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Poletni nogometni premor je vsako leto krajši. 
Pred kratkim smo dobili pokalnega in državnega 
prvaka, v minulih dneh so bili naši klubi aktivni 
na evropski sceni, v osprednje spet prihajajo tudi 
reprezentančni nastopi. Kratka pavza gre tudi 
na račun usklajevanja koledarjev za prihajajočo 
sezono, leto 2012 pa bo za Slovenijo še posebej 
pestro. Poleg evropskega prvenstva članskih re-
prezentanc na Poljskem in v Ukrajini, kjer verja-
mem, da bo tudi Slovenija, bo pri nas potekalo 
zaključno evropsko tekmovanje za fante do 17 let. 
Pred natanko enim letom smo se pripravljali na 
otvoritev Stožic, ko je po povratku iz Južne Afrike 
pri nas gostovala Avstralija. Letošnji poletni ter-
min smo se odločili za tekmo z Belgijci, pri kate-
rih smo gostovali leta 2009. Prijateljska tekma 
sicer res nima ozkega tekmovalnega pomena, 
predstavlja pa pomembno preizkušnjo pred od-
ločilnimi dvoboji v nadaljevanju kvalifikacijah za 
EP 2012. 

Tudi v drugi številki Našega nogometasmo nekaj 
pozornosti namenili  Euru U17. Na NZS smo na-
mreč že krepko zavihali rokave, saj želimo priho-
dnje leto pripraviti evropsko prvenstvo, na katere-
ga bomo ponosni vsi. Zaključni nogometni turnirji 

Aktivno nogometno poletje
venomer pritegnejo veliko pozornosti in na naših 
tleh pa bomo pravgotovo videli bodoče zvezde 
evropskega in svetovnega nogometa. 

Poletni meseci na Nogometni zvezi kljub tekmo-
valni pavzi tako niso povsem 'poletni'. Zadali smo 
si nekaj velikih projektov, ki bodo realizirani pred-
vsem v prihodnjem letu in temu je prilagojeno 
tudi vzdušje v naši hiši.  Revija, ki je pred vami, 
je eden pomembnejših projektov v komunikaciji 
z našimi deležniki, saj v njej najdejo svoje me-
sto tudi teme, ki sicer v poplavi medijskih vsebin 
zbežijo mimo nas. Odziv na prvo številko revije in 
treh oddaj pod osveženo znamko Naš nogomet je 
bil v nogometnih krogih odličen, ravno to pa nam 
daje zagon, da bodo prihodnje številke še boljše. 
Zato vam želim obilo užitkov v branju avgusto-
vske številke.

Aleš Zavrl
Generalni sekretar 
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NEKAJ ZA VSAKEGA
Pa je spet tu. Nova številka Našega no-
gometa, druga v tem letu, do konca ka-
terega bo Naš nogomet izšel še dvakrat. 
V nogometnem svetu velja prepričanje, 
da se med poletjem na igriščih ne do-
gaja veliko, s tokratno izdajo pa smo se 
potrudili pokazati, da temu ni tako. Kro-
nološko smo številko pričeli na skupščini 
NZS konec aprila, kjer so se podeljevala 
priznanja za dosežke v končani sezoni, 
zaključili pa s pogledom na prijateljsko 
tekmo med Slovenijo in Belgijo, na ka-
teri je revija, ki jo pravkar držite v rokah, 
tudi ugledala luč sveta. Čeprav v prete-
klosti nismo bili navdušeni nad združe-
vanjem revije Naš nogomet in uradnih 
biltenov tekme smo tokrat naredili kom-
promis. Revija je obdržala vso siceršnjo 
vsebino, dobila pa še dodatek, s katerim 
bo spremljanje tekme nekoliko lažje in 
bolj zabavno.
Odzivi na prvo številko po dolgi pavzi so 
bili odlični. Če smo jo v preteklosti posta-
vili nekoliko na stranski tir, nam je sedaj 
jasno, da ima tiskana revija, navkljub re-
voluciji na področju elektronskih bralni-
kov, še vedno svojo vrednost. Zato smo 
se odločili, da najbolj vnetim ponudimo 
možnost, da si prek spletne strani NZS.
si naročijo svoj brezplačen izvod Našega 
nogometa. 

To pa seveda še ni vse. Na Bonifiki smo 
se dobili z nogometnim sodnikom, čla-
nom Uefine elitne skupine, Damirjem 
Skomino. Koprčan je izdal marsikatero 
zanimivost, med drugim tudi to, da po-
stati sodnik sploh ni bila njegova želja. 
S selektorjem mlade reprezentance To-
mažem Kavčičem smo govorili po zmagi 
nad Litvo v uvodu novega kvalifikacijske-
ga ciklusa za Euro U-21, nekoliko bolj pa 
smo spoznali še dva projekta, s katerima 
se te mesece ubada hiša slovenskega 
nogometa – Evropskim prvenstvom U-17 
v Sloveniji in gradnjo nacionalnega nogo-
metnega centra na Brdu. Seveda v reviji 
najdete še kakšno zanimivo nogometno 
temo, tudi tokrat pa nismo pozabili na 
strokovno prilogo. Tam je tokrat mesto 
za futsal, treniranje mladih in o spre-
membah pravil igre. Skratka, za vsakega 
nekaj. Prijetno branje.

Matjaž Krajnik, tiskovni predstavnik NZS

avgust 2011, številka 45

Izdajatelj: 
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
Predsednik: 
Aleksander Čeferin
Generalni sekretar: 
Aleš Zavrl
Odgovorna urednika: 
Matjaž Krajnik in Igor E. Bergant 
Teksti: Matjaž Krajnik, Andreja Potočnik, 
mag. Uroš Stanič, Lea Soklič
Foto: Drago Wernig – TAKA, Sportida.com, arhiv NZS
Oblikovanje in prelom: Žiga Jokić, atree d.o.o.
Tisk: Vesttisk, Egon Vovk s.p.

KAZALO:
6 Fotografija meseca

8 FOTOUTRINKI: 

Ferski otoki : Slovenija

10
U-21: 

„Zmaga v Litvi ne preseneča!“

12 U-17: 

Prvenstvo na najvišjem nivoju.

14 V Biljah vsi igrajo nogomet!

16 TEMA MESECA: 

Z Belgijci do rešitev pred Estonci

19 FOTOUTRINKI:

Redna letna Skupščina NZS

20 INTERVJU: 

Damir Skomina

24 ŽENSKI POKAL: 

Jevnica v prvem finalu do naslova

25 MLADINSKI POKAL: 

Mura 05 po podaljšku

26 Novičke iz sveta nogometa

28 INFRASTRUKTURA: 

Pridobitev za slovenski nogomet

30 Reportaža s finala Hervis pokala Slovenije





F OTO  M E S E C A

Fotografiraj in osvoji majico!
Radi fotografirate? Sodelujte v nagradni igri Našega nogometa in si prislužite nagrado. Tokrat 
je fotografijo meseca posnela Nuša Bezjak, ki je poslala fotografijo s tekme slovenskega 
Superpokala v Mariboru. Pomerila sta se državni in pokalni zmagovalec, z rezultatom 1:2 
pa so slavili Domžalčani. Že v naslednji reviji je fotografija meseca lahko vaša, z njo pa tudi 
majica Naš nogomet. Fotografije pošiljajte na e-naslov urednistvo@nzs.si, več o nagradni 
igri pa preberite na spletni strani NZS.

Fotografija 

meseca:
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Ferski otoki : Slovenija
FOTOUTR

INKI:

Slovenska reprezentanca je v začetku junija odigrala kvalifikacijsko tekmo na Ferskih 
otokih, tokratno gostovanje pa so zaznamovale predvsem vremenske nevšečnosti.  
Slovenska delegacija se je preventivno na pot odpravila en dan prej, poteza pa se 
je izkazala za ključno, saj so sodniki in delegati zaradi slabega vremena dan pred 
tekmo skoraj ostali na celini. Vreme se je do tekme sicer že popravilo, Slovenci pa 
so na razmočenem igrišču prikazali, da so kljub težkim pogojem boljši od Fercev. 
Dva zadetka sta bila dovolj za zmago, kljub desetim igralcem Slovenci v Toftirju niso 
dovolili presenečenja. Tega so Ferci pripravili nekaj dni kasneje, ko so na istem igrišču 
premagali Estonce. Nekaj utrinkov s tekme si poglejte v spodnji galeriji.

Matavž 29’
Baldvinsson 47’ (ag)

Mikkelsen, Hansen, Davidsen, 
Baldvinsson, Næs (od 81’ Olsen), 

Justinussen, Benjaminsen, 
Udsen (od 45’ Danielsen), Eltør, 

Edmundsson, Holst (od 75’ 
Mouritsen).

Selektor Kek je na Ferskih otokih ponudil priložnost 

v prvi enajsterici Arminu Bačinoviću in Josipu Iličiću.

S. Handanović, Brečko, Šuler (do 25’), 
Cesar, Jokić, Koren, Bačinović, Iličić, 
Birsa (od 47’ Mavrič), Matavž (od 76’ 
Kirm), Novaković (od 55’ Ljubijankić). 

R E P O RTA Ž A
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Takole je Marko Šuler ustavil 

nevaren napad Christiana 

Holsta in si prislužil rdeči karton.

Ferci Milivoju Novakoviču niso 
pustili dihati.

Ob igralcu manj je Kek z menjavo Birsa – Mavrič 

zapolnil luknjo nastalo zaradi Šulerjeve izključitve.

9

Samir Handanovič je ustavil nekaj nevarnih poskusov domačih.

Veselje Tima Matavža in protesti Johana 

Davidsna neposredno po zadetku Slovenije za 0:1.

Pogoji za igro so bili na Ferskih otokih vse prej 
kot idealne, kakšen pomen je imela zmaga 
Slovenije pa se je izkazalo šele nekaj dni 
zatem, ko so Ferci tu ugnali Estonijo.



Čeprav prijateljske tekme niso pokazale zma-
govalne miselnosti in je vedno nekaj manjka-
lo, se je reprezentanca selekcije U21 zbrala v 
pravem trenutku in na prvi kvalifikacijski tek-
mi za nastop evropskem prvenstvu leta 2013 
suvereno odpravila Litvo. Prvi paket točk je ob 
koncu srečanja zagotovil v Nemčiji rojeni in 
vzgojeni nogometaš naših korenin, ki nastopa 
na tujih zelenicah, Kevin Kampl. Še dobro, da 
ga je pred šestimi leti odkril sedanji selektor 
članske izbrane vrste Matjaž Kek! Medtem pa 
se je pet let kalil in nastopil v moštvu Bayerja v 
evropski ligi, pohvali pa se lahko tudi s tem, da 
ga je treniral sloviti Ulf Kirsten. Fant, ki se je 
izrekel za Slovenca in ni želel obleči nemškega 
dresa, je že zaradi tega vreden vpoklica.
»Skoncentrirani smo na Litvo, ki je velika 
neznanka,« je pred pričetkom kvalifikacij 
razmišljal selektor Tomaž Kavčič, ki je o na-
sprotniku lahko povedal le, da igra izjemno 
trdo v defenzivi in je zelo organizirana ekipa. 
Pregovorno se ni želel opredeliti do celotnega 

Z nekoliko manj pozornosti, tudi zaradi pomembnosti tekem članskih reprezentanc in 
seštevanja točk na poti na članski Euro, so na svojo kvalifikacijsko pot krenile tudi selekcije 
reprezentanc do 21 let. Slovenija je prvo nalogo opravila z odliko, saj se je z gostovanja v 
Litvi vrnila z zmago in prvimi tremi točkami na poti do Izraela. 

kvalifikacijskega ciklusa, namesto tega se osre-
dotoča na vsakega tekmeca posebej. Veliko po-
datkov o Litvi strokovni štab ni imel, ne glede 
na to kdo je na nasprotni strani igrišča pa eno 
vseskozi velja kot pribito. »Tekmovalni motiv 
je uvrstiti se na evropsko prvenstvo.«
Tam je glavnina reprezentantov že nastopila 
pred dvema poletjema s selekcijo U19, ko si je 
takratna četa Miloša Kostiča zagotovila nastop 

U - 2 1

v Ukrajini. Izkušnje pomagajo, je prepričan se-
lektor, igralci si želijo ponovno igrati na evrop-
skih zelenicah, še bolj pomembno pa je, da iz-
brani nogometaši igrajo v svojih klubih. Tisti, 
ki so v tekmovalnem ritmu se lažje in hitreje 
prilagodijo na situacije na zelenici, kot tisti, ki 
imajo v nogah manj minut.
Slovenija je bila na gostovanju večji del tekme 
boljši nasprotnik. Razlika je prišla do izraza 
posebno v prvem polčasu, ko so si fantje pri-
pravili več zrelih priložnosti, ki pa niso doča-
kale svoje realizacije. Pred vrati barv slovenske 
trobojnice je tudi Jan Oblak dvakrat izvrstno 
posredoval in ohranil dobro izhodišče pred 
nadaljevanjem. 

V zadnjih desetih minutah je Slovenija silovito 
napadla, v 80. minuti pa je najlepšo priložnost 
zapravil Robert Berič. Stvari je na svoje mesto 
osem minut kasneje postavil Kevin Kampl, ki 
je v evforiji proslavljanja svojega prvega zadet-
ka za Slovenijo dobil še drugi rumeni karton 

Tomaž Kavčič: 
»Zmaga v Litvi ne preseneča!«
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tekme točke

1 Malta 2 4

2 Slovenija 1 3

3 Finska 1 1

4 Švedska 0 0

4 Ukrajina 0 0

6 Litva 2 0



in tako selektorju ne bo na voljo ta mesec proti 
Finski. Po prodoru z desne se je Kampl nena-
doma odločil za strel z dvajsetih metrov in z 
natančno odmerjenim poizkusom premagal 
domačega vratarja. Litvovci so se kot kaže 
ušteli, saj je njihov selektor Vitalius Stankevi-
čiaus pred dvobojem v ospredje pri Sloveniji 
postavil Leona Črnčiča in Reneja Krhina, 'ek-
splodirala' pa je naveza Kampl – Berič. . Tudi 
to je kvaliteta slovenske reprezentance. 
»Tekma se je res prevesila v našo korist šele 
v zadnjih minutah, a smo zasluženo zmagali. 
Dominirali smo celoten prvi polčas, v drugem 
igrali precej izenačeno. Imeli smo veliko več 
priložnosti!« se je na dvoboj spomnil Kavčič, 
ki se zaveda, da ima izjemno perspektivno eki-
po, katere edina pomanjkljivost je dejstvo, da 
le malokrat lahko strne svoje moči in se poka-
že v polni zasedbi. »Fantje imajo kvaliteto.« 
In to so dokazali ravno ob pravem trenutku. 
Slovenija, ki igra v 2. kvalifikacijski skupini, je 
ena od osmih držav (ob Cipru, Armeniji, Bo-
sni in Hercegovini, Walesu, Gruziji, Turčiji in 
Slovaški), ki so na prvi tekmi osvojile cel paket 
točk. To je dober kapital pred nadaljevanjem. 
Selektor je z igro, ki jo je Slovenija prikazala 
v začetku poletja, zadovoljen. Vseeno pa je v 
Siauliaiju opazil tudi nekaj šibkih momentov, 
ki jih bo s svojimi varovanci poskušal pred na-
daljevanjem odpraviti. »Zadovoljen sem z re-
zultatom, s kontrolo žoge, ne moremo pa biti 
zadovoljni z realizacijo. V prvem polčasu smo 
imeli vsaj pet priložnosti, ki bi morale dobiti 
svoj epilog.« Obenem pa si želi, da bo njegova 
klop v nadaljevanju bolj polna. Tokrat so za-
radi različnih razlogov izpadli Dejan Lazare-
vić, Haris Vučkič, Aljaž Struna, Martin Milec, 
Mitja Rešek, Blaž Božič, medtem ko Rajko 
Rep in Vedran Vinko tudi nista bila povsem 
nared. »Vedno bo kdo manjkal. V kadru je 
25 igralcev, ki so sposobni odigrati za repre-
zentanco,« o širokem kadru in izbiri pove 
selektor, ki ima tako bolj kot probleme zaradi 
pomanjkanja kadra pred vsako tekmo sladke 
skrbi s tem, koga sploh uvrstiti v ekipo. Tokrat 
je priložnost za igro dobila štirinajsterica. 

Na drugi tekmi skupine sta se Finska in Mal-
ta razšli brez zadetkov, medtem ko je Malta 
nadigrala Litvo. Slednja je trenutno na dnu 
lestvice, kar pa ne pomeni, da ni nevaren na-
sprotnik, ki mu ne velja nameniti pozornost. 
Nova zmaga in tri točke bi bile lepa popotnica 
pred nadaljevanjem, ko Slovenijo čaka še eno 
gostovanje, nato pa 6. septembra končno tudi 
tekma na domačih tleh proti Ukrajini. 

Andreja Potočnik

U - 2 1
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Slovenijo še slabo leto loči od največjega nogometnega dogodka za mlade nogometaše na 
naših tleh doslej. Pri nas se bo namreč maja prihodnje leto odvijal zaključni del evropskega 
prvenstva za nogometaše do sedemnajstega leta starosti (fante rojene po 1. 1. 1995).

Prvenstvo na najvišjem nivoju

Poletni meseci so v nogometu praviloma 
čas, ko nogometaši in nogometni delavci ne-
koliko zadihajo in si odpočijejo pred pričet-
kom novih tekmovanj. Takšnega premora 
na NZS že drugo leto zapored ne poznajo, 
saj se je po lanskem nastopu a reprezentance 
na svetovnem prvenstvu v hiši slovenskega 
nogometa poleg vseh običajnih aktivnosti 
že pričel odvijati tudi projekt evropskega 
prvenstva U17.

Potem, ko je UEFA za organizacijo Eura 
U17 2012 med kandidaturami Slovaške, 
Češke, Izraela, Luksemburga in Makedonije 
izkazala zaupanje Nogometni zvezi Sloveni-
je, se je v začasnih prostorih krovne nogo-
metne organizacije začel odvijati natančno 
premišljen projekt, katerega svet vodi gene-
ralni sekretar NZS, Aleš Zavrl. Zavrl je eden 
tistih, ki si je najbolj prizadeval, da Slovenija 
organizira turnir takšnih razsežnosti, odlo-
čitev Uefe pa je pozdravil z navdušenjem: 
„Odločitev Uefe, da Sloveniji zaupa organi-
zacijo Eura U17 je vsekakor plod dolgole-
tnega kredibilnega dela NZS, dobrega od-
nosa z Uefo, kvalitetno pripravljene vloge za 
organizacijo tekmovanja in nenazadnje tudi 
preglednega lobiranja ožjega vodstva NZS.“

U - 1 7

Njegove besede je potrdil tudi predsednik 
NZS, Aleksander Čeferin, ki se strinja, da gre 
za edinstveno priložnost Slovenije, da poveča 
svoj ugled v nogometni družini: „Da je Slove-
nija dobila organizacijo tega turnirja je veliko 
priznanje za NZS, kot tudi za slovenski nogo-
met nasploh. Z dobro organizacijo prvenstva 
si lahko zagotovimo, da bomo v prihodnosti 
organizirali še kakšno veliko tekmovanje, 
hkrati pa močno pridobimo na ugledu v med-
narodnem nogometu.“ 

Projektno skupino, ki se od sredine junija 
2011 intenzivno ukvarja z organizacijo prven-
stva, vodi Aleks Štolfa, dolgoletni nogometni 
delavec iz Sežane. Sam projekt evropskega pr-
venstva je ocenjen na kar 1.3 milijona evrov. 
Večino sredstev sicer zagotovi UEFA, v ob-
sežen projekt pa bo vključenih kar 700 pro-
stovoljcev. Cilj je zagotoviti vrhunske pogoje 
vsem osmim reprezentancam, tako na igrišču, 
treningu kot tudi med bivanjem v Sloveniji. 
„Zadovoljni bomo, če si bo vse tekme skupaj 
ogledalo okoli 40.000 gledalcev, z odmevnim 
nastopom slovenske reprezentance in spekta-
klom na finalni tekmi,“ ni bil nič kaj skromen 
Štolfa, projektna skupina pa se bo za izpolni-
tev prvega in tretjega cilja obrnila predvsem 

na pomoč nogometnih delavcev, registriranih 
igralcev, posebna pozornost pa bo posvečena 
šolam in organiziranim skupinam, saj bodo 
le dobro popolnjene tribune fantom res dale 
občutek domačega prvenstva, ter posledično 
izpolnile pogoj tudi za uresničitev drugega 
zgoraj omenjenega cilja – dobrega nastopa re-
prezentance.

UEFA je sicer Sloveniji organizacijo turnirja 
zaupala zaradi dobrega dela na področju or-
ganizacije mladinskih turnirjev v preteklosti, 
Štolfa pa ocenjuje, da to ni edini razlog, zara-
di katerega je NZS uspela pridobiti zaupanje 
evropske nogometne zveze: „Uefo smo nedvo-
mno prepričali z dosedanjo organizacijo večih 
kvalifikacijskih turnirjev in turnirja 'Elite Ro-
und', ki smo ga organizirali leta 2009. Menim, 
da je dodelitev turnirja tudi nagrada dolgole-
tnega dela mnogih funkcionarjev, predvsem 
tistih najbolj izpostavljenih, ki so Uefi pokaza-
li, da nogometa v Sloveniji ne dojemamo kot 
neko stransko igro, temveč način življenja.“

Jasno, gre za prvi večji nogometni dogodek, 
ki bo odmeval tako v nogometnih krogih, kot 
tudi po vsej Evropi. Osem reprezentanc bo 
nastanjeno v dveh centrih, odigranih bo pet-
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najst tekem, kar osem pa jih bo v neposrednem 
prenosu Eurosporta. Oči velikih klubov bodo 
takrat uprte v slovenske zelenice, če dodamo 
dejstvo, da so na tem turnirju nekoč blesteli 
igralci kot so Wayne Rooney, Cesc Fabregas, 
Nuri Sahin, Bojan Krkić in drugi, pa je jasno, 
da je priložnost za slovenske reprezentante 
morda celo večja, kot lahko sami ocenijo na 
prvi pogled. „Zelo vesel sem, da bodo naši 
mladi nogometaši imeli priložnost nastopiti 
na tako velikem turnirju,“ razmišlja predse-
dnik Čeferin, ki je prepričan, da bodo tudi ti 
fantje nekoč nadaljevali delo Milivoja Nova-
koviča, Roberta Korena, Valterja Birse, Samir-
ja Handanoviča in ostalih junakov današnje 
izbrane vrste. „Ti fantje so prihodnosti našega 
nogometa in ti fantje bodo nadaljevali pravlji-
co o nogometni reprezentanci Slovenije, ki so 
jo pričeli drugi,“ je še prepričan predsednik.

Del projektne skupine si je sicer ogledal or-
ganizacijo letošnje izvedbe turnirja v Srbiji, 
sam obisk pa je le še potrdil, da gre za projekt, 
ki se lahko po svojem obsegu primerja vsaj z 
organizacijsko zahtevnim in uspešnim projek-
tom nastopa slovenske članske reprezentance 

na svetovnem prvenstvu v Afriki v letu 2010. 
„Projekt je izjemno kompleksen, upoštevajoč 
izkušnje nogometnih zvez, ki so ga organi-
zirale v preteklosti, pa smo se ga lotili dovolj 
zgodaj. Imamo dobre pogoje in zelo kompe-
tentno ekipo, zato sem prepričan, da bo turnir 
organiziran na nivoju, kakršnega se od NZS 
pričakuje,“ je prepričan Štolfa, ki je dobro iz-
koristil obisk pri Srbih: „Opazili smo veliko 
organizacijskih rezerv, katere bomo poskušali 
izboljšati. Prvenstva doslej so bila dobro or-
ganizirana, mi pa želimo dokazati, da je tudi 
majhna država sposobna vrhunske izvedbe ta-
kšnega dogodka.“
Stadioni, na katerih se bodo igrale tekme 
prvenstva, bodo sicer potrjeni pozno jese-
ni, besedo pri tem, do katere mere prizorišča 
izpolnjujejo zahteve ima tudi Uefa oziroma 
Eurosport kot imetnik pravic za predvajanje 
tekem. Kjerkoli že bodo, Slovenija, ki računa 
tudi na obisk predsednike Uefe Michela Pla-
tinija in samega vrha Uefe, bo naredila vse, da 
nogometašem zagotovi vrhunske pogoje in 
upraviči zaupanje, ki ji je bilo izkazano.

Matjaž Krajnik
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Čeprav so Bilje pri Novi Gorici majhen kraj z nekaj več kot 1100 prebivalci, pa bodo v prihodnje 
tudi zavoljo Valterja Birse in Tima Matavža postavljene na nogometni zemljevid države.  Kraj 
med Biljenskimi griči na severu in reko Vipavo na jugu ima pridih sredozemskega, zahvaljujoč 
fundaciji Vrabček upanja pa je tu že drugi julij zapored zapihal tudi nogometni veter. 

V Biljah vsi igrajo nogomet!

Dobrodelna nogometna tekma se je lani razvi-
la iz evforije po svetovnem prvenstvu na jugu 
Afrike, kamor se je drugič v zgodovini uvrstila 
naša izbrana vrsta, kar so domačini izkoristili 
za to, da so nogometaše in ostale znane oseb-
nosti zvabili na njihovo igrišče. Poleg druženja 
in nogometa jih je povezala dobrodelnost. Na 
lanskoletnih 38 stopinjah Celzije je bil glavni 
cilj zbiranje denarja za tiste, ki so pomoči naj-
bolj potrebni. In ker je organizatorjem v deve-
tih dneh uspel veliki met, so bila pričakovanja 
tudi tokrat velika. 
Še več obiskovalcev, še močnejša zasedba in 
obljube po vračanju v Bilje so tisto, kar so že 
pred letom dni želeli doseči tisti, ki so pripra-
vili nogometno-dobrodelni dogodek. Tokrat 
je pri organizaciji sodelovalo 25 ljudi, ki so 
odlično opravili svoje delo. Vse skupaj se je 
začelo s predstavitvijo lipicancev, nadaljevalo 
v športno tekmovalnem duhu, kjer sta se po-
merili ekipi belih (Fundacija Vrabček upanja) 
in zelenih (Zavod LU). Manjkala ni niti dobra 
glasba. In če je bilo letos nekoliko hladneje in 
s tem tudi znosnejše za tiste, ki niso tako do-
mači v nogometu, je zadovoljstvo ob koncu 
dneva malce pokvaril dež. A tudi kaplje obi-
skovalcem niso prišle do živega. 
Dogodek je sovpadel s praznovanjem 65-le-
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tnice kluba, kjer danes deluje deset trenerjev 
in trenira 250 nogometa željnih otrok. Poleg 
reprezentantov Birse in Matavža so skozi no-
gometno šolo v Biljah šli tudi Davor Škerjanc 
in Miroslav Cvijanovič, danes nogometaša 
Olimpije, Mitja Zatkovič, ki je v pretekli se-
zoni osvojil pokalno lovoriko v dresu Domžal 
ter številni drugi. »Tu sploh ne delajo nič dru-
gega, kot igrajo nogomet. Vsi so imeli drese, 
vsi trenirajo. Zdi se, da je nogomet tu resnič-
no šport številka 1,« je bil nad kuliso, ki so ji 
pripravili domačini, navdušen alpski smučar 
Mitja Valenčič. Prvi vtis ni varal.  
Tokrat so v Biljah svoje nogometno znanje 
pokazali nekateri reprezentanti – med njimi 
tudi Samir Handanovič, ki je presenetil v vlogi 
napadalca in je nekoliko spominjal na brazil-
ski stil igre ter imel ob tem kar tri priložnosti 
za zadetek, poleg tega pa se je obiskovalcem 
vtisnil v spomin po izjemnem predložku v 
sredino, od koder je Birsa zadel vratnico. Svoje 
kvalitete so pokazali tudi Bojan Jokič, Matej 
Mavrič-Rožič, Jasmin Handanovič in do ne-
davnega eden najboljših tujcev v slovenski ligi 
Enes Demirović. »Reprezentanti krasno po-
dajajo, te lepo najdejo v igri, zato je v užitek 
igrati z njimi,« je bil naj svojim nogometnim 
znanjem (s pomočjo reprezentantov) in dve-

ma zrelima priložnostma zadovoljen še drugi 
športnik iz bele smučarske karavane Jure Košir. 
Zabavali so se tudi glasbeniki in politiki. Eden 
od vodilnih članov Čukov Jože Potrebuješ je 
imel za Matavža prav zanimiv predlog. »Ker 
jaz danes tukaj igram nogomet, kjer nisem niti 
približno tako dober kot Tim, sem pomislil, 
kako bi bilo, če bi mu enkrat potisnil kitaro v 
roke, pa vidimo, kdo je boljši v vlogi drugega.«
V prvem polčasu sta pokrovitelja dogodka 
zadela po gol na vsaki strani, v drugem delu, 
ko pa so se vsi že nekoliko ogreli, so zadetki 
padali, kot rastejo gobe po dežju. Zagotovo 
najlepšega je dosegel rokometaš francoskega 
Montpellierja, Vid Kavtičnik, ki je s strelom 
v zgornji desni kot matiral predsednika vlade. 
Slednji proti športniku ni imel možnosti, da 
strel ubrani. »Našim fantom bi naredil uslu-
go, če bi branil v nasprotni reprezentanci,« je 
bil iskren Borut Pahor, ki je prejel kar sedem 
zadetkov. Že drugo leto zapored mu je gol 
uspel zabiti tudi Birsa.
Dogajanje je s tribune spremljal tudi legendar-
ni komentator televizije RAI Bruno Pizzul, 
ki se ga spomnijo predvsem nekoliko starejši 
ljubitelji igre z okroglim usnjem, saj je bil med 
leti 1986 in 2002 glavni komentator tekem 
italijanske reprezentance. Dogodek v Biljah 
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pa si bodo zapomnili predvsem otroci, ki so 
tako pobliže lahko spoznali svoje vzornike, se 
z njimi fotografirali in v spomin odnesli avto-
gram. Danes prepoznavni obrazi slovenskega 
športa še vedno pomnijo, kako je bilo, ko so 
bili oni na njihovem mestu. »Ko sem bil še 
sam nogometaš si nisem predstavljal, da lahko 
iz tako majhnih klubov postaneš pravi nogo-
metni profesionalec,« danes na svoje začet-
ke in kasnejše uspehe Birse in Matavža gleda 
Matjaž Nemec, sicer podpredsednik ND Bilje 
in eden od organizatorjev. »Lepo je biti vzor 
mladim, a hkrati je to tudi odgovorno delo,« 
se že pri svojih 22-letih zaveda nogometaš ni-
zozemskega Groningena. Danes uspešni špor-
tniki so nekoč stali v vrstah in čakali na podpis 
svojega vzornika, zato sta jim ta prireditev in 
stik z otroci tako blizu. 
Tako že lahko govorimo o tradicionalni priredi-
tvi v Biljah, čeprav je Birsa nekoliko s previdno-
stjo govoril o letu 2012, hkrati pa so bili bolj 
zgovorni organizatorji, ki želijo v prihodnje na 
biljensko igrišče pripeljati še bolj zveneča no-
gometna imena. Birsa in Matavž sta obljubila, 
da bosta skušala pripeljati kakšnega soigralca, 

danes še predsednik vlade pa zatrdil, da bo iz-
koristil vsa poznanstva in tako kot je letos v spo-
min prinesel dres Cristiana Ronalda s podpisi 
nogometašev madridskega Reala, bo prihodnje 

leto skušal presenetiti s prihodom katerega od 
nogometašev, ki jih otroci spremljajo preko te-
levizijskih sprejemnikov. 

Andreja Potočnik
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Slovenska reprezentanca se bo v zadnji pripravljalni tekmi pred septembrskim nadaljevanjem 
kvalifikacij v Stožicah pomerila s sedemintrideseto reprezentanco sveta, Belgijo. Ekipi sta se 
srečali že pred dvema letoma in pol v Genku, takrat pa je bila z zadetkoma Daniela van Buyt-
na boljša tokratna nasprotnica Slovenije.

Z Belgijci do rešitev pred Estonci

Selektorju Matjažu Keku pred nadaljevanjem 
kvalifikacij sive lase povzročajo predvsem skrbi 
na položaju centralnega branilca. Standardni 
Marko Šuler proti Estoniji ne bo smel nasto-
piti, saj mora odslužiti rdeči karton s Ferskih 
otokov, njegov namestnik Matej Mavrič Rožič 
pa se ta hip ubada s poškodbo gležnja, zaradi 
katere njegov nastop proti Belgiji ni bil samo-
umeven. Do tekme z Estonijo je sicer še mesec 
dni, v katerem pa se lahko zgodi marsikaj, tudi 
zato pa se je Kek odločil, da proti varovancem 
selektorja Georgesa Leekensa vpokliče tudi 
nekdanjega nogometaša Triglava in Maribora, 
Mirala Samardžiča, ki svoje nogometno zna-
nje trenutno nadgrajuje pri moldavskem She-
riffu. 24-letni Jeseničan je vrste moldavskega 
prvaka okrepil pred letom in pol, že nekaj časa 
pa je bil tudi na šišrem seznamu Matjaža Keka.
Sicer se prvenstva v Evropi v glavnem počasi 
pričenjajo ali so se pričela pred kratim, po-
sledično pa je tudi pripravljenost reprezen-
tantov na najvišji ravni. Dobro formo kaže 
kapetan Robert Koren, kljub temu, da je nje-
gov Hull City izgubil prvo tekmo prvenstva 
z Blackpoolom, pa je kapetan prikazal dobro 
igro. Omeniti pa velja tudi njegov zadetek z 
ene izmed zadnjih prijateljskih tekem proti 
Liverpoolu, ko je še enkrat več pokazal svoje 
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strelske sposobnosti. Milivoje Novakovič je bil 
ponovno nezamenljiv v pripravljalnih tekmah 
svojega kluba, v prvem krogu pa ne njemu ne 
soigralcem ni šlo vse po načrtih. Eden izmed 
redkih, ki je zamenjal klub, je Valter Birsa, ki 
je ravno na dan zbora reprezentance za Belgijo 
praznoval 25. rojstni dan. Strelec drugega za-

detka Slovenije na lanskem svetovnem prven-
stvu se v novem klubu počuti odlično, v prvih 
tekmah sezone pa se je tudi on dobro znašel. 
Tu sta še Samir Handanovič, ki je podaljšal 
pogodbo z Udinesejem in tako končal večne 
špekulacije o menjavi okolja, in Andraž Kirm, 
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ki se s svojima kluboma borita za uvrstitev v 
Ligo prvakov. Handanovič bo po tekmi z Bel-
gijo preklopil na Arsenal, Kirmova Wisla pa 
bo imela na papirju precej lažjega nasprotnika 
v obliki ciprskega Apoela. Manj razlogov za za-
dovoljstvo pred tekmo z Belgijci pa ima Jasmin 
Handanovič, ki je po povratku v Slovenijo (se-
daj je član Maribora) s svojim klubom izpadel iz 
kvalifikacij za prej omenjeno tekmovanje.

Belgijci so v Slovenijo pripotovali oslabljeni, 
na njihovem seznamu namreč ni po mnenju 
nekdanjega francoskega kapetana Didier-
ja Dechampsa trenutno najboljšega igralca 
francoskega prvenstva, Edena Hazarda. Igra-
lec, ki igra na enakem položaju kot pri An-
gliji Theo Walcott, se je zaradi neumnosti, 
ki si jo je privoščil po tekmi s Turčijo, znašel 
v nemilosti selektorja Leekensa. Hazard se je 
po menjavi odpravil v slačilnico, se stuširal, 
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potem pa se s prijatelji še pred koncem tek-
me odpravil na hamburger, Leekens pa ga je 
nemudoma suspendiral. Proti Sloveniji bosta 
manjkala še poškodovani Moussa Dembele in 
nepripravljeni Steven Defour, zato pa si bodo 
gledalci v Stožicah lahko ogledali novo vroče 
ime na evropskih klubskih zelenicah. Rome-
lu Lukaku je namreč pred tekmo v Sloveniji 
prestopil v angleški Chelsea, še ne devetnajst 
letni 'wonderkid' belgijskega nogometa pa je 
trenerja modrih Villas-Boasa nase opozoril z 
nastopi v dresu Anderlechta, kjer je s šestnaj-
stimi debitiral v prvi postavi, od leta 2009 do 
konca sezone 2011 pa je za najboljši belgijski 
klub zbral 73 nastopov in zabil kar 33 zadetov. 
Impresivno statistiko je dopolnil še z desetimi 
nastopi za belgijsko člansko reprezentanco, 
kjer je debitiral leta 2010 proti Hrvaški, edina 
reprezentančna zadetka doslej pa je dosegel na 
prijateljski tekmi proti Rusiji.

Sicer pa sta se reprezentanci Slovenije in Belgi-
je enkrat doslej že pomerili. Uspešnejša je bila 
Belgija, sredi Genka je takrat za 'rdeče vrage' 
dvakrat zadel Daniel van Buyten, ki je v repre-
zentanci tudi sedaj. Sicer pa je takrat Slovenija 
odigrala v postavi Handanovič, Brečko, Cesar, 
Morec, Jokič, Koren, Komac, Birsa, Stevano-
vič, Ljubijankič in Novakovič, na klopi pa so 
bili še Šuler, Šišič, J. Handanovič, Dedič, Žlo-
gar, Radosavljevič in Mejač, na štadionu pa je 
bil tudi Dominic Maroh, ki takrat zaradi po-
škodbe ni zaigral za Slovenijo, kasneje pa se 
je odločil, da bo raje počakal na priložnost iz 
Nemčije. Slovenija bo tokrat v nekoliko spre-
menjeni sestavi, kako se bodo Belgijci lahko 
kosali s prerojenimi Kekovimi fanti, pa bo 
znano v sredo zvečer.

Matjaž Krajnik
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Predsednik Čeferin in generalni 

sekretar Zavrl med sejo skupščine.

Delegati so 
soglasno potrjevali predloge sklepov.

Vladan Mladenovič prejema plaketo za časnega člana NZS iz rok predsednika Aleksandra Čeferina.

Nekdanji predsednik MNZ Celje Ciril 

Kolešnik na skupščini. Na položaju ga 

je zamenjal Vlado Močnik.

Na aprilski letni skupščini so delegati Nogometne zveze Slovenije sprejeli finančna poročila 
in programe dela za leto 2011, predsednik NZS Aleksander Čeferin pa je podelil priznanja za 
zasluge in dosežke v lanskem letu.

Redna letna skupščina NZS

Trije od petih podpredsednikov.



V najvišjem kakovostnem razredu ima Slo-
venija le enega predstavnika, ki se v zgodnjih 
tridesetih letih že lahko pohvali s sojenjem na 
olimpijskih igrah v Pekingu in številnih evrop-
skih stadionih v okviru lige prvakov. Vrhunca 
kljub temu še ni dosegel, je prepričan. Pred 
njim je en sam cilj – soditi na prihajajočem 
evropskem prvenstvu v Ukrajini in na Polj-
skem, kamor se želi prebiti tudi članska repre-
zentanca. 
V sproščenem pogovoru na tribunah preno-
vljene Bonifike Primorec razkrije marsikatero 
skrivnost svojega poklica, ki ga je, kot pravi 
sam, izbral bolj po naključju, kot bi si zares že-
lel postati nogometni sodnik. »Nikoli nisem 
imel želje postati sodnik. To je bil izhod v sili, saj 
nogometa zaradi zdravstvenih težav nisem smel 
več igrati,« pa vendarle nadaljuje z zanosom in 
iskrivimi očmi, ki razkrivajo, da mu nikakor ni 
žal za pot, ki jo je odločil prehoditi. »Tudi sko-
zi to vlogo sem izpolnjen,« trdi danes, čeprav so 
bili začetki vse prej kot obetavni. 

Po začetnem sodniškem pisku so ‘možje s piščalko’ praviloma potisnjeni v ozadje, v prvi 
plan pa stopi nogomet, igra z okroglim usnjem, ki v svetu dosega neverjetno veljavo. 
Čeprav pogosto kamen spotika, so sodniki vendarle nuja v vseh športih, tudi v nogometu. 
In kdo bi bolje razložil svet, v katerem živijo sodniki, kot najboljši slovenski predstavnik te 
vrste, Damir Skomina, ki je vanj vpet že skoraj dve desetletji. 

Na dan svoje prve tekme med Kortami in 
Rakekom je že ob polčasu hotel sleči sodni-
ško uniformo in nogomet povsem postaviti 
v kot. Razpletlo se je povsem drugače. »Ob 
polčasu sem si prigovarjal, da samo še to zdržim 
do konca in preneham s sojenjem. Kasneje sem 
vztrajal in opazil, da mi še kar uspeva in zdaj 
sem tu, kjer sem.« Danes odkrito priznava, da 
bi glede na svoje karakterne lastnosti še enkrat 
izbral ta poklic, v isti sapi pa ima tudi nekaj 
pomislekov. »Ne bi si želel to za svoje otroke.« 
A v svojem delu najde tudi številne prednosti.  
»Sojenje te utrdi in da neko širino ter drugačen 
pogled na svet.« 
Že ob pogledu nanj vam je jasno, da je rojen 
za sodnika. Odločen, avtoritativen, samozave-
sten in premišljen. Takšen mora biti dober so-
dnik. »Če ne moreš prenesti dejstva, da si vedno 
med dvema ognjema, ne moreš biti nogometni 
sodnik.« Tudi zato, ker to ni osemurna služba, 
temveč bolj način življenja. Sam je svojo služ-
bo pred leti postavil na stranski tir in se pov-

sem posvetil najbolj razširjeni igri na svetu. 
Delo zanj ne poteka le 90. minut, kolikor na-
vijač opazuje dogajanje na zelenici. »Priprave 
potekajo tudi pred tekmo. Gre za delo iz dneva v 
dan, ki se pokaže na dan tekme, ko moramo biti 
100 odstotni.«
Na žalost je namreč tako, da nogometašu lah-
ko zagode noga in žoga pri strelu zleti mimo 
gola, prav tako lahko ima vratar slab dan, ko 
pa beseda nanese na sodnike, bi ti morali biti v 
vsakem trenutku nezmotljivi. In ker se napake 
dogajajo tako v vsakdanjem življenju, se jim 
ne moremo izogniti niti v športu. Pa se jih so-
dniki zavedajo? »Če je nekaj res tako očitnega, 
imaš v sebi sum, a ko poti nazaj ni, je potrebno 
soditi dalje in odmisliti vse skupaj. Predvsem 
mora biti vodilo, da si pač naredil napako, dru-
ge pa ne boš.« Nikakor ne velja prepričanje 
javnosti ali razprav ob točilnem pultu o tem, 
da sodniki napake skušajo popravljati tudi na 
drugi strani igrišča. Tega preprosto ni. 
Spet drugi radi uporabljajo frazo, da mora biti 
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Damir Skomina: 

„Sodnikom se ne ploska!“
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sodnik na zelenici neviden. Tudi temu Skomina 
oporeka. »Če tekma ne ponuja ničesar posebnega, ni 
težko biti neopazen. Ko pa je potrebno sprejeti nelju-
bo odločitev moraš biti pravi in reagirati.« Tudi če 
to pomeni, da že v zgodnji fazi tekme sodnik poka-
že rdeči karton ali na strel z bele točke. Tudi s tem 
že ima izkušnje. Samo v letošnjem letu je na petih 
tekmah lige prvakov – toliko priložnosti je dobilo 
le devet sodnikov, Skomina je najmlajši - na plano 
že potegnil kartonček, obarvan rdeče. Prislužil si 
ga je vratar Tottenhama Heurelho Gomes. Sku-
pno pa je bilo takšnih situacij v tej sezoni pet, vse 
od drugoligaških zelenic v Slovenskih Konjicah pa 
do francoskih prizorišč. Eno pa drži, kot pribito! 
»Nam se ne ploska, mi smo tam, da presojamo. To je 
realnost našega poklica.«
Ker so zadnje mesece vse glasnejše zahteve po 
uporabi dodatne tehnologije, ki so že razdelile 
tako javnost kot tudi nogometne strokovnjake, je 
prav, da preverimo, kako o tem razmišljajo tisti, ki 
se jih zadeve dejansko dotikajo. »Kamera v vratih 
ali čip v žogi bi lahko bila prednost. So namreč situ-
acije, ko pride do strela iz tridesetih metrov ali več. 
Takrat nihče od sodnikov ni v položaju, da presodi, 
ali je žoga šla cela čez črto ali ne.« Tehnologija bi 
bila tu v veliko pomoč. Kar se pa tiče ostalega, … 
»Na Uefi smo imeli preizkus, ko smo v situaciji 50 
sodnikov izbirali med štirimi možnostmi, pa je bilo 
veliko razlikovanj,« priznava Skomina. Univer-
zalnih pravil ni, čar nogometa pa je ravno v in-
dividualnem odločanju in sprejemanju ključnih 
odločitev tukaj in zdaj. Pregledovanje video po-
snetkov bi lahko tekmo zelo podaljšalo. »Vpraša-
nje, če je to sprejemljivo tudi z vidika televizije,« 
razmišlja sogovornik. Obenem pa se ob omembi 
kamer kar malce zdrzne. »Sodnikom je zaradi 
njih vsako leto težje, saj posnamejo vse, sami pa vse-
ga fizično ne moremo opaziti.« 
V vsej tej evforiji po nogometu, pozornosti, ki jo 
mediji in svetovna javnost namenjajo derbijem in 
reprezentančnim akcijam, ne moremo mimo tega, 
da razjasnimo, kaj je tako očarljivega v nogometu. 
»Nogomet je zagotovo šport številka ena. Morda je 
to tudi zato, ker je v ostalih športih z žogo rezultat 
večji, pada veliko zadetkov, golov ali košev, tekme 
pa se nagibajo zdaj v eno, zdaj v drugo stran.« V 
nogometu je povsem drugače. »Tu pade malo za-
detkov, že prvi lahko tekmo obrne na eno ali drugo 
stran, kar sproži val emocij. Izid se med tekmo pra-

I N T E R V J U

“ Včasih si zaželim, da 
bi si tekmo ogledal kot 
navijač, spil pivo, sedel 

na tribuno in ne imel 
pritiska, ki ga nosim. ” 
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viloma ne menja vsako minuto. Predvsem pa gre 
za neko tradicijo.«
Ker smo med sezono bombardirani z doga-
janjem z zelenic vseh petih najmočnejših lig, 
doba interneta in tehnologije pa nam omogo-
čata tudi spremljanje oddaljenih prvenstev, je 
pogovor s sodnikom izvrstna priložnost, da iz 
prve roke izvemo kakšna nogometna tekma je 
reklama za dobro sojenje. Tudi na to ima Sko-
mina pripravljen odgovor. »To je tekma, na ka-
teri se zgodi ogromno stvari in imaš to srečo, da v 
vseh teh stvareh ni večjih napak.« 
So se pa le te zagotovo zgodile na finalu po-
kalnega tekmovanja, ko je padlo sedem za-
detkov. »Glede na število zadetkov je morala 
biti tudi kakšna napaka. To se sprejema za nek 
normalni del nogometa, medtem ko večja sodni-
ška napaka ni tako sprejeta.« Nimajo pa zaradi 
njih sodniki kakšnih slabih izkušenj. »Sicer 
ne morem trditi, da se nikoli ne more zgoditi 
nič negativnega, pa vendar se mi osebno do se-
daj ni zgodila nobena takšna izkušnja, zaradi 
katere bi nosil posebne travme.« Prav je, da so 
sodniki zaščiteni. Bolj kot strah in trepet iz tri-
bun, pritiski trenerjev ali igralcev pa je ključen 
moment tisti, ko sodnik ostane po tekmi sam. 
Posebno, če se tekom srečanja pripeti kakšna 
napaka. »Po večjih napakah ni lahko, saj se je s 
tem potrebno spopasti. Verjetno si v prihodnosti 
ne bi želel da bi na kakšni ključni tekmi naredil 
napako, ki bi za sabo potegnila hujše posledice.« 
Tudi zato, ker je njegova želja soditi na evrop-
skem prvenstvu prihodnje leto. 
»Če ne bo kakšnih večjih napak, mislim da mo-
žnosti za to imam. A glede na to, da se mene ne 
vpraša, sem še precej oddaljen od te nominaci-
je,« priznava, hkrati pa ve, kaj mora narediti, 
da se mu želja uresniči. Pred nominacijo, ki po 
navadi poteka v mesecu decembru, ga čaka še 
nekaj tekem. Najboljša potrditev kvalitet pa je 
dobro sojenje, ki bi mu lahko po ligi prvakov 
in olimpijskih igrah odprla vrata tudi ta vrata. 

“ Nogomet je zagotovo 
šport številka ena. Morda 

je to tudi zato, ker je v 
ostalih športih z žogo 
rezultat večji, pada 

veliko zadetkov, golov 
ali košev, tekme pa se 

nagibajo zdaj v eno, zdaj 
v drugo stran. ” 
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Za njim so tekme v ligi prvakov, kjer so stadi-
oni nabito polni, druga skrajnost pa so nižje 
domače lige, kjer so stadioni skoraj prazni. 
Primerjave Wembleyja, Santiaga Bernabeu ali 
San Sira s stadionom 3. SNL ni, vseeno pa je 
lažje svoje delo opraviti pred polnimi tribuna-
mi. Tudi zato, ker si tako prikrajšan za številne 
komentarje, velikokrat pa je lažje soditi na te-
renu, kjer te nihče ne pozna. »Lažje se motivi-
ram za tekme, kjer je 80.000 gledalcev, kot za 
tekme v slovenskem nogometnem prostoru, če-
prav je potrebno biti spoštljiv tudi do naših tek-
movanj.« To dokazuje njegov profesionalizem 
in vodilo, da vedno daje svoj maksimum. Tudi 
to je odlika dobrega sodnika, da ga nobena si-
tuacija ne zmede in se zna prilagoditi na vsake 
razmere. »Potrebno je priznati, da mi je bilo v 
začetku kdaj težje vrniti se domov in soditi pred 
veliko manj zasedenim stadionom. A sčasoma je 
tudi to postalo rutina.«
Če se trener na tekmo pripravlja z analizami na-
sprotnika in zbiranjem informacij, ni nič drugač-
no delo sodnika. Samo tako lažje predvidi situa-
cije v času tekme in zna na njih tudi odreagirati. 

»Če si pripravljen na vse situacije, te lahko manj 
stvari preseneti.« In kako so videti sodniške pri-
prave? »Ko izvem katero tekmo bom sodil, skušam 
dobiti čim več video materiala obeh ekip, pogledati 
v katerem sistemu igrajo, na kakšen način napa-
dajo, kako je pri prekinitvah, na koga igrajo takrat, 
kdo od igralcev izstopa,…« Uiti jim ne sme prav 
nobena malenkost, ničkolikokrat pa bi bili tudi 
hvaležna pridobitev trenerjev, saj sodnik iz svo-
jega zornega kota opazi marsikatero podrobnost. 
V zadnjih letih kot aktivni opazovalec in spre-
mljevalec nogometnega dogajanja tako na do-

mačih, kot tudi na evropskih zelenicah opaža 
določene trende. Igra je vedno bolj intenzivna, 
trenerji pa skozi fiziko iščejo luknje, ki jim lah-
ko prinesejo prednost pred nasprotnikom. Vse 
težja je s tem tudi naloga sodnika. Le malokrat si 
v napornem urniku uspe kakšno tekmo ogledati 
zgolj kot gledalec. Zadnja je bila na Stožicah, ko 
sta igrali reprezentanci Slovenije in Italije. Tudi 
sicer pogreša takšen stik z igro. »Kdaj si zaželim, 
da bi si tekmo ogledal kot navijač, spil pivo, sedel na 
tribuno in ne imel pritiska, ki ga nosim,« še v isti 
sapi pa doda, da s tem pritiskom zna živeti. 
Čeprav si kdaj in kdaj zaželi biti na drugi strani 
ograje, pa ga tudi delo v akciji izpolnjuje. Trdi, da 
vrhunca kariere še ni doživel, do njegove sodni-
ške upokojitve je še kar nekaj stopničk, ki jih želi 
doseči. A tudi v sodniškem poklicu, ki je ravno 
tako naporen, kot pri ostalih športnikih (štiri do 
pet treningov tedensko, priprave pod budnim 
očesom trenerjev z Uefe in tekme) je potrebna 
potrpežljivost. Enako, kot napadalec ne more že 
v prvem trenutku navdušiti z atraktivnimi pote-
zami in goli. 

Andreja Potočnik

“ Če tekma ne ponuja 
ničesar posebnega, ni 
težko biti neopazen. 

Ko je potrebno sprejeti 
neljubo odločitev je 

potrebno biti pravi in 
reagirati. ”  



Konec maja je v Ivančni Gorici, v okviru finalnega dneva slovenskih pokalnih tekmovanj, 
potekal finale ženskega pokala med Krko in Jevnico. Ekipi, ki ta trenutek igrata najboljši 
ženski nogomet v državi, sta zasluženo napredovali do samega zaključka, za razliko od 
prvenstva pa so pokalno lovoriko v svojo vitrino pospravile nogometašice Jevnice.

    ŽNK Krka : ŽNK Jevnica 

              2:4 

Zadetki 

Jevnica v prvem finalu do naslova

Nogometašice Krke so pred zadnjo tekmo v 
pokalnem tekmovanju veljale za favoritinje, 
kljub dejstvu, da so jih nogometašice Jevni-
ce tri dni poprej premagale v ligi za prvaka. 
Kljub porazu imajo namreč Novomeščanke 
še naprej 9 točk prednosti in pričakovati je 
bilo, da bo najbolj suverena ekipa sezone sla-
vila tudi v pokalu.
Toda igralke Jevnice, ki so poletno zaključile 
lansko sezono, so imele svojo računico. No-
vomeščanke so v ženskem derbiju sicer pove-
dle, v 15. minuti je zadela Milena Pešić, toda 
Jevničanke so že v 39. minuti izenačile. Že 

Ž E N S K I  P O K A L

minuta strelka klub

15’ Pešić Milena

34’ Benak Manja 

50’ Špelič Ines 

53’ Jerina Kaja 

57’ Malinić Sanja 

68’ Špelič Ines

res, da jim je pri zadetku pomagala Manja Be-
nak, ki je zatresla lastno mrežo, toda v 50. mi-
nuti so nogometašice iz osrednje ljubljanske 
regije povedle. Zadela je Ines Špelič, tri mi-
nute kasneje se je med strelke vpisala še Kaja 
Jerina in vodstvo Jevnice je bilo neulovljivo. 
Novomeščanke so sicer nekaj minut kasneje 
znižale, v 57. minuti je zadela Sanja Malinič, 
toda drugi zadetek Ines Špelič v 68. minuti 
je razblinil vse dvome. Nogometašice Jevnice 
so ob prvem nastopu v finalu že prvič osvojile 
naslov pokalnih prvakinj. Krkašice so pokal 
osvojile že petkrat.
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    IB Interblock : ND Mura 05 

                1:3 

Zadetki 

V Kranju sta pokalno tekmovanje z mladinski kategoriji 
zaključili ekipi Interblocka in Mure 05. Pred tekmo so za fa-
vorita veljali rdeči iz Ljubljane, ki so v prvenstvu zbrali kar 37 
točk več kot njihovi nasprotniki v finalu. Toda Muraši so doka-
zali, da je pokalno tekmovanje zgodba zase.

Mura 05 do 
naslova v podaljšku

Tekma se sicer ni začela po željah Interblocka, 
saj so kar kmalu ostali brez branilca Radonjiča, 
vseeno pa so se rdeči v 57. minuti veselili, ko je 
zadetek dosegel Andraž Šporar. Vodstvo četr-
touvrščenega kluba mladinske konkurence pa 
ni dolgo trajalo. V 78. minuti je izenačil Mitja 
Lotrič in izsilil podaljške. V te pa Muraši niso 
stopili z enim, marveč z dvema igralcema več, 
saj je drugi rumeni karton pri Interblocku prejel 

M LA D I N S K I  P O K A L

minuta strelka klub

57’ Šporar Andraž

78’ Lotrič Mitja 

98’ Gruškovnjak Rok 

112’ Lotrič Mitja 

še Beganovič. Številčno prednost so Prekmurci 
v podaljšku izkoristili, zadela sta Rok Gruškov-
njak in še enkrat Mitja Lotrič, ter tekmo odloči-
la v korist črno-belih. To pa še ni bilo 
vse, kajti Ljubljančani so v 115. minuti 
ostali še brez Štrusa, ki je prejel 
neposredni rdeči karton in tekmo 
zaključili s tremi igralci manj.
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30. julija ob približno 22. uri so bile 
v Riu de Janeiru v Braziliji, ki bo go-
stiteljica naslednjega največjega sve-
tovnega dogodka, izžrebane evropske 
kvalifikacijske skupine za svetovno 
prvenstvo 2014. Potem ko žreb v osta-
lih konfederacijah ni požel pretiranega 
zanimanja, sta nekdanji brazilski zvez-
dnik Ronaldo in novi up kariok Ganso 
izžrebala devet kvalifikacijskih skupin 
na stari celini in določila kar nekaj za-
nimivih obračunov. 
Slovenija, ki je bila skupaj s Francijo, 
Rusijo, Srbijo in drugimi v visokem 
drugem kakovostnem bobnu, je bila 
izžrebana, po Islandiji, Cipru, Albani-
ji in Švici, v kvalifikacijsko skupino E. 
Potem ko so Hrvati, Italijani, Nemci 
in Nizozemci postali nosilci skupin od 
A do D, je bila kot prvi nosilec naše 
skupine izžrebana Norveška, ki je s 
pomočjo zadnje svetovne lestvice ne-
koliko presenetljivo skupaj z Grčijo za-
sedla mesto v prvem bobnu. Ne glede 
na slabe dosedanje izkušnje s to skan-
dinavsko reprezentanco, do sedaj le 
en remi in štirje porazi, pa je verjetno 
neizogibno ugotoviti, da gre za veliko 
manj uspešno reprezentanco od na 
primer večine tistih iz drugega kakovo-
stnega bobna. Norveška se namreč že 
vse od daljnega leta 2000 ni uvrstila 
na veliko tekmovanje, prav tako pa že 
več kot desetletje ni bila tako visoko 
na svetovni lestvici. Naj ponazorimo, 
Slovenija je v vmesnem času nastopila 
na dveh svetovnih prvenstvih. 
No, še veliko bolj uspešna kot mi pa je 
bila v prejšnjem desetletju Švica, saj 

N O V I Č K E

N     VIČKE
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je nastopila na zadnjih štirih velikih tek-
movanjih in že zavoljo te statistike pred-
stavlja vsaj tako visoko oviro kot Norveška 
na poti do Brazilije 2014. Tudi ostali trije 
naši tekmeci v naslednjih kvalifikacijah, 
Albanija, Ciper in Islandija niso nogometni 
eksoti in bodo verjetno veliko pripomogli k 
izenačenosti skupine, kot jo je napovedal 
naš selektor Kek: »Dobili smo skupino, ki 
Sloveniji vsekakor daje realne možnosti, 
da razmišlja o najvišjih mestih. Ne vidim 
izrazitega favorita, vse ekipe so premaglji-
ve, Slovenija je to že dokazala. Hkrati pa 
so to ekipe, ki so močne in za katere se bo 
potrebno dobro pripraviti.« 
Od drugih evropskih skupin ni moč spre-
gledati derbija med Hrvaško in Srbijo v 
skupini A, kjer jima bosta štrene mešali 
še vsaj Belgija in Škotska, če ne celo južna 
soseda Makedonija. V oči bode tudi skupi-
na I, ki je edina s petimi reprezentancami, 
a tako z aktualnimi svetovnimi in evrop-
skimi prvaki Španijo kot s Francijo, ki je 
bila gotovo najmočnejša izbira v drugem 
bobnu.
Kvalifikacije se bodo pričele šele čez dobro 
leto, 7. septembra 2012, na prvenstvo pa 
se bo, enako kot je veljalo že za J. Afriko 
2010, iz Evrope uvrstilo 13 reprezentanc. 
To pomeni devet zmagovalcev skupin, 
osem najboljših drugouvrščenih ekip pa 
se bo v dodatnih kvalifikacijah v mesecu 
novembru l. 2013 potegovalo za preostala 
štiri mesta, ki vodijo v Brazilijo. Ali bo tam 
spet tudi Slovenija, bomo ugotovili v no-
vem razburjlivem ciklusu kvalifikacij, ki se 
bodo pričele po naslednjem EURU, za ka-
terega smo Slovenci, zdaj niti ne več tako 
presenetljivo, še vedno povsem v igri.

Slovenija proti Norveški in Švici za FIFA SP 2014



Uvrstitev na UEFA 
EURO 2012 vredna 
najmanj 8 mio eur

Izvršni odbor evropske nogometne zveze 
je na junijskem zasedanju v Nyonu med 
drugim potrdil finančne nagrade poveza-
ne z nastopanjem na Euru 2012, ki ga bo-
sta prihodnje leto skupaj gostili Poljska in 

Ukrajina. Fiksna nagrada za uvrstitev na zaključni turnir 
bo za 0,5 mio EUR višja kot pred štirimi leti, t.j. 8 mio 
EUR, uvedena pa je tudi nagrada v višini enega milijona 
EUR za tretjeuvrščene reprezentance v skupinah, da bi 
se zagotovilo tekmovalnost tudi v zadnjih krogih predtek-
movanja. Prav tako milijon bo vredna vsaka zmaga v sku-
pinskem delu, pol manj pa neodločen izid. Evropski prvak 
bo, če zmaga vse tri skupinske tekme, lahko zaslužil 23,5 
mio EUR, od skupnega nagradnega sklada, ki bo znašal 
196 mio EUR. Ni kaj, UEFA je pri trženju evropskega pr-
venstva zopet izredno uspešna, uvrstitev nanj pa bi bila 
za Slovenijo za vsaj približno 30% donosnejša kot je bila 
uvrstitev na zadnje svetovno prvenstvo.

Nagrade v UEFA klubskih 
tekmovanjih podobne kot lani
Maribor v kvalifikacijah za UEFA ligo prvakov (UCL) ter Dom-
žale, Koper in Olimpija v kvalifikacijah za UEFA evropsko ligo 
(UEL). To so slovenski klubi, ki bodo letos deležni t.i. solidarno-
stnih izplačil s strani UEFA-e za sodelovanje v njenih klubskih 
tekmovanjih. Izraz solidarnostna izplačila izhaja iz dejstva, da 
kvalifikacijskih tekem, z izjemo play-offa za UCL, UEFA ne trži 
centralizirano, fond pa se napaja iz trženja skupinskega dela in 
zaključnih krogov UCL in UEL. Kot lani bo slovenski prvak Ma-
ribor deležen 200.000€ zgolj za nastopanje v kvalifikacijah za 
UCL, nato pa po 130.000€ za nastopanje v drugem in tretjem 
krogu kvalifikacij. Mariborčani pa so z izpadom proti Macca-
biju izpustili priložnost, da si z uvrstitvijo v play-off zagotovijo 
približno 2,1 milijona EUR, z morebitno uvrstitvijo v UCL pa bi 
zaslužili vsaj 8 milijonov EUR. Vijoličasti so sicer sedaj v igri 
še v zadnjem delu kvalifikacij za UEL, vsako napredovanje v 
tem tekmovanju pa prinaša 90.000 EUR, začetna nagrada za 
uvrstitev v skupinski del UEL pa milijon EUR. Predvsem pa 
uvrstitev v skupinski del prinaša prezimitev in vsaj šest tekem 
v Evropi, ter dodatno motivacijo za klube, ki se bodo v sezoni 
2011/12 v Prvi ligi in slovenskem pokalu potegovali za mesta, 
ki vodijo v evropske pokale v sezoni 2012/13.

N O V I Č K E

Nove dimenzije 
ženskega nogometa 
Nedavno končano FIFA žensko svetovno prven-
stvo v Nemčiji je postavilo nove meje v spremlja-
nju ženskega nogometa. Zanimanje za tekme je 
bilo seveda največje v Nemčiji, zaostajali nista 
niti udeleženki finala, Japonska in ZDA.
Štiri tekme domače reprezentance je pred tele-
vizijskimi ekrani povprečno spremljalo več kot 14 
milijonov gledalcev, kar je daleč največja gleda-
nost katerega koli FIFA ženskega svetovnega pr-
venstva. 17 milijonov televizijskih gledalcev pa si 
je ogledalo tekmo med Nemčijo in Japonsko. Šte-
vilka predstavlja skoraj četrtino nemške popula-
cije. Za primerjavo dodajmo, da si je tekmo FIFA 
svetovnega prvenstva v Južni Afriki, med Nemčijo 
in Srbijo ogledalo 13,8 milijona Nemcev.
Tudi ZDA niso veliko zaostajale za gostiteljico. 
Finalno tekmo si je v povprečju ogledalo 14,1 mi-
lijona gledalcev, medtem ko je bilo število gle-
dalcev med odločilnimi streli iz 11-metrov kar 21,1 
milijona. Gledanost je bila tako za 10% višja kot 
baseball All Star tekma teden pred finalom. 
Japonska, zmagovalka svetovnega prvenstva, 
je prav tako zabeležila najvišjo gledanost tekme 
ženskega nogometa v zgodovini, kljub temu, da 
je bilo finale na sporedu v zgodnjih ponedeljkovih 
jutranjih urah. Tekmo finala si je v povprečju ogle-
dalo 10,4 milijona Japoncev, streljanje 11-metrovk 
pa kar več kot 15 milijonov navijačev, kar je 50% 
več gledalcev pred televizijskimi zasloni kot leta 
2010 med finalno tekmo moškega svetovnega pr-
venstva. 
Če k zgornjim podatkom dodamo še 73.680 gle-
dalcev na otvoritveni tekmi med Nemčijo in Ka-
nado ter 48.817 gledalcev na finalni tekmi, potem 
je jasno, da je bilo to prvenstvo velik uspeh in lepa 
popotnica ženskemu nogometu tudi v prihodnje.
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Medtem ko bo Nogometna zveza Slovenije leta 2012 organizirala evropsko prvenstvo za 
fante do 17 leta starosti, pa bo slovenski nogomet predvidoma leta 2013 deležen še ene 
pomembne novosti. Na območju JGZ Brda na Brdu pri Kranju bo zrasel sodoben nacionalni 
nogometni center (NNC) Brdo. NZS bo center uporabljala za vse reprezentančne selekcije, 
kakor tudi druge aktivnosti.

Pridobitev za slovenski nogomet

Nacionalni nogometni center bo stal v jugoza-
hodnem delu 500 hektarske posesti JGZ Brdo, 
nogometaši pa bodo imeli za vadbo na voljo 
predvidoma tri igrišča iz naravne in enega iz 
umetne trave. Tako bi na hitro opisali nogome-
tni center, ki bo kmalu pričel rasti v idiličnem 
okolju Brda pri Kranju. „Sodelovanje med NZS 
in Brdom je prisotno že dalj časa, nenazadnje je 
bila to v preteklosti tudi pripravljalna baza A 
reprezentance za priprave na tekme in na velika 
tekmovanja,“ je povedal generalni sekretar Aleš 
Zavrl, ki zna izpostaviti, da je lokacijo in izgra-
dnjo NNC Brda s sklepom že 12. aprila 2010 
potrdil izvršni odbor Nogometne zveze Slove-
nije, Vlada RS pa je 18. novembra 2010 izdala 
sklep o prenosu stavbne pravice na Nogometno 
zvezo Slovenije za obdobje 50 let.

NZS je sicer ugotovila, da je slovenski prostor 
na področju infrastrukture močno zaostajal 
za evropskimi standardi, saj so bila vlaganja v 

športne (nogometne) objekte v daljšem časov-
nem obdobju v preteklosti nezadostna. NZS 
je začela z večjimi infrastrukturnimi vlaganji v 
letu 2004, do leta 2010 pa smo tako dobili 21 
igrišč iz umetne trave, 71 mini igrišč iz umetne 
trave, sedem projektov sofinanciranja razsve-
tljave in šest drugih projektov. NZS je tako v 
izboljšanje infrastrukture na ravni medobčin-
skih nogometnih zvez (MNZ) preko različ-
nih virov financiranja vložila kar 6.5 milijona 
evrov. „Prišel je trenutek, ko smo ugotovili, da 
je potrebno poskrbeti tudi za optimalne po-
goje državnih reprezentanc v vseh starostnih 
kategorijah,“ je razmišljanje za odločitvijo, da 
se prične z vlaganjem v NNC Brdo, obelodanil 
Zavrl. Dejstva namreč govorijo, da je Slovenija 
ena redkih evropskih držav, ki takšnega centra 
še nima, osnovni namen izgradnje pa je s pri-
mernimi površinami, ki jih bo spremljala vsa 
potrebna infrastruktura, zagotoviti nemotene 
in najkakovostnejše priprave vseh reprezentanc 

pod okriljem NZS. Ob tem pa slovenska krov-
na nogometna organizacija pridobi še primerne 
prostore za organizacijo strokovnih dogodkov 
in aktivnosti, kot so praktična trenerska in so-
dniška šolanja, možnost izvedbe priprav mla-
dih ekip in dogodkov otroškega nogometa.

Korist od NNC Brdo pa ne bodo imele zgolj 
reprezentance, temveč bosta NZS in Brdo v po-
letnih mesecih kapacitete ponudila tudi vrhun-
skim domačim in tujim klubskim ekipam za 
priprave, saj so poletni meseci na reprezentanč-
nem nivoju nekoliko bolj mirni. Seveda pa bi se 
na tak način dodatno promovirala tudi Slove-
nija, sploh če upoštevamo, da vrhunske klube v 
veliki meri spremljajo tudi tuji mediji. „Brdo bo 
s to pridobitvijo pridobilo dodatno ponudbo, 
s katero lahko povečamo obisk tako domačih 
kot tujih gostov, s tem pa bi se nam odprle tudi 
nove tržne možnosti,“ na projekt NNC Brdo 
gleda Iztok Purič, direktor JGZ Brdo. 
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NZS je primere dobre prakse za izgradnjo 
NNC Brdo našla pri primerljivih nogometnih 
zvezah v tujini, generalni sekretar pa je vzor 
našel predvsem v treh:„V zadnjih letih izsto-
pajo predvsem trije. Povsem nov sedež španske 
nogometne zveze v bližini Madrida, ki ponuja 
izjemno kvalitetno nogometno infrastrukturo, 
v zadnjih dveh letih pa sta nastala dva centra v 
naši neposredni bližini, eden na Madžarskem, 
drugi pa v Srbiji.“ 

Nogometni center bo financiran iz namenskih 
sredstev tako svetovne, kot evropske nogome-
tne zveze. „Glede na nacionalni pomen in izra-
žen javni interes pa pričakujemo tudi ustrezno 
podporo države,“ je še povedal Aleš Zavrl. 
Center, ki bo primerljiv z nacionalnimi nogo-
metnimi centri v nogometno razvitih evropskih 
državah, bo nedvomno pomembno prispeval k 
nadaljnjemu razvoju nogometa v Sloveniji. 

Matjaž Krajnik
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VIDMAR

RADAN

ZEC

APATIČ

ELSNER

KNEZOVIČ

DREVENŠEK

TEINOVIĆ

JUNINHO
FILIPOVIĆTAVARES

RAJČEVIČ

PEKIČ

ŠIMUNOVIĆZATKOVIĆ

CVIJANOVIĆ VIDOVIĆ

REŠEKVILER

MEZGA

BERIČ

MAJER

4:3

Domžalčani v tekmi 
leta ugnali Maribor

FOTOUTR
INKI:

Finale lanskoletnega Hervis pokala Slovenije je postregel s tekmo, kakršne si 
nogometni sladokusci želijo prav vsakokrat, ko se odpravijo na stadion ali prižgejo 
televizijski sprejemnik. Odlično vzdušje in toča zadetkov na obeh straneh. Odločilnega 
je dosegel Mariborčan v domžalskem dresu in rumeni so se po porazu v finalu sezono 
poprej tokrat prvič veselili naslova slovenskega pokalnega prvaka.

Juninho 22’
Pekič 38’, 78’
Šimunović 51’
Filipović 15’

Berič 55’
Mezga 63‘ (11m)

Vidmar, Zec (od 70’ Topič), 
Knezovič, Apatič, Elsner, 

Teinović (do 76’) Drevenšek, 
Zatković (od 89’ Hanžič), 

Juninho, Šimunović, Pekič (od 81’ 
Smukavec)

Radan, Vidović, Rajčević, 
Rešek, Majer (od 83’ Velikonja), 

Cvijanović (od 82’ Črnic), 
Filipović, Viler, Mezga, Berič, 

Tavares

Začetna postava Domžal

R E P O RTA Ž A
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Začetna postava Maribora



Dvoboj Brazilcev v finalu slovenskega pokala.
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Najboljši igralec 

finala, Wilson Xavier 

Junior Juninho se je 

takole veselil zadetka 

v 22. minuti.

Dejan Mezga je iz enajstmetrovke uspel 

izenačiti na 3:3, to pa na koncu ni bilo dovolj.

Domžalčani so dobro ustavili Tavaresa, 

saj se najnevarnejši Mariborski 

napadalec ni vpisal med strelce.

Berič se je sicer vpisal 

med strelce, tu pa ga 

je ustavil Teinovič.

Elsner in Zatkovič Vilerju nista dovolila dihati.
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Kljub moledovanju 

Teinoviča je Skomina 

ostal neizprosen.

Domžalčani so prvič dvignili slovensko pokalno lovoriko.

Veselje Domžalčanov s pokalom.



Maribor sedmič ali Domžale prvič? Vprašanje, ki se je podilo po glavah nogometnih 
navdušencev v Sloveniji je odgovor dobilo po eni najboljših tekem med slovenskima 
moštvoma nasploh. Domžalčani so se v drugo povzpeli na vrh in se pridružili osmim 
klubom, ki so že osvojili pokal, obenem pa na najboljši možni način zaključili jubilejno 
dvajseto sezono pokalnega tekmovanja.

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

Domžale deveti klub 
s pokalno lovoriko

Strelci Hervis pokal 
Slovenije 2010/2011

KLUB GOLI 11 - m

Velikonja Etien Maribor  4 1
Volaš Dalibor Maribor  4 2
Dvorančič Slaviša Nafta Lendava  3 0
Majcen Luka IB Interblock  3 0
Valenčič Filip IB Interblock  3 0
Zatkovič Mitja Domžale  3 0
Junior Wilson Xavier Domžale 3 0
Šimunović Mato Domžale 3 0
Damir Pekič Domžale 3 0
Bubanja Davor Luka Koper  2 0
Burgar Dejan Triglav Gorenjska  2 1
Fink Matic IB Interblock  2 0
Osterc Milan Luka Koper  2 0
Smukavec Jernej Domžale 2 0
Tavares Marcos Morales Maribor 2 1
Vassiljev Konstantin Nafta Lendava 2 1
Vračko Matej Aluminij 2 0
Vuk Goran Roltek Dob 2 0
Zec Darko Domžale 2 0
Živec Saša Aleksander Primorje 2 0

Pokalni zmagovalci 
(8 klubov):
6 – Maribor
4 – Olimpija
2 – Koper, Gorica, Interblock
1 – Mura, Rudar V., Celje, 
     Domžale

Finalisti 
(v oklepaju zmage):
8 – Maribor (6)
7 – Olimpija (4)
5 – Celje (1)
3 – Gorica (2), 
3 – Primorje (0)
3 – Koper (2)
2 – Mura (1), 
2 – Interblock (2)
2 – Domžale (1) 
1 – Rudar V. (1), 
1 – Aluminij (0), 
1 – Korotan (0), 
1 – Dravograd (0), 
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