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David in Goljat
Ko smo se pripravljali in iskali zanimive 
teme za številko, ki je pred vami, so se 
stvari v slovenskem nogometu postavile 
na glavo. Nogometni malček, tretjeligaš 
s severovzhoda Slovenije, je izločil lan-
skoletnega prvaka Hervis pokala Slove-
nije. Obstaja kakšna boljša iztočnica, kot 
da se ekipa Našega nogometa odpravi 
v Zavrč in obišče eno najmanjših vasi, ki 
diha za nogomet?

V Zavrču smo se mudili pred temo če-
trtfinala Hervis pokala Slovenije, v kra-
ju kjer so samo »gasilci in nogometaši« 
pa so gostovali nogometaši evropskega 
Maribora. Preden so se odpravili v Brago 
so si na robu Slovenije želeli zagotoviti 
napredovanje v pokalu, toda Zavrčanci 
niso bili istih misli. Praznik nogometa se 
je končal z rezultatom 3:3, to pa obeta 
še kako zanimivo povratno srečanje v 
Mariboru. Zavrč boste s pomočjo naše 
revije bolje spoznali tudi vi, vsekakor pa 
so nogometaši v belih dresih prijetna 
osvežitev letošnje nogometne sezone.

Slovenska članska reprezentanca je do-
bila novega selektorja. Matjaža Keka je 
zamenjal Slaviša Stojanović, ljubljanski 
strateg pa je že pred imenovanjem dobil 
ime prvega nasprotnika – reprezentanco 
ZDA. V Našem nogometu sicer tej tekmi 
prevelike pozornosti še nismo posvetili, 
saj smo se ozrli h koncu prejšnjih kvali-
fikacij, pogledali v dogajanje v reprezen-
tanci U-21, ki se odlično drži v boju za 
Evropsko prvenstvu U-21 2013, pogledali 
smo v izbrano vrsto U-19, ki se je zane-
sljivo prebila v drugi del kvalifikacij za EP, 
z generalnim sekretarjem NZS, Alešem 
Zavrlom, smo govorili o Nogometni zve-
zi Slovenije in slovenskem nogometu, ko 
boste prelistali strani, pa boste našli še 
marsikaj zanimivega. Zatorej, hitro na 
naslednje strani in prijetno branje.

Ekipa revije Naš nogomet
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0:0
Slovenija : Belgija
FOTOUT

RINKI:

S. Handanovič, Brečko, Cesar, 
Ilič, Koren (K) (od 77. Pečnik), 

Birsa (od 64. Bačinovič), 
Novakovič (od 84. Dedič), Jokič, 

Kirm (od 77. Vršič),
Radosavljevič, Iličič (od 57. 

Ljubijankič).

Mignolet, Alderweireld, Van 
Buyten, Kompany (K), 

Lombaerts (od 76. Pocognoli), 
Simons, El Ghanassy (od 85. 

Tshimanga), Fellaini (od 46. De
Camargo), Lukaku (od 58. 
Vleminckx), Witsel (od 58. 

Hubert), Mertens.
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Nejc Pečnik je v drugem delu zamenjal 
kapetana Roberta Korena.

Samir Handanovič se je izkazal z dobrimi obrambami.

Slovenija se je Belgijcem zoperstavila v močni postavi, Kek pred 

tekmo ni želel eksperimentirati. Zaradi odsotnosti Šulerja proti 

Estoniji je Kek tokrat v prvo postavo uvrstil Iliča.

Gledalci so ogromno pričakovali od Josipa Iličiča.



1:2
Slovenija : Estonija

FOTOUTRINKI:

Vassilijev 29’ (11m)
Matavž 78’
Purje 82’

S. Handanovič, Brečko, Cesar, Ilič, 
Koren (K), Birsa, Novakovič (od 56.
Ljubijankič), Jokič, Radosavljevič 

(od 56. Vršič), Iličič (od 81. Pečnik),
Matavž.

Kek se je odločila za nekoliko napadalnejšo postavo, 

namesto Kirma je v prvo enajsterico uvrstil Tima Matavža.

Pareiko, Rahn, Piiroja (K) (od 
74. Stepanov), Kruglov (od 69. 

Purje),
Dmitrijev, Zenjov (od 61. 

Ahjupera), Vunk, Vassiljev, 
Klavan, Jaager,

Teniste.
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Matavž je selektorju zaupanje povrnil tako, 
da se je vpisal med strelce.

Konstantin Vassiljev je z enajstmetrovke 

uspel ugnati Samirja Handanoviča.

Milivoje Novakovič je sredi drugega polčasa 

svoje mesto prepustil Ljubijankiču.
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1:0
Italija : Slovenija

Pazzini 82’

Buffon (K), Chiellini, De Rossi, 
Balzaretti, Cassano (od 61. 

Pazzini), Motta (od 46. Marchisio), 
Ranocchia, Cassani, Montolivo 

(od 76. Balotelli), Pirlo,
Rossi.

Proti Italijanom je v vrata stopil Jasmin Handanovč, saj 

Samir zaradi parnih kartonov ni imel pravice nastopa.

J. Handanovič, Brečko, 
Šuler, Cesar, Koren (K), 

Birsa (od 56. Iličič),
Novakovič, Jokič, 

Kirm (od 87. Kirm), 
Radosavljevič, 

Vršič (od 75. Pečnik).
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Domači branilci Novakoviču niso puščali veliko prostora.

Vršič je bil tudi tokrat nevaren, njegov poskus 

od daleč je Buffon s težavo zadržal.

Robert Koren je zaradi novega rumenega kartona 

odigral zadnjo tekmo v kvalifikacijskem ciklusu.

FOTOUT
RINKI:



S. Handanovič, Brečko 
(od 65. Ilič), Šuler, Cesar (K), 

Ljubijankič, Jokič,
Kirm, Radosavljevič, 

Bačinovič (od 69. Krhin), 
Vršič (od 76. Birsa), Matavž.

Jorgačević, Vidić, Ivanović, 
Tošić, Stanković (K), 

Kolarov, Jovanović (od
57. Krasić), Petrović (od 51. 

Pantelić), Ninković 
(od 72. Milijaš), 
Subotić, Mrdja.
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Domači branilci Novakoviču niso puščali veliko prostora.

Robert Koren je zaradi novega rumenega kartona 

odigral zadnjo tekmo v kvalifikacijskem ciklusu.

FOTOUTRINKI:

1:0
Slovenija : Srbija

Vršič 45’ 

Zaradi kartonov in poškodb je bila 

slovenska prva postava nekoliko pomlajena.

Dare Vršič je z evrogolom z več kot štiridesetih metrov odločil zmagovalca.

Samir Handanovič je Nemanji 

Vidiću obranil strel z bele točke.

Nemanja Vidić je imel precej težav s hitrim Birso.



Slovenska članska reprezentanca je kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2012 na 
Poljskem in v Ukrajini končala s častno zmago in hkrati opravila še z dvema predsodkoma. 
Prvič, da se na tekmah, ki niso odločilne, ne zmore niti primerno motivirati niti zbrati. In 
drugič, da proti reprezentancam s področja nekdanje skupne države preprosto ne more zma-
gati. Dodatno razsežnost pa je tekma in zmaga s Srbijo dobila dva tedna kasneje, ko sta se 
Nogometna zveza Slovenije in selektor članske vrste Matjaž Kek po 1754 dneh uspešnega 
sodelovanja sporazumno razšla. Konec kvalifikacij za Euro 2012 je tako dokončno prinesel 
tudi konec zanimivega in uspešnega obdobja naše elitne nogometne reprezentance.

Lep zaključek pomembnega obdobja

Uspeh na srečanju z reprezentanco Srbije, ka-
tere igra po tradiciji temelji na izvrstnih posa-
meznikih – na primer branilcu Manchester 
Uniteda Nemanji Vidiću, Branislavu Ivanoviću 
iz londonskega Chelseaja ter izjemno obe-
tajočemu Nevenu Subotiću iz dortmundske 
Borussije, manj pa na ekipnem duhu, je bil za 
slovenski nogomet pomembnejši, kot se morda 
zdi na prvi pogled. Seveda, prva zmaga na dvaj-
setem srečanju z izbranimi vrstami s področja 
nekdanje Jugoslavije, je bila pomemben presti-
žni dogodek. Šlo je tudi za točke na svetovni 
lestvici (na kateri so naši po zmagi pridobili šest 
mest in se kot 27. spet prebili v najboljšo tride-
seterico oziroma na 19. mesto v Evropi). Enako 
pomembno je bilo tudi to, da so naši reprezen-
tanti s pristopom na srečanju veliko storili še za 
utrditev ugleda slovenskega nogometa v med-
narodni družini: z odprto in pošteno igro ter 
vzorno borbenostjo so zaprli usta vsem tistim, 
ki so, doma in v tujini, napovedovali, da bodo 
srbskim tekmecem (in prijateljem) preveč zlah-
ka prepustili tako potrebno zmago. Skratka, v 
Ljudskem vrtu ni zmagala le Slovenija. Zmagal 
je tudi nogomet, česar niso zaznali le v Estoni-
ji, kjer je po tekmi v Ljudskem vrtu izbruhnilo 
vseljudsko slavje.

A  R E P R E Z E N TA N C A

Kdo bi si lahko leto pred tem, predvsem ob po-
vratku varovancev Matjaža Keka  z zmagovite 
poti v Tallinn, mislil, da bo razplet v predtek-
movalni skupini C na koncu prinesel zgodovin-
ski uspeh ekipi iz najmanjše baltske države. Slo-
venski reprezentanti na gostovanju niso osvojili 
le vseh treh točk – pa čeprav po avtogolu do-
mače reprezentance. Poželi so tudi ogromno 
zanimanja in občudovanja zaradi dosežkov v 
obdobju samostojnosti, ki se je s prijateljskim 
srečanjem leta 1992 v glavnem mestu Estonije 
začelo za obe reprezentanci. Slovenska članska 
reprezentanca je v Tallinn lani prišla s svežimi 
južnoafriškimi vtisi s svojega drugega svetov-
nega prvenstva in tretjega nastopa na velikih 
tekmovanjih v enem desetletju, od tam pa odšla 
s tremi točkami in nadaljevanjem niza nepre-
magljivosti proti estonskim tekmecem. Zdelo 
se je, da je bila nenadejana zmaga Estoncev v 
Beogradu vendarle zgolj preblisk, uvodni poraz 
naše reprezentance na prvi kvalifikacijski tekmi 
v Mariboru proti Severni Irski pa spodrsljaj, po 
katerem se je našim uspelo pobrati.
Pri Estoncih se je kasneje pokazalo, da je bil do-
sežek iz Beograda vse prej kot naključen. Nad-
gradili so ga z zmagama v Ljubljani (sploh prvi 
na tekmah s Slovenijo) in v Belfastu (česar na-

šim ni uspelo v dveh poskusih). Svojih končnih 
ciljev pa slovenska reprezentanca ni uresničila le 
zaradi poraza v Ljudskem vrtu – dva je doživela 
tudi v Stožicah (pa čeprav enega proti reprezen-
tančno prenovljeni Italiji). S tremi domačimi 
porazi pa je težko ujeti mesto v dodatnih kva-
lifikacijah za katero koli veliko tekmovanje. Na-
vsezadnje so v naši skupini toliko domačih po-
razov doživeli le še predstavniki Ferskih otokov. 
Estonci so na primer doma izgubili dvakrat, za-
nje pa – zaradi uspehov v Beogradu, Ljubljani 
in Tallinnu – ni bil usoden niti senzacionalen 
poraz na gostovanju pri Fercih.
Razlogov za končni rezultatski neuspeh sloven-
ske reprezentance je več, med njimi pa zago-
tovo ne bi mogli najti očitka selektorju Keku, 
da ekipe s svetovnega prvenstva ni nadgradil s 
svežimi mlajšimi igralci. Strokovnjak na klopi 
se je hitro odzval na uveljavitev Josipa Iličića in 
Armina Bačinovića v Italiji, Tim Matavž, ki je 
bil med potniki na svetovno prvenstvo, pa je v 
napadu dobival vse več priložnosti. Na koncu 
kvalifikacij je Kek novo priložnost ponudil tudi 
Daretu Vršiču, čigar nogometno pot je v minu-
lih letih zaznamovala huda poškodba. Sočasno 
pa je bilo logično, da je Matjaž Kek vztrajal pri 
ogrodju uspešne vrste iz kvalifikacij za SP, in na 
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desetih tekmah uporabil skupno 24 igralcev. V 
kvalifikacijah za SP 2010 so na enakem številu 
tekem skupinskega dela igrali trije več.
Da se v naši ekipi v odločilnih trenutkih ni vnela 
iskra, ki bi podžgala njene člane k podvigom iz 
kvalifikacij za Južno Afriko, je morda povezano 
tudi s poškodbami in morda slabšo pripravlje-
nostjo nekaterih ključnih igralcev v nekaterih 
pomembnih trenutkih. Kakor koli že – kar se 
je nesrečno v Ljudskem vrtu začelo s porazom 
proti Ircem s severnega dela otoka, se je nekaj 
več kot eno leto kasneje končalo z lepo zmago 
proti nekdanjim rojakom iz južnega dela bivše-
ga skupnega nogometnega prostora. Dovolj 
privlačno za lep zaključek uspešnega obdobja, 
ki ga je s strokovnim delom zaznamoval Matjaž 
Kek s svojo ekipo na igrišču in ob njem. In hkra-
ti dovolj spodbudno, da lahko njegov naslednik 
Slaviša Stojanović svoj del zgodbe gradi na tako 
trdnih temeljih kot še noben selektor slovenske 
članske reprezentance pred njim.

Igor E. Bergant
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Izvršni odbor NZS je na mesto selektorja A reprezentance Slovenije imenoval Slavišo  
Stojanovića. Slaviša Stojanović, ki je z Domžalami osvojil dva naslova državnega prvaka 
(2006/07 in 2007/08) in Superpokal (2008) ter vodil še Celje in bil pomočnik Srečku Katancu  
v Združenih arabskih Emiratih, bo našo A reprezentanco vodil v kvalifikacijskem ciklusu za 
nastop na Svetovnem prvenstvu v Braziliji 2014.

Novi selektor slovenske članske reprezentance 
je na njenem čelu nasledil Matjaža Keka, ki je 
izbrano vrsto prevzel leta 2007, njegova selek-
torska pot pa se je končala po kvalifikacijah za 
Evropsko prvenstvo 2012. 

Stojanović je slovenski javnosti najbolj znan kot 
nekdanji trener Domžal, kjer je deloval med leti 
2002 in 2008. Tedanjega drugoligaša je najprej 
popeljal v prvo ligo, že v drugi prvoligaški sezo-
ni pa prvenstvo zaključil na tretjem mestu in se 
veselil uvrstitve v evropska tekmovanja. Ambi-
ciozni Stojanović pa se tu ni ustavil. V naslednji 
sezoni je končal na drugem mestu, potem pa 
kar dvakrat osvojil državni naslov na domžalski 
klopi. Ekipa Domžal je tako predvsem zaradi 
njegovega dela zrasla iz drugoligaša v enega ve-
čjih klubov slovenskega nogometa.

Po končani zgodbi v Domžalah se je Stojanović 
podal v Celje, ki pa ga je kmalu zapustil in se 
podal v tujino. Kot pomočnik selektorja je med 
leti 2009 in 2011 deloval v Združenih arabskih 
Emiratih, kjer sta se skupaj s Srečkom Katan-
cem leta 2010 uvrstila v polfinale Zalivskega 
pokala v Jemnu, leta 2011 pa na Azijsko prven-
stvo 2011 v Katarju.

A  R E P R E Z E N TA N C A

Stojanovič je sicer svojo trenersko kariero začel 
v nižjih selekcijah Slovana, kjer je delal tudi z 
nekaterimi zdajšnjimi članskimi reprezentanti. 
Prav delo z mladimi pa je tisto, kar Stojanović 
še posebno rad poudari. Tako je tudi ob svojem 
prvem izboru reprezentančnega kadra za tek-
mo z Združenimi državami Amerike na seznam 
uvrstil dva igralca izbrane vrste do 21 let, Reneja 
Krhina in Dejana Lazareviča, verjetno pa bi se tu 
našel še kakšen, če se ne bi mlada reprezentanca 
ravno v tem terminu merila z mlado reprezen-
tanco Litve v kvalifikacijah za Evropsko prven-
stvo U-21 2013.

Poleg nogometa je velika ljubezen novega slo-
venskega selektorja tudi glasba. Ko mu le dovo-
ljuje čas rad poprime za kitaro, ob tem pa odkrito 
priznava, da se je nekoč znašel tudi na razpotju 
med glasbeno in nogometno kariero. Da se je 
odločil za pravo pot potrjuje tudi dejstvo, da je 
danes na najbolj zahtevnem (in želenem) trener-
skem stolčku v državi, pot do uresničitve cilja pa 
vse prej kot lahka. Toda z zmagovalno mentali-
teto, kakršno so Stojanović in njegove ekipe pri-
kazovale skozi celotno njegovo trenersko kariero, 
ni dvoma, da se novega izziva ne bi lotil nadvse 
resno in ambiciozno. In uspešno.
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Slaviša Stojanović: 

Novi selektor A
reprezentance Slovenije
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Osebna izkaznica:
OSEBNI PODATKI

Datum rojstva: 6. 12. 1969

IZOBRAZBA
Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

Izobrazba: profesor športne vzgoje (VII. stopnja)

Nogometna usposobljenost: Trener UEFA PRO

IGRALSKA KARIERA
NK Slovan Ljubljana (1989 - 1994)

NK Ljubljana (1995 - 1996)

NK Publikum Celje (1996 - 1997)

TRENERSKA KARIERA
NK Slovan (1998 – 2001)

NK Livar Ivančna Gorica (2001 – 2002)

NK Domžale (2002 – 2008)

NK Celje (2008 – 2009)

Združeni arabski Emirati, pomočnik selektorja (2009 – 2011)

NAJVEČJI USPEHI
NK Slovan U16 (1. mesto 2. SKL, 1999/2000)

NK Slovan U18 (1. mesto 2. SML, 2000/2001)

NK Domžale (1. mesto 2. SNL, 2002/2003)

NK Domžale (3. mesto 1. SNL in uvrstitev v UEFA pokal, 2004/2005)

NK Domžale (2. mesto 1. SNL in uvrstitev v UEFA pokal, 2005/2006)

NK Domžale (1. mesto 1. SNL in uvrstitev v kvalifikacije za Ligo prvakov, 2006/2007)

NK Domžale (1. mesto 1. SNL in  uvrstitev v kvalifikacije za Ligo prvakov, 2007/2008)

NK Domžale (zmagovalec Super pokala, 2008)

ZAE (uvrstitev na Azijsko prvenstvo, Katar 2011)

ZAE (uvrstitev v polfinale Zalivskega pokala, Jemen 2010)



Omenjena generacija igralcev je v kategoriji do 
21 let prvič nastopila skupaj oktobra lani v pri-
jateljskem obračunu proti Madžarski in slavila z 
1:0 v Slovenski Bistrici. Do začetka kvalifikacij 
je reprezentanca U-21 odigrala še dve prijatelj-
ski tekmi, ko je s Hrvaško remizirala v Kopru 
(1:1) in v Skopju tesno izgubila proti Makedo-
niji (0:1). 

Marca letošnjega leta je v Nyonu potekal žreb 
kvalifikacijskih skupin za nastop na EP 2013. 
Slovenija je bila izžrebana v skupino 2, skupaj 
s petimi nasprotniki. V izenačeni skupini so 
ostali nasprotniki še reprezentance Ukrajine, 
Švedske, Finske, Litve in Malte. Po predvide-
vanjih in minulih rezultatih naj bi po kvaliteti 
odstopali reprezentanci Ukrajine in Švedske, ki 
se pogosto uvrščata na zaključni del prvenstva. 
Dejstvo, da je v skupini šest reprezentanc, po-
meni, da bo določene tekme potrebno odigrati 
tudi v prijateljskih terminih. Dodatno težavo 
pri določanju razporeda pa so predstavljale tudi 
klimatske značilnosti sodelujočih držav in dej-
stvo, da je Ukrajina gostiteljica EURA 2012 
junija naslednjega leta.

Po komaj zaključenem domačem prvenstvu je 
bila 3. junija na sporedu prva kvalifikacijska tek-
ma, gostovanje pri reprezentanci Litve. Začetek 
je bil več kot vzpodbuden, saj je dve minuti pred 

V senci A reprezentance v kvalifikacijah za nastop na Evropskem prvenstvu nastopa tudi 
reprezentanca do 21 let, ki jo sestavljajo igralci rojeni po 01.01.1990. Večina igralcev, ki danes 
sestavljajo reprezentanco, je skozi proces selekcioniranja NZS nastopala za vse mlajše 
reprezentančne selekcije in se med seboj dobro pozna. Generacija letnika 1990 je leta 2009 tudi 
nastopila na Evropskem prvenstvu do 19 let v Ukrajini in nasploh velja za nadarjeno generacijo.

koncem Kevin Kampl dosegel edini zadetek na 
tekmi in Sloveniji zagotovil prve tri točke. Re-
prezentanca je gostovala tudi na drugi tekmi, 
ko je avgusta pomerila moči z reprezentanco 
Finske. Domačini so povedli iz kazenskega stre-
la v 10. minuti in do konca tekme uspeli zadr-
žati minimalno vodstvo. Mladi Slovenci kljub 
nekaj zrelim priložnostim niso uspeli izenačiti. 
Poraz je reprezentantom prinesel kar nekaj raz-
očaranja, a tudi spoznanje, da je za vsako zmago 
potrebna maksimalna angažiranost in zbranost 
pred nasprotnikovim golom.
Septembra je bil na programu dvojni spored. 
Najprej gostovanje na Malti in nekaj dni kasne-
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je prva tekma na domačem igrišču, tokrat proti 
Ukrajincem. Na tekmi proti Malti so bili naši 
reprezentanti zelo razpoloženi in v polčasu že 
vodili z dvema zadetkoma naskoka. Do konca 
tekme so naši zadeli še dvakrat in kljub preje-
temu zadetku zabeležili pomembno zmago. Za 
Slovenijo so na Malti zadeli Berič, Rep, Lazare-
vič in Jelenič. Še pomembnejši obračun je sledil 
na Ptuju, proti favorizirani selekciji Ukrajine. 
Gostje so z isto generacijo igralcev osvojili na-
slov evropskega prvaka do 19 let na EP 2009, 
zato so bili deležni primernega spoštovanja. 
Tekma na Ptuju je številnim gledalcem zagoto-
vila pravi nogometni praznik in prvo domačo 
zmago z 2:0. Za Slovenijo sta po odlični igri v 
polno zadela Dejan Lazarević in Enej Jelenič, 
soigralca pri italijanskem B ligašu Calcio Pa-
dova. S polnim izkupičkom iz septembrskega 
termina se je Slovenija zavihtela na čelo skupine 
in napeto pričakovala gostovanje na Švedskem.
Še četrto gostovanje v ciklusu je pomenilo pravi 
preizkus nogometnega znanja in značaja repre-
zentance. Domača reprezentanca je pričakovala 
zanesljivo zmago in domala že vpisala nove tri 
točke. Mladi Slovenci tudi tokrat niso razo-
čarali in se pogumno zoperstavili vrstnikom v 
rumeno modrih dresih. Tekma v Trelleborgu 
je bila polna ritma in bliskovitih akcij. Švedi so 
poskušali na vsak način doseči zadetek in v 16. 
minuti preko Miloševića tudi povedli. Slove-

Mlada izbrana vrsta 
nadaljuje z uspešnimi nastopi
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1 Slovenija 5 3 1 1 10
1 Švedska 4 3 1 0 10
3 Finska 4 2 1 1 7
4 Malta 6 1 2 3 5
5 Litva 5 1 0 4 3
6 Ukrajina 2 0 1 1 1

Lestvica 



nija je v prvem polčasu dvakrat resno ogrozila 
švedskega vratarja preko Lazarevića in Repa. V 
drugem polčasu je imela Slovenija kmalu prilo-
žnost preko Nejca Mevlje, ki iz neposredne bli-
žine ni zadel mreže. Žal je Mevlja v 78. minuti 
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po posredovanju v kazenskem prostoru prejel 
drugi rumeni karton in moral zapustiti igrišče. 
Švedi so imeli lepo priložnost, da iz kazenskega 
strela povišajo vodstvo, toda Oscar Hiljemark 
ni uspel premagati vratarja Oblaka. Slovenija je 
z desetimi igralci lovila izenačenje in v 81 minu-
ti ji je to tudi uspelo. Napadalec NK Maribor 
Robert Berič je uspešno izkoristil podajo Hari-
sa Vučkiča in z glavo ukanil švedskega vratarja. 
Ogromne zasluge za pomembno točko na go-
stovanju ima tudi vratar Jan Oblak, ki je poleg 
ubranjene enajstmetrovke, odlično posredoval 
še pri nekaj nevarnih akcijah švedskih igralcev.
Zadnja kvalifikacijska tekma v letu 2011 bo od-
igrana 10. novembra proti reprezentanci Litve. 
Tekma bo odigrana v Novi Gorici in verjame-
mo, da bo reprezentanca do 21 let  uspešno na-
daljevala zbiranje pomembnih točk.

Reprezentanca pod vodstvom Tomaža Kavčiča 
je v letu 2011 pokazala odlično igro in dosegla 
zavidljivo bero točk. Kavčiču v okviru strokov-
nega vodstva pomagata trenerja Robert Englaro 
in Borut Mavrič, oba nekdanja reprezentanta, 
medtem ko medicinski del vodstva sestavljajo 
zdravnika  Jordan Polanc in Damjan Birtič ter 

fizioterapevta Leon Sapač in Miha Pernar. Za 
opremo sta zadolžena Novica Petrovič in Mi-
lan Pristavnik, kot vodja delegacije pa z boga-
timi izkušnjami nastopa Sašo Udovič. Selektor 
Kavčič, ki je zaslužen tudi za odlično klimo v 
ekipi, nerad izpostavlja posamezne igralce, tem-
več vedno znova poudarja, da je za vsak uspeh 
zaslužen kolektiv.
V letu 2012 reprezentanco čakajo tri tekme 
doma (Malta, Finska, Švedska) in eno gosto-
vanje. Ugoden razpored tekem in nadaljevanje 
dobrih predstav bi lahko pomenilo, da se slo-
venska mlada reprezentanca ponovno uvrsti v 
zaključne boje za odhod na EP in tako ponovi 
uspeh generacije Handanoviča, Brečka, Birse in 
ostalih, ki jim je leta 2005 za las ušel preboj na 
evropsko sceno najboljših reprezentanc v kate-
goriji do 21 let.
Na Evropsko prvenstvo 2013, ki bo v Izraelu, se 
bo poleg gostiteljev uvrstilo še sedem najboljših 
ekip. Zmagovalci skupin in štiri najbolje drugo-
uvrščene ekipe se bodo oktobra 2012 pomerili 
v play off obračunih, ki bodo dokončno odločili 
o udeležencih prvenstva.  

Mladen Čičmir
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Slovenska mladinska reprezentanca do 19 let, ki jo vodi Borut Jarc, se je konec septembra po-
dala v prvi krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Estoniji. Slovenci so 
se v Slovenski Bistrici in na Ptuju merili z Belgijo, Walesom in Škotsko, z osvojenim drugim 
mestom v skupine pa izpolnili cilj in se uvrstili v drugi del kvalifikacij, t.i. “Elite Round”.

Mladinci med elito

Da ima slovenska izbrana vrsta pred kvalifika-
cijskim turnirjem v Sloveniji visoke ambicije je 
bilo dokončno jasno slab mesec pred začetkom 
turnirja, ko je Borut Jarc za generalko izbral dve 
tekmi s predstavniki otoškega nogometa, Irsko. 
Slovenci so v obeh Irce nadigrali, poleg taktič-
ne zrelosti, ki je v vseh teh letih že prepoznavna 
lastnost Jarčevih ekip, pa so tokrat fantje, ki so 
v prejšnjem ciklusu izpadli v prvem krogu kva-
lifikacij U-17, pokazali bistven napredek tudi v 
napadu. Irci niso našli odgovora za razpoložena 
krilna napadalca Mateja Pučka in Roka Baske-
ro, ki sta med nogometaši Manchester Uniteda, 
Arsenala, Aston Ville in Evertona (med dru-
gim) sejala preplah, gostje pa so ju lahko usta-
vljali le na malo bolj grobe načine, praviloma s 
prekrškom ali vsaj na meji le-tega.

Verjetno najpomembnejšo tekmo turnirja, 
NZS je za njegovo organizacijo dobila pohvale 
tudi s strani predstavnikov Uefe, je za Jarčeve 
fante pomenila uvodna predstava proti Škotom. 
Slovenci so bili odločeni, da začnejo na najbolj-
ši možni način, veliko pa je k temu pripomogla 
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želja, da izboljšajo rezultat iz prejšnjih kvalifika-
cij. Tekma z Irsko je fantom dala samozavesti, 
spoznanje, da se lahko kosajo z Otočani je bila 
pika i. Slovencev ni ustavil niti zadetek Škotov v 
prvem polčasu. Besede Boruta Jarca v slačilnici 
so obrodile sadove in Slovenija je v drugi polčas 
krenila kot povsem prerojena reprezentanca. 
Z jasno izraženo željo, da za razliko od prvega 
polčasa, v drugem izkoristijo priložnosti, ki so 
se jim ponudile že v prvem delu.

Preobrat je začel Erik Janža, ki je po prekršku 
nad Markom Kovjeničem v kazenskem prosto-
ru, izvajal najstrožjo kazen. Branilec Mure, ki je 
v črno-belem dresu član standardne enajsterice, 
je imel pred izvajanjem strela sicer tremo, ven-
dar tega čuvaj škotske mreže na drugi strani ni 
opazil. Janža je s suverenim strelom napovedal 
neizbežno. »Imel sem kar nekaj pomislekov 
pred izvajanjem najstrožje kazni. Najprej nisem 
upal streljati enajstmetrovke, moram priznati, 
bilo me je strah. Vendar sem se nato zbral in od-
ločil, potem pa vratarja poslal v eno, žogo pa v 
drugo stran,« je bil iskren neutrudljivi branilec.

Zadetek je za ekipi dal krila in Škoti so se v na-
daljevanju komaj branili vseh napadov sloven-
ske naveze Rok Baskera – Mitja Lotrič – Matej 
Pučko. Obramba je končno kapitulirala v 67. 
minuti, ko je Baskera prodrl po desni, podal 
Lotriču, ta pa še z lepšo in nesebično podajo 
našel Pučka, napadalec Kopra pa je Slovenijo 
pripeljal do prvih treh točk na turnirju.

Tako je ob zmagi Belgije na Walesom (3:0) že 
tekma med Belgijo in Slovenijo na Ptuju veljala 
za odločilno. Želja selektorja Jarca pred tekmo 
je bila, da si reprezentanca že po drugem krogu 
zagotovi napredovanje v drugi del kvalifikacij. 
Podobne želje so imeli tudi Belgijci, Jarčevi va-
rovanci pa so kar hitro ugotovili, da na drugi 
strani stoji nekoliko boljša ekipa kot pred dnevi. 
Slovenci so si sicer pripravili nekaj priložnosti, 
najlepšo je zapravil Mitja Lotrič. »Ne morem 
verjeti. Najprej sem želel vratarja preigrati, po-
tem pa se mi je žoga odbila in sem udaril proti 
vratom,« se je neposredno po tekmi priložnosti 
spomnil Lotrič, tudi Belgijci pa Slovencem niso 
ostali dolžni pri zapravljanju priložnosti. Jarc je 
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tako po tekmi, ki se je končala brez zadetkov, 
opozoril, da ekipa sicer niha in da težko sestavi 
dva odlična polčasa, kar pa je pri teh letih ven-
darle razumljivo. “Fantje zaenkrat igrajo tako, 
da mi jih je pravo veselje gledat,” je bil po tekmi 
z Belgijo sicer razumljivo zadovoljen selektor, ki 
je z eno nogo že stopil v »Elite Round«.

Kljub porazu Walesa tudi v drugi tekmi proti 
Škotom pa je bila tretja tekma vse prej kot re-
vialna. Škoti bi ob morebitnem uspehu proti 
Belgiji in neuspehu Slovenije proti Walesu še 
lahko prehiteli Jarčevo ekipo, zato je bilo po-
trebno ohraniti primeren nivo koncentracije in 
resnosti pred zadnjo tekmo. Težav s pristopom 
ni bilo, saj so se vsi jasno zavedali, da ne gre ni-
česar prepustiti naključju.

Valižani so sicer v prvih dveh tekmah obakrat 
klonili, vendar obakrat prikazali igro, ki je dala 
slutiti, da je ekipa sposobna več, kot je dosegla v 
prvih dveh preizkušnjah. Proti Škotom so bili 
večino tekme celo boljši nasprotnik, napake v 
zadnji vrsti in nihanje v igri pa so jih postavile 
v položaj, ko možnosti za napredovanje ni bilo 
več. V stilu, v katerem so Valižani odigrali ce-
loten turnir, so začeli tudi zadnjo tekmo. Perry 
je izkoristil spodrsljaj na levi strani slovenske 
obrambe in Valižane že v 5. minuti povedel v 
vodstvo. Ampak Slovenci niso zaostajali dolgo, 

tokrat je Mitjo Lotriča v zamenjal Edin Čolič, 
ki je odigral dvojno podajo s Pučkom, potem 
pa zaposlil Baskero na prvi vratnici in Slovenija 
je izenačila. Trenutni rezultat je pomenil, da je 
Slovenija na mestu, ki zagotavlja napredovanje, 
dokončno pa si je Borut Jarc, brez da bi imel 
informacije z druge tekme, oddahnil v 35. mi-
nuti, ko se je Celjan Rok Baskera še drugič vpi-
sal med strelce. Valižani so pred koncem tekme 
sicer izenačili, toda svojega vodstva spet niso 
znali zadržati dalj kot tri minute, ko je z najlep-
šim zadetkom na turnirju zadel kapetan Nejc 
Praprotnik in postavil končnih 3:2 za Slovenijo.
Z uvrstitvijo v drugi krog kvalifikacij je izbrana 
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vrsta do 19. let tako uresničila cilj, postavljen 
pred turnirjem. Z generacijo, ki obeta, lahko 
Borut Jarc upa na ponovitev uspeha Miloša 
Kostića, ki se je leta 2009 uvrstil na evropsko 
prvenstvo, do tja pa je vendarle še dolga pot. 
Nadarjeni igralci niso vedno dovolj, vmes lahko 
posežejo poškodbe, morda tudi neugoden žreb, 
v katerem slabih nasprotnikov ne bo več, ali pa 
celo nenaden padec forme. Kakorkoli že, potem 
ko so navdušili v prvem delu, bodo fantje sto-
rili vse, da bodo Slovenijo najbolje predstavljali 
tudi v pomladanskem drugem delu kvalifikacij.

Matjaž Krajnik



Letošnje igranje nogometašev Maribora v skupinskem delu Evropske lige je mnoge ljubitelje 
nogometa v Sloveniji spomnilo na vijoličasti preboj v Ligo prvakov leta 1999. Evropski klubski 
nogomet je v vmesnem obdobju doživel izjemen razmah, zato – čeprav ne gre za najelitnejše 
tekmovanje – lahko letošnji uspeh naših prvakov upravičeno vsaj poskušamo primerjati s pr-
vencem izpred dvanajstih let. In pri tem lahko naletimo na nekatere zanimive okoliščine ter 
junake leta 1999 in 2011 v povsem drugačnih vlogah.

Drugačna mariborska Evropa

Če začnemo s kvalifikacijami – tiste leta 1999 so 
bile najmanj tako dramatične kot dvanajst let ka-
sneje. Že na prvi tekmi drugega kvalifikacijske-
ga kola so tedanji varovanci Bojana Prašnikarja 
zablesteli z zmago nad belgijskim Genkom s 
5:1, a se na povratni tekmi pri belgijskih prva-
kih skorajda znašli na prepadu, saj so izgubili z 
0:3. Le en sam gol več v mreži reprezentančnega 
vratarja Marka Simenovića (in Belgijci so si kr-
čevito prizadevali zanj) bi lahko evropske sanje 
vijoličaste ekipe spremenil v nočno moro. Za 
živce mariborskih navijačev je bilo ugodno, da 
so njihovi ljubljenci v odločilnem tretjem kolu 
spet zmagali na prvi tekmi, a tokrat na gostova-
nju pri razvpitem Olympiqueu v Lyonu z 1:0. 
Uspeh proti zvezdniškemu moštvu iz Francije, 
ki si je – podžgano z milijoni lastnika Jeana-Mi-
chela Aulasa - prizadevalo sploh prvič prebiti v 
ligo milijonarjev, so slovenski prvaki potrdili 
na povratnem srečanju. Ante Šimundža in Sti-
pe Balajić sta s prekrasnima goloma že v prvem 
polčasu  razblinila upe francoskih gostov na pre-
obrat. Obiskovalci iz Lyona so ob koncu lahko le 
nemo spremljali bučno veselje na tribunah tedaj 
še neobnovljenega Ljudskega vrta. Uspeh Mari-
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borčanov je bil toliko večji, če upoštevamo, da je 
Lyon v naslednjem desetletju postal pomembna 
evropska klubska sila: že naslednje leto se je klub 
le uvrstil v Ligo prvakov in odtlej v njej igral vsa-
ko leto –letos že dvanajstič zapored, pri čemer se 
je lani prebil celo do polfinala.
Pot Maribora 2011 ni bila nič manj razburljiva, 
čeprav je zaradi reforme evropskih pokalnih tek-
movanj potekala nekoliko drugače. A odločilni 
dvoboj za uvrstitev v Evropsko ligo s slovitimi 
Rangersi iz Glasgowa ni bil nič manj legendaren, 
sploh če upoštevamo preobrat na prvi tekmi v 
(sijajno prenovljenem) Ljudskem vrtu in zmago-
viti gol s peto Etiena Velikonje tik pred koncem 
srečanja. Pa tudi povratna tekma na legendar-
nem stadionu Ibrox je bila preizkušnja za trdnost 
živcev. Veličastnost uspeha ne more zmanjšati 
niti dejstvo, da so Rangersi zaradi finančnih te-
žav in počasnega, a vztrajnega zatona škotskega 
klubskega nogometa, v drugačnem položaju kot 
Lyončani pred dvanajstimi leti.
Ob tem je zanimivo, da je obe evropski genera-
ciji Maribora v veličastnih trenutkih kvalifikacij 
povezoval Ante Šimundža, strelec na maribor-
ski tekmi proti Lyonu ter član trenerske ekipe 
okrog Darka Milaniča v dvobojih s Škoti. Skoraj 
paradoksalno pa je, da je Šimundža trenerski iz-

ziv kmalu po zmagoslavju v Glasgowu poiskal v 
Murski Soboti in vnovičnega igranja Maribora v 
ligaškem delu velikega evropskega tekmovanja ni 
več podoživljal v vijoličastem klubu. Pri tem kaže 
poudariti, da je bil Ante Šimundža tudi strelec 
edinega in seveda zmagovitega gola za Maribor 
na uvodni tekmi Lige prvakov 14. septembra 
1999 v Kijevu, na gostovanju pri Dinamu. To je 
bil izjemen uvod v tekmovanje v izjemno močni 
skupini z rimskim Laziom (ki se je tedaj še kopal 
v denarju) in vzhajajočim Bayerjem iz Leverku-
sna (ki je gradil moštvo za kasnejši nastop v fi-
nalu Lige prvakov leta 2002). Žal Mariborčani 
v nadaljevanju tekmovanja niso več zmogli tako 
velikega presenečenja – po treh domačih porazih 
(ob rimskemu) so v zadnjem, po tekmi brez go-
lov, uspeli odščipniti točko še v Leverkusnu. Mi-
mogrede – v vlogi pomočnika glavnega trenerja 
Bojana Prašnikarja na mariborski klopi v Ligi pr-
vakov kalil Matjaž Kek, kasnejši uspešni selektor 
slovenske reprezentance.
Ob tem je zanimivo, kaj sta v „mariborski“ se-
zoni Lige prvakov 1999/2000 počela moža, ki 
sta zelo zaslužna za povratek kluba v evropsko 
izbrano družbo leta 2011. Govorimo seveda o 
športnem direktorju kluba Zlatku Zahoviću in 
trenerju Darku Milaniču. Oba sta v tem tekmo-
vanju aktivno igrala. Zahović je dan po kijevski 
zmagi Maribora v dresu pirejskega Olimpijako-
sa v Atenah zabil gol madridskemu Realu in bil 
med najvidnejšimi udeleženci nepozabne tekme, 

ki se je končala z 
izidom 3:3. Tudi 
v nadaljevanju 
je Mariborčan v 
rdeče-belem dresu 
igral vidno vlogo v 
Ligi prvakov in krepil 
sloves, ki si ga je bil v tem 
tekmovanju priigral v dresu Por-
ta. Darko Milanič kot branilec graškega Sturma 
v tisti sezoni sicer ni dobil veliko priložnosti v 
ekipi Ivice Osima, a je ostajal v dobri reprezen-
tančni formi. Ne kaže namreč pozabiti, da sta 
po koncu ligaškega dela klubskega tekmovanja 
v začetku novembra 1999 oba – Zlatko Zahovič 
in Darko Milanič – sodelovala pri zgodovinske-
mu uspehu: prvi uvrstitvi naše nogometne re-
prezentance na veliko tekmovanje (Euro 2000) 
po domači zmagi z 2:1 in remiju na gostovanju 
z Ukrajinci (1:1 – na tistem stadionu v Kijevu, 
na katerem je dva meseca pred tem zmagal že 
Maribor!). V zasneženi ukrajinski prestolnici sta 
si sredi novembra – ko je navihani selektor Sreč-
ko Katanec ganjenim navijačem že hitel čestitati 
vesel božič in srečno novo leto – padala v objem 
z reprezentančnimi kolegi iz mariborskega kluba 
Markom Simeunovićem, Marinkom Galićem in 
Amirjem Karićem.
Tudi v tem sta si evropski Maribor 1999 in 2011 
različna – reprezentančni uspeh je v drugem 
primeru prišel leto pred tem ter novi Ljudski 
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vrt še dodatno napolnil z zmagovalno energijo. 
V Mariboru 2011 igrajo domači igralci, ki so v 
svet nogometa zrasli z občudovanjem prejšnjih 
uspešnih generacij kluba in reprezentance. Le-
tošnji tekmeci – Braga, Birmingham in Brugge 
– morda niso tako zveneči kot tisti, s katerimi so 
se leta 1999 merili varovanci Bojana Prašnikar-
ja, pa tudi zmaga in točke v letošnji Evropski ligi 
niso tako dobro ovrednotene, kot so bile v Ligi 
prvakov 1999 (letos 140.000 evrov za zmago in 
polovico za remi, tedaj je zmaga prinesla preraču-
nano 330.000 evrov), pri čemer je bil tudi preje-
mek za uvrstitev v glavni del ter iztržek iz deleža 
centralno prodanih televizijskih pravic leta 1999 
bistveno višji.

A kljub temu – tudi po zaslugi nekdanjih izku-
šenj kluba in posameznikov, ki zdaj delujejo v 
njem, ima letošnja evropska zgodba Maribora 
lepo priložnost, da še bolj pozitivno zaznamuje 
zgodovino kluba in slovenskega nogometa na-
sploh, kot jo je tedanja. 

Igor E. Bergant



Dare Vršič si je s predstavami v dresu 

Olimpije proti dunajski Avstriji pridobil 

tudi simpatije strokovnega vodstva 

ljubljanskih tekmecev.

Jasmin Handanovič je takole odbijal napade Rangersov na zadnji stopnički pred 
uvsrstitvijo v skupinski del Evropske lige.

Koprčani so se poslovili že v prvem predkrogu, ko jih je izločil kazahstanski Shakhtar …

Gol Daliborja Volaša ni bil

dovolj za Maribor, ki je 

v Mariboru izgubil proti 

Birminghamu z 2:1.

Letošnjo nogometno jesen so z nastopi v evropskih tekmovanjih najbolj zaznamovali nogometaši 
Maribora, ki so se preko kvalifikacij za Ligo prvakov in play-off kroga kvalifikacij za Evropsko 
ligo na koncu uvrstili v skupinski del Evropske lige. Svoj pečat so v Evropi pustili še nogometaši 
Olimpije, medtem ko so Domžalčani in Koprčani mednarodne nastope zaključili ekspresno hitro.

Klubi v evropskih tekmovanjih

… od Domžalčanov pa 

je bil na prvi stopnički 

(začeli so v drugem 

krogu kvalifikacij) boljši 

hrvaški Split.



Za njim je dobro leto in pol v novi vlogi, ki jo 
je sprejel po vodenju licenčnega oddelka NZS. 
Izziv, ki se ga je lotil, je vzel še kako resno. To je 
zanj tekma, ki se mora končati z zmago. »Smo 
manjša nogometna organizacija, zato moramo 
delovati organizirano in strokovno, da opravi-
mo vse naloge, ki so pred nami.« V ta namen 
sta bili v opravljeni tudi dve delni reorganiza-
ciji strokovne službe NZS z namenom boljše 
učinkovitosti in preglednosti delovanja. Pred 
novimi izzivi pa bo potrebno pošteno zavihati 
rokave. Leto, ki prihaja, bo namreč znova zelo 
pestro in zveza želi biti nanj dobro pripravljena. 
Ljubljančan svojega dela nikoli ne postavlja v 
ospredje in čeprav ima pomembno funkcijo in 
ga poznajo tako v Evropi kot tudi širše, sam po-
udarja timsko delo in uspehe, ki pridejo z njim. 
»Z medsebojnim sodelovanjem opravljamo 
naloge, ki jim imamo. Strokovna služba mora 
biti glavni povezovalec nogometnih deležnikov 
različnih ravni.« Zaupanje v sodelavce in pozi-
tivna miselnost vseh vpletenih daje potrebno 
sinergijo, ki na koncu tudi prinese rezultat.

Generalni sekretar krovne nogometne organizacije Aleš Zavrl je z nogometom povezan že celo 
življenje. Kot igralec, navijač in ljubitelj igre z okroglim usnjem to pokaže tudi v pogovoru, kjer 
se ljubezen do nogometa čuti že ob prvem stavku. Zelo dobro pozna tudi ustroj in delovanje 
Nogometne zveze Slovenije, kar je pri opravljanju njegove funkcije ključnega pomena.

»Imamo strateško postavljene cilje. Med krat-
koročne spada redno delovanje na nacionalni 
in mednarodni ravni. Tu so tudi srednjeročni 
projekti, med njimi Euro do 17 leta, izgradnja 
nacionalnega nogometnega centra, poslovna 
stavba NZS, nadgradnja informacijskega siste-
ma, oblikovanje izobraževalnega centra NZS in 
podobno.« Vsi cilji so premišljeno postavljeni 
in zahtevajo svojo uresničitev. Med njimi tudi 
takšni, ki zadevajo delovanje nogometa v naj-
širšem okviru. »Na dolgi rok je naša naloga, da 
zagotovimo stabilen nogomet z vseh vidikov – 

finančnega, organizacijskega in športnega.«
Pri tem je potrebno razumeti večplastnost naše-
ga nogometa, kot je jasno poudaril sogovornik. 
Na krovni nogometni organizaciji se ukvarjajo 
na primer kar s 13 različnimi reprezentančnimi 
sekcijami. »A reprezentanca in profesionalni 
klubski nogomet sta najbolj izpostavljena se-
gmenta, nikakor pa ne edina. Tu so še števil-
na druga področja, kjer moramo zagotavljati 
nemoteno delovanje.« Vseeno pa bodo misli 
prihodnje leto predvsem pri reprezentančnih 
akcijah – A reprezentanco čaka nov kvalifika-
cijski ciklus, selekcijo do 21 let nadaljevanje 
kvalifikacij, ki je bilo do sedaj sila uspešno, pa 
selekcija do 19 let, ki se je prebila v drugi krog 
kvalifikacij, tu so tudi ženske in futsal izbrana 
vrsta, ki jo čaka že tretje evropsko prvenstvo. 
Še pred tem pa bo svojo priložnost dobil klub-
ski nogomet. V boju na evropskih prizoriščih 
ostaja Maribor. »Uvrstitev Maribora v Evrop-
sko ligo je zelo pomembna za slovenski no-
gomet. To je rezultat ciljno naravnanega dela 
mariborskega kluba na vseh področjih in hkrati 
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Aleš Zavrl: 

»Smo majhna, a dobro 
organizirana zveza!«
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“ Smo manjša nogometna 
organizacija, zato moramo 

delovati organizirano in 
strokovno, da opravimo 
vse naloge, ki so pred 

nami. ” 



odskočna deska za druge slovenske klube, ne 
le za Maribor. Našim klubom mora biti cilj 
uvrstitev v to tekmovanje.« Pot do uspeha pa 
morajo najti klubi seveda sami. Ob tem je gene-
ralni sekretar prepričan, da še obstajajo rezerve 
na klubski ravni, v kolikor se želimo približati 
evropskemu povprečju. »Številne manjše in 
srednje velike nacionalne lige so žal v ozadju, 
saj v vseh pogledih prednjačijo velike in bogate 
lige. Mladi v tujino odhajajo prehitro in zara-
di tega slabijo našo ligo. Vseeno pa je domača 
liga zanimiva, saj se gledalci vračajo na stadione, 
mladi talenti dobivajo vse več priložnosti in tuj-
ci, ki nastopajo za naše prvoligaše, so vse bolj-
ši.« In od tu velja črpati ideje in načine, kako 
še okrepiti domačo ligo, povečati zanimanje 
ne samo gledalcev ampak tudi sponzorjev in 
medijev ter iz slovenskega klubskega nogometa 
narediti tržno zanimiv produkt. 
Se bo pa v letu, ki prihaja, Slovenija spopadla z 
organizacijo velikega tekmovanja, ki ga je Uefa 
zaupala Sloveniji predvsem zaradi uspešno iz-
vedenih kvalifikacijskih turnirjev v preteklosti. 
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“ Imamo strateško postavljene cilje. Med 
kratkoročne spada redno delovanje na nacionalni in 
mednarodni ravni. Tu so tudi srednjeročni projekti, 
med njimi Euro do 17 leta, izgradnja nacionalnega 

nogometnega centra, poslovna stavba NZS, 
nadgradnja informacijskega sistema, oblikovanje 

izobraževalnega centra NZS in podobno. ” 
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V mesecu maju bo na štirih lokacijah – znane 
bodo do konca leta – potekalo evropsko prven-
stvo za fante do 17 let. Projektna skupina se s 
pripravo dogodka ukvarja že nekaj mesecev, 
saj tako veliko tekmovanje zahteva veliko dela. 
»Do konca leta bodo sprejete ključne odločitve 
o prizoriščih, lokaciji treningov, hotelskih baz 
in podobno. Prvenstvo na naših tleh bo prilo-
žnost za promocijo NZS in slovenskega nogo-
meta v evropskem merilu ter dobro izhodišče za 
rezultatsko uspešnost naših kadetov.«
Malo več kot do konca prihodnjega leta pa bo 
trajala izgradnja nacionalnega nogometnega 
centra, ki bo, ko bo ta zaživel v vsem svojem ob-
segu, zagotovo pomenil bistven premik pri za-
gotavljanju pogojev za delo. Slovenija je namreč 
ena redkih nacionalnih zvez, ki nima svojega 
nogometnega centra. Vseeno pa Zavrl opozarja, 
da to ne pomeni, da se vse akcije selijo na Go-
renjsko. »V letu 2013 pričakujemo, da bo cen-
ter zaživel v celotnem obsegu. To ne bo samo 
prostor za kvalitetno trenažno delo reprezen-
tanc, ampak bo to tudi poligon za sodniška in 
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“ Imamo ugled znotraj 
evropske nogometne 

družine. Pridobili smo 
si ga z dolgoletnim 

kredibilnim delom. ” 

trenerska usposabljanja, promocijske dogodke 
in druge aktivnosti NZS. Pri tem velja opozori-
ti, da to ne bo edino zatočišče izbranih vrst, saj 
bodo reprezentance še vedno uporabljale tudi 
drugo primerno infrastrukturo po vsej Sloveni-
ji.« S tem želi NZS namreč promovirati nogo-
met v vseh devetih regijah. 
Že v tem letu pa ga promovira tudi preko ak-
cije, ki jo poznamo pod imenom 'Rad igram 
nogomet', vrnila se je tudi tiskana izdaja Našega 
nogometa, ki je dobila še televizijsko različico. S 
tem, ter s spletnim mestom, kot enim od nači-
nov komuniciranja z javnostjo želijo ljudem pri-

bližati najbolj razširjeno igro na svetu. »Naše 
napore želimo usmerjati tudi na veteranski nogo-
met, ustrezno pozornost namenjati nogometu za 
ljudi s posebnimi potrebami in na številna druga 
področja, ki so povezana z nogometom za vse.«
Dobro delo se slej kot prej opazi in nagradi. Naci-
onalna nogometna zveza se lahko pohvali s tem, 
da je v mednarodnem merilu morda celo bolj 
cenjena kot doma. »Imamo ugled znotraj evrop-
ske nogometne družine. Pridobili smo si ga z dol-

goletnim kredibilnim delom. Tu ne gre samo za 
rezultate naših reprezentanc. Uefa, ki je največji 
mednarodni partner slovenskega nogometa, nas 
vidi kot majhno, dobro organizirano in rezultat-
sko zelo uspešno zvezo.« Uvrstitev na svetovno 
nogometno prvenstvo je to le še utrdila, saj je bila 
to izjemna promocija naše države. »To je dodalo 
kamenček v mozaik naše kredibilnosti v širšem 
nogometnem prostoru.«
Zavrl je sodeloval tudi na posvetu na Cipru, kjer 
so vodilni možje evropskega nogometa sprejeli 
nekatere razvojne smernice. Večjih sprememb 
ni pričakovati, zatrjuje. »Želeli smo še izboljša-
ti mednarodni koledar, ki bi ugajal tako repre-
zentančnim selekcijam kot tudi najmočnejšim 
ligam in klubom. Prišlo je le do modificiranja 
datumov, obseg in število reprezentančnih ter-
minov predvidoma ostajata enaka.« Se pa naj bi 
po vzoru Lige prvakov in Evropske lige nekoliko 
spremenilo trženje tekem. »Na ta način se želi iz-
boljšati trenutno stanje, kjer so posamezne zveze 
v podrejenem položaju. Za Slovenijo to pomeni 
dolgoročno finančno stabilnost, saj se bo trženje 
medijskih in sponzorskih pravic izvajalo v sode-
lovanju z Uefo.«  
In če smo začeli z retrospektivo dela v zadnjem 
letu in pol, ko je bilo na nogometnem področju 
storjenega veliko, je prav, da se ozremo tudi v pri-
hodnost. Tu so nove kvalifikacije, novi projekti, 
vsekakor pa v letu, ki se poslavlja, velja izpostaviti 
uspehe mlajših reprezentanc in futsala ter Mari-

“ Uvrstitev Maribora v 
Evropsko ligo je zelo 

pomembna za slovenski 
nogomet. To je rezultat 
ciljno naravnanega dela 
mariborskega kluba na 
vseh področjih in hkrati 

odskočna deska za druge 
slovenske klube, ne le za 
Maribor. Našim klubom 

mora biti cilj uvrstitev v to 
tekmovanje. ” 
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“ Bilo je pestro leto, 
pred nami so novi izzivi. 

Cikličnost, ki se pojavlja v 
nogometu, je dokaz, da se 
ob koncu enega obdobja 

že pričenja novo. Še veliko 
je za postoriti, smer pa je 
jasna – večja stabilnost 

slovenskega nogometa. ” 

bora na klubskem področju. »Bilo je pestro leto, 
pred nami so novi izzivi. Cikličnost, ki se pojavlja 
v nogometu, je dokaz, da se ob koncu enega ob-
dobja že pričenja novo. Še veliko je za postoriti, 
smer pa je jasna – večja stabilnost slovenskega 
nogometa.«

Andreja Potočnik
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Slovenija je po letu 2009 spet gostila kvalifikacije za ligo prvakov v futsalu, slovenske 
barve je organizacijsko in tekmovalno branil osemkratni državni prvak FC Predilnica Litija, 
ki pa je na koncu v skupini zasedel 3. mesto. To ni bilo dovolj za napredovanje zasedbe 
trenerja in nekdanjega reprezentanta Tomija Horvata.

Futsal liga prvakov v Litiji

V prvi krog lige prvakov so se uvrstili prvaki 
skupin predkroga, tu pa se jim je pridružilo še 
17 ekip, med njimi tudi Litija, ki je med to elito 
tudi po zaslugi dobrih rezultatov prejšnjih držav-
nih prvakov in njihovih nastopov v ligi prvakov 
(Gorice, Puntarja in Oplasta). 
Poleg Litijanov so se tekmovanja v enim od 
šestih skupin udeležili še moskovski Dinamo, 
nizozemski Eindhoven in grška Athina 90.  Mo-
skovski Dinamo tvori jedro ruske reprezentance, 
v Litiji pa je že gostoval. V ekipi so štirje Brazilci, 
ton igri dajeta Pula in Cirilo. Rusi so bili evropski 
klubski prvaki leta 2007, sedemkrat so bili ruski 
državni prvak. Klub je bil ustanovljen leta 2002. 
Grški predstavnik deluje in tekmuje od leta 
1990. Igralci tvorijo jedro grške reprezentance, 
klub pa se lahko pohvalil z 11 naslovi državnega 
prvaka. V Litiji so gostovali v sezoni 2005/06. 
Eindhoven (klub je bil ustanovljen leta 1977) je 
prišel na turnir zahvaljujoč zmagi na predskupini 
v Skopju.
Grki so jo uvodoma zagodli Litijanom, tekma se 
je končala s 3:3, poprej pa so Moskovčani odpra-
vili Einhoven (5:1). Zgodilo se je najhujše možno 

– Grki so domačinu odščipnili točko, povrh vse-
ga pa večer po tekmi Nizozemci prišli do zmage 
za zeleno mizo. Ugotovljeno je bilo namreč, da 
je za rusko ekipo igral igralec Elias Teixeira Vi-
nicius, ki je imel sicer kazen prepovedi igranja. 
Pritožba Nizozemcev je padla na plodna tla, 
hkrati pa se je vse obrnilo na glavo. To ni zmedlo 
domačinov, ki so na drugi tekmi ravno proti Ein-
dhovnu pokazali, da so druga ekipa tekmovanja. 
S 5:2 so jih odpravili. »To pot sem zadovoljen z 
igro mojih fantov, ki 
so se izkazali z igro 
v polju. Lovili smo 
tekmeca, z igro pet 
na štiri pa jih ujeli 
in dotolkli,« je bil 
ponosen Horvat, ki 
se je zavedal, da bo 
o vsem odločala za-
dnja tekma.
Po dnevu počitka je 
bilo vse v rokah Ni-
zozemcev, ki so ne-
mudoma rešili dile-

mo in z 10:3 porazili Grke in se tako prebili med 
16 najboljših v Evropi. Litijani so bili primorani, 
da premagajo Dinamo. Nekaj priložnosti so si 
ustvarili, imeli pobudo, igrali so z igralcem vra-
tarjem v polju, Igor Osredkar je stresel okvir vrat, 
a so bili gostje preizkušeni in preprosto predobri. 
V 18. in 19. minuti prvega polčasa so kaznovali 
dve domači napaki, delo pa končali v 33. in 37. 
minuti. Za domačine je častni zadetek dosegel 
Alen Fetič.
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»Malce smo razočarani z rezultatom, a smo po 
drugi strani ponosni in veseli, saj ni bilo pritožb 
s strani udeleženih, kar je lepo priznanje za orga-
nizatorje. Kar 15 nas je bilo, zadnji mesec smo 
trdo delali, na tem mestu zahvala celotni zased-
bi,« oceni turnir direktor tekmovanja in prvi 
operativec Marko Jurjevec, ki je zadovoljen, da 
se je dvoranski nogomet predstavil tudi na malih 
ekranih. »Vesel sem, ker je bilo temu tako. Šport 
TV je zelo gledana in priljubljena športna televi-
zija. Gledalci so imeli kaj videti. Lahko bi še več, 
a so zato bolj prišli na svoj račun pravi poznavalci, 
saj sta Predilnica Litija in Dinamo pokazala zavi-
dljiv nivo igre.«

»Mislim, da smo lahko upravičeno razočarani. 
Pričakovali in računali smo na ta drugi krog, a 
se ni izšlo. Ostali smo brez vsega. Za vse je kri-
va ta tekma proti Grkom, ko bi morali zmagati 
in si zagotoviti mirno nadaljevanje. Težko je, če 
si dovoliš, da se rešuješ v zadnjem krogu proti 
Rusom. V uteho nam je le to, da smo pokazali, 
da se lahko kosamo s taki moštvom, kot je Dina-
mo. Dokazali smo tudi Nizozemcem, da smo mi 
druga ekipa turnirja, da smo takoj za Dinamom. 
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To pa je tudi vse, vse skupaj je slaba uteha. Jim 
pa želim vse dobro v 2. krogu,« pove slovenski 
reprezentant Igor Osredkar. Prav Igi je s svojimi 
igrami opozoril nase, to pa je opazil tudi trener 
Dinama. Prepričan je, da bi lahko Osredkar igral 
v močni ruski ligi. »To je veliko priznanje zame 
in hkrati motiv, da se borim in trdo treniram še 
naprej. Da lahko tudi slovenski igralci igramo v 

tujini, pa je pokazal Kristjan Čujec, ki se odlično 
znajde v španski ligi.«

Uefa je že opravila žreb elitnega kroga lige prva-
kov, kjer se bo 16 ekip merilo  za mesto na final-
nem turnirju, ki bo prihodnje leto spomladi. 

Drago Perko



Slovenska ženska članska reprezentanca se je odločno podala v boj za vozovnico za EP 
2013, ki ga bo gostila Švedska. Po dveh tekmah Slovenkam ne kaže najboljše, a op-
timizem jih ne zapušča. Že sam žreb Sloveniji ni bil ravno naklonjen, če vemo, da so 
se znašle v skupini z vrhunsko zasedbo Anglije, nekaj manj dobro, a še vedno izvrstno 
Nizozemsko, ter Srbijo in Hrvaško.

Kvalifikacije v teku

V prvi tekmi je Slovenija odpotovala v Anglijo. 
Na premieri je nastopila v zasedbi Lucija Mori, 
Ines Špelič, Lucija Grad, Mateja Zver, Manja 
Benak, Snežana Maleševič, Natalija Golob, Anja 
Milenkovič, Tanja Vrabel, Urška Žganec, Tjaša 
Tibaut; kot menjave pa je selektor Darko Žižek 
na zelenico poslal še Stašo Špur, Anjo Levačič 
in Fato Salkunič. Angležinje, ki jih vodi Hope 
Powell, so bile po remiju v Srbiji to pot zelo mo-
tivirane in si novega spodrsljaja niso smele do-
voliti. Odločno so krenile v tekmo in povedle v 
1. minuti, zadela je Rachel Yankley. V 5. minuti 
je na 2:0 povišala Ellen White.  V drugem delu, 
domačinke so prevladovale, pa sta bili uspešni 
še Stephanie Houghton (56. minuta) in Rachel 
Williams (88.).

Po skoraj mesecu dni je sledila druga tekma. V 
drugem obračunu so v Slovenijo prišle igralke 
Srbije, obračun pa je bil igran v Lendavi na stadi-
onu domačega prvoligaša Nafte, za domačo vrsto 
je navijalo okoli 800 gledalcev. Selektor Darko 
Žižek je imel obilo skrbi, saj je ostal  brez dveh 
igralk. Tanje Vrabel in Staša Špur sta se poškodo-

vali. Za Slovenijo so to pot zaigrale Lucija Mori, 
Ineš Špelič, Lucija Grad, Andreja Nikl, Mateja 
Zver, Manja Benak, Natalija Golob, Anja Mi-
lenkovič, Fata Salkunič, Urška Žganec in Tjaša 
Tiabut, s klopi za rezerve pa so vstopile še Anisa 
Rola, Katja Nežmah in Snežana Maleševič. 

Na žalost številnih ljubiteljev nogometa je zopet 
ena nepazljivost obrnila tek srečanja v tekmečevo 
korist. Srbija je izkoristila prvo pravo priložnost 

in preko Vesne Smiljković povedla že v 8. minu-
ti. Domača vrsta je najlepšo priložnost zapravila 
v 38. minuti. Kapetanka Zver je podala z desne 
strani, z vsega štirih metrov pa je Urška Žganec 
poslala žogo čez okvir. Gostje so v 73. minuti za-
dele za 0:2, uspešna je bila Jovana Sretenović. V 
75. minuti je spet oživelo slovensko upanje. Ani-
sa Rola je merila z desne strani, zadela je eno od 
gostujočih nogometašic, žoga pa je našla pot v srb-
sko mrežo. Kljub številnim poizkusom Slovenija 
ni uspela izenačiti, ampak je vknjižila drugi poraz.
 
Darko Žižek je bil upravičeno razočaran:»Imeli 
smo obilo priložnosti, predvsem pri prodorih 
Urše Žganec po levi strani, pa tudi Uršina pri-
ložnost, da bi sama zabila zadetek, je žal splava-
la po vodi. V drugem delu smo bili prisiljeni v 
menjave, ki niso prinesle pravega učinka. Pa tudi 
igralka Fata Salkunič ni dala od sebe tistega, kar 
sem od nje pričakoval. Pred nami je nova tekma. 
Potrebno bo psihološko pripraviti igralke in se 
odločno zoperstaviti Hrvaški, tja gremo po zma-
go. Obetajo pa se tudi spremembe v postavi.«
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Z N P T

1 Nizozemska 3 2 1 0 7
2 Anglija 3 1 2 0 5
3 Srbija 3 1 1 1 4
4 Slovenija 3 0 1 2 1
5 Hrvaška 2 0 1 1 1

Lestvica 



Anja Milenkovič, igralka Slovenije, pa je dodala, 
da se je potrebno boriti še naprej: »Nismo za-
dovoljne s tem, kako se je tekma končala. Dale 
smo vse od sebe, od prve do zadnje. A to ni bilo 
dovolj. Hitro smo prejele zadetek, potem pa lovi-
le tekmeca. A počitka ni. V četrtek je pred nami 
nov obračun, na drugi strani pa Hrvaška, ki goji 
podoben stil kot Srbija.«

Za ženski nogomet se ni bati. Levji delež bo k 
temu prispevala tudi Komisija za ženski nogo-
met. »Predvsem želimo povečati zanimanje za 
ženski nogomet, ki bo s tem pridobil večjo bazo. 
Povrh vsega smo na zadnji seji sprejeli sklep o mi-
nimalnih kriterijih, ki jih mora izpolnjevati vsak 
klub v 1. ženski ligi. To pomeni, da mora imeti 
ekipo kadetinj in zasedbi U12 in U14. K temu 
dodam, da je bil sprejet tudi sklep, da sofinanci-
ramo vsakega trenerja v selekcijah U12, U14 in 
kadetinje s po 100 evri na klub.«

Za prihodnost se ni bati, pa tudi Slovenke še niso 
rekle zadnje besede v teh kvalifikacijah.

Drago Perko
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Občina Zavrč, ki leži na SV Slovenije, nekoliko južno od Drave, je ena najmanjših v državi. 
Meji na vinorodne Haloze in Hrvaško, pa vendar se pri njih ne čuti tega vpliva. Streljaj 
od meje stoji nogometno igrišče, eno lepših za tretjeligaša. Domačini zanj skrbno skrbijo 
že dobrih deset let, ko je dorasla ideja, da želijo vaško igrišče približati razmeram v višji 
ligi. »Krajani smo zavihali rokave in nastalo je igrišče, ki bi ga zagotovo lahko primer-
jali s kakšnim iz višje lige. Vsi pomagajo pri njegovi urejenosti, veliko je volonterskega 
dela. Samo za igrišče skrbita dva človeka. S travo je več dela, kot z vinogradom,« razlaga 
razmere v Zavrču predsednik kluba Roman Vuk. 

Zavrč upal na gol, zabil kar tri! 

Predanost nogometu se čuti na vsakem koraku. 
Pokrita tribuna in prostor za stojišča okoli igri-
šča ni dovolj velik za vse, ki igro radi spremljajo 
v živo. V sredo je bila na tekmi celotna vas. Naj-
bolj iznajdljivi so tekmo spremljali celo s ceste, 
ki vodi na Hrvaško. Zagotovo bi lahko tokrat 
napolnili kakšen večji, tudi prvoligaški stadion. 
Nogometaši so že z zmago nad branilci naslo-
va pokalnega tekmovanja, ki so padli kar z 0:5, 
opozorili nase, še prepričljivejši so bili v četrt-
finalu, ko so na prvi tekmi z evropskim Mari-
borom pred dobrimi 1500 gledalci iztržili remi. 
»Nismo si želeli Maribora, vsak drugi naspro-
tnik bi bil bolj ugoden. Nasprotno pa so bili v 
njihovem taboru zagotovo veseli. A tekma je tu-
kaj, zdaj je praktično vseeno. Tako eni kot tudi 
drugi bomo od sebe dali svoj maksimum,« je 
bil prešerne volje Vuk pred pričetkom, a tokrat 
ni želel napovedovati končnega rezultata. »Za 
Domžale sem bil prepričan, da bomo zmagali, 
kar tudi smo, tokrat pa ne bi dajal napovedi.  
Maribor je trenutno močnejši, Domžale pa so 
bile v nekakšni rezultatski krizi, kar smo znali 
izkoristiti. Upam, da bomo dali kakšen gol.« 

In so ga. Pa ne le enega, temveč kar tri. Mateja 
Radana sta v prvem polčasu premagala Matej 
Lenart, ki je Šnajderjevo podajo z desne preu-
smeril v gol in Matej Murat z lepim lobom. V 
drugem delu je svoje dodal še asistent prvega 
zadetka Goran Šnajder, ki je žogo z glavo poslal 
v spodnji levi mariborski kot. »Da tretjeligaš 
lahko pride med osem klubov v Sloveniji je res 
nekaj posebnega. Bajno je!« so bili gostitelji 
zadovoljni že z uvrstitvijo v tretji krog tekmo-
vanja, neodločen izid pa je prišel kot nagrada za 
trud občanov in njihovo dihanje z nogometom. 
Na drugi strani je domači vratar po 213 minu-
tah nepremagljivosti v pokalnem tekmovanju 
tokrat vendarle priznal premoč nasprotnikom. 
Uspešnejši od čuvaja mreže so bili Željko Fili-
povič, Etien Velikonja z bele točke in Dragan 
Jelić.
 »Občutki so grenko-sladki. Glede na to, da 
smo vodili 2:0 in potem še s 3:1, je remi malo 
razočaranje. Rezultat je dober, a grenak priokus 
ostaja,« je po tekmi povedal Rok Marinič, sicer 
prvi igralec Zavrča v letošnji pokalni sezoni, ki 
je zatresel nasprotnikovo mrežo in je četrti stre-

lec moštva. Seveda nas je zanimalo, kako je Za-
vrču v tej sezoni uspelo v prvenstvu že 34-krat 
zatresti mrežo, v pokalu pa so nogometaši do-
dali še štirinajst zadetkov. »V prvi vrsti imamo 
dobre treninge, dobro delamo, igramo kolikor 
se da, goli pa pridejo sami od sebe.« 
Bolj prešerne volje pa je bil po dvoboju trener 
domačih Miran Emeršič. »Delamo vsi, od 
predsednika do hišnika, igralci in to je tisto, kar 
nosi rezultat,« se mu je smejalo na vsa usta, po 
tem, ko je po Domžalah namučil še vijoličaste. 
»Jaz sem zadovoljen s takšnim rezultatom. Če 
bi mi pred tekmo kdo rekel, da se bo tako raz-
pletlo, bi to z obema rokama zagrabil. Fantje so 
pustili srce na igrišču. Pozna se sicer, da tretja 
liga ni na rangu Maribora, saj ne moremo sle-
diti njihovi igri vseh 90. minut,« je bil realen 
v segmentih, kjer so jih Štajerci nadigrali. »Na 
koncu smo malo padli, kar sem tudi pričakoval, 
a veliko nismo mogli narediti. Potrebovali bi 
deset menjav, da bi premagali Maribor.«
Niso pa Zavrčani samo dobri nogometaši, kar 
so v pokalnem tekmovanju tudi v preteklosti 
že dokazali, prav tako z 28 točkami poveljujejo 
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na tretjeligaški razpredelnici. Ponosni so tudi 
na Martina Majcenoviča, ki je vešč v šahu. Kot 
tretji šport radi izpostavijo kolesarjenje, sicer pa 
kraj živi z nogometom. »Posebno ob takšnih 
tekmah, kot je ta,« zatrjuje Vuk. »V Zavrču 
imate na voljo kakšno veselico ali nogomet, 
drugega tu ne poznamo. In tokratna tekma 
je pravi praznik za nas.« No, so tudi vinogra-
dniki, ki s pridom izkoriščajo plodno podlago 
Haloz. 

Trmasti krajani napovedujejo trd boj tudi na 
povratni tekmi. »Nikogar se ne ustrašimo,« 
odločno pove Vuk, medtem ko našteva moštva, 
s katerimi se je klub že kosal in to pošteno kosal. 
»Igrali smo že z večino prvoligašev, pa tudi z 
Varteksom in Međimurjem. Rezultat je bil ve-
dno tesen.« Upajo, da bo tako tudi v Ljudskem 
vrtu, kjer bodo samozavestno napadali zmago. 
»Danes nam je pošla moč na koncu tekme, zdaj 
bomo dobro trenirali in v gosteh skušali doka-
zati, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi,« je 
prepričan Marinič, ki še čaka na prvenec proti 
vijoličastim. 

Andreja Potočnik
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Z N P T

1 Madžarska 2 1 1 0 4
2 Srbija 2 1 0 1 3
3 Slovenija 1 0 1 0 1
4 Hrvaška 1 0 0 1 0

Lestvica 

Regionalna liga 
reprezentanc do 20 let
Na temelju tekmovanja za pokal Mirop iz 
prejšnjih sezon je bila letos ustanovljena 
regionalna liga reprezentanc do 20. Za-
dnjo izvedbo pokala Mirop so osvojili prav 
Slovenci pod vodstvom Tomaža Kavčiča, 
ki bo mladeupe vodil tudi v regionalni ligi. 
Željo za sodelovanje so izrazile nogome-
tne zveze Hrvaške, Srbije, Madžarske in 
Slovenije. Tekmovanje bo potekalo po tur-
nirskem sistemu, vsaka reprezentanca bo 
odigrala 6 tekem, po 2 z vsakim naspro-
tnikom. Zadnja tekma bo tako na sporedu 
maja prihodnje leto.

Tomaž Kavčič, selektor U21 in U20 repre-
zentanc Slovenije: »Regionalna liga in re-
prezentanca do 20 let je neke vrste sito 
za mlado reprezentanco. Priložnost želim 
ponuditi predvsem igralcem letnika 1992 
in jih kombinirati, kjer je to potrebno, tudi 
z mlajšimi igralci. Ker tekme niso v med-
narodnih terminih, bo težko pričakovati 
udeležbo igralcev iz tujine, kljub vsemu 
pa mislim, da nam te tekme lahko dajo 
določene odgovore o tem, kdo si zasluži 
priložnost tudi v mladi reprezentanci.«
Do sedaj so bile odigrane 3 tekme, tre-
nutno pa so Madžari z odigranima dvema 
tekmama, prvi na lestvici. 

Rezultati:
14.9. – Madžarska : Srbija – 3 : 1
11.10. – Madžarska : Slovenija – 1 : 1
18.10. – Srbija : Hrvaška – 2 : 0

Slovenija je tekmo v Zalaegerszegu od-
igrala v postavi: Oblak (46. Jug), Blažič 
(46. Kranjc), Trajkovski (72. Janža), Vučkič, 
Mitrovič, Jelenič (46. Palibrk), Vrhovec, 
Črnic (46. Valenčič), Bratanovič (62. Puč-
ko), Roškar, Kovjenič (55. Praprotnik).
Večji del tekme so bili izbranci Tomaža 
Kavčiča boljši nasprotnik in po prejetem 
golu 88. minuti zaigrali še bolj odločno in 
izid izenačili z lepim zadetkom Blaža Vr-
hovca v sodnikovem podaljšku. 

V letošnjem letu jih čakata še dve tekmi. 
Prva bo na sporedu že v torek, 22.11., ko se 
bodo doma pomerili s Srbijo. Tudi zadnje 
letošnje srečanje bo odigrano v Sloveniji, 
8. decembra bo nasprotnik Hrvaška. 

Konec septembra je na sedežu špan-
ske nogometne zveze potekal tra-
dicionalni, tokrat že četrti, kongres 
o pravu v nogometu. Organizatorje 
kongresa vodi ideja o strasti do no-
gometa, ki je povezana s strastjo do 
pravne znanosti in medsebojno pre-
pletanje športa in prava.

Razvoj nogometa ni zaznaven samo 
na igralnih površinah, temveč tudi v 
naraščanju zelo kompleksnih razmerij 
med nogometnimi deležniki, ki sama 
po sebi ustvarjajo potencialne spore 
in konfliktne položaje. Takšna dina-
mika se seveda odraža tudi v pravi-
lih, ki urejajo področje nogometa, in 
v vse bolj obširni pravni praksi, ki se 
je izoblikovala pri reševanju spornih 
zadev. Spori iz nogometno obarvanih 
razmerij pritegnejo, še posebej, če 
gre za znana nogometna imena, veli-
ko pozornost mednarodne javnosti in 
nemalokrat bistveno vplivajo na sis-
temsko ureditev odnosov med nogo-
metaši, nogometnimi klubi, nogome-
tnimi zvezami in ostalimi subjekti, ki 
so vpeti v sodobni nogomet. Nespor-
no dejstvo je, da je današnji nogomet 
veliko več kot igra dveh enajsteric na 
nogometnem igrišču. Za nemoteno in 
uspešno delovanje vseh, ki sodelujejo 
v nogometu je torej potrebno pozna-
vanje pravil in ureditev, ki se nanašajo 
na športno tekmovalna razmerja, na 
področje TV pravic in marketinga, na 
področje reševanja sporov, področje 
boja proti dopingu itd.

Kongres o pravu 
v nogometu
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V velenjskem športnem parku Ob 
jezeru je bilo 1. oktobra organizirana 
finalna prireditev Specialne Olimpi-
jade Slovenije v nogometu. Na fi-
nalni prireditvi je sodelovalo trinajst 
moštev v treh kakovostnih skupinah, 
ki so že pred tem tekmovala na pred-
hodnih turnirjih. Prisotni so bili vsi 
Varstveno delovni centri, ki v svoje 
programe vključujejo tudi nogomet, 
kot pomembno sredstvo socialnega 
življenja oseb s posebnimi potreba-
mi. Manjkala je samo ekipa Varstve-
no delovnega centra iz Jesenic, ki je 

udeležbo odpovedala zaradi bolezni v 
ekipi. Prireditev je vrhunsko organiziral 
Varstveno delovni center Velenje ob 
pomoči Specialne olimpijade Slovenije 
(SOS) in NZS. 
Novost letošnje finalne prireditve je 
bila promocijska tekma »Unifed« oziro-
ma Združenega nogometa, ki ga skupaj 
igrajo igralci s posebnimi potrebami in 
povsem običajni klubski igralci. Sle-
dnji s svojo prisotnostjo ne le utrjujejo 
telesno pripravljenost in sposobnosti 
nogometašev s posebnimi potrebami, 
pač pa jim postavljajo tudi nove tek-

Finale – specialna 
olimpiada 2011 

Nogomet nima samo tekmovalnih 
uspehov, dosega jih tudi na drugih 
področjih vsakodnevnega življenja 
saj širi pozitivne vrednote in druži 
ljudi. Ena takih prireditev, ki zdru-
žuje vse Slovence po svetu, se je 

odvila na stadionu Ljubljana v Šiški, kjer 
so se v štiridnevnem druženju ob nogo-
metni žogi srečali Slovenci, ki živijo izven 
meja naše domovine. Izseljenko društvo 
Slovenija v svetu ga je poimenovalo kar 
Svetovno nogometno prvenstvo Sloven-
cev po svetu. Srečanje je tradicionalno, 
saj je letos potekalo že četrtič. NZS je 
sodelovala pri organizaciji vseh tekmo-
vanj in tudi letošnje ni bilo izjema. Turnir 
po vsebini spada v program nogometa 
za vse, ki se vodi na oddelku Grassroots. 
Srečanje je bilo predstavljeno in izredno 
pozitivno sprejeto kot grassroots poseb-
nost v Sloveniji tudi na UEFA delavnici na 
Danskem leta 2006, prireditev pa podpi-
ra tudi  Urad Vlade RS za Slovence v za-
mejstvu in po svetu.

Na letošnjem turnirju je sodelovalo 
šest moštev, pet iz Evrope (Avstri-
ja, Makedonija, Nemčija, Srbija in 
Slovenija v svetu) in eno iz Amerike 
(Kanada). V otvoritveni tekmi se je 
selekcija zamejcev srečala s pred-
stavniki vlade, kar je za izseljence po-
menilo veliko več kot le športno sre-
čanje. Vsa srečanja so bila zanimiva 
in dokaj izenačena. Najbolj spretna je 
bila ekipa Slovencev iz Nemčije, ki je 
v zanimivi finalni tekmi uspela ugnati 
ekipo Slovenije v svetu. Sledil je tudi 
zaključek na pikniku, kjer je bilo vide-
ti veliko zadovoljnih obrazov, poslovili 
pa smo se z na svidenje na 5. sve-
tovnem prvenstvu Slovencev v svetu, 
predvidoma čez dve leti. 

4. Svetovno prvenstvo Slovencev po svetu

movalne izzive in skupaj premagujejo 
predsodke o njihovi hendikepiranosti. 
Gre za učinkovito orodje integracije, 
ki temelji na enakosti, spoštovanju in 
sprejemanju drugačnosti. 
Prireditev, ki se je odvijala na igrišču 
z umetno travo, je postregla z obilico 
lepega nogometa, streli, preigravanji 
in zadetki, predvsem pa z ogromno 
veselja, zadovoljstva, spoštovanja 
vseh in vsakogar, ki je bil prisoten 
na finalnem zaključku. Tekmovalnih 
rezultatov ne bomo omenjali, čeprav 
se znajo ljudje s posebnimi potrebami 
vsake uspešne akcije, doseženega za-
detka in zmage še kako veseliti. Špor-
tni rezultat ne predstavlja edine vre-
dnote, mnogo pomembnejše so tiste, 
ki specialno olimpijado označujejo kot 
način življenja, vadbe, socializacije in 
drugih vidikov skrbi za osebe s poseb-
nimi potrebami. Tudi slogan special-
no – olimpijskega gibanja, ki se glasi: 
»Pustite mi zmagati, če pa ne morem 
zmagati, naj bom pogumen v svojem 
poskusu.« in izjave posameznih ude-
ležencev, ki so resnično nekaj poseb-
nega, potrjujejo omenjene trditve.



Jovičić je bil rojen 07. 04. 1927. 
Leta 1958 se je pridružil nogo-
metnim sodnikom, kjer je prido-
bil nazive sodnik, republiški in 
zvezni sodnik, nato pa še zvezni 
kontrolor. V devetdesetih letih je 
bil nekaj let sekretar nogometne-
ga kluba Slovan, po tem pa ni bil 
več aktiven pri opravljanju funkcij 
v nogometu.

Jovičić je bil aktiven v Društvu 
nogometnih sodnikov Ljubljana, 
kjer je opravljal različne funk-
cije, v Medobčinski nogometni 
zvezi Ljubljana, v Zvezi nogo-
metnih sodnikov Slovenije in na 
NZS. DNS Ljubljana in NZS sta 
ga zaradi njegovega delovanja v 
nogometu imenovali za svojega 
častnega člana.
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Prva generacija dijakov v nogome-
tnem oddelku je bila letnik 1986, ki je 
s šolanjem pričela leta 2001, letos pa 
nogometni oddelek obiskuje že 11 ge-
neracija. Zanimanje za vpis je vsako 
leto veliko, število prijavljenih variira 
med 45 in 70 dijaki, sprejetih je naj-
več 24 dijakov, v ekonomski razred 
ŠC PET pa še 6 dijakov.
Pri vpisu v nogometni oddelek na 
GŠ je prvi kriterij šolski uspeh, zato 
dijake s slabšim uspehom, ki so no-
gometno nadarjeni, usmerimo na 

ŠC PET. Prednost pri vpisu na GŠ imajo 
kandidati za državno reprezentanco, tre-
tji kriterij za vpis pa je testiranje moto-
ričnih sposobnosti. Vsi dijaki stanujejo v 
dijaškem domu, treningi pa potekajo pod 
vodstvom trenerjev NZS (dva trenerja na 
ekipo) in obsegajo 5 treningov na nogo-
metnem igrišču in 1 trening atletike ter 
1 trening akrobatike, oziroma trening po  
individualnem programu. Čeprav je ve-
lik poudarek namenjen nogometnemu 
razvoju vsakega posameznika, je šola 
vseeno na prvem mestu. Do sedaj je šo-

lanje v nogometnih oddelkih končalo 
7 generacij, ki so maturo (povprečje 
vseh generacij) kar v 94 % končale z 
odličnim uspehom. Prav tako se lah-
ko v skoraj vsaki generaciji pohvalijo z 
zlatim maturantom. 
Seveda se lahko nogometni oddelek 
GŠ pohvali z zvenečimi imeni sloven-
skega nogometa, med njimi  tudi s 
člani A reprezentance: Samir Handa-
novič, Mišo Brečko, Andraž Kirm, Bo-
jan Jokič, Etien Velikonja in še mnogi 
drugi.

Tudi letošnje leto veliko zanimanje za 
vpis v nogometni oddelek Gimnazije Šiška 

Edvard Šoštarič
1941 - 2011 

Savo Slokar
1923 - 2011 

Stevo Jovičić
1927 - 2011 

Nekdanji mednarodni sodnik in človek, ki je v nogometu pustil neizbrisen pe-
čat. Kot aktiven nogometaš je igral pri mariborskem Železničarju, nato Braniku, 
kasneje pa še v avstrijski prvi ligi pri Eisenstadtu. Leta 1964 se je z opravljenim 
izpitom pridružil nogometnim sodnikom, kasneje pridobil naziv republiškega so-
dnika, zveznega sodnika in bil na seznamu mednarodnih sodnikov v letih od 1980 
do 1986. Po končani sodniški karieri je deloval kot sodniški inštruktor, delegat in 
kontrolor sojenja, predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije in član Iz-
vršnega odbora NZS. V zadnjih letih je Šoštarič pod okriljem NZS  deloval v 
številnih komisijah, nazadnje je bil dejaven kot član mednarodne komisije. Bil je 
član uradne delegacije ob prvem obisku NZS na sedežu Fife, kot tudi član uradne 
delegacije na Evropskem prvenstvu leta 2000 na Nizozemskem in v Belgiji.

V 89. letu starosti je po dolgotrajni bolezni umrl Savo 
Slokar. Slokar je deloval kot dolgotrajni tajnik nogo-
metnega kluba Primorje in član večih komisij v MNZ 
Gorica. V sodniški karieri je dosegel naziv republiškega 
sodnika. Kot eden najpomembnejših športnih delavcev 

v Ajdovščini je prejemnik številnih nagrad, leta 1969 je za delo v športu pre-
jel Bloudkovo plaketo za strokovno delo v športnih organizacijah, prejel je 
tudi občinsko nagrado ter leta s strani Športne zveze Ajdovščina nagrado za 
življensko delo v športu. Zaradi svoje dolgoletne predanosti in delovanja v 
nogometu je bil imenovan tudi za častnega člana NZS.








