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Nogometno poletje je v polnem 
zamahu, v razgretem ozračju pa 
bo tokrat pred tekmo med Slove-
nijo in Romunijo izšla nova številka 
revije Naš nogomet. V njej smo se 
še enkrat obrnili na lansko sezono 
in pregledali dogajanje po ligah, v 
zanimivem intervjuju pa smo se 
pogovarjali s selektorjem mlade 
reprezentance, Tomažem Kavči-
čem. Mladi bodo namreč ravno 
na dan izida Našega nogometa v 
Ukrajini igrali pomembno tekmo 
za uvrstitev na eno od prvih dveh 
mest v svoji kvalifikacijski skupini, 
ker pa je strateg, ki jih vodi, ena 
najbolj pozitivnih figur slovenske-
ga nogometa, smo tokrat nekoliko 
več prostora namenili prav njemu. 
Če vas zanima, kdo je Tomaž Kav-
čič in kako se je njegova igralska 
kariera obrnila v trenersko, potem 
tega intervjuja ne izpustite. Sicer 
pa so tudi tokrat na naših straneh 
svoje mesto našle redne nogome-
tne vsebine;  v temi meseca smo 
se dotaknili A reprezentance pred 
pričetkom kvalifikacij za Svetovno 
prvenstvo v Braziliji 2014, strani, 
namenjeni pokalnemu tekmova-
nju, pa sta seveda posvečeni finalu 
Hervis pokala Slovenije. Lotili smo 
se tudi pregleda tekem slovenskih 
klubov v Evropskih tekmovanjih 
(op. a. - v času pripravljanja vse-
bine za to številko sta v igri tako 
Maribor kot Mura), seveda pa ni-
smo pozabili niti na UEFA evropsko 
prvenstvo v nogometu do 17 let, ki 
je v mesecu maju potekalo pri nas.
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Grčija : Slovenija
Slovenska reprezentanca se je na butičnem štadionu v avstrijskem 
Kufsteinu pomerila z Grčijo, ki je tekmo z varovanci Slaviše Stojanovića 
odigrala v sklopu priprav na Euro 2012. Slovenci so se prikazali v dobri 
luči in z 1:1 remizirali s kasnejšimi četrtfinalisti evropskega prvenstva, 
edini gol za naše pa je s pravim evrogolom dosegel Jasmin Kurtič.

Torosidis 9’
Kurtič 87’

Handanovič, Brečko, Šuler, Cesar, 
Šišić (od 46’ Birsa), Kurtič, Jokić 

(od 21’ Kelhar), Kirm (od 66’ Iličić), 
Radosavljevič (od 85’ Mertelj), 

Vršič (od 46’ Ljubijankič), Matavž 
(od 79’ Velikonja).

Chalkias, Maniatis (od 65’ 
Lymperopoulus), Samaras (od 46’ 

Fortounis), Papadopoulus, Karagounis, 
Torosidis (od 23’ Tziolis), Vassilios, 

Gekas (od 65’ Mitroglou), Ninis (od 72’ 
Kone), Sokratis, Katsouranis (od 46’ 

Malezas), Cholebas.

4

FOTOUTR
INKI:



Jasmin Kurtič (8) se je v svojem debiju v 
reprezentančnem debiju izkazal in dosegel 
edini zadetek za Slovenijo.

Veselje ob slovenski klopi po zadetku Jasmina Kurtiča (8).

Je Mirnesu Šišiču (7) tu uspelo mimo Karagounisa?

Valter Birsa (10) je tokrat v igro vstopil 

v drugem delu tekme, ko je zamenjal 

povratnika Mirnesa Šišića.

Tim Matavž (23) se je dobro boril z Grki.
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Kratka analiza končne lestvice 1. Slovenske 
nogometne lige (1. SNL) v sezoni 2011/2012 
pokaže izjemno prednost Maribora pred 
tekmeci. Veliko bolj je bila izenačena borba 
za ostala mesta, ki še vodijo v kvalifikacije za 
UEFA Ligo Evropa, Nafta pa je zaradi finanč-
nih težav omagala. Najboljše strelec lige je bil 
igralec Olimpije Dare Vršič, ki je takoj po ko-
načni sezoni prestopil v Avstrijo Dunaj.

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

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

Andrej Zalar

P R E G L E D  L I G A Š K I H  T E K M O VA N J
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Celje 12.950 719 44 56 97 10 14 23

Domžale 10.150 564 39 52 95 12 18 22

HIT Gorica 7.740 430 49 37 72 4 26 27

Luka Koper 16.800 933 48 35 107 2 31 27

Maribor 68.400 3.800 88 35 67 3 45 40

Nafta Lendava 18.000 1.000 34 71 100 5 11 14

Olimpija 33.050 1.836 60 38 76 4 36 29

Mura 51.800 2.878 52 46 72 4 32 27

Rudar Velenje 17.550 975 55 54 80 8 24 19

Triglav 9.850 547 22 67 92 11 15 18

Skupaj 246.290 491 491 858 63

Povp. Na tekmo 1.368 2,73 4,77 0,35
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1. Slovenska 
nogometna liga  

Statistični pregledi po klubih.
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Z N P G T

1 Maribor 26 7 3 88:35 85
2 Olimpija 19 8 9 60:38 65
3 Mura 18 5 13 52:46 59
4 Luka Koper 16 10 10 48:35 58
5 HIT Gorica 14 11 11 49:37 53
6 Rudar Velenje 11 10 15 55:54 43
7 Domžale 11 7 18 39:52 40
8 Celje 9 10 17 44:56 37
9 Triglav 9 6 21 22:67 33
10 Nafta Lendava 5 10 21 34:71 25

Končna lestvica v tekmovalnem letu 2011/2012.

Vrhunci in odmevi tekem na : www.prvaliga.si
#prvaligaSLO

Lestvica

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



Prvi pogled na vrh lestvice 2. Slovenske nogometne lige po končani tekmovalni sezoni 
2011/2012 ne deluje kaj dosti drugače kot leto poprej. Podrobnejši pregled pa razkriva, da je 
moštvo iz Kidričevega, ki je še drugič zapored osvojilo naslov drugoligaškega prvaka, ned-
vomno pripravljeno na boj s prvoligaši. 

NK Aluminij je v sezoni 2011/2012 zmagal 
enaindvajset dvobojev in doživel en sam poraz, 
dosegel kar 54 zadetkov in jih prejel le 12, ter si 
tako na končni lestvici tega ligaškega tekmova-
nja nabral kar dvajset točk prednosti pred dru-
gouvršenim moštvom.

Podprvak Roltek Dob je uspešno sezono su-
vereno zaključil z 48 točkami na lestvici in 
najuspešnejšim strelcem prvenstva Goranom 
Vukom, ki je dosegel 17 zadetkov, od tega štiri 
enajstmetrovke. Med najbolj uspešnimi strelci 
so bili še Robert Kurež iz Aluminija (14 zadet-
kov), Anto Pejić iz Bele krajine (11 zadetkov), 
Andraž Šporar iz Bravo 1 Interblocka (10 za-
detkov) in Dejan Božičič iz Garmin Šenčurja (9 
zadetkov).

Na tretje mesto lestvice 2. SNL se je uvrstil Gar-
min Šenčur, ki se je v končani sezoni izkazal 
tudi z uspehi v pokalnem tekmovanju, ko se je 
uvrstil v polfinale Hervis pokala Slovenije, kjer 
je pred prvoligašem iz Celja klonil šele po raz-
burljivih enajstmetrovkah. 

Tekme 2. slovenske nogometne lige si je v sezo-
ni 2011/2012 v živo ogledalo 28.710 gledalcev, 
od katerih jih je največ obiskalo domače tekme 
ekip Šmartno 1928, Šampion Celje in Kalcer 
Radomlje.
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Ekipa iz Šenčurja je tretje mesto zasedla tudi na 
lestvici fair play, drugo mesto je osvojil Šampion 
Celje, prvak lige se je izkazal kot najbolj športno 
moštvo, saj se z le dvema rdečima in skupno naj-
manjšim številom prejetih kartonov (skupaj so 

Aluminij 54 12 40 28 2750 196 53 2

Roltek Dob 42 33 32 16 2970 212 76 6

Garmin Šenčur 46 35 26 17 2290 164 52 6

Bravo 1 Interblock 33 30 17 21 2320 178 69 4

Kalcer Radomlje 36 42 22 10 3760 269 68 5

Krško 24 27 23 8 1630 116 72 3

Šampion Celje 38 40 19 9 4080 314 50 6

Dravinja Kostroj 25 49 18 10 2540 195 63 4

Bela krajina 31 40 19 9 2070 159 81 9

Šmartno 1928 33 54 16 11 4300 331 75 3

SKUPAJ 362 28710 659 48

POVP. NA 
TEKMO 2,87 228 5,23 0,38

Statistični pregled po klubih po končanem 27. krogu 2. SNL v sezoni 2011/12.

2. Slovenska nogometna liga  
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jih prejeli 55) nahaja na vrhu fair play lestvice. 
Najbolj nešportno je sezono v fair playu zaključi-
la ekipa iz Bele krajine, kateri so sodniki pokazali 
skupno 90 kartonov.

Eva Červinski



Z N P T

1 Aluminij 21 5 1 68
2 Roltek Dob 13 9 5 48
3 Garmin Šenčur 12 7 8 43
4 Bravo 1 Interblock 10 8 9 38
5 Krško 10 2 15 32
6 Šampion Celje 7 10 10 31
7 Šmartno 1928 7 7 13 28
8 Bela krajina 8 4 15 28
9 Kalcer Radomlje 6 10 11 28
10 Dravinja Kostroj 7 6 14 27

Lestvica po končanem 27. krogu 2. SNL 
v tekmovalnem letu 2011/2012.

2. Slovenska nogometna liga  

P R E G L E D  L I G A Š K I H  T E K M O VA N J
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www.youtube.com/nzssi
ARHIV ODDAJ 2. LIGA

Lestvica
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Tekmovanje v 3. Slovenski nogometni ligi poteka ločeno na vzhodno in zahodno skupino, pri 
čemer vzhodno skupino sestavljajo klubi iz medobčinskih nogometnih zvez Celje, Maribor, 
Ptuj, Murska Sobota in Lendava, zahodno pa klubi iz medobčinskih nogometnih zvez Koper, 
Nova Gorica, Gorenjske Kranj in Ljubljana. 

V vsaki skupini se v 26 krogih po dvokrožnem 
sistemu med seboj pomeri 14 ekip, prvou-
vrščeni ekipi pa se neposredno uvrstita v 2. 
slovensko nogometno ligo. Po uspešno zaklju-
čeni sezoni 2011/2012 sta si napredovanje v 
2. SNL brez dvoma zaslužili članski ekipi ŠD 
Zavrč in NK Krka. 

Zavrč je z zaporednimi zmagami v prvih osmih 
krogih prvenstva in uspehom v Hervis pokalu 
Slovenije, v katerem je v četrtfinalu pokazal 
odlično igro proti državnim prvakom iz Ma-
ribora, hitro postal favorit za naslov prvaka 
3. SNL vzhod. Napovedi je uresničil z veliko 
prednostjo osemindvajsetih točk pred drugo-

3. Slovenska nogometna liga      

uvrščenimi Dravograjčani. Zanimivost letošnje 
sezone tega prvenstva je relativna izenačenost 
ostalih ekip, saj si ekipe od drugega do osmega 
mesta po zbranih točkah ena za drugo sledijo 
znotraj šestih točk razlike. Prvak lige je dosegel 
izjemno visoko število zadetkov, in sicer kar 93, 
medtem ko se število danih zadetkov pri ostalih 
ekipah giblje med 29 in 45. Za najvišje število 
doseženih zadetkov Zavrča je nedvomno zaslu-
žen tudi najboljši strelec lige Matej Murat, ki je 
nasprotnikovo mrežo zatresel devetnajstkrat.

Na zahodu se je kot trikrat najboljša v tej sezo-
ni izkazala Krka. Vrh 3. SNL zahod je osvojila 
z enajstimi točkami prednosti pred najbližjim 

zasledovalcem, ekipo AH Mas Tech iz Anka-
rana, v tekmovanju fair play pokazala najbolj 
športno igro, njen igralec Mitja Brulc pa je s 
25 zadetki postal najboljši strelec lige. Od igra-
nja v tretji ligi se bosta tokrat morali posloviti 
Jesenice in Svoboda Ljubljana, ki sta pristali na 
samem dnu lestvice.

Z zaključkom sezone se je končalo tudi vodenje 
3. SNL vzhod in zahod s strani medobčinskih 
nogometnih zvez Ptuj in Koper. V sezonah 
2012/13 in 2013/14 bosta tekmovanji pover-
jeni MNZ Lendava (3. SNL vzhod) in MNZ 
Ljubljana (3. SNL zahod).

Eva Červinski
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Z N P G T

1 Zavrč 23 1 2 93:23 70

2
Koroška 
Dravograd 10 12 4 36:26 42

3 Stojnci 12 4 10 43:42 40
4 Čarda 11 6 9 45:43 39
5 Zreče 10 8 8 33:34 38

6
Tromejnik 
G-Kalamar 12 2 12 42:46 38

7
Tehnostroj 
Veržej 11 4 11 42:35 37

8
Kovinar 
Štore 10 6 10 39:40 36

9 Odranci 10 2 14 39:48 32
10 Grad 9 4 13 43:51 31
11 Malečnik 7 9 10 39:46 30
12 Rakičan 8 4 14 38:65 28

13
Aha Emmi 
Bistrica 8 2 16 29:50 26

14 Paloma 7 4 15 36:48 25

Z N P G T

1 Krka 19 1 6 77:31 58

2 AH Mas 
Tech 15 2 9 57:33 47

3 Jadran 
Dekani 14 5 8 41:32 44

4 Ivančna 
Gorica 12 4 10 44:38 40

5 Tolmin 12 4 10 44:41 40
6 Zagorje 11 6 9 36:44 39
7 Izola 10 6 10 45:49 36

8 Calcit 
Kamnik 10 5 11 37:39 35

9 Zarica 
Kranj 10 5 11 53:57 35

10 Brda 9 8 9 37:46 35

11 Adria 
Miren 7 8 11 32:41 29

12 Ilirska 
Bistrica 9 1 16 40:43 28

13 Jesenice 5 8 13 26:49 23

14 Svoboda 
Ljubljana 5 7 14 23:49 22

VZHOD

ZAHOD

Lestvica po 26. krogu 3. SNL vzhod v tek-
movalnem letu 2011/2012.

Lestvica po 26. krogu 3. SNL zahod v tek-
movalnem letu 2011/2012.

Tabela 2: Lestvica po 26. krogu 3. SNL za-
hod v tekmovalnem letu 2011/2012.

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



Boj za naslov državnih mladinskih prvakov 2011/12 se je končal brez večjih presenečenj, lo-
voriko je tokrat prepričljivo osvojila ekipa mladincev HIT Gorica, ki je na samem vrhu lest-
vice stala tudi že po končanem jesenskem delu prvenstva. Boj za drugo mesto je bil precej 
bolj napet, saj si je Olimpija šele z zmago v zadnjem krogu zagotovila dve točki prednosti 
pred tretjeuvrščenimi Domžalami, na nehvaležnem četrtem mestu pa je s tremi točkami za-
ostanka za njimi pristal FC Koper.

Na tekmah 1. SML smo lahko bili priča 833 
zadetkom, od katerih jih je skoraj desetino (81) 
dosegel prvak lige, 75 zadetkov so dosegli Dom-
žalčani in 63 Olimpija. V dresu slednje jih je kar 
23 dosegel najboljši strelec lige Marko Nunič, 
med najuspešnejšimi pa sta bila še Amadej Ma-
roša (Mura 05) in Sandi Bremec (HIT Gorica), 
ki sta v prvenstvu dosegla vsak po 19 zadetkov.

Mladinsko prvenstvo je iz vidika športne in 
poštene igre neprijetno izstopalo po številu 

1. Slovenska mladinska 
liga Mcdonald’s

podeljenih rumenih kartonov, saj so jih so-
dniki v tridesetih krogih pokazali kar 1.076, 
od tega 1.009 rumenih (4,20 na tekmo) in 67 
rdečih kartonov (0,28 na tekmo). 

V pozitivnem smislu v fair playju brez dvoma 
izstopa ekipa Šampion Celje, ki je prepričljivo 
in z veliko prednostjo pred ostalimi osvojila 
prvo mesto v tekmovanju za fair play ter si na 
prvenstvenih tekmah prislužila tudi najmanjše 
število javnih opominov. 

Tekme 1. slovenske mladinske lige si je ogleda-
lo 20.380 gledalcev, kar je trinajst odstotkov 
več kot sezono poprej, večje zanimanje javno-
sti za mladinsko državno prvenstvo v nogome-
tu pa se kaže tudi v tem, da je tekmovanje v 
pretekli sezoni potekalo pod pokroviteljstvom 
podjetja McDonald's, enega največjih sloven-
skih gostinskih podjetij.

Eva Červinski
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Z N P T

1 HIT Gorica 22 6 2 72

2 Olimpija 
Ljubljana 17 8 5 59

3 Domžale 16 9 5 57
4 FC Koper 16 6 8 54
5 IB Interblock 14 7 9 49
6 Maribor 14 5 11 47
7 Šampion Celje 11 6 13 39
8 Rudar Velenje 11 6 13 39
9 Aluminij 11 5 14 38
10 Mura 05 10 4 16 34
11 NOGA Triglav 8 9 13 33
12 Bravo Publikum 9 6 15 33
13 Krka 7 10 13 31

14 NŠ R. Koren 
Dravograd 7 8 15 29

15 Krško 6 9 15 27
16 Celje 4 10 16 22

1 Šampion Celje 99
2 Domžale 127
3 Celje 129
4 IB Interblock 139
5 Maribor 141

Lestvica po končanem 30. krogu 1. SML v 
tekmovalnem letu 2011/2012.
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Fair play lestvica 
do 5. mesta
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Poraz ekipe FC Koper v pričetku pomladanskega dela 1. Slovenske kadetske lige je pre-
kinil niz njenih sedemnajstih zaporednih zmag, pa vendar so se Koprčani do konca prven-
stva uspešno obdržali na samem vrhu lestvice ter si priborili drugo zmago v kadetskem 
nogometnem prvenstvu v samostojni Sloveniji.

FC Koper se je na prvo mesto prepričljivo 
uvrstil s 26 zmagami in kar 95 zadetki proti 
nasprotnim ekipam, v številu zadetkov le malo 
zaostaja drugouvrščena ekipa iz Maribora, ki jih 
je v tridesetih krogih dosegla 89, tretjeuvrščeni 
IB Interblock pa jih je v prvenstvu dosegel 63. 

Velik uspeh za FC Koper so dosegli tudi njegovi 
strelci, saj se kar trije nahajajo med prvimi dese-
timi najboljšimi strelci te lige. Dva izmed naj-
uspešnejših strelcev kadetske lige, Maks Barišič 
(FC Koper) in Sven Dodlek (Maribor), pa sta v 
maju uspešno nastopila za reprezentanco U-17 
na UEFA evropskem prvenstvu v nogometu do 
17 let. Prvi je v reprezentančnem dresu nastopal 
133 minut, in sicer na vseh treh tekmah sloven-
ske reprezentance, slednji pa je odigral skupaj 
101 minuto na tekmah proti Nizozemski in 
Belgiji.

Sodniki so kadetom v sezoni 2011/12 izrekli 
771 javnih opominov, kar je več kot 100 manj 

1. Slovenska kadetska liga  
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Z N P T

1 FC Koper 26 0 4 78
2 Maribor 21 2 7 65
3 IB Interblock 19 3 8 60
4 Aluminij 16 7 7 55
5 NOGA Triglav 15 7 8 53

6 Olimpija 
Ljubljana 16 2 12 50

7 Domžale 13 6 11 45
8 Bravo Publikum 13 4 13 43
9 Celje 13 3 14 42
10 Krka 10 4 16 34
11 Rudar Velenje 7 9 14 30

12 NŠ R. Koren 
Dravograd 7 9 14 30

13 HIT Gorica 7 5 18 26
14 Mura 05 7 4 19 25
15 Krško 7 4 19 25
16 Šampion Celje 6 5 19 23

1 Maks Barišič FC Koper 28
2 Luka Gajič IB Interblock 24
3 Alen Krajnc Aluminij 21
3 Alen Ožbolt Domžale 21
3 Sven Dodlek Maribor 21

Lestvica po končanem 30. krogu 
1. SKL v tekmovalnem letu 2011/2012.

15

kot sezono poprej, iz česar bi lahko sklepali na 
uspešen napredek na področju športne igre. 
Pa vendar je disciplinski sodnik izključenim 
igralcem skupaj izrekel prepoved nastopanja 
na 63 tekmah, petindvajsetim igralcem je izre-
kel kazen prepovedi nastopanja na eni tekmi, 
osmim igralcem na dveh tekmah, šestim na treh 
tekmah, enega igralca pa je za nešportno vede-
nje kaznoval s kar štirimi tekmami prepovedi 
nastopanja.

Eva Červinski

Najboljši strelci

Lestvica
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32 ekip starejših dečkov se je v sezoni 2011/2012 na državnem tekmovanju za starejše dečke 
do 14 let, ločenem na vzhodno in zahodno ligo, pomerilo na skupno 480 tekmah, zma-
govalca posamezne skupine pa sta se pomerila še na dveh tekmah v finalnem tekmovanju. 
Dvoboj med zmagovalcem Lige U14 vzhod, NK Celje, in zmagovalcem Lige U14 zahod, NK 
Domžale, je slednji po dveh zmagah zapustil kot državni prvak v tej starostni kategoriji.

Ena izmed statističnih zanimivosti prvenstva je 
razlika med skupinama v številu zadetkov, na 
vzhodu sta bila namreč dosežena 1002 zadetka, 
kar je 4,18 zadetka na tekmo, na zahodu pa le 869, 
to je 3,62 zadetka na tekmo. V zahodni skupini pa 
je bilo zato izrečeno nekaj več javnih opominov, in 
sicer je bilo podeljenih skupaj 518 rumenih karto-
nov, 65 več kot v vzhodni skupini. Tudi zanimanje 
gledalcev je bilo na zahodu malenkost večje – tek-
me zahodne skupine si je ogledalo skupaj 14.577 
gledalcev, tekme vzhodne skupine pa 12.540.

Prve tri ekipe vzhodne skupine, Celje, Maribor in 

Liga u-14 vzhod in liga u-14 zahod 

Aluminij, so prepričljivo pometle z ostalimi ude-
leženkami prvenstva in tekmovanje končale z 20 
točkami prednosti pred drugimi. Sorazmerna iz-
enačenost teh ekip med seboj se kaže v točkovni 
razliki na lestvici, ki je le 7 točk, prav tako pa tudi 
glede na število danih in prejetih zadetkov. Prvou-
vrščeno moštvo Celja je doseglo neverjetnih 154 
zadetkov in jih prejelo 16, drugouvrščeni Maribor 
jih je dosegel 132 in prejel le 13, tretjeuvrščeni 
Aluminij pa je sezono zaključil s 123 danimi in 12 
prejetimi zadetki. Ostale ekipe po številu zadetkov 
krepko zaostajajo, saj so dosegle le 73 ali manj za-
detkov, prejele pa so jih najmanj 28.

Na zahodu je prvenstvo pretežno enakovredno 
zaključilo prvih 5 ekip, med katerimi se je nabralo 
9 točk razlike. Domžale so zmagovalec Lige U14 
zahod postale z doseženimi 111 in prejetimi 22 
zadetki, Olimpija Ljubljana se je na drugo mesto 
uvrstila z doseženimi 95 in prejetimi 16, tretjeuvr-
ščeni Bravo Publikum je dosegel 90 zadetkov in jih 
prejel 23. NOGA Triglav na četrtem mestu in IB 
Interblock na petem sta prejela vsak po 20 zadet-
kov, prvi jih je dosegel 70, drugi pa 84.

Eva Červinski
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VZHOD ZAHOD

Lestvica po končanem 30. krogu Lige U14 
vzhod v tekmovalnem letu 2011/2012.

Lestvica po končanem 30. krogu Lige 
U14 zahod v tekmovalnem letu 2011/2012.

Z N P T

1 Celje 26 3 1 81
2 Maribor 25 4 1 79
3 Aluminij 24 2 4 74
4 Pobrežje 17 3 10 54

5 Nissan Ferk 
Jarenina 16 4 10 52

6 Rudar Velenje 15 4 11 49
7 Šampion Celje 14 2 14 44
8 Nafta 13 1 16 40
9 Mura 05 11 6 13 39

10 Tehnostroj 
Veržej 10 5 15 35

11 Železničar 11 0 19 33

12 NŠ R. Koren 
Dravograd 7 6 17 27

13 Kovinar Tezno 7 5 18 26
14 Žalec 7 3 20 24
15 ND Dravinja 6 3 21 21
16 Brežice 5 1 24 16

Z N P T

1 Domžale 23 5 2 74

2 Olimpija 
Ljubljana 22 5 3 71

3 Bravo Publikum 21 6 3 69
4 NOGA Triglav 21 4 5 67
5 IB Interblock 20 5 5 65
6 FC Koper 18 5 7 59
7 Rudar Trbovlje 15 4 11 49
8 Adria Tow Dekani 13 4 13 43
9 HIT Gorica 12 5 13 41

10 Velesovo-
Šenčur 13 2 15 41

11 Krka 7 6 17 27
12 Škofja Loka 7 5 18 26
13 NOGA Britof 6 1 23 19

14 NŠ Birse&
Matavža Bilje 3 5 22 14

15 Brinje Grosuplje 3 4 23 13
16 Bela krajina 3 0 27 9



Če je za jesenski del tekmovanja Slovenske ženske 
nogometne lige (SŽNL) veljala izenačenost ekip, 
pa je ob koncu tekmovanja postalo jasno, da je ta 
sezona v znamenju ŽNK Teleing Pomurja Bel-
tinci; s 16 zmagami, z 2 neodločenima izidoma, z 
2 porazoma in s skupaj 50 osvojenimi točkami je 
prepričljivo končal sezono na vrhu lestvice. Dru-
gouvrščeni klub ŽNK Slovenj Gradec je sezono 
končal s 36 točkami, tesno pa so mu sledili ŽNK 
Rudar Škale, ŽNK Jevnica in tudi ŽNK Krka. 
Za državnega prvaka pa se s tem sezona še ni za-
ključila, saj ima NZS pravico do prijave državne-
ga prvaka v tekmovanje UEFA, kjer pa je sistem 
tekmovanj pri ženskem tekmovanju drugačen v 
primerjavi z moškimi UCL in ali UEL. Do sedaj 
ima namreč samo 8 držav pravico do prijave dveh 
ženskih klubov v tekmovanje UWCL (UEFA 
Women’s Champions League). ŽNK Pomurje 
si je tako z osvojitvijo naslova državnih prvakinj 
pridobil vstopnico za omenjeno tekmovanje, ka-
tere ženska različica vsako leto pridobiva na svoji 
mednarodni razpoznavnosti; zadnje finale med 
Olympique Lyonnais in 1. FFC Frankfurt si je na 
Olympiastadiumu v Münchnu ogledalo več kot 
50.000 gledalcev. Nova sezona UWCL se priče-
nja z 56  udeleženci. Prvi krog tekmovanja, kjer 
prične tekmovati tudi ŽNK Pomurje, je organi-
zirano v obliki kvalifikacijskih turnirjev. V tej fazi 
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Slovenska ženska nogometna liga 
tekmovanja nastopa 32 ekip, 8 od njih je gostite-
ljic turnirjev in med njimi je tudi ŽNK Pomur-
je. Zaupanje UEFA glede organizacije turnirjev 
smo upravičili med drugim tudi z že uspešno 
organiziranimi tovrstnimi turnirji v prejšnjih 
sezonah, saj ne gre spregledati dejstva, da je tudi 
nekdanja državna prvakinja ŽNK Krka uspešno 
organizirala kar nekaj kvalifikacijskih turnirjev.  
Žreb je ŽNK Pomurju namenil nasprotnice FC 
Zürich (Švica), 00 Gintra Universitetas (Litva) 
in Belediyespor (Turčija), ki se bodo pomerile v 
času od 11. do 16. avgusta na stadionih Športni 
Park Beltinci in Športni Park Lendava. 

Z zaključkom sezone 2011/12 je dokončna tudi  
lestvica strelk SŽNL. Tanja Vrabel, članica ŽNK 
Pomurja je s 36 zadetki prva na listi strelk SŽNL. 
Sledita ji Natalija Golob, sedaj že nekdanja člani-
ca ŽNK Slovenj Gradec in članica ŽNK Rado-
mlje s 27 zadetki, in še ena članica ŽNK Pomurje 
Tibaut Tjaša s 23 zadetki. Tudi pri strelkah vse 
bolj prihaja do izraza medijska in športna raz-
poznavnost lige SŽNL in razpoznavnost nogo-
metašic kot športnic, saj je bila letos januarja v 
Murski Soboti  v medijih slovesno razglašena za 
športnico leta prav nogometašica Tanja Vrabel, 
za najboljšo ekipo pa je bila izbrana nogometna 
ekipa ŽNK Teleing Pomurje Beltinci. 

Ob vodenju tekmovanja vzporedno poteka 
tudi vrednotenje lestvice Fair Play, katere FIFA 
športne, moralne in etične vrednote je potrebno 
obeležiti in negovati.  Na tej lestvici je bila v je-
senskem delu vodilna ŽNK Velesovo Kamen Je-
rič , ki je vodstvo zadržala tudi v spomladanskem 
delu tekmovanja in  je tako postala  zmagovalka 
lestvice Fair Playja. Med prvimi tremi se je v pri-
merjavi z jesenskim delom zamenjalo drugo in 
tretje mesto, saj sta ti dve mesti v jesenskem delu 
zasedala ŽNK Rudar Škale in ŽNK Slovenj Gra-
dec, ob zaključku leta pa je drugo mesto pripadlo 
ŽNK Jevnici in tretje mesto ŽNK Maribor.

Vse ekipe članic SŽNL so v sezoni 2011/2012 
tekmovale tudi v Ženskem pokalu NZS. Ekipa 
ŽNK Teleing Pomurje je poleg lovorike držav-
nega prvaka osvojila tudi naslov  pokalni prvak, 
potem ko je v finalu s 4:0 premagala ekipo ŽNK 
Rudar Škale.  Tekma se je odigrala na stadionu 
Slovana, slovesna izročitev pokala  pa je potekala 
na stadionu Stožice, med finalom pokala Hervis, 
kjer sta tako finalistu kot zmagovalcu finala me-
dalje in pokal izročila predsednik NZS Aleksan-
der Čeferin in predsednik Komisije za ženski 
nogomet NZS Branko Gros. Za finale ženskega 
pokala velja omeniti, da sta obe ekipi nastopali v 
svojih t.i. popolnih zasedbah in sta imeli izjemno 
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Liga za prvaka Z N P T

1 ŽNK Teleing 
Pomurje 16 2 2 50

2 ŽNK Slovenj 
Gradec 11 3 6 36

3 ŽNK Rudar Škale 10 3 7 33
4 ŽNK Jevnica 10 3 7 33

Liga za obstanek Z N P T

7 ŽNK Krka 10 4 6 34
8 ŽNK Maribor 7 2 11 23
7 ŽNK Dornava 3 2 15 11

7 Velesovo 
Kamen Jerič 3 1 16 10

Datum ura  Stadion tekma
11.08.2012 17:00 Športni Park Beltinci FC Zürich (SUI) - WFC Pomurje (SVN)
11.08.2012 20:00 Športni Park Lendava Gintra Universitetas (LTU) -  Belediyespor (TUR)
13.08.2012 17:00 Športni Park Beltinci FC Zürich (SUI) – Belediyespor (TUR)
13.08.2012 20:00 Športni Park Lendava WFC Pomurje (SVN) – Gintra Universitetas (LTU)
16.08.2012 17:00 Športni Park Lendava Gintra Universitetas (LTU) - FC Zürich (SUI)
16.08.2012 17:00 Športni Park Beltinci Belediyespor (TUR) - WFC Pomurje (SVN)

Lestvica po končanem 20. krogu SŽNL v 
tekmovalnem letu 2011/2012.

Slovenska ženska nogometna liga 

Razpored tekem UWCL , turnir 1 v Sloveniji

podporo svojih navijačev, ki jih je bilo več kot 
400, na tekmo pa so prišli z enotnimi majicami 
in navijaškimi rekviziti.

Sezona 2012/2013 z že opravljenim žrebom 
oznanja nov začetek tekmovanja. Ženski pokal 
NZS 2012/2013 se odpira tudi za klube, ki sicer 
ne tekmujejo v SŽNL, v predkrogu se ej tekmo-
vanju pridružila ekipa Izole. Klubi SŽNL bodo 
v novi sezoni tudi del poskusnega licenciranja 
ženskih nogometnih klubov.

Vesna Vasilič

Lestvica

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



Futsal je prav gotovo športna panoga, ki v Sloveniji dela odločne korake v razvoju. Temu v prid 
govorijo stalna prisotnost Slovenije na evropskem prvenstvu (2003, 2010, 2012), konkurenčnost 
slovenskega državnega prvaka klubom srednjega ali višjega evropskega ranga (Oplast, Pre-
dilnica Litija) in odhod slovenskih igralcev v tujino (Kristjan Čujec, Rok Mordej, Dejan Bizjak, 
Sebastijan Drobne). Svoje je dodalo tudi medijsko spremljanje. V okviru spletne strani Nzs.si 
oz. Futsal.si je bilo narejenih osem video prenosov zaključka sezone 1. SFL.

Prvo tekmovanje je bilo organizirano v sezoni 
1995/96, iz prve sezone so v ligi še danes priso-
tni Litijani, medtem ko imajo sezono manj za 
sabo igralci tolminskega Puntarja.  Prav Litija 
se lahko pohvalil z osmimi naslovi državnega in 
pokalnega prvaka.

V minuli sezoni je liga štela osem ekip. Tekmo-
vanje je potekalo trikrožnem sistemu, po 21. 
krogu pa se je začela končnica. Litijani so si za-
voljo naslova državnega prvaka priigrali nastop 
v Ligi prvakov, kjer jih čaka nastop v prvem 
krogu, Oplast, ki je zasedel končno drugo me-
sto pa jeseni praznuje 10 let.

Litija ima prvi napad minule sezone,varovanci  
trenerja Tomija Horvata so zabili 148 zadetkov, 
drugo mesto so zasedli igralci Oplasta, ki so s 
109 goli, poleg Litije, edini, ki so zabili več kot 
100 golov.  Dobovec, tretji napad lige (97) pa je 
premogel najboljšo obrambo (71). 

Slovenska futsal liga
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1. Predilnica Litija 148 86 37 34 1.757 110 41 3

2. KMN Oplast 
Kobarid 109 87 25 25 3.700 247 48 1

3. Dobovec 
Trgovine Jager 97 71 26 24 1.720 123 40 1

4. KMN Puntar 87 76 29 12 2.140 153 47 0

5. KMN Bronx 69 75 13 11 940 94 35 3

6. KMN Nazarje 
Glin 68 97 10 13 960 87 32 5

7. Kix Ajdovščina 62 118 11 8 1.665 128 73 6

8. Casino Safir 
Sežana 52 90 8 5 395 40 15 3
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Lestvica 1. SFL



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

21

1. Vuko Ljubljana 108 56 30 22 810 80 31 2

2. KMN Slovenske 
Gorice 112 82 17 23 1.175 118 28 2

3. KMN Sevnica 69 67 16 16 450 45 25 3

4. ŠND Veplas 
Velenje 72 66 14 18 1.260 126 26 4

5. ŠD Brezje 75 67 19 12 487 49 29 6

6. Fragmat Extrem 69 63 19 10 1.440 144 31 1

7. FSK Stripy 73 78 17 11 1.240 124 22 1

8. KMN Velike 
Lašce 93 90 19 6 755 76 22 3

9. Kebelj Mibus 
prevozi 65 96 13 6 855 86 31 4

10. KMN Benedikt 54 95 9 3 945 95 30 2

11. Tomaž Picerija 
Ozmec 55 85 7 5 539 54 32 3
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Litija je prišla do naslova zavoljo tega, ker so 
bili najbolj uspešni tako doma  kot v gosteh. V 
domači dvorani so zbrali 37 točk, v gosteh 34.  
Na domačem parketu so pridno zbrali točke 
tudi igralci Puntarja (29), ki pa so bili manj 
uspešni v gosteh (12).  

Oplast je ekipa, ki je imela v minuli sezoni naj-
več gledalcev na domačih tleh. 3.700 se jih je 
zbralo na tribunah športnega hrama v Opla-
stu, nekaj več kot 2.000 gledalcev je gledalo 
Puntarje, tretji obisk je premogel državni pr-
vak Predilnica Litija (1.757).  Oplast je v mi-
nuli sezoni zbral 48 rumenih kartonov, 47 pa 
Puntar. Le 15 jih je zbral Casino Safir. Ajdovci 
so ekipa z največ rdečimi kartoni v sezoni; 6 
so jih vknjižili, Puntar pa kot edini v ligi nobe-
nega. Fair play naslov sta si razdelila Litija in 
Casino Safir, tretje mesto je pripadlo Puntarju.

Na listi strelcev 1. SFL je slavil Blaž Metulj 
(Nazarje Glin), ki je dosegel 26 zadetkov, štiri 
iz 6 oz. 10metrovke.  Drugo mesto je pripadlo 
Igorju Osredkarju (Predilnica Litija) – 21, 19 jih 
je dosegel Igorjev klubski soigralec Alen Fetić.

V 2. SFL je igralo v minuli sezoni  11 klubov, 
naslov prvaka je po 22. krogih pripadel Vuku 
Ljubljana (52 točk), ki se je znova vrnil v 
člansko konkurenco. Drugo mesto je zasedel 
Slovenske Gorice (40 točk), tretji so bili Sev-
ničani (32). 

Slovenske Gorice so dosegle kot prvi napad lige 
112 zadetkov, Vuko pa štiri manj. Tretje me-
sto po doseženih zadetkih je pripadlo Velikim 
Laščam (93 zadetkov). Vuko je imel najboljšo 
obrambo oz. vratarje – le 56 žog je končalo v 

SLOVENIJA

NZS

njihovi mreži.  Vuko, ki ga je vodi Senudin 
Džafič, je doma zabeležil 10 zmag, v gosteh pa 
sedem zmag, 1 remi in dva poraza.  Prvo ime 
med strelci je bil Bojan Klemenčič, ki je v dresu 
Slovenskih Goric dosegel 42 zadetkov. Davor 
Gajser jih je na drugem mestu dosegel 22, na 
tretje mesto sta se zavihtela Jurček Klinc (Kebelj 
Mibus Prevozi) in Emir Midžan (FSK Stripy).  

Letos sta potekali tudi dve ligi v rangu 3. SFL. 
Tekmovanje sta organizirali MNZ Maribor 
in MNZ Koper.  V Mariboru je sodelovalo 
15 ekip, igralo se je 30 krogov. Gostišče pri 
Antonu je kot prvak zbral 74 točk, 2. mesto 
je pripadlo KMN Slemen (66 točk), tretji pa 
je bil Futsal Club Kenguru Mitmau (61 točk). 
David Ploj je bil s 47 zadetki prvi strelec lige, 
njegov ekipni kolega David Košnik (Gostišče 
pri Antonu) pa je postal najboljši vratar (37 
prejetih zadetkov). KMN Slemen je zmagal na 
lestvici fair playa.

V Kopru se je naslova prvaka 3. SFL veselila še 
petič zapored KMN Macoka, ki je po 22 kro-
gih končala tekmovanje s 50 točkami, 42 jih 
je zbral ŠD Smile & Luka Koper, prav toliko 
jih je imel na 3. mestu KMN Black & Whi-
te.  Tomo Mihačič (KMN Macoka) je bil z 31 
zadetki prvi strelec, Matej Brsa (Caffe Merca-
tino) pa najboljši vratar. 

Drago Perko

Lestvica 2. SFL





Življenjska zgodba
Od kje izvira ljubezen do nogometa?
Od kar pomnim, sem imel nogometno žogo 
vedno pri sebi. Kljub temu, da se nihče od 
domačih ni ukvarjal z nogometom, sem sam 
rasel z njim. Igrali smo ga po asfaltnih cestah, 
na travnikih, gledali po televiziji. Včasih je 
bilo drugače, kot danes. Danes na travnikih, 
igriščih, ulicah ni odmeva žoge. Vse je prazno. 
Včasih se je več igral. Je pa res, da so klubi da-
nes bolje organizirani in preko tega lahko ta-
lentirani posamezniki uspejo. 
   
Kakšni so bili vaši prvi stiki s profesional-
nim nogometom? 
Igrati sem ga začel zelo pozno. Sam nisem niko-
li šel skozi selekcije pionirjev, kadetov ali mla-
dincev. Sem pa skozi celo osnovno solo in tudi 
kasneje v gimnaziji igral v šoli. Moji klubski za-
četki segajo v Renče, kasneje sem igral v Gorici. 

Čeprav je selektor Tomaž Kavčič pozno začel trenirati nogomet, ga najbolj razširjena igra z 
žogo na svetu spremlja že od majhnih nog. Včasih je bila dovolj manj prometna ulica, da so 
fantje že brcali žogo. Danes je drugače, pravi. Kot igralec nikoli ni izkoristil vsega svojega 
potenciala, saj nogomet ni bil njegov edini fokus. Mu je pa vseeno predan z vsem srcem. 
Po Renčah, Gorici, Slovanu, Svobodi in Olimpiji, trenerskemu delu in učenju ob Milanu 
Miklaviču se danes posveča mladim upom slovenskega nogometa. Z reprezentanco do 21 
let odlično zastopa Slovenijo v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo v Izraelu. Sicer neko-
liko zadržan in tih, pred dvoboji pa nemalokrat živčen, je sogovornik prava enciklopedija 
nogometnega znanja, ki ga je nabiral doma in v tujini. 

Iz Gorice ste se preselili na Slovan. Kako ste 
kot igralec občutili selitev v prestolnico?
Nobena selitev ni lahka, a sam z novim okoljem 
nisem imel težav. Igral sem na Slovanu, pol leta 
sem nosil tudi dres Olimpije. Hitro sem se prila-
godil na novo okolje, predvsem po zaslugi tega, 
da sem poznal soigralce, bili smo dobra družba. 
V Ljubljani sem občutil večji profesionalizem, 
a sam nisem bil dovolj resen za nogomet. Po-
membne so mi bile tudi druge stvari. Morda bi 
danes kakšno stvar naredil drugače. 

Kakšni so Vaši spomini na leta 
aktivne igralske kariere? 
Gre za izjemno lepe spomine. Igrali smo v 2. 
jugoslovanski ligi skupaj s Hrvati, Bosanci in 
Vojvodino. Šlo je za izjemno močno ligo, kjer 
ni bilo lahko priti do točk na gostovanjih. 

Ste imeli kasneje, ko ste postali trener, zaradi 
poznavanja miselnosti nogometaša lažje delo?
Tisti trenerji, ki so tudi sami igrali, imajo do-
ločene prednosti, pred ostalimi. A zavedati se 
je potrebno, da je to samo začetek. Potrebne-
ga je še veliko dela, da postaneš dober v tem. 
Enako kot v času, ko si profesionalni nogo-
metaš. Potrebni so izobraževanje, analize, 
učenje … Hkrati s tem, da je to prednost, pa 
je lahko tudi past, saj takšen trener nemalo-
krat misli, da vse ve. Takšnim pravim trenerji 
v kopačkah, saj ne znajo odklopiti nogometa 
s perspektive igralca. 

Tomaž Kavčič: 

Od Renč do selektorja 
mlade reprezentance
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“ Danes na asfaltnih 
cestah, travnikih in 

igriščih ni slišati odmeva 
žoge. Včasih je bilo 

drugače. ” 
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Kako se je igra iz časov, ko ste bil sam nogo-
metaš, do danes spremenila?
Večina principov je ostala enakih, kot v prete-
klosti. Edini večji preskok je v tem, da se da-
nes igra bistveno hitreje, kot se je pred leti in v 
manjšem prostoru. 

Dva drugoligaša (Bela Krajina in Factor) 
Vam je uspelo pripeljati v 1. SNL. Je prehod 
iz nižje v višjo ligo za igralce težak?
To so bile velike spremembe in so za klube in 
igralce še danes. V 1. ligi se vse povezuje z de-
narjem, zahteva se večji profesionalizem. Tu ni 
prostora za amaterske, polprofesionalne igral-
ce. Hkrati z zadovoljstvom pa to prinaša tudi 
velike težave kar se finančnih vložkov tiče. To 
so lepi spomini, a šele v višji ligi se prične tisto 
pravo garanje.  

Kakšni so vaši nogometni cilji?
Osebno mi bolj kot zmage same pomeni to, 
da smo vedno boljši. Da napreduje igra, da se 
izboljšujejo posamezniki, da na domačih ze-
lenicah “nastajajo” reprezentanti. Pomembno 
je tudi izobraževanje. Ni moj cilj uvrstiti se 
na EP, če to ne pomeni, da bo nekaj pridobila 
tudi ekipa. 

Kako poteka »služba« nogometnega trenerja?
Nogomet je služba, ki nima delavnika. V 
športu se vse odvija 24 ur na dan, brez prostih 
sobot in dopusta. Nikoli se pravzaprav popol-
noma ne odklopiš. Tudi, ko si na počitnicah, 
te igra pritegne, pogledaš kakšen lokalni derbi, 
tekmo po televiziji. To je služba, ki se nikoli ne 
konča. A hkrati je potrebno vedeti, da ti ogro-
mno lepega tudi vrača. 

Delo selektorja

Mlada reprezentanca postaja vse prepoznav-
nejša. Je to dobro za igralce?
To je prva reprezentanca za člani in prav je, da 
ima temu primeren tretma. Določena mera 
prepoznavnosti je dobra, a je potrebno fante 
tudi ubraniti pred mediji, okoljem. Tu prihaja 
do pritiskov, s katerimi morajo živeti. Nena-
zadnje ustvarili so si jih sami, z igrami, ki jih 
prikazujejo.

EP v Izraelu je vse bližje. Kolikokrat vam mi-
sli že uidejo na tekmovanje?
Povsem normalno je, da kdaj pomislim tudi 
na veliko tekmovanje, a tako kot vedno do 
sedaj, se koncentriramo predvsem v tekme, ki 
prihajajo. Zagovarjam to, da delamo majhne 
korake, zbiramo zmage, dobre igre, kam nas 
bo to na koncu pripeljalo, pa bomo še videli. 
Želja in cilj sta evropsko prvenstvo, a še bolj 
pomembno kot to je, da bi bili kompletni. V 
polni zasedbi reprezentanca še ni zaigrala in 
kot kaže bo tako tudi na zadnjih dveh tekmah. 

Kakšna je formula za takšen niz: 8 tekem, 
5 zmag, 17 točk?
Izpostavil bi kvalitetno delo, fantje na vsakem 
treningu, na vsaki tekmi dajo od sebe svoj ma-
ksimum. Pomemben je ekipni duh in gradnja 
le-tega. Zavedati se je potrebno, da je za nas 
pomemben prav vsak igralec, ne le tisti, ki je 
na zboru, ampak vsak, ki je na širšem spisku. 
Ni lahko doseči to, da fantje potisnejo svoj ego 
na stran in se podredijo kolektivu. Ta genera-
cija to zmore. Se je pa potrebno zavedati, da 
bi morda, če ne bi bilo poškodb, imeli kakšno 
točko več. Spet pa bi lahko kje kakšno izgubili. 
17 točk je dober izkupiček. 
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“ V preteklosti je 
Slovenija reprezentante 

vzgojila na domačih 
zelenicah, zato tujina ni 
vedno pametna poteza 

mladih. ”  

“ Ni lahko doseči to, 
da fantje potisnejo 

svoj ego na stran in se 
podredijo kolektivu. 

Ta generacija to 
zmore. ” 

“ Veliko bivših igralcev je danes trenerjev s 
kopačkami. Čeprav so v drugačni vlogi, ne znajo 

odklopiti nogometa s perspektive igralca.  ” 
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So vaši varovanci bodoči nosilci igre Slovenije?
V tem trenutku ne bi nikogar izpostavljal. Vsi 
imajo določeno perspektivo. Že sam dokaz, 
da so bili nekateri klicani v A reprezentanco 
to potrjuje. Zagotovo pa je tu veliko fantov, ki 
imajo potencial tudi za člansko izbrano vrsto. 
Če bodo le dobro delali, igrali in se učili da-
lje, jih bomo v reprezentančnem dresu gledali 
tudi v prihodnje. 

Kar nekaj reprezentantov igra v tujini. 
Se pozna razlika v delu doma ali v tujini?
Pozna se pri tistih, ki igrajo. Tisti, ki v nogah 
nimajo tekem, pa so prikrajšani. Razlika je 
samo v tem, da imajo v nogah močnejše tekme. 
Sicer pa se v Sloveniji ne dela slabo. 

Je slovenska liga primerno okolje za razvoj 
mladega nogometaša ali podpirate prestope 
v tujino?
To se razlikuje od primera do primera. V prin-
cipu nisem pristaš tega, da gredo fantje pre-
mladi v tujino in se kasneje vračajo, njihove 
kariere pa stagnirajo. Fant mora biti zrel, ko se 
odloči za tujino. Pomembno je tudi to, da gre 
v pravi klub, kjer se bo razvijal v vrhunskega 
igralca. V preteklosti je Slovenija reprezentan-
te vzgojila na domačih zelenicah, zato tujina ni 
vedno pametna poteza mladih. 

Kako pa je v nižjih selekcijah - imate pod-
mladek, ki morda prav tako obeta? 
Vsaka generacija ima nekaj talentiranih mla-
dih fantov, a težko je zdaj reči, da bodo ti 

enkrat članski reprezentanti. Tu veliko vlogo 
igra okolje in sam razvoj nogometašev. Na njih 
samih je, da krojijo svoje usode. Potrebnega je 
veliko trdega dela in odrekanja, da enkrat po-
stanejo veliki igralci. 

Veliko tudi potujete, si ogledujete tuje klu-
be. Kaj prinesete s takšnih potovanj?
Na ta način spremljam trende v nogometu, v 
igri sami. Vsekakor pa je pri izobraževanju tre-
nerjev pomembno, da misliš s svojo glavo in 
zadeve, ki jih vidiš drugod znaš vkomponirati 
v svoj sistem dela, v domače okolje in zadeve 
prilagodiš igralcem, ki jih imaš na voljo. 

Je velika razlika med delom trenerja v klubu 
in selektorjem?
Trener je tisti, ki z igralci dela vsak dan, mi pa 
smo najbolj aktivni ob reprezentančnih ak-
cijah. V klubu imaš čas, da se posvetiš vsemu 
– delaš z obrambo, v napadu, individualno s 
posamezniki, na voljo imaš več prijemov in več 
časa za uspeh. V reprezentanci pa se fokusiraš 
le na nekaj stvari in delaš s timom, ki ga imaš 
na voljo. Je pa res, da sem sam v kontaktu z 
igralci tudi, ko nimamo reprezentančnih zbo-
rov. Veliko gledam tekme, analiziram in spre-
mljam njihovo igro. 

Kakšna je odlika teh fantov? Je to ena bolj 
talentiranih zasedb, kar jih je mlada repre-
zentanca imela?
Gre za izjemno talentirane posameznike, kar 
je tudi predpogoj vsakega dobrega igralca. So 

karakterni in verjamejo vase. Znajo delati, ko 
je to potrebno, znajo si pomagati in na kon-
cu se skupaj tudi poveseliti. So ekipa v pravem 
pomenu te besede. 

Nogomet nasploh

Smo Slovenci specifični po igranju nogome-
ta - so kakšne karakteristike značilne za nas?
Za vse reprezentance bivše skupne države velja 
da so zelo talentirane za igro z žogo, blizu jim 
je tudi kombinatorna igra. Morda ima Slove-
nija od vseh držav še največ discipline v igri, 
kar pomaga v današnjem nogometu. Smo tak-
tični, ni veliko nihanj. 

Naša država je fenomen. Dva milijona pre-
bivalcev, 48.000 registriranih nogometašev, 
2-krat nastop na SP, 34. na lestvici Fife. Se 
strinjate? 
Imamo dobro stroko, vsi današnji A repre-
zentanti izhajajo iz slovenske lige. Se je pa 
potrebno zavedati, da v kolikor ne bo večjega 
vlaganja v klube, bo vedno težje. Pomembni so 
vložki v igro, izobraževanja, nadgradnja znanj, 
da bi držali korak z ostalo Evropo. Sicer se 
infrastruktura izboljšuje, stanje po klubih pa 
je precej različno. Žal se danes vse vrti okoli 
denarja.  

Kakšne zaključke lahko potegnemo po EP 
na Poljskem in v Ukrajini? Vas je kaj prese-
netilo, navdušilo morda?
Videli smo veliko napadalnega nogometa, 
škoda da se je kakšen dvoboj odigral tudi na 
rezultat. Sicer pa bi rekel, da je bilo to eno bolj-
ših evropskih prvenstev. 

Španija je zadnja 4 leta nesporni favorit v no-
gometni igri. Kaj jih tako dolgo drži na vrhu?
Predvsem to, da imajo kvalitetne igralce in do-
ber strokovni štab. Tudi če se nasprotnik proti 
njim zapre, znajo to presekati. Odloča kvali-
teta, ki je z igralci Barcelone in Real Madrida 
povsem na njihovi strani. 

Kako vidite nogometno igro v prihodnje?
Veseli me, da se nogomet vrača k igri. Je vedno 
hitrejši na vedno manjšem prostoru. Moramo 
pa se zavedati, da je nogomet samo igra in je 
ena ključnih stvari to, da je v njem potrebno 
uživati. Prednost bodo imeli vedno hitrejši 
igralci. Kar se pa tehnologije tiče, to je samo 
pomožna stvar, igralci so tisti, ki odločajo tek-
me. Nogometaš strelja, podaja, igra. Brez nje-
ga nobena tehnologija nima vrednosti. 

Andreja Potočnik
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Slovenija in Romunija sta stari znanki, kljub 
temu pa v zadnjem času nista merili moči. Za-
dnji dvoboj sta v sklopu kvalifikacij za evropsko 
prvenstvo v Avstriji in Švici odigrali leta 2007. 
V prvi izmed dveh zaporednih tekem so takrat 
Romuni Slovenijo najprej ugnali v Celju z 2:1, 
z zmago štiri dni kasneje v Temišvarju pa so 
dokončno pokopali upe naših fantov po uvrsti-
tvi na bližnje evropsko prvenstvo. Na slovenski 
klopi je takrat v Celju in Temišvaru v svoji četrti 
in peti tekmi kot selektor Slovenije sedel Matjaž 
Kek, ki pa se je s Slovenijo že v naslednjih kva-
lifikacijah uspel uvrstiti na svetovno prvenstvo v 
Južno Afriko.

Bolj lepi spomini na dvoboje Slovenije in Romu-
nije pa seveda segajo nekoliko bolj v preteklost. 
Pisalo se je leto 2001, ko sta se Slovenija in Romu-
nija pomerili v dodatnih kvalifikacijah za nastop 
na svetovnem prvenstvu leta 2002 v Južni Koreji 
in na Japonskem in če je zadetek Milana Osterca 
na prvi tekmi v Ljubljani, ko je Prleku žoga ob 
predložku skočila nekoliko čez nogo ter prema-
gala presenečenega Lobonta, ohranil Slovenijo 
v igri pred povratnim srečanjem, pa je zadetek 
Mladena Rudonje na povratni tekmi bil tisti, o 
katerem se govori še danes. ‘Turbo Rudi’ je takrat 
igral svojo 53. tekmo (kasneje se je ustavil pri 65. 

V začetku septembra se pričenjajo kvalifikacije za nastop na Svetovnem prvenstvu v Braziliji, pot 
v deželo, kjer je nogomet način življenja, pa bo slovenska reprezentanca na čelu s selektorjem 
Slavišo Stojanovićem iskala v kvalifikacijski skupini s Švico, Norveško, Islandijo, Albanijo in Cip-
rom. Pred tem pa Samirja Handanovića in soigralce čaka še prijateljska preizkušnja z Romunijo.

tekmah) za Slovenijo, v 55. minuti pa je dosegel 
svoj edini zadetek v reprezentančnem dresu. Šlo 
je za hiter protinapad Slovenije, ki je bila takrat 
znana predvsem kot ekipa, ki preko hitrih Nova-
ka in Rudonje iz obrambe hitro preide v napad, 
prav slednja pa sta bila v glavni vlogi tudi tokrat. 
Ko je Novak padel nekaj metrov od kazenskega 
prostora je marsikdo pomislil, da je akcija spla-
vala po vodi, nemški sodnik Hellmut Krug pa je 
videl, da se je žoga odbila proti Rudonji in pustil 
prednost. Rudonja je s prve sprožil proti vratom, 
ostalo pa je že legenda, ki jo slovenski navijači, ki 

so takrat v velikem številu v Bukarešti verjeli in s 
tem zadetkom tudi dočakali uvrstitev Slovenije 
na njeno prvo svetovno prvenstvo, danes enako 
zaneseno kot pred enajstimi leti pripovedujejo 
svojim potomcem.

Od leta 2001 se je seveda spremenilo marsikaj, 
Slovenija je dobila nove junake, ki bodo sep-
tembra začeli lov na mesta, ki bi Slovencem pri-
bližala slovito brazilsko Copacabano in deželo 
nogometa. Kljub temu, da se je Slovenija v žrebu 
uspela izogniti pregovorno najmočnejšim repre-

Generalka pred 
kvalifikacijami

T E M A  M E S E C A
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zentancam, pa je tudi tokratna skupina izjemno 
kakovostna in zahtevna. Morda še toliko bolj, 
ker Norveška po imenu ni Italija, Švica pa ne Sr-
bija in imperativ rezultata bo v glavah navijačev 
toliko večji. Kljub temu, da so cilji veliki, ne gre 
pozabiti, da imajo takšne tudi naši nasprotniki. 
Norvežani se na svetovno ali evropsko prvenstvo 
niso uvrstili od leta 2000 (EP v Belgiji in na Ni-
zozemskem), zato bodo še toliko bolj odločni in 
zavzeti, da se po štirinajstih letih spet uvrstijo na 
veliko tekmovanje. Švicarji na drugi strani so sko-
raj redni udeleženci velikih tekmovanj, ker pa se 
jim ni uspelo uvrstiti v Ukrajino in na Poljsko pa 
bodo seveda želeli čim prej spet nadaljevati trend 
nastopa na velikih tekmovanjih. Seveda pa ne 
gre pozabiti tudi na ostale nasprotnike v skupi-
ni - Islandci vedno več nogometašev izvažajo na 
Otok, kar daje otoški pridih igri izbrane vrste, z 
Albanci smo se v bližnji preteklosti že pomerili, 
vendar pa se vsakih znova prepričali, da gre za 
čvrsto in kakovostno ekipo, Ciper pa bo v vlogi 
‘outsiderja’ poskušal mešati štrene in poskrbeti, 
da se skupina ne bo odvila po napovedih.

Seveda pa pred vsem tem Slovenijo čaka še pre-
izkus z Romunijo. Slaviša Stojanović na klopi 
slovenske reprezentance v četrtem nastopu lovi 
prvo zmago. Res je, da slednja ni primarnega po-
mena, je pa vsekakor dobra za samozavest pred 
pomembnimi obračuni. Slovenija sicer iz tekme 
iz tekmo igra lepši in bolj prepoznaven nogo-
met, nenazadnje je tudi tekma z Grčijo, ki se je 
le mesec kasneje uvrstila v četrtfinale evropske-
ga prvenstva, potrdila, da je Stojanović s svojim 
strokovnim vodstvom na pravi poti. Kader repre-
zentance se je v teh prijateljskih preizkušnjah raz-
širil z nekaterimi novimi imeni, v poletnih me-
secih, ko so odprta vrata nogometne tržnice, pa 
je Stojanović lahko z mešanimi občutki spremljal 
dogajanje na njej in status svojih varovancev pri 
delodajalcih. Medtem ko je Samir Handanović 
Udinese zamenjal za Inter, pa se je Zlatan Lju-
bijankić odločil za odhod v deželo vzhajajočega 
sonca. Belgijo je zapustil tudi Marko Šuler, ki bo 
poslej nastopal na Poljskem, selektorja pa trenu-
tno lahko klubska problematika Tima Matavža, 
ki je moral odigrati nekaj tekem za rezervno eki-
po PSV-ja, vprašanje pa je kakšne načrte zanj ima 
Dick Advocaat, tudi Valter Birsa pa se pri Geno-
vi še ni naigral in morda se tudi on do konca av-
gusta še odloči zamenjati sredino. Vendar kakor-
koli že, uspeh slovenske reprezentance je vedno 
kljuboval klubskim statusom reprezentantov 
in četudi le-ti niso nastopali v dresih svojih de-
lodajalcev, so v dresu z reprezentančnim grbom 
vedno porabili tudi zadnje atome moči.

Matjaž Krajnik
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V polfinalu so Nemci, ki so bili skozi celoten turnir najbolj suvereni, premagali Poljake, Nizozemci pa so tik pred koncem vendarle strli Gruzijce.

Zadetek Biana Paula Šauperla proti Poljakom ni bil dovolj za zmago.
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Slovenija je pred polnimi tribunami Ljudskega vrta evropsko 

prvenstvo začela proti kasnejšemu prvaku, Nizozemski.



F OTO U T R I N K I

Nemci so na koncu morali priznati premoč Nizozemcem.

Zadnji slovenski zadetek (prvega je proti Nizozemcem dosegel Luka Zahovič) je 

dosegel Petar Stojanović, žal pa je Slovenija v zadnji tekmi klonila proti Belgiji.

Finale med Nemčijo in Nizozemsko si je ogledalo slabih 12.000 gledalcev - največ na dosedanjih evropskih prvenstvih do 17 let, kadar v finalu ni igrala domača reprezentanca. Tudi sicer si je tekme evropskega prvenstva do 17 let v Sloveniji ogledalo več kot 42.000 gledalcev.



Nogometaši Maribora so minulo sezono končali v slogu. Po osvojitvi desetega naslova 
državnega prvaka so 23. maja v finalu v Stožicah strli odpor Celja za zmago v Hervis pokalu 
Slovenije. S tem so se tretjič v zgodovini veselili dvojne krone. Pred tem so v obeh tek-
movanjih, državnem prvenstvu in pokalu, slavili že v sezonah 1996/97 in 1998/99. 

Maribor po enjatmetrovkah 
še do druge lovorike 

Mnogi so pričakovali, da bo finale 21. pokalne-
ga tekmovanja v samostojni Sloveniji zanesljivo 
dobil Maribor, ki je do finala izločil Adrio, z 
nekaj težavami Zavrč in velenjski Rudar. Celja-
ni namreč v prvenstvu niso kazali preveč pre-
pričljivih predstav, medtem ko so vijoličasti že 
nekaj krogov pred koncem ligo odločili v svoj 
prid. 

Toda to je bil račun brez krčmarja. Že res, da 
je na koncu izbrancem Darka Milaniča uspelo 
priti do nove lovorike in 12.000 evrov nagrade, 
a do nje so po čvrstem celjskem odporu prišli 
šele po izvajanju enajstmetrovk. »Najprej si 
Celjani za to srčno predstavo zaslužijo čestitke. 
Kar zadeva Maribor, smo poskušali od začetka 
dominirati, imeli smo tudi priložnosti, toda kot 
se v nogometu zgodi, je zaostanek težko loviti. 
Tu smo porabili veliko energije. Bili smo veliko 
pri žogi, kombinirali, poskušali prebiti obroč 
pred vrati. To nam je nekajkrat tudi uspelo, 
vendar nismo bili dovolj natančni,« je po tek-
mi pojasnjeval Milanič. 

Mariborčani so imeli skoraj ves čas pobudo, a 
se dvakrat znašli v zaostanku. Prvič v 36. mi-
nuti rednega dela, ko je napako Aleksandra 

Rajčevića unovčil Alen Romih. Po zapravljenih 
priložnostih Dejana Mezge, Arghusa in Etiena 
Velikonje (s šestimi goli najboljšega strelca tek-
movanja), Roberta Berića in Agima Ibraimija 
so Mariborčani izenačili izid v 46. minuti, ko 
je le nekaj trenutkov po vstopu v igro zadel ne 
povsem zdravi - imel je težave z želodcem - Da-
libor Volaš po podaji Mitje Vilerja. 

Toda Benjamin Verbič, na koncu izbran za 
najboljšega igralca finala, je že v 61. minuti na-
kazal, da Celjani ne mislijo kar tako podpisati 
kapitulacije, z lepim strelom je namreč zatresel 
prečko. Svoj zvezdniški trenutek pa je doživel v 
drugi minuti podaljška, ko je zadel z roba ka-
zenskega prostora in Celjane pripeljal do no-
vega vodstva. Mariborčani, ne več tako prepri-
čljivi, so navijače vseeno hitro pomirili, že osem 
minut pozneje je Matic Črnic po samostojnem 
prodoru izid znova izenačil. 

Zaključek podaljškov je ob izključitvah celj-
skega trenerja Damjana Romiha in njegovega 
varovanca Marija Moćića ter Mariborčana Ibra-
imija, ki je moral iz igre po drugem rumenem 
kartonu, dobil ga je zaradi simuliranja, zazna-
moval lep strel mariborskega vezista Gorana 

Cvijanovića. Zmagoviti zadetek mu je prepre-
čila vratnica. Približno 4000 gledalcev na sto-
žiških tribunah je tako zmagovalcu pokalnega 
tekmovanja za sezono 2011/12 lahko zaploska-
lo šele po streljanju enajstmetrovk. Pri teh so 
bili uspešnejši Mariborčani, ki so zadeli tri od 
petih, Celjani pa le dve. Odločilni strel je zgrešil 
Matej Centrih. 

»V podaljških je manjkalo tudi malce svežine, 
kar je normalno, saj je sezona dolga. Vendar kljub 
temu je bila zanimiva tekma, zaradi tega, ker smo 
zmagali, smo mi bolj uživali skupaj z navijači. Ve-
selimo se zmage, fantje pa si za sezono in to pred-
stavo zaslužijo iskrene čestitke,« je svoje fante po 
zmagoslavju pohvalil Milanič.

Celjski strateg Romih je finalni obračun orisal z 
naslednjimi besedami: »Ne bom rekel, da smo 
zaustavili Maribor, saj so oni imeli pobudo, mi 
smo poskušali s kombinatorno igro, s podajami 
priti do svojih priložnosti. Zadeli smo dvakrat, vo-
dili dvakrat. To je bila specifična tekma. Maribor 
je imel več priložnosti, ampak smo jih večinoma 
obranili, drugi gol pa dobili s polrazdalje. Gotovo 
je to malo vplivalo na nas. Enajstmetrovke pa so 
loterija, proti Šenčurju se je izšlo, tokrat ne.« 
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Prav drugoligaš Garmin Šenčur je bil največje 
presenečenje 21. izvedbe pokalnega tekmova-
nja. Prišel je vse do polfinala in s tem dosegel 
največji uspeh v zgodovini kluba. Na poti proti 
polfinalu je izločil Portorož Piran, nato zdaj že 
»pokojnega« prvoligaša Nafto iz Lendave, v 
četrtfinalu pa še Luko Koper. Na previsoko ovi-
ro je naletel šele v polfinalu, kjer so mu napre-
dovanje v finale po enajstmetrovkah preprečili 
Celjani, ki so pred tem ugnali še Grad, Triglav 
in Interblock. 

Nogometna zveza Slovenije in pokrovitelj po-
kala, podjetje Hervis, pa sta tekmovanje spet 
popestrila tudi z vse bolj priljubljeno akcijo 
»Postani 12. igralec in dvigni Hervis pokal tudi 
ti«. Janez Rozman iz Celja in Matjaž Muster iz 
Maribora sta bila srečneža, ki sta preživela dan 
s kluboma, za katera sta stiskala pesti, vrhunec 
pa doživela, ko sta pred začetkom tekme prišla 
na igrišče ob igralcih udarnih postav finalistov 
pokala. 

Leon Rosa
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Superpokalno tekmovanje, ki vsako poletje naznani novo sezono, je tokrat postreglo s slovensko 
nogometno klasiko. Rivalstvo med Ljubljano in Mariborom še ni doseglo vrelišča – jasno, tu boj 
za končno razvrstitev, kot to velja v prvenstvu, kljub prvi lovoriki sezone, ni tako napet – so pa na 
zelenici pod Kalvarijo v dresu gostov slavili Štajerci. Prvi je v 27. minuti mrežo zatresel Filipovič, 
Ivelja je izenačil v 5. minuti nadaljevanja, končnih 1:2 pa je v 78. minuti postavil Ibraimi. 

Leto 2012 v znamenju vijolične

Vijoličasto slavje sicer ni bilo tako bučno kot 
tisto sredi maja, ko so varovanci Darka Milani-
ča osvojili dvojno krono in zavladali tako v pr-
venstvu kot tudi v pokalnem tekmovanju, so si 
pa oddahnili, po tem, ko so dvakrat v superpo-
kalnem boju potegnili kratko. Enkrat je bil po 
izvajanju enajstmetrovk v Ljudskem vrtu boljši 
Koper (5:4), drugič so bili za gol boljši Dom-
žalčani (2:1).

Letošnja izvedba tekmovanja je postregla z 
nekaj novostmi. Po novem na superpokalnem 
obračunu ni več podaljškov. V primeru neod-
ločenega izida se igra takoj preseli pred gol in 
zmagovalca določijo streli iz bele točke. Moštvi, 
ki nastopita na uvodni preizkušnji nove sezone, 
pa po novem nista več nagrajeni s pripravami, 
pač pa se s to sezono uvaja nagradni sklad, kjer 
si zmagovalec in poraženec vsoto razdelita po 
principu 65 % za zmagovalca in 35 % za pora-
ženca. 

Boj prvenstvenega in pokalnega zmagovalca ter 
prvenstvenega viceprvaka iz pretekle sezone se 
je začel dokaj mirno, brez prave ofenzive pred 
enimi ali drugimi vrati. Stratega sta imela na vo-
ljo skoraj da polni zasedbi, z izjemo nekaterih 

novincev, ki zaradi neurejenih papirjev še niso 
mogli stopiti na igrišče. Tudi prepovedi igranja 
tu ne veljajo, tako da so kaznovani iz zadnjega 
kroga  pretekle sezone svoje odslužili kasneje, 
ob pričetku ligaškega tekmovanja. 
 
Ker Olimpija v Ljudskem vrtu še ni slavila, si 
je to tokrat zadala za glavni cilj dvoboja. Pose-
bej, ker se statistika medsebojnih dvobojev od 
vrnitve zeleno-belih v elitno druščino nagiba 
na stran vijoličastih. Številk se ne da pretentati, 
prav tako jim cilja ni uspelo realizirati na tere-
nu. Oboji so igrali svojo igro – bolje se je izšlo 
Mariboru.

Varovanci Ermina Šiljaka so se predstavili s šte-
vilnimi novimi obrazi in v spremenjenih dresih, 
medtem ko Milaničeva četa ni doživela večjih 
kadrovskih sprememb. Uvodne minute so pri-
padle ‘domačinom’, ki so se nekajkrat sprehodili 
do Handanovičevega gola, a se čuvaj vijoličastih 
ni pustil premagati. Enkrat je Jovičeva namera 
Olimpiji prinesla kot, drugič pa se je zatresla zu-
nanja stran mreže. 

Nenevarni niso ostali niti Mariborčani, ki so 
preko Agima Ibraimija in Tavaresa skušali priti 

do vodstva, a jim je šele tretji poizkus prinesel 
prednost. Željko Filipovič je v 27. minuti s pra-
vim evrogolom na noge spravil navijače vijoli-
častih in poskrbel za to, da je moštvo na odmor 
odšlo s prednostjo enega zadetka. “Ravno, ko 
smo imeli prevlado, so Mariborčani zadeli,” se 
je po tekmi jezil Šiljak. Gol je namreč presekal 
ofenzivo Olimpije in jo do polčasa popolnoma 
ohromil. 

Prednost vijoličaste ni uspavala. Ravno naspro-
tno. Pot do gola sta iskala znova Ibraimi, ki je 
zadel vratnico, ter Goran Cvijanovič, ki pa je 
slabo meril in po prvih 45 minutah je ostalo pri 
izidu 1:0 za Maribor. 

Odmor so bolje izkoristili nogometaši iz pre-
stolnice, ki so se na igrišče vrnili odločeni, da 
izid popravijo v svojo korist. Izenačenje je prišlo 
že v peti minuti nadaljevanja, ko se je Đorđe 
Ivelja odlično znašel v kazenskem prostoru in 
odbito žogo spravil za Handanovičev hrbet. Su-
perpokalni obračun je znova postal napet.

Končnega zmagovalca je 12. minut pred kon-
cem določil strel Ibraimija. Če makedonskemu 
reprezentantu ni uspelo v 4., 33. in 71. minuti, 
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se je navijačem oddolžil sredi drugega polčasa, 
ko je vijoličaste popeljal v vodstvo. “Jasno je, 
da smo zadovoljni. Zmogli smo dovolj znanja 
in moči, da smo rezultat znova obrnili v našo 
prid,« je pred predstavniki sedme sile povedal 
Milanič, ki ga veseli predvsem to, da je moštvo 
iz tekme v tekmo boljše, kar je dobra napoved 
pred prvenstvom in evropskimi preizkušnjami. 

Olimpija se kljub zaostanku ni predala in z no-
gometašem več v polju – tik pred koncem je 
Aleš Mertelj prejel rdeči karton – z izdihljajih 
srečanja skušala zrežirati preobrat. Glavni akter 
pri tem je bil mladi Andraž Šporar, ki pa mu je 
zmanjkalo koncentracije v zaključku. “Iz vsake-
ga poraza je potrebno izvleči nauk in gledati na-
prej,” je bilo sporočilo poražencev, ki se bodo že 
11. avgusta na domačem terenu lahko oddolžili 
Mariboru za ta poraz. 

Superpokalna lovorika se je tako po treh letih 
vrnila v vitrine štajerskega moštva. Leto 2012 je 
kot kaže povsem v znamenju vijoličaste. 

Andreja Potočnik
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Potem ko so v minuli sezoni Mariborčani zaigrali v skupinskem delu evropske lige, so na dobri poti 
k podobnemu uspehu tudi letos. Slovenski državni in pokalni prvaki so se namreč že prebili v 3. 
predkrog lige prvakov, kjer jih čaka vse prej kot nepremagljivi luksemburški Dudelange. 

Evropska pot 
Od štirih slovenskih predstavnikov v evropskih 
tekmovanjih pa je doslej najbolj presenetila 
Mura 05, ki je kljub finančnim težavam v prvih 
dveh predkrogih evropske lige izločila bogatejša 
Baku in CSKA iz Sofije. Evropsko pot pa sta že 
končala ljubljanska Olimpija in Celje. 

Mariborčani so se kvalifikacijam za ligo prvakov 
pridružili v 2. krogu, kjer jih je čakal sarajevski 
Željezničar. Izbranci Darka Milaniča so na prvi 
tekmi v Ljudskem vrtu pokazali dva obraza: gr-
dega v prvem in privlačnega v drugem polčasu. 
Potem ko jim je v polnem Ljudskem vrtu prvi 
polčas pokvaril znanec slovenskih zelenic Eldin 
Adilović, so vijoličasti v drugih 45 minutah za-
igrali kot prerojeni in si prek Roberta Berića, ki 
je zadel v 48. in 75. minuti, ter Dejana Mezge 
(68./11 m) in Marcosa Tavaresa (90.) praktično 
že prislužili pot v 3. predkrog. 

V Sarajevo so dopotovali s prednostjo 4:1 in jo 
v precej rdeče obarvanem obračunu še nadgra-
dili. Zmagali so z 2:1 po golih Agima Ibraimija 
(20.), ki je zaradi poškodbe predčasno končal 
tekmo, in Tavaresa (86.). Velja pa poudariti, da 
so domači po grobih prekrških srečanje končali 
z vsega osmimi igralci. Med 53. in 63. minu-
to so bili namreč izključeni Benjamin Čolić, 
Srđan Stanić in Muamer Svraka. »Seveda sem 

zadovoljen zaradi zmage, a me bolj zanimajo vsi 
ti udarci, ki so jih fantje dobili. Po koncu tek-
me je bila v slačilnici prava bolnišnica. Tekmeci 
so bili v določenem trenutku brezglavi zaradi 
močnih čustev, ki jih imajo, s temi napakami so 
nam le olajšali delo,« je po tekmi spletni strani 
svojega kluba zaupal Milanič. 

Njega in njegove izbrance v 3. predkrogu čaka 
Dudelange, ki je presenetljivo izločil bogate 
rdeče bike iz Salzburga. Štajerci imajo s polpro-
fesionalno ekipo iz Luksemburga dobre izku-
šnje, ne nazadnje sta se tekmeca srečala lani v 2. 
krogu kvalifikacij za ligo prvakov, prepričljivo 
pa je slavila slovenska ekipa s skupnim izidom 
5:1. Maribor je na prvi domači tekmi zmagal z 
2:0, na povratni pa s 3:1. Če bo Maribor tudi 
tokrat premagal Dudelange, se bo prebil v tako 
imenovani »play-off« za ligo prvakov, od ko-
der bodo zmagovalci napredovali v skupinski 
del. V primeru neuspeha proti luksembur-
škemu prvaku pa Mariborčane čaka nastop v 
»play-offu« za evropsko ligo. 

Temu je od drugih slovenskih klubov presene-
tljivo blizu tudi obubožana, a srčna in borbena 
Mura 05. Igralci Ferija Ciferja, ki so se v kvali-
fikacije evropske lige prebili kot tretjeuvrščena 
ekipa minulega državnega prvenstva, so v pr-

vem predkrogu izločili azerbajdžanski Baku, 
klub z neprimerno večjim proračunom od pre-
kmurskega. Toda na igrišču se to ni poznalo. V 
gosteh so igrali 0:0, na povratni tekmi pa sta do-
bro predstavo vratarja Filipa Drakoviča nadgra-
dila Mate Eterović in Nusmir Fajić z zadetkoma 
za zmago z 2:0. 

To je pomenilo napredovanje v 2. predkrog in 
novega favoriziranega tekmeca, bolgarskega re-
korderja po številu lovorik CSKA iz Sofije. So-
bočani so imeli že na prvi tekmi v Lendavi pri-
ložnost za zmago, a na gostovanje vseeno odšli z 
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aktivnim izidom 0:0. Ko je Apostol Popov v 18. 
minuti povratne tekme na stadionu Vasil Levski 
zadel za vodstvo z 1:0, se je zdelo, da se črno-be-
la pravljica končuje. A borbeni Prekmurci se s 
takšnim scenarijem niso strinjali, zadetek Fajića 
v 76. minuti je prinesel ne le izenačenja, temveč 
tudi napredovanje in boj za »play-off« z Arse-
nalom iz Kijeva. 

V Ukrajino bi v primeru uspeha v 2. predkrogu 
potovali tudi Ljubljančani. A tu se je zataknilo. 
Potem ko so varovanci Ermina Šiljaka po pri-
čakovanjih opravili nalogo iz 1. predkroga in 
na obeh tekmah ugnali luksemburški Jeunes-
se Esch s po 3:0, so v 2. predkrogu »izvlekli« 
norveški Tromsoe. Obračun v Stožicah se je ob 
obrambni igri gostov in ne ravno vznemirljivi 
predstavi zeleno-belih končal brez zadetkov. 
Tako kot tudi redni del povratne tekme na se-
veru Norveške. 

Zaradi tega je potnika v nadaljevanje tekmova-
nja odločil podaljšek. V njem je v 109. minuti 
po kotu ljubljanska obramba pozabila na Miiko 
Koppinena, ki je zabil odločilni gol za zmago z 
1:0. Norvežani so imeli ob koncu podaljška po 
prekršku in rdečem kartonu Daliborja Radujka 
na voljo še enajstmetrovko, ki pa je niso unovči-
li. Kljub temu pa bodo oni v 3. predkrogu igrali 
z Metalurgom iz Donjecka, ki je čakal na zma-
govalca slovensko-norveškega obračuna. 

Še prej kot Olimpija pa je evropsko tekmovanje 
končal finalist Hervis pokala Slovenije. Celjani 
so imeli v prvem predkrogu evropske lige za 
tekmeca desetkrat bogatejšo Dacio iz Kišinjova. 
Ta je na igrišču dokazala kakovostno premoč in 
z dvema zmagama s po 1:0 hitro končala prvi 
celjski nastop v Evropi po sedmih letih.

Leon Rosa
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Slovenska članska vrsta je do danes odigrala 178 uradnih tekem, v minuli tekmovalni sezoni pa 
je imela tri tekmovalne vrhunce, dva od teh v letu 2012. Že decembra lani je ekipa pod vodstvom 
selektorja Andreja Dobovičnika zasedla 2. mesto na kvalifikacijskem turnirju za SP2012, to je 
bilo dovolj za preboj v dodatne  kvalifikacije, temu pa so sledi nastop na evropskem prvenstvu na 
Hrvaškem ter dodatni tekmi s Čehi za preboj za SP 2012.

Ponovno na Evropskem prvenstvu

Članska vrsta se je na EP uvrstila drugič zapo-
red (po letu 2010 na Madžarskem), skupaj pa 
je bil to tretji nastop. V konkurenci Španije 
in Ukrajine so člani vknjižili dva poraza (2:4 
proti Španiji in 3:6 proti Ukrajini) za slovo po 
prvem krogu.  »Ob tej priložnosti bi se rad 
zahvalil vsem slovenskim navijačem, ki so nas 
prišli spodbujat v zagrebško Areno« je bil zve-
stim navijačem hvaležen selektor Dobovičnik. 
Na prvenstvu je s svojim igrami opozoril nase 
Rok Mordej, ki je kasneje prejel tudi Zlato 
žogo, tradicionalno priznanje, ki ga podelju-
je Komisija NZS za mali nogomet (KMN), 
najboljšemu igralcu, ki obeleži minulo leto. 
Evropski prvak je postala Španija (po podalj-
šku s 3:1 premagali Ruse), navdušili pa so Hr-
vati, ki so na krilih izjemne podpore s tribun 
ter izjemnih iger prišli do 4. mesta (poraz v 
boju za 3. mesto proti Italiji 1:3).

V času prvenstva je bil opravljen tudi žreb do-
datnih kvalifikacij evropske cone za SP 2012. 
Sloveniji je bil žreb naklonjen; v dveh tekmah 

se je pomerila s Čehi, ki so bili objektivno 
gledano na papirju najlažji tekmec. V času 
priprav na tekmi (26. marca v Velenju in 11. 
aprila v Pragi) je Slovenija remizirala s Črno 
Goro in jo enkrat ugnala (1:1 in 5:4). 26. mar-
ca je polna Rdeča dvorana ponesla razigrane 
Slovence do zmage 2:0, zadela sta Alen Fetić in 
Rajko Uršič. Dodaten impulz je celotni tekmi 
dala tudi slavnost pred samim prvim udarcem. 
Predsednik NZS Aleksander Čeferin in pred-
sednik KMN Vlado Močnik sta obdarila dva 
jubilanta – Benjamin Melink je dobil prizna-
nje za 100. nastop (na lestvici strelcev za Slove-
nijo si deli 1. mesto z Igorjem Osredkarjem), 
Kristjan Čujec pa za 50. Prav Melink je dobil 
rumen karton in zato je potoval v Prago kot 
navijač, vmes pa se je v ekipo vrnil še Damir 
Pertič in prav Primorec na delu v Litiji je z za-
detkom za 0:1 v Pragi napovedal kandidaturo 
Slovenije za Tajsko.  Med 7. in 12. minuto so 
Čehi spreobrnili potek, v 27. minuti pa pove-
dli 3:1. 61 sekund pred koncem tekme je bila 
Slovenija prvič v zgodovini udeleženka SP. Po 

nespretno in nesrečno izgubljeni žogi je do nje 
prišel Rešetar in zabil za končnih 4:1. to je do-
mačinu zadostovalo za napredovanje, Slove-
nija pa je doživela ob vzpodbudi 50 navijačev 
grenko razočaranje.

IO NZS je na svoji 11 redni seji med drugi-
mi odločal tudi o novem selektorju slovenske 
futsal reprezentance. Futsal deležniki so izra-
zili podporo dosedanjemu selektorju Andreju 
Dobovičniku, ki je z rezultati v preteklosti do-
kazal, da lahko skupaj s fanti dosežejo marsi-
kaj in da je pred njimi še lepa prihodnost, prva 
preizkušnja pa je decembrski začetek kvalifika-
cij za EP 2014. Dobovičnik je od pričetka se-
lektorstva (20.12. 2005) 96krat sedel na klop 
Slovenije, s katero se je dvakrat uvrstil na EP 
(2010, 2012) in zbral 44 zmag, 40 porazov in 
12 remijev. »Vesel sem, ker bomo tudi v pri-
hodnje selektor Slovenije. Ob tej priložnosti 
hvala strokovni službi in vsem, ki so mi izre-
kli podporo ob novem imenovanju. Upam in 
želim si, da bi tudi v prihodnje delali dobro, 
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morda še za odtenek boljše, imeli še nekaj bolj-
še pogoje, ter da izpolnimo začrtane cilje« je 
povedal po imenovanju in novem mandatu, 
nakazal pa je že smernice nadaljnjega dela. 
»Pet, šest, morda celo sedem mladih igralcev 
bo povabljenih, da se dokažejo in izkoristijo 
svojo priložnost. Bolj ali manj pa je jasno, da 
bo okostje ekipo ostalo isto, kot je bilo.« Prva 
akcija bo oktobra, temu pa bodo sledile kvali-
fikacije za EP 2014. Kvalifikacije ne bodo več 
turnirske, ampak se bo igralo skupinah dvo-
krožno.

Reprezentančno akcijo je opravila tudi selekcija 
U21, ki jo vodi Matej Kavčič. Po zboru v juniju 
je sledil konec junija še vikend z dvema tekma-
ma proti Hrvaški. Uvodna tekma v Podčetrtku 
se je končala z remijem 3:3, vse tri zadetke pa je 
za Slovenijo dosegel član Puntarja Tilen Šten-
dler. Na povratni tekmi v Zagrebu pa so slavili 
gostitelji z rezultatom 1:3, častni zadetek pa 
Slovenijo pa je zopet dodal Štendler.

Drago Perko
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Miloš Rus je svoje varovance (igralci 
letnika 1994) zbral na pripravah od 23.7. 
do 25.7. na Rogli. Dve prijateljski tekmi 
jih čakata že v avgustu, ko bo v Slove-
niji gostovala reprezentanca Albanije. 
Sledita še dve preizkušnji doma proti 
Poljakom septembra, v oktobru pa bo 
Slovenija gostila prvi krog kvalifikacij 
za nastop na evropskem prvenstvu. 
Tako kot na lanskoletnih kvalifikacijah 
bo tudi tokrat nasprotnik reprezentan-
ca Walesa, poleg nje pa še reprezen-
tanci Rusije in Švedske.

Po vzoru lanskoletnega tekmovanja, 
kjer so poleg Slovenije sodelovale še 
reprezentance Srbije, Madžarske in 
Hrvaške, bo letošnjo sezono tekmo-
vanje reprezentanc U20 (igralci letni-
ka 1993 in mlajši) nekoliko razširjeno. 
Pripravljenost za sodelovanje sta na-
mreč izrazili še Italija in Črna Gora, 
tako da se je tekmovanje razdelilo 
v dve skupini. Slovenija bo skupaj s 
Hrvaško in Italijo nastopala v skupi-
ni A, Srbija, Madžarska in Črna Gora 
pa bodo tvorile skupino B. Reprezen-
tanco bo v tekmovanju vodil Tomaž 
Kavčič. Spored tekmovanja za repre-
zentanco Slovenije:

14.11.2012 – Hrvaška : Slovenija
5.12.2012 – Slovenija : Hrvaška
6.3.2013 – Italija : Slovenija
20.3.2013 – Slovenija : Italija

Reprezentanca igralcev letnika 1993 si je pod 
vodstvom Boruta Jarca po uspešnih kvalifi-
kacijah lanskega septembra priigrala nastop 
v drugem krogu kvalifikacij za uvrstitev na 
evropsko prvenstvo. Vlogo gostitelja je to-
krat odigrala Anglija, poleg domačinov pa 
sta bila tekmeci Slovenije še Švica in Črna 
Gora. Na prvem srečanju proti domačinom 
zaradi kartonov iz prvega kroga kvalifikacij 
niso smeli nastopiti Edin Čolič, Matej Pal-
čič in Matej Pučko. Slovenija je turnir z eno 
zmago in zaradi slabše gol razlike končala 
na 4. mestu.

Izidi srečanj drugega kroga kvalifikacij:
Anglija : Slovenija          5 : 0
Slovenija : Švica              0 : 2
Črna Gora : Slovenija    0 : 1 (Marko Kovjenič 
je bil strelec edinega zadetka za Slovenijo)

Reprezentanca U19 

N     VIČKE
Reprezentanca U17

Reprezentanca do 17 let (igralci letnika 1996) 
pod vodstvom selektorja Boruta Jarca je ju-
nija opravila priprave skupaj z nogometnim 
razredom Gimnazije Šiška. Po nekaj več 
kot enomesečnem premoru se bodo zopet 
zbrali 31.7. na krajših pripravah, zadnji test 
pred prvim krogom kvalifikacij pa bosta dve 

prijateljski tekmi s Srbijo konec avgusta. 
Od 24. do 29. septembra jih v Bosni in 
Hercegovini čakajo 3 kvalifikacijske tek-
me za preboj v drugi krog kvalifikacij za 
nastop na evropskem prvenstvu. Na-
sprotnika bosta, poleg domačinov, še 
reprezentanci Grčije in Francije. 

Reprezentanca U20

Drugi krog 
kvalifikacij
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Skomina med najboljšimi sodniki v Evropi
Na minulem Evropskem prvenstvu nas ni 
zastopala reprezentanca, vseeno pa smo 
na Poljskem in v Ukrajini imeli svojega 
predstavnika in sicer našega najboljšega 
mednarodnega sodnika Damirja Skomino. 
Naš delivec pravice je skupaj s pomočniki 
Primožem Arharjem, Markom Stančinom, 
Matejem Žuničem, Matejem Jugom in Pa-
vlom Karlovcem skrbel za spoštovanje pravil 
na igrišču na treh tekmah; obračunoma med 
Nizozemsko in Dansko ter med Švedsko in 
Anglijo je sledil še četrtfinalni obračun med 
Nemčijo in Grčijo, glasna pa so bila celo ugi-
banja o sojenju Primorca na samem finalu 
prvenstva stare celine.

Damir Skomina o Euru 2012
Evropsko prvenstvo je praznik nogometa, 
kjer se zberejo najboljše reprezentance kon-
tinenta in se udarijo za lovoriko, ki je, po-
leg svetovnega prvenstva, najprestižnejša v 
našem športu. Morda je bilo na letošnjem 
prvenstvu za odtenek manj navijačev kot 
pričakovano, razlog sta verjetno kriza, ki v 

Evropi traja že od predhodnega prvenstva, 
ter v oddaljenosti držav prirediteljic.

Za razliko od zadnjega Evropskega prven-
stva, kjer sem bil četrti sodnik, sem Euro 
2012 doživel kot sodnik in v tej vlogi sem 
neizmerno užival, gre tudi za vrhunec moje 
dosedanje sodniške poti. Prvenstvo smo 
odsodili brez večjih pretresov, kar je konec 
koncev tudi najpomembnejše, zato sem z 
udeležbo nadvse zadovoljen. V Sloveniji je 
sodnikov nekaj več kot 1.000, v Evropi okoli 
400.000, in dejstvo, da sem uspel priti med 
12 me navdaja s ponosom in mi daje nov 
zagon in odgovornost za naprej. Prepričan 
sem tudi, da je pot mlajšim sodnikom iz 
Slovenije odprta in zato uspeh ob primer-
nem trudu in volji ne more izostati.  

Za konec pa še sanjski scenarij za naš no-
gomet; lepo bi bilo reči, da naša sodniška 
ekipa v skupini 1 na Svetovnem prvenstvu 
v Braziliji ne more soditi, saj je otvoritvena 
tekma te skupine Slovenija : Brazilija.
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Žreb tekmovalnih parov
Z žrebom na Brdu pri Kranju se je tudi uradno pričela tekmovalna sezona 2012/13, ki je po letu 
2001 prva, ko vodenje 1. SNL v vseh pogledih ponovno prevzema Nogometna zveza Slovenije, 
prepoznavna pa bo tudi z novo grafično podobo.

Letošnja sezona Prve lige NZS se bo igrala z uradno žogo Adidas Tango 12, enako kot tiste, s katerimi so najboljši evropski nogometaši igrali na Euru 2012.

Predsednik NZS Aleksander Čeferin med nagovorom pred začetkom prireditve.

Predsednik NZS Aleksander Čeferin (desno) je v družbi predsednika ZNPL 

Branka Florjaniča, direktorju NK Maribor Bojanu Banu predal priznanje in pokal 

ob osvojitvi dvojne lovorike v prejšnji sezoni.

Predsednik NZS je sodeloval tudi pri žrebu parov Prve lige NZS.

FOTOUTRINKI
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Redna letna skupščina NZS
Aprila 2012 se je na Brdu pri Kranju odvila skupščina NZS, 
na kateri so delegati prisluhnili poročilu o delu Nogometne 
zveze Slovenije v letu 2011, sprejeli finančno poročilo ter 
program in finančni načrt za leto 2012. 

Delegati so takole z dvigom kartončkov glasovali o sklepih na dnevnem redu.

Dvorano, kjer je potekala skupščina, sta krasila tudi nova dresa slovenske reprezentance. 

Delegati so prisluhnili poročilu o delu Nogometne zveze Slovenije v letu 2011.

Aprilske skupščine NZS se je v imenu 
UEFA udeležil tudi Şenes Erzik.

FOTOUTRINKI








