem 
dogodku, na katerega so vabili. Skupaj s 
podporo s tribun, katero so poleg igral-
cev ‘zakrivili’ tudi oglasi, pa se je ponov-
no prebudil tudi pomemben faktor slo-
venskega nogometnega uspeha – kult 
nogometne reprezentance.

 matjaž krajnik

Oglaševanje tekem slovenske članske reprezentance je pomemben vidik promocije 
tekem, tako prijateljskih kot kvalifikacijskih. Medtem ko se nekatere tekme razprodajo 
same, je pri drugih pomemben domiseln pristop k oglaševanju, ki na koncu na štadion 
pripelje kakšnega gledalca več.

OD KIPA SVOBODe 
DO VIKINGA



17

NAŠNOGOMET           DECEMBER2013



18

NAŠNOGOMET           DECEMBER2013

Slovenska nogometna reprezen-
tanca se je v kvalifikacijah za SP 
2014 ponovno dokazala kot vrhun-
ski in najbolj stabilen športni pro-
dukt na slovenskem medijskem 
trgu. Povprečna gledanost tv pre-
nosov kvalifikacijskih tekem proti 
Švici, Norveški, albaniji, islandiji in 
cipru je dosegla 9,63 % (187.766 
gledalcev), kar je primerljivo z gle-
danostjo tv prenosov kvalifikacij-
skih tekem za eURo 2012 (10,60 
%), ko se je reprezentanca pome-
rila z bistveno bolj atraktivnimi na-
sprotniki (italija, Srbija). vrhunec 
gledanosti sta dosegli tekmi pro-
ti Švici na gostovanju v bernu 15. 
oktobra 2013 (13,00%) in domača 
tekma proti Norveški v mariboru 
11. oktobra 2013 (11,36%), čeprav 
gledanost drugih tekem ni veliko 
zaostajala. 

vseh deset tekem v kvalifikacijskem 
obdobju 2012-2013 si je ogledalo skupaj 
1.877.663 gledalcev. Če temu prišteje-
mo še pet prijateljskih tekem v enakem 
obdobju, skupno število gledalcev na-
rase na 2.339.182, kar krepko presega 
število prebivalcev Republike Slovenije. 

medijski in trženjski strokovnjaki še po-
sebej pozorno spremljajo podatke o 
tržnem deležu v posameznih skupinah 
gledalcev (struktura gledalcev, ki v 
določenem časovnem pasu gledajo te-
levizijo), še posebej v najbolj zanimivi 
skupini za oglaševalce (18-49 let). Na 
tem področju se nogometna reprezen-
tanca še bolje odreže, ker delež gle-
dalcev v skupinah vsi 18-49 in moški 
18-49 krepko presega delež vseh gle-
dalcev. Najbolj gledano tekmo Švica-
-Slovenija si je ogledalo 31,34 % vseh 
gledalcev, ki so bili v tem terminu pred 

tv sprejemniki, v skupini vsi 18-49 
34,92 %, v skupini moški 18-49 pa celo 
45,98 % gledalcev. vsi ti podatki kaže-
jo na izjemno zanimanje za slovensko 
reprezentanco v vseh demografskih 
segmentih slovenske javnosti, kar je 
odlična osnova za njen nadaljnji medij-
ski in trženjski razvoj. 

Še posebej veseli dejstvo, da je repre-
zentanca ohranila izjemno visok obisk 
domačih tekem. Sedem domačih kvali-
fikacijskih in prijateljskih tekem si je na 
stadionih ogledalo povprečno 10.562 
gledalcev, skupaj 73.931 gledalcev, kar 
je skoraj enako kot v prejšnjem dvele-
tnem obdobju (povprečno 10.695 gle-
dalcev). tudi na tem področju so tekme 
nogometne reprezentance Slovenije 
daleč pred drugimi športnimi dogodki 
v Sloveniji, kar v kombinaciji z odlično in 
zelo stabilno gledanostjo tv prenosov 

NOGOMeTNA RePReZeNTANCA 
MEDIJSKO NAJBOLJ STABILEN 
ŠPORTNI PRODUKT
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tvori najboljši komunikacijski 
in trženjski produkt na trgu.
Posebej je treba poudari-
ti dogodek, ki predstavlja 
precedens na slovenskem 
medijskem trgu – tiskovno 
konferenco NzS 4. januarja 
2013, ko je bil širši javnosti 
predstavljen nov selektor a 
reprezentance Srečko kata-
nec. gre za prvi neposredni 
prenos športne tiskovne 
konference, ki ni povezana z 
določenim športnim dogod-
kom. Slabo uro neposredne-
ga prenosa si je ogledalo 8 % 
vseh televizijskih gledalcev 
(155.984 gledalcev), tržni 
delež v skupini vsi 18-49 let 
je bil 41,38 % ter v skupini 
moški 18-49 let celo 50,55 % 
gledalcev, ki so bili v tem ter-
minu pred tv zasloni. 

Nov kvalifikacijski ciklus za 
evropsko prvenstvo 2016 v 
Franciji prinaša nov tekmo-
valni format (udeležba 24 re-
prezentanc na eURo 2016), 
kar bistveno povečuje mo-
žnosti uvrstitve reprezen-
tance na ta veliki dogodek. 
Prinaša tudi nov medijski 
format, ki ga je zasnovala 
UeFa po vzoru lige prvakov 
(teden nogometa, stalni 

termini tekem, povzetki po 
vsakem tekmovalnem dnevu 
itn). za slovenske tv gledal-
ce to pomeni še več najka-
kovostnejšega nogometa, 
za slovensko reprezentanco 
pa nov tekmovalni izziv, še 
več gledalcev na stadionih 
in nove vrhunce gledanosti 
televizijskih prenosov.

Nestrpno pričakujemo žreb 
kvalifikacijskih skupin 23. fe-
bruarja 2014 v Nici, ko bodo 
znani nasprotniki slovenske 
nogometne reprezentance 
na poti do Francije 2016.

 Nebojša Čurović

vSeH gleDalcev, ki 
SO BILI V TEM TERMINU 

PRED TV SPREJEMNIKI, SI 
JE OGLEDALO NAJBOLJ 

GLEDANO TEKMO 
Švica-SloveNija.

GLEDALCEV SI JE OGLEDALO 
tiSkovNo koNFeReNco NzS, 

KO JE BIL šIRšI JAVNOSTI 
PREDSTAVLJEN NOV SELEKTOR 

a RePRezeNtaNce SReČko 
kataNec. to PReDStavlja 8 % 
vSeH televizijSkiH gleDalcev.
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Neuspešen kvalifikacijski ci-
klus za evropsko prvenstvo 
na Češkem leta 2015 pa lah-
ko predstavlja izziv in nav-
dih, saj bo leta 2016 zaradi 
spremembe koledarja UeFa 
na vrsti že novo mladinsko 
evropsko prvenstvo, kjer se 
bodo delile štiri vstopnice 
za olimpijske igre v Riu leta 
2016. Slovenske moške re-
prezentance samo še v kate-
goriji do 21 let niso igrale na 
evropskem prvenstvu, mo-
goče pa slovenskim mlad-
cem uspe v 12. poskusu? 
enajsti je žal že neuspešen, 
čeprav se drugo leto igrajo 
še tri tekme. 

Po zadnjih, točkovno naju-
spešnejših kvalifikacijah v 
zgodovini mlade reprezen-
tance se je Slovenija prebila 
v tretji boben za žreb, ki ji ni 
bil ravno naklonjen, izbranci 
selektorja tomaža kavčiča 
pa so zašli v težave že na prvi 
tekmi, ko jih je avgusta v ve-

lenju premagala estonija z 
edinim strelom v okvir vrat 
ažbeta juga. Septembra je 
sledilo najtežje gostovanje v 
Rusiji, kjer je vodstvo po golu 
Harisa vučkića zdržalo le tri 
minute, čemur je v končnici 
tekme v 86. minuti sledil še 
drugi, usodni gol konstanti-

na bazeljuka. v ajdovščini so 
Slovenci na zaostanek proti 
Dancem odgovorili z dvema 
hitrima goloma vučkića in 
andraža Šporarja, a pred-
nosti niso zadržali in tako v 
3. krogu osvojili le eno in na 
sploh prvo točko. Na oktobr-
skem gostovanju v danskem 

 Slovenska reprezentanca do U-21 let ima za preboj na Evropsko prvenstvo leta 2015 na 
Češkem zgolj še teoretične možnosti, čeprav so do konca ciklusa še tri tekme. Kljub temu pa 
predstave varovancev selektorja Tomaža Kavčiča na zadnjih nekaj tekmah, predvsem proti 
Bolgariji in tudi Rusiji, zbujajo upanje na svetlo prihodnost mlade reprezentance.

U-21:

Upi prihodnosti

 Slovenija U-21 je v igri za dodatne kvalifikacije res zgolj teoretično! Prvega mesta 
v Skupini 2 ne more več osvojiti, saj igrata Danska in Rusija še med seboj in bo v 
vsakem primeru ena izmed reprezentanc nedosegljiva Sloveniji, čeprav bi Slovenci 
dobili vse tri tekme, vodilni reprezentanci pa izgubili vse preostale tekme. Slovenija 
je v tem skrajnem primeru še lahko druga, a nato potegne najkrajšo v razvrstitvi 
drugouvrščenih, kjer bi imeli Slovenci le 11 točk, s čimer so tri od štirih »playoff«  
mest nedosegljiva že v tem trenutku.
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kvalifikacije-Skupina 2

Zadetki / Asistence

T Z N P točke

1 Danska 7 5 2 0 17
2 Rusija 7 5 1 1 16
3 Slovenija 7 2 2 3 8
4 Estonija 6 2 2 2 8
5 Bolgarija 8 2 2 4 8
6 andora 7 0 1 6 1

Haris vučkič 2 4

enej jelenič 2 2

andraž Šporar 3 1

elvis bratanovič 2 1

matej Pučko 1 1

Žan benedičič 1 0

Dejan trajkovski 0 1

 Rezultatsko najbolj 
uspešen je bil ciklus 
2004-06, ko so iz-
branci Branka Zupana 
z izkupičkom 4-3-3 os-
vojili 2. mesto in se v 
dodatnih kvalifikacijah 
pomerili z Nizozemsko. 
Na prvi tekmi v Celju je 
bilo 0:0, na povratni v 
Heerenveenu pa 2:0 za 
kasnejše evropske mla-
dinske prvake. V tedanji 
U-21 so igrali številni se-
danji članski reprezent-
anti: Samir Handanović, 
Bojan Jokić, Branko 
Ilić, Marko Šuler, Dejan 
Kelhar, Mišo Brečko, 
Nejc Pečnik, Dalibor 
Stevanović, Valter Birsa.

aalborgu je bilo po slabe 
pol ure že 2:0 za kavčičeve 
varovance, ki pa so v nada-
ljevanju znova popustili in še 
drugič z Danci remizirali 2:2. 
v Novi gorici se je Sloveniji 
proti bolgariji prvič nasmeh-
nila sreča, saj sta vučkić in 
Šporar v sodnikovem podalj-
šku zrežirala zmagoviti gol 
za 2:1. kakor pridobljeno, 
tudi izgubljeno: na novembr-
ski tekmi v kopru je bila uso-
dna ravno 92. minuta, ko je 
ruski kapetan aleksej Nikitin 
razblinil vse realne možnosti 
Slovencev, da bi vse do kon-
ca skupinskega dela upali na 
preboj pod vrh. iz jeze in raz-
očaranja je sledila »petarda« 
proti bolgariji v Stari zagori.
mladi Slovenci so povedli 
na petih tekmah, pri čemer 
na dveh sploh niso dosegli 
gola. Skupno so držali vod-
stvo 177 minut, zaostajali 
pa 74 minut, a izkupiček je 
bil obratno sorazmeren: dve 
zmagi, dva remija ter trije 
porazi. trikrat so sprožili več 
strelov proti golu kot na-
sprotnik in ob tem dosegli 
dve zmagi. Skupno je raz-
merje v strelih 64:72 v korist 
nasprotnika. med Slovenci 
je bil najbolj dejaven vuč-
kić, ki je osemkrat streljal v 
okvir vrat, petkrat pa mimo. 

vratar ažbe jug je kot edini 
v reprezentanci na zelenici 
preživel vseh 90 minut na 
vseh kvalifikacijskih tekem 
in je iz 38 strelov v okvir vrat 
prejel 10 zadetkov.

Po dveh tretjinah kvalifika-
cijskega ciklusa za eP na Če-
škem leta 2015 sta na vrhu 
statističnih podatkov tudi 
dva slovenska nogometa-
ša. Haris vučkić si s štirimi 
asistencami deli prvo me-
sto med podajalci, najmlajši 
med kavčičevimi izbranci, 
Žan benedičič, pa je med vo-
dilnimi po rumenih kartonih, 
pri čemer je član milana po-
rumenel prav na vsaki tekmi, 
na kateri je dobil priložnost. 
enej jelenič je s 16 kvalifika-
cijskimi nastopi za reprezen-
tanco U-21 postal slovenski 
rekorder.

Če se ozremo naprej proti 
preostanku kvalifikacij in na-
slednjemu ciklusu, ima že se-
danja zasedba nekaj nosilcev 
igre rojenih leta 1994 ali ka-
sneje: steber obrambe luka 
krajnc, vezista benedičič in 
miha zajc ter s tremi goli prvi 
strelec reprezentance v tem 
ciklusu andraž Šporar. ob 
omenjeni četverici je že zdaj 
v U-21 trojica aljaž cotman, 
Denis Šme in mitja lotrič. v 
mladinsko vrsto bodo na-
predovali takšni talentirani 
igralci kot so maks barišič, 
Domen Črnigoj, Dino Hotić 
in gregor zabret. 

kljub omejitvam glede veli-
kosti igralskega bazena se za 
mlado reprezentanco tako 
ne gre bati. Še posebej če 
drugo leto dostojno obakrat 
opravi z andoro in se ma-
ščuje estoniji, s čimer bi se 
izboljšalo izhodišče v ostrem 
boju za prvo sodelovanje 
Slovenije na evropskem pr-
venstvu do 21 let. Če se pre-
biješ med osem najboljših na 
stari celini ni daleč stran niti 
uresničitev olimpijskih sanj.

 toni gruden

89
 tekem je odigrala 
reprezentanca U-21 
v 11 kvalifikacijskih 
ciklusih in pri tem 
iztržila 30 zmag, 23 
remijev ter doživela 
38 porazov. Točkovno 
najboljši je bil ciklus 
2011 - 2013 z 20 osvo-
jenimi točkami (6-2-2), 
dodatne kvalifikacije pa 
so drugouvrščeni vrsti 
Tomaža Kavčiča ušle za 
točko in 5 golov boljšo 
gol razliko.
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 Selekcija do 19 let je v mesecu oktobru odigrala kvalifikacije za nastop na evropskem pr-
venstvu na Madžarskem. Tako kot selekcija do 17 let je tudi ta izbrana vrsta dvoboje odigrala 
pred domačimi navijači. Bakovci so se še enkrat več izkazali za teren, ki gostiteljem ustreza, 
saj so tam po spodrsljaju s Švico, Andori zabili kar sedem zadetkov. Skupno štiri točke ob 
neodločenem izidu z Angleži pa žal ni bilo dovolj za napredovanje.

U-19:

koordinator reprezentanc 
milan miklavič je ob pogledu 
na tekmece jasno povedal, 
da kvalifikacijska skupina 9 
ne bo lahka. »tako anglija, 
Švica kot tudi andora imajo 
svoje kvalitete. Potrebno bo 
iskati pomanjkljivosti tek-
mecev in jih s pridom izkori-
stiti.« Slovenci so tekmova-
nje pričeli s tekmo proti na 
papirju izjemnimi otočani, 
ki pa se z leti le oddaljujejo 
od svojega vrhunca, ki so ga 
dosegli pred 21 leti. 

Uvodni dvoboj na ptujski ze-
lenici se je končal brez zma-
govalca, čeprav je Slovenija z 
golom maksa barišiča vodila 
vse do zaključka tekme, ko je 
nasprotnik pritisnil in izena-
čil. lewis baker je izničil akci-
jo Stojanoviča in barišiča ter 
Sloveniji odščipnil dve točki. 
Samo dva dni kasneje je bil 
na vrsti dvoboj z eno najbolj-

ših mladinskih ekip v evropi, 
Švici. »to je samo pozitivno. 
imamo težjega nasprotnika, 
kar je za naš razvoj zelo do-
bro,« je bilo slišati iz slačilni-
ce. Spodbudno točko so že-
leli reprezentanti nadgraditi, 
a so bili nogometaši iz deže-
le luknjastega sira, čokolade 
in natančnih ur pač boljši. Po 
treh prejetih zadetkih v pičle 
pol ure je grenak priokus po-
pravil luka zahovič s častnim 
zadetkom za Slovenijo. 

Če je realizacija v prvih dveh 
kvalifikacijskih obračunih še-
pala, so se Slovenci od tek-
movanja poslovili z odliko. 
Po dveh enicah v mreži na-
sprotnika, so bili v tretje kar 
70-odstotno učinkoviti. zače-
lo se je že v osmi minuti, ko 
je Domen Črnigoj načel na-
sprotnikovo mrežo in vratar-
ja Silveria kasneje premagal 
še dvakrat. Prav tolikokrat se 

je med strelce vpisal zahovič, 
po en gol sta dodala še stre-
lec prvega kvalifikacijskega 
zadetka za Slovenijo, barišič, 
ter luka gajič. 

Čeprav sladka, pa zmaga ni 
prinesla pravega veselja, saj 
ob štirih osvojenih točkah 
Slovenija ni dosegla cilja. »v 
kvalifikacije smo se podali s 
ciljem, da osvojimo čim več 
točk ter se posledično uvrsti-
mo v naslednji krog.« vseeno 
je točka proti angležem ter 
dobra predstava proti andori 
spodbuda za naslednje kvali-
fikacije, ko bo selekcija, ki je 
pred dvema letoma že nasto-
pila na evropskem prvenstvu, 
ki so ga gostile ljubljana, 
Domžale, maribor in lenda-
va, lovila svoj drugi nastop na 
tekmovanju stare celine.

 andreja Potočnik

T Z N P T

1 Anglija 3 2 1 0 7

2 Švica 3 2 0 1 6

3 Slovenija 3 1 1 1 4

4 andora 3 0 0 3 0

anglija : Slovenija 1:1

Švica : Slovenija 3:1

Slovenija : andora 7:0

kvalifikacije za EP 2014

Sedemkrat v polno
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 Reprezentanca do 17 let je v drugi polovici septembra odigrala 
kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bo prihodnje 
leto gostila Malta. Na prvem kvalifikacijskem turnirju, ki se je odvi-
jal v Slovenski Bistrici in Bakovcih, je Slovenija v konkurenci Škotske, 
Walesa in Madžarske osvojila končno tretje mesto.

U-17:

Na elite round turnir sta vo-
dili prvi dve mesti, kamor pa 
se varovancem boruta jarca 
po zmagi nad madžari ter po-
razoma proti Škotom in vali-
žanom žal ni uspelo uvrstiti. 
»to so prve kvalifikacije te 
generacije,« je opozarjal se-
lektor, kar je s psihološkega 
vidika za nogometaše lahko 
tudi stresno. igranje pred do-
mačimi navijači in znan teren 
lahko pomenita prednost ali 
pa ustvarita dodaten pritisk. 

Reprezentanti so se sprostili 
v 53. minuti uvodnega dvobo-
ja s Škoti, ko je luka Šušnjara 
dosegel prvi slovenski zade-
tek. Do konca tekmovanja so 

padli še štirje, a bili premalo 
za realizacijo cilja, ki so si ga 
zastavili ob pričetku. »cilj je 
napredovanje. tudi zato, ker 
igramo doma,« je bilo prepri-
čano strokovno vodstvo. 

Na tekmi proti Škotom je 
domačine s tremi natančni-
mi streli (dva iz igre in eden 
iz bele točke) razorožil craig 
Wighton. »ta generacija Ško-
tov je za odtenek hitrejša in 
bolj čvrsta, kar je bil glavni 
razlog za naše težave,« se je 
glasila analiza strokovnega 
štaba, ki je verjela, da lahko 
zadnji dvoboj proti Walesu, 
ko je Slovenija odločala o svo-
ji usodi, zaključijo uspešno. 

Žal pa so se bakovci izkazali 
kot edino srečno prizorišče. 
Slovenija je na drugi tekmi 
proti madžarski resno zapre-
tila vse od prve minute in za 
razliko od ostalih dvobojev 
statistiko močno prevesila v 
svojo korist. od skupno pet-
najstih strelov so realizirali 
štiri, kar je bilo dvakrat več, 
kot je ob izteku igralnega 
časa kazal semafor za madža-
re. trije valižani so pokopali 
sanje o napredovanju Sloven-
cev na zadnji tekmi v Sloven-
ski bistrici. vstopnico za na-
predovanje so si tako priigrali 
Škoti in valižani.  

 andreja Potočnik

T Z N P T

1 Škotska 3 2 1 0 7

2 Wales 3 1 2 0 5

3 Slovenija 3 1 0 2 3

4 madžarska 3 0 1 2 1

Škotska : Slovenija 3:1

Slovenija: madžarska 4:2

Wales : Slovenija 3:0

kvalifikacije za EP 2014

Prve kvalifikacije
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Uspešnejša je završka, ki spominja na 
pravo nogometno pravljico. za kraj, ki je 
ob zadnjem popisu imel zgolj 81 prebi-
valcev, je pravi čudež že udeležba v naj-
močnejšem slovenskem klubskem tek-
movanju, kaj šele bitka za najvišja mesta, 
ki so jo nogometaši bili tekom celotnega 
jesenskega dela prvenstva. krka na dru-
gi strani predstavlja dolenjsko regijo, ki 
v zadnjih letih ni bila primerno zastopa-
na na prvoligaškem prizorišču. Novemu 
mestu, po podatkih SURS-a sedmemu 
največjemu slovenskemu mestu po šte-
vilu prebivalcev, bi se prilegla precej bolj 
bogata prvoligaška zgodovina. klub, ki 
si je elitni status povrnil po več kot 19 
letih, deli usodo večine novincev, ki jih 
oster prvoligaški ritem potisne v brez-
kompromisen boj za obstanek. tisti pra-
vi novinec, završki palček, pa v premierni 
sezoni podira mejnike, saj je v pičlih 17. 

krogih zbral več točk kot drugi klubi v 
prejšnjih sezonah v celoti.

obe moštvi sta se pred začetkom sezo-
ne občutno okrepili, kar pa ni pritegnilo 
pretirane pozornosti konkurence, ki na-

čeloma v novincih vidi priložnost za eno-
stavno pridobivanje prvenstvenih točk. 
Pri farmacevtih se je za pravo odkritje 
izkazal postavni hrvaški napadalec josip 
marošević,  pri zavrču pa sta med pra-
vo falango hrvaških okrepitev štafetno 
palico prevzela Dino kresinger in Nikola 
Šafarič. a to še zdaleč ni bilo vse. tekom 
prvenstva sta oba novinca postregla z 
uveljavljenimi nogometnimi imeni in pr-
vič zares osupnila domačo nogometno 
javnost. Saša Ranič, nekdaj najboljši no-
gometaš Prve lige telekom Slovenije po 
izboru igralcev, je našel dom v Novem 
mestu, medtem ko se je Rene mihelić, 
nekdanji član slovenske a reprezentance 
in otrok maribora, znašel v zavrču.

letošnje poletje je bilo zagotovo eno 
najbolj vročih tudi v preostalih klubih 
najmočnejše slovenske lige. mariborčani, 

Dva novinca, 
dve različni zgodbi

 Prva liga Telekom 
Slovenije je v sezono 
2013/14 krenila z dvema 
svežima obrazoma, 
Zavrčem in Krko. Prvi je 
vstopil med elito skozi 
ozko drugoligaško sito, 
drugi pa je prvoligaški 
status pridobil šele za 
zeleno mizo. Skladno 
z raznolikostjo njune 
pridružitve sta oba 
novinca v jesenskem delu 
prvenstva spisala tudi 
dve popolnoma drugačni 
tekmovalni zgodbi.

zavRČ v PRemieRNi 
SEZONI PODIRA MEJNIKE, 

Saj je v PiČliH 17. kRogiH 
zbRal veČ toČk kot oSem 

klUbov v PRejŠNjiH 
SezoNaH v celoti. 
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ki so ostali brez Roberta berića in agima 
ibraimija, so navdušili z nakupom jeana-
-Phillipa mendyja in Damjana boharja, 
med ljubljanskimi številnimi okrepitvami 
pa še vedno odmevata prihoda dolgole-
tnega slovenskega reprezentanta ale-
ksandra Radosavljevića in mladega črno-
gorskega upa marka vukčevića. zvezda 
prestopnega roka je posvetila v Novi 
gorici, kjer so sestavili obetaven projekt 
v sodelovanju z italijansko Parmo. ome-
nimo le novega trenerja luigija apollo-
nija, legendo italijanskega nogometa, in 
napadalca massima codo, strah in trepet 
večine slovenskih prvoligaških vratarjev. 
Dejavni so bili tudi Domžalčani, ki so ob 
posameznih kakovostnih okrepitvah, kot 
sta joshua Parker in Drago gabrić, ostali 
brez nekaterih uveljavljenih nogometa-
šev, recimo izkušenega ivana knezovića, 
novega stebra obrambe letos odličnega 
Rudarja, in Denisa Halilovića, ki po novem 
uživa ob morju. celjani, močnejši za miho 
zajca, in triglavani, ponosni na Uroša Pa-
librka, ostajajo zvesti klubski filozofiji, to 
je uveljavljanju mladih nogometašev.

Že uvodni krog nove sezone je napove-
dal, da bomo letos spremljali zanimivo 
prvenstvo. celo takšno, kot ga že dolgo 
ni bilo. Uvodno dejanje je bilo simbolično, 
saj sta se za prve točke pomerila branilec 
naslova in novinec iz zavrča. Čeprav so 
tri točke pričakovano ostale v ljudskem 
vrtu, pa je sama tekma izluščila pomemb-
no sporočilo. Superiornost maribora na 
domači sceni ni več samoumevna, konku-
renčni so tudi novinci. teza je dobila po-
trditev v nadaljevanju sezone, čeprav so 
vijoličasti uvodoma nanizali kar šest za-
porednih zmag. vzpon zavrča se je začel 
prav s pomembno zmago proti krki, pod-
cenjevanje konkurence pa se je končalo 
šele s skalpoma najboljših klubov minule 
sezone. Proti Haložanom sta se opekla 
tudi velenjski Rudar in koper, ki se prav 
tako neprestano gibljeta tik pod vrhom. 
»kanarčki« in »knapi« kotirajo predrzno 
visoko, v kar jih sili kakovosten igralski ka-
der in odlično strokovno vodstvo. z ramo 
ob rami z najboljšimi je še gorica, ki kani 
stopiti na pota stare slave. Nogometaši 
iz mesta vrtnic so edini, ki so zavrčane 
uspeli premagati na obeh medsebojnih 
tekmah. kljub temu pa ne bodo prezimili 
v privilegiranem položaju, saj so preveč 
dragocenih točk pustili v samih končni-
cah obračunov.

tudi krka je v zavidljivi družbi. v spo-
dnjem delu prvenstvene lestvice na-
mreč domujejo kar trije klubi, ki so 

T točke

1 maribor 19 38
2 luka koper 20 36
3 zavrč 20 36
4 gorica 20 35
5 Rudar 20 32
6 Olimpija 19 26
7 Domžale 20 25
8 Celje 20 22
9 krka 20 15

10 Triglav 20 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gibanje klubov na lestvici po  18. krogih

Lestvica po 20-ih krogih 14

11

KROGOV V NIZU 
JE BIL MARIBOR 

Na vRHU leStvice 
PRVE LIGE TELEKOM 

SloveNije.

GOlOV je v mReŽo 
NASPROTNIKA 

POSPRAVIL MATE 
eteRoviĆ iN je 

voDilNi StRelec.

11 Mate eterović Nk Rudar

11 Massiomo Coda Nk Gorica

9 Marcos Morales Tavares NK maribor

8 Jean-Philippe Mendy NK maribor

7 Joshua Kevin Stanley Parker Nk Domžale

7 Slobodan Vuk Nk Domžale

7 Gianluca Lapadula Nk Gorica

7 Goran Galešić Nk luka koper

7 Nik Omladić NK Olimpija

7 Dino Kresinger Nk Zavrč
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Prvo ligo telekom Slovenije zastopali v 
evropskih pokalih. Pričakovanja olim-
pije, Domžal in celja so bila tudi pred 
letošnjo sezono izjemno visoka, a je 
svoj davek zahteval kakovostni vzpon 
konkurence. oba osrednjeslovenska 
predstavnika sta zaradi nedoseganja 
zastavljenih ciljev posegla po najbolj ra-
dikalnem ukrepu, če smemo tako dejati 
menjavi glavnega trenerja, za katero so 
se odločili tudi v taborih triglava in krke, 
očitno največjih konkurentov v boju za 
obstanek. krka je prvoligaško avanturo 
začela spodbudno, a kmalu padla v niz 
petih zaporednih porazov, ki je bil uso-
den za borivoja lučića. Šok terapija je 
prinesla pomembnih šest prvenstvenih 
točk, vpisanih po obračunih z gorico in 
olimpijo. Pozitivno obdobje pa ni trajalo 
prav dolgo, tako da je drugi niz porazov 
zaustavil šele adnan zildžović, ki je ob 
debiju na trenerski klopi krke odnesel 
poln plen kar iz velenja. manj nihanja v 
formi je bilo pri konkurenci v kranju. tri-
glavani dobrih predstav pod vodstvom 
Dušana kosića niso uspeli oplemenititi z 
rezultati, tako da so postali konkurenčni 
šele s povratkom Siniše brkiča.

Sodelovanje krke in zavrča ponuja naj-
močnejšemu domačemu ligaškemu 
tekmovanju pravo osvežitev tudi iz dru-
gega zornega kota. Portoval in Športni 
park v zavrču sta namreč specifična sta-

diona, ki s svojo raznolikostjo predsta-
vljata pravi izziv za vse goste. Dom No-
vomeščanov že s svojim nazivom vzbuja 
posebne občutke, ki spomnijo na tiste 
romantične čase slovenskega nogome-
ta, ko si je recimo prvoligaško tekmo 
med krko in Naklim ogledalo kar 3.000 
gledalcev. Povsem blizu takšni številki 
so bili v zavrču nekajkrat v letošnji se-
zoni, pa čeprav je na stadionu prostora 
dovolj le za približno 600 sedežev. ve-
čina gledalcev si je recimo derbi z mari-
borom ogledala stoje, s ceste oziroma iz 
kateregakoli mesta, ki je omogočal vsaj 
malce pogleda na z reflektorji obdano 
zelenico. S čustvi nabita atmosfera je 
žela pomembne rezultate, saj je zavrč 
na svojem, razmeroma majhnem igrišču, 
zmagoval kot po tekočem traku. 

Dolgih vrst stoječih gledalcev pa v spo-
mladanskem delu sezone ne gre več 
pričakovati. Ne zaradi padca zanimanja, 
temveč zato, ker bo domovanje krke in 
zavrča dobilo novo podobo. Stroji so za-
brneli že jeseni. Portoval je že dobil novo 
atletsko stezo, v kratkem pa bo razpo-
lagal še z novo pokrito vzhodno tribuno 
za približno tisoč gledalcev, reflektorji, 
novimi prostori za novinarje, sodnike, de-
legate ter še marsičem. Podobna zgodba 
je tudi na Štajerskem. Dela za novo tribu-
no s kapaciteto tisoč gledalcev so se že 
začela, tudi zavrč bo razpolagal z novimi 

spremljevalnimi prostori, ob tem pa že v 
kratkem otvoril še eno pomožno igrišče z 
naravno travo.
Novinca sta z omenjenimi projekti na-
kazala dolgoročne načrte in ambicije 
po dolgotrajnem prvoligaškem statusu. 
Prva liga telekom Slovenije tako s krko 
in zavrčem dobiva nove stebre stabilno-
sti in temelje za nadaljevanje celovitega 
razvoja tekmovanja. Na obzorju pa so 
vzklili tudi novi stebri moči, naj si bo na 
Primorskem, v osrednji Sloveniji ali v Ša-
leški dolini. Pogoji za odlično nadaljeva-
nje zgodbe so tako izpolnjeni, potrebno 
je le še počakati na marec in nove tekmo-
valne zaplete. Prve pomembne bitke se 
bodo odvijale že januarja prihodnje leto, 
na pripravah in pestri nogometni tržnici.

 matic kodrič

Že UvoDNi kRog Nove 
SEZONE JE NAPOVEDAL, DA 
BOMO LETOS SPREMLJALI 

zaNimivo PRveNStvo. 
celo takŠNo, kot ga Že 

Dolgo Ni bilo. 
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9 Streli v okvir gola 9
0 Streli mimo gola 5
6 Koti 3
8 Prekrški 8
1 Prepovedani položaji 3
4 Rumeni kartoni 3
0 Rdeči kartoni 0

7 Streli v okvir gola 5
4 Streli mimo gola 3
6 Koti 5

13 Prekrški 14
1 Prepovedani položaji 0
2 Rumeni kartoni 4
0 Rdeči kartoni 0

10 Streli v okvir gola 4
10 Streli mimo gola 4
4 Koti 3

13 Prekrški 10
0 Prepovedani položaji 0
3 Rumeni kartoni 3
0 Rdeči kartoni 0

5 Streli v okvir gola 10
6 Streli mimo gola 9
4 Koti 7

11 Prekrški 9
2 Prepovedani položaji 0
4 Rumeni kartoni 3
0 Rdeči kartoni 0

9 Streli v okvir gola 4
7 Streli mimo gola 1
5 Koti 0

12 Prekrški 13
1 Prepovedani položaji 0
3 Rumeni kartoni 4
0 Rdeči kartoni 1

6 Streli v okvir gola 6
5 Streli mimo gola 4
5 Koti 3

15 Prekrški 11
1 Prepovedani položaji 0
1 Rumeni kartoni 2
0 Rdeči kartoni 0

6 Streli v okvir gola 4
6 Streli mimo gola 6
3 Koti 7
5 Prekrški 14
5 Prepovedani položaji 2
2 Rumeni kartoni 3
0 Rdeči kartoni 0

8 Streli v okvir gola 1
6 Streli mimo gola 2
7 Koti 5

14 Prekrški 15
3 Prepovedani položaji 3
1 Rumeni kartoni 4
0 Rdeči kartoni 0

3 Streli v okvir gola 4
5 Streli mimo gola 4
8 Koti 3

11 Prekrški 19
2 Prepovedani položaji 2
0 Rumeni kartoni 2
0 Rdeči kartoni 0

10 Streli v okvir gola 13
6 Streli mimo gola 6
3 Koti 1

10 Prekrški 12
0 Prepovedani položaji 0
2 Rumeni kartoni 2
0 Rdeči kartoni 0

2. krog: 
Domžale – Triglav 

2:2 (2:2)

14. krog: 
Olimpija – Celje 

0:2 (0:0)

17. krog: 
Rudar Velenje – Krka 

0:1 (0:0)

17. krog: 
Triglav – Celje 

2:2 (1:1)

15. krog: 
Gorica – Luka Koper 

3:0 (1:0)

14. krog: 
Rudar Velenje – Gorica 

2:1 (1:1)

13. krog: 
Maribor – Olimpija 

2:0 (1:0)

10. krog: 
Zavrč – Maribor 

1:0 (1:0)

7. krog: 
Domžale – Luka Koper 

0:1 (0:1)

6. krog: 
Krka – Zavrč 

3:4 (1:3)

 Obračun med Domžalami in Triglavom ni 
veljal za najbolj težko pričakovano tekmo 2. 
kroga, saj je bila vloga favorita jasno dodelje-
na. Gostitelji, ki so nastopili tudi v evropskem 
tekmovanju, so šele začenjali s prvenstvom, 
medtem ko je Triglav prišel v Domžale po 
porazu z Goričani. Na koncu pa smo doživeli 
fantastično tekmo, ki je nudila številne prilo-
žnosti na obeh straneh in še več razburljivih 
trenutkov. Po presenetljivem vodstvu gostov 
so po preobratu, ko so dosegli dva zadetka 
v dveh minutah, povedli Domžalčani, a je 
Triglav poravnal rezultat še pred odmorom. 
Nadaljevanje je bilo zelo podobno, dramatič-
no, a se mreži nista več zatresli. Sama tekma 
je izpostavila vnovične težave Domžalčanov 
pred domačimi gledalci, medtem ko se je 
zaslužena točka Triglava izkazala za edino v 
prvih osmih krogih sezone.

 Andrej Razdrh se je od trenerskega stolčka 
Ljubljančanov poslovil na dan, ko so navijači 
Olimpije praznovali 25-letnico obstoja. V pre-
stolnici so gostovali Celjani, ki so se, podobno 
kot Olimpija, spopadali z globoko rezultatsko 
krizo. Nasprotnika sta se v dobrem nogome-
tnem vzdušju enakovredno kosala, v taktični 
predstavi je bila nekoliko konkretnejša Olim-
pija. V samem zaključku obračuna pa so uda-
rili Celjani, najprej preko Blaža Vrhovca, nato 
pa še po bliskovitem prodoru Benjamina Ver-
biča, ki je končno zakorakal v odlično formo. 
Odmevna zmaga je Celjane zapeljala v boljše 
čase, pri Olimpiji pa so po novem razočaranju 
ustoličili Milorada Kosanovića.

 Favorizirani Velenjčani so imeli enkratno 
priložnost za preboj na vrh proti Krki, ki se je 
utapljala v nizu porazov in izjemno dolgemu 
strelskemu postu. V domačem taboru pa so 
bili pred srečanjem vseeno previdni, saj je 
goste premierno s klopi vodil Adnan Zildžo-
vić. Strah je bil upravičen, saj je Krka prišla do 
pomembne zmage, kljub razmerju v strelih 
20:8 za gostitelje. Vratar Matko Obradović je 
ponovno imel svoj dan in zaklenil vrata, zma-
govalca pa je po protinapadu s prvencem 
odločil Urban Kramar. Novomeščani so se 
tako ponovno prebili na deveto mesto pred 
Triglav, medtem ko je Rudar kljub dopadlji-
vim, suverenim igram sporočil konkurenci, da 
se bolje počuti, ko napada iz ozadja.

 Srečanje Triglava in Celja v 17. krogu je 
pomenilo obračun ekip iz spodnjega dela 
prvenstvene lestvice, a tudi spopad moštev, 
ki sta beležili izjemen vzpon v formi. Gledalci 
v Kranju niso bili razočarani. Številne priložno-
sti, preobrati, po dva zadetka na vsaki strani 
in tudi dva junaka. Orli so pozdravljali Luko 
Majcna, enega izmed najbolj zaslužnih za re-
zultatski vzpon Triglavanov. Grofje, razigrani 
kot že dolgo ne, pa so občudovali vragolije 
Benjamina Verbiča, z dvema zadetkoma in 
izsiljeno enajstmetrovko tudi najboljšega po-
sameznika tekme. V domačih vratih je novo 
dobro partijo odigral Darjan Curanović, ki je 
med drugim preprečil Draganu Čadikovske-
mu zadetek iz enajstmetrovke.

 Primorski derbi znova pridobiva na veljavi. 
Koprčani in Goričani so v letošnji sezoni zelo 
močni, dodatno rivalstvo pa sta vnesla tudi 
trenerja obeh moštev, ki prihajata iz sosednje 
Italije. Strast in lokalni ponos je prekipeval na 
obeh letošnjih medsebojnih obračunih, ki sta 
se končala z zmagoslavjem ekip v vlogi go-
stitelja. Goričani so pred domačimi gledalci 
vknjižili gladko zmago, tudi zaradi zgodnje 
izključitve Mihe Blažiča. Tekma je dokončno 
izstrelila med zvezdnike Sašo Aleksandra 
Živca, medtem ko Goranu Galešiču na drugi 
strani še enkrat več ni uspelo popraviti naj-
bolj atraktivnih statističnih podatkov proti 
nekdanjemu delodajalcu. 

 Vroč dvoboj med Rudarjem in Gorico 
je zaznamoval spopad obeh strelcev ekip, 
Mateja eterovića in Massima Code. Primorci 
so začeli odlično in kmalu povedli, vendar je 
prvi strelec knapov hitro poravnal rezultat. 
Dobra tekma letos zelo ambicioznih moštev 
je bila odločena v sami končnici, ko je še en-
krat zablestel hrvaški napadalec v rdečem 
dresu. Gostitelji so ponovno prikazali izvrstno 
podobo, ki jo gojijo tekom celotne sezone, 
medtem ko se je pri Goričanih ponovila na-
paka, ki jih je stala precej bolj odmevnega 
dosežka že pred premorom. Za modro-bele 
je bila to namreč že šesta tekma, na kateri so 
ostali brez zmage kljub zgodnjemu vodstvu. 
Večino zadetkov pa so prejeli prav v zadnjih 
minutah, torej tako kot v Velenju.

 Veliki derbi je bil poseben. Maribor in Olim-
pija sta se namreč v najpomembnejšo tekmo 
podala po nizu slabših rezultatov, tako je bilo 
v ozračju moč prepoznati negotovost, željo, 
pa tudi strah pred neuspehom. Na klopi 
vijoličastih se je le nekaj dni po evropski pre-
izkušnji predstavil Ante Šimundža, medtem 
ko je Andrej Razdrh na drugi strani pričakoval 
dokončno preobrazbo zeleno-belih. Ključ-
ni trenutek se je zgodil na polovici prvega 
polčasa, ko je Jean Philippe Mendy izkoristil 
napako gostujoče obrambe in si izboril status 
ljubljenca mariborskih navijačev. Olimpija, za 
katero je prvič nastopil dolgoletni slovenski 
reprezentant Aleksander Radosavljevič, ni 
igrala slabo, kljub temu pa ni uspela spreme-
niti poteka dogodkov na igrišču, kar je naka-
zovalo na bližnje slovo trenerja.

 Dolgo se je napovedovalo, zgodilo pa šele 
deseti tekmovalni dan v Zavrču. Maribor je 
klonil prvič v sezoni in to pri novincu v ligi. 
Gostitelji so sicer odmeven dosežek pripravili 
že v prejšnjem krogu, ko so porazili Olimpijo, 
kljub temu pa je le redko kdo pričakoval, da 
bodo vijoličasti na lokalnem obračunu po-
polnoma brez moči. Dobrih 2.000 gledalcev 
je bilo navdušenih nad disciplinirano pred-
stavo svojih ljubljencev, ki so nasprotnika, 
pri kateremu je debitiral Pablo Cepellini, po-
nižali z razmerjem v strelih, bilo je kar 14 : 3. 
Branilci naslova so padli v krajšo rezultatsko 
krizo, Ante Čačić se je kmalu zatem poslovil. 
Dotična tekma pa je predstavljala tudi vrhu-
nec zmagovitega niza Zavrča, ki je po šestih 
odličnih tekmah klonil že v naslednjem krogu 
proti Celju.

 Prvo soočenje Domžal in Kopra je obudilo 
spomine na minulo sezono, ko sta se oba klu-
ba krčevito borila za tretje mesto na prven-
stveni lestvici. Lani so krajšo potegnili Primor-
ci, tokrat pa so načetim Domžalčanom vrnili z 
obrestmi. Na trenerski klopi gostiteljev je na-
mreč debitiral Luka elsner, ki si bo krst zapo-
mnil po ničli pred domačimi gledalci. Koper 
se je do tretje zaporedne zmage dokopal po 
izjemni kombinaciji Gorana Galešiča, Urbana 
Žiberta in Mitje Lotriča, medtem ko gostitelji 
niso uspeli izenačiti niti iz najstrožje kazni, saj 
je Igor Nenezić prebral namero Gorana Vuka. 
Obračun sicer ni bil po okusu gledalcev, saj so 
bile v ospredju taktične poteze. Koprčani so 
storili kar 19 prekrškov, številni prekrški pa so 
v nadaljevanju sezone skorajda postali njihov 
zaščitni znak.

 Srečanje obeh novincev je bilo bogato z 
zadetki, pomembne zmage pa so se veselili 
v gostujočem taboru, kjer so slavili kar dva ju-
naka. Jure Matjašič je zabil svoja prva zadetka 
v Prvi ligi Telekom Slovenije, Josip Golubar pa 
je vpisal kar tri asistence. Gostitelji bi se lahko 
postavljali s strelcem »Hat-tricka« Josipom 
Maroševičem, a jim zaradi poraza s konku-
renti ni bilo do zabave. Kasneje se je celo izka-
zalo, da je medsebojna tekma Krke in Zavrča 
predstavljala prelomnico za obe moštvi. Far-
macevti so se dokončno zasidrali v spodnjem 
delu prvenstvene lestvice, kateremu so v slo-
vo pomahali Haložani in z nizom šestih tekem 
brez poraza stopili v boj za najvišja mesta.

10tekem sezone
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9.6.1998, finale, povratna tekma:

Rudar Velenje – Primorje Ajdovščina 

3:0 (2:0)

Gledalcev: 2.000
Strelci: Vidojević 5., 56., Purg 93.

Rdeči kartoni: Kodelja, Mulahmetović (oba Primorje)
Prva tekma: Primorje Ajdovščina – Rudar Velenje 2:1 (2:0)

V sezoni 1997/98 se je prvovrstna priložnost za prvo lovoriko v 
klubski zgodovini ponujala nogometašem Rudarja in Primorja. V Aj-
dovščini so bili boljši gostitelji, Velenjčani pa so si povečali možnosti 

pred povratno tekmo z zadetkom Zorana Pavloviča. Revanša se 
je začela z zgodnjim golom Živojina Vidojevića, ki je povzročil kar 

nekaj nervoze v gostujočem taboru. Ajdovci so ostali le z devetimi 
nogometaši v polju, saj je sodnik Milan Mitrovič predčasno poslal 

pod prho Aleša Kodeljo in Šefika Mulahmetovića. Gostujoči trener 
je že v prvem polčasu opravil dve zamenjavi, tako da mu ni ostalo 
več veliko manevrskega prostora po drugem zadetku Vidojevića. 

Trmasti Primorci so se sicer še vedno skušali vrniti v igro, a po 
brezglavem napadanju prejeli še tretji zadetek v sodnikovem 

podaljšku v režiji Aleša Purga. Knapi, za katere je igral tudi aktualni 
trener Jernej Javornik, so tako dvignili do sedaj edino lovoriko, ki je 

na primeren način obeležila petdesetletnico kluba.

3.4.2002, polfinale, povratna tekma:

Gorica – Maribor 

3:1 (0:0)

Gledalcev: 600
Strelci: Kovačevič N. 60., Puš 71., Goga 89. ; Stzipanovics 47.

Rdeči kartoni: Karič (Maribor)
Prva tekma: Maribor-Gorica 1:0 (1:0)

Goričani so polfinalni obračun z Mariborom, takratnim držav-
nim prvakom, pričakali v vlogi branilcev pokalnega naslova in jo 
na prvi tekmi v Ljudskem vrtu odnesli z minimalnim porazom. 
Prvi ključni trenutek povratne tekme se je zgodil v 35. minuti, 

ko je Amir Karić prejel drugi rumeni karton. Primorci so se v dru-
gem polčasu odločili za juriš proti vratom Marka Simeunovića, a 
že v drugi minuti nadaljevanja doživeli hladen tuš, saj je Maribor 
povedel preko Barnabasa Sztipanovicsa. Goričani niso obupali, 
nagrada za trud pa je prišla z zadetkoma Nebojše Kovačeviča in 
Aleša Puša, ki pa še nista zadostovala za napredovanje v finale. 

Pavel Pinni je tako minuto pred iztekom rednega dela poslal 
v ogenj spretnega ehada Gogo, ki je zadel že ob prvem stiku z 

žogo in modro-belim priigral finalno vstopnico. 

21.5.2003, finale, povratna tekma:

CMC Publikum – Vega Olimpija 
2:2 (1:0)

Gledalcev: 3.000
Strelci: Koren 15., Kvas 72. ; Žlogar 59., Prosinečki 65.

Prva tekma : Vega Olimpija-CMC Publikum 1:1

Finalni obračun med CMC Publikumom in Olimpijo je bil zago-
tovo eden najbolj izenačenih dvobojev v zgodovini pokalnega 
tekmovanja. Celjani so na prvi tekmi v Ljubljani iztržili ugoden 

rezultat,še danes pa jih verjetno boli prejeti zadetek iz 90. 
minute. Štajerci so povratno srečanje začeli odlično, saj so si 
z golom takrat fenomenalnega Roberta Korena še izboljšali 
položaj pred zadnjo četrtino obračuna. Dolgo je kazalo na 

slavje gostiteljev, ko je za zeleno-bele izenačil Anton Žlogar. 
Tekma se je začela znova, pretreseni Celjani pa so le nekaj mi-
nut pozneje prejeli nov boleč, celo usoden udarec, ko je zadel 
nekdanji igralec Barcelone in Real Madrida, Robert Prosinečki. 

Kanček upanja je v domači tabor prinesel gol rezervista 
Andreja Kvasa, a so nogometaši Olimpije zdržali silovit pritisk 

grofov v zadnjih minutah.

28.4.2005, polfinale, povratna tekma:

Celje-Maribor 

3:1 (0:1)

Gledalcev: 2.200
Strelci: Kržnik 68., Gobec 88., Robnik 89. ; Božičič 28.

Prva tekma: Maribor – Celje 2:1

Lokalni obračuni so vselej zanimivi, še toliko bolj, ko gre za 
mesto v finalu pokalnega tekmovanja. Štajerski spopad med 

Celjem in Mariborom v sezoni  2004/05 ni razočaral. Vijoličasti 
so se na Areno Petrol podali s prednostjo, ki so jo uspeli še po-

večati po slabe pol ure igre, ko je celjske navijače utišal Saša Bo-
žičič. Po odmoru so se Celjani podali v lov za dvema zadetkoma 
in prvič premagali Tomaža Murka šele v 68. minuti, ko se je med 

strelce vpisal Marko Križnik. Vijoličasti so tudi v nadaljevanju z 
disciplinirano obrambo uspešno odbijali poizkuse domačinov, 
vse do 88. minute. Takrat sta namreč nastopili verjetno najpo-
membnejši minuti v zgodovini celjskega prvoligaša. Sebastjan 
Gobec je najprej nakazal podaljške, že v naslednji akciji pa je 

Dejan Robnik zabil zadnji žebelj v krsto šokirane vijoličaste čete. 
Celjani so kasneje v finalu premagali še Gorico in dvignili edino 

lovoriko v klubski zgodovini.   

Pogled v 
zgodovino

1991/1992 Maribor 
1992/1993 Olimpija 
1993/1994 Maribor 

1994/1995 Mura 
1995/1996 Olimpija 
1996/1997 Maribor 

1997/1998 Rudar Velenje 
1998/1999 Maribor 
1999/2000 Olimpija 

2000/2001 Gorica 
2001/2002 Gorica 

2002/2003 Olimpija 
2003/2004 Maribor 

2004/2005 Celje 
2005/2006 Koper
2006/2007 Koper 

2007/2008 Interblock 
2008/2009 Interblock 

2009/2010 Maribor
2010/2011 Domžale
2011/2012 Maribor
2012/2013 Maribor 

Pokal Nogometne zveze Slovenije, v zadnjem času prepoznaven 
tudi pod nazivom Pokal Slovenije, je v letu 2013 zakorakal že v 
svojo 23. leto. Aktualna različica tekmovanja, ki je največ sreče 
prinesla Mariboru, Olimpiji, Gorici in velenjskemu Rudarju, je 
ponudila zavidljivo število atraktivnih dvobojev, čeprav ne tako 
dramatičnih kot v preteklosti. Obudimo nekaj spominov.
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21.10.2009, osmina finala, ena tekma:

Mura 05 – Celje 

3:5 (1:2)

Gledalcev: 350
Strelci: Slavič 34., Bjelkanovič 50./ag, 82. Flisar; Bezjak 33., 88., 

Dvorančič 45., 84., Gobec 72., 

Pokalni obračuni radi postrežejo tudi z razburljivimi tekmami 
ekip iz različnih ligaških prvenstev. V sezoni 2009/10 sta se tako 

srečala Mura 05, ki je nastopala v drugi slovenski nogome-
tni ligi, in Celje, favorizirani prvoligaš. Celjani so povedli z 

zadetkom Romana Bezjaka, a so gostitelji izenačili že minuto 
kasneje. Tik pred odhodom na odmor je za mrtvilo na tribunah 
Fazanerije poskrbel Slaviša Dvorančič, vendar je Primož Gliha, 

takratni trener črno-belih, med polčasom skoval načrt, ki je 
obrodil izenačenje že kmalu v nadaljevanju. Kljub temu pa so 
morali Prekmurci v končnici tekme znova loviti rezultat, saj je 

goste v novo vodstvo popeljal Sebastjan Gobec. Muraši so v 82. 
minuti uspeli še tretjič poravnati izid, a kaj, ko sta kmalu zatem 
še enkrat udarila Bezjak in Dvorančič ter priigrala napredovanje 

Celjanom. 

25.8.2010, 1. krog, ena tekma:

Zavrč – Mura 05 

4:3 (0:2)

Gledalcev: 150
Strelci: Čeh 52. /11-m, Murko 60., Antolič 76., Šnajder 84.; 

Bohar 13., Sprečo 28., Ramšak 90.
Rdeči kartoni: Filipović (Mura 05)

Mura 05 je podobno usodo doživela že v 1. krogu naslednje 
pokalne sezone, s tem, da so bili proti nižjeligašu iz Zavrča 

prav Prekmurci v vlogi favorita. Muraši so z odliko opravili prvi 
polčas ter si zagotovili lepo prednost z zadetkoma Damjana 

Boharja in Armenda Spreča, vendar so Haložani ujeli priključek 
že po petnajstih minutah igre v drugem polčasu. Najstrožjo 

kazen je uspešno realiziral Sandi Čeh, drugi gol pa je zabil Peter 
Murko. Zanimivo, oba nogometaša sta danes pomembna člana 

prvoligaškega Zavrča. Srečanje je bilo torej ponovno odprto, 
odločilno napako pa si je kmalu za tem privoščil Muraš Valen Fi-
lipović, ki je moral zapustiti igrišče po dveh rumenih opozorilih. 
Gostitelji so začutili svojo priložnost in z zadetkoma Damjana 
Antoliča ter Gorana Šnajderja dokončno spreobrnili rezultat, 

črno-belim pa več od gola Tadeja Ramšaka v sodnikovem 
podaljšku ni uspelo postoriti. 

25.5.2011, finale, ena tekma:

Domžale – Maribor 

4:3 (2:1)

Gledalcev: 6.015
Strelci: Juninho 22., Pekič 38., 78., Šimunović 51.; Filipović 15., 

Berič 55., Mezga 63. /11-m
Rdeči kartoni: Teinović (Domžale)

Majski finale sezone 2010/11 med Domžalami in Mariborom 
predstavlja najlepšo promocijo za slovenski nogomet. Silovit 

tempo je obrodil številne priložnosti in občinstvo v Stožicah je 
videlo kar sedem zadetkov. Prvi so povedli vijoličasti z golom 
Željka Filipovića, vendar je tekma dobila nove dimenzije že na 

polovici prvega dela, ko je zabil Juninho. Domžalčani so na 
odmor šli s prednostjo. Damir Pekič, bivši nogometaš Maribora, 
je v 38. minuti zastreljal enajstmetrovko, vendar se je za napako 

odkupil le dvanajst sekund kasneje. Obračun je bil še bolj 
razburljiv v nadaljevanju. Domžalam je lepo prednost najprej 
zagotovil Mato Šimunović, vendar so vijoličasti, v tisti sezoni 
tudi državni prvaki, hitro izničili zaostanek z goloma Roberta 

Berića in Dejana Mezge po udarcu z bele točke. V 76. minuti se 
je zdelo, da se je tehtnica začela nagibati na stran Štajercev, saj 
je bil izključen Domžalčan Dalibor Teinović, a to je le spodbudilo 

Domžalčane, ki so preko Pekića dosegli zmagoviti zadetek. 

19.10.2011, četrtfinale, povratna tekma:

Luka Koper – Garmin Šenčur 
2:2

Gledalcev: 600
Strelci: Aljančič 36. /ag, Blažič 72.; Pavlin 31., Kotnik 78.

Rdeči kartoni: Rant, Koli (oba Šenčur)
Prva tekma: Garmin Šenčur – Luka Koper 0:0

Čeprav so v pokalnem tekmovanju presenečenja pogosta, pa 
se le redko zgodi, da med štirimi najboljšimi ekipami najdemo 
drugoligaša. To je nazadnje uspelo Garmin Šenčurju, ki je po 

dveh razburljivih tekmah izločil favorizirani Koper. Gorenjci so 
povratno tekmo na Bonifiki odprli izjemno, ko je Luka Pavlin po-
trdil zakon bivšega. Možnosti gostiteljev so se povečale le nekaj 

minut kasneje, saj so si nogometaši Šenčurja kar sami zabili 
zadetek. To pa še vedno ni bilo dovolj za napredovanje Primor-
cev. Koprčani so tako v drugem delu silovito pritisnili, delo pa 
sta jim precej olajšala Roos Rant in Ousman Koli, ki sta morala 
z zelenice zaradi dveh rumenih kartonov. Številčno premoč je 

unovčil Miha Blažič, a žilavih Gorenjcev to ni zmotilo, tako da so 
v 78. minuti izenačili preko Albina Kotnika in se na krilih večjega 
števila zadetkov v gosteh uvrstili v polfinale. Šenčur je kasneje v 
polfinalu skorajda presenetil še Celjane, ki so imeli več sreče pri 

izvajanju enajstmetrovk.

Pokala 
Slovenije

Maribor (8x)

Olimpija (4x)

Gorica
Koper
Interblock (2x)

Celje (1x)
Mura
Rudar Velenje
Domžale
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Ženski nogomet v Nemčiji 
velja za enega bolj popular-
nih športov med obema spo-
loma, v ženskem pa je tako 
rekoč vodilni brez resne kon-
kurence. v Sloveniji je tekmo 
prenašala tv Slovenija 2, gle-
danost je na vrhuncu 2. polča-
sa dosegla 33.131 gledalcev, 
na nemški televiziji aRD pa 
si je kvalifikacijsko tekmo za 
žensko svetovno prvenstvo 
v nogometu, ki ga leta 2015 
gosti kanada, ogledalo 1,4 
milijona gledalcev. za sloven-
sko žensko reprezentanco je 
to s poslovnega vidika velik 
uspeh, saj je ženski nogomet 
v Sloveniji še v povojih. 

za ponazoritev pomembno-
sti rekordne gledanosti za 
slovenski ženski nogomet 
nemška televizija aRD navaja 
gledanost 2. teka ženske ve-
leslalomske tekme v Söldnu, 
ki je dosegla 0,82 milijona 

gledalcev oz. dobre pol milijo-
na gledalcev manj kot ženska 
nogometna tekma Slovenija-
-Nemčija. 

za slovenske reprezentantke 
je močna podpora z viP tribun 
prav tako dodaten motivator. 
Prvič v zgodovini slovenske 
ženske reprezentance si je 
tekmo ogledala predsednica 
vlade alenka bratušek, ki je 
tudi sicer velika nogometna 
navdušenka. Na slovenski 
strani ji je družbo poleg gene-
ralnega sekretarja NzS aleša 
zavrla delala tudi slovenska 
veleposlanica v berlinu mar-
ta kos. Nemški reprezentanci 
so podporo izkazali nemška 
veleposlanica v Sloveniji, dr. 
anna Prinz, v družbi predstav-
nikov nemških podjetij, ki de-
lujejo v Sloveniji. 

Nogometna  zveza Slovenije 
je z namenom popularizacije 

MILIJONA GLEDALCEV SI 
JE TEKMO OGLEDALO 
NA NEMšKI TELEVIZIJI 

ARD KAR JE REKORDNA 
GLEDANOST ZA 

SloveNSki Nogomet.

 Druženje in povezovanje je v poslovnem svetu stalnica, ki vodi v nastajanje novih poslovnih 
idej in priložnosti. zato pobuda družbe Delloitte in njihovega kluba za povezovanje žensk v 
poslovnem svetu, SheXo, za druženje slovenskega in nemškega gospodarstva na ženski kvali-
fikacijski tekmi slovenske in nemške reprezentance ni bila presenetljiva, hkrati pa predstavlja 
veliko spodbudo za razvoj ženskega nogometa v Sloveniji. 

1,4Slovaška : Slovenija 1:3

Slovenija : Nemčija 0:13

Slovenija : Republika irska 0:3

Rusija : Slovenija 5. 4. 2014

Nemčija : Slovenija 10. 4. 2014

Slovenija : Hrvaška 8. 5. 2014

Slovenija : Rusija 14. 6. 2014

Republika irska : Slovenija 20. 8. 2014

Hrvaška : Slovenija 13. 9. 2014

ženskega nogometa pri nas 
letos začela tudi s posebno 
promocijsko akcijo »Rada 
igram nogomet, in ti?«. Razvoj 
ženskega nogometa v evropi 
spodbuja tudi UeFa, ki vsako 
leto namenja več sredstev za 
promocijo nogometa med ne-
žnejšim spolom.

 vesna Stanić

Nogomet 
povezuje tudi 
poslovni svet

kvalifikacije za SP 2014

T Z N P T

1 Nemčija 5 5 0 0 15

2 Republika irska 3 2 1 0 7

3 Rusija 2 1 0 1 3

4 Slovaška 5 1 0 4 3

5 Slovenija 3 1 0 2 3

6 Hrvaška 4 0 1 3 1
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NOGOMETNIM REPREZENTANCAM 

OGROMNO POMENI PODPORA 

RazliČNiH DRUŽbeNiH SFeR, oD 

PolitiČNe, kUltURNe, Do eStRaDe 

iN tUDi DRUgiH ŠPoRtov.

kvaliFikacijSko tekmo SloveNija - NemČija 
Na boNiFiki Si je ogleDala tUDi PReDSeDNica 
vlaDe aleNka bRatUŠek v DRUŽbi SloveNSke 

VELEPOSLANICE V BERLINU MARTE KOS IN NEMšKE 
velePoSlaNice v SloveNiji DR. aNNe PRiNz.
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 Da je med več kot 48.000 registriranimi nogometaši le peščica predstavnic nežnejšega spola, je znano 
dejstvo. malo manj pa je mogoče razširjena akcija, ki jo je krovna nogometna organizacija pri nas v tem 
letu predstavila v mariboru, kopru, ljubljani in velenju. Na festivalu slovenskega ženskega nogometa, ki 
sliši na ime Rada igram nogomet, in ti?, so posebno pozornost namenili ženskemu nogometu. eden od 
ciljev je bil približati najbolj postransko stvar na svetu deklicam in pri njih zanetiti veselje do igre.

Nogometašica 
z naslovnice

med glavnimi akterkami ak-
cije je bila tudi mlada maša 
osojnik, dekle z naslovnice 
prejšnje številke Našega 
nogometa in letakov, ki so 
vabili na dogodke. »moram 
priznati, da smo bili na za-
četku presenečeni, da je 
maša izbrala nogomet. zanj 
se je odločila v šoli, pred-
vsem, ker jo veseli. Njeno 
izbiro smo podpirali. očka 
sprva ni bil navdušen, a ko 
jo je prvič videl igrati, je po-
stal njen največji navijač,« 
pripoveduje mama. morda 
nogomet res ni tipična izbi-
ra mladih deklet, a vsakršna 
telesna aktivnost mladih je 
dobrodošla. »Nogomet bi 
priporočili vsem otrokom, 
saj spodbuja motoriko, tim-
sko sodelovanje, hkrati pa 
se otroci naučijo reda in di-
scipline,« se strinjajo mašini 
starši.

maša je bila na oktobrski 
kvalifikacijski tekmi žen-
ske reprezentance med 

izbrankami, ki so nogometa-
šice pospremile na igrišče. 
imela pa je tudi to čast, da 
je na igrišče prinesla žogo. 
»zanjo je bila to velika iz-
kušnja, na katero je zelo 
ponosna,« potrdi tudi njena 
mama. »Nekaj strahu je bilo 
prisotnega pred samim za-
četkom, ko pa je na igrišče 
nosila žogo, je vsa trema po-
pustila.« in kaj si je maša naj-
bolj zapomnila? to, da je 
nosila žogo, da jo je po-
snela kamera in da so 
bile tribune bonifike 
lepo zapolnjene. Dru-
žina jo je spremljala 
preko televizijskih 
sprejemnikov, mama 
pa zanjo ploskala na 
tribuni.

to je bil tudi popoln zaklju-
ček popoldneva. Deklice 
so pred tem na eni od akcij 
Rada igram nogomet, pa ti? 
na pomožnem igrišču pre-
izkusile svoje znanje na 12 
postajah. izstopale so šest, 
sedem in osemletnice, ki 
so za svojo starost pokaza-
le dobro nogometno zna-
nje. S takšnim nogometnim 

druženjem, ki 
se ga je že v 

prvem letu  
udeležilo 

preko 400 deklic, skušajo na 
Nogometni zvezi Sloveni-
je igro približati dekletom, 
povečati bazo nogometašic 
in k igri povabiti tista dekle-
ta, ki se v nogometu še niso 
preizkusila. Namen festivala 
je sproščeno in zabavno dru-
ženje, izvajanje spretnostnih 
vaj in aktivno preživljanje 
prostega časa na igriščih. 
“Radi bi razbili stereotip o 
tem, da je nogomet samo 
šport za fante in takšni do-
godki so priložnost za pro-
mocijo ženskega nogome-
ta,” pravijo na Nogometni 
zvezi Slovenije, kjer že pri-
pravljajo načrt za prihodnje 
leto. akcija ima poleg razšir-
janja nogometa med dekleti 
in prepoznavnega mašinega 
obraza tudi svojo himno ter 
spot.   

in zakaj se je dogodek deklici 
z naslovnice vtisnil v spomin? 
»všeč mi je bilo, ker je bil pe-
ster program, naučila sem 
se novih veščin ter družila z 
ostalimi deklicami, ki imajo 
rade nogomet. Sama ga 
rada igram, zato ker je di-

namičen, rada tekmujem s 
fanti in nasploh obožujem 
žogo.« 

 andreja Potočnik

oČka SPRva Ni bil 
NAVDUšEN, A KO 

jo je PRviČ viDel 
IGRATI, JE POSTAL 

NjeN NajveČji 
NavijaČ.
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Svojo nogometno pot je začela ob koncu 
pubertete, pred tem trenirala smuča-
nje, tenis in skok s palico, a jo je vseskozi 
spremljal tudi nogomet. “moja želja ni bil 
nogomet, vsaj ne od malih nog. Smo se 
pa vedno ogrevali z nogometom, zato 
mi je prirasel k srcu.” tudi sicer težko 
spregledamo najbolj postransko stvar na 
svetu. vse več televizijskih kanalov nam 
omogoča, da se v trenutku prelevimo v 
temperamentne španske navijače, kul-
turne Nemce, ali preverimo, kako igrajo 
naši južni sosedje. tudi športni časopi-
si so polni zapisov o nogometu, ki prav 
tako spodbujajo mlada dekleta, da se v 
tem športu preizkusijo še same. “začu-
denja s strani moških danes praktično ni 
več. mojo odločitev so vsi, ki so mi blizu, 
dobro sprejeli.” 

klic iz tujine začrtal njeno pot

Ne glede na emancipacijo žensk, razlike 
v nogometnem svetu obstajajo. “Fantje 
so močnejši v kontaktni igri, pri podajah, 
hitrejši so. Normalno, tudi v kvaliteti igre 
in v tehniki so v prednosti. kar se tiče 
taktičnega znanja pa so boljše igralke 
enako dobre kot njihovi moški kolegi.” 

Drugačna je tudi miselnost. “Dekleta ne 
igrajo nogometa z namenom, da se bodo 
enkrat prebile v tujino, temveč zato, ker 
jim je ta šport všeč.” a z uspehi, kakšen 
je tudi anjin, se mladim igralkam z am-
bicijami odpirajo vrata tujih zelenic, kjer 
sogovornica igra že nekaj let. kariero no-
gometašice je pričela graditi ob prelomu 
tisočletja pri ženskem nogometnem klu-
bu tiskarna Novo mesto, se po treh letih 
in osmih zadetkih preselila v krko, kjer je 
po dobrih predstavah v klubskem in nato 
še v državnem dresu prišel odločilni klic. 

“v videm sem se podala, ko sem zaklju-
čila fakulteto. Če ne bi bilo klica z  italije, 
bi nogomet verjetno še vedno igrala, a 
glede na to, da se z njim ne bi mogla pre-
življati, verjetno ne kot profesionalna 
igralka. tujina je bila naslednja stopnič-
ka v moji karieri. Ponudbe sem bila ve-
sela, a hkrati tudi malce presenečena,” 
priznava. v Serie a je v krstni sezoni 
dosegla pet zadetkov. v tem okolju se 
je dobro počutila. “vedno so me dobro 
sprejeli. v tujini sem zamenjala štiri klu-
be in nikjer nisem imela težav s prilaga-
janjem na novo okolje. kdaj se zgodi, da 
se domačinke počutijo ogrožene, a če 

prideš kot okrepitev, da pomagaš eki-
pi, je zgodba drugačna. Posebno, če se 
trudiš in daješ vse od sebe.” Po italijan-
skih zelenicah se je preselila k severnim 
sosedom, kjer je še popravila svojo sta-
tistiko. 

V Italiji boljši nogomet, 
v Avstriji pogoji

Že v italiji je videla, kakšen nivo igre je 
v nogometno bolj razvitih državah, še 
bolj presenečena pa je bila nad avstrij-
skimi razmerami, čeprav je njihova liga 
malce slabša od italijanske. “v italiji je 
nogomet za odtenek bolj kvaliteten. 
imajo ogromno klubov in igralk. Samo v 
prvi ligi nastopa 16 klubov, kar je ogro-
mno, tudi za italijanske razmere. Njiho-
va reprezentanca se redno uvršča na 
velika tekmovanja. a tudi avstrijska liga 
je zelo močna. vedno več se tudi vlaga 
vanjo. avstrija ima nedvomno zadeve bo-
lje urejene na organizacijski ravni, tudi in-
frastruktura je boljša. to je država z zelo 
velikim potencialom.” Šele tu je opazila, 
kakšen razkorak je med domačim oko-
ljem in tujino. a to je hkrati za Slovenijo 
samo pozitivno, je prepričana. 

Anja Milenkovič, kapetanka članske ženske reprezentance, je zgovorna tako ob kavi kot na 
igrišču. Kadar namesto nje ne govorijo zadetki, so to organizacijske sposobnosti, spodbudne 
besede in velika mera pozitivne energije. Če so v moškem nogometu na svetovni ravni najbolj 
znani Messi, Ronaldo ali Ibrahimović, Milenkovičeva za svoje vzornice našteva Leno Goessling iz 
Nemčije, Švedinjo Nillo Fischer in Francozinjo Lousio Necib.

“dekleta igramo zaradi 
ljubezni do športa.”

Anja milenkovič



37

NAŠNOGOMET           DECEMBER2013

“kar se tiče infrastrukture in organizaci-
je gledamo sosedam v hrbet. kar se pa 
same kvalitete nogometa tiče, glede na 
to, da imamo bistveno manjše število 
igralk, se približujemo boljšim. trenutno 
smo v četrtem jakostnem bobnu, a sča-
soma se lahko tudi mi prebijemo višje. 
imamo velik potencial.” Napredek je v 
sedemletni karieri na slovenskih zeleni-
cah opazila tudi sama. “Razlika od mojih 
začetkov je ogromna. v ženskem nogo-
metu so veliko bolj podkovani trenerji, 
selektorji sodelujejo med seboj, dekleta 
začnejo z nogometom bistveno prej kot 
smo mi.” 

ob pogledu na svojo kariero pravi, da ji 
ni bilo pomembno, ali jo je treniral moški 
ali ženski trener, je pa pri ženskem nogo-
metu pomembno, da si poleg mentorja 
tudi dober pedagog. “Dekleta ni lahko 
trenirati,” začne najin pogovor. “za delo z 
nami ne potrebuješ samo strokovne pod-
kovanosti, ampak prave prijeme. je pa 
res, da so tako med enimi in drugimi do-
bri in malo manj dobri trenerji. Prav vsak 
od njih mi je dal neko nogometno znanje, 
ki ga s pridom izkoriščam še danes.” tako 
se je v italiji naučila taktike, v avstriji pa 
več časa posvetila tehniki in teku. vsaka 
država se nogometni igri prilagaja po 
svoje, vsi pa sledijo nekemu enotnemu 
trendu.” 

Tekma proti Nemkam 
se zgodi enkrat v življenju

to jesen so se članske reprezentantke v 
kvalifikacijah za nastop na svetovnem pr-
venstvu v kanadi spopadle z evropskimi 
in svetovnimi prvakinjami. Čeprav je bil 
rezultat po 90 minutah na koprski bonifi-
ki močno v prid gostij (Nemke so zmagale 
z rezultatom 13:0), bo tekma Slovenkam 
dolgoročno prinesla veliko dobrega. “to 
je bila tekma, ki se ti zgodi enkrat, morda 
dvakrat v življenju. igrati s tako vrhunsko 
reprezentanco je privilegij in dodatna 
motivacija za naprej. vedele smo, da so 
vrhunska ekipa, proti kateri ne moreš 
igrati na pozitiven rezultat. Pokazale so, 
kako se igra nogomet na najvišjem nivo-
ju.” za Slovenijo je pomembno, da napre-
duje po korakih, je prepričana kapetanka. 
“Šteje to, da v vsakem ciklusu dodamo 
nekaj novega, izboljšamo igro.”

Ni pa bila v dosedanji karieri milenkovi-
čeve samo tekma z žensko nogometno 
velesilo posebna. tudi tekme s Hrvaško 
in Srbijo imajo značaj derbija. “gre za 
trde, izenačene tekme, ki jih vse z nestr-

pnostjo pričakujemo. Sama vedno rada 
igram z močnimi ekipami, saj le tako vi-
diš, kje si. Samo tako lahko kaj popraviš, 
nadgradiš. Sicer pa so težke tekme tiste, 
ki se igrajo v težkih pogojih.”

Še en v nizu prelomnih dogodkov so bile 
dodatne kvalifikacije za tekmovanje sta-
re celine v Ukrajini. “tam je bilo drugače 
tudi to, da smo bile medijsko bolj izposta-
vljene, eurosport je prenašal tekmo. to 
so dogodki, ki jih ne pozabiš nikoli.”

Želela bi ostati v nogometu

trenutno ima milenkovičeva povsem 
natrpan urnik. Razpeta je med graškim 
Sturmom in ljubljano. “od srede do so-
bote sem ponavadi v avstriji, potem pa 
pomagam očetu in delam v nogome-
tnem razredu gimnazije Šiška. Dnevi so 
pestri, a rada imam takšen tempo.” kljub 
polnim dnevom in aktivni karieri špor-
tnice pa že razmišlja o svoji prihodnosti. 
“Sem ekonomistka, a se vidim v nogome-
tu. trenutno opravljam trenerske licen-
ce, hkrati pa me zanima tudi organizacija, 
morda tudi delo v pisarni, če je nogome-
tna, še toliko bolje. Prav je, da ženske ne 
ostanemo samo pri vlogi igralk ali tre-

nerk, ampak se aktivno vključimo tudi v 
organizacijske strukture. takšen je tudi 
trend v evropi.” 

kot profesionalna športnica razume de-
lovanje nogometa, izkušnje pridobljene 
na terenu pa so neprecenljivo znanje, ki 
bi ga lahko prenašala tudi na mlajše ko-
legice. zadnja leta se delo že dopolnjuje, 
a vedno je prostor za izboljšave. veliko 
manevrskega prostora vidi tudi v klub-
skem nogometu. “tam si navajen zmage 
z razliko petih, šestih golov, v državnem 
dresu pa je potrebno narediti preskok. 
tu nisi najboljši med svojimi, ampak v ve-
čini dvobojev loviš boljše od sebe. Naša 
težava je v tem, da nimamo zmagovalne 
mentalitete, ko pridemo na tekmo. in to 
ti v trenutkih, ko moraš stisniti na igrišču, 
manjka.”

edini način, da prerastejo to prepreko, 
je delo z mladimi. tudi zato pozdravlja 
projekt »Rada igram nogomet, pa ti?«, ki 
ga je Nogometna zveza Slovenije pričela 
izvajati v tem letu. “Program je odličen. 
Dlje kot se bo izvajal, bolj se bo dopolnje-
val, starši bodo slišali zanj in povpraše-
vanje za nogomet med deklicami se zna 
samo povečati.” Prvi korak je narejen že 
s tem, da se preko takšnih festivalov žen-
ski nogomet postavi ob bok moškemu. 

“vedno bom podpirala to, da gredo 
otroci v nogomet. tam si v dobri druž-
bi, spoznaš veliko prijateljev, naučiš se 
sodelovanja, moštvenega duha, si na 
svežem zraku. okoli nogometa vlada 
pozitivna klima, kar lahko odraščajočim 
mladostnikom pomaga pri njihovem 
osebnostnem razvoju.”

 andreja Potočnik

VEDNO BOM PODPIRALA 
TO, DA GREDO OTROCI V 

Nogomet. tam Si v DobRi 
DRUŽbi, SPozNaŠ veliko 
PRijateljev iN Se NaUČiŠ 

SoDelovaNja.
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Izjemen začetek
Uvod v kvalifikacije je bil navdu-
šujoč. Slovenska reprezentanca 
je z remijem (2:2) proti italiji 
izvrstno začela kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo prihodnje 
leto. za domačinke sta pred 
200 gledalci zadeli kapetanka 
lucija kos in vanja Šiljak. varo-
vanke selektorice Petre mikeln 
so še posebej navdušile v dru-
gem polčasu. Narekovale so 
ritem igre, ob dveh zadetkih pa 
so si pripravile še vsaj tri zrele 
priložnosti, da bi še zatresle 
mrežo sosed.

Neustrezen remi in 
huda poškodba ketišove
Poljakinje so na drugi tekmi po-
trdile svojo kvaliteto in visoko, 
s 4:0, odpravile Slovenijo, v go-
stujoči vrsti se je izkazala ewa 
Pajor, ki je dosegla tri zadetke. 
Poljakinje so se po drugi zma-
gi na dveh tekmah že uvrstile 
v nadaljnje kvalifikacije. Prilo-
žnost je imela tudi Slovenija, 
a za to je morala je premagati 
albanijo, Poljska pa italijo. Naše 
igralke so svoje opravile z odli-

ko – albanke so premagale s 
7:0, Poljska in italija pa sta si 
razdelili točki (0:0), kar je ustre-
zalo obojim. za dodaten udarec 
pa je poskrbela poškodba Sare 
ketiš. zavoljo poškodbe kolena 
je morala izpustiti nadaljevanje 
v državnem prvenstvu.

»to je še ena grenka izkušnja. en 
sam gol nam je zmanjkal. Upale 
smo, da bodo Poljakinje zabile, 
pa niso… Hudo mi je, bili smo 
kot ena družina, zelo smo se po-
vezale, a se nam je spet to zgodi-
lo. Upale smo, da bo enkrat sre-
ča na naši strani. tudi srce smo 
pustile na igrišču. Saj sploh ne 
vem, kaj bomo morale še storiti, 
da se nam enkrat uresničijo sa-
nje,« je bila vidno razočarana ke-
tiševa, podobno pa je razmišlja-
la tudi evelina kos. »Spet smo 
razočarani. brez besed sem. 
tam na tekmi Poljska – italija bi 
res moral pasti ta zadetek, pa 
ni. govorilo se je, da bodo obo-
ji, Poljakinje in italijanke, igrale 
na vso moč.« Nad izidom ni bila 
razumljivo navdušena niti selek-
torica. »Dekleta so naredila svo-

je, dale so svoj maksimum, zato 
so ob koncu tekmovanja precej 
čustveno vse dojela, manjkalo 
ni niti solza. za nekatere je bila 
to zadnja priložnost, za name-
ček so podoben konec nekatere 
doživele že v ekipi U17. to je vse 
skupaj ena velika šola, upam in 
verjamem, da se bo tem dekle-
tom to enkrat vrnilo.«

»Na domačih tleh je vedno 
lepo tekmovati, to mora biti 
naša prednost in ne dodaten 
pritisk. Po dveh letih napornih 
gostovanj v Rusiji in na islandiji 
je bilo dobro, da se predstavi-
mo tudi domačemu občinstvu. 
Upam, da je bila to tudi dobra 
promocija za ženski in dekliški 
nogomet,« je še dodala mikel-
nova, ki ostaja selektorica tudi 
v prihodnjem kvalifikacijskem 
obdobju. Reprezentanco do 19 
let prihodnje leto čakajo kva-
lifikacije na madžarskem, sep-
tembra 2014 pa se bo Slovenija 
pomerila z vrstnicami belgije, 
madžarske in estonije.

 Drago Perko

T Z N P T

1 Poljska 3 2 1 0 7

2 Italija 3 1 2 0 5

3 Slovenija 3 1 1 1 4

4 albanija 3 0 0 3 0

Italija : Slovenija 2:2

Slovenija : Poljska 0:4

albanija : Slovenija 0:7

kvalifikacije za EP 2014

 Ženska reprezentanca do 19 let je kvalifikacije za uvrstitev v naslednji krog kvalifikacij za evropsko pr-
venstvo tudi tokrat odigrala v odrancih in beltincih. Reprezentanci se ni uspelo uvrstiti v naslednji krog, 
kar je bilo ob nasprotnikih v skupini težko pričakovati. italija sodi v evropski vrh in ima več kot 20.000 
registriranih igralk, ki igrajo v različnih starostnih kategorijah in ligah. Poljska je letos osvojila evropsko 
prvenstvo za dekleta v starostni kategoriji do 17. leta.  za nekaj razredov slabša je bila le vrsta albanije. 

Dobra promocija 
ženskega nogometa

Najboljše strelke:
lucija kos (NK Velesovo) 3
tjaša misja (ŽNK Teleing Pomurje) 2
Evelina Kos (NK Velesovo) 2
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Odločno v kvalifikacije
»Ne bomo čakale, ampak bomo 
od prve sekunde napadle ter 
skušale z agresivno igro in pre-
singom priti do priložnosti ter 
čim prej zabiti gol. kako bomo 
igrale potem, bo odvisno tudi 
od vremena in utrujenosti 
igralk,« je že na uvodu v kvalifi-
kacije dejala selektorica kelen-
bergerjeva, ki bo tudi v novem 
kvalifikacijskem ciklusu vodila 
to starostno kategorijo.

Slovenija je v odrancih začela 
prepričljivo, s kar 8:0 je pred 300 
gledalci (v organizaciji ŽNk Rado-
mlje je prišel cel avtobus mladih 
igralk) odpravila litvo. gostje iz 
baltika so bile enakovreden tek-
mec le do 10. minute, potem pa 
je do izraza prišla slovenska na-
padalna in kombinatorna igra. 
Prednjačile so na levem boku, od 
koder je pretilo največ nevarno-
sti za gol gostij, za nameček pa 
so v veliki vročini Slovenke v pr-
vem polčasu dosegle dva, v dru-
gem pa kar šest zadetkov.

Izničile prednost
Že naslednja tekma je pokazala 
vse čare nogometne igre. Naša 
reprezentanca je to pot slabše 
pričela, v 51. minuti pa so beloru-
sinje povedle že 3:1. v pičlih treh 
minutah je lara ivanuša dosegla 

še dva zadetka, naši mladi upi pa 
so imeli še nekaj priložnosti za 
zmago.  a žoga ni hotela v gol. 
gostjam je uspelo v izdihljajih 
tekme zabiti za končni rezultat 
4:3. ob koncu so se veselile uvr-
stitve v naslednji krog, slovenske 
igralke pa so upale na uspeh pro-
ti belgiji. »Predaje ni, pred nami 
je še ena tekma. z zmago hoče-
mo v drugi krog kvalifikacij,« je 
sebe in soigralke hrabrila tina 
zadravec. Po dnevu počitka se je 
izkazalo, da je belgija premočna, 
saj je Slovenija po prvem polčasu 
zaostajala že za tri gole (0:3).

Po koncu kvalifikacij, Slovenija 
je bila za organizacijo vnovič 
deležna pohval s strani UeFa, 
je bilo v našem taboru prisotno 
razočaranje, igralkam pa je bilo 
jasno, da so zamudile izvrstno 
priložnost. »Nismo dali vse od 
sebe, ker nam vezna linija ni 
dala, toliko kot zmore. imele 
smo nekaj priložnosti, a jih ni-
smo izkoristile. trudile smo se, 
bo pa prihodnje leto boljše,« je 
dejala karmen godina, selekto-
rica kelenbergerjeva pa je doda-
la: »belgijke so zasluženo zma-
gale, igrajo moderen nogomet, 
izigrale pa so nas z igro po tleh. 
v vezni liniji smo bili prepočasni, 
nimamo pa niti tako hitrih igralk, 
da bi jim kljubovali.«

Talent ni dovolj
»z akcijo vsekakor nisem zado-
voljna. Pa ne z rezultatskega 
vidika. zgodilo se je ravno to, 
česar sem se najbolj bala, da na 
neprimeren avgustovski termin 
kvalifikacij ne bodo vsa dekleta v 
polni formi. tako mala reprezen-
tanca kot smo si ne more privo-
ščiti, da lahko posameznica parira 
le en polčas,« je še opozorila tina 
kelenberger in dodala: »Samo 
to, da si perspektiven, ne pome-
ni nič. za uspeh je potrebno de-
lati in garati. Pri nas smo štejeta 
borbenost in srčnost. Samo tako, 
ter seveda s strokovnim delom v 
klubih kot tudi na reprezentanč-
nem nivoju, bomo v prihodnje 
prišli do izraza s perspektivo v 
reprezentancah. v dekliškem no-
gometu imamo ogromno rezerv, 
ker določene posameznice ne 
živijo in razmišljajo kot športnice 
(splošna telesna pripravljenost, 
telesna konstitucija nogometaši-
ce, športna prehrana ipd.), ker se 
tihotapijo skozi ekipo. v individu-
alnem športu to ni možno.«

Reprezentanca do 17 let bo igra-
la kvalifikacije na domačih tleh, 
turnir pa bo oktobra 2014. v 
Slovenijo prihajajo izbrane vrste 
Nizozemske, Slovaške in izraela.

 Drago Perko

T Z N P T

1 Belgija 3 3 0 0 9

2 belorusija 3 2 0 1 6

3 Slovenija 3 1 0 2 3

4 Litva 3 0 0 3 0

Slovenija : litva 8:0

belorusija : Slovenija 4:3

Slovenija : belgija 0:5

kvalifikacije za EP 2014

 Slovenska ženska 
reprezentanca do 17 let 
je letošnje kvalifikacije 
za evropsko prvenstvo 
odigrala na domačih tleh. 
Po izvrstnem uvodu proti 
litvi je sledil rahel padec in 
nesrečen poraz proti be-
lorusiji, za konec pa je vrsta 
selektorice tine kelenberg-
er morala priznati premoč 
še belgiji, ki v zadnjih letih 
namenja veliko pozornost 
ženskemu nogometu. 

Odločno v boj za napredovanje

Najboljše strelke:
lara ivanuša (ŽNK Radomlje) 4
katarina gadnik (ŽNK Radomlje) 2
lara Prašnikar (Rudar Škale) 2
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Porast uporabnikov je bil sko-
kovit, maja 2011 je dosegla Fa-
cebook stran UeFa champions 
league prvi milijon uporabni-
kov. Pomembnejše prelomnice 
so bile kakopak ob rojstvu Fb 
strani UeFa champions lea-
gue, UeFa europa league in 
eURo 2012. ena pomembnej-
ših prelomnic je finale UeFa 
champions league leta 2012. 
Število sledilcev na Facebooku 
je tedaj preseglo 2,5 milijona, 
100.000 je bilo povezav preko 
google+, 20.000 na Fousquare, 
organizirali so tudi livestream 
prenos finalne tekme. za junij-
ski eURo 2012 na Poljskem in 
v Ukrajini so aktivirali twitter in 
poročanja o ozadjih (#askses-
sions). avgusta je sledila nova 
strategija na twitterju z uved-
bo računov @championsle-
ague in @europa league. 
tako je decembra 2012 število 
uporabnikov na vseh socialnih 
omrežjih doseglo 10 milijonov. 

leto 2013: 25-milijonska 
UEFA Facebook in Twit-
ter nogometna družina 
letošnje leto pa so pričakova-
no padli novi rekordi. Facebook 
stran UeFa champions league 

je tako v začetku novembra 
2013 (na dan 9. novembra) 
imela 14.982.449 prijateljev, 
stran UeFa europa league 
4.520.677 prijateljev in stran 
Uefa.com 925.217 prijateljev.  

Na twitterju je imel v začetku 
novembra uradni UeFa račun 
@championsleague 2,9 mi-
lijona sledilcev, @europalea-
gue 655.600 sledilcev in račun 
@UeFacom 670.300 sledilcev.  

Najmočnejši redni tekmovanji 
imata skupaj z uradno UeFa 
stranjo skupaj kar 20.428.343 
Fb sledilcev in  4.225,900 sle-
dilcev na twitterju, kar skupaj 
pomeni kar 24.654.243 nogo-
metnih navdušencev, ki to za-
nimivo igro spremlja aktivno, 
kar je za nogometni svet tudi 
trženjsko izjemno pomembno. 

Seveda pa so računi in strani 
aktivne tudi za žensko tekmo-
vanje UeFa Women's champi-
ons league (907.219 Facebo-
ok prijateljev, 1948 prijateljev 
na twitterju), Women's eURo 
(309.236 prijateljev na Face-
booku,12.300 na twitterju), 
aktivirajo tudi UeFa Futsal 
euro (prvenstvo v belgiji ja-

nuarja 2014 ima že 208.422 
sledilcev na Fb, 3523 sledil-
cev na twitterju), UeFa Un-
der-21 (476.000 sledilcev na 
Fb, 10.210 na twitterju), Uega 
training ground (286.000 sle-
dilcev na Fb, 22.400 na twi-
tterju) … nekatere strani pa 
so dostopne tudi v več jezi-
kih, že dve leti pred članskim 
evropskim prvenstvom v Fran-
ciji deluje tudi že stran UeFa 
eURo 2016 (že sedaj ima okoli 
12.000 sledilcev na twitterju 
in veliko, žal lažnih strani na 
Facebooku).

Takojšen odziv 
navdušencev

ob poplavi novih medijev in 
kanalov, tudi internetnih sne-
manjih in krajah posnetkov, 
UeFa ni ni imela druge izbire 
kot da je sama postala medij, 
saj po teh kanalih ponuja celo-
vito medijsko obdelavo tekem 
in njenih tekmovanj „v živo“ -  z 
besedo, fotografijo in videom. 
v živo lahko spremljamo vsako 
minuto tekme, dosegljive so 
postave, opisi akciji, podrob-
nosti, napovedi in nato seveda 
top trenutki tekem od zadet-
kov, izjav in analiz. Na ta način 

Nogomet      
- vladar socialnih omrežjih

Evropska nogometna zveza (UEFA) je v minulih letih dosegla impresivne rekorde pri obisku svo-
jih vsebin na socialnih omrežjih. Projekt se je začel januarja 2011 s postavitvijo Facebook strani 
UEFA Champions League, UEFA Europa League in EURO ter strani @UEFAcom na Twitterju. S 
februarsko izbiro urednika socialnih omrežij Josha Hershmana so pričeli z dnevno osvežitvijo 
vsebin na Facebooku, Twitterju in Google+, natančneje z 12-urnim dnevnim pokrivanjem in mo-
deriranjem vsebin ter detajlnejšim pokrivanjem tekem in turnirjev pod okriljem zveze. Za razvoj, 
strategijo in grafiko je odgovorna UEFA. 

NOGOMETNA ZVEZA 
SLOVENIJE IMA NA 

FacebookU  
zaviDljiviH 72.094 
SLEDILCEV IN 4.833 

Na tWitteRjU.

je UeFa je mobilizirala zlasti 
mlade ljubitelje nogometa, 
njene informacije so doseglji-
ve praktično povsod in takoj, 
pri čemer zaradi odzivnosti in 
večsmerne komunikacije nav-
dušencev tudi takoj izve, kaj 
jih zanima in o čem razmišljajo. 

Nogometni navdušenci svo-
ja čustva izrazijo nemudoma. 
Novico o prijateljskem objemu 
med zvezdnikom Real madri-
da cristianom Ronaldom in 
trenerjem machester United 
alexom Fergussonom po tek-
mi osmine finala 13. februarja 
2013 je všečkalo kar 138.200 
oseb, 11.956 ljudi jo je delilo 
naprej, kar 3.875 oseb pa jo je 
tudi komentiralo. 
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15
UeFa ima seveda več prijate-
ljev na Facebooku kot katera-
koli nacionalna zveza, toda tudi 
njim število navdušencev na-
rašča. Primerjava rasti števila 
privržencev med novembrom 
2012 in januarjem 2013 poka-
že, da je stran UeFa champions 
league tedaj za kar 284.000 
presegla rast vseh petih naj-
močnejših lig skupaj (angleške 
Premier league, španske Pri-
mere Division, italijanske Serie 
a, nemške bundeslige in ame-
riško-kanadske major Soccer 
league). Stran UeFa champi-
ons league je namreč v tem 
obdobju zabeležila porast za 
kar 2,1 milijona uporabnikov, 
Premiere league za 699.000, 
španska liga za 488.000, UeFa 
europa league za 588.000, Se-
rie a za 497.000, bundesliga za 
188.000, mlS za 9.000, Uefa.
com za 132.000. Novembra 
je angleška Premier league 
na Facebooku dosegla kar 
9.524.343 prijateljev in 3 mili-
jone na twitterju. Številke se-
veda govorijo o totalni ofenzivi 
socialnih omrežij

tudi Nogometna zveza Sloveni-
je je aktivna in uspešna na tem 
področju, tako ima na Facebo-
oku  zavidljivih 72.094 sledil-
cev in 4.833 na twitterju. med 
klubi pa pričakovano prednjači 
Nogometni klub maribor, ki 
je imel na dan 9. novembra na 
Facebooku 47.446 prijateljev 
in 2.756 sledilcev na twitterju. 
tudi nekateri drugi prvoligaški 

in več nižjeligaških klubov je 
aktivnih na tem področju, saj 
po teh kanalih sproti obveščajo 
navijače, nogometaše in spon-
zorje o svojih aktivnostih.

Socialna omrežja pa so večpla-
stna. ob tem ko številke same 
po sebi govorijo o popular-
nosti, novi kanali omogočajo 
komentiranje, vrednotenje ter 
širjenje informacij in seveda 
tudi vplivanje na množice ljudi, 
pri čemer so vse poteze, lastno-
sti igralcev, sodnikov, trenerjev 
še bolj pod drobnogledom in 
povzročajo posledice. Seveda 
so bile pod drobnogledom tudi 
prej, vendar do socialnih omre-
žij ni bilo kanalov, ki bi omogo-
čali tako hitro reagiranje in ta-
kojšnje mobiliziranje javnosti. 
tako kot so socialna omrežja 
odigrala pomembno vlogo pri 
mobiliziranju opozicije in str-
moglavljenju režima Hosnija 
mubaraka v egiptu ali organi-
ziranju ljudske vstaje „gotof je“ 
v mariboru in kasneje drugod 
po Sloveniji, tako so v nogo-
metnem svetu tudi vsakršne 
poteze sodnikov ali nogome-
tašev izrazito na očeh navijačev 
in omogočajo takojšnje izlive 
veselja in sreče, ali pa besa in 
nestrinjanja, skladno z nepred-
vidljivo človeško naravo. eden 
primerov je gotovo primer tur-
škega sodnika cuneyta cakir-
ja, ki je na tekmi lige prvakov 
manchester United – Real ma-
drid izključil domačega igral-
ca Nanija in s tem sprožil zelo 
burne odzive na vseh mogočih 
naslovih, zlasti na otoku, kar naj 
bi njegova odločitev omogočila 
kasnejšo prevlado in napredo-
vanje kraljevskega kluba. med 
drugim pa so angleški mediji 
njegovo naklonjenost Realu 
»dokazovali« tudi s tem, da na 
socialnih omrežjih sledi Real 
madridu in cristianu Ronaldu.

zanimiva je še ena primerjava. 
Po uradnih podatkih twitterja 
je bilo v letu 2012 doseženih 
šest twitter športnih rekordov, 
od tega kar pet v tekmovanjih 
UeFa, edinega ne-nogometne-
ga si lasti Superbowl. Po četr-
tem zadetku finala eURa 2012 

Rekordno število poslanih 
tvitov na sekundo  v letu 2012

15.358 
Finale Euro 2012

12.233 
Finale Lige prvakov Chelsea - Bayern Munchen

10.901 

Podelitev Grammyjev – Adele dobi 6 grammyjev 

 8.868   

Podelitve nagrade MTV- Beyonce

3.966
Kraljevska poroka

mIlIJONOV 
PRIJATELJEV 
ima Na Face-

bookU UeFiNa 
STRAN LIGE 
PRvakov.

je bilo namreč v twiter sfero 
poslanih kar 15.358 twitov na 
sekundo. Če številke primerja-
mo z nekaterimi drugimi „pop 
kulturnimi“ vrhunci lahko spet 
samo ugotovimo, kako popu-
laren je nogomet. tudi na dru-
gem mestu je namreč finale 
UeFa champions league chel-
sea - barcelona z 12.233 twitti 
na sekundo, šele na tretjem 
podelitev grammyjev – nastop 
adele, ki je dobila 6 grammyjev 
- 10.901 twitov na sekundo, na 
četrtem beyonce na podelitvi 
mtv  nagrad s 8.868 twiti na 
sekundo, kraljevska poroka pa 
je »zaslužila« 3.966 twitov.

UeFa bo preko socialnih omre-
žij promovirala tudi vse druž-
beno odgovorne akcije, ki jih 
podpira in kreira. to so akcija 
„FaRe“, ki združuje navijače, 
klube, etnične manjšin in sku-
pnosti v boju proti vseh oblikah 

diskriminacije. v njej sodelujejo 
klubi UeFa champions league 
in UeFa europa league, pose-
bej prepoznana pa je bila tudi 
kampanja „Respect“ z izme-
njavo nogometnih dresov, ki 
poudarja spoštovanje naspro-
tnika. v kampanji so sodelovali 
ambasadorji, kot nizozemska 
legenda surinamskega porekla 
clarence Seedorf  francoski no-
gometaš alžirskega rodu karim 
benzema, danski vratar Peter 
Schmeichel, legendarni sodnik 
Piereluigi collina in drugi. Pre-
poznavnost kampanje so merili 
v raziskavi, v kateri je sodelova-
lo 8,734 anketirancev. Ugoto-
vili so, da kampanjo prepozna 
51 % vprašanih, največ v Španiji 
69 %, najmanj, 27 %, pa v Rusiji. 
Še kdo dvomi, da je nogomet 
najpomembnejša postranska 
stvar na svetu?

 tomaž Ranc
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Hipotetično vprašanje: če bi srečali člove-
ka, ki še nikoli ni slišal za nogomet, kako bi 
mu ga opisali?
Nogomet ima povezovalno moč, ki je 
polna strasti. 
UeFa velja za eno najbolje organizira-
nih mednarodnih in evropskih športnih 
zvez. kaj je pri UeFa tako drugače v or-
ganizacijskem in marketinškem vidiku?
Sicer nisem prava oseba, da sodim, ali je 
UeFa res najboljša, vendar verjamemo 
v dobro opravljeno delo na področju 
marketinga in zagovarjamo resen mar-
ketinški pristop. v športnem marketin-
gu med glavne naloge običajno štejemo 
prodajo tv in sponzorskih pravic, ven-
dar mi verjamemo, da je to samo zaklju-
ček marketinškega procesa. marketing 
se začne z razvojem produkta, definicijo 
blagovne znamke in razvojem le-te, pro-
dajo in promocijskimi načrti, merjenji 
itd. gre za zelo podoben proces, kot pri 
»navadnih« produktih podjetij, ki nasto-
pajo na trgu. 

Kot vodja marketinga in sponzorstev upra-
vljate številne nogometne znamke. Katere 
znamke so v tem trenutku najbolj vredne 
in katere so v vzponu?
vse naše blagovne znamke in tekmova-
nja so enako pomembna, vendar je oči-
tno, da največ virov porabimo za ligo 

prvakov, evropsko ligo, eURo in kvali-
fikacije za eURo. z razvojem ženskega 
nogometa vse več pozornosti posveča-
mo tudi temu področju. 

UEFA investira veliko časa in sredstev v 
izobraževanje nacionalnih zvez. Zakaj je 
izmenjava znanja in izkušenj pomembna, 
čeprav delujejo zveze na različnih trgih?
Po mojem mnenju je podpora različ-
nim članicam zelo pomembna, še po-
sebej na področju marketinga, zato 
smo v naši ekipi eno osebo specializi-
rali za podporo nacionalnim zvezam. 
Čeprav zveze delujejo na različnih tr-
žiščih, se srečujejo s podobnimi teža-
vami in že mnogokrat smo videli, da 
nacionalne zveze ustvarjajo odlične 
rešitve. v izobraževalnih projektih se 
poizkušamo izogniti temu, da bi UeFa 
govorila nacionalnim zvezam kako 
naj delujejo, temveč jih spodbujamo, 
da najdejo rešitve v izkušnjah drugih 
nacionalnih zvez. Slednje pri tem ne 
tekmujejo med seboj in z osredotoče-
nostjo na lokalni trg so še bolj motivi-
rane za sodelovanje. 

Katere so največje razlike na področju 
marketinga in sponzorstev med evrop-
skimi državami?
moje prepričanje je, da je osnova v mar-

Navijači hočejo 
dober nogomet 

ketingu povsod enaka. Dobra oprede-
litev in jasno pozicioniranje produkta, 
prodaja in promocijska strategija, stra-
tegija aktivacije navijačev, strategija 
upravljanja odnosov s strankami itd. 
zato je največja razlika v nacionalnih 
zvezah v tem, ali so že implementirale 
takšen način marketinškega delovanja, 
ali še vedno prodajajo leD panoje. 

Če bi vas sponzor zelo splošno vprašal, 
kakšni potrošniki so nogometni navijači, 
kako bi jih opisali?
Preveč zapleteno je opisati navijače v 
nekaj besedah, saj imamo širok spek-
ter razlik med številnimi segmenti na-
vijačev. v UeFa smo s tem namenom 
izvedli poseben raziskovalni projekt, ki 
podrobno opredeljuje različne segmen-
te navijačev, njihovo povezovanje in 
spremljanje nogometa. Na ta način smo 
opredelili 10 segmentov odraslih navi-
jačev in 9 segmentov mladih navijačev.
 

Koliko ljudi dela v vašem oddelku? Kaj so 
vaše glavne naloge?

v oddelku marketinške aktivnosti in 
sponzorstva, ki je del divizije marketin-
ga (poleg nas sta še enoti medijske pra-
vice in tv produkcija), je zaposlenih 16 
ljudi. Naše delo se osredotoča na razvoj 
marketinških in promocijskih načrtov 

 Bo evropsko nogometno prvenstvo v Franciji čez dobri dve leti postreglo z novimi rekordi 
gledanosti športa? Zakaj imajo boljše možnosti za promocijo na EURO 2016 tudi sponzorji 
slovenskega nogometa in ali je sponzorstvo res samo prodaja pravic? O tem smo se pogo-
varjali z vodjo marketinga in sponzorstev pri UEFA Petrom Willemsom. 

PETER WILLEMS:
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 Peter Willems od leta 
2005 vodi marketing in 
sponzorstva UeFa, kjer 
je njegova glavna naloga 
upravljanje marketinških 
strategij vseh njenih 
blagovnih znamk in 
tekmovanj. Preden se 
je pridružil evropski 
nogometni zvezi si je 
izkušnje nabiral pri 
sponzorski agenciji 
octagon, revizijski hiši 
Deloitte&touche ter v 
podjetju Reebok. 
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za tekmovanja, sponzorstva in 
licenciranje, kar vključuje: razvoj 
strategij, pregled prodaje in 
upravljanje z agencijo caa11 za 
reprezentančna tekmovanja in 
agencijo team za klubska tek-
movanja, upravljanje znamke, 
raziskave in analize, razvoj novih 
produktov in marketinška pod-
pora nacionalnim zvezam.
 

Ženski nogomet tudi v Evropi po-
staja vse bolj popularen. Katere so 
glavne značilnosti ženskega nogo-
meta, ki pritegnejo sponzorje?
Ženski nogomet lahko ponudi 
sponzorju naraščajoč interes 
in rastočo izpostavljenost v tv 
prenosih ter veliko popularnost 
na nekaterih ključnih trgih, kot 
so Nemčija, Francija, anglija, 
Švedska in Norveška, veliko rast 
beležimo tudi v Španiji. Ženski 
nogomet nosi specifične vre-
dnote, kot so fair play, družinsko 
in prijateljsko naravnan šport, 
ki povezuje in ustvarja skupno 
strast. Hkrati pa se tudi med na-
vijači v ženskem nogometu po-
večuje število tistih navijačev, ki 
ga spremljajo zaradi igre same. 

Kvalifikacije za EURO 2016 so 
pred vrati. Katere so glavne spre-
membe na področju marketinga in 
sponzorstev?
glavna sprememba je v številu 
ekip, namesto 16 bo tako 24 na-
stopajočih, kar bo povečalo šte-
vilo držav v evropi, ki bodo direk-
tno povezane s tekmovanjem. 
Druga pomembna sprememba 
je centralizacija trženja za kvali-
fikacijske tekme za eURo 2016 
in Svetovno prvenstvo 2018. to 
pomeni, da sponzorji z investici-
jo v reprezentanco dobijo priso-
tnost skozi štiri leta. 

Koliko držav bo 
spremljalo EURO 2016?

v tem trenutku je to težko reči, 
eURo 2013, na katerem je sode-
lovalo 16 reprezentanc, pa sta 
si ogledali 2 milijardi gledalcev. 

Samo finale si je v živo ogledalo 
299 milijonov gledalcev po vsem 
svetu, kar je več kot dvakrat več 
od zadnjega Superbowla. 

Kaj dodatnih osem ekip na EURO 
2016 pomeni za sponzorje?
za sponzorje to pomeni, da bo 
dodatnih osem držav v evropi 
imelo še večji interes za tekmo-
vanje. S takšno platformo bodo 
sponzorji intenzivno prisotni v 
večjem številu držav, kar je po 
njihovem odzivu sodeč zelo do-
brodošlo. 

Katere novosti bomo videli na 
EURO 2016 na televizijskem, marke-
tinškem in sponzorskem področju?
ključna novost bo sprememba 
za navijače. Navijaške navade 
se spreminjajo in veliko bolj so 
povezani, četudi spremljajo tek-
movanje na stadionu ali pred 
tv ekrani. t.i. izkustvo drugega 
ekrana in druge promocijske 
aktivnosti, ki bodo spodbujale 
vključenost navijačev, so posta-
le veliko bolj pomembne. veliko 
novosti bomo videli na tem po-
dročju. 

Raziskave kažejo, da navijači 
pričakujejo tri stvari na eURU: 
dober nogomet, priložnost za 
proslavljanje in pristen stik z 
lokalno kulturo. Pri pripravi ak-
tivnosti bomo tako imeli te tri 
glavne lastnosti ves čas v mislih. 

Kako je po vašem mnenju gospo-
darska in finančna kriza vplivala na 
sponzorstva v Evropi?
mislim, da je njen glavni vpliv 
pri polarizaciji sponzorstev. Po 
mojem mnenju so sredstva pri 
večjih podjetjih še vedno na vo-
ljo za močne sponzorske plat-
forme, ki imajo pomemben glo-
balni doseg in na tem področju 
se tudi povečujejo. zagotovo pa 
najbolj prizadene manjše spon-
zorske platforme.

 vesna Stanić





46

NAŠNOGOMET           DECEMBER2013

Potem ko so Štajerci v kvali-
fikacijah za ligo prvakov v 2. 
krogu premagali birkirkaro, 
v 3. pa apoel iz Nikozije, so 
se prebili v tako imenovani 
»play-off«. v njem so izgu-
bili proti viktorii iz Plzna in 
ostali brez tako želenega 
igranja v skupinskem delu 
najelitnejšega klubskega 
tekmovanja, a si še tretjič 
zapored zagotovili skupin-
ski del evropske lige.

Žreb je slovenskim prva-
kom namenil skupino D, v 
kateri so še Rubin iz kazana, 
angleški Wigan in belgijski 
zulte-Waregem. »biti tri-
krat zapored v žrebu tega 
tekmovanja je privilegij. No-
bena skupina ni lahka, tudi 
ta ni. tekmeci prihajajo iz 
kakovostnih lig, proračuni 
so višji. to je liga, ki se igra 
za točke, gre za drugačen 
način tekmovanja. to je pri-
ložnost, da posamezniki in 
moštvo rastemo, da vidimo, 
kje smo v primerjavi s temi 
klubi. moštvu bo lažje, ker 

Vijoličasti najvidnejši
slovenski predstavnik 
v Evropi

 Nogometaše v evropskih tekmovanjih zima počasi podi z zelenic k zimskemu počitku. 
Med tistimi, ki so vso jesen gostili evropske tekmece in gostovali na zelenicah evropskih 
tekmovanj, je tudi Maribor kot edini preživeli slovenski predstavnik. 

imamo zagotovljenih šest 
tekem. Nismo favoriti, ne 
bomo pa se predali. Dali 
bomo vse, kar zmoremo,« 
je po žrebu povedal takra-
tni trener ante Čačić.
ta je nato mariborčane v 
evropskem tekmovanju 
vodil zgolj še na uvodni 
tekmi, v ljudskem vrtu je 
izgubil proti Rubinu z 2:5. 
Deset dni pozneje je hrva-
ški strokovnjak dobil odpo-
ved. »Še danes menim, da 
sem odšel nezasluženo, a 
je po drugi strani res nekaj 
manjkalo. Ni bilo več pri-
sotne prave kemije. Sem 
pa ponosen na ustvarjeno. 
v najbolj zahtevnem delu 
sezone, uvodnih mesecih, 
sem uresničil vse cilje. klub 
sem v prvenstvu zapustil na 
1. mestu in v skupinskem 
delu evropske lige. Finanč-
no smo ustvarili vse, klubu 
zagotovili 3,5 milijona evrov 
nagrad,« je za Sportal pred 
časom povedal Čačić. 

Nasledil ga je ante Šimun-

dža, ki je z ekipo nato na-
nizal poraz v Wiganu z 1:3, 
zmago v belgiji proti zulte-
-Waregemu s 3:1 in poraz 
doma proti belgijskemu 
tekmecu z 0:1. mariborča-
nom torej manjka še točka 
do uresničitve cilja, ki je vsaj 
osvojitev štirih točk, tako 
kot v lanski sezoni. a Šimun-
dža opozarja, da to ne bo 
lahko, tudi zaradi napak, ki 
se pojavljajo v igri maribor-
skega ponosa.

»Napake se dogajajo različ-
nim igralcem in ob tem je 
težko igrati. lahko se poja-
vijo pri mentalni pripravi na 
tekmo, niso tehnične in tak-
tične narave, to je čista de-
koncentracija, ki se pojavi, 
nasprotnik pa to zna izkori-
stiti,« je po tekmi proti zul-
te-Waregemu v ljudskem 
vrtu med drugim povedal 
Šimundža, ki pa ne obupuje. 

»za noben klub poraz ni 
dobrodošel, kar se tiče ne-
gativnih rezultatov v tem 

trenutku, to ni bilo priča-
kovano, v evropske tekme 
smo šli z ambicioznostjo, 
smo dovolj izkušeni, klub je 
napredoval. veseli me, da 
nismo v fazi, ko ne bi igrali. 
ko igramo, si ustvarjamo 
priložnosti, a žoga prepro-
sto ne gre v gol. Ne obupu-
jemo, gremo naprej,« pravi 
Šimundža. maribor do kon-
ca tega dela evropske lige 
čaka še domač obračun z 
Wiganom sredi decembra.
Drugi slovenski predstav-
niki v evropskih tekmova-
njih so znova hitro končali 
svoje nastope. Domžale 
so v 1. krogu kvalifikacij za 
evropsko ligo izgubile pro-
ti romunski astri giurgiu s 
skupnim izidom 0:3, celje 
pa proti tromsoeju z 2:3. v 
2. krogu kvalifikacij je imela 
pravico nastopa še ljubljan-
ska olimpija, a zaradi manj 
doseženih golov v gosteh 
(skupni izid je bil 3:3) izpa-
dla proti slovaški Žilini.

 Leon Rosa
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Skupina D (pred 6. krogom)

dejan mezga
86' Rubin - Maribor

49'  Zulte Waregem - 
Maribor

matic Črnic
21'  Zulte Waregem - 

Maribor

aleš mertelj
34'  Zulte Waregem - 

Maribor

Tavares
60' Wigan - Maribor

martin milec
35' Maribor - Rubin

Nusmir Fajić
73' Maribor - Rubin

Tekme NK maribor (brez 6. kroga) 

T Z N P točke

1 Fc Rubin kazan 5 3 2 0 11
2 Sv Sulte Waregem 5 2 1 2 7
3 Wigan athletic Fc 5 1 2 2 5
4 Nk maribor 5 1 1 3 4

NK maribor : Fc Rubin kazan 2:5
Wigan athletic Fc : NK maribor 3:1
zulte Waregem : NK maribor 1:3
NK maribor : zulte Waregem 0:1
Fc Rubin kazan : NK maribor 1:1
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Spodbuden začetek priprav

Da bo letos Pomurkam tež-
ko, je bilo jasno že po žre-
bu. Žreb kroglic je hotel, da 
v Pomurje pridejo poljska 
Unia Raciborz, beloruska  
Fc bobruichanka in alban-
ska kS aDa velipoje. za 
nastope v ligi prvakov se je 
ekipa okrepila z aniso Rola, 
Saro ketiš in moniko conjar 
(agram zagreb) ter katari-
no Puš in kristino erman. v 
času priprav so slovenske 
prvakinje odigrale štiri pri-
pravljalne tekme, največ 
doslej, največ samozavesti 
pa je varovankam bojana 
jančarja vlil remi  (1:1) proti 
ruski zvezdi iz Perma, ki je v 
sezoni 2008/09 igrala v fina-
lu lige prvakinj.

Poljakinje pokazale zobe

Poljske prvakinje, tudi četr-
tfinalistke lanske lige prva-
kinj, so dokazale, da so čvr-
sta in kompaktna ekipa, ki je 
s pridom izkoristila napake 
domače vrste. v 21. minu-
ti je za 1:0 zadela chinasa, 
pred iztekom prvega polča-
sa pa so prek chudzikove 
povedle 2:0. odmor med 
polčasoma je domačinkam 
dobro del, v drugem polčasu 
so bile na trenutke celo bolj-

ši tekmec, nagrada pa je pri-
šla v 64. minuti, ko je na 1:2 
znižala andreja Nikl. temu 
je sledila napaka v obram-
bi, Poljakinje so povišale na 
1:3, do konca srečanja pa 
se rezultat ni več spreme-
nil. Domačo vrsto pa je ob 
koncu srečanja pohvalil tudi 
gostujoči trener Remigiusz 
traininski, ki ni pričakoval, 
da je slovenski prvak tako 
kakovostna ekipa. »bili smo 
simpatična ekipa, ki je igrala 
dobro, a ostala brez točk. 
mojim igralkam nimam kaj 
zameriti, igrale so zelo do-
bro, dale so vse od sebe, žal 
pa je bilo preveč tehničnih 
napak, ki so nas stale boljše-
ga rezultata,« se je z dobrim 
umetniškim vtisom skušal 
potolažiti trener jančar.

zmaga proti beloruskemu 
prvaku je dala nekaj upanja, 
a se je zdelo, da bo rezultat 
3:1 prenizek za napredova-
nje v naslednji krog. Sloven-
ske prvakinje so s prepričlji-
vo zmago nad albanskimi 
prvakinjami (13:0) končale 
nastop v kvalifikacijah za 
ligo prvakinj. tanja vrabel 
pa je dosegla kar sedem 
zadetkov. a s točko na tek-
mi proti beloruskim prvaki-
njam (1:1)  si je mesto v pre-
stižni ligi zagotovila poljska 
Unia. Slovenkam sta zmanj-

kala dva gola. »cilj smo si 
zadali, nismo pa ga uspeli 
doseči. Nismo se uvrstili v 
nadaljnje tekmovanje, de-
kletom pa nimam kaj zame-
riti. Dale so vse od sebe. Žal 
pa smo na prvi tekmi nare-
dili preveč napak, da bi prišli 
do vsaj točke proti Poljaki-
njam,« je bil jasen jančar.

Posodobili infrastrukturo

kljub temu, da so še drugič 
ostali pred vrati najmočnej-
šega evropskega ženskega 
tekmovanja, so v beltincih 
ponosni na storjeno. Stadi-
on v beltincih je tekmovanje 
v ligi prvakinj pričakal v pre-
novljeni podobi. Namestili 
so nov semafor, pred tem 
so dozidali novo slačilnico, 
vse prostore so prepleskali, 
garderobe pa so dobile tudi 
nove klopi. Namestili so še 
toplotno črpalko za 1000 
litrov vode. »ker je za travo 
tako poskrbljeno, smo imeli 
celo leto izjemne pogoje za 
delo,« je ponosen na storje-
no direktor Štefan kozic, ki 
je zadovoljen tudi z rezul-
tatskim izplenom leta 2013, 
v prvi vrsti z ligo prvakinj. 
»Spet nam je malce zmanj-
kalo. Proti belorusinjam 
smo še sedemkrat stresli 
okvir vrat, žal je bilo tako,« 
obžaluje neuvrstitev v nov 

krog in v isti sapi napove, da 
bodo prihodnje leto v pri-
meru, da so prvaki, vnovič 
napadli to elito, kar bi kro-
nalo več kot 15-letno delo-
vanje kluba. »imamo sedem 
selekcij, s tremi U7, U9 in 
U11 tekmujemo v deški ligi 
mNz murska Sobota, z osta-
limi štirimi pa pod okriljem 
NzS-ja, v klubu pa je osem 
trenerjev. Če bi mi kdo to 
pred leti rekel, bi se mu 
samo smejal, borimo se,« je 
odločen kozic, ki pa opozar-
ja na tisto temno plat. »S fi-
nancami je težko. vsak dan 
težje, bi lahko rekel. Prek 
noči se lahko vse spremeni. 
Stroškov je precej. Upam, 
da uspemo zadržati klub na 
tej ravni in še naprej uspe-
šno krmariti.«

mlade prihajajo

v Pomurju je skrivajo, da si 
želijo močnejših tekem, ki 
bi bile še kako koristne prav 
za nastope v ligi prvakinj. 
»med letom je takih tekem 
premalo, zato se potem to 
vidi, ko pridemo na medna-
rodno sceno,« dodaja kozic, 
ki pa doda, da bo klub ostal 
zvest svoji filozofiji – še na-
prej bodo priložnost dobi-
vale mlade igralke. »bojan 
jančar ve, kako se stvari 
streže. Postopoma v ogenj 

Slovenske prvakinje 
prekratke za dva gola

 Slovenske državne prvakinje, igralke ŽNK Pomurje, so se dostojno predstavile v ev-
ropski Ligi prvakinj, kjer so vnovič gostile skupino na domačih tleh. Varovanke Bojana 
Jančarja sta do napredovanja med elito ločila le dva gola. Kljub tej smoli v Beltincih ne 
mečejo puške v koruzo, Ligo prvakinj bodo napadli vnovič.
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pošilja mlade nogometašice, 
od vsake pa postopoma pri-
čakujemo več.«

Še vedno pa narašča zanima-
nje za ženski nogomet. Ne 
mine dan, da ne pride kaka 
nova igralka. »Saj ne vemo, 
kje je konec tega. Upam, da 
bomo vse to zmogli,« ima še 
nekaj dodatnih sladkih skrbi 
kozic, ki že pogleduje v leto 
2014. Nekaj sprememb bo 
tudi v članski vrsti. ekipo je 
že zapustila kristina erman, v 
avstrijo pa na posojo odhaja 
tudi kaja eržen.

»veseli smo, ker se je poškod-
bi vrnila v naše vrste Staša 
Špur, z islandije pa je prišla 
mateja zver,« sklene kozic, ki 
mu s sodelavci ne manjka vo-
lje in energije za končni napad 
in preboj med 32 najboljših. 
Naj se to zgodi že leta 2014!

 Drago Perko
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Ponosni na Ukrajino 
in Portugalsko
»to je bila vrhunska tekma! 
mislim, da celo najboljša, od-
kar vodim reprezentanco. 
igrali smo proti vrhunski ekipi, 
a moji fantje to pot niso popu-
ščali. borili so se, čeprav smo 
imeli v določenih situacijah 
manj žogo v nogah,« je bil po 
veličastnem uspehu navdušen 
selektor andrej Dobovičnik, 
ki je še 113-ič vodil repre-
zentanco. Prav članska vrsta 
je tista, ki je konec marca to 
uspešno leto tudi zakoličila. 
Na kvalifikacijah za evropsko 

prvenstvo, ki Slovenijo čaka 
med 28. januarjem in 8. febru-
arjem v belgijskem antwer-
pnu, so bili naši reprezentanti 
superiorni,v odločilni tekmi so 
dali vetra tudi Ukrajini. Še več: 
Slovenija je bila ob Rusiji edi-
na, ki se je na prvenstvo sta-
re celine uvrstila že po dveh 
krogih. Žreb je hotel, da bodo 
v belgiji na evropskem prven-
stvu (tam je leta 1992 na neu-
radnem evropskem klubskem 
prvenstvu prvak že postal lju-
bljanski vuko) igrali proti italiji 
in azerbajdžanu.
»Fantje so opravili delo z 

odliko. Presenetili smo favo-
rizirano Ukrajino. lahko smo 
ponosni, saj smo v teh kvalifi-
kacijah naredili korak naprej. 
Ne samo, da smo utrdili to 
vzdušje, ki smo ga imeli, tu 
je prisoten tudi kvalitativen 
preskok. z direktnim prebo-
jem na EP nismo presenetili 
le samega sebe, ampak celo-
tno futsal javnost, za name-
ček smo bili tudi edino pre-
senečenje v teh kvalifikacijah 
v sedmih skupinah,« je jasen 
selektor Dobovičnik, ki je z 
ekipo jeseni že začel cikel pri-
prav. ta je letos drugačen: vi-

T Z N P T

1 Slovenija 3 3 0 0 9

2 Ukrajina 3 2 0 1 6

3 turčija 3 1 0 2 3

4 Anglija 3 0 0 3 0

Turčija : Slovenija 3:5

Slovenija : Ukrajina 8:3

Anglija : Slovenija 2:5

kvalifikacije za EP 2014

 za slovenski futsal se končuje eno lepših in uspešnejših let, piko na i pa je 
postavila članska reprezentanca, ki je v osrčju Portugalske z lekcijo ugnala 
domačo vrsto (2:4), sicer tudi uradno peto najboljšo ekipo na svetu.

Najboljši strelci:
Kristjan Čujec 7 golov
Sebastijan Drobne 3
Benjamin Melink 3
Igor Osredkar 2
Rok Mordej 1

leto 2013 eno 
najuspešnejših za 
futsal v Sloveniji
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T

1 Dinamo moskva 9

2 ekonomac kragujevac 6

3 Slov-matic bratislava 3

4 Fc litija 0

FC Litija - Ekonomac 2:4

FC Litija - Slov-Matic 3:4

FC Litija - Dinamo 2:6

liga prvakov, elitni del

Najboljši strelci:
Damir Pertič 6
Igor Osredkar 4
Dejan Simić 3

kend priprav ni, vse tekme pa 
Slovenija igra v uradnih UeFa 
terminih. to pa zato, ker več 
kot polovica reprezentantov 
igra v tujini (italija, Francija, 
Srbija, Portugalska).

Izbrana vrsta U21 
in selekcioniranje
»Na zbore reprezentance se 
ne hodi počivat, ampak de-
lat. vsakič znova želimo na-
rediti nekaj novega in korak 
naprej,« je poudaril trener 
slovenske vrste U21 ma-
tej kavčič, ki je letos poleti 
zmagala na turnirju v Novem 
Sadu, novembra pa se je na 
dveh tekmah predstavila tudi 
domači javnosti. v Naklem je 
Poljake odpravila s 5:2, v trži-
ču z 2:1.

»Delamo tisto, kar smo rekli 
– kontinuiteto treningov in 
zborov. Neprestano gradimo 
in vsakič nekaj dodamo. igral-
ci so vse skupaj hitro in dobro 
sprejeli. vedo, kaj se od njih 
zahteva in kako naj bi izgle-
dalo. tale nova igra jim je tudi 
všeč, zato jo še hitreje osva-
jajo. bistvo pa je, da se pote-
ze avtomatizirajo. Potem ne 
bomo izgubljali časa s tem, 
ko je treba pomisliti, kaj naj 
naredijo v igri. več kot bomo 
imeli zborov, hitreje in boljše 
bo to delovalo,« trener kavčič 
ne skriva navdušenja nad od-
nosom igralcev.

ob članski in vrsti U21 se ni 
pozabilo na mlajše selekcije. 
Ne le da tudi letos potekajo 
tekmovanja U13, U15, U18 in 
U21, začelo se je tudi načrtno 
selekcioniranje za fante v sta-
rosti do 18 let. Pod vodstvom 
Dušana Razborška, ki pred-
seduje strokovnemu odboru 
pri kmN NzS, so bili marca 
in aprila opravljeni pregledni 
treningi.

Spodbudna gesta NZS
za slovenski futsal se ni bati, 
čeprav gmotni položaj klu-
bom povzroča precej skrbi. 
Na veliko odobravanje med 
klubi je naletela poteza No-
gometne zveze Slovenije. 

Predsednik kmN NzS in član 
io NzS vlado močnik ter re-
ferent za futsal Stane kokalj 
sta pripravila in obrazložila 
predlog za znižanje stroškov 
za futsal klube, ki ga je io NzS 
potrdil na svoji 19. redni seji, 
2. decembra 2013.  Udeležen-
ci 1. SFl in 2. SFl bi tako mo-
rali v januarju 2014 poravnati 
drugi del kotizacije za tekmo-
vanje v slovenskih futsal li-
gah, sprejet sklep pa ukinja 
plačilo drugega dela kotiza-
cije. kotizacija za tekmova-
nje v sezoni 2014/2015 in še 
nadaljnje sezone bo nižja za 
50 % odstotkov, prav tako v 
tekmovanju U21. v časih, ko 
vsak evro pride še kako prav, 
je omenjena novica prav go-
tovo dobrodošla za proraču-
ne futsal klubov ter nadaljnja 
spodbuda za že tako kvalite-
tno delo vseh futsal sredin.   

liga prvakov v Sloveniji
v taboru Fc litije so najprej 
spomladi proslavili 10. na-
slov državnega prvaka (s 3:0 
v zmagah so v finalni seriji 
odpravili kmN Dobovec tr-
govine jager), potem pa vno-
vič nastopili v ligi prvakov. 
Po uspehu na cipru, kjer so 
se prebili v drugi krog, so še 
sedmič gostili turnir lige pr-
vakov. v konkurenci ruskega 
Dinama, slovaškega Slov-ma-
tica in srbskega ekonomca so 
zasedli 4. mesto brez osvoje-
ne točke.

trener bojan Žunko je po 
koncu turnirja priznal, da je 
ponosen na svoje fante. »za-
služili bi si vsaj eno zmago. 
bili smo blizu, dostojno smo 
se upirali tudi Dinamu,« je 
dejal novinec na klopi 10-kra-
tnega državnega prvaka. Nad 
potekom in izvedbo ni bil nav-
dušen kapetan igor osred-
kar, ki je želel zabeležiti vsaj 
eno zmago. »Ni šlo. vsako 
leto bomo težje držali korak 
z evropo. Delamo trdo, za-
vzeto, a to ni vedno dovolj,« 
opozarja igi, ki se spogleduje 
z odhodom na tuje. Ne skriva, 
da je v minulih dneh opravil 
nekaj pogovorov, in da se čas 

slovesa bliža. S podobno idejo 
se resno spogleduje tudi vra-
tar Damir Puškar. »težko nam 
bo,« pa mile Simeunovič od-
vrne na naše vprašanje, kako 
bo z litijo po obdobju igorja 
osredkarja, ki je v dresu klu-
ba pustil izjemen pečat. »igor 
si zasluži, da gre v tujino. Če 
mu želimo dobro, potem mu 
je treba to omogočiti. moral 
bi oditi že lani, ko je igral še 
boljše. v Sloveniji je dosegel 
vse, napredovati ne more, 
le stagniral ali pa nazadoval 
bo,« pravi Simeunovič, ki pa 
kljub temu najavlja, da se bo 
litija borila za najvišja mesta 
v državnem prvenstvu. S po-
tekom in izvedbo turnirja so 
bili zadovoljni organizatorji. 
Pogrešali so le nekaj več gle-
dalcev. »organizacija je pote-
kala nemoteno tudi s pomo-
čjo rutine, ki jo premoremo 
po štirih turnirjih v zadnjih 
dveh letih, skupaj sedmimi v 
13-ih sezonah lige prvakov,« 
pojasni direktor turnirja mar-
ko jurjevec, ki si je želel še 
več gledalcev na tribunah. 

Pokal in ženska liga
to pot prvič je finalni pokalni 
turnir gostil Podčetrtek, saj 
so terme olimia uradni spon-
zor pokalnega tekmovanja. 
gledalci na tribunah in pred 
zasloni Šport tv so lahko 
uživali v dobrih predstavah, 
zmaga pa je odšla na Škofije 
v tabor kmN bronx. 
tekmovalno-licenčni oddelek 
NzS je prisluhnil tudi klubom 
in pripravil vse za začetek 

novega državnega prvenstva 
– 07.12.2013 so bile odigra-
ne prve tekme ženske futsal 
lige. tekmovanje bo poteka-
lo turnirsko po štirikrožnem 
sistemu, na sporedu bo šest 
turnirjev. Dva turnirja bosta 
decembra, dva januarja in dva 
februarja. Po koncu te serije 
bomo dobili prvo in drugo-
uvrščeni ekipi, ki se bosta 
za naslov prvaka pomerili v 
tekmi finalnega srečanja fut-
sal pokala terme olimia. v 
ligi imajo pravico nastopa le 
igralke futsala. v lovu na prvi 
državni naslov sodelujejo de-
kleta iz ŽNk celje, Fragmat 
extrema, kalc vizije ilirska 
bistrica in kmN Slovenske 
gorice.

 Drago Perko
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vsak doseženi zadetek predstavlja 
zelo pomemben dogodek na tekmi. 
za igralce in privržence moštva, ki je 
zadetek doseglo, je to izredno vese-
lje, za nasprotnike pa veliko razoča-
ranje, žalost, mogoče solze in včasih 
tudi negodovanje, da je zadetek do-
sežen na nepravilen način. ali je to 
sploh mogoče? Da bi sodnik priznal 
zadetek, ki je dosežen na nepravilen 
način in v nasprotju s pravili? Na ža-
lost smo tudi to že doživeli. Pa ne na 
kakšni tekmi nižjega ranga, temveč 
na zelo pomembni tekmi za evropsko 
prvenstvo. Spomnimo se kvalifikacij-
ske tekme med Slovenijo in italijo v 
mariboru. Slovenija je dosegla zade-
tek, ki ni štel, ker ga sodniki niso vi-
deli. Žoga je po strelu zadela prečko, 
se od nje odbila na tla in ostala na 
igrišču. ali je žoga pri tem prešla črto 
v vratih, ali ne,  ni videl nihče na sta-
dionu. Pomočnik sodnika na tej stra-
ni je stal v pravilnem položaju, v liniji 
predzadnjega obrambnega igralca, 
kakšnih 15 m od vrat. Nobena tv 
kamera ni mogla potrditi, da je cela 
žoga prešla črto v vratih in se potem 
zaradi rotacije vrnila v igrišče. Po dol-
gem času, ko se je igra že nadaljevala, 
je kamera, ki je bila visoko nad vrati, 
pokazala to, kar smo vsi želeli. Žoga 
je bila v celotnem obsegu čez črto v 
vratih in zadetek bi moral veljati. 

to ni edini sporni primer v zgodovi-
ni nogometa. Pred kratkim je bil v 
nemški bundesligi priznan zadetek, 

ko je žoga šla v vrata skozi luknjo v 
mreži. Sodniki so zadetek priznali, 
obrambni igralci niso protestirali. ka-
sneje so napako ugotovili s pomočjo 
posnetkov. in to se zgodi v Nemčiji, 
ki se ponaša z zelo dobro organizi-
ranim državnim prvenstvom, bunde-
sligo.  Spomnimo se tudi zadetka na 
finalni tekmi evropskega prvenstva 
leta 1966 med anglijo in Nemčijo, ko 
je pomočnik priznal zadetek v korist 
anglije, a žoga ni prešla črte v vratih. 
lahko bi našteli  še veliko podobnih 
primerov, kar govori o veliki odgo-
vornosti sodnikov pri presoji o tem, 
ali je zadetek dosežen in ali je bil do-
sežen na pravilen način. Priznani ali 
nepriznani zadetki odločajo o prvem 
mestu ali pa o izpadu iz lige, česar se 
morajo sodniki dobro zavedati.

zadetki doseženi na nepravilen na-
čin so bolj izjema kot pravilo. vseeno 
pa smo velikokrat priča neprijetnim  
scenam po doseženem zadetku.  
obrambni igralci skušajo sodniku 
dopovedati, da je bil pred zadetkom 
igralec v prepovedanem položaju, da 
je napadalec naredil prekršek, ali da 
je igral z roko itd. Na žalost mnogi 
napadalci radi uporabijo tudi prepo-
vedana sredstva samo zato, da svo-
jemu moštvo priborijo zmago.  ali bi 
nas teh težav rešila uvedba tehničnih 
pripomočkov v vratih? verjetno, ven-
dar je to mogoče predvsem na najpo-
membnejših tekmovanjih, na nižjem 
nivoju pa to ni možno, med drugim 

Zadetek: 
da ali ne?

tudi zaradi finančnih težav. Sodniki 
na nižjih ligah se bodo večno ukvarja-
li z mislijo, ali je žoga prečkala črto s 
celotnim obsegom. 

kako pa to ureja Pravilo 10, ki govori 
o tem, kako se doseže zadetek?  Pra-
vilo je zelo skopo, saj lahko v njem 
preberemo le to, da je zadetek do-
sežen, ko žoga s celotnim obsegom 
preide prečno črto med vratnicama 
in prečko, pod pogojem, da ekipa, ki 
je dosegla zadetek, pred tem ni kršila 
Pravil igre.  in to je vse. Pri vsaki od-
ločitvi  o priznanju zadetka mora so-
dnik premisliti o naslednjem:

· ali je žoga v celotnem obsegu prešla 
črto v vratih;

· ali je bila žoga preden je prešla črto 
v vratih v igri ali ne;

· pri nekaterih nadaljevanjih z igro ne 
moremo neposredno doseči zadetka;

· ali je bil neposredno pred zadetkom vpliv 
nekega zunanjega dejavnika na igro;

· ali je igralec napadajoče strani pred za-
detkom kršil pravila igre (ne sme biti v 
prepovedanem položaju ali narediti pred 
tem prekrška v skladu s Pravilom 12.).

Sodnik bo priznal zadetek samo v 
primeru, ko je popolnoma prepričan, 
da je bil zadetek pravilno dosežen in 
da je žoga prečkala črto s celotnim 
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PRED KRATKIM JE BIL 
V NEMšKI BUNDESLIGI 

PRIZNAN ZADETEK, 
KO JE ŽOGA ŠLA V 

VRATA SKOZI LUKNJO 
V MREŽI. SoDNiki So 
zaDetek PRizNali.

obsegom. to je zelo pomembno, saj 
Pravilo 10 nadalje določa, da je zmago-
valec na tekmi tisto moštvo, ki doseže 
več zadetkov. vse drugo v igri: telesna 
in tehnična pripravljenost igralcev, 
taktika, navdušujoče poteze prispe-
vajo k istemu cilju - doseganju zadet-
kov.  Napake, ki jih sodnik naredi na 
sredini igrišča,  gledalci in igralci hitro 
pozabijo, nepriznan zadetek pa Niko-
li. Nepriznan zadetek ali  nedosojena 
enajstmetrovka spremljata sodnika še 
dolgo po zadnjem žvižgu na tekmi.

zato se mora sodnik med igro in ob 
doseganju zadetka postaviti tako, da 
skupaj s pomočnikom na tej strani 
popolnoma nadzorujeta prehod žoge 
preko črte v vratih. Preden sodnik pri-
zna zadetek in pokaže z roko proti sre-
dini igrišča, bo vedno pogledal svojega 
pomočnika na tej strani. Pomočnik  bo 
takoj stekel nekaj korakov proti sredi-
ni, če je zadetek pravilno dosežen oz. 
bo ostal na mestu in z dvignjeno zasta-
vico signaliziral, če meni, da je bilo kaj 
narobe.  ob vsakem zadetku pokažejo 
igralci obeh moštev emocije, ki lahko 
privedejo do nekontroliranih in nedo-
voljenih dejanj. Sodniki se  morajo po 
zadetku še kakšen trenutek osredo-
točiti na igralce. Dobro sodelovanje s 
pomočnikom je velikokrat bistvenega 
pomena pri presoji ali je bil zadetek 
pravilno dosežen. za odločitev pa od-
govornost vedno nosi sodnik. 

 milovan Nikolič
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 Mladinsko letovišče in zdravilišče Debeli rtič je eno najbolj zaželenih poletnih destinacij pri 
otrocih, ki poletje preživljajo v družbi svojih vrstnikov. Polotok, ki je od Italije oddaljen le nekaj 
sto metrov in kjer so otroci prvič letovali že pred 60 leti, si želi, da bi njihovi mladi obiskovalci 
imeli tudi pravo nogometno igrišče. S pomočjo NZS in obiskovalcev nogometnih tekem bo 
prihodnje poletje na Debelem rtiču že v pravih nogometnih barvah.

Debeli rtič je do leta 2010 veljal samo 
za poletno letovišče, a zaradi ugodne 
klime otroci v okviru šol v naravi, zdra-
viliškega zdravljenja ali zdravstvenega 
letovanja lahko aktivno počitnikujejo 
skozi vse leto. v enem koledarskem 
letu na Debelem rtiču beležijo 78.500 
nočitev, med katerimi jih tri četrtine 
ustvarijo otroci. v okolici je poskrblje-
no za različne prostočasne aktivnosti 
in dejavnosti za otroke in mladostnike, 
a za mnoge otroke je največje veselje 
pravo nogometno igrišče, ki ga do se-
daj niso imeli.

NzS je v skladu s svojim poslanstvom 
spodbujanja nogometa mladih in soci-
alne vključenosti s pomočjo nogometa 
z Rdečim križem, ki upravlja mladin-

sko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, 
sklenila dogovor o pomoči pri izgradnji 
malega igrišča iz umetne trave. 10 tisoč 
otrok, ki vsako leto počitnikuje na De-
belem rtiču, bo tako že prihodnje pole-
tje uživalo na novi zelenici. 

Postani nogometni 
prijatelj Debelega rtiča!

Sredstva, ki jih bo NzS namenila za mla-
de obiskovalce Debelega rtiča, se zbira-
jo v posebni akciji »Postani nogometni 
prijatelj Debelega rtiča«. Posamezniki in 
nogometni navdušenci k uresničitvi no-
gometnih sanj v najbolj obiskanem mla-
dinskem letovišču v Sloveniji prispevajo 
z nakupom vstopnic za tekme a repre-
zentance. Posebna priložnost pa čaka 
podjetja, ki z nakupom sponzorskega 
paketa »Nogometni prijatelj Debelega 
rtiča« dobijo oglasni prostor na statičnih 
panojih in zahvalo za sodelovanje v akci-
ji, ki bo ustvarila nova prijateljstva med 
otroci in mladostniki.

vesna Stanić

10 tisoč otrok se že veseli 
novega nogometnega igrišča

v akciji »Postani nogometni prijatelj 
Debelega rtiča« je sodelovalo že več 
kot 25.000 obiskovalcev nogomet-
nih tekem a reprezentance, ki so 
z nakupom posamezne vstopnice 

prispevali 2 evra za novo nogomet-
no igrišče na Debelem rtiču.  
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PREGLED 
LETA 2013



56

NAŠNOGOMET           DECEMBER2013

PReDStavitev SReČka kataNca v 
VLOGI NOVEGA SELEKTORJA SLOVENIJE 
Na NoviNaRSki koNFeReNci.

SelektoR RePRezeNtaNce U21 tomaŽ kavČiČ 
PREJEMA PLAKETO NZS IZ ROK PREDSEDNIKA NZS 
alekSaNDRa ČeFeRiNa.

PRijateljSko tekmo meD SloveNijo iN biH v 
StoŽicaH 6. FebRUaRja 2013 je zazNamoval SNeg. 

PREGlEd lETa 2013
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16. aPRila 2013 je Na bRDU PRi kRaNjU Potekala 
ReDNa letNa SkUPŠČiNa NzS.

NOGOMETAšI NK MARIBOR 
SO OB OSVOJITVI NASLOVA 
DRŽavNiH PRvakov za SezoNo 
2012/13 DvigNili Nov Pokal.

PODPIS MEMORANDUMA O 
PARTNERSTVU MED KULTURO 
IN šPORTOM S SLOVENSKO 
FilHaRmoNijo.

UTRINEK Z DERBIJA 
MED NK OLIMPIJO 
iN Nk maRiboRom.

PoSvet S klUbi 1. SNl Na bRDU PRi kRaNjU.  

PREGlEd lETa 2013
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PREGlEd lETa 2013

SloveNSka FUtSal RePRezeNtaNca Se je UvRStila Na 
evRoPSko PRveNStvo, ki bo jaNUaRja 2014 belgiji.

UtRiNek S kvaliFikacijSke tekme 
SloveNija – NoRveŠka v maRiboRU.

aleŠ zavRl, SReČko kataNec iN alekSaNDeR ČeFeRiN Po Seji izvRŠNega oDboRa 
NzS ob imeNovaNjU kataNca za Novega SelektoRja,  4. jaNUaRja 2013
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PREGlEd lETa 2013

obiSk Delegacije HRvaŠke NogometNe 
zveze HNS Na SeDeŽU NzS.

alekSaNDeR ČeFeRiN iN FRaNc koŠiR ob PoDPiSU 
DogovoRa o SoDelovaNjU meD NzS iN RDeČim 
kRiŽem SloveNije. 

alekSaNDeR ČeFeRiN iN aleŠ zavRl Na 
SReČaNjU S PReDStavNiki SloveNSke vojSke.

PRemieRka aleNka bRatUŠek Na kvaliFikacijSki tekmi ŽeNSke 
RePRezeNtaNce PRoti NemČiji v koPRU 26. oktobRa 2013.
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Po vsem tem smemo torej 
leto 1913 šteti za leto usta-
novitve Sk Slovana, za zače-
tek njegovega dejanskega 
delovanja pa leto 1919. Naj 
zgodovinska dejstva govori-
jo v prid prvi ali drugi številki, 
vsekakor drži, da se Sk Slo-
van uvršča med najstarejša 
slovenska športna društva. 
ker pa deluje Sk Slovan od 
leta 1919 nepretrgoma in je 
ostal vseskozi zvest svojemu 
ustanovitvenemu imenu, je 
mogoče celo trditi, da je da-
našnje Nogometno društvo 
Slovan najstarejši slovenski 

športni klub. Navsezadnje 
gre nogometašem tudi sicer 
pionirsko delo. v ljubljan-
skem mestnem arhivu, ki so 
ga vse do leta 1919 vodili v 
nemščini, je sicer Sk Slovan 
registriran kot športni klub 
za nogomet in zimske špor-
te, vendar je bil nogomet v 
Slovanu vse do 1935, ko je 
zaživela boksarska sekcija, 
poglavitna športna panoga 
in integrativni element.

tako imenovano »socialno« 
zgodovino Sk Slovan bi bilo 
mogoče orisati kar z našte-

vanjem in opisovanjem Slova-
novih nogometnih igrišč, saj 
je bil Sk Slovan vsa leta svo-
jega obstoja tako rekoč brez-
domec, ki se je selil iz enega 
konca ljubljane na drugega, 
hkrati s tem pa spreminjal 
tudi strukturo svojega član-
stva in celotno usodo kluba. 
Slovanovci so začeli tam, kjer 
je bila zibelka vseh slovenskih 
športnih iger, na tako imeno-
vanem trikotniku med tržaško 
železniško progo in celovško 
cesto. gostoval je še na igrišču 
za šišensko železniško postajo 
in za bežigradom na igrišču 

kasarne ob Plečnikovem sta-
dionu. leta 1934 pa se je Sk 
Slovan spet selili, tokrat na 
svoje novo igrišče za kolinsko 
tovarno v zeleni jami. S tem 
je prvič vstopil v moste, se 
pravi na območje, na katerem 
deluje še danes, hkrati s tem 
pa tudi v povsem novo, prole-
tarsko sredino, ki je imela na 
nadaljno usodo kluba odloču-
joč vpliv. kar zadeva športne 
uspehe Sk Slovan v tem krat-
kem zgodovinskem pregledu 
vsekakor ne gre naštevati po-
sameznih rezultatov in zmag, 
saj le-teh ni bilo malo. 

Slovan praznuje častitljivih 100 let
 Sk Slovan je bil ustanovljen že leta 1913, kar potrjujejo številni dokumenti, toda kmalu po 
njegovi ustanovitvi, leta 1914, se je začela prva svetovna vojna, ki je pri priči zavrla vse športno 
življenje, zlasti pa življenje tako izrazito slovensko in slovansko usmerjenih klubov, za kakršnega 
je v tedanji avstro-ogrski monarhiji veljal tudi Sk Slovan. tako je začel Sk Slovan dejansko delovati 
šele po koncu 1. svetovne vojne, leta 1919, v novi državi Srbov, Hrvatov in Slovencev, v kateri je 
narodnostno,družbeno in športno življenje le zaživelo v nekoliko boljših pogojih.
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Na hitro lahko zgodovinski 
razvoj razdelimo na štiri ob-
dobja. Prvo izmed teh obdo-
bij sega v leti 1919 in 1920, 
ko je slovenski nogomet po 
končani 1. svetovni vojni do-
živel pravcati preporod. v 
ljubljani, mariboru in celju 
je bilo namreč ustanovljenih 
veliko novih klubov, sloven-
ski prvak Sk ilirija pa je nekaj 
pomenil tudi na mednarodni 
areni. Sk Slovan je bil tedaj 
drugi najmočnejši slovenski 
klub in tretji klub ljubljanske 
nogometne podzveze. 

Drugo obdobje zaobjema 
leta od 1928 do 1934, ko je 
bilo rivalstvo med Sk ilirijo 
in aSk Primorje na višku, in 
je aSk Primorje kot sloven-
ski prvak igral v jugoslovan-
skem državnem prvenstvu 
tako pomembno vlogo, kot 
je še ni imel noben slovenski 
klub, ne pred tem in ne po-
zneje.  Sk Slovan se je tedaj 
uspel vmešati med oba več-
na rivala in kot »jeziček na 
tehtnici« celo odločati o na-
slovu slovenskega  prvaka. 
tretje obdobje je obdobje 
med letoma 1961 in 1965, 
ko je ostro rivalstvo štirih ali 
petih klubov, med katere je 
sodil tudi Nk Slovan, uspelo 
premagati dolgoletni za-
stoj slovenskega nogometa 
in slednjič porodilo – tudi s 
Slovanovimi igralci – kar dva 
slovenska prvoligaša: aNk 
olimpija in Nk maribor. v 
tem obdobju je bil Nk Slo-
van enkrat slovenski prvak, 
enkrat finalist v tekmovanu-
ju za pokal NzS, enkrat pa 

tudi zmagovalec kvalifikacij 
za vstop v drugo zvezno ligo 
in zvezni ligaš. Sledila so de-
setletja vzponov in padcev. 
trikrat se je Slovan prebil 
do 2. jugoslovanske lige, a 
je vsakokrat takoj izpadel. 
Najbolje je kodeljevčanom 
šlo v sezoni 1988/89, ko so 
za točko zgrešili obstanek. 
za Slovan so pod vodstvom 
vladena mladenovića tedaj 
med drugim igrali Nihad 
Pejković, janez Žilnik, zoran 
Pejović, Safet Hadžić, Želj-
ko Stupar, Željko milinović, 
Nenad Protega in Slaviša 
Stojanović.  Sledila je osamo-
svojitev Slovenije in Slovan 
je v novih okoliščinah ob obi-
lici nadarjenih nogometašev 
upal, da bo končno postal 
pomemben klub. Prvo leto 
so zasedli 10. mesto, leto 
zatem 11., nato pa so sledile 
nove finančne težave in iz-
pad s 15. mestom. Daleč naj-
boljši strelec tega obdobja 
je bil Sašo Udovič s 33 goli na 
53 tekmah, v sezoni 1992/93 
pa je bil tudi najboljši strelec 
SNl-ja. Slovan je še enkrat 
okusil slast prve lige kot Set 
vevče v sezoni 1996/97. a 
tudi novi časi niso prinesli 
stabilizacije kluba, ki je sicer 
kot po tekočem traku vzga-
jal prihodnje slovenske re-
prezentante. in zdaj, ob sto-
letnici kluba, Slovan igra v 5. 
ligi oz. ljubljanski mNz ligi. 
med legendami, ki izhajajo iz 
tega kluba, so: bratje kernc 
in Perc, Franc volkar, ivo 
Pipp, dr. milan Perko, Dol-
fe Uhan, Dolfe gerjol, zlato 
Smole, jože kranjc, igor ma-
ver, marko elsner, gregor 
Židan, zoran Ubavić, marko 
gruškovnjak, aleš Čeh, Sašo 
Udovič, aleksander knavs, 
Robert englaro, Željko mili-
nović, ermin Raković, Seba-
stjan cimirotić, Darijan ma-
tić, luka Žinko, janez zavrl, 
Džengis Čavušević, andraž 
kirm, zlatan ljubijankić, mi-
livoje Novaković in Samir 
Handanović. za moštvo, ki 
domuje na stadionu pod go-
lovcem, so igrali in delovali 
tudi številni znani športni 

delavci, trenerji in selektorji: 
branko elsner, Franjo Fran-
češkin, anton Žabjek, Slobo-
dan kitić, zdenko verdenik, 
Radenko mijatović, milovan 
Nikolić, Nenad Protega, to-
maž kavčič, Safet Hadžić, 
Nihad Pejković, Slaviša Stoja-
nović in številni drugi.

Sto let ni malo, pa tudi veli-
ko ne. Čas neizprosno teče, 
marsikaj se spreminja, neka-
tere vrednote pa vendarle 
ostajajo. Slovanove so bile 

SAMIR 
HANDANOVIć: 
»Nismo samo 

treNirali, tudi 
vzgajali so 

Nas.« 

vedno visoko zastavljene. 
Ne le športno, pravzaprav 
morda športno še najmanj. 
iz te mladine so v izvrstne 
nogometaše in reprezentan-
te zrasli Samir Handanović, 
zlatan ljubijankić in andraž 
kirm, ki so Slovenijo zasto-
pali na številnih pomembnih 
mednarodnih tekmah, med 
drugim tudi na svetovnem 
nogometnem prvenstvu 
leta 2010 v južni afriki.

 luka Šefic

Samir 
Handanović
o Slovanu:

izhajam iz nogometne družine in iz zelo nogometnega okolja. 
tako kot mnoge mlade fante iz Fužin, Štepanjskega naselja, 
vodmata, Prul in most je tudi mene zaneslo na Kodeljevo. Ni 
bilo daleč, pa še dobro se je delalo. tu sem preživel izjemnih 
osem let, tu sem se nogometno izoblikoval, tu so v nogome-
tno najbolj občutljivih letih postavljali temelje moji nadaljnji 
nogometni poti. Ne samo moji, tu sem rasel skupaj z Žinkom, 
matićem in ljubijankićem, rasel in stkal vezi, ki jih ne more 
razdreti nobena sila. vsi smo natančno vedeli, kaj želimo, 
vsak zase in vsi skupaj smo v želji, da bi uresničili svoje sa-
nje, ves čas trdo in pridno delali. Pot ni bila vedno lahka, na 
njej so se pojavljale številne ovire, ampak po vsaki oviri, ki jo 
premagaš, si močnejši, samozavestnejši. Če natančno veš, kaj 
želiš, spregledaš marsikaj, če ne veš, se ti zahteve trenerjev 
večkrat zdijo nelogične, nesmiselne in celo mučne. saj je res 
trapasto kar tako, ne da bi vedel, zakaj, tekati po golovcu ali 
po atletski stezi. trenerji zaviršek, Borenović in nekdanji se-
lektor stojanović nas niso samo trenirali, so nas tudi vzgajali, 
na športni gimnaziji Šiška pa so nam ob izobrazbi omogočili, 
da smo lahko redno in dobro trenirali. Bili smo deležni tudi 
vseh tistih nujno potrebnih aktivnosti, ki jih na rednih nogo-
metnih treningih po navadi ni bilo. Pogoji za delo na slovanu 
niso bili vedno najboljši, igrali smo na mivki, na dežju in po-
sledično v blatu, ob sončnem vremenu v prahu, ampak tistih 
pogojev v nobenem primeru ne bi zamenjal za umetno travo. 
Nekako se mi zdi, da ta umetna trava za otroke kljub udobju 
ni najbolj primerna. Če igraš v sloveniji, te veliko težje opazijo, 
kot če igraš v kaki nogometno bolj razviti državi, ampak če si 
res dober, te najdejo. mene so odkrili na nekem turnirju v Bel-
lunu, nato sem odšel v udinese. Nisem si delal utvar, da bom 
kar takoj stopil med vratnice, sledilo je obdobje zorenja in 
igranje v riminiju, ampak tam sem branil, in to je bilo najpo-
membneje. za vratarja je zelo pomembno, da zna slediti igri 
in predvideti dogajanje, bolj kot je pri tem uspešen, manj pra-
vega vratarskega dela potrebuje. Pravijo, da sem specialist 
za enajstmetrovke, res sem jih ubranil kar precej, ampak na 
nenehna vprašanja, kako mi to uspeva, ne želim odgovarjati. 
Naj to ostane moja skrivnost. vsaj še nekaj časa. mojih osem 
let pri slovanu se v primerjavi s stotimi, ki jih klub praznuje, 
morda res ne zdi veliko, ampak prav ta leta so mi odprla svet, 
v katerem tako neizmerno uživam. 

srečno, slovan!
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Nogomet je igral 
pred 80 leti

 bistrega duha, iskrivega 
nasmeha in nasmejan - tak 
je bil Dolfe Uhan, ko smo 
se srečali z njim, in po 
njegovem pripovedovanju 
je bil tak vse življenje. kar 
niti ni tako kratka doba, kot 
bi si mislili, saj bo Dolfe ali 
gandi, kot so ga zaradi nje-
gove suhe postave klicali 
soigralci v nogometnem 
klubu Slovan, 7. februarja 
2014 leto star natanko 100 
let. Pri 19. letih je odigral 
prvo tekmo v dresu Slo-
vana in tega se še danes 
rad spominja. verjetno je 
najstarejši še živeči igralec 
nogometa v Sloveniji, ki je 
igral na uradni tekmi.

ADOLF DOLFE UHAN – GANDI: 

foto: grega Wernig 
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Prav neverjetno se sliši podatek, da je 
Dolfe igral nogomet pred 80 leti, nekaj 
let pred drugo svetovno vojno torej, ko 
je kot 19-letni mladenič zaigral v dre-
su ljubljanskega Slovana. »Počutim se 
odlično,« je na začetku pogovora dejal 
stoletnik, ko je prijel v roke fotografijo 
ekipe Slovana, na kateri je tudi on. »to je 
bilo odprtje igrišča Slovana v zeleni jami 
leta 1934. mladi smo bili, zelo mladi še,« 
je dejal Dolfe.

včasih seveda ni bilo nogometnih šol in 
podobnega. »vzeli smo črno nogavico, 
jo nabasali z blagom in zavezali. Potem 
pa smo tako imenovano žogo brcali po 
ulici. tak je bil začetek. tako smo vsi 
takrat začeli igrati nogomet,« je pove-
dal Uhan, ki se začetkov še prav dobro 
spomni. Skoraj nič mu še ni ušlo iz gla-

ve. »Živeli smo v barakah pri tovarni 
kolinska v mostah. Rojen sem bil 
sicer v trstu leta 1914, vendar so 
nas Italijani pregnali po prvi sve-

tovni vojni in smo morali zapu-
stiti domove ter se prese-

liti v ljubljano. mnogo 
Slovencev je takrat 
moralo zapustiti del 
države, ki je pripadel 
italiji,« je o težkih časih 
po prvi svetovni vojni 
govoril Dolfe, ki se si-
cer nima za Primorca. 
»oče je bil železničar iz 

šentjerneja in najprej 
smo stanovali na 

Žalah, tam, kjer 
je zdaj cvetli-

čarna, od tam 
pa smo šli v 

barake. Po-
leg dana-

šnje gostilne guliver na vilharjevi cesti 
je bila vojašnica in nasproti tega je bilo 
nogometno igrišče. Slovanovci so tam 
igrali tekme in trenirali. in na trenin-
gih sem stal zadaj za golom in pobiral 
žoge. trije so streljali na gol, jaz pa 
sem jim žoge brcal nazaj. in tako sem 
se seznanil s fanti in potem začel igra-
ti nogomet. Počasi sem začel tudi tre-
nirati in pozneje sem odigral tudi ka-
kšno tekmo,« je o začetkih nogometa 
pri nas govoril Dolfe, ki je na osnovno 
šolo hodil na ledino, potem pa je šel v 
trgovsko šolo. 

toda kako so se zbirali, da so igrali no-
gometne tekme? »organizirali smo se 
v nogometnem klubu Slovan. zanimivo 
pa je, da smo imeli razpored tekem kar v 
centralni ljubljanski lekarni na Prešerno-
vem trgu. tam, kjer je še danes lekarna, 
je bilo na južni strani tiste hiše majhno 
okence, kjer je bil list z razporedom - 
kdaj kdo igra in s kom igra kateri klub. to 
je bila kot nekakšna liga in tekme so bile 
resne in organizirane. večinoma so bili 
igralci iz vrst trgovcev in vojakov. Prav 
lepe spomine imam na to.« 

Dolfe je pri 19. letih igral nogomet in 
hkrati hodil v službo pri nekem trgovcu 
iz Srbije. »kmalu po tem, ko sem začel 
hoditi v službo, sem nogomet igral vse 
manj, ker ni bilo pravega časa, saj sem 
moral skrbeti tudi za družino. Nisem 
igral več organiziranih tekem za Slovan, 
smo se pa potem večkrat fantje zbrali 
in igrali v tako imenovanih divjih ligah. 
vozili smo se v logatec, Rakek, kamnik 
in vse ostale kraje v okolici ljubljane. v 
kamniku smo igrali na živilskem trgu. 
Potem ko so nehali prodajati govedo, 
smo mi tam igrali nogomet. Pozneje 
so me poklicali k vojakom in se nisem 
več aktivno ukvarjal z nogometom. vsaj 
uradno ne. Sem ter tja sem še igral na 
kakšni tekmi divje lige, več pa ne.« Po-
zneje so se preselili na igrišče, ki je bilo 
na prostoru današnje gostilne momo. 
»igrali pa smo na vsakršnih podlagah. 

”vzeli Smo ČRNo Nogavico, jo NabaSali z blagom 
iN zavezali. Potem Pa Smo tako imeNovaNo Žogo 

bRcali Po Ulici. tak je bil zaČetek. tako Smo vSi 
takRat zaČeli igRati Nogomet.“

“zaNimivo je, Da Smo imeli 
RAZPORED TEKEM KAR V 

CENTRALNI LJUBLJANSKI LEKARNI NA 
PReŠeRNovem tRgU. tam, kjeR je 

Še DaNeS lekaRNa, je bilo Na jUŽNi 
StRaNi tiSte HiŠe majHNo okeNce, 

kjeR je bil liSt z RazPoReDom - 
KDAJ KDO IGRA IN S KOM IGRA 
kateRi klUb. to je bila kot 

NEKAKšNA LIGA IN TEKME SO BILE 
ReSNe iN oRgaNiziRaNe.”

trave je bilo še najmanj. igrali smo na 
premogovih ugaskih, zdrobljeni opeki 
ali pa kar na steptani zemlji. to so bili 
povsem drugačni časi. za nas je bil zalog 
daleč, da ne govorimo o Domžalah, ka-
mniku ali kakšnih drugih krajih okoli lju-
bljane. Danes to niso nikakršne razdalje, 
takrat pa je bila precej velika težava, da 
smo nekam prišli na tekmo. vozili smo se 
na kolesih. Po dva na enem - eden je po-
ganjal, drugi pa je sedel na krmilu. tako 
je šla vsa ekipa na tekmo v Domžale, tam 
pa smo dobili za malico eno žemljo. v ka-
kšne bolj oddaljene kraje, kot so kranj ali 
jesenice, smo šli z vlakom. vozovnice pa 
smo plačali sami. Popolnoma nemogoče 
je primerjati čase, ko sem jaz igral nogo-
met, in to, kar se dogaja danes. Danes iz 
žepa potegneš telefon, pa se dogovoriš, 
takrat je bilo že obveščanje med seboj 
cela umetnost.«  Dolfe si je potem ustva-
ril družino in služba je imela prednost. 

Ni prav veliko nogometašev v Sloveniji, 
ki se bližajo stotim letom. je najstarej-
ši še živeči športnik Športnega društva 
Slovan, nasledika Športnega kluba Slo-
van, ki je bil ustanovljen že leta 1913 
in je letos pripravil tudi uradno prosla-
vo ob stoletnici. in Dolfe je res lahko v 
ponos vsem zdajšnjim in tudi preteklim 
članom Slovana. tako vesel in iskrega 
duha, bolj kot nekdo, ki je 80 let mlajši 
od njega. in čemu pripisuje, da je doži-
vel tako visoko starost? »Nič vas ne sme 
vznemirjati in zaradi ničesar se ni vre-
dno razburjati. Naj vse skupaj 'en klinc 
gleda'. to je recept za dolgo življenje,« 
je zaključil Dolfe. in glede na to, kako 
živi, kako je videti in kako razmišlja, bo 
adolf Uhan živel še nekaj let in užival v 
življenju, kot si ga je ustvaril. Predvsem 
zato, pravi, ker: »ko sem bil otrok, ni bilo 
težko, čeprav smo bili včasih lačni, am-
pak pomembno je bilo, da smo takrat 
vsi držali skupaj, bili smo vsi za enega in 
eden za vse. to nas je držalo pokonci in 
to so bila zelo srečna leta.«

 jurij završnik
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igor benčič oziroma Čine za vse, ki ga po-
znajo, se je v ljubljano preselil leta 1970, 
ko je bil star 18. let, zaradi očetovega slu-
ženja v vojski. Nogomet je vzljubil že zelo 
zgodaj, saj je že vse od otroštva strasten 
navijač crvene zvezde. »crvena zvezda je 
tak klub, ki ga v teh prostorih ni bilo in ga 
ne bo,« pravi, na tekme kluba pa je hodil 
tudi iz ljubljane – z vlakom, avtobusom, 
letalom, kakorkoli se je dalo. a ker je no-
gomet njegova strast, se usnjeni žogi ni 
mogel dolgo upirati in je kmalu po priho-
du v ljubljano začel trenirati na Slovanu. 
od tam ga je pot kmalu vodila tudi do 
službe na ekonomatu Nogometne zveze 
Slovenije. 

glavno naloga ekonoma je priprava 
opreme za slovenske reprezentančne 
selekcije, od a reprezentance, mladih, 
ženskih reprezentanc in ostalih. tre-

nutno sta v ekonomatu zaposleni dve 
osebi, poleg Čineta še njegov sodelavec 
Novica. »z Novico zelo dobro shajava in 
sodelujeva. Najin delovnik se začne že 
zjutraj. Priprave za tekmo trajajo običaj-
no en teden. jaz pripravljam opremo za 
slovensko a reprezentanco, Novica pa 
za ostale. običajno je to kar živčno ob-
dobje, saj imaš vedno občutek, da boš 
kaj pozabil zapakirati. jih pa zdaj že vse 
zelo dobro poznam in vem, komu mo-
ram kaj pripraviti, in kaj bi radi.«

Čine se še dobro spomni začetkov na 
zvezi, ki se sploh ne morejo primerjati s 
tem, kar imajo nogometaši na voljo da-
nes. »Prvič, ko smo igrali, niso imeli niti 
enakih trening dresov, vsak je bil dru-
gačne barve. takrat se nam tudi ni zdelo 
samoumevno, da bi bili vsi enaki.« a tudi 
to se je kmalu spremenilo, zdaj imajo 

nogometaši za vsak trening in tekmo 
drugo opremo. ekonom spremlja repre-
zentance tudi na gostovanjih, ki so zah-
tevnejša kot domače tekme, saj mora 
sam poskrbeti za vse. »takoj po prihodu 
gremo na kosilo, vendar moram jaz prvi 
od mize, da lahko grem pripraviti vse po-
trebno za trening, ki je običajno dve uri 
po prihodu.« Čine je tudi vedno prvi, ki 
pride v slovensko garderobo. »Rad sem 
dve, tri ure pred vsemi v garderobi, da 
lahko vse v miru pripravim in vidim, če 
mi kaj manjka.« ob tem se spomni na 
anekdoto pred prvo tekmo dodatnih 
kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 
2000 v Ukrajini. »Pred tekmo so mi ukra-
dli dolge zimske hlače za vratarja. bilo 
pa je zelo mrzlo, Ukrajinci pa nam niso 
hoteli posoditi hlač. zato smo nekako 
improvizirali in vratarja opremili z več 
trenerkami.«

»Prvega prvenstva 
ne pozabiš nikoli«

Igor benčič – Čine: 

 Nogometaši, sodniki, trenerji 
so daleč najbolj vidni in prepoz-
navni akterji najbolj priljubljene 
igre z žogo na svetu, a še 
zdaleč niso edini. v zakulisju 
nogometne igre dela ogromno 
ljudi, ki sploh omogočijo nemote-
no delo tistih v soju žarometov. 
eden takih je 60-letni igor 
benčič - Čine, ekonom slovenske 
reprezentance, ki za Nogometno 
zvezo Slovenije dela že vse od 
sredine 1970-ih let. 



65

NAŠNOGOMET           DECEMBER2013

v svoji skoraj 40-letni zgodovini na 
Nogometni zvezi Slovenije je doživel 
vse lepe, pa tudi manj lepe trenutke 
slovenskega nogometa. Pravi, da sla-
bih pravzaprav ni bilo, kljub porazom. 
tako je slovensko člansko reprezen-
tanco spremljal tudi na evropskem 
prvenstvu leta 2000 na Nizozemskem 
in v belgiji ter na svetovnih prvenstvih 
v južni koreji in japonskem leta 2002 
ter v južni afriki leta 2010. Najlepše 
spomine ima na prvenstvo na Nizo-
zemskem in v belgiji. »Prvo prvenstvo 
se ne pozabi nikoli, je najlepše. vsa tri 
tekmovanja so bila lepa, ampak prvo je 
prav posebno.« verjetno tudi zato, ker 
je bilo na njem največ slovenskih navi-
jačev. Čine se tako spomni prav poseb-
nega dogodka pred tekmo s Španijo, 
ko je ceste nizozemske prestolnice 
preplavilo kar 10.000 slovenskih na-

vijačev. »to je bilo res impresivno. ko 
smo prišli do amsterdama je bilo vse 
belo, vsi so bili v naših trigi majicah. to 
je tak dogodek, da ti gredo kar kocine 
pokonci. ko smo se vozili po mestu, 
je avtobus kar skakal, ko se je ustavil 
na mestu. Navijači so skakali v ritmu 
»kdor ne skače, ni Slovenc'«. to je bilo 
res enkratno.« 

Delal je tudi s številnimi selektorji – od 
Srečka katanca, bojana Prašnikarja, 
zdenka verdenika in drugih. Pravi, da 
ima najboljši odnos s katancem, saj ga 
pozna že od prej. »Poznam ga odkar 
je bil otrok, ki je igral v ljubljani. tudi 
njegovi pomočniki so v redu, Željko 
milinović in aleš Čeh sta oba bivša Slo-
vanovca.«

zaradi svoje službe je obiskal tudi 

številne kraje in mesta, ki jih drugače 
ne bi, kot npr. južno ameriko, južno 
afriko, zDa, in druge. Najbolj se mu 
je v spomin vtisnil prvi obisk v mehi-
ki. »južno ameriko imam zelo rad, že 
kot majhen otrok sem sanjal o obisku. 
mehika je bila res nepozabna. to je že 
nekaj let nazaj, ko vse skupaj še ni bilo 
tako resno kot danes. Poleg treningov 
in tekem smo si tudi veliko ogledali.«

celoten pogovor s Činetom je zazna-
movala njegova strast do najbolj po-
membne postranske stvari na svetu. 
zato smo lahko prepričani, da bo Čine 
bo vse do svoje upokojitve vestno skr-
bel za nemoten potek treningov in pri-
prav slovenskih nogometašev in nogo-
metašic na slovenskih in tujih tleh. 

 tina turkl



66

NAŠNOGOMET           DECEMBER2013

mNZ Ptuj

V Medobčinski nogometni zvezi 
Ptuj so pred kratkim zaključili s 
tekmovanjem v ligah MNZ Ptuj 
TL 2013/14 – jesen 2014.  V ka-
tegorijah člani, veterani, mladi-
na, kadeti, st. dečki, ml. dečki, 
cicibani U-11 in cicibani U-9 je bilo 
odigranih odigrali več kot 600 te-
kem.  Prav tako so bile odigrane 
pokalne tekme članov in mladin-
cev vse do zaključnih bojev, ki 
bodo na sporedu v  drugem delu 
prvenstva (pomlad 2014). Vzpo-
redno s tekmovanji je potekalo 
tudi redno mesečno izobraževa-
nje sodnikov, ki na plenarnih se-
stankih analizirajo svoje minulo 

Med pomembnejšimi dogodki v 
MNZ Celje v letu 2013 je potreb-
no omeniti uradni obisk predse-
dnik NZS Aleksandra Čeferina 
in generalnega sekretarja NZS 
Aleša Zavrla, na katerem so ude-
leženci spregovorili o možnostih 
še boljšega medsebojnega so-
delovanja in o podpori NZS pri 
uresničevanju odprtih projektov 
MNZ Celje. 
S pomočjo MDNS Celje so v sta-
rostni kategoriji U-15 in U-17 
prešli na sojenje tekem z enim 
sodnikom. MNZ Celje je tudi 

mNZ murska Sobota

Med najpomembnejšimi dogodki v MNZ Murska Sobota je 
potrebno omeniti zaključno akcijo dogodka »Rad igram no-
gomet« za leto 2013, ki je potekala v Radencih. V Martjancih 
je bil na igrišču NK Čarda organiziran poletni nogometni ta-
bor MNZ Murska Sobota, ki se ga je udeležilo 98 otrok. 
Romska športna zveza Slovenija je oktobra v Murski Soboti 
organizirala tudi  romski športni kongres evrope, pod naslo-
vom Z žogo proti diskriminaciji in rasizmu.

delo. Trenerji 
DNT Ptuj so se udeležili 
dveh seminarjev: enega v Ljublja-
ni v organizaciji ZNTS in drugega, 
ki je potekal v Zavrču v organiza-
ciji DNT Ptuj. Tekmovanja se se-
daj selijo v športne dvorane, MNZ 
Ptuj pa organizira zimsko ligo 
malega nogometa, za mlajše ka-
tegorije pa turnirje. Prav tako so-
deluje pri organizaciji tekmova-
nja »Rad igram nogomet« (RIN). 
Organi in komisije, odgovorni za 
posamezna področja, so bili prav 
tako zelo dejavni in poskušajo s 
svojimi predlogi izboljšati pogoje 
za tekmovanja. 

finančno sodelovalo pri izobra-
ževanju mladih in perspektivnih 
sodnikov ter znižala stroške tek-
movanja in sojenja. 

KNK Odred Kozje s pomočjo 
MNZ Celje organiziral ŠPORTNI 
TABOR – KOZJe 2013 za vse šo-
loobvezne otroke, tako deklice 
kakor dečke. Predstavniki nogo-
metnega centra MNZ Celje so 
obiskali nogometni center MNZ 
Lendava, sami pa gostili pred-
stavnike nogometnega centra 
MNZ Gorenjska.

mNz celje

Novice  iz MNZ-jev
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mNZ Nova Gorica

16. novembra 2013 sta bili v Vipavi odigrani tekmi 
selekciji letnikov 2000 in 2001 med reprezentancami 
MNZ NOVA GORICA In MNZ GOReNJSKe. Nogome-
tnega praznika se je usmilila še burja, saj je po celo-
tedenskem pihanju, v času tekem močno oslabela, 
tako, da sta se tekmi lahko odigrali v normalnih oko-
liščinah. Spomladi 2014 bosta reprezentanci MNZ 
Nova Gorica vrnili obisk Gorenjcem.

mNz maribor

Ker so bili krožki na šolah v okvi-
ru Otroške nogometne šole zelo 
pozitivno sprejeti med otroci, ki 
se jih s tem tudi privablja h kasnej-
šemu vpisu v okoliške nogometne 
klube, MNZ Maribor spodbuja 
klube k njihovemu vključevanju 
v osnovnošolske okoliše. Tako se 
tudi v šolskem letu 2013/2014 po 
številnih osnovnih šolah nadaljuje 
izvajanje ONŠ krožkov. 22 klubov 
bo tako izvajalo krožek na 51 šo-
lah, vanj pa bo vključenih več kot 
1000 otrok.

Na MNZ Maribor so se zaradi dol-
žine zimskega premora v Sloveniji 
pred tremi leti odločili organizirati 
Zimsko ligo, ki je bila pozitivno 

mNz lendava

MNZ Lendava je 29. oktobra v Lendavi organizirala turnir 
U-7, kjer so udeleženci turnir odigrali malce drugače. Sodelu-
joče ekipe namreč niso tekmovale ena proti drugi, ampak so igralci 
različnih ekip igrali skupaj v eni ekipi. 24 igralcev je bilo tako razdelje-
nih v šest ekip. Oktobra in na začetku novembra so na MNZ Lendava 
opravili testiranje za značko nogometaša. Testiranje je opravljalo 135 
igralcev in igralk, uspešno pa jo je opravilo 105. 

sprejeta med klubi, otro-
ki in starši. Tako bo v TL 
2013/2014 izvedena že 3. Zimska 
liga MNZM. Osnovni namen te 
lige je, da se klubom in predvsem 
njihovim otrokom v zimskem času 
omogoči možnost dodatnih aktiv-
nosti. Zimska liga je organizirana 
za 3 starostne kategorije, in sicer 
U-9, U-11 in U-13. V zimsko ligo 
je skupno vključenih 71 ekip in 
okrog 800 otrok. Odvija pa se de-
cembra, januarja in februarja.

Ponovno so bila organizirana tudi 
srečanja z ZNS Zagreb, tako kot 
že v preteklih letih. Maja 2013 so 
ekipe MNZ Maribor gostovale v 
Zagrebu, novembra pa so hrva-

ški predstavniki prišli v Maribor. 
Na teh srečanjih se odigrata dve 
tekmi in sicer med vrstniki U-14 in 
U-15. Osnovni namen tega sreča-
nja je druženje fantov in izmenja-
va dobre prakse. 

V šolskem letu 2013/14 bodo na 
MNZ Maribor nadaljevali z izva-
janjem nogometnih krožkov za 
dekleta, ki so se v pretekli sezoni 
izvajala na osmih osnovnih šolah. 
Zveza organizira tudi dan žen-
skega nogometa in vsaj en turnir. 

Osnovni cilj je, da bi se dekleta 
skozi te aktivnosti motiviralo in 
spodbudilo k včlanitvi v ženske 
nogometne klube. Zaradi tega 
je v letu 2013 želja, da se število 
promocijskih aktivnosti za dekleta 
še poveča. Na podlagi že izvede-
nih aktivnosti je bil ustanovljen 
tudi nov ženski klub v MNZ, ŽNK 
Radlje ob Dravi. MNZ prav tako 
podrobnejšemu spremljanju in 
spodbujanju organizirane vadbe 
nogometne igre v ustanovah za 
otroke s posebnimi potrebami.

Novice  iz MNZ-jev
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Prenesi zadnjo številko Našega nogometa preko 
aplikacije trafika na svoji priljubljeni mobilni napravi.

BI REVIJO RAJŠI BRALI
PREKO MOBILNe NAPRAVe?
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STROKOVNA 
PRILOGA
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chris mccart, vodja akademije in 
najin gostitelj (z menoj je bil prijatelj 
blaž, po poklicu novinar, op.a.), je 
sicer bivši igralec kluba motherwell 
Fc, s katerim je osvojil škotski po-
kal in bil leta 1991 izglasovan za naj 
igralca lige. Sedaj že četrto leto uspe-
šno vodi celticov mladinski pogon. 
Prav njemu se moram zahvaliti, da 
je do tega obiska sploh prišlo. Po-
vedal nama je, da načeloma takšnih 
obiskov ne dovolijo in da na tisoče 
podobnih prošenj zavrnejo, vendar 
pa sva imela zelo dobra priporočila, 
zato so naju so sprejeli. Razlog, da za-
vrnejo toliko prošenj, nama je bil ja-
sen šele kasneje, ko sva videla, koliko 
dela imajo vsi ljudje, ki delajo v objek-
tih akademije od jutra do večera. 
kljub temu sva bila deležna popolne 
gostoljubnosti in ustrežljivosti vseh 
zaposlenih, tolikšne, da nama je bilo 
včasih celo nerodno. trud in čas, ki so 
ga vložili v skrb za naju, nama je res 
dal vedeti, da sva bila toplo sprejeta. 
Sklepam, da tega raje ne počnejo, če 
ocenijo, da ne morejo obiska izpeljati 
stoodstotno. ko sva chrisa vprašala, 
zakaj si vsi delajo toliko skrbi z nama, 
je odgovoril samo: »Da v svet pone-
seta dobro besedo za celtic.«

Ureditev
chris naju je najprej seznanil z orga-
nizacijo, delom in ureditvijo na aka-
demiji, ki je sestavljena iz treh delov. 
Prvi del so selekcije otrok od petega 

do dvanajstega leta starosti. Nasle-
dnji korak so selekcije U13(starost do 
13 let), U14 in U15 ter na koncu »De-
velopment squad« - Razvojna ekipa, 
ki jo sestavljata dve profesionalni eki-
pi U17 in U20. za celotno akademijo, 
ki vsebuje 120 otrok od U13 dalje in 
220 otrok skupno na akademiji (to 
je od 16 do 18 igralcev na selekcijo), 
uprava letno nameni 2,5 milijonov 
funtov (samo za prevoze in prehrano 
porabijo 200.000 funtov letno). imajo 
dva trening centra, barrowfield, kjer 
trenirajo najmlajši, in lennoxtown, 
ki je namenjen prvi ekipi celtica, Ra-
zvojni ekipi ter občasno tudi selekci-
jam od U13 do U15. v lennoxtownu, 
ki je situiran izven glasgowa v mirni 
vasici in prijetnem okolju (saj bi bilo 
zaradi navijačev treniranje v mestu 
popolnoma nemogoče), je kar osem 
vrhunskih igrišč (eno od teh je z ume-
tno travo in eno je pokrito igrišče z 
umetno travo), sedež akademije s 
pisarnami ter garderobe z bazeni, 
savnami in masažnimi sobami. celo-
ten kompleks je investicija vredna 7 
milijonov funtov, ki ga želijo v bližnji 
prihodnosti razširiti. kolektiv trener-
jev in ostalih strokovnih delavcev je 
bil izbran izključno s strani chrisa, ki 
nosi ogromno odgovornost in je pod 
pritiskom uprave kluba. Strokovno 
vodstvo sestavljajo vodja akademije, 
dva trenerja na selekcijo, pri Razvojni 
ekipi tudi psiholog, vodja skavtinga 
in oddelek trenerjev Sports science – 

Športne znanosti, ki jo bom predsta-
vil v nadaljevanju. za lažjo predstavo 
o obsegu in zahtevnosti dela, ki ga 
opravlja chris, naj dodam, da je za 
službo vodje Športne znanosti dobil 
preko tisoč prijav, izmed katerih je 
nato izbral ustreznega človeka.

Organizacija
organizacija akademije se deli na 
dve vrsti, in sicer na profesionalno 
ustvarjanje, kjer skrbijo za napredek 
na igrišču, in na življenjsko upravlja-
nje, pri katerem dajo velik poudarek 
na izobrazbo. Prav vsi otroci in fantje 
morajo hoditi v šolo. osnovne in sre-
dnje šole ter fakultete programsko 
sodelujejo s klubom, seveda v prila-
gojenem urniku za treninge. te šole 
obiskujejo tudi drugi učenci, ki niso 
povezani s klubom. Fantje, ki niso 
domačini, živijo v posebnih domovih 
ali pri skrbno izbranih družinah, s ka-
terimi ima akademija podpisane po-
godbe o sodelovanju pri skrbi za te 
otroke. Selekcije od U13 dalje imajo 
kar devet treningov na teden, poleg 
tekem, kar je največ v evropi. Dan 
se začne že ob 6.30, ko se s kombiji 
odpeljejo v šole in na treninge, ob 
7.30 imajo že prvi trening. vsak dan 
imajo po dva treninga in ob sredah 
enega, sobota je edini dan brez aktiv-
nosti. mogoče se zdi čudno, da imajo 
prost dan pred tekmami, ki so v ne-
deljo, vendar pravijo, da je to edini 
dan, ko nimajo šolskih obveznosti in 

je zato edini dan, ko so lahko popol-
noma brez skrbi. So zelo ponosni na 
ta šolski program s treningi, ki sicer 
zahteva veliko žrtvovanja, ampak je 
za mladino najboljši. ob vprašanju, 
zakaj posvečajo toliko pozornosti iz-
obrazbi, sem dobil izjemno zanimiv 
odgovor od chrisa: »Nogomet je 
igra, ki traja 90 minut, od tega je žoga 
v igri 60 minut. Najboljši igralec na 
svetu, ki ima po izračunih FiFa žogo 
največ časa, je leo messi in sicer celi 2 
minuti! kako naj igralci razumejo, kaj 
vse se mora dogajati v igri, ko nimajo 
žoge v nogah?«

Skavting
celticova baza igralcev so Škotska, ir-
ska in Severna irska. Redno zaposle-
nih imajo kar 30 skavtov. le malokdaj 
se zgodi, da bi za mlajše selekcije 
igrali tujci (pred 15. letom starosti 
po pravilih FiFa to niti ni več dovolje-
no). v selekciji U20 imajo sicer sedaj 
enega angleža, avstralca, dva Čeha 
in Šveda bosanskih korenin. Na pre-
izkus je v klub celtic Fc skoraj nemo-
goče priti, zato na ponudbe nogome-
tnih agentov niti ne odgovarjajo. Po 
svetu je sicer še nekaj akademij, ki jih 
pozorno spremljajo, vendar pravijo, 
da v 95 odstotkih primerov tujci ne 
uspejo zaradi prilagajanja na življenje 
v tujini. zato dajo veliko poudarka na 
skavting službo in če se na Škotskem, 
irskem ali Severnem irskem prikaže 
talentiran mlad igralec, najverjetneje 

 Gostoljubje, ustrežljivost, popolna predanost delu, profesionalnost, odrekanje, disciplina in motiviranost so le nekatere 
besede, ki opisujejo lastnosti ene največjih nogometnih akademij na britanskem otočju. V kompleksu v Lennoxtownu blizu 
Glasgowa nas na vsakem koraku spremlja štiriperesna deteljica, ki je zaščitni znak škotskega velikana The Celtic Footbal Club.

Na obisku pri Celtic FC
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konča pri zeleno-belih. Ravno v času 
najinega obiska so skavti celtica bili 
bitko z evertonovimi za 15-letnega 
škotskega igralca in jo dobili.

Filozofija
to je najbrž poglavje, ki je najbolj za-
nimivo in bi si zaslužilo kar naslovno 
stran. je vodilo tega kluba in akade-
mije, je način dela in opredeljuje cilje 
in smisel vsega, kar tu počnejo vsi 
strokovnjaki. moto akademije je za-
pisan tudi v naslovu in sicer: We do it 
the celtic way, kar po domače pome-
ni, da stvari počnejo po svoje, so jim 
popolnoma predani, v to verjamejo 
in jih ne zanima način dela konkuren-
ce (niti njihovih največjih rivalov iz is-
tega mesta, Rangers Fc). chris nama 
je povedal, da so začeli posnemati 
nemški model, saj sam pravi, da se 
je model kluba Fc barcelona, ki je bil 
nekaj let superioren, sedaj nekoliko 
izčrpal in so ga Nemci začeli prehite-
vati, kar je pokazal tudi letošnji finale 
lige prvakov. kaj ta model pravza-
prav je? Ustvarjanje optimalnih atle-
tov, ki bodo močni, hitri, vzdržljivi, saj 
je tempo igre postal izjemno hiter in 
popolni nogomet zahteva samo še 
vrhunske športnike, ki so sposobni v 
igri z žogo hitro prehajati iz obrambe 
v napad in obratno. 

glavni cilj akademije je ustvarjanje 
igralcev za ligo prvakov. Seveda ima-
jo nasmešek na obrazih, ko njihove 
mlajše selekcije zmagujejo na prven-
stvih in pokalih ter ekipa U20 prema-
guje eminentne nasprotnike (inter 
3:0, Dinamo zagreb 1:0 in benfica 
1:0, poraz samo proti barceloni) na 
tekmovanju Nextgen (liga prvakov 
za ekipe U20, ki imajo turnirski sis-
tem), saj gredo v vsako tekmovanje 
z namenom zmagati in s popolnim 
profesionalnim odnosom. vendar re-
zultat ni pomemben, kar je pomemb-
no, je, koliko teh fantov bo podpisalo 
pogodbo s prvim moštvom in koga 
si bo Neil lennon, ki ga vsi z velikim 
spoštovanjem nazivajo »the mana-
ger«, zaželel med zvezdami kluba. 
cilj akademije je, da bi vsako leto 
člansko pogodbo podpisala dva igral-
ca. za primerjavo lahko navedem, da 
ima akademija aFc ajax podobne ci-
lje, vendar je uspeh, če na leto uspe 
igralec ali dva v članskem moštvu. ci-
lji so postavljeni zelo visoko, vendar 
za to garajo in na vsakogar, ki uspe, 
gledajo z velikim zadovoljstvom, to 

je edini rezultat, ki jim je pomemben. 
zelo so ponosni na tonya Watta, ki je 
uspeh njihove akademije in je na fa-
mozni tekmi proti barceloni na 125. 
obletnico kluba zabil gol za 2:0. 

vsak igralec je individualni projekt. 
celtic je v zadnjih 10 letih s prodajo 
igralcev zaslužil 20,5 milijonov fun-
tov, zato je poudarek na razvoju igral-
cev toliko večji, saj bi sicer težko tek-
movali z bogatimi evropskimi klubi. 
akademija je v zadnjih desetih letih 
ustvarila kar 37 igralcev prvega mo-
štva, v zadnjih treh letih pa 12. glede 
na to, da imajo v ekipah od U14 do 
U20 kar 47 reprezentantov, se jim 
tudi za uspešno prihodnost kluba ni 
treba bati.

Igra
chris in njegova strokovna ekipa 
trenerjev so se odločili za filozofijo 
in taktiko igre, ki velja v vseh mlajših 
selekcijah (od U13 dalje, saj pri mlaj-
ših otrocih ne dajo toliko poudarka 
na samo taktiko; pri najmlajših je po-
udarek na tehniki in sicer z metodo, 
ki se imenuje celtic turns – celtic-ovi 
obrati, ki so nekakšna nadgradnja 
metode coerverja, ki se uporablja 
pri nas). So tudi neodvisni od prvega 
moštva kluba, tako da je to povsem 
njihova odločitev. Uporabljata se dva 
sistema igre in sicer 4-4-1-1 in 4-3-3. 
velik poudarek dajo na igro posesti 
in kratkih podaj ter predvsem na pre-
sing nasprotnika. za igranje presinga 
je potrebno veliko teka in discipline, 
saj je natančno določeno, kam in 
kako se morajo posamezniki gibati 
in zapirati prostor na nasprotnikovi 
polovici igrišča. Največ pozornosti 
namenijo nasprotnikovi zadnji liniji, 
kjer vršijo pritisk na centralne bra-
nilce s slabšo tehniko ali največkrat 
na bočne branilce, ker je presing na 
straneh najbolj učinkovit. za vsakega 
nasprotnega igralca imajo natančne 
informacije, kako igra in katera je 
njegova boljša noga. Pritisk vršijo na 
njegovo boljšo nogo, da ga prisilijo 
žogo izbijati s slabšo ter tako lažje 
spet pridobijo posest žoge. gredo 
celo v take skrajnosti, da vedo celo 
ali je vratar desničar ali levičar, samo 
zato, da se bodo pripravili, na kateri 
bok bodo bolj pritiskali (v primeru, 
da je desničar, bodo močnejši pritisk 
vršili na levega bočnega branilca, saj 
bi v tem primeru, ko bi igralec žogo 
vračal vratarju, ta moral žogo izbijati 

s svojo levo – slabšo nogo in ga prisi-
lili v napako ali zopet lažje in hitreje 
prešli v posest žoge). 

tudi pri napadalnih in obrambnih 
prekinitvah so enake uigrane situaci-
je ali postavitve. zanimiv podatek je, 
da pri obrambnih prekinitvah pošlje-
jo vse svoje igralce na skok, saj pravi-
jo, da je to priložnost nasprotnika, ki 
jo je treba ubraniti, kasneje bodo do 
svojih priložnosti prišli s svojo igro. 
Nikakor ne dopuščajo, da bi gole do-
bili iz kotov ali prostih strelov. ob ta-
kih situacijah se vedno branijo consko.

Zanimiv trenerski sestanek…
ko je chris zaključil s svojo predstavi-
tvijo, sva bila povabljena na izjemno 
zanimiv trenerski sestanek, ki ni bil v 
planu najinega programa. trenerji so 
predstavljali novosti, ki bi bile lahko 
čez nekaj let del vsakdana v vrhun-
skem nogometu. beseda je tekla o 
računalniškem programu, ki še ni 
v uporabi in katerega patentiranje 
bi pomenilo pomembno prednost 
v prihodnosti. Program naj bi bil na 
medmrežju, zanj bi skrbela posebna 
agencija, v kateri bi celtic Fc zaposlil 
ljudi. vsaka tekma ekip U17 in U20 
bi bila posneta in natančno analizi-
rana. Natanko 24 ur po tekmi bi bili 

»The Box« - prostor na igrišču, kjer imajo ve-

dno pet igralcev (v najboljšem primeru veznih 

igralcev), zato, da imajo vedno premoč na sre-

dini igrišča. V fazi obrambe zgostijo prostor, v 

fazi napada ustvarjajo možnosti za preseneče-

nje, ko se igralci iz sredine (z drugega plana) 

vključujejo v zaključke akcij. Po dobljeni žogi 

se mora v fazo napada obvezno vključiti pet 

igralcev. V fazo napada se obvezno vključuje-

ta tudi oba bočna branilca, saj je dogovorjeno, 

da morajo biti vezisti toliko disciplinirani, da 

ob izgubljeni žogi ta dva igralca nadomestijo 

v zadnji liniji. V tem prostoru so vezni igralci 

vedno razporejeni v trikotnik in sicer 2 – 1 (dva 

zadnja vezna in en vezni pred njima) ali 1 – 2 

(en zadnji vezni in dva pred njim).

chris mccart in moja 
malenkost na enem 

izmed igrišč v trening 
centru v lennoxtownu. 
v ozadju poteka tren-

ing ekipe U20.
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vsi podatki objavljeni in na voljo tre-
nerjem in igralcem. Seveda bi imel 
vsak igralec geslo za dostop do svo-
jih podatkov in podatkov moštva, ne 
pa tudi do podatkov ostalih igralcev, 
medtem ko bi trenerji z svojim ge-
slom imeli vpogled v vse podatke in 
v statistiko klikov posameznih igral-
cev (da vidijo, kolikokrat posameznik 
odpre svojo mapo in koliko ga vsa 
stvar sploh zanima). vse tekme bi se 
do potankosti analizirale, na voljo bi 
bila celotna statistika tekme moštva 
in posameznikov, krajši videi, ki bi 
prikazovali posamezne moštvene 
segmente igre (presing, podajanje, 
prehodi v fazo napada in obrambe, 
prekinitve, pretečeni kilometri, radij 
gibanja itd.) kot tudi videe za vsa-
kega posameznika posebej, kjer se 
obravnava vsak dotik z žogo (videi 
za uspešnost podaj, odvzemanje 
žoge, skoke, strele na gol itd.). Samo 
kot zanimivost so navedli, da v pri-
meru negodovanja veznega igralca 
za neigranje, bi mu takoj pokazali 
uspešnost podaj, koliko podaj je bilo 
izvedenih naprej in procent podaj, 
ki jih izvaja proti svojemu golu ter 
mu tako utemeljili, zakaj na tekmah 
ne igra in kaj mora popraviti. Poleg 
omenjenega bi bila na voljo tudi 
celotna tekma, risbe z uigranimi 
prekinitvami, priprava na naslednjo 
tekmo, motivacijski govori ali videi 
ter analiza nasprotnika in vsakega 
posameznika nasprotne ekipe za 
naslednjo tekmo. 

tako bi imeli igralci in trenerji kluba 
že dan po tekmi celotno analizo in po-
datke odigranega srečanja na spletu, 
kot tudi že pripravo za naslednjo tek-
mo. takoj bi lahko odpravljali napake 
in primerjali tekme med seboj. vse to 
bi bilo shranjeno v arhivu in po pol leta 
statistično obdelano za ugotavljanje 
napredka v igri moštva in posamezni-
kov ter ugotavljanje, kaj je potrebno 
na določenem področju popraviti ali 
spremeniti. tudi za igralce bi bil pro-
gram uporaben, poleg tega, da bi bil 
velik motivacijski faktor.

Stevie Frail in John Kennedy 
(trenerja U20)
Stephen Frail je nekdanji nogometaš 
škotskih prvoligašev (Dundee, He-
arts), preizkusil pa se je tudi v angliji. 
Preden je dobil službo v klubu celtic 
Fc, je bil trener prve ekipe Hearts v 
škotski prvi ligi. Njegov pomočnik 
john kennedy je bolj znano nogome-
tno ime, je produkt celtic-ove šole 
in je že s šestnajstimi leti debitiral 
za prvo moštvo. Nekaj let kasneje je 
bil standarden član prve enajsterice 
zeleno-belih, povezovali so ga celo 
z odhodom k velikemu ac milanu. 
Po odlični sezoni v pokalu UeFa si je 
prislužil tudi prvi vpoklic v škotsko re-
prezentanco, ki pa se je zanj klavrno 
končal. Na tekmi proti Romuniji mu 
je v grozljivem prekršku ionel ga-
nea hudo poškodoval koleno. Skoraj 
tri leta je bil odsoten z nogometnih 
igrišč, vmes je bil posojen tudi v 

Norwich city v anglijo, vendar se je 
po devetih operacijah odločil kariero 
zaključiti. ob povratku na celtic Park 
je bila v njegovo čast in slovo odigra-
na tudi revijalna tekma med legenda-
mi celtic-a in legendami manchester 
United-a. izkupiček tekme je šel v 
dobrodelne namene, saj je celtic F.c. 
tudi ustanova, ki se redno udeležuje 
akcij in zbiranja denarja za različne 
dobrodelne namene. john je opra-
vljal službo skavta, preden ga je chris 
angažiral v dvojec s Stevijem.

Predstavitev dela ekipe U20 sta 
opravila kar oba in si resnično vzela 
čas za naju. Prikazala sta nama tak-
tične zamisli, način igre, prekinitve, 
postavitev ekipe, celo posamezne 
treninge. Seveda je vse sovpadalo 
s tem, kar nama je predstavil chris. 
celotna akademija se drži enotnega 
načina dela in filozofije na igrišču, 
trenerji pa imajo proste roke pri izbiri 
sredstev za doseganje rezultatov. 
Razlagala sta nama celo o motivaciji 
moštva, ki ponavadi poteka že dan 
pred tekmo, saj smatrajo, da bi mo-
rali igralci biti sami dovolj motivirani 
za tako pomemben dogodek, kot 
je tekma, tako da v garderobi pred 
srečanjem o tem ne govorijo veliko, 
ampak trenerja podata le zadnji im-
pulz pred odhodom na igrišče. veliko 
poudarka namenita tudi regeneraciji. 
Dan po tekmi so fantje prosti, dan za 
tem pa imajo lahek trening. Šele tre-
tji dan po tekmi se zopet trenira bolj 
intenzivno. Največ govora pa je zopet 
bilo o presingu. Pravita, da ju rezultat 
ne zanima, ampak morajo fantje zna-
ti in biti sposobni igrati visok presing 
z veliko teka. tekma, ki so jo izgubili 
proti barceloni (ob treh zmagah nad 
interjem, Dinamom zg in benfico na 
tekmovanju Nextgen), je bila edina, 
kjer so si po desetih minutah presinga 
premislili in postavili v nižjo formacijo. 
»Nasprotna ekipa je bila enostavno 
predobra v držanju posesti žoge in 
preden smo imeli sploh čas karkoli 
spremeniti, je bilo že prepozno,« po-
vesta z nasmeškom na ustih. 

Fantje, ki trenirajo v ekipi U20, so 
profesionalni igralci. Nekateri med 
njimi zaslužijo 2.000 funtov na te-
den. v obdobju najinega obiska, jih 
je bilo kar pet priključenih prvemu 
moštvu, saj so imeli nekateri prvi 
zvezdniki kluba dopust. vendar ob 
ogledu treninga ne dobim občutka, 

Postavitev vezne linije v fazi obrambe. Nikoli 

ne smejo igralci stati v isti liniji, ampak vedno 

v cik-cak varianti, zaradi preprečevanja podaj 

skozi sredino v nasprotnikovo globino.

V prvenstvu največkrat naletijo na slabše na-

sprotnike, ki se po večini vsi branijo proti igri 

Celtic-ovih ekip. Prostor na nasprotni polovici 

je že kot po pravilu zgoščen, tako da na trenin-

gu dajo poseben poudarek temu, kako prebiti 

tako ekipo. Na sliki je primer, kako s posestjo 

žoge in kratkimi podajami privabijo naspro-

tnika na eno stran in nato s hitro diagonalno 

žogo spremenijo stran, kjer je veliko več pro-

stora za predložek ali zaključek akcije.

v družbi vodje akademije in trenerskega 
vodstva selekcije U20 na dopoldanskem 
treningu. (z leve proti desni: Stevie Frail, 

john kennedy, chris mccart in Saša kolman).
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da bi kdorkoli igral zvezdnika. jasno 
je, da so trenerji avtoriteta, disciplina 
je na najvišjem nivoju. Po treningu so 
igralci sami odšli po rekvizite in jih 
brez besed trenerjev pobrali in po-
spravili. kasneje sta nama Stevie in 
john razložila, da imajo hude denar-
ne kazni, če se pravil ne upošteva. Na 
zagovor sta bila poklicana celo dva 
fanta, ki sta v prostem času koristila 
igralno sobo (sobo za biljard, namizni 
nogomet,…), saj je ta namenjena le 
članom prvega moštva. omenil bom 
samo še, da se Facebook profile 
igralcev nadzoruje, da ne bi prišlo do 
neprimernih objav, ki jih mediji hitro 
izkoristijo.

celtic F.c. U20 – Hearts U20 (3:0). 
tekma, ki sva jo sva gledala, je samo 
potrdila, da stvari, ki so jih govorili, 
lahko dejansko vidimo tudi na igrišču. 
kljub temu, da je ekipi celtic manjka-
lo kar sedem standardnih članov in 
da so že osvojili naslov državnega 
prvaka, so tekmo odigrali skrajno 
resno. kot strokovnjaku mi je najprej 
v oči padlo dejstvo, da so bili igralci 
v zeleno-belih dresih mnogo višji in 
močnejši od nasprotnikov. Presing, 
ki se je vršil vseh 90 minut, je bil izje-
men. zanimivo bi bilo videti, koliko so 
fantje pretekli, saj sem imel občutek, 
da se niso nikoli ustavili. ogromno 
teka, borbenosti, agresivnosti, ki je 
na trenutke izgledala skoraj kot no-
rost. in veliko kombinatorike, pred-
vsem s kratkimi podajami po tleh, to 
so bile glavne stvari, ki  sem jih takoj 
opazil. Ni kaj več dodati, ti fantje si 
resnično želijo uspeti.

Tommy mcIntyre 
bivši igralec aberdeena, za kate-
rega je igral pod vodstvom sedaj 
legendarnega Sir alex Fergusona, 
in zmagovalec škotskega pokala s 
Hibernianom, se je po karieri zaposlil 
na škotski nogometni zvezi kot vodja 
mladinskega programa in kot po-
močnik tehničnega direktorja. opra-
vljal je tudi delo skavta za škotsko 
člansko reprezentanco.

tommy mcintyre, najbolj nasmejan 
obraz akademije, je zadolžen za tre-
niranje ekipe U17 in za vodstvo dela 
skavtinga, ki skrbi za pridobivanje 
informacij o nasprotnikih. Delo eki-
pe U17 se ne razlikuje precej od dela 
ekipe U20 oz. od začrtanih smernic 
akademije. tommy nama je povedal 

le, da celotna akademija da velik pou-
darek na treningih na igro 4:4, 5:5, 7:7 
in pred tekmami obvezno tudi 11:11 
(sposojajo si igralce nižjih starostnih 
kategorij, da jih zberejo 22). Razložil 
nama je tudi, kaj za njih pomeni proti-
napad ali odvzeta žoga (obe situaciji 
sta namreč izjemnega pomena, saj 
sta del prehodov iz obrambe v na-
pad in obratno. Na hitri igri pa sloni 
vsa filozofija današnjega totalnega 
nogometa). Uspešen protinapad se 
šteje le, če je po odvzeti žogi prišlo 
do zaključka na gol v desetih sekun-
dah. odvzeta žoga pa je tista žoga, ki 
se jo samo po šestih sekundah spet 
pridobi v posest.

Že v pogovoru s chrisom smo videli, 
kako obravnavajo svoje nasprotnike 
in kako natančne informacije prido-
bijo pred tekmami, da lahko sestavijo 
taktiko. za to je zadolžen tommy in 
njegovi skavti. informacije o naspro-
tnikih so zbrane z več tekem (ogledi 
tekem, dvd-ji itd.) in podatki so tre-
nerjem U17 in U20 na voljo že na za-
četku tedna. S temi informacijami se 
trener pripravi, da pripravi svoje mo-
štvo in uigrava razne taktične zamisli 
pred tekmo. tommy ekipam na kon-
cu tedna te podatke samo še enkrat 

posreduje in jih ponovno seznani s 
podrobnostmi o vsakem posame-
znem igralcu nasprotnega moštva. 
Naj samo še kot zanimivost omenim, 
da je selekcija U17 tik pred najinim 
obiskom igrala tekmo finala škotske-
ga pokala proti Rangersom, na kateri 
se je zbralo kar 7.000 ljudi.

Ian coll & sports science
Športna znanost je oddelek, kjer 
znanstveniki trenerji skrbijo za člane 
Razvojne ekipe in sicer za prehrano 
in hidracijo (nutricisti), za fizično pri-
pravo (fitnes) ter zbiranje podatkov 
in izvedbo testiranj, na podlagi kate-
rih se pripravijo individualni trening 
programi za fante (srčni utrip, gPS, 
vzorci krvi,…). ian coll je vodja od-
delka Športne znanosti, in človek, ki 
ga je chris izbral v svoje moštvo med 
več kot tisoč prijavljenimi. je ver-
jetno najbolj zaposlen človek med 
vsemi, ki delujejo v lennoxtownu. v 
svoji predstavitvi nama je povedal, 
da je Športna znanost prisotna že 
pri najmlajših. Do 15. leta starosti se 
večinoma uporabljajo treningi ravno-
težja (vaje z zaprtimi očmi, počepi na 
eni nogi,..), vaje hitrih nog in malce 
kasneje še vaje kondicije. Po 15. letu 
starosti se začnejo treningi v fitnesu 

in sicer za moč, maso ipd. vsi igralci 
imajo individualne programe dela v 
fitnesu (nekdo rabi vaje za krepitev 
spodnjega dela telesa, nekdo drug za 
krepitev zgornjega) in ne zgodi se, da 
bi imela dva igralca enake vaje. ti pro-
grami se izvajajo od dva- do tri-krat na 
teden in vse zato, da igralci čim bolj 
pridobijo na fizično moči. vaje so se-
veda odvisne tako od testov in podat-
kov laboratorijev, kot tudi od pozicije, 
ki jo določen igralec igra. v štirih letih, 
odkar je ian prisoten, so se rezultati 
fizičnih testov (hitrost, odriv, moč, 
štartna reakcija itd.) močno izboljšali. 
Najbolj zanimiva stvar, ki nama jo je 
ian povedal, je bila, da vsi igralci vsak 
dan izpolnijo vprašalnik, na katerem 
označijo, koliko utrujeni oz. spočiti so 
za treniranje. Fantje, ki označijo, da 
so precej spočiti, ponavadi dobijo do-
datno delo, medtem ko so fantje, ki 
označijo da so zelo utrujeni, takoj po-
klicani na sestanek, kjer morajo ute-
meljiti, kako in zakaj se tako počutijo 
ter če je vzrok utrujenosti le psihične 
narave. tu lahko ugotovimo, koliko 
imajo te igralce pod kontrolo in na 
očeh, vendar ian pravi, da je »contact 
time« - čas, ko se z njimi ukvarjajo, le 
tretjina časa in bi ga radi povečali na 
70 odstotkov časa.

tekma med selekcijama 
U15 celtic Fc : Dundee 
United (1:1) v lennox-
townu na umetni travi; 
trener zeleno-belih je 

Srb miodrag krivokapić, 
bivši nogometaš crvene 
zvezde (kasneje je igral 
tudi v škotski prvi ligi) 
in kot jugoslovanski 
reprezentant v letih 

1988-89.
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ian nama je zaupal tudi, da bi rad nivo 
kvalitete dela še dvignil, vendar je 
celtic premajhen klub s premalo de-
narja, da bi lahko investiral v še boljše 
raziskave, kot jih imajo nekateri naj-
večji svetovni klubi (manchester Uni-
ted). otroke stare 13 let pošiljajo na 
razne rentgenske in druge preiskave 
zato, da bi lahko ugotovili, če so fizič-
no odrasli (npr. konec rasti kosti), da 
bi lahko z njim začeli delati na moči, 
saj drugače lahko pride do poškodb, 
saj se tkiva mišic, ki se držijo kosti, 
poškodujejo, ko kosti niso še povsem 
razvite. Seveda je to odvisno od vsa-
kega posameznika, zato je potrebnih 
toliko preiskav. gre za bitko mesecev 
o tem, kdaj se lahko fante začne spre-
minjati v močne može. ian pravi, da 
to začnejo početi po 15. letu starosti, 
saj so takrat prepričani, da so fantje 
dokončno odrasli, vendar doda, da 
brez denarja za raziskave izgubijo 
leto do leto in pol igralčevega razvo-
ja. Fc bayern iz  münchna, ki tudi velja 
za bogatejši evropski klub, za te raz-
iskave sodeluje s podjetjem iz zDa. 
ko ian opazi, da sva nad vsem tem iz-
jemno presenečena, se nasmehne in 
reče: »Nogomet ni znanost, vendar 
lahko znanost pomaga k boljšemu 
nogometu.«

z blažem sva opazila, da so vsi zdrav-
niki in trenerji na oddelku Športne 
znanosti dokaj mladi, zato sva se 
odločila o tem povprašati chrisa. Re-
kel nama je, da so mlajši ljudje ravno 
tako šolani in s primernim znanjem 
kot starejši, vendar je njihovo znanje 
bolj aktualno in so bolj prilagodljivi 
za nova znanja, saj je treba v korak s 
časom. zato raje izbira mlade obraze, 
ki bodo sledili trendom, kot pa ljudi, 
ki bi se pretirano držali lastnih znanj 
in ne bi dovolili, da nova znanja spre-
minjajo način dela.

Jim mcGuinness je človek, 
ki odpira oči.
irec, bivši igralec in trener galskega 
nogometa (nogomet podoben ragbi-
ju, kjer se igra z rokami, pred golom 
pa z nogami; igra se na irskem in dru-
gje po svetu, kjer obstajajo skupnosti 
irskih izseljencev – zDa, jaR, avstra-
lija,…). jim je na otoku veliko špor-
tno ime. ekipo galskega nogometa 
(Donegal), ki je bila praktično že v 
fazi razpadanja, je popeljal do dveh 
največjih lovorik in to z revolucionar-
nim načinom igre, ki je ekipo dvignil 

do tega, da je danes zelo težko pre-
magljiva. Spoštovanje si je pridobil 
od samega Neil lennona, zanj pa so 
se borili tudi klubi iz elitne angleške 
lige Premier league. je prvi človek iz 
tega športa, ki je emigriral drugam. 
leta 2012 je postal del chrisovega 
moštva pri celtic Fc kot svetovalec 
uspešnosti. Dogovoril se je za delno 
zaposlitev (3 krat tedensko je priso-
ten v lennoxtownu na Škotskem), 
ker ni želel pustiti svoje ekipe na ir-
skem. vse to uspešno usklajuje, saj ni 
zamudil še niti enega treninga ekipe 
Donegala. Prav on je tisti, ki je prišel 
na idejo računalniškega programa, 
o katerem je bilo govora na trener-
skem sestanku. je vrhunski diplo-
miran psiholog in motivator, ki skrbi 
za razvoj športnikove osebnosti. 
Psiholog pa je v takem klubu nujno 
potreben pravi, saj ne bi verjeli, pod 
kako hudimi pritiski so ti fantje. vsi 
si močno želijo uspeti in se bojijo, da 
pogodbe za prvo moštvo ne bodo 
podpisali. jim jim s profesionalnim 
pristopom, ki se razlikuje od posa-
meznika do posameznika, pomaga 
reševati tudi osebne probleme. mo-
tivacijski prijemi so drugačni pri ose-
bah, ki so bolj tihe narave in se držijo 
zase, kot pri tistih, ki veljajo za vodil-
ne člane moštva; nekaterim fantom 
nameni veliko pozornosti in pogo-
vorov, druge motivira že dejstvo, da 
se jih glasno izpostavi pred celotno 
skupino. Nekateri, pravi, so pod tako 
hudim pritiskom, da so zašli v depre-
sijo. velik poudarek je na individualni 
osebnosti in zaradi tega ima z vsakim 
od njih enkrat na teden po 45 minut 
zaupnega pogovora, ki ga ne deli niti 
s trenerji, če tega fantje nočejo. 
Nato nama je natančneje predstavil 
svoj psihološki pristop. Razmišljanje, 
ki jim ga hoče vcepiti, so kot semena, 
ki jih posadi v mlade glave. Najprej 
se morajo svojemu cilju podrediti, to 
je prvi korak. govoriti si morajo, da 
bodo uspeli, ne pa da bi radi uspe-
li, ker je med tema dvema fazama 
ogromna razlika. osredotočenost na 
cilj, ki je povezava med dvema ali več 
stvarmi v življenju, je bistvo uspeha. 
Če igralec trdo dela in dela pametno 
ter sledi svojemu cilju, potem je na 
pravi poti. tudi če igralec osredoto-
čenost za trenutek izgubi, se mora 
znati vrniti, za nobeno ceno pa tega 
ne sme izgubiti ali se predati. Če je 
cilju predan in se v življenju izjemno 
potrudi, potem ga do uspeha loči le 

še prepričanje, da to zmore. tudi ko 
je prepričanje nizko in so rezultati 
slabi, je važno, da še vedno obsta-
ja in le to je pravi način za dosežek. 
vse te besede so bile odličen opis 
dela, ki ga opravljajo prav vsi trenerji 
v klubu celtic Fc. Povsem predani in 
osredotočeni garajo po cele dneve, 
da bi na koncu mogoče enemu fan-
tu uspelo. Dobil sem občutek, kot bi 
bili vsi omenjeni navijači tega kluba, 
saj dobesedno živijo zanj. celo na 
prenosnih računalnikih in zasebnih 
telefonih se jim v ozadju bohoti šti-
riperesna deteljica in zeleno-beli na-
pis kluba. ko sva chrisa spraševala, 
kako vse to sprejme njegova druži-
na, je dal jasno vedeti, da so šele na 
drugem mestu in klub na prvem. 
odrekanje je neverjetno, saj si lahko 
privoščijo le teden dopusta v celem 
letu, pod pogojem, da je vse delo 
opravljeno. 
Pomemben del psihološke ocene 
igralcev je tudi vprašalnik, ki ga mo-
rajo igralci izpolniti po vsaki tekmi. 
vprašalnik vsebuje vprašanja iz igre, 
ki se nanašajo na uspešnost podaj, 
upoštevanje trenerjevih navodil, 
oceno igre ekipe in posameznika, ko-
ličino truda in teka, vloženega v tek-
mo, agresivnost, presing, uspešnost 
strelov na gol, prispevek posamezni-
ka k zmagi, ipd. igralci morajo podati 
svoje ocene k vsakemu vprašanju in 
na koncu v nekaj stavkih opisati do-
bre in slabe strani tekme, seveda z 
individualnega vidika. Na koncu vpra-
šalnik oceni trener, za vsakega igral-
ca posebej in ocene se primerjajo ter 
ugotavljajo razlike (če se nad trener-
jevo oceno kdo pritoži, imajo trenerji 
pripravljeno statistiko in povzetke 
tekem, da lahko argumentirajo svoje 
ocene). jim nama je pokazal primere 
ocen vratarja, obrambnega igralca, 
vezista in napadalca. ocene so se 
med seboj precej ujemale, razen pri 
napadalcu, ki se je pri vseh vprašanjih 
ocenil precej bolje kot trener. Napa-
dalci so znani po tem, da imajo velik 
ego, kar seveda ni vedno slabo, saj so 
samozavestni igralci tisti, ki so v po-
ložaju odločanja tekme v odločilnih 
trenutkih, vendar se ta evalvacija 
vseeno izvaja, da se fante skozi leta 
procesa nauči samoocenjevanja in 
zavedanja pomanjkljivosti. te oce-
ne jimu povedo tudi, kdo je preveč 
ali premalo samozavesten in tako 
lahko sklepa o tipu osebnosti igralca 
in z njim na seansah dela na tem, da 

bo psihično bolj trden in psihološko 
bolj pripravljen na izzive v vrhun-
skem nogometu.
tako kot Stevie in john je tudi jim 
še enkrat povedal, da dajo izjemen 
poudarek na počitek, saj je pretreni-
ranost glavni vzrok poškodb. zago-
varjajo pa tudi pozitivno vodenje. Na 
treningih in tekmah se večinoma sliši-
jo pozitivne besede s klopi in s strani 
igrišča. vedno je prisotno spodbuja-
nje, kritiziranju in negativnemu tonu 
se izogibajo. Če primerjam s situacijo 
v Sloveniji, ne vem, če bi lahko trdil, 
da imamo podobno razmišljanje. Po 
mojih izkušnjah sodeč, je še vedno 
prisotnih preveč negativnih besed za 
vsako najmanjšo napako.

jim nama je na koncu povedal, da 
imajo fantje, ki jim pogodbe ne uspe 
podpisati, možnost koriščenja stori-
tve v klubu celtic Fc, ki jim pomaga 
najti drug nogometni klub. zaradi 
tega je velik poudarek na izobrazbi, 
tako se večina mladih igralcev lahko 
kasneje v življenju tudi drugače znaj-
de. vendar poudari, da ko enkrat za-
pustijo vrata kluba, se jim reče zbo-
gom, in je zgodba za njih zaključena. 
kruto, vendar na tako profesional-
nem nivoju, kjer veljajo le najboljši, 
nujno potrebno. 

 Tekmi U15 in U17
o načinu, sistemu in filozofiji igre 
kluba celtic Fc sem povedal veliko, 
naj omenim samo še, da selekciji U15 
in U17 nista bili nobena izjema. Pre-
sing, veliko teka, agresivnost in kom-
binacije kratkih podaj po tleh so zna-
čilne za vse selekcije celtica, vključno 
s prvim moštvom. Najbolj zanimiva 
stvar pri teh dveh tekmah 
pa je, meni oseb-
no, bila di-
sciplina 
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igralcev in staršev ob robu igrišča. Če 
moram primerjati z razmerami v Slo-
veniji, bi to definitivno izpostavil kot 
največjo razliko. 

Že v recepciji trening centra je na 
vhodu v garderobe visela tabla, kjer 
je pisalo, da je staršem vstop prepo-
vedan. tu se jasno ve, do kje segajo 
pooblastila staršev in koliko vpliva 
imajo na strokovne zadeve in sam 
nogomet. tudi na tekmah so bili 
starši tiho, niti enega vzklika za svoje 
ali druge otroke ali besede proti tre-
nerjem in sodnikom, mislim da nisem 
videl niti enega cigaretnega ogorka 
v samem trening centru. Slišali so se 
le aplavzi, ko je moštvo zeleno-belih 
doseglo gol. Še bolj pa me je prese-
netilo dejstvo, da so bili otroci na igri-
šču ravno tako izjemno disciplinirani. 
Niti enkrat se niso pritoževali nad 
sodniškimi odločitvami, tekmi sta bili 
brez nepotrebnega vpitja, največ-
krat so se slišale besede »well done«, 
kar pomeni zelo dobro, povsem pa 
sem ostal šokiran, ko sem videl, kako 
je po prekršku celtic-ovega igralca 
fant nasprotne ekipe hitro vstal in se 
kot petelin zaletel vanj. ta se mu je 
brez besed umaknil, šel po žogo, jo 
postavil na mesto, kjer je storil pre-
kršek, se umaknil 9 metrov stran od 
žoge ter mirno in hladno čakal, da 
bo sodnik dal pisk za nadaljevanje 
igre. Česa takega pri nas v vseh letih 
nisem doživel. Pri nas je skorajšen 
pretep neizogiben, zanesljivo pa bi 
dejanje bilo pospremljeno z vpitjem 
staršev in trenerjev.

Na vseh tekmah, ki sva jih obiskala, 
so bili prisotni čisto vsi trenerji, ne 

glede na to, katera selekcija 
je igrala. Prisotni so 

so bili tudi vodja 
akademije, 

trenerji Športne znanosti ter ljudje, ki 
skrbijo za opremo in prevoze. Dokler 
so tekme in dokler se nekaj dogaja v 
lennoxtownu nihče ne gre domov, ne 
glede ali igra njegova selekcija ali ne.

Prva ekipa celtica in 
»Fan day« na celtic Parku…
S prvo ekipo celtica nisva imela veli-
ko kontakta, tudi zato, ker je ligaško 
tekmo med vikendom igrala na se-
veru Škotske in je bila zaradi karan-
tene odsotna tri dni. vseeno pa sva 
imela srečo in čast, da sva z igralci 
prvega moštva jedla zajtrk pred 
treningom. zvezdniki se zberejo že 
zjutraj, kjer najprej zajtrkujejo, nato 
opravijo trening in kasneje sledijo 
vse mrzle kopeli, masaže, nekateri 
gredo v savne in bazene, za poško-
dovane so posebni programi itd. ka-
dar imajo trening v lennoxtownu, je 
vsa pozornost osredotočena na njih. 

trening ni bil nič posebnega, odvijal 
se je v sproščenem vzdušju, saj so v 
tem času prvenstvo že osvojili, manj-
kal je tudi prvi mož tega kluba »the 
manager« Neil lennon, ki ga vsi iz-
jemno spoštujejo. tudi meni je bilo 
izredno žal, da ga nisem spoznal, saj 
bi mi zagotovo namenil nekaj časa, 
in tudi ker pravijo, da je izjemen 
človek. tudi fante, ki trenirajo v aka-
demiji, pozna po imenih in jih včasih 
potreplja po ramenih in z njimi spre-
govori nekaj besed. Res, da je med 
akademijo in prvim moštvom velik 
prepad, vendar ga lennon s pozi-

tivnim odnosom do mlajših fantov 
manjša in dodatno motivira dvajse-
tletnike, s tem, da razumejo, da so 
njihove sanje skoraj na dosegu roke. 
Neil lennon je bil takrat na krajšem 
oddihu oziroma dopustu. je človek, 
ki nosi neizmerno breme in je pod 
hudimi pritiski. kogarkoli sva vpra-
šala, ali bi si želel njegovo službo, je 
samo izdahnil težek ne. to ni samo 
zaradi rezultatskih pritiskov, ampak 
tudi zaradi hudih groženj nasprotni-
kov. lennon je preživel dobro leto v 
policijskem spremstvu, saj mu navi-
jači kluba Rangers Fc niso omogoča-
li normalnega življenja. Huda depre-
sija se je letos sicer malce zmanjšala, 
ko tega kluba in navijačev ni več v 
tem tekmovanju in igralci pravijo, da 
se sedaj včasih celo malo posmeje 
in da izgleda mlajši. ker kljub vsem 
grožnjam ni pustil službe in je po-
navljal stališče, da bi mu bilo brez 
celtica še težje živeti, si najbrž pred-
stavljate kakšno spoštovanje ima pri 
vseh navijačih.

chris naju je za zaključek, za piko na 
i, v ponedeljek, zadnji dan najinega 
obiska, peljal na glavni stadion, kjer 
so trenirali prvi zvezdniki kluba. 
tokrat je bil prisoten tudi Neil len-
non, vendar je bil preveč okupiran 
s obveznostmi (fotografiranjem, 
deljenjem podpisov, dajanjem izjav 
za medije), da bi lahko prišla do nje-
ga. bil je nekakšen dan odprtih vrat 
kluba, kjer je bil vstop na stadion 
prost, pred stadionom so se doga-

jale še razne druge aktivnosti (vrti-
ljaki, stojnice, ipd.). verjetno mi ni 
treba posebej poudarjati, da je bilo 
vzdušje kot na tekmi, dresi, zastave 
in navijaške pesmi so res dali člove-
ku občutek, da se dogaja nekaj po-
sebnega. igralci so otrokom podpise 
delili več kot eno uro. Na stadionu je 
bilo preko 10.000 ljudi, ki so gledali 
trening in vsi zadetki v gol so bili po-
spremljeni z navdušenjem. 

Naj omenim še, da se celtic Fc vsako 
leto bori za to, da bi se priključil an-
gleški ligi Premier league, vendar se 
nekateri klubi v angliji s tem ne stri-
njajo (man United, chelsea in ostali 
velikani so glasovali za priključitev 
ekipe iz glasgowa, nasprotovale naj 
bi ekipe kot so tottenham, everton 
in ostali, ki se vsako leto borijo za 
evropske pokale, saj bi s tem dobili 
še enega konkurenta več). S težava-
mi Rangersov (izpad v 4. rang tek-
movanja) se zdijo sanje za celtic Fc  
kljub vsemu vsako leto bližje. Samo 
za televizijske pravice, s čimer tre-
nutno zaslužijo približno milijon fun-
tov letno, bi v angliji zaslužili skoraj 
šestdesetkrat več. lahko si samo 
predstavljamo, kakšna evforija bi v 
glasgowu vladala, če bi njihovo mo-
štvo igralo v eni najmočnejših lig na 
svetu in kako bi vse to vplivalo tudi 
na strukturo kluba ter posledično 
tudi na akademijo, ki bi bila zagoto-
vo deležna večje finančne podpore.

 Saša kolman

glavni vhod v poslopje celticovega trening 
kompleksa v lennoxtownu blizu glasgowa. 

brez zaščitnega znaka ne gre.
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Datum: 16.03.2013 
Ura: 18.00 – 19.30 
Kraj: Rogla 
število prisotnih: 14 + 2 vratarja
Vrsta priprave: tehnika - taktika 
Čas trajanja: 90 min 
Rekviziti: stožci, markirke, žoge, stojala

Uvodni del:
Čas: 35 min
cilj: izboljšanje tehnike brez žoge in z žogo
Naloge: 

1. ogrevanje z rahlim vodenjem žoge (vsak zase) 
v kombinaciji z rahlim tekom (atletska abeceda). 
igralec vodi žogo, po določenem času žogo pusti 
na mestu in prične s tekom. 5 min. 

2. Pepček 5:2 z različnimi žogami. igralci igrajo na 
prvi dotik. Uporabljamo različne velikosti žog (fut-
sal, rokometna, večja teniška, mala teniška). 8 min. 

 3. Raztezne gimnastične vaje v dvojicah z žogo. 7 min.

4. vodenje žoge okrog stožcev in delo na koordina-
cijski lestvi.  7 min.

5. igra 1+5:5.   8 min.

Organizacija: delo v skupinah

 Slovenska članska futsal reprezentanca se je v zadnjem ciklusu pripravljala na kvalifi-
kacije (potekale so od 27. do 30. marca 2013 v turškem mestu Erzurum) za evropsko pr-
venstvo v Antwerpnu v Belgiji konec januarja 2014. Reprezentanci se v zadnjem obdobju 
zelo pozna, da kar devet igralcev igra v tujini, kar se vidi na dvigu tako fizičnih kot tehnično 
taktičnih sposobnostih. Igralci so v tem obdobju postali psihično zrelejši in stabilni, ter 
pripravljeni na odrekanja, ki jih taka priprava nujno potrebuje. Ekipa se je pripravljala s 
pomočjo vikend priprav, ki so potekale v Laškem in na Rogli. Poleg samih priprav je ekipa 
odigrala tudi nekaj prijateljskih srečanj (proti Norveški, Madžarski in Srbiji). Sedaj, ko je 
reprezentanca že kvalificirana na evropsko prvenstvo, sledi še nekaj prijateljskih srečanj 
(Andora, Poljska, Portugalska, Španija), na katerih se bo ekipa poskušala še bolje uigrati, 
da bo forma, ko bo to potrebno, res na nivoju, ki si ga vsi tako zelo želimo. 

Praktični prikaz 
nekaterih vaj s priprav 
futsal reprezentance 
Slovenije za eP

Igralci so razdeljeni po celotnem poligonu kot kaže 

slika. Vsi igralci z žogo vajo pričnejo izvajati hkrati. 

Tako zagotovimo gibanje vseh igralcev in prepreči-

mo predolge odmore. Nekoliko igralci počivajo le 

na postaji št. 1 in št. 3. Igralci pričnejo z vodenjem 

žoge okrog klobučkov (enkrat naravnost, enkrat v 

slalomu), nato sledi podaja na prostega igralca brez 

žoge, ki se po sprejemu obrne in žogo odvodi v kolono 

št. 1 oz. št. 3. Igralec, ki žogo poda, naredi določeno 

nalogo na koordinacijski lestvi in se postavi na konec 

lestve, kjer že čaka zopet na podano žogo soigralca. 

Tako se naloga ves čas ponavlja v ne preveč zahtev-

nem tempu. 

Igralci ponavljajo tehnične elemente vodenja, poda-

janja, zaustavljanja žoge, ter obrata z žogo in izva-

jajo določena tehnična gibanja brez žoge na koordi-

nacijski lestvi.

4. naloga; Vodenje žoge okrog stožcev in delo na koordinacijski lestvi
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igralci so razdeljeni v štiri skupine. Delajo v trojkah.

1. skupina. Na postaji številka 1 igralec št. 1 poda žogo igralcu 

št. 2, le-ta mu žogo poda nazaj, igralec št. 2 po podaji nazaj 

igralcu št. 1 naredi lažno gibanje s spremembo smeri ter steče 

diagonalno naprej. Igralec št. 1, ki je žogo od igralca št. 2 spre-

jel, le-to poda z diagonalno podajo na igralca št. 3. Po podaji na 

igralca št. 3 steče igralec št. 1, ki mu je žogo podal, proti njemu. 

Igralec št. 3 odigra povratno podajo na igralca št. 1, da lahko 

ta udari proti vratom, druga varianta pa je, da po sprejemu 

žoge igralec št. 3 žogo poda na igralca št. 2, ki se je medtem z 

lažnim gibanjem odkril. 

2. skupina.  Na postaji številka 2 igralec št. 1 poda žogo na 

igralca št. 2. Po podaji steče proti njemu in nato s spremembo 

smeri proč od njega po liniji navzdol. Igralec št. 2, ki je žogo 

sprejel, le-to poda po liniji na igralca št .1, ki se je pred tem 

odkril in nekoliko steče proti njemu. Igralec št. 1 žogo lahko 

udari direktno proti vratom, druga možnost je podaja na igral-

ca št. 3, ki se odkriva in pričakuje podajo, in tretja možnost je, 

da poda žogo nazaj na igralca št. 2, ki je pritekel proti njemu 

(tako lahko igralec št. 2 udari na vrata ali podaja na igralca št. 

3). Igralci med ponovitvami vaje menjujejo igralna mesta tako, 

da se vrtijo v smeri urinega kazalca. (igralec št. 3 gre na mesto 

igralca št. 2, igralec št. 2 gre na mesto igralca št. 1 in igralec št. 

1 steče na mesto igralca št. 3).

3. skupina. Na postaji številka 3 igralec št. 2 poda žogo na 

igralca št. 1 (ta med izvajanjem naloge ves čas ostaja na istem 

Glavni  del:
Čas: 50 min 
cilj: ponovitev taktičnih kombinacij
Naloge:  

1. Delo v trojkah in ponavljanje taktičnih 
kombinacij. 20 min.
 
 2. igra v novem sistemu 1:2:1. 2x12 min.

Organizacija: delo v skupinah

igralnem mestu). Po podaji igralec št. 2 naprej, ob tem spre-

meni smer, ter se  odkrije v globino. Igralec št. 1 lahko žogo 

poda na igralca št. 2, ki nalogo sam zaključi z udarcem proti 

vratom. Drugi način pa je, da igralec št. 1 poda žogo na igralca 

št. 3, ki lahko sam zaključi, ali poda na igralca št. 2, ki se je 

pred tem odkril, ali pa vajo izpelje ponovno od začetka, tako 

da gre igralec št. 3 z žogo na mesto igralca št. 2, igralec št. 2 

pa steče na mesto igralca št. 3 in nalogo lahko zopet ponovi-

mo od začetka. 

Ko pride do menjave igralnih pozicij se igralci zamenjajo v 

smeri urinega kazalca 

(igralec št. 1 gre na mesto igralca št. 2, igralec št. 2 gre na 

mesto igralca št. 3 in igralec št. 3 steče na mesto igralca št. 1). 

4.skupina. Na postaji številka 4 igralec št. 1 poda igralcu št. 

2 ter teče proti njemu. Nato igralec št. 2 naredi odkrivanje z 

lažnim gibanjem. Ko se tako odkrije, odigra z igralcem št. 1 

dvojno podajo. Medtem ko se pripravlja izvedba dvojne poda-

je med igralcem  št. 1 in 2,  igralec št. 3 (na začetku vaje stoji 

na vrhu na isti strani kot igralec št. 2) takoj prične s praznje-

njem  strani. Igralec št. 2, ki je žogo po odigrani dvojni podaji 

od igralca št. 1 prejel, le-to rahlo zavodi, nato sledi udarec po 

golu ali podaja na igralca št. 3, ki  je spraznil stran in se  odkril 

za sprejem žoge. 

Igralci tokrat zamenjajo igralne pozicije v obratni smeri urine-

ga kazalca (igralec št. 1 gre na mesto igralca št. 2, igralec št. 

2, gre na mesto igralca št. 3 in igralec št. 3 steče na mesto 

igralca št. 1). 

1. naloga; ponovitev taktičnih kombinacij 
2. naloga; igra po novem 
sistemu 1:2:1  2x12min.
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Ponovimo gibanje igralcev brez obrambe v sistemu 

1:2:1. Igralec št. 3 poda žogo na igralca št. 4, ki pride 

z žogo navzgor. Medtem igralec št. 3, ki je žogo podal, 

naredi lažno gibanje in se odkrije. Najprej poskuša do-

biti žogo ali odigrati dvojno podajo z igralcem št. 4, ki je 

žogo prejel. Če je to nemogoče, nadaljuje pot na drugo 

stran. Ravno tako se obrača stran z žogo, ki potuje od 

igralca št. 4 do igralca št. 2 (ki poskuša ostajati na istem 

igralnem mestu). 

Igralec št. 2 poda žogo nato do igralca št. 1. Zunanji 

igralci pred sprejemom žoge delajo lažna gibanja. Ko je 

2. naloga; taktično uigravanje novega sistema igre 
ob prisotnosti obrambnih igralcev (najprej pol aktivni, nato aktivni).

Zaključni  del:
Čas: 5 min
cilj: regeneracija in raztezanje
Naloge: raztezanje
Organizacija: delo v skupinah

kratka predstavitev 
novega sistema igre 1:2:1

to je trenutno eden boljših sistemov igre. Razpo-
red igralcev je tak, da tvorijo postavitev tako ime-
novanega »deltoida«.  en igralec stoji na sredini 
blizu svojega gola, dva igralca stojita bočno ob avt 
linijah na levi in desni strani, en igralec pa stoji na 
nasprotnikovi polovici. ta sistem krasi nenehna po-
treba po gibanju igralcev v visokem ritmu. igralci 
menjujejo igralna mesta (po širini, liniji in diagona-
li). S tem hitrim in nenehnim gibanjem ter menjava-
njem mest prisilijo nasprotnika k padcu koncentra-
cije, ko se izvrši hiter napad z možnostjo zaključka 
oz. udarca po golu. ta sistem zahteva izredno do-
bro fizično pripravljenost in tehnično podkovanost 
igralcev v napadu. je kot naročen sistem v fazi tek-
me, ko imamo želen rezultat.
Slovenija je začela s tem novim sistemom igre 
pred letom in pol. ta igra omogoča več globine kot 
osmica, ki se je igrala prej.

igralec št. 1 sprejel žogo, le-to poda igralcu št. 3, ki se je 

med tem že odkril na drugi strani. Po podaji igralec št. 1 

s spremembo smeri steče v globino. 

Zaključek naredimo tako, da se igralec št. 1 obrne proti 

žogi in dobi podajo od igralca št.3. Nato lahko igralca 

odigrata dvojno podajo (igralec št. 1 in igralec št. 3). 

Igralec št. 1 se lahko obrne proti igralcu št. 3, ki ima 

žogo, vendar, če mu le-ta žoge ne poda, nadaljuje svojo 

pot oz. se odkriva pred golom, če igralec št. 3 naredi in-

dividualni prodor po liniji in sproži direktni udarec pred 

vrata ali poda na drugo vratnico.

1. naloga; taktično uigravanje novega sistema igre. 
Najprej prosto po četvorkah brez obrambnih igralcev.
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NAVIJAJTE V SVOJEM
PERSONALIZIRANEM
DRESU
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Obogatite svojo garderobo z dresom slovenske nogometne reprezentance. 
V prazničnem decembru lahko dres zase ali svoje najdražje kupite po ugodni ceni.
V posebni ponudbi pa lahko dres tudi personalizirate 
in na hrbtno stran natisnete svoje ime ali ime svojega prijatelja.
 
Več informacij je na voljo na spletni strani www.nzs.si.


