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Slovenci pogosto pravimo, da na mladih svet 
stoji. Tako je tudi v nogometu. Brez vlaganja 
v mlajše selekcije in vzgajanja le teh,  nogo-
meta v prihodnosti ne bo. Nogometni zvezi 
Slovenije je delo z mladimi zelo pomembno, 
zato sem še posebno vesel, da nam je pri-
padla čast, da lahko organiziramo Evropsko 
prvenstvo za nogometaše do 17 let.

Kljub temu, da je organizacija takšnega pr-
venstva velik in zahteven projekt, smo se ga 
lotili z veseljem, saj smo prepričani, da je 
Nogometna zveza Slovenije sposobna vr-
hunsko organizirati tekmovanje in bo zato 
lahko v prihodnosti kandidirala za organiza-
cijo še kakšnega velikega dogodka.

Slovenci imamo radi nogomet, vse več mla-
dih se aktivno ukvarja z nogometom, nogo-
met je daleč najbolj priljubljen in razširjen 
šport pri nas. Kjub temu, da je Slovenija 
majhna država, smo na nogometnem po-
dročju dosegli velike uspehe. Članska repre-
zentanca se je uvrstila že na dve svetovni 
prvenstvi FIFA in na prvenstvo UEFA EURO 

Na mladih svet stoji
2000. Seveda pa bomo naredili vse, da se 
uvrstimo tudi na prvenstvo v Brazilijo.

A brez mladih nogometašev, ki bodo igra-
li na tem prvenstvu, od katerih jih bo kar 
nekaj postalo svetovnih nogometnih zvez-
dnikov, nobena članska reprezentanca nima 
prihodnosti. Zato se še posebej veselimo 
tega prvenstva, kjer bomo lahko videli bo-
doče zvezde svetovnega nogometa. 

Ker pa nogomet ni samo tekmovanje na naj-
višjem nivoju, pač pa mnogo več od tega, 
pričakujem tekmovanje v duhu »fair playa« 
in čim več gledalcev na tekmah predvsem 
pa mladih in to ne le tistih, ki želijo postati 
vrhunski nogometaši, pač pa tudi tistih, ki 
imajo nogomet preprosto radi. 

Mladi nogometaši na prvenstvu v mladi dr-
žavi. Lepa kombinacija …

Aleksander Čeferin, 
Predsednik NZS 
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V znamenju
prvenstva
Nogometna Slovenija bo v naslednjih dveh 
tednih dihala s kadetskim nogometom, 
natančneje prvim nogometnim evropskim 
prvenstvom na slovenskih tleh. Ljubljana, 
Maribor, Domžale in Lendava, štiri slo-
venska mesta, ki bodo gostila najboljše 
kadetske reprezentance, med katerimi je 
tudi Slovenija. UEFA evropsko prvenstvo v 
nogometu do 17 let je pred začetnim deja-
njem, tudi tokratna številka tiskane izdaje 
Našega nogometa pa bo, podobno kot te-
levizijska, posvečena največjemu nogome-
tnemu turnirju pri nas. Slovenski fantje na 
čelu s Svenom Dodlekom, Maksom Bariši-
čem in Emirjem Dautovičem bodo v skupini 
z Nizozemsko (4. maj ob 20:15 v Mariboru), 
Poljsko (7. maj ob 20:15 v Lendavi) in Belgijo 
(10. maj ob 17:30 v Mariboru) lovili uvrsti-
tev v polfinale, ki bi se zapisala v zgodovino 
tudi kot prva uvrstitev katerekoli slovenske 
nogometne reprezentance v izločilne boje 
evropskega ali svetovnega prvenstva.

V tokratni številki bomo tako spoznali vse 
nastopajoče reprezentance, pogledali širši 
reprezentančni kader vseh ekip, ter se še 
enkrat dotaknili aprilskega žreba v Ljublja-
ni. Medtem, ko v teh dneh tečejo še zadnje 
organizacijske priprave na prvi sodnikov žvi-
žg, pa bo selektor slovenske reprezentance 
do 17 let moral odločiti, katerih osemnajst 
igralcev bo zastopalo barve slovenske tro-
bojnice. Večjih težav s poškodbami ali for-
mo nogometašev selektor nima, več o nje-
govem razmišljanju pred uradno otvoritvijo 
turnirja z Nizozemsko pa si lahko preberete 
v nadaljevanju. Pogledali smo tudi v glavo 
kapetana reprezentance, Svena Dodleka, ki 
velja za enega večjih nogometnih talentov 
v svoji kategoriji. Kapetan in reprezentance 
si želi, da bi Slovenija odigrala pet tekem, 
prav takšna mentaliteta fantov in strokov-
nega vodstva pa je tista, ki daje Sloveniji 
možnost tudi proti branilcem naslova iz Sr-
bije, Nizozemcem.

Seveda pa bodo tudi v tokratni številki 
Našega nogometa poleg evropskega pr-
venstva svoje mesto našle druge vsebine. 
Članska futsal reprezentanca je bila na robu 
svojega največjega uspeha, ko jo je od na-
predovanja ločilo le nekaj sekund, pogledali 
pa bomo še, kaj se je v zadnjem obdobju 
dogajalo z žensko reprezentanco, po polfi-
nalnih tekmah Hervis pokala Slovenije pa 
ima svoje mesto v reviji tudi pokalno tek-
movanje. Prva letošnja številka je torej pred 
vami in upamo, da vas bo prepričala, da v 
maju nekaj svoje pozornosti namenite tudi 
kadetskim reprezentancam na evropskem 
prvenstvu in si kakšno izmed tekem ogle-
date v živo. Naša revija pa naj vam bo v čim 
večjo pomoč pri samem spremljanju tekme.

Ekipa revije Naš nogomet
urednistvo@nzs.si
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Slovenska reprezentanca bo kvalifikacije za svetovno 
prvenstvo v Braziliji leta 2014 pričakala v novem 
designu Nikejevega dresa. V fotogaleriji smo se mudili 
na predstavitvi gostujočega modrega dresa pred tekmo 
s Škotsko, kot tudi domačega belega dresa v prostorih 
enega sponzorjev reprezentance. Kljub barvni prenovi 
na dresih še vedno ostaja Triglav, ki se je na slovenskih 
dresih prvič pojavil leta 2002, potem pa spet ob nastopu 
na svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki.

Reprezentanca 
v novih dresih

Slaviša Stojanović je v Portorožu svečano razkril podobo Zlatana 

Ljubijankića z novim dresom slovenske reprezentance za gostovanja …

Beli, t.i. dres za domače tekme, bo tudi v naslednjem ciklu nosil 
podobo Triglava, tokrat iz dveh črt - modre zgoraj in zelene spodaj.

… nekaj mesecev kasneje pa 
skupaj z Daretom Vršičem 
predstavil še domači dres.

Tim Matavž vedno s 
ponosom nastopa v dresu 
z državnim grbom.
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Slovenija : Škotska
Slovenska izbrana vrsta se je za uvod v leto 2012 pomerila s Škotsko, 
koprska Bonifika pa je poleg novih dresov videla še dva zadetka, po 
enega na vsaki strani. Za Slovenijo je zadel Kirm, za Škote Berra, še 
posebej zadovoljen pa je bil selektor Stojanović, ki je ob dobri predstavi 
svojih izbrancev dobil pomembne informacije o ekipi.

Kirm 33’
Berra 40’

Handanovič S., Brečko, Šuler, 
Cesar, Birsa (od 61’ Vučkič), Jokič, 
Dedič (od 83’ Ljubijankič), Krhin 

(od 85’ Matič), Iličič (od 68’ Vršič),
Kirm (od 88’ Pečnik), 

Radosavljevič.

Mcgregor, Martin, Mulgrew, Berra, 
Caldwell, Adam (od 46’ Bannan), 

Mcarthur, Morrison (od 72’ Dorrans), 
Mackail-Smith (od 61’ Snodgrass), 

Mackie (od 80’ Miller), Forrest (od 87’ 
Robson),
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Andraž Kirm (17) v boju za žogo s škotskim 
kreatorjem igre Charliejem Adamom.

Bojan Jokič (13) v dvoboju z Jamiejem Mackiejem.

V članski izbrani vrsti je 

debitiral tudi Haris Vučkić.

Veselje Slovencev po zadetku Kirma.
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Na žrebu, ki se ga je ob široki medijski pozorno-
sti udeležilo kar nekaj uglednih imen, vključno 
s predsednikom Nogometne zveze Slovenije 
Aleksandrom Čeferinom, ministrom za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport Žigo Turkom, 
predsednikom Olimpijskega komiteja Slove-
nije Janezom Kocijančičem, ambasadorjema 
prvenstva in nekdanjima slovenskima reprezen-
tantoma Sašom Udovičem in Markom Simeu-
novićem, predsednikom odbora za mladinski 
nogomet pri Evropski nogometni zvezi Jimom 
Boycejem, ki je tudi podpredsednik Mednaro-
dne nogometne zveze, in drugimi, se je članom 
slovenske izbrane vrste uresničila želja.

Slovenija, ki jo vodi selektor Miloš Kostić, bo 
igrala v Mariboru in Lendavi v skupini B pro-
ti Poljski, Belgiji in Nizozemski, v skupini A 
pa bodo v Domžalah in Stožicah igrale ekipe 
Francije, Islandije, Gruzije in Nemčije. Uresni-
čitev slovenskih želja pa je povezana prav z bra-
nilko naslova Nizozemsko. Ta bo namreč prvi 
tekmec slovenske vrste, za nameček pred bržčas 
glasnimi tribunami Ljudskega vrta. 

»Želel sem si prav to, da dobimo najmočnejše-
ga tekmeca in to na prvi tekmi, saj tam lahko 
presenetimo. Oni nas ne poznajo, mi njih nekaj 

Slovenski stadioni v Ljubljani, Domžalah, Mariboru in Lendavi bodo od 4. do 16. maja gostili 
UEFA evropsko prvenstvo do 17 let. Točno en mesec pred začetkom prvenstva so ekipe osmerice 
držav, ki se bodo potegovale za najboljšo na stari celini, v ljubljanskem hotelu Austria Trend 
dobile tekmece v skupinskem delu tekmovanja. 

že, spoznali smo jih skozi razne oglede tekem, 
tudi v živo sem jih že videl. Gre za zelo kako-
vostnega tekmeca, za zelo organizirano ekipo, a 
to bo prva tekma in sem zadovoljen, da je prav 
Nizozemska naš prvi nasprotnik. Verjamem, da 
lahko naredimo ugoden rezultat,« je takoj po 
žrebu povedal Kostić.

Slovenija bo drugo tekmo igrala v Lendavi proti 
Poljski, tretjo, proti Belgiji, pa spet v Mariboru. 
»Poljake poznamo, gre za ekipo, ki goji zelo 
podoben tip igre kot mi. So zelo disciplinirani, 
organizirani, imajo nekaj posameznikov, ki na-
rekujejo ritem v ekipi. Ampak tako Belgija kot 
Poljska sta reprezentanci, proti katerima lahko 
igramo, lahko vzpostavimo svoj sistem igre. Med 
nami tremi se bo verjetno odločalo o drugem 
mestu. Verjamem, da smo sposobni priti v polfi-
nale,« meni selektor slovenske vrste, ki bo lahko 
računal na praktično vse želene igralce z izjemo 
že dlje časa poškodovanega Žana Benedičiča.      

Prav mogoče je, da bo med njimi tudi kakšen no-
gometaš, ki bo že v naslednjih letih polnil zapiske 
najuglednejših menedžerjev, oglednikov, trener-
jev, novinarjev ... Ne nazadnje je že dosedanjih 
deset evropskih prvenstev te starostne kategorije 
dalo številne zvezdnike svetovnega formata. 

Na Danskem leta 2002, kjer je zmagala Švica, 
je bil najboljši igralec turnirja Wayne Roo-
ney, danes prvo ime Manchester Uniteda in 
stalni angleški reprezentant, leta 2004 je na 
domačem prvenstvu slavila Francija, nagra-
do za najboljšega pa je pobral Cesc Fabregas, 
zvezdnik Barcelone in Španije, leta 2005 je bil 
najzaslužnejši za zmago Turčije na EP v Italiji 
Nuri Sahin, ki danes igra v madridskem Realu. 
Leto zatem je v Luksemburgu, kjer je zmagala 
Rusija, svojo pot proti vrhu začel Nemec Toni 
Kroos, ki danes igra pri Bayernu, leta 2007 pa 
je v Belgiji Španiji naslov priigral Bojan Kr-
kić, danes nogometaš Rome. Tudi tisti, ki so 
bili najboljši na zadnjih EP, kljub mladosti 
že opozarjajo nase pri uglednih klubih, med 
njimi igralec EP 2010 v Liechtensteinu, An-
glež Connor Wickham, pri Sunderlandu, pri 
londonskem Arsenalu pa si veliko obetajo od 
Nizozemca Kyla Ebecilia, ki je bil izbran za 
najboljšega na lanskem prvenstvu v Srbiji. 

Je tudi med slovenskimi 17-letniki kdo, ki bi se 
lahko izstrelil ob bok Rooneyja, Fabregasa in 
drugih? Zanimanje bogatih evropskih klubov 
za nekatere že obstaja. »Bilo bi nekorektno, 
da bi izpostavljal posamezne igralce, vemo, da 
imamo na vsakem igralnem mestu določeno 

Žreb skupin 
evropskega prvenstva

T E M A  M E S E C A
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kakovost. Tak turnir pa lahko nekoga še doda-
tno motivira, da da še malce več od sebe, med-
tem ko si lahko nekdo po drugi strani naloži 
preveliko breme. Toda imamo kar nekaj igral-
cev, na katere bomo še v prihodnje računali in 
bodo v petih, šestih letih na voljo bodočemu 
selektorju članske vrste,« pravi Kostić. Tudi 
on pa je prepričan, da bo na slovenskih prizo-
riščih dejansko moč spremljati turnir bodočih 
zvezdnikov, kot to tekmovanje imenujejo pri 
UEFI.

»Prav gotovo jih boste videli. Je kar nekaj za-
nimivih igralcev. Na tistih tekmah, ki sem si 
jih ogledal, je imela vsaka država svojega asa. 
Res je, da je potrebno tudi nekaj sreče na tej 
športni poti, da zrasteš v velikana. Ampak v 
teh reprezentancah boste videli igralce, ki že 
zdaj z določenimi potezami spominjajo na 
nekatere največje nogometne mojstre. Verja-
mem, da jih bo užitek gledati,« meni selektor.

Leon Rosa

Fo
to

: N
ik

 R
ov

an

T E M A  M E S E C A

9



Selektor Miloš Kostić s pokalom.

Da je žreb potekal kot mora je s strani Uefe poskrbel Lance Kelly.

4. maj
FRaNCIja - ISLaNDIja
(ŠP Domžale, 20:30)

GRUZIja - NEmČIja
(ŠRC Stožice, 18:30)

7. maj
FRaNCIja - GRUZIja
(ŠP Domžale, 17:30)

ISLaNDIja - NEmČIja
(ŠRC Stožice, 18:30)

10. maj
NEmČIja - FRaNCIja
(ŠRC Stožice, 19:30)

ISLaNDIja - GRUZIja
(ŠP Domžale, 19:30)
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Jimu Boyceu sta pri žrebu pomagala Sašo Udovič in Marko Simeunović, ambasadorja prvenstva.

Predsednik NZS Aleksander Čeferin je izrazil željo, da bi slovenska reprezentanca do 17 let zaigrala tudi v Stožicah.

Jim Boyce v klepetu z ministrom za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport, dr. Žigo Turkom, ki si je v 

živo ogledal žreb skupin.
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4. maj
SLOVENIja - NIZOZEmSKa
(Ljudski vrt Maribor, 20:15)

POLjSKa  - BELGIja
(ŠP Lendava, 14:00)

7. maj
SLOVENIja - POLjSKa
(ŠP Lendava, 20:15)

NIZOZEmSKa - BELGIja
(Ljudski vrt Maribor, 17:00)

10. maj
BELGIja - SLOVENIja
(Ljudski vrt Maribor, 17:30)

NIZOZEmSKa - POLjSKa
(ŠP Lendava, 17:30)
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Evropsko prvenstvo se začenja, kakšno je sta-
nje v ekipi? S kakšnimi občutki odhajate v boj?
»Fantje so bili na treningih dokaj sproščeni, je pa 
res, da se je z bližanjem prvenstva njihova osre-
dotočenost bistveno večala. Želja je bila večja, 
naloge na treningih so jemali maksimalno resno. 
Veseli me to, ritem smo morali stopnjevati.«

Pogoji za delo so bili optimalni.
»Nogometna zveza nam je omogočila nivo, 
skoraj primerljiv z A-reprezentanco. Bili smo na 
pripravah v Turčiji, igrali prijateljske tekme z dr-
žavami, kot so Anglija, Francija, Rusija, Poljska, 
Italija ... Včasih si ne bi upali predstavljati, da bi 
igrali prijateljsko tekmo s Francozi. Pa smo z nji-
mi igrali kar dvakrat. Zares gre zahvala zvezi. Za 
fante so se potrudili tudi v šolah in klubih, imeli 
smo čisto vse, da se kvalitetno pripravimo.«

Je to dodatna odgovornost za reprezentanco?
»Absolutno. Obveza za strokovni štab. Da to 
prenesemo na igrišče, na tekme. Prepričan sem, 
da bo fantom uspelo.«

Kako je bilo potrebno pristopiti do 16-, 17-le-
tnikov in jih pripraviti za tak turnir?
»Veliko se pogovarjamo. Dnevno smo skupaj, 
tako ugotavljamo, kaj jim 'paše' in kaj ne. Katere 

Generacijo ‘90 je kot prvo slovensko mladinsko reprezentanco popeljal do evropskega prvenstva. 
Takrat v konkurenci do 19 let, skozi ozko sito med osem najboljših. Tri leta kasneje Miloš Kostić 
znova ora ledino in z mladci sili na nogometni zemljevid. Tokrat z ekipo, staro do 17 let. Kvalifi-
kacije niso bile potrebne, Slovenija bo na evropskem prvenstvu nastopila kot gostiteljica. Bližnjica 
gor ali dol, Kostić je prepričan v svoje fante: “Skozi kvalifikacije res pride samo sedem reprezent-
anc, kar ni preprosto. Prav tako se lahko zgodi to, da na turnir ne dobiš največjih reprezentanc. 
Poljaki, denimo, so imeli srečo z žrebom. Zato je težko oceniti, kaj bi bilo. Mislim, da smo dokaj 
neugodni za velike reprezentance. Na pripravljalnih tekmah smo dokazali, da smo sposobni.”

so stvari, ki jih mogoče ne razumejo. Komunika-
cija je pomembna, veliko je analiz, s katerimi se 
osredotočamo samo na nogomet. Njihov fokus 
usmerimo samo v določene naloge, ki jih imajo 
med igro. Tako preženemo tremo, ki bi lahko na-
stala zaradi vsega blišča okoli njih. Naloga stroke 
je, da se fantje sproščeno pripravijo za treningih in 
to prenesejo na tekmo. Medijski del je neizbežen, 
na to jih pripravimo. Prav je, da se jim nameni do-
ločena pozornost, to je njihovo prvenstvo.«

Igralci so sila ambiciozni, vsi napovedujejo 
polfinale in finale.
»Veseli me, da imajo takšne ambicije. Poglejte, če 
jih ni, še na tekmo greš brez njih. Če pa je želja 
dovolj velika, lahko tisti atom moči, za katerega 
misliš, da ga ni več, še iztisneš iz sebe. Dobro je, 
da se je v njih naselila zmagovalna mentaliteta.«

Skladno s tem rastejo apetiti javnosti.
»Športno je, da si želimo uspeha. Vse bomo po-
dredili temu. Če bo naše znanje dovolj za polfi-
nale, za Stožice, pa bomo videli. Tihi cilj je ta-
kšen, a prevelikega bremena si ne bomo nalagali. 
Tekma za tekmo, potem bomo seštevali.«

Kakšno Slovenijo lahko pričakujemo?
»Zagotovo organizirano, bojevito in nepopu-

stljivo. V določenih fazah igre bomo pokazali 
nogomet, kakršnega smo sposobni. Upam, da 
bodo te faze čim daljše.«

Natančneje?
»Mi smo proti ekipam, močnejšim na papirju, 
imeli svojih dvajset minut, ko smo bili domi-
nantni. Želimo, da je teh minut več in da takrat 
premoč spremenimo v zadetke. To bi nas lahko 
peljalo do želenega rezultata. Hočem videti or-
ganiziranost na igrišču. Da bi fantje v danih tre-
nutkih čim pogosteje sprejemali prave odločitve. 
Ko bo še naša prepoznavna bojevitost na najvišji 
možni ravni, me za rezultat ne bo strah.«

Skupina je zahtevna. Nizozemska, Belgija in 
Poljska vam stojijo na poti do Stožic.
»Nizozemci gojijo slog igre, prepoznaven skoraj 
že desetletja. Igrajo hiter nogomet, odlični so v 
igri ena na ena. Moramo preprečiti njihov do-
stop do gola po krilih, kjer so najmočnejši. Izkori-
stiti je treba njihove luknje in priti čim hitreje do 
gola. Poljaki so trda in dobro organizirana ekipa. 
Mi gojimo podoben nogomet. Mislim, da na tej 
tekmi ne bo veliko priložnosti. Iz pol izdelanih 
akcij bomo morali dosegati zadetke. Oni se zago-
tovo ne bodo odprli in brezglavo napadali. Ča-
kali bomo na svoje priložnosti in jih, upam, do-

I N T E R V J U

Miloš Kostić: 

Organizirana, nepopustljiva, 
bojevita Slovenija
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čakali. Belgijci so še tako daleč, da o njih še nisem 
veliko razmišljal. Trener Marko Lešnik, ki si jih je 
ogledal na Madžarskem, pravi, da gre za ekipo, ki 
rada igra nogomet. Imajo dobre posameznike in 
sposobnost individualnega reševanja situacij.«

Je igrati doma prednost ali ovira?
»Veseli smo, da igramo doma. Fantje radi igrajo 
pred polnimi tribunami, če se zraven navija za 
Slovenijo, je še toliko boljše.«

Na pripravljalnih tekmah ste bili boj z »najve-
čjimi«. Kaj nam v primerjavi z njimi še manjka?
»Ko nam nasprotnik vsili svojo igro, je normal-
no, da se vsa ekipa brani. A potisnejo nas preveč 
nazaj. Ko osvojimo žogo, pa je naša pot do na-
sprotnikovega gola predolga. Morali bi biti bolj 
agresivni, upati si moramo napasti višje in mogo-
če celo mi vsiliti igro. Tu imamo največ rezerv.«

Kje oni lovijo nas?
»Zelo dobri smo v hitrem prehodu v napad. Ima-
mo kar nekaj igralcev, sposobnih odigrati dobro 
žogo v pravem trenutku, nato z dvema ali tremi 
napadalci izpeljemo dober polprotinapad ali pro-
tinapad. Tako smo proti kvalitetnim reprezentan-
cam skoraj vedno prihajali do priložnosti.«

Je slovenska kadetska liga primerljiva s tujimi 
ali pri tem zaostajamo?
»Po ritmu igre gotovo ni primerljiva. Tu imamo 
največje probleme. Tempo v naši kadetski ligi je 
v primerjavi z drugimi na precej nižjem nivoju. 
To se vidi, ko pridemo na mednarodno raven in 
igralci potrebujejo kar nekaj časa, da se pripravijo 
na tempo, kakršen se zahteva v reprezentanci. Če 
se osredotočim na izbrano vrsto, je ritem primer-
ljiv s slovensko mladinsko ligo. Zato sem vesel, 
da kar nekaj reprezentantov igra že v mladinski 
konkurenci ali celo za člane.«

Na enem evropskem prvenstvu ste že bili. Iz-
kušnje so verjetno dobrodošle?
»Vzporednice je težko vleči. Takrat so bili fantje 
stari 19 let, tu imamo opravka s 17-letnimi. Gla-

I N T E R V J U
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ve so drugačne, v določenih trenutkih ne reagira-
jo tako, kot dve leti starejše. Oni so bili praktično 
že izdelani igralci in nekateri so igrali že za najve-
čje ekipe, v prvih postavah.«

Vas lahko kaj preseneti?
»Presenečenja so vedno možna, če so pozitivna, 
niti ni tako slabo. Sigurno pa lahko organizacij-
ske izkušnje in znanje o obremenitvi med tur-
nirjem in regeneraciji prenesemo iz Ukrajine v 
Slovenijo. Na teh zadevah bo poudarek.«

Rod nogometašev, ki je takrat igral, pridno 
trka na vrata članske reprezentance, če ni že v 
njej. Kam lahko ponese to generacijo?
»Res je, skoraj vsi nogometaši iz tiste U-19 re-
prezentance so nosilci ekipe do 21 let ali pa že 
igrajo med člani. Zagotovo bomo tudi iz zdaj-
šnje reprezentance čez čas iskali fante za A-eki-
po. Nekaj jih je, ki kažejo, da bi enkrat lahko bili 
zraven.«

Obstaja možnost, da jih takšno tekmovanje 
ponese in zavre njihov razvoj?
»Upam, da ne. Skupaj bomo še vsaj dve leti, do 
U-19. To evropsko prvenstvo je le etapni cilj. Da 
vidijo, kje so in česa so sposobni njihovi vrstniki. 
Na osnovi tega se bomo lahko usmerjali.«

Vaša skupna pot se bo enkrat končala. Kako 
je s takimi slovesi, stroga profesionalnost ali 
tudi čustva?
»Fante, ki gredo naprej, seveda spremljamo. Vsi 
selektorji, trenerji delajo to. Na klubskem ali 
reprezentančnem nivoju. Velikokrat me kdo še 
pokliče za kakšen nasvet. Pri poškodbah, o re-
generaciji, za strokovni nasvet ... Z enimi ostaneš 
bolj, z drugimi manj v stiku. Veseli me, da se kdaj 
obrnejo name, čeprav so že zvezdniki.«

Kdo bo na zaključnem delu turnirja v Stožicah?
»Če bi imel jaz pisalo in papir, bi zapisal nas 
in Nizozemce. V skupini A pa dajem prednost 
Francozom in Nemcem.«

Janez Ferk

“ Če je želja dovolj velika, lahko tisti atom moči, 
za katerega misliš, da ga ni več, še iztisneš iz sebe. 

Dobro je, da se je v njih naselila 
zmagovalna mentaliteta.  ” 



Vse bomo dali od sebe, da državo 
predstavimo v najboljši luči

Pogumno, z velikimi cilji, tako zlahka jemlje 
vse skupaj. Lahek, ko Sven dobi žogo v noge, 
se zdi tudi nogomet. Svojo vihravost prenese 
na igrišče, ob vsakem dotiku žoge čakaš, kaj si 
bo izmislil. Pretirava vendarle ne. Ne bi bil kre-
ator igre in kapetan kadetov Maribora in Slo-
venije, če bi to počel. Ko selektor Miloš Kostić 
med pogovorom stopi do naju in me dregne s 
»Povej Svenu, kaj sem ti rekel, žoge mora tudi 
odvzemati«, se mladi nogometaš ne smeji več, 
kot se je prej. Pokaže, da ima glavo na pravem 
mestu. »Vsak dan razmišljam samo o tem, kako 
bi se izboljšal. Zagotovo se bom popravil v tem, 
kar pravi selektor. Od prvega dne priprav sem 
si to zabil v glavo, zdaj delam vse, da bom tak, 
kot je treba. Vse življenje sem si želel takšne pri-
ložnosti, kot je to evropsko prvenstvo. Da sem 

slovenski reprezentant, je čast. To ne more biti 
vsak,« se ne ustavi med razlaganjem.
Želi si dobrih iger. Motivira ga to, da bo dve 
tekmi igral na »svojem« stadionu v Ljudskem 
vrtu. Kar izstreli, da je to plus in da na prvi tek-
mi z Nizozemci pričakuje šest tisoč gledalcev. 
Ne boji se neuspeha. »Pred žrebom nisem imel 
želja. Vsi smo si, denimo, želeli videti Španijo, 
kako igra, če kaj spominja na člansko ekipo, pa 
je nazadnje sploh ni na turnirju. Zdaj imamo v 
skupini Nizozemce, ki so favoriti. Poljake smo 
že premagali. Belgijci so bili že v kvalifikacijski 
skupini komaj tretji. Bolj »tako tako« so prišli 
naprej. Verjamemo, da lahko igramo z vsemi,« 
na hitro pove nekaj o nasprotnikih. Presenečenj 
ne pričakuje. »O vseh vemo vse. Še za gate vemo, 
kakšne nosijo,« z nasmehom doda v svojem slogu.

Tuj nogomet mu res ni neznan, pred dvema 
letoma se je preizkusil v Angliji. Newcastle ga 
je povabil na preizkušnjo. »Pa sva šla z atejem 
pogledat, kako je tam.« In kako je? »Drugi 
svet. Pridem gor pa vidim kamp z enajstimi igri-
šči, trava na vseh postrižena na dva centimetra. 
Doživim prvi trening, igralci pa vsi s telesi kot 
Cristiano Ronaldo, močni kot ne vem kaj. Saj 
tam se le tako igra, na ritem. In vse je podrejeno 
nogometu.« Menda je zadovoljil pričakovanja. 
Pravi, da bodo v prihodnjih dneh gotovo spet 
vrgli oko nanj. Sicer ostaja v Mariboru, po-
godba mu velja do mladinske selekcije. Kot še 
nekaterim drugim reprezentantom, kar osem 
vijoličastih igra za Slovenijo. Zato je v sobi raje 
z Royem Rudonjo. »Njih tako ali tako vsak dan 
gledam,« pojasni nasmejan.
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Zrasel je na Regentovi ulici v Mariboru. Na dvorišču med stolpnicami z malim betonskim igriščem 
in tremi klopcami. Tam se je Sven Dodlek vso mladost boril za svoj status. Se naučil vsega, kar 
zna v “fuzbalu”, pravi sam. Predvsem od starejšega brata Timoteja, nogometaša Maribora, tre-
nutno posojenega Muri. Brcajo vsi, ne le Dodleka, to je menda najbolj nogometno dvorišče Mar-
ibora. Kjer ne dobiš zgolj “brazilske” prefinjenosti z žogo, še pravil ulice te naučijo starejši. Zato 
od mlajšega Dodleka ne gre pričakovati lažne skromnosti. “Evropsko prvenstvo gremo odigrat 
najboljše, kar znamo. Da uresničimo naš cilj, da postanemo prvaki,” so besede, s katerimi ovrže 
nervozo, ker bo prvič nastopil na turnirju, kakršen je ta.

T E M A  M E S E C A



Dobro medsebojno poznavanje je tudi v dresu 
z državnim grbom lahko ena od prednosti šte-
vilčne mariborske zasedbe, je izpostavil Dodlek. 
Hkrati je s klubskimi kolegi doživel poučno 
lekcijo, ki bi jim lahko koristila na evropskem 
prvenstvu. Kadeti Kopra so jim jo namenili, pa 
imajo »samo« tri reprezentante. Presenetljivo, 
a gladko so osvojili naslov državnih prvakov, že 
precej pred zaključkom sezone. Tudi uradno so 
prvaki postali prav z zmago v Mariboru. »Ko 
so pred sezono prišli k nam še igralci iz drugih 
klubov in smo odigrali prve tekme, je bilo vse 
super. Mislili smo, da si bomo zlahka pokorili 
konkurenco. Nato pa prva tekma za točke in 
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takoj poraz. Mi smo izgubljali točke, Koper 
jeseni ni izgubil niti ene. Pojma nimam, kaj je 
šlo narobe. Polne glave vsega smo imeli, verje-
tno bo to,« je ob tem razočaran Sven.
Zdaj pač posluša zbadanje Primorcev, še razlo-
ži. Vzdušje v slovenski ekipi je menda nasploh 
odlično, predvsem pri večerjah. »Občutek 
imam, da ni bilo še nikoli boljše. Super klapa 
smo,« pravi prepričljivo, kot je prepričljiva 
njegova kapetanska obljuba Sloveniji: »Vse 
bomo dali od sebe, da državo predstavimo v 
najboljši luči.«

Janez Ferk

Kostič: “Sven čuti igro”

Selektor Miloš Kostič o kapetanu 
Svenu Dodleku: “Sven je igralec, 
ki ima občutek za igro. Zelo jo 
čuti. Je kapetan, ima spoštovanje 
soigralcev, hkrati je zelo korekten 
in deloven. Moral bo še pridno va-
diti, da izpopolni nekatere zadeve 
na poti do vrhunskega nogometa-
ša. Upam, da se bo uspel razviti v 
nogometaša, ki bo stopil v član-
ske vrste Maribora in nato repre-
zentance. Ima dobro zadnjo poda-
jo, igra na položaju, na katerem to 
od njega tudi pričakujemo. Hkrati 
upam, da bo tekmecem odvzel 
veliko žog, pri tem ima še precej 
rezerve. Nogomet se igra v obe 
smeri in verjamem, da bo Dodlek 
to popravil. Glede atraktivnih po-
tez pa: trenerji smo veseli, če je 
poteza več narejena za napredek 
igre in ne cirkus. Naši fantje vča-
sih tega naredijo še preveč.”

T E M A  M E S E C A
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SLOVENIja

Datum rojstva Klub Nastopi Goli
VRATARJA Gregor Zabret 18.8.1995 NK Domžale 14 0

Zoki Cvetkovič 2.8.1995 FC Koper 0 0
BRANILCI Simon Hvastija 23.7.1995 NK Bravo 19 0

Haris Heljezovič 27.2.1995 NK Bravo 14 0
Emir Dautovič 5.2.1995 NK Maribor Branik 9 1
Tilen Klemenčič 21.8.1995 ND Triglav 8 0
Dino Paljušič 21.4.1995 NK Zagreb (CRO) 15 0
Damjan Vukliševič 28.6.1995 NK Maribor Branik 14 0
Domen Rupnik 5.4.1995 NK Interblok 1 0

VEZISTI Domen Črnigoj 18.11.1995 FC Koper 5 0
Daniel Vujčič 12.4.1995 NK Maribor Branik 19 1
Petar Stojanovič 7.10.1995 NK Maribor Branik 15 1
Sven Dodlek 28.9.1995 NK Maribor Branik 17 1
Bine Kavčič 14.1.1995 ND Gorica 6 0
Dino Hotič 26.7.1995 NK Maribor Branik 18 1

NAPADALCI Luka Zahovič 15.11.1995 NK Maribor Branik 12 2
Maks Barišič 6.3.1995 FC Koper 17 2
Roy Rudonja 26.2.1995 FC Sheffield Wednesday (ENG) 10 1
Bian Paul Šauperl 15.4.1995 NK Maribor Branik 8 4
Tobias Mencigar 11.1.1995 NK Domžale 16 3

SELEKTOR Miloš Kostić
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tekme Z N P točke

1 Anglija 3 3 0 1 9
2 Nizozemska 3 2 0 2 6
3 Bosna in Hercegovina 3 1 0 2 3
4 Latvija 3 0 0 3 0

tekme Z N P točke

1 Nizozemska 3 2 1 0 7
2 Srbija 3 2 1 0 7
3 Albanija 3 1 0 2 3
4 Republika Irska 3 0 0 3 0

Lestvica 
Kvalifikacije-skupina 6

Lestvica 
Elitni krog-Skupina 6 

Strelci
zadetki

Tonny Trindade de Vilhena 5
Branco van den Boomen 2
Thom Haye 2
Pascal Huser 1
Rai Vloet 1

NIZOZEmSKa

Datum rojstva Klub Nastopi Goli
VRATARJA Nick Olij 1.8.1995 AZ Alkmaar 3 0

Stan Bijl 10.1.1995 AFC Ajax 3 0
BRANILCI Jorrit Hendrix 6.2.1995 PSV Eindhoven 4 0

Thom Haye 9.2.1995 AZ Alkmaar 6 2
Nathan Ake 18.2.1995 Chelsea FC 6 1
Riechedly Bazoer 12.10.1995 PSV Eindhoven 2 0
Djavan Anderson 21.4.1995 AFC Ajax 3 0
Joris Voest 8.1.1995 SC Heernveen/Emmen 3 0
Sandy Walsh 14.3.1995 KRC Genk 4 0
Robin van der Meer 21.2.1995 ADO Den Haag 3 0
Tom Noordhoff 19.7.1995 AFC Ajax 1 0
Kenny Tete 9.10.1995 AFC Ajax 3 0
Bram van Vlerken 7.10.1995 PSV Eindhoven 2 0

VEZISTI Branco van den Boomen 21.7.1995 AFC Ajax 5 2
Tonny Trindade de Vilhena 3.1.1995 Feyenoord 6 5
Rai Vloet 8.5.1995 PSV Eindhoven 5 1
Pascal Huser 17.4.1995 SC Heernveen/Emmen 3 1
Dario Tanda 2.1.1995 FC Twente 2 0

NAPADALCI Moussa Sanoh 20.7.1995 PSV Eindhoven 1 0
Elton Acolatse 25.7.1995 AFC Ajax 2 0
Wouter Marinus 18.2.1995 SC Heernveen/Emmen 5 1
Jeroen Lumu 27.5.1995 Willem II/RKC Waalwijk 6 1
Stijn Derkx 2.3.1995 Willem II/RKC Waalwijk 2 0

SELEKTOR Trener: Albert Stuivenberg
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tekme Z N P točke

1 Nemčija 3 3 0 0 9
2 Albanija 3 1 1 1 4
3 Slovaška 4 1 0 2 3
4 Estonija 3 0 1 2 1

tekme Z N P točke

1 Nemčija 3 2 1 0 7
2 Portugalska 3 1 2 0 5
3 Bolgarija 3 1 1 1 4
4 Turčija 3 0 0 3 0

Lestvica 
Kvalifikacije-Skupina 12

Lestvica 
Elitni krog-skupina 4 

Strelci
zadetki

Max Meyer 3
Said Benkarit 3
Marian Sarr 2
Felix Lohkemper 1
Serge Gnabry 1

NEmČIja

Datum rojstva Klub Nastopi Goli
VRATARJA Oliver Schnitzler 13.10.1995 Bayer 04 Leverkusen 6 0

Marvin Schwäbe 25.4.1995 Eintracht Frankfurt 0 0
BRANILCI Niklas Süle 3.9.1995 TSG 1899 Hoffenheim 6 1

Marc Oliver Kempf 28.1.1995 Eintracht Frankfurt 2 0
Kevin Akpoguma 19.4.1995 Karlsruher SC 3 0
Jeremy Dudziak 28.8.1995 Borussia Dortmund 6 1
Pascal Itter 3.4.1995 1. FC Nürnberg 5 0
Leon Lingerski 3.5.1995 SV Werder Bremen 2 0
Marian Sarr 30.1.1995 Bayer 04 Leverkusen 6 2

VEZISTI Christian Mauersberger 20.4.1995 Chemnitzer FC 3 0
Lukas Fröde 23.1.1995 SV Werder Bremen 2 0
Max Meyer 18.9.1995 FC Shalke 04 6 3
Leon Goretzka 6.2.1995 VfL Bochum 1848 6 1
Marcel Hilssner 30.1.1995 SV Werder Bremen 4 0
Max Dittgen 3.3.1995 FC Shalke 04 6 0
Nico Brandenburger 17.1.1995 VfL Borussia Mönchengladbach 5 0

NAPADALCI Felix Lohkemper 26.1.1995 VfB Stuttgart 2 1
Davie Selke 20.1.1995 TSG 1899 Hoffenheim 1 0
Julian Brandt 2.5.1995 VfL Wolfsburg 3 0
Said Benkarit 12.1.1995 Borussia Dortmund 6 3
Serge Gnabry 14.7.1995 Arsenal FC 4 1

SELEKTOR Trener: Stefan Böger
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FRaNCIja

tekme Z N P točke

1 Francija 3 3 0 0 9
2 Luksemburg 3 1 1 1 4
3 Severna Irska 3 0 1 2 3
4 Ferski otoki 3 0 1 2 1

tekme Z N P točke

1 Francija 3 3 0 0 9
2 Švedska 3 1 1 1 4
3 Italija 3 1 1 1 4
4 Švica 3 0 0 3 0

Lestvica 
Kvalifikacije-skupina 10

Lestvica 
Elitni krog-skupina 1

Strelci
zadetki

Anthony Marial 7
Mohamed Chemlal 4
Jean Corentin 2
Jean Corentin 1
Daniel Brunard 1

Datum rojstva Klub Nastopi Goli
VRATARJI Mouez Hassen 5.3.1995 OGC Nice 0 0

Mike Maignan 3.7.1995 Paris Saint-Germai FC 6 0
Axel Kacou 1.8.1995 AS Saint-Éttiene 0 0

BRANILCI Yarouba Cissako 8.1.1995 AS Monaco FC 3 0
Yassine Amrioui 21.2.1995 AS Nancy-Lorraine 1 0
Louis Nganioni 3.6.1995 Olympique Lyonnais 4 0
Clément Lenglet 17.6.1995 AS Nancy-Lorraine 6 0
Brian Landini 1.1.1995 Le Havre AC 4 0
Pierre Ertel 28.5.1995 Olympique Lyonnais 2 0
Franck Bambock 7.4.1995 Paris Saint-Germai FC 3 0
Jean-Charles Castelletto 26.1.1995 AJ Auxerre 5 0

VEZISTI Mohamed Chemlal 8.2.1995 SM Caen 6 4
Seko Fofana 7.5.1995 FC Lorient 4 1
Rémi Walter 26.4.1995 AS Nancy-Lorraine 3 0
Thomas Lemar 12.11.1995 SM Caen 5 0
Dolan Bahamboula 22.5.1995 AS Nancy-Lorraine 4 0
Zakarie Labidi 8.2.1995 Olympique Lyonnais 5 1
Jonathan Mexique 10.3.1995 Le Mans FC 2 0
Daniel Brunard 4.3.1995 SM Caen 2 1

NAPADALCI Hervin Ongenda 24.6.1995 Paris Saint-Germai FC 4 0
Anthony Martial 5.12.1995 Olympique Lyonnais 6 7
Wesley Said 19.4.1995 Stade Rennais FC 3 1
Jean Corentin 15.7.1995 ES Troyes AC 6 2

SELEKTOR Trener: Jean-Claude Giuntini

20



POLjSKa

tekme Z N P točke

1 Španija 3 3 0 0 9
2 Poljska 3 2 0 1 6
3 Črna gora 3 1 0 2 3
4 Malta 3 0 0 3 0

tekme Z N P točke

1 Poljska 3 3 0 0 9
2 Češka 3 1 1 1 4
3 Belorusija 3 0 2 1 2
4 Luksemburg 3 0 1 2 1

Lestvica 
Kvalifikacije-Skupina 11

Lestvica 
Elitni Krog-Skupina 2 

Strelci
zadetki

Mariusz Stępiński 4
Adrian Cierpka 3
Vincent Rabiega 2
Karol Żwir 1
Karol Linetty 1

Datum rojstva Klub Nastopi Goli
VRATARJA Aleksander Wandzel 9.5.1995 Legia Warszava 1 0

Oskar Pogorzelec 12.1.1995 KSS Lech Poznań 5 0
BRANILCI Igor Łasicki 26.6.1995 Zagłębie Lubin 6 1

Gracjan Horoszkiewicz 18.3.1995 Hertha BSC Berlin 6 0
Patryk Stępiński 16.1.1995 RTS Widzev Lodz 5 0
Sebastian Rudol 21.2.1995 Pogoń Szczecin 3 0
Sebastian Zieleniecki 16.2.1995 SMS Lodz 1 0
Piotr Azikiewicz 21.4.1995 Zagłębie Lubin 5 0

VEZISTI Lukas Klemenz 24.9.1995 Odra Opole 3 0
Jakub Zieliński 2.3.1995 Mazur Karczew 0 0
Rafał Włodarczyk 26.1.1995 Mazur Karczew 5 0
Karol Żwir 12.6.1995 OKS 1945 Olsztyn 6 1
Vincent Rabiega 14.6.1995 Hertha BSC Berlin 6 2
Adrian Cierpka 6.1.1995 KKS Lech Poznań 6 3
Konrad Budek 8.11.1995 KSP Polonia Warszawa 1 0
Arkadiusz Mroczkowski 18.2.1995 OKS 1945 Olsztyn 1 0
Aleksander Jagiełło 2.2.1995 Legia Warszawa 5 0
Karol Linetty 2.2.1995 KKS Lech Poznań 6 1

NAPADALCI Damian Kugiel 30.5.1995 Lechia Gdańsk 6 0
Mariusz Stępiński 12.5.1995 RTS Widzew Lodz 6 4
Dariusz Formella 21.10.1995 Arka Gdynia 1 0

SELEKTOR Marcin Dorna
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Datum rojstva Klub Nastopi Goli
VRATARJI Alexandro Craninx 21.10.1995 Real Madrid FC 0 0

Lucas Pirard 10.3.1995 R. Standard de Liège 5 0
Benny Rogiest 18.8.1995 KAA Gent 1 0

BRANILCI Tom Paquet 18.2.1995 Club Brugge KV 1 0
Matt Debra 21.9.1995 R. Standard de Liège 2 0
Anthony Rivituso 6.1.1995 RSC Anderlecht 3 0
Frederik Spruyt 23.5.1995 KRC Genk 3 0
Benjamin Van Den Ackerveken 29.6.1995 R. Standard de Liège 4 0
Ali Yasar 8.3.1995 R. Standard de Liège 4 0
Sébastien Locigno 2.9.1995 R. Standard de Liège 4 0
Corentin Fiore 24.3.1995 R. Standard de Liège 6 0

VEZISTI Pieter Gerkens 17.2.1995 KRC Genk 6 0
François Marquet 17.4.1995 R. Standard de Liège 3 0
Joren Dehond 8.8.1995 OH Leuven 6 1
Leander Dendoncker 15.4.1995 RSC Anderlecht 5 2
Muhammed Mert 9.2.1995 KRC Genk 1 0
Deni Milosevic 9.3.1995 R. Standard de Liège 5 3
Gaetan Hendrickx 30.3.1995 KRC Genk 2 0
Divock Origi 18.4.1995 SC Lille 1 0

NAPADALCI Reda Jaadi 14.2.1995 R. Standard de Liège 2 0
Erivelton 17.11.1995 KRC Genk 5 0
Siebe Schrijvers 18.7.1996 KRC Genk 6 0
Tuur Dierckx 9.5.1995 Club Brugge KV 6 4
Pierre Biscotti 6.1.1995 K.Sint-Trudiense VV 3 1

SELEKTOR Patrick Klinkenberg

BELGIja

tekme Z N P točke

1 Belgija 3 2 0 1 6
2 Ukrajina 3 1 1 1 4
3 Azerbažan 3 1 1 1 4
4 Hrvaška 3 1 0 2 3

tekme Z N P točke

1 Belgija 3 2 1 0 7
2 Madžarska 3 2 1 0 7
3 Rusija 3 1 0 2 3
4 Wales 3 0 0 3 0

Lestvica 
Kvalifikacije-skupina 7

Lestvica 
Elitni krog-skupina 7

Strelci
zadetki

Tuur Dierckx 4
Deni Milosevic 3
Leander Dendoncker 2
Pierre Biscotti 1
Joren Dehond 1
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Datum rojstva Klub Nastopi Goli
VRATARJA Fannar Hafsteinsson 30.6.1995 KR Reykjavík 6 0

Runar Runarsson 18.2.1995 KA Akureyri 0 0
BRANILCI Ósvald Traustason 22.1.1995 Breidablik 6 0

Hjörtur Hermannsson 8.2.1995 Fylkir 6 0
Ingiberg Ólafur Jónsson 3.3.1995 Breidablik 2 0
Adam Örn Arnarson 27.8.1995 Breidablik 6 0
Dadi Bergsson 11.3.1995 Thróttur Reykjavík 6 2

VEZISTI Emil Ásmundsson 8.1.1995 Fylkir 6 1
Aevar Jóhannesson 31.1.1995 KA Akureyri 4 0
Orri Sigurdur Ómarsson 18.2.1995 AGF Århus 6 0
Sindri Björnsson 29.3.1995 Leiknir Reykjavík 1 0
Kristján Flóki Finnbogason 21.1.1995 FH Hafnarfjödur 6 2
Aron Heiddal 30.1.1995 Stjarnan 1 0
Oliver Sigurjónsson 3.3.1995 AFG Århus 5 1
Páll Thorsteinsson 20.10.1995 Breidablik 6 2
Bergvin Jóhannsson 22.1.1995 Thór Akureyri 0 0

NAPADALCI Svavar Berg Jóhannsson 16.4.1995 Selfoss 2 0
Elías Már Ómarsson 18.1.1995 Keflavík 3 0
Stefán Thór Pálsson 31.5.1995 Breidablik 6 1
Gunnlaugur Birgisson 4.6.1995 Breidablik 6 1

SELEKTOR Gunnar Gudmundsson

ISLaNDIja

tekme Z N P točke

1 Islandija 3 2 0 1 6
2 Švica 3 1 1 1 4
3 Grčija 3 1 1 1 4
4 Izrael 3 1 0 2 3

tekme Z N P točke

1 Islandija 3 2 1 0 7
2 Danska 3 2 1 0 7
3 Škotska 3 1 0 2 3
4 Litva 3 0 0 3 0

Lestvica 
Kvalifikacije-Skupina 13

Lestvica 
Elitni krog-Skupina 6 

Strelci
zadetki

Páll Thorsteinsson 2
Kristján Flóki Finnbogason 2
Dadi Bergsson 2
Gunnlaugur Birgisson 1
Oliver Sigurjónsson 1
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GRUZIja
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tekme Z N P točke

1 Švedska 3 2 1 0 7
2 Gruzija 3 2 0 1 6
3 Bolgarija 3 1 1 1 4
4 Moldavija 3 0 0 3 0

tekme Z N P točke

1 Gruzija 3 2 1 0 7
2 Španija 3 1 2 0 5
3 Anglija 3 1 0 2 3
4 Ukrajina 3 0 1 2 1

Lestvica 
Kvalifikacije-Skupina 8

Lestvica 
Elitni krog-skupina 3

Strelci
zadetki

Chiaber Chechelashvili 3
Giorgi Papunashvili 2
Aleko Mzevashvili 1
Nika Akhvlediani 1
Nika Tchanturia 1

Datum rojstva Klub Nastopi Goli
VRATARJA Aleksandre Adamia 9.4.1995 FC Olimpi Tbilisi 5 0

Nika Shermadini 8.1.1995 FC Olimpi Tbilisi 1 0
BRANILCI Nika Tchanturia 19.1.1995 FC Lokomotivi Tbilisi 5 1

Otar Kakabadze 27.6.1995 FC Dinamo Tbilisi 5 0
Lasha Dvali 14.5.1995 FC Olimpi Tbilisi 2 0
Aleksandre Gureshidze 23.4.1995 FC Dinamo Tbilisi 1 0
Giga Samkharadze 28.4.1995 FC Dinamo Tbilisi 3 0
Tsotne Keburia 24.2.1995 FC Olimpi Tbilisi 1 0
Aliko Chakvetadze 28.3.1995 FC Olimpi Tbilisi 1 0
Giorgi Gabadze 2.3.1995 FC Lokomotivi Tbilisi 2 0

VEZISTI Archil Meskhi 12.11.1995 FC Dinamo Tbilisi 2 0
Giorgi Aburjania 2.1.1995 FC Olimpi Tbilisi 4 0
Nika Akhvlediani 20.5.1995 FC Baia Zigdidi 5 1
Chiaber Chechelashvili 10.10.1995 FC Dinamo Tbilisi 5 3
Tornike Machavariani 22.9.1995 FC Dinamo Tbilisi 3 0
Giorgi Papunashvili 2.9.1995 FC Dinamo Tbilisi 6 2
Mate Tsintsadze 7.1.1995 FC Lokomotivi Tbilisi 5 0

NAPADALCI Vano Tsilosani 9.11.1995 FC Dinamo Tbilisi 3 0
Dato Dartsimelia 28.2.1995 FC Lokomotivi Tbilisi 4 0
Davit Jikia 10.1.1995 FC Lokomotivi Tbilisi 3 0
Roman Tchanturia 9.2.1996 Empoli FC 2 0
Ilia Kerdzevadze 19.1.1996 FC Olimpi Tbilisi 3 0
Aleko Mzevashvili 10.3.1995 FC Lokomotivi Tbilisi 3 1

SELEKTOR Vasil Maisuradze





Po prvi tekmi v Velenju, ki so jo Dobovičnikovi 
nogometaši dobili z 2:0, je močno zadišalo po 
tajskem zraku. Marsikdo je v mislih kovčke že 
polnil z za tukajšnji november neprimerno pole-
tno opravo. Ta je bila v njih do izteka 39. minute 
povratnega obračuna v Pragi. Nato pa je udaril 
igralec s pomenljivim priimkom - Lukaš Rešetar. 
Slovencem je zabil zadetek za končni izid 4:1, 
kar je pomenilo slovo Slovencev od SP in letalske 
karte za Tajsko češkim reprezentantom. 

»Fantje so bili borbeni, odločni, pokazali so že-
ljo, tudi rezultat je šel v pravo smer. Toda indivi-
dualne napake so bile tiste, ki so nas stale uvrsti-
tve na SP. To je dejstvo. Mi smo od štirih prejetih 
golov tri dobili po tovrstnih napakah in to je na 
tej ravni preveč,« priznava selektor, ki si zdaj želi 
predvsem miru in časa za trezen razmislek o na-
daljnjih potezah. »Dejansko smo imeli vse v svo-
jih rokah in to, kar se nam je zgodilo, je res na nek 
način katastrofa. S tem se še dolgo ne bom pomi-
ril. Ampak v tem trenutku ne bom analiziral za-
dev, niti se odločal o nadaljnjih korakih. Namreč, 
mora preteči nekaj časa, da bom lahko s trezno 
glavo pogledal na to, kar se je zgodilo,« pravi 
Dobovičnik, ki meni, da so bili njegovi varovanci 
v dvoboju (na nek način) boljši od Čehov. 

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je bila vse do dobre minute pred koncem 
povratne tekme dodatnih kvalifikacij v igri za preboj na svoje prvo svetovno prvenstvo. Kljub 
zelo mamljivi destinaciji, ki bi izbrance Andreja Dobovičnika v primeru uspeha gostila no-
vembra, se Slovencem ni izšlo. 

S tem se strinja tudi kapetan Igor Osredkar: 
»Začetek tekme na Češkem nam je dal vedeti, 
da smo dobra reprezentanca, počutili smo se 
dobro, bili močnejši kot Čehi. Potem pa nas 
je najprej 'presekal' tisti tretji gol, ki smo ga 
prejeli preko celega igrišča. To nas je podrlo, 
za nameček smo po novi naši napaki dobili 
še četrti gol. In sanj je bilo konec.« Čeprav je 
njegov soigralec Primož Zorč po tekmi krivdo 
za konec teh sanj pripisal tudi strokovnemu 
štabu, ki naj bi v ključnih trenutkih v igro po-
slal manj izkušene igralce, pa Osredkar tega ne 
vidi tako. »Gotovo nam selektor ni želel ško-
dovati. Tudi tisti igralci, ki smo bili v zadnjih 
trenutkih na igrišču, smo dali vse od sebe. Na-
pake se lahko vsakomur zgodijo, zato ne sme-
mo nikogar obsojati,« meni Osredkar. Dodal 
je še, da je vsak želel po najboljših močeh po-
magati Sloveniji. »Mislim, da ga ni junaka, ki 
bi komurkoli lahko očital kakršno koli neu-
mnost. Vsi smo krvavi pod kožo. Nimamo si 
česa očitati, tudi strokovnemu štabu ničesar ne 
zamerim. Odreagiral je tako, kot je. Lahko bi 
bilo bolje, lahko pa tudi slabše,« pravi Osred-
kar, medtem ko Dobovičnik Zorčevo izjavo 
pripisuje predvsem čustvom takoj po tekmi in 
takšnem bolečem porazu. 

A ne poraz ne takšne izjave po besedah kapeta-
na in selektorja ne bodo vplivali na prihodnost 
slovenskega reprezentančnega futsala. »Res bi si 
želel vse skupaj prespati, se odločiti o svoji vlogi, 
o vlogi igralcev. Zadevo želim namenoma umi-
riti. Čustva po taki tekmi so namreč premočna. 
Ne želim ugibati, kako in kaj. Vse se bo dogajalo 
tako kot doslej, v soglasju z NZS, ki nam je doslej 
stala ob strani in pričakujem, da bo tako tudi v 
prihodnje,« je povedal Dobovičnik in pouda-
ril: »Slovenija je prišla v futsalu zelo daleč, to se 
premalokrat poudarja. Dejstvo pa je, da je bila to 
priložnost, za katero ne vemo, kdaj se nam bo po-
novila v takšni obliki. Zato je meni osebno toliko 
bolj žal, da smo s par napakami to zapravili.«

Tovrstnih napak pa niso naredile Ukrajina, Srbi-
ja, Rusija, Portugalska, Španija, Italija in, seveda, 
Češka, ki bodo med 1. in 18. novembrom med 
24 ekipami na turnirju svetovne elite. Kaj pa 
Sloveniji manjka, da bi se v Evropi prebila v tako 
imenovani »prvi kakovostni boben«? »Če smo 
realni, je ta prvi boben za nas nedosegljiv. Nekdo 
živi od tega, da se ukvarja s futsalom, nekdo pa 
ne. To je prvi in glavni razlog, da bo ta razkorak 
še vedno prisoten tudi v prihodnje. Če si bomo 
tu zatiskali oči in pričakovali, da bo z neko drugo 

61 sekund od 
svetovnega prvenstva
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generacijo ali drugim selektorjem kaj bolje, je to 
utopično. Ta generacija in slovenski futsal sta do-
segla nek mejnik. Upam, da bomo to vzdrževali 
in da se bomo še vedno redno uvrščali na evrop-
ska prvenstva ter da bomo, pač na žalost, čakali 
novo tako priložnost, da se nam bo ponudila Če-
ška v nekih dodatnih kvalifikacijah, mogoče tudi 
za SP,« meni Dobovičnik.

To pa ne pomeni, da tudi uspehov ne bo. Osred-
kar je prepričan, da se za prihodnost slovenskega 
futsala ni bati kljub temu velikemu »spodrslja-
ju«. »Kar te ne ubije, te krepi. Mislim, da lahko 
veliko potegnemo iz teh dveh tekem in se lahko 
nadejamo velikih uspehov še v prihodnje. Ža-
lostne trenutke moramo pozabiti in iti z glavo 
pokonci v nadaljnje tekme,« je povedal kapetan 
in za konec dodal: »Vsi smo mladi, vsi imamo še 
lepa leta v futsalu. Gotovo bomo imeli še kako 
podobno priložnost, mogoče na tako lepo kot 
zdaj. A nekje se nam bo povrnilo. Navijači nima-
jo česa bati.«

Leon Rosa
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NZS je za njen obisk pripravila program, kjer 
je bil velik del namenjen podrobni predstavitvi 
vključenosti ženskega nogometa v strukturah 
in aktivnostih NZS na vseh področjih. V prak-
tičnem delu si je Heike Ullrich ogledala delo-
vanje enega od ženskih nogometnih klubov in 
sicer prvaka jesenskega dela tekmovanja  SŽNL, 
ŽNK Pomurje, katerega organiziranost je po 
obisku tudi zelo pohvalila. Ob analizi je Heike 
podala vrsto predlogov. Upoštevajoč, da v mno-
gih nacionalnih zvezah že poteka intenzivna 
implementacija licenciranja  tudi na področju 
ženskega nogometa, je poudarila,  da bi bilo 
potrebno tudi v Sloveniji pričeti  z uvodnim li-
cenčnim sistemom.  Za ligo SŽNL v Sloveniji 
je mnenja, da je bolje imeti prvoligaški sistem z 
8 ekipami v dobri kondiciji, kar pomeni: moč-
no tekmovanje, dobra infrastruktura, kvalitetni 
trenerji-trenerke, z mladinskim pogonom, kot 
veliko ekip brez ustreznega tekmovanja, brez 
licenciranja ali celo brez podmladka. Ne gle-
de na licenciranje je potrebno upoštevati tudi 
strukturiranje klubov z možnostjo tekmovanja v 
tako imenovani »regionalni ligi«, ki bi bila kot 
vstopnica in predpriprava za vstop v prvo žensko 
ligo SŽNL. Potrebno bo motivirati klube in ali 
MNZ-je, da bodo pričeli tekmovati v regionalni 
ligah in postopno graditi infrastrukturo za vstop 
v prvo ligo SŽNL. Za najvišji nivo ženskega tek-

V mesecu januarju je v okviru  programa UEFA za razvoj ženskega nogometa »UEFA Expert 
visit« NZS obiskala UEFA ekspertinja Heike Ullrich, nekdanja reprezentantka Nemčije, ki je na 
Nemški nogometni zvezi zaposlena kot vodja za področje ženskega nogometa v okviru tehničnega 
sektorja DFB. Tema obiska je bila razvoj dekliškega in ženskega nogometa v Sloveniji.  

movanja je vsekakor potrebno ohraniti pravila, 
vendar na področju nižjega ranga (tako imeno-
vana možna regijska tekmovanja) pa predlaga 
nekoliko večjo odprtost in možnost vstopa šol 
v tekmovanja NZS in/ali MNZ-jev, kar bi bilo 
večji magnet za dekleta, da bi kasneje nadaljevale 
z igranjem nogometa v klubih. Za klube svetuje, 
naj se čimbolj povezujejo z šolami in vzpostavijo 
partnerstva na dolgi rok v smislu »klub in šola – 
močna ekipa!«, saj je podmladek za razvoj žen-
skega nogometa ključnega pomena. Vsekakor je 
potrebno ustvariti priložnost, da vsaka posame-
znica in vsak otrok/deklica lahko igra nogomet 
v njenem okolju, na nivoju, ki ga dosega. Po do-
brih izkušnjah, ki jih imajo v Nemčiji, je navedla, 
da mešane ekipe do starosti U-17 let zelo dobro 
vplivajo na talente in njihov razvoj, kot tudi dajo 
možnost tistim dekletom, v katerih krajih ni žen-
skega kluba ali pa kako drugače lahko dopolnijo 
moške ekipe. Potrebno je upoštevati demograf-
ske dejavnike rojstev, kar so v Nemčiji raziskali in 
ugotovili, da ženski nogomet pomaga ohranjati 
moški nogomet št. 1 – saj je v nekaterih krajih/
območjih Nemčije več rojstev deklic kot dečkov. 
Tako so talentirana dekleta dobrodošla v moških 
ekipah, vse dokler lahko igrajo na njihovem ni-
voju in pomagajo utrditi pozicijo ekipe. V Nem-
čiji imajo dekleta možnost igranja v obeh klubih 
– kar pomeni v dveh različnih klubih – tako v 

moški ekipi in istočasno v ženski ekipi.  Za po-
dročje grassroots je navedla model Norveške ozi-
roma tako imenovani »Norvegian rules«, ki ga 
je dostikrat uporabila tudi Nemčija in predstavlja 
fleksibilnost z namenom, da se ženski nogomet 
razvija/popularizira. S tem pravilom je podana 
možnost, da se aktivira ekipe po njihovi zmožno-
sti, kar pomeni, da vsak teden sproti prilagajajo 
število igralk, odvisno od situacije v klubu. Če 
ima klub v nekem tednu na razpolago samo 9 
igralk, potem se temu prilagodi tudi nasprotni 
klub in odigrata tekmo z številom igralk 9:9. A 
kot že rečeno, to ne velja za najvišjo ligo, temveč 
tam, kjer so zametki ženskega nogometa in ki 
potrebujejo določeno vzpodbudo za nadaljnji 
razvoj. Tudi za pokalno tekmovanje je Nemčija 
lahko zgled, saj je imela le ta vrsto let tako ime-
novani pokalni dan, tako za moške kot za ženske, 
kjer se je finale pokala odvijal na istem štadionu. 
Sedaj je v Nemčiji ženski nogomet tako utrdil 
svojo razpoznavnost in možnost samostojnega 
trženja pravic, da to ne prakticirajo več, a ven-
dar svetuje, naj se tudi NZS odpravi po tej poti 
in se poda možnost igranja moškega in ženskega 
pokalnega finala na isti dan na istem štadionu. 
Nenazadnje je dodala, da je bila v Nemčiji ta 
praksa hkrati vzpodbuda za marsikateri »mo-
ški klub«, da se je odločil in uvedel tudi »žen-
sko sekcijo«, med katerimi je tudi klub Bayern 

Razvoj ženskega nogometa
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Mϋnchen. V mesecu marcu je zahvaljujoč prav 
Heike Ullrich  ženska A reprezentanca Slove-
nije odigrala svojo pripravljalno tekmo pred 
odhodom na Nizozemsko prav z žensko sekcijo 
nemškega kluba Bayern Mϋnchen.  Zaradi tem-
pa razvoja v Evropi je pomembno, da se istoča-
sno vlaga v področja reprezentanc, pričenši že z 
dekliško reprezentanco starosti 15 do 16 let na 
nivoju mednarodnih prijateljskih tekmah, z na-
menom, da imajo  reprezentantke, ko vstopajo 
v formalno reprezentanco WU17 že mednaro-
dne izkušnje. Za področje Grassroots svetuje, 
naj se čim več uporablja in udejanja sporočilo 
»open hearts and open heads«, odprta srca in 
odprte glave tudi za ženski nogomet. Vsem de-
ležnikom je potrebno dati jasna navodila da, kot 
pravi Heike, ženski nogomet jemljemo resno. Pri 
tem ne smemo zanemariti ženskih potencialov 
tudi na področju trenerske kariere. Tako Heike 
svetuje, da naj se preverja, katere igralke bi lah-
ko kasneje nadaljevale aktivnost kot trenerke. 
Pot do pridobitve trenerskega naziva trenerja 
PRO je dolga, zato v Nemčiji prakticirajo tako 
imenovano dvojno kariero, medtem, ko igralke 
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še igrajo za ekipo, istočasno pričnejo obiskovati 
tečaje za trenersko licenco, na nivoju C ali B ali 
višje. Ko končajo aktivno kariero kot igralke, je 
tako večja možnost, da se jih vključi v aktivnosti, 
ki pripomorejo k popularizaciji ženskega nogo-
meta oziroma v nogometnih strukturah na raz-
ličnih nivojih. Na koncu dvodnevnega obiska 
NZS je Heike Ullrich podala pozitivno mnenje 
o delovanju NZS na področju ženskega nogo-
meta. Poudarila je, da trenutno Slovenija nima 
veliko ženskih klubov, ki bi pokrivali celotno 
območje, a je Slovenija z populacijo prebivalstva 
2.048.697 potencial, kjer bi se le ta lahko dobro 
razvil in dobil svojo vlogo v športu. Svoje mnenje 
je še podkrepila z zaupanjem v NZS v poročilu, 
na podlagi katerega je NZS pridobila enega od 
pilotnih projektov UEFA na področju ženskega 
nogometa, po vzoru slogana, ki ga je uporabila 
Nemška nogometna zveza »I play football – and 
you?«. Omenjeni projekt se bo izvedel v obliki 
treh festivalnih dogodkov in bo namenjen dekli-
škim talentom.

Vesna Vasilič
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Na Brdu pri Kranju smo v sredo, 
7. marca, v okviru licenciranja no-
gometnih klubov gostili finančni 
seminar NZS. Vsakoletni seminar 
je namenjen predvsem pripravi 
klubov na prihajajoči licenčni po-
stopek. Seminarja se je udeležil 
tudi generalni sekretar NZS, Aleš 
Zavrl, ki je poudaril, da je napredek 
sistema licenciranja viden v večji 
transparentnosti poslovanja, števil-
nih izboljšavah na infrastrukturnem 
področju in vedno večji kredibilno-
sti nogometa kot panoge.

Člani licenčnega oddelka NZS so v 
začetku predstavnikom kluba podali 
nekaj splošnih informacij za posa-
mična področja pred začetkom li-
cenčnega postopka 2012/13. Sledila 
je predstavitev primerjalne analize 
na področju licenciranja v Evropi, 
pripravljene s strani UEFA ter pred-
stavljen na UEFA licenčnem semi-
narju na Dunaju, katerega sta se 
udeležila Andrej Zalar in Siniša Mi-
trović, ki sta predstavnikom klubov 
tudi predstavila zaključke analize. 

V drugem delu je bil seminar na-
menjen finančnim kriterijem, ka-
tere je predstavil namestnik vodje 
licenčnega oddelka in vodja podro-
čja pravnih in finančnih kriterijev, 
Siniša Mitrović. Mitrović se je tako 
dotaknil finančnega nadzora in fi-
nančnega fair playa, tako s strani 
NZS kot UEFA, kriterijev za zago-
tovitev UEFA licence in finančnih 
kriterijev v 1. SNL.

N     VIČKE
Trenerski seminarji 2012

Licenčni seminarji PRO, A, B, C so v letu 
2012 predstavljali za ZNTS  tako kot v pre-
teklih letih,  eno od najbolj prioritetnih in 
najbolj  zahtevnih letnih nalog, ki je opre-
deljena v vsakoletnem programu dela, tako 
po kvantiteti, tako tudi po kvaliteti. To je 
popolnoma razumljivo saj licenčni seminar 
pomeni dve pomembni funkciji, ki ju vsako 
leto nazorno ponavljamo:

A:  licenca je pogoj za delo ( delovno dovo-
ljenje za delo v nogometu ), a udeležba na 
licenčnem seminarju je pogoj za pridobitev 
točk  po novem pravilniku za naslednje leto 
in s tem posredno za izdajo licence.
B: licenčni seminar pomeni  posredovanje 
oz. seznanitev trenerjev z najnovejšimi do-
godki in informacijami v nogometni stroki v 
svetu in pri nas v zadnjem obdobju.

Licenčni seminarji v lanskem letu so bili 
vezani na tematiko preteklega svetovnega 
prvenstva v Južni Afriki, katerega  udeležen-
ka je bila tudi Slovenija, letošnji licenčni se-
minarji pa so bili bolj usmerjeni v tematiko 
procesa treniranja.
Predavatelji in teme so bili skrbno izbrani, 
da so predstavljali zaokroženo strokovno 
celoto. Največjo pozornost trenerjev sta 
pritegnili predavanji tujih predavateljev in 

Finančni 
seminar NZS

sicer mag. Luke Milanovića, profesorja s 
zagrebške Fakultete za šport in praktični 
prikaz prof. Zvonka Komesa, kondicijskega 
trenerja zagrebškega Dinama in nekdanjega 
kondicijskega trenerja mnogih znanih evrop-
skih klubov ter tesnega sodelavca sedanje-
ga selektorja švicarske reprezentance Ot-
marja Hitzfelda, ki ga bomo imeli  možnost 
spoznati prav kmalu, ko se bo naša članska 
reprezentanca pomerila z reprezentanco 
Švice v kvalifikacijah za SP 2014 v Braziliji.

Številčna udeležba na seminarjih je bila zelo 
visoka in bo skupaj z izvedbo licenčnega se-
minarja trener Futsal  konec avgusta 2012 
morda celo rekordna. Drugačna slika pa se 
kaže pri številu izdanih licenc, saj je bilo do 
sedaj v letošnjem letu podeljeno približno 
100 licenc manj kot v enakem preteklem ob-
dobju. Posebej veliko neskladje je med šte-
vilom udeležencev na seminarju PRO (201 
udeleženec)  in med številom izdanih licenc 
PRO (102 izdane licence). 

ZNTS nadaljuje svojo aktivnost z izpopol-
njevalnimi seminarji DNT, ki bodo objavljeni 
na internetni strani NZS. Vsi seminarji se 
štejejo v točkovni sistem za pridobitev li-
cence v letu 2013 v skladu s Pravilnikom o 
podeljevanju licenc ZNTS.
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Delegatski seminar NZS
Tudi letos februarja smo, v skrbi 
za redno izobraževanje uradnih 
oseb na tekmah pod okriljem 
NZS, organizirali tradicionalni 
delegatski seminar NZS.  

Ob pričetku seminarja sta po 
uvodnem nagovoru general-
ni sekretar NZS Aleš Zavrl in 
vodja tekmovanj NZS Sandi 
Kranjec dolgoletnemu dele-
gatu in nogometnemu za-
nesenjaku Janezu Torkarju iz 
Kranja, ki je v lanskem letu 
praznoval svojo 70 letnico, 
podelila zahvalo za opravlja-
nje delegatske funkcije na 
tekmah v organizaciji NZS.
Seminar se je nato nadaljeval 
v delovnem vzdušju, najprej 
so delegati opravili pisno te-
stiranje, nato je sledil ogled 

situacij z nogometnih tekem 
ob sodniškem komentarju 
Milovana Nikoliča. Sledila je 
predstavitev administrativno 
kadrovskih kriterijev v sklopu 
licenciranja nogometnih klu-
bov, ki jo je predstavil vodja li-
cenčnega oddelka NZS Andrej 
Zalar, pred zaključkom semi-
narja pa je vodja tekmovanj 
NZS Sandi Kranjec razglasil 
rezultate pisnega testiranja 
ter podal delegatom navodila 
za njihovo delo. Seminar se je 
zaključil z vprašanji delegatov, 
ki so se nanašala predvsem 
na reševanje spornih situacij 
na nogometnih tekmah.

Omeniti velja še, da se je se-
minarja prvič udeležilo pet no-
vih delegatov na listi NZS in 

sicer: Aleš Herič (MNZ Celje), 
Rudi Antolin (MNZ Gorenjske 
Kranj), Srečko Zebec (MNZ 

Koper), Danijel Žalik (MNZ 
Lendava) in Stanislav Papež 
(MNZ Ljubljana).
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RIN zimsko tekmovanje 
zaključilo v Podčetrtku
V Podčetrtku se je zaključilo letošnje 
zimsko tekmovanje Rad Igram Nogomet 
za nogometaše stare do osem in do de-
set let. Preko celotne zime so se v obeh 
starostnih kategorijah borili najmlajši. V 
ospredju sta bila tudi v tokrat nogomet 
in otroci. Želja po zmagi in fair play igra 
sta prevladovala skozi celotno finale, kjer 
je bilo mogoče videti veliko nogometnega 
znanja, podaj in tehnične igre, ki jo zmore-
jo tudi najmlajši. 

V kategoriji U-8 so se za končno zmago 
v igri 3:3 na mala nogometna vrata po-
tegovali nogometaši Mure05, Vipave, 
Šenčurja in Šoštanja. Najbolj spretni so 
bili na koncu nogometaši iz Šenčurja. Naj-
boljši strelec turnirja je postal Leonardo 
Križaj, Jan Ajdovec pa je domov odnesel 
nagrado za najboljšega igralca. Posebno 
priznanje za fair play je prejel trener pre-
kmurske ekipe. 

V sklopu UEFA Study Group Scheme, 
kjer se s pomočjo evropske nogome-
tne zveze vrši izmenjava znanja in 
mnenj na štirih različnih področjih, na 
področju Grassroots, na področju izo-
braževanja in usposabljanja trenerjev, 
na področju mladinskega nogometa in 
na področju ženskega nogometa se je 
od 26. do 29. marca na obisku v Tel 
Avivu in Jeruzalemu mudila tudi slo-
venska delegacija, ki so jo sestavljali 
Grassroots vodje Medobčinskih nogo-
metnih zvez in odgovorni za Grassro-
ots nogomet na NZS. Poleg slovenske 
delegacije so se izmenjave udeležili 
tudi predstavniki Estonije in Kazahsta-
na. Na tridnevni izmenjavi sta sode-
lovala tudi predstavnika UEFA, nek-

danji podpredsednik Evropske nogometne 
zveze, sedaj pa Grassroots ambasador Per 
Ravn Omdal in pa vodja izobraževalnega 
servisa UEFA, Frank Ludolph, ter mnogi 
znani izraelski nogometaši, med njimi tudi 
legendarni Mordechai Shpigler, strelec pr-
vega zadetka za Izrael na svetovnem pr-
venstvu leta 1962 in častni član UEFA.

Vsebina tokratnega obiska je bila v prvi vr-
sti posvečena Grassroots filozofiji izraelske 
nogometne zveze in aktivnostim, ki jih iz-
vajajo na tem področju v nam precej tuji 
deželi, kjer se seveda zaradi prav posebnih 
političnih razmer srečujejo z mnogimi kon-
fliktnimi situacijami, ki jih je potrebno reše-
vati za normalno sobivanje in sodelovanje 
med različnimi etičnimi skupinami. Tako 

so seveda zelo ponosni na organizacijo 
za naše razmišljanje precej enostavnih 
nogometnih aktivnostih, ki pa seveda 
v situaciji, v katerih delujejo zahtevajo 
ogromno naporov za njihovo izvedbo. 

Ob vseh informacijah, ki smo jih dobili v 
treh dneh bivanja v Izraelu  smo udele-
ženci iz Slovenije s ponosom ugotovili, 
da smo tudi sami na tem področju izre-
dno uspešni in, da so rezultati, ki smo 
jih v zadnjih letih dosegli na Grassroots 
področju zavidanja vredni. Smo si pa 
seveda ob tem zadali tudi nekaj novih 
ciljev, ki jih bomo poizkušali izpeljati v 
prihodnosti in ki bodo temelj naslednje-
ga Grassroots programa 2013 – 2017. 

Grassroots v Izraelu

Še več borbenosti in igralnih užitkov pa so 
prikazali dve leti starejši vrstniki v igri ma-
lega nogometa s štirimi igralci v polju in 
vratarjem. Krško, Rudar Velenje, Triglav in 
Kolpa so se srečali v velikem finalu. Kranj-
ski Triglav je po ogorčenem boju premagal 
sovrstnike iz Krškega z zadetkom Martina 
Zaharija, ki je bil proglašen za najboljšega 
igralca turnirja. Triglav je dobil tudi nagra-
do za najbolj Fair play potezo. Prislužil si 
jo je igralec Sandro Andonov, ki se je med 
tekmo opravičil vratarju za nenameren 
prekršek. Z naslovom najboljšega vratar-
ja pa se lahko pohvali Klemen Mihelak iz 
velenjskega Rudarja.

V osnovnih in srednjih šolah ima šport 
posebno mesto pri vzgoji, posebno pri-
ljubljena pa so šolska športna tekmova-
nja. Na državni ravni se je odigralo do 
konca aprila 30 turnirjev v vseh kate-
gorijah. Vsem udeležencem final zato 
posebne čestitke za uvrstitev saj je to 
že sam po sebi odličen rezultat ob ta-
kšni množičnosti. Tudi ostalim čestitke 
za prikazano borbenost in znanje, vsem 
ostalim pa povabilo na ogled turnirjev, 
ki se bodo odigrali v maju. V Murski 
Soboti bodo nastopile učenke, med-
tem, ko bodo učenci nastopili v Velikih 
Laščah. Dijaki in dijakinje pa bodo za-
ključile tekmovanje v Mariboru. 
Ne glede na končne zmagovalce oce-
njujemo, da je zmagal nogomet in vsak 
udeleženec v akciji, saj je tekmovanje 
eno izmed pomembnih Grassroots ak-
tivnosti, ki našemu nogometu zago-
tavlja večjo prepoznavnost in popular-
nost med mladimi. Na osnovi letošnje 
udeležbe lahko mirno ugotovimo, da je 
nogomet med mladimi izredno prilju-
bljeno tekmovanje. 

Šolska tekmovanja 
v sklepni fazi



Izbrana vrsta do 19 
let konec maja po 
vstopnico za EP
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Sprememba le pri 
ženski reprezentanci

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je 
na svoji 8. seji odločal o selektorjih mlajših 
in ženskih reprezentanc. Na seznamu je le 
eno novo ime, Darka Žižka je na klopi žen-
ske članske reprezentance zamenjal Damir 
Rob. Sicer pa je izvršni odbor ob pozitivnem 
mnenju o dosedaj opravljenem delu s stra-
ni Mladinske komisije NZS ter doseženih 
športnih rezultatih glasoval, da se na mesta 
kadetskih in mladinskih reprezentanc za ob-

dobje od 1. februarja 2012 do 30. novembra 
2013 imenujejo naslednji selektorji:

· U-16 (letnik 1997): Borut Jarc 
· U-17 (letnik 1996): Borut Jarc 
· U-18 (letnik 1995): Miloš Kostić 
· U-19 (letnik 1994): Miloš Rus 
· Dekleta U-17 (letnik 1996): Tina Kelenberger 
· Dekleta U-19 (letnik 1994): Petra Mikeln 

Zgoraj omenjene reprezentance bodo v tej 
strukturi v letu 2012 pričenjale z novimi kva-
lifikacijskimi ciklusi.
IO NZS je še odločil, da se zaradi uvrstitve 
reprezentance U-19 (letnik 1993) v drugi krog 
kvalifikacij za EP 2012, selektorski mandat 
Borutu Jarcu za omenjeno selekcijo podaljša 
do konca dodatnih kvalifikacij oziroma do 
konca zaključnega turnirja EP 2012, Milošu 
Kostiću.

Čeprav so v aprilu in maju v središču 
pozornosti njihovi dve leti mlajši kole-
gi, se hitro bliža tudi vrhunec sezone 
slovenske reprezentance do 19 let, ki 
jo vodi selektor Borut Jarc. Potem ko 
so se lanskega septembra v prvem 
krogu kvalifikacij odlično odrezali in se 
skupaj z Belgijo (v skupini, ki je igrala v 
Slovenski Bistrici in na Ptuju sta igrali 
se reprezentanci Walesa in Škotske) 
uvrstili v drugi del kvalifikacij, imeno-
van »Elite Round«, pa je sedaj pred 
njimi vrhunec sezone. Če bodo Jarčevi 
varovanci želeli nastopiti na evrop-
skem prvenstvu do 19 let, ki bo od 3. 
do 15. julija v Estoniji, bodo na turnir-
ju v zibelki nogometa Angliji, morali 
premagati domačo reprezentanco, ki 
je kot ena najboljših treh reprezentanc 
izpustila prvi del kvalifikacij, ter Švico 
in Črno goro. Slovenija svoje možnosti 
sicer ima, kar so potrdili tudi na gene-
ralki, ko so sredi aprila v gosteh ugnali 
Grčijo kar s 4:2. 

Grassroots v Izraelu



Pokalno tekmovanje vsako leto postreže s kakšnim presenečenjem. Ravno to je tisti draž, 
ki ga s sabo nosi tekmovanje na drugi fronti. Tu do izraza pridejo moštva, ki imajo poleg za-
dostnega znanja tudi kanček sreče. Paleta zmagovalcev tega tekmovanja je zelo raznolika. 
V 20. letih tekmovanja so tu zmagovali tako najboljši v državi, kot tudi moštva, ki jih danes 
ni več med prvokategorniki. 

Drugoligaš v Evropi? 
Enkrat morda

Tudi 21. sezona tekmovanja je prinesla dve pre-
senečenji. Prvo je pripravil tretjeligaš, ki se je 
prebil vse do četrtfinala. Tudi na zadnji stopnič-
ki je blestel proti prvemu v državi. A samo na 
domači tekmi, v gosteh je bilo drugače. Zavrč 
pa ni edini klub, ki mu ne bi pripisali takšne-
ga uspeha. Zgodba zase je tudi Garmin Šenčur. 
Gorenjsko moštvo, ki v drugi ligi zaseda tretje 
mesto, je bilo do zadnje minute polfinalnih bo-
jev v igri za napredovanje. Malo je manjkalo, pa 
bi se Mariborčanom v Ljudskem vrtu po robu 
postavil nižjeligaš. Šport je nepredvidljiv, ni kaj. 
Vijoličasti so z odliko opravili trilogijo proti 
Rudarju, saj so slavili tako v dveh polfinalnih 
obračunih kot v prvenstvenem v samo tednu 
dni. Imeli so izdatno prednost z gostovanja 
v Velenju, ko so nasprotniku zabili štiri gole. 
Tudi Celjani so se iz Šenčurja vrnili z 'jokerjem' 

v obliki gola Benjamina Verbiča. In tako kot v 
86. minuti v gosteh, so se kot feniks iz pepela 
dvignili tudi v izdihljajih domače tekme. Dvo-
boj nogometašev iz knežjega mesta in Gorenj-
cev je bil zagotovo bolj razburljiv, saj običajnih 
180 minut ni bilo dovolj, da bi podelili finalno 
vstopnico. 
Vseeno pa imajo nogometaši iz knežjega mesta 
z gorenjskimi ekipami v pokalnem tekmova-
nju ugodno statistiko. Zmaga proti Triglavu v 
drugem krogu tekmovanja (1:0) pa še zdaleč ni 
tako sladka kot povratna pokalna proti Šenčur-
ju (9:8). Slednja jim je namreč prinesla vstopni-
co za veliki finale.
Gorenjci so v Celje pripotovali visoko motivi-
rani, belo zastavo pa pustili v domači slačilnici. 
Varovanci Braneta Pavlina so z domačega tere-
na odnesli dragoceno lekcijo. Ko s(m)o bili že 

vsi pripravljeni čestitati drugoligašu za senzaci-
onalno pot v pokalnem tekmovanju, so jih Ce-
ljani znova presekali. Zgolj trenutek nepazljivo-
sti na eni strani in končno malce sreče na drugi 
je prinesel podaljšek, ta pa vodil v izvajanje stre-
lov z bele točke. 
Slednje je vedno manj priljubljen del igre, saj 
o zmagovalcu v veliki meri odloča tudi sreča. 
Medtem ko so se eni povsem iztrošili in pote-
gnili kratko po boju (Celjani prvenstvo niso 
nadaljevali v enakem slogu), so si drugi rane ce-
lili v konkurenci enakovrednih. Pa čeprav so v 
letošnji sezoni že dokazali, da s preudarno igro 
lahko konkurirajo tudi velikim. Njihovo spro-
ščenost, mladost, željo in dokazovanje so oku-
sili Lendavčani, Koprčani in nenazadnje tudi 
Celjani. Drugoligaš je bil dolgo v igri za igranje 
v Evropski ligi, kar bi bila svojevrstna senzacija. 
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A za razliko od predhodnikov se Celjani niso 
predali.  
Bati se nikogar je tisto, kar jim utira pot proti 
vrhu. Letos morda še ne, ob podobni filozofiji v 
prihodnje pa morda. Nikoli se ne ve. 
Vijoličasti so nadaljevali v svojem tempu, bili 
strelsko izjemno učinkoviti in potrdili tisto, kar 
je v slovenskem nogometnem prostoru povsem 
jasno – samo z jasno vizijo in vso potrebno pod-
poro je mogoče nizati takšne uspehe. Potrebne 
je tudi nekaj sreče ob sestavi kadra, saj se je kon-
cu sezone razigral Etien Velikonja, ki ga trener 
Darko Milanič vse pogosteje pošilja v ogenj, 
strelsko se je prebudil tudi Robert Berić, kar je 
bila ob že stalnih strelcih 'smrtonosna' kombi-
nacija. Rudar veliko možnosti ni imel, saj je na 
'mino' naletel že pred koncem tekmovanja. 
Za 21. krono Hervis pokala Slovenije bosta v 
Stožicah moči pomerili Mariborčani, ki lovijo 
sedmo lovoriko in tretjo dvojno v zgodovini 
kluba ter Celjani, za katere bo to že šesti finale 
a šele drugi, na katerem bi lahko dvignili pokal 
najboljših v državi.
 

Andreja Potočnik
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Ilirija in nogomet (2. del)

Kot smo zaključili v prejšnji številki, so se Ko-
zlerji konec dvajsetih ali pa v začetku tridesetih 
leto odločili prodati zemljišče ob Celovški cesti. 
To je bil težek udarec, ki je povrh sovpadal še s 
svetovno gospodarsko krizo, in pod vprašajem je 
bila usoda nogometne, atletske in ženske oziro-
ma hazenske sekcije. Na zemljišču je bil namreč 
urejen celovit sistem igrišč: glavno (nogometno) 
igrišče s tekališčem in skakališčem ter tribuno, 
pomožnim igriščem za nogomet in hazenskim 
igriščem. Prav tako se je Bloudek domislil rešitve 
za nočno razsvetljavo in Ilirija bi lahko igrala tudi 
nočne tekme, čeprav je z današnjega vidika vpra-
šanje moči in kvalitete osvetlitve. Kakorkoli, Ili-
rija bi lahko prestavila začetek tekem na poznejše 
ure in mrak ni bil več ovira za zaključek tekme.

Na bežigrajskem Stadionu

Ilirija je v začetku septembra 1933 odigrala po-
slovilno tekmo v Spodnji Šiški s celovškim KAC, 
pred tem pa se so že posvetili iskanju nove loka-
cije. Pri iskanju so imeli nemalo  težav. Sredi leta 
1933 so pogledovali za delom mestnega zemlji-
šča pri tedanjem velesejmu (nekje na območju, 

kjer je danes tivolski pokriti bazen), ki pa je bil 
že oddan Univerzi za gradnjo univerzitetnega 
kampusa in ga ta ni hotela odstopiti niti za čas 
do pričetka univerzitetne gradnje. Nato so nave-
zali stike s katoliško Zadrugo Stadion in se ko-
nec marca in v začetku aprila 1934 dogovarjali 
za najem telovadišča Stadion za Bežigradom. V 
sklopu dogovora je bilo sklenjeno, da bo Za-
druga najemnino investirala v ureditev športnih 
objektov na Stadionu, ki bi se urejali po načrtih 
Plečnika sporazumno z Bloudkom; za ureditev 
nogometnega igrišča je bil odgovoren Bloudek, 
ki je imel tudi znanje, medtem ko je Plečnik na-
črtoval stavbni del – Bloudek je npr. že v začetku 
dvajsetih let objavil strokovni članek o celoviti 
ureditvi nogometnega igrišča v reviji Sport. 
Ilirijani so se hitro lotili ureditve nogometnega 
igrišča, pred vrati je bilo prvenstvo in pri prosto-
voljnem delu so jim pomagali tudi Primorjaši. A 
kot se je izkazalo, je bil Stadion žal ponovno le 
začasna rešitev. Na Stadionu so namreč gosto-
vali do srede leta 1935 in že zadnjo prvenstveno 
tekmo sezone so morali odigrati pri sosedih čez 
cesto na Primorju. Na Stadionu je bil sredi leta 
1935 evharističen kongres, ki je prekinil športno 
udejstvovanje in za potrebe kongresa sta bili upo-
rabljeni obe igrišči, tako Stadion kot Primorje. 
Na Stadionu, kjer je bila za to zgrajena svečana 
tribuna in urejene betonske stopnice na brežini 
naokrog telovadišča, je potekalo evharistično 
srečanje, na Primorju pa je bila urejena spremlja-
joča logistika. Že pred in po kongresu se je Ilirija 
pogajala z Zadrugo za nadaljnji najem ter popla-
čilo dolgov iz tega naslova, vendar se niso uspeli 
dogovoriti in Zadruga jim je odpovedala gosto-
ljublje. Drago Stepišnik v Bloudkovi biografiji 
poudarja, da je neuspelemu pogajanju botrova-
lo dejstvo, da Ilirija ni hotela postati eksponent 
katoliške Slovenske ljudske stranke. Pridobitev 
Ilirije bi bila namreč velikega moralnega pome-
na za katoliški tabor, saj je ta po šestojanuarski 
diktaturi kralja Aleksandra izgubil telovadnega 
Orla, ki je bil v začetku 1930 likvidiran, ker ni 
želel prestopiti v novo vsedržavno telovadno or-
ganizacijo Sokol Kraljevine Jugoslavije. Stepišnik 
še poudari, da naj bi Zadruga zato povečevala 
najemninske pogoje, ki jih Ilirija ne bi zmogla, 
čeprav bi, ob pristanku Ilirije na »eksponentu-
ro«, Zadruga zahtevala minimalne najemninske 
pogoje. Sledeč tajniškim poročilom Ilirije pa je 
Zadruga »svojo zahtevo (finančno-op.p.) umi-
lila v toliko, da naj se del dolga plača v gotovini, 

ostalo pa v rednih polletnih obrokih« in da bi 
»se pogajali za vnaprej po  pristanku na njihove 
pogoje«. Stanko Lapajne, takratni predsednik 
Ilirije, je na seji konec julija 1935, kjer so obrav-
navali predlog Zadruge, predlagal, »da se pod 
takimi pogoji, radi stvari same, umaknemo od 
dosedanjih ugovorov in da priznamo 40.000,00 
din (oz. nekoliko manj, ker je v tej vsoti vračunan 
tudi del najemnine za julij, kateri mesec nismo 
uporabljali prostora), če se pogodba revidira ter 
se jo z manjšo najemnino zaključi za dobo naj-
manj  5 let, in če stadionska zadruga uredi pro-
stor v prvotno stanje (stanje pred evharističnim 
kongresom-op.p.) oz. za nas uporabno«. Zadru-
ga je vztrajala na znesku po pogodbi in bila »ne-
dostopna« za finančne težave Ilirije, so poudarili 
pri Iliriji sredi avgusta istega leta, konec avgusta 
1935 pa je Ilirija s Primorjem podpisala »kola-
boracijsko« pogodbo za treniranje atletov Ilirije 
na igrišču Primorju; resnici na ljubo, katoliški 
tabor je imel v športnem pogledu na Stadionu 
športni klub Planina (ustanovljen 1932), speci-
aliziran za atletiko, glede nogometa pa so se kre-
sala mnenja o njegovi telesnovzgojni vrednosti 
glede na porajajočo se nogometno profesionali-
zacijo in spektakeljstvo.  
Strani sta se torej razšli in čeprav je to nosilo tež-
ke posledice za Ilirijin nogomet in najstarejšo 
oziroma ustanovno sekcijo, to je nogometno, 
moramo upoštevati, da je morala Ilirija pri poga-
janjih zasledovati celoto kluba, ki je štela enajst 
športnih sekcij. Na Stadionu so namreč trenirali 
le atleti in nogometaši ter morda tudi hazenašice, 
vendar za slednje iz dokumentacije to ni razvi-
dno in so morda gostovale v Tivoliju pri ženskem 
športnem klubu Atena. 

Profesionalizem, da ali ne

Sredi tridesetih let so Ilirijo poleg ponovne izgu-
be nogometnega igrišča in finančnega primanj-
kljaja  pretresali še spori med upravo kluba in 
nogometno sekcijo ter vdiranje profesionalizma, 
tako imenovanega »prikritega profesionaliz-
ma«. Nogometaši so zahtevali večjo in finanč-
no izdatnejšo pomoč klubske uprave oziroma 
si želeli zagotoviti večjo finančno  neodvisnost  
znotraj kluba, kar pa je bilo nesprejemljivo za 
upravni odbor, ki  je moral skrbeti za klub kot 
celoto. Upravni odbor se je na sestanku z no-
gometnim načelstvom avgusta 1935 zavezal 
poiskati primeren športni prostor in je dal sek-
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Stari stadion Ilirije je 2. avgusta 1928 
gostil prvo nočno tekmo pod umetno 
razsvetljavo med domačim moštvom 
in ljubljanskim Primorjem.



ciji tudi del finančnih sredstev na razpolago. 
Njihova zahteva po soudeležbi pri klubskem 
poslovanju pa je pri odbornikih porajala sum o 
profesionalizaciji in na klubski plenarni seji sre-
di septembra 1935 so klubski odborniki  odprli 
»načelno  debato o nogometnem  sportu v zvezi 
z bližajočim profesionalizmom«, ki bo klub po-
stavil pred dilemo ali se zanj odločiti ali razpustiti 
nogometno sekcijo. Debata je namreč sovpadala 
z reorganizacijskimi načrti Jugoslovanske nogo-
metne zveze, ki jih je prejela v analizo Ljubljan-
ska nogometna podzveza v začetku leta 1935. V 
načrtih je bila tudi točka o »eventuelni uvedbi 
profesionalizma«. Na skupščini JNZ konec leta 
1935 je bil profesionalizem zavrnjen, vendar pa 
je bila sprejeta »nova stilizacija amaterizma«, 
ki je klubom dovoljevala subvencionirati izgubo 
dohodka utrpelega na potovanjih, treningih ali 
tekmah. Določanje maksimalne višine odško-
dnine ali subvencije je bila prepuščena klubom, 
potrditi pa jo je moral odbor za pobijanje profe-
sionalizma pri  nogometni zvezi. Na drugi strani 
pa »ni bil kršen princip amaterizma«, če bi dal 
klub igralcu  materialno pomoč, ko bi ta prišel 
v težak materialni položaj. Slovenski delegati so 
na skupščini  nastopili tudi proti novi definici-
ji amaterizma, ker je po njihovem mnenju le še 
bolj odprla vrata profesionalizmu  in  dopuščala 
»izvestne  materialne ugodnosti igralcem, ne da 
bi jih bilo mogoče staviti pod paragraf o profe-
sionalizmu«, so poudarili v časniku Jutro konec 
decembra 1935. Ilirijani so  o nogometnem pro-
fesionalizmu ponovno razpravljali na občnem 
zboru konec leta 1935 ter sprejeli resolucijo,  da 
Ilirija »ne  more odobravati sprememb pravil 
JNS, sklenjenih na zadnjem občnem zboru tega  
saveza, s katerim se ... uvaja pogodbeno razmerje 
med klubi in igralci, ker smatra, da se s tem otvar-
ja pot k profesionalizmu. Zato nalaga občni zbor 
svoji nogometni sekciji, da tudi v bodoče temelji 
svoje delovanje na dosedanji amaterski podlagi 
ob varovanju njene splošne kvalitete.«  Vendar 
pa sta se v Iliriji konec leta 1935 oblikovali dve 
struji, pronogometna in druga, ki je zagovarjala 
enakovrednost sekcij, predsednik Bloudek pa je 
videl izhod iz nastale situacije le v medsebojnem 
popuščanju.  

Razpust sekcije

Težko finančno stanje, skromni nogometni 
zaslužek, ki so ga dodatno klestile visoke takse 
ali davki na športne prireditve, rast dolga in na 
drugi strani potrebno saniranje dolga za nadalj-
ni obstoj,  izguba nogometnega igrišča, spor z 
domačo nogometno podzvezo po kazni zaradi 
ekscesa na eni od podzveznih tekem, pa zahteve 
nogometne sekcije februarja 1936 po popolni 
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avtonomiji in seveda nadzoru oziroma upra-
vljanju s financami ter vzporedno razraščanje 
nogometnega »prikritega profesionalizma« v 
državi, ki ga je Ilirija odklonila, so botrovali odlo-
čitvi upravnega odbora Ilirije, da je 7. aprila 1936 
razpustila nogometno sekcijo. Kot so poudarili 
konec leta 1936 na občnem zboru, je bila sekcija 
v trajni krizi že vse od izgube igrišča ob Celovški 
cesti, poleg igrišča pa je rasel tudi dolg sekcije in 
je bila sekcija »vsako leto brez stroškov za igrišče 
pasivna za 40.000 do 50.000 din. Največji del teh 
primanjkljajev in vsi stroški za igrišče (najemnina 
in vzdrževanje) so padli neposredno na breme 
kluba, pri čemer se mora še vzeti v obzir, da splo-
šni dohodki kluba v zadnjih letih niso znašali več 
kot povprečno po 70.000 din« (za primerjavo: 
povprečna učiteljska plača je bila okrog ali nekaj 
nad 1000 din). 
Pred razpustom so se v začetku marca 1936 sreča-
li odborniki nogometnih sekcij Ilirije in Primorja 
in dosegli načelen dogovor glede »fuzije« nogo-
metašev. Pravno-formalno se je nogometna sek-
cija Primorja, ki je bila članica elitne »nacional-
ne« ali državne nogometne lige, preimenovala v 
SK Ljubljana, h kateri je pristopil del nogometa-
šev in odbornikov Ilirije. Jutro, ki je bilo uradno 
glasilo LNP, je 24. aprila objavilo sklepe 22. seje 
upravnega odbora LNP z dne 21. aprila in med 
drugim, da se »vzame ... na znanje razpust nogo-
metne sekcije SK Ilirija. Dopis se odpošlje  JNS v 
svrho registriranja. /.../ Vzame se na znanje dopis 
ASK Primorje, v katerem sporoča, da je spreme-
nilo ime v SK Ljubljana. Dopis se odpošlje JNS 
...«. Tako je iz življenja Ilirije odšla najstarejša in 
vodilna ter ustanovna sekcija in marsikdo je žalo-
val za njo. V klubu so pričakovali, da bodo posle-
dice razpusta dalekosežnejše in pričakovali izstop 
večjega števila članstva, kajti že februarja 1936 je 
28 ustanovnih članov izreklo nezaupnico uprav-
nemu odboru, 19 rednih in podpornih članov 
pa je »naznanilo« izstop. Kljub temu pa so na 
občnem zboru konec leta 1936 ugotavljali, da se 
je »v splošnem ... pokazalo, da nima nogomet 
med članstvom niti približno toliko pristašev ka-
kor pred leti in kakor so domnevali nepoučeni.« 
Del nogometašev, ki ni prestopil niti v Primorje 
niti v drug ljubljanski klub, je hotel pod okriljem 
kluba igrati nogomet rekreativno oziroma »pri-
vatno« in so v ta namen prosili klub, da bi obdr-
žali nogometno opremo, zlasti čevlje (ali pa so se 
posvetili drugim športom – nekaj jih je pozimi 
igralo hokej na ledu). To je vplivalo na pojav go-
voric sredi leta 1936 v ljubljanski športni javno-
sti, da bo Ilirija obnovila nogometno sekcijo. Ker 
je Ilirija poleti 1936 urejala za atlete športno igri-
šče na Slovanu (verjetno na lokaciji za tovarno 
Kolinska proti Zeleni jami), so zagrebški športni 
časopisi avgusta 1936 za okostje novega nogo-

metnega »sijaja« Ilirije postavili Slovan. Tako v 
Slovanu kot Iliriji so govorice demantirali. Ker so 
se govorice še pojavile, je Ilirija konec septembra 
oziroma v začetku oktobra 1936 pripravila javno 
Izjavo, da v »doglednem času« zaradi »objek-
tivnih razlogov« - dejansko zaradi saniranja dol-
gov, tega ne nameravajo storiti. Izjavili so še, da 
»nogomet v sedanji obliki (prikriti profesiona-
slizem -op.p.) negativno vpliva na ostale sportne 
panoge v klubu.« Zgodba Ilirije se je posredno, 
Primorja pa neposredno, nadaljevala v SK Lju-
bljana, ki je bil vodilni nogometni ljubljanski 
in slovenski klub vse do okupacije 1941. Med 
okupacijo je SK Ljubljana imela derbi tekmeca 
v spodnješišenskem železničarskem Hermesu, 
sicer pa je bilo nogometno tekmovanje, glede na 
okupatorjevo omejitev gibanja in obdanje z bo-
dečo žico, omejeno le na mesto. Po drugi vojni 
je bila SK Ljubljana osnova Enotnosti in zatem 
Odredu, ki je v šestdesetih prestopil v Olimpijo. 
SK Ljubljana in njeni nasledniki so vrsto let igra-
li v črno-belih barvah, to je v barvah Primorja, 
čeprav so se že v statutu SK Ljubljana opredelili 
za mestne zeleno-bele barve (tudi barve Ilirije), 
ki so se dejansko uveljavile šele z »zmajevito zele-
no-belo« Olimpijo. 

Tako je Ilirija zaključila z nogometom že leta 
pred drugo svetovno vojno, medtem ko se je 
zgodba celovitega športnega kluba Ilirija zaklju-
čila 1945, Primorja pa z italijansko okupacijo 
1941. A resnici na ljubo, stara in mlada garda 
nogometašev Ilirije in Primorja sta se pomerili 
še enkrat, avgusta 1941 v okupirani Ljubljani in, 
morda tudi simbolno glede na okupacijo in izgu-
bo nacionalne in politične samostojnosti, zaklju-
čili ero njunih nacionalno svobodnih derbijev. 
Tedaj so nostalgično obudili verze iz zlatih časov:

Vsa Ljubljana se vznemirja,
kar je fantov in deklet,
ko Primorje in Ilir'ja
brcat gresta nogomet.   

Dr. Tomaž Pavlin
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