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Tudi 
dekleta 
igramo 

nogomet!
Bi ga poskusila 
igrati tudi ti? 



Do nedavnega je nogomet veljal za izključno 
moško domeno, danes pa velja ženski nogo-
met za eno izmed najhitreje rastočih športnih 
panog na svetu. V Sloveniji je ženski nogomet 
žal še vedno v globoki senci moškega nogo-
meta. Kljub temu pa se lahko pohvali s po-
membnimi dosežki tako na področju klubske-
ga kot tudi reprezentančnega nogometa. Tako 
se državno prvenstvo v 1. Slovenski ženski no-
gometni ligi organizira od tekmovalne sezone 
1992/93 naprej, poleg članskega tekmovanja 
pa imamo danes organizirana državna prven-
stva tudi v kategorijah kadetinj WU17, deklic 
WU15 in WU13, ter pokal NZS za članice in ka-
detinje WU17. Pomemben uspeh so dosegle 
igralke ŽNK Krka iz Novega mesta, ki so se 
kot državne prvakinje skozi kvalifikacije uspele 
uvrstiti v UEFA Ligo prvakinj leta 2004 in leta  
2010.

Pomembne uspehe so v preteklosti dosegle 
tudi ženske reprezentance v kvalifikacijah za 
evropska in svetovna prvenstva. Tako je član-
ski ženski reprezentanci v kvalifikacijah za 
svetovno prvenstvo leta 2007 uspelo v 2. divi-
ziji evropskega ženskega nogometa v konku-
renci Hrvaške, BIH in Malte osvojiti 1. mesto 
z maksimalnim izkupičkom točk, v kvalifikaci-
jah za Evropsko prvenstvo leta 2009 pa v kon-
kurenci Francije, Islandije, Srbije in Grčije pa 
3. mesto, ki je prineslo dodatne kvalifikacije 
za uvrstitev na Evropsko prvenstvo, kjer pa je 
bila žal uspešnejša Ukrajina. V 2. krog kvalifi-
kacij za uvrstitev na Evropsko prvenstvo pa se 
je leta 2009 uspelo uvrstiti tudi reprezentanci 
mladink do 19 leta starosti. Žal pa vsi navede-
ni uspehi v javnosti niso bili odmevni, kot bi si 
glede na dosežke zaslužili.

Kljub številnim oviram pa tudi v Sloveniji de-
kliški in ženski nogomet pridobiva vedno večjo 
veljavo in gre po stopinjah, ki ga je prehodil v 

Ženski nogomet
državah, ki veljajo za razvite na področju žen-
skega nogometa. V Sloveniji potekajo števil-
ne aktivnosti na področju dekliškega in žen-
skega nogometa, v katere se vključuje vedno 
več deklet, v dekliška tekmovanja se vključu-
jejo nove sredine.

Veseli tudi, da se povečuje zanimanje javnosti 
in medijev za ženski nogomet, kar je bilo raz-
vidno tudi v kvalifikacijah za uvrstitev deklet 
WU17 na Evropsko prvenstvo in kvalifikacijah 
za uvrstitev v UEFA Ligo prvakinj, ki so bile 
odigrane v začetku meseca avgusta v Pomur-
ju in ki so na tribune stadionov privabile lepo 
število ljubiteljev nogometa.

Izvršni odbor NZS je v letošnjem letu sprejel 
Strategijo razvoja dekliškega in ženskega no-
gometa za obdobje 2013-2017, ki vključuje cilje 
in ukrepe za nadaljnji razvoj dekliškega in žen-
skega nogometa. Sama strategija ženskega 
nogometa še posebej poudarja medsebojno 
povezanost med različnimi nogometnimi de-
ležniki. Naloga vseh nogometnih deležnikov 
je, da se zavedamo pomena razvoja in vloge 
ženskega nogometa, ter tako s skupnimi mo-
čmi in vključevanjem pripomoremo k razvoju 
dekliškega in ženskega nogometa v Sloveniji.

Nadaljnji razvoj dekliškega in ženskega no-
gometa pa je vsekakor močno povezan tudi 
s promocijo, ki mora biti konstantna v vseh 
medijih in zajemati vse vidike dekliškega in 
ženskega nogometa. Tukaj mora glavno vlogo 
odigrati NZS, ki lahko v prihajajočem obdobju 
s svojimi aktivnostmi spremeni odnos javnosti 
do ženskega nogometa.

Branko Gros
Predsednik Komisije NZS za ženski nogomet
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Tokratna, 51. številka Našega no-
gometa je v celoti posvečena žen-
skemu in dekliškemu nogometu 
in podaja kratek pregled klubskih 
aktivnosti na tem področju. Dekli-
ški in ženski nogomet se ne more 
ponašati z dolgo zgodovino, pred-
vsem v Sloveniji ne, a je kljub temu 
zaznati velik interes med nacional-
nimi zvezami in klubi za sodelo-
vanje in delovanje na tem podro-
čju.  NZS je pred kratkim sprejela 
strategijo za razvoj dekliškega in 
ženskega nogometa v Sloveniji, ki 
predstavlja temelj za nadaljnji ra-
zvoj. 
Verjamemo, da boste na nasle-
dnjih straneh odkrili kaj novega in 
zanimivega, saj ženski in dekliški 
nogomet zaenkrat še ne uživa tako 
velikega zanimanja javnosti kot 
moški, upamo pa, da se bo to v 
kratkem spremenilo, predvsem za-
radi uspešnih predstav naših repre-
zentanc in klubov. Tudi to številko 
si boste lahko prebrali v digitalni 
obliki, preko aplikacije Trafika.

Ekipa revije Naš nogomet



Tudi dekleta 
igrajo nogomet! 
Bi ga poskusila 
igrati tudi ti? 

V zadnjih nekaj letih statistika beleži številne 
rekorde gledalcev ženskega nogometa na ni-
voju tekmovanj UEFA in FIFA, saj si je leta 
2011 otvoritveno tekmo svetovnega pokala na 
berlinskem olimpijskem stadionu, v kateri je 
gostiteljica Nemčija premagala Kanado, ogle-
dalo kar 73.680 ljudi. Skupaj si je to prvenstvo 
ogledalo 845.751 gledalcev. Že naslednje leto si 
je klubsko finale ženske lige prvakinj UWCL v 
Münchnu ogledalo 50.212, finale Olimpijskih 
iger med ZDA in Japonsko pa 80.203 gledalcev. 
 
Leto 2013 je leto Evropskega ženskega prven-
stva UEFA Women's Euro 2013, ki se je odvi-
jal na Švedskem. Ambasadorja tega prvenstva 
sta bila nekdanja nemška reprezentantka Steffi 
Jones in nekdanji švedski reprezentant Patrik 
Andersson. Tako je Patrik Andersson v enem 
od svojih intervjujev pojasnil svoje videnje stra-
sti do ženskega nogometa na Švedskem. Pravi, 
da se trudijo za enake možnosti, kar velja tudi 
za nogomet. Naslov je letos osvojila Nemčija, 

ki  velja za vrhovno silo v Evropi, in ki bazira 
na tradicionalno močnem bazenu talentov. Pa 
vendar ne gre omeniti samo najmočnejše. V 
finalu je igrala tudi Islandija. Islandska repre-
zentantka Sara Björk Gunnarsdottier je zapi-
sala, da je »cool« slišati ljudi, ko jo sprašujejo, 
le kako je lahko Islandiji uspelo priti na finale, 
saj je država s samo 300.000 prebivalci. Če so 
številne predstavitve idolov moškega nogome-
ta že stalnica, pa so v mednarodnem prostoru 
zmeraj bolj opaznejše predstavitve ženskih no-
gometnih talentov. Saj so ravno igralke lahko 
»idoli« za mlajše generacije. Letošnja predsta-
vitev je vezana na dogajanja na Švedskem. Tako 
se je predstavila generacija vzhajajočih talentov, 
kot so npr. Dzsenifer Marozsan (Nemčija), hči 
nekdanjega madžarskega reprezentanta, ki je 
doživela svoj debi v nemški ligi že pri 14-ih le-
tih. Sherida Spits, Nizozemska, ki je igrala no-
gomet skupaj z dečki v svojem domačem oko-
lju, klubu VV Sneecko, nato pa se je pridružila 
Heerenveenu, kjer je postala kapetanka. Z svo-

jimi 23 leti je osvojila BeNe ligo. Katrine Veje iz 
Danske prihaja prav tako iz majhnega mesteca, 
a ji je uspel preboj v znameniti FC Malmo, in 
je zelo priljubljena med domačimi navijači, saj 
cenijo njeno hitrost, znanje, tehnične veščine 
in občutek za gole. Maie-Laure Delia, Francija, 
je diplomantka akademije Clairefontaine. Jeni-
fer Hermoso, Španjia, ki je bila ključna članica 
Rayo Vallecano, sedaj igra za švedski znani klub 
Tyreso FF. Annika Kukkonen iz Finske pa je 
stalna članica A ekipe že od svojega 23. leta da-
lje, Caroline Graham Hansen iz Norveške je bila 
stara komaj 16 let, ko je zaigrala za A nacionalno 
ekipo, medtem ko je bila 26-letna Elena Mo-
rozova iz Rusije večkratna nagrajenka v Rusiji, 
med drugim tudi igralka leta 2007 s klubom FC 
Rossiyanka. Igralka iz sosednje Italije, Alice Pa-
rici, pa poleg nacionalne reprezentance študira, 
saj je njen drugi cilj, da bo  postala diplomirana 
medicinska sestra.  Tudi v Sloveniji so med no-
gometašicami podobne zgodbe. So igralke, ki so 
iz lige SŽNL že uspele  s transferji v tujino, kot 

Čeprav UEFA ugotavlja, da se je njena vez z ženskim nogometom pričela šele pred nekaj več kot 
30 leti, je sedaj več kot očitno, da je finale ženskega nogometa zmožen napolniti velike stadione in 
pritegniti številne gledalce pred TV zaslone - tako na klubskem kot na nacionalnem nivoju. 
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so Avstrija, Italija, Islandija. Čeprav tu ne gre za 
finančne transferje v takem smislu, kot pri fantih, 
pa se iz 1. SŽNL vsako leto uspe kakšni igralki 
prebiti v druge lige. Najboljši primer je Domi-
nika Čonč, ki poleg igranja marljivo in uspešno 
študira. Članice mladinskih WU17 in WU19 
reprezentanc imajo možnost uveljavitve statusov 
kategoriziranih športnic. 
Opazno je, da  UEFA sledi trendu hitrega razvoja 
znotraj svojih članic, in bo v naslednjem evrop-
skem prvenstvu UEFA Women's EURO odprla 
vrata kar 16-im finalistkam. V zvezi s tem je po-
dala izjavo tudi dolgoletna angleška selektorica 
Hope Powel, ki pravi da je vidno, kako se standar-
di v ženskem nogometu iz leta v leto izboljšujejo. 
Prepričana je, da bo povečan format tega tekmova-
nja pomagal ostalih državam pri razvijanju dekli-
škega/ženskega nogometa na  njihovih nivojih, in 
s tem postati konkurenčnejši. Vse to pa je nov mo-
tiv, a tudi nova zaveza za njene članice – nacional-
ne zveze, da nadalje in pospešeno v okviru svojih 
programov razvijajo dekliški nogomet. Tudi NZS 
se je v želji po nadaljnjem razvoju ženskega nogo-
meta v Sloveniji pridružila z novo strategijo o žen-

skem in dekliškem nogometu, ki posta-
vlja okvir razvoja ženskega in dekliškega 
nogometa za obdobje 2013-2017. Poleg 
rednih domačih tekmovanj se je reali-
ziral pilotni projekt UEFA Rada Igram 
nogomet in ti?, katerega namen je pro-
mocija skavtsko-festivalnih dni, s kate-
rimi želimo širiti promocijo dekliškega 
nogometa in ga predstaviti športnicam 
in šolarkam, da lahko tudi v ženskem 
nogometu izrazijo svoje športne po-
tenciale. V letu 2013 je NZS ta projekt 
realizirala v Mariboru, Ljubljani ter v 
Kopru. V Kopru je projekt potekal v 
sklopu 4. festivala športa mladih, kjer 
je sodelovalo preko 260 osnovnih šol 
in več kot 3000 otrok. Vsa dekleta so 
imela možnost sodelovati v tej akciji  
in pridružilo se jih je skoraj 300. Zara-
di odličnega odziva tako v Mariboru, 
Ljubljani in Kopru, NZS želi nada-
ljevati z tem sporočilom tudi v letu 
2014.

Vesna Vasilič
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Evropska Liga prvakinj 
cilj za prihodnost

Medtem ko je bila moška Liga prvakov v svoji 
prvotni obliki uvedena leta 1955 na pobudo 
francoskega časnika L'Equipe in njenega ure-
dnika Gabriela Hanota, pa so morale ženske na 
ustanovitev ženskega klubskega tekmovanja ča-
kati vse do leta 2001, ko je v prvi sezoni UEFA 
Women's Cup sodelovalo 33 klubov, naslov pa je 
odšel v Frankfurt. Le devet let po ustanovitvi je 
tekmovanje doživelo celovito prenovo in v sezo-
no 2009/10 stopilo v novi podobi in pod novim 
imenom – UEFA Women's Champions League. 

50 klubov iz vse Evrope, med njimi so bile letos 
tudi slovenske prvakinje ŽNK Pomurje Teleing, 
se je na kvalifikacijskih turnirjih potegovalo za 32 

mest v 2. krogu tekmovanja. Slovenske prvakinje 
so igrale v skupini 5 in na koncu zasedle 2. mesto 
v skupini za poljsko ekipo RTP Unia Raciborz 
ter tako z las izpadle iz nadaljnjega tekmovanja. 
Kljub temu pa so s svojimi predstavami v leto-
šnjem tekmovanju lahko zadovoljne, saj je opazen 
določen napredek. Najuspešnejši slovenski ženski 
klub v tekmovanju pa je ŽNK Krka, saj se je v se-
zoni 2002/2003 uvrstila med 16 klubov v UEFA 
Women's Cup, leta 2010 pa se je skozi kvalifikacije 
prebila med 32 najboljših ženskih nogometnih 
ekip, v UEFA Women's Champions League.  

V Ligi prvakinj trenutno prevladujejo nemški 
klubi, saj so v zadnjih 12 letih lovoriko najbolj-

šega ženskega kluba na stari celini osvojili kar 
sedemkrat (Frankfurt trikrat, Potsdam dvakrat, 
FCR, Duisburg in Wolfsburg po enkrat). Pri 
tem je potrebno poudariti, da se je število nacio-
nalnih zvez, katerih klubi sodelujejo v tekmova-
nju, povišalo s 33 v letu 2001 na 46 v letu 2013. 

Z nadaljnjim razvojem in sistematičnim delom 
na področju dekliškega in ženskega nogometa 
v Sloveniji si nekega dne lahko obetamo, da bo 
po ŽNK Krka še kak slovenski klub zaigral v 
glavnem delu najmočnejšega evropskega klub-
skega tekmovanja.

Tina Turkl

Čeprav je večjemu delu javnosti dokaj neznano, pa se za naslov najboljšega kluba v Evropi borijo 
tudi ženske. Tri slovenske ekipe so se doslej podale v kvalifikacije za UEFA Women’s Cup in pa 
UEFA Champions League, namreč ŽNK Rudar Velenje, ŽNK Pomurje in ŽNK Krka.
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Zgodovina Ženskega nogometnega kluba Po-
murje sega v leto 1999, ko si je treninge moške 
ekipe prišlo ogledat kar nekaj deklet. Dekleta 
so hitro odgovorila na izziv, da bodo same za-
čele trenirati, ko jih bo na trening prišlo deset. 
Na naslednji moški trening je prišlo 12 deklet, 
ki so 4. novembra 1999 opravile prvi trening.  
Že po osmih mesecih delovanja so dekleta pod 
vodstvom g. Mitje Goloba svoje spretnosti pr-
vič preizkusila z nastopom v državni ligi deklet 
do 15 let. 

Po uvodnem krstu v državnih tekmovanjih 
je klub po vsega dveh letih delovanja v sezoni 
2001/2002 osvojili prvi naslov državnih prva-
kinj, in sicer v selekciji deklet do 15 let. Sezona 
2002/2003 je pomenila nov mejnik v zgodovi-
ni ŽNK Pomurje. Prišlo je do združitve z ŠD 
LEN iz Murske Sobote, ekipa pa je prvič nasto-
pila tudi v 1. Slovenski ženski nogometni ligi in 
se zaradi boljših pogojev za delo preselila v Fi-
lovce. Klubu se je pridružila tudi ena najboljših 
slovenskih igralk Anica Korpič. Krstno sezono 
v 1. SŽNL je ekipa zaključila na zelo spodbu-
dnem 4. mestu. 

V sezoni 2004/2005 je ŽNK Teleing Pomurje 
osvojil prvi naslov v članski kategoriji – naslov 
pokalnih prvakinj Slovenije. Osvojitvi tega 
naslova pa je sledila »zlata era« pomurskega 
ženskega nogometa, saj so se v klubu v naslednji 
sezoni veselili prvega naslova članskih državnih 
prvakinj, kar je prineslo tudi vstopnico za so-
delovanje v kvalifikacijah za UEFA Women´s 
Champions League. V klubu so se lotili tudi 
zahtevne organizacije enega od kvalifikacijskih 
turnirjev, kar je vsekakor doprineslo k popula-
rizaciji ženskega nogometa v Pomurju, ekipa pa 
je dostojno predstavljala slovenski ženski nogo-
met v močni konkurenci evropskih klubov.
V sezoni 2009/2010 so se preselili v novo oko-
lje, v nekdaj najbolj nogometno slovensko vas 
Beltince, kjer sedež kluba ostaja še danes. Tre-
nutno delovno okolje zagotavlja odlične pogo-
je za treninge, prav tako pa tekme spremlja za 
slovenske razmere zadovoljivo število gledalcev.
V sezoni 2011/2012 je selekcijam kluba uspe-
lo postaviti nov mejnik, ki bo ga težko presegel 
katerikoli od klubov, saj so osvojili kar 9 od 10 
možnih naslovov državnih prvakinj, ki jih je 
moč osvojiti v slovenskem ženskem nogometu:

ŽNK Teleing Pomurje
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O klubu:
Ime kluba: ŽNK Teleing Pomurje 
Leto ustanovitve: 1999
Selekcije: SŽNL, DU17, DU15, DU13, DU10
Predsednik kluba: Stanko Ivanušič 
Spletna stran: http://www.znkpomurje.com

Kontakt:
Štefan Kozic
tel.: 031 677 144

e-mail: stefan.kozic@znkpomurje.com

Članice: 
naslov državnih prvakinj 
naslov pokalnih prvakinj
naslov državnih prvakinj v Zimski ligi 
malega nogometa
U17: 
naslov državnih prvakinj 
naslov pokalnih prvakinj
naslov državnih prvakinj v Zimski ligi 
malega nogometa
U14:
naslov državnih prvakinj 
naslov državnih prvakinj v Zimski ligi 
malega nogometa
U12:
3. mesto v tekmovanju deklet do 12 let 
naslov državnih prvakinj v Zimski ligi 
malega nogometa



9

Z osvojitvijo naslova državnih prvakinj je po-
murska ekipa ponovno nastopila v kvalifikaci-
jah za UEFA Women´s Champions League, 
njihove nasprotnice pa so bile predstavnice 
Turčije, Švice in Latvije. Uvrstitev v nadaljeva-
nje tekmovanja se je ekipi ob dveh zmagah in 
enem porazu izmuznila le za las. 
Z odličnimi rezultati so nadaljevali tudi v se-
zoni 2012/2013.

V klubu je trenutno aktivnih 70 igralk. V re-
prezentancah Slovenije U15, U17 in U19 
igra kar šestnajst igralk ŽNK Teleing Pomur-
je, sedem pa jih je standardnih članic članske 
ženske nogometne reprezentance Slovenije. 
Klub daje velik poudarek na delu z mladimi, 
saj je vizija kluba s sistematičnim in kvalite-
tnim delom »ustvarjati« mlade uspešne no-
gometašice, ki so lahko v trenutnih razmerah v 
slovenskem ženskem nogometu edina obljuba 
za uspešno prihodnost kluba. Selekcije U10, 
U12 in U14 tako poleg državnih lig sodelu-
jejo tudi v ligah MNZ, kjer svoje znanje utr-
jujejo in preizkušajo v tekmah z fantovskimi 
ekipami. Mladim dekletom s sistematičnim in 
dolgoročno naravnanim sistemom treninga v 
klubu nudijo organizirano in strokovno vode-

no obliko izrabljanja prostega časa, pri čemer 
je v ospredju tudi vzgojni pomen delovanja. 
V klubu je prostovoljno aktivnih čez 50 ljudi, 
ki omogočajo nemoteno delovanje kluba ter 
hkrati skrbijo, da se lahko mlade športnice na 
organiziran način vključujejo v ženski nogo-
met v vseh tekmovalnih kategorijah, ki so v 
Sloveniji organizirane. 

V klubu je trenutno aktivnih pet trenerjev in 
en trener vratark. Od tega so kar tri trenerke, 
dve članici j kluba sta aktivni sodnici, ena pa 
opravlja tudi funkcijo delegatke. V klubu da-
jejo velik poudarek tudi stalnemu ter kvalite-
tnemu izobraževanju in izpopolnjevanju vseh 
trenerjev. 

Trdo delo in rezultate ekip ŽNK Teleing Po-
murje je opazila tudi lokalna javnost, saj je klub 
lani osvojil naziv Naj športne ekipe Pomurje, v 
letošnji konkurenci pa zasedel 2. mesto. Prejeli 

DOSEDANJI USPEHI KLUBA V ŠTEVILKAH:

Članice 
9 osvojenih naslovov državnih prvakinj
U17 (U16)
7 osvojenih naslovov državnih prvakinj
U14 (U15) 
10 osvojenih naslovov državnih prvakinj
U12
7 osvojenih naslovov državnih prvakinj
Skupaj – 33 naslovov

so tudi priznanje za najboljši športni kolektiv 
Občine Beltinci, Tanja Vrabel in Mateja Zver 
pa sta bili v zadnjih dveh letih proglašeni za 
najboljši športnici Pomurja.

Ž N K  T E L E I N G  P O M U R J E



Ženski nogometni klub Rudar Škale  je prvi 
slovenski ženski nogometni klub, saj je bil usta-
novljen že leta 1982, takrat pod imenom ŠD 
Škale. Skozi leta je klub zamenjal kar nekaj imen, 
predvsem zaradi združitve ljubezni do nogometa 
z drugimi delujočimi klubi, danes pa je poznam 
kot ženski nogometni klub Rudar Škale. 

V letih od ustanovitve kluba pa do danes je 
vodstvo pod taktirko g. Hermana Arliča sku-
paj in predvsem zahvaljujoč igralkam doseglo 
izjemne uspehe:
- 1993 leta je v Sloveniji potekalo 1. državno 
prvenstvo v velikem nogometu, v katerem so 
med 10 ekipami dosegle 2. mesto
- 1993 leta so bile evropske prvakinje delavske 
olimpijade v Berlinu
- 1995 leta so bile 3. na evropskih mladinskih 
igrah v Zaragosi v Španiji
- 6-krat so bile državne prvakinje 
  v malem nogometu
- 4-krat pokalne prvakinje 
  v velikem nogometu
- 3-krat državne prvakinje v  
velikem nogometu

- od leta 2004 pa do 2007 so klub v državnem 
prvenstvu zastopali le mladinski pogoni
- od leta 2008 pa v državnem prvenstvu zopet 
nastopa članska ekipa

Leta 2008 je ženski nogometni klub Rudar Škale 
ponovno zaživel v vseh selekcijah. Na pobudo di-
rektorja Premogovnika Velenje, dr. Milana Med-
veda, velikega ljubitelja nogometa, se je ŠD Škale 
združilo z obstoječim klubom NK Rudar Vele-
nje in v državno prvenstvo zopet vpeljalo član-
sko ekipo. V sezonah 2008/2009 in 2009/2010 
1. SŽNL je klub osvojil 4. mesto, v sezonah 
2010/2011 in 2011/2012 pa 3. mesto. 

Ženski nogometni klub Rudar Škale so v se-
zoni 2012/2013 prvič v tekmovanjih NZS za-
stopale vse štiri selekcije. Vse selekcije delujejo 
na Stadionu ob jezeru, kjer imajo na razpolago 
pet igrišč (glavno igrišče, pomožno igrišče, 
mala in velika umetna trava ter parkur), fi-
tnes in atletsko stezo. Čez zimo selekciji U17 
in članice ostanejo zunaj in koristijo umetno 
travo, atletsko stezo in fitnes, medtem ko se 
dekleta U14 in U12 na zimsko ligo in spomla-

ŽNK Rudar Škale 
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O klubu:
Ime kluba: ŽNK Rudar Škale 
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Predsednik kluba: Herman Arlič 
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danski del sezone pripravljajo v OŠ Škale, v 
Rdeči dvorani ali pa v Šolskem centru Velenje. 

V predhodni tekmovalni sezoni so barve 
kluba zastopala tudi dekleta U17, ki so že v 
svojem premiernem nastopu v ligi navdušila z 
izjemnimi dosežki. 
V klubu so še posebej ponosni na reprezentant-
ke, saj jih kar šest zastopa slovenske barve. Anja 
Levačič je članica slovenske ženske A reprezen-
tance, Maruša Sevšek, Zala Gomboc, Tina Ma-
rolt, Alma Pijukovič so članice reprezentance 
U19, Lara Prašnikar pa članica reprezentance 
U17. Dve igralki pa sta članici reprezentance 
BiH, Moira Murič in Marijana Jevtić. 

Vodstvo, ki ga poleg predsednika Hermana Ar-
liša sestavljajo še direktor Jože Kos, sekretarka 
Ana Kos, fizioterapevt Luka Čosić, trener članic 
Dušan Uršnik, trener U17 in pomočnik trenerja 
pri članicah Zvone Čosić, trener mlajših selekcij 
Stjepan Pranjič in pomočnica trenerja mlajših 
selekcij Lavra Zagajšek, si želi ženski nogomet 
razširiti po šaleško-savinjski in celjski regiji in de-
kletom omogočiti kvalitetne treninge v Velenju 
na Stadionu ob jezeru. Cilj je popularizacija žen-
skega nogometa, povečanje baze nogometašic 
ter s pomočjo trdega dela doseči uspehe, ki ti s 
trdim delom in voljo ne uidejo. 

Ž N K  R U DA R  Š K A L E



V sezoni 2011/2012 so v Radomljah aktivno 
začeli s projektom ženskega nogometa, tekmo-
vali pa so v ligaškem tekmovanju z ekipo deklic 
U14 in v zimskih ligah z vsemi selekcijami. Pod 
okriljem NK Radomlje je tako treniralo 40 de-
klet. Počasi, a vztrajno so nadaljevali z delom 
in postavljali temelje za prihajajočo sezono (se-
zono 2012/2013), v kateri so v celotni sistem 
tekmovanja, pod okriljem novo ustanovljenega 
Ženskega nogometnega kluba Radomlje, prija-
vili vse ženske selekcije - U12, kadetinje (U14), 
mladinke (U17) in članice (skupno nekaj 

manj kot 100 igralk). Pred nogometno sezono 
2012/2013 so se v Radomljah odločili usta-
noviti ženski nogometni klub, ki je po dolgem 
času prvi ženski nogometni klub v Ljubljani in 
njeni bližnji okolici, ki nastopa v vseh tekmova-
njih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije.

Dekleta mlajših kategorij U12 in U14 trenirajo 
tri do štirikrat na teden pri strokovno usposo-
bljenih in izobraženih trenerkah Manci Jereb, 
Romani Rojc in Adrijani Bogolin. Treningi 
potekajo v Športnem parku Radomlje in v te-
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O klubu:
Ime kluba: ŽNK Radomlje
Leto ustanovitve: 2011
Predsednik kluba: Uroš Juračič
Selekcije: Članice, DU17, DU14, DU12, DU10
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e-mail: info@znk-radomlje.si/
gsm: 031 602 318 (Peter Kristan)

ŽNK Radomlje
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lovadnici OŠ Preserje pri Radomljah. Dekleta 
tekmujejo v tekmovanjih deklet U12 in U14, 
glavni cilj pa ni tekmovanje, temveč sodelova-
nje. Primarni cilj ŽNK Radomlje je v športno 
dejavnost vključiti čim več deklet in jih tako 
posledično vzgojiti v zdrave, zrele in odgovorne 
osebnosti. Za najmlajša dekleta v klubu pripra-
vljajo tudi spoznavne dneve nogometa po šolah 
v okvirju projekta »Dekleta si želijo nogome-
ta«, s katerimi so pričeli že v letu 2012 in za 
katerega je izkazano veliko zanimanje tako šol 
kot športnih pedagogov.

Dekleta ekipe U17 trenirajo štirikrat tedensko 
in tekmujejo v ligi deklet NZS. Ekipa je sesta-
vljena iz pridnih in marljivih deklet, ki pridno 
trenirajo pod vodstvom izkušenega trenerja 
Meha Bašiča, ter tako srkajo znanje iz dneva 

v dan, kar se kaže tudi na njihovih predstavah 
na zelenicah. Začetek sezone je bil za ekipo te-
žak, negotov, vendarle pa so dekleta pokazala 
izjemno voljo in moč ter se zavoljo treningov 
izjemno povezala. Nekatera izmed deklet ima-
jo potencial, da v prihodnosti zaigrajo tudi za 
člansko ekipo.

Ekipo članic sestavlja 25 igralk, od tega kar 
nekaj reprezentantk. Dekleta trenirajo štiri do 
petkrat tedensko pod vodstvom trenerja Petra 
Kristana. Ekipo krasi izjemna pozitivna energi-
ja, sproščenost in prijateljski odnosi med igral-
kami. Povprečna starost igralk je izjemno nizka, 
v povprečju 19 let, kar pomeni da je to ekipa, 
ki se še razvija, na poti razvoja pa s svojimi re-
zultati že sedaj navdušuje privržence ženskega 
nogometa v Radomljah in po vsej državi. 

V klubu se zavedajo, da je vloga ženskega nogo-
meta v slovenskem športnem prostoru majhna 
in neopazna, zato poskušajo storiti vse, da zadevo 
obrnejo v pozitivno smer ter poskrbeti za večjo 
prepoznavnost nogometašic in domačega ženske-
ga nogometa. Njihov primarni cilj je, da ženskemu 
nogometu namenimo veliko pozornosti, zato so 
delovanje ženskega kluba podprli s številnimi me-
dijskimi aktivnostmi, kot je npr. internetna stran 
(http://www.znk-radomlje.si), koledar ženske 
članske ekipe za leto 2013 in podobno... Za prepo-
znavnost kluba so poskrbeli z novim inovativnim 
klubskim grbom, ki prepleta tradicijo z današnjim 
časom. V klubu dekletom nudijo odlične pogoje 
za trening v okviru prekrasnega Športnega parka 
Radomlje, organizirajo letne in zimske priprave 
ter skrbijo za udeležbo na mednarodnih prijatelj-
skih srečanjih in turnirjih (Cordial Cup). 

Ž N K  R A D O M L J E



Ženski nogometni klub Maribor je bil usta-
novljen oktobra leta 2005, trenutno pa deluje 
v športnem parku Tabor. Dekleta tekmujejo v 
1. SŽN ligi, članice in dekleta U17 pa tudi v 
slovenskem pokalu pod okriljem Nogometne 
zveze Slovenije.
V prvi tekmovalni sezoni po ustanovitvi, v se-
zoni 2006/2007, so igrale predstavnice članske 
ekipe in deklet U17, v naslednji dve tekmovalni 
sezoni pa so v klubu prijavili člansko, U17 in  
ekipo U14. V tekmovalni sezoni 2010/2011 
so prvič tekmovala tudi dekleta U12. V sedmih 
letih oziroma šestih tekmovalnih sezonah so 
uspeli sestaviti štiri selekcije. Trije trenerji skr-
bijo trikrat tedensko za kvalitetno vadbo deklet 
skozi vse leto. Po končanem jesenskem delu pr-
venstva se dekleta pripravljajo v telovadnici na 

zimsko futsal ligo in tako tudi v hladnejših me-
secih ostanejo v dobri telesni pripravljenosti za 
spomladanski del prvenstva in slovenski pokal.

V preteklih letih so v klubu dosegli kar nekaj 
uspehov, največje med njimi dekleta U17,  ki 
so v treh zaporednih sezonah postale prvaki-
nje v zimski futsal ligi, v  tekmovalnih sezonah 
2009/10 in 2010/11 pa so osvojile slovenski 
pokal in drugo mesto v prvenstvu. V sezoni 
2011/12 so dekleta U12 osvojila državno pr-
venstvo. Igralke ŽNK Maribor so prav tako 
članice vseh štirih reprezentančnih selekcij. Cilj 
ŽNK Maribor je dekletom iz regije omogočiti 
treniranje nogometa v Mariboru. S kvalitetno 
trenersko ekipo je na prvem mestu vzgoja do-
mačih igralk. 

ŽNK Maribor
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Nogometna emancipacija žensk v Jevnici, vasici 
med Litijo in Ljubljano, se je začela leta 1997, 
ko so dekleta in žene brezkompromisno stopile 
v šport, ki je bil nekoč rezerviran izključno za 
moške. Jevničanke so še istega leta začele na-
stopati v državni ligi, čez dve leti pa se je eki-
pa nogometašic oblikovala tudi v sosednji vasi 
Senožeti. Kluba ŽNK Jevnica-Pijavke in ŽNK 
Senožeti sta kmalu ugotovila, da bodo nogome-
tašice veliko močnejše, če se združijo, zato sta 

strnila svoje vrste in se v ligo prijavila pod ime-
nom ŽNK Senožeti, pod katerim sta igrala vse 
do sezone 2009/10. V tem obdobju so dekleta 
zamenjala kar nekaj nogometnih igrišč po vsej 
občini Dol pri Ljubljani, leta 2009 pa so se na 
povabilo predsednika NK Jevnica Cirila Peter-
ce odločila, da se pridružijo fantom in zaigrajo 
pod skupnim imenom. 
Združenost nogometašev in nogometašic 
pod isto streho se je v teh nekaj letih izkazala 

ŽNK Jevnica
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O klubu:

Vodja ŽNK: Saša Pucelj
Predstavnik kluba: Velaga Tabakovič
Trener članic: Tomaž Upelj
Trenerka ekipe deklet U17 in deklic U14: 
Nina Čebin
Trenerka ekipe deklic U12: Andreja Gaber
Fizioterapevtka: Špela Poglajen
Spletna stran: www.jevnica-sport.eu

Kontakt: 
Naslov: ŽNK Jevnica, Jevnica 27, 1281 Kresnice
Tel. št.: 040/435-626
Elektronski naslov: nk.jevnica@gmail.com
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za pozitivno, klub pa je na to sožitje ponosen. 
Pohvali se lahko s šestimi mlajšimi selekcijami 
(fantje U6, U9 in U12 ter deklice U12, U14 
in U17), dvema članskima ekipama (ženske in 
moški) ter veteransko ekipo, skupaj s približno 
200 člani. Delo v klubu temelji na prostovolj-
stvu, ki je nagrajeno z dobrimi rezultati ekip in 
z zadovoljnimi obrazi igralk in igralcev. Odnosi 
znotraj kluba so že dobro utečeni - za primarno 
komunikacijo v klubu in navzven kot vodja žen-
skih selekcij skrbi Saša Pucelj, neposredno na 
tekmah pa klub kot predstavnik kluba zastopa 
Velaga Tabakovič.  
Ekipe v Jevnici medsebojno sodelujejo in si 
pomagajo, pa naj bo to v dobrem ali slabem. 
Dekleta podpirajo fante na njihovih tekmah in 
obratno, skupaj se zabavajo na novoletnih zaba-
vah ali poletnih piknikih, otroci poleti skupaj 

trenirajo na nogometnih taborih, že tradicio-
nalno pa vsako leto okrog 100 članov, članic, ve-
teranov in mladink odpeljejo na zimske pripra-
ve v Umag. Člani društva znajo stopiti skupaj in 
se zbrati tudi na delovnih akcijah, ki se zgodijo 
ob prav tako tradicionalnih poplavah, saj Sava 
nekajkrat letno uniči ali pa vsaj minimalno pri-
zadene igrišča v športnem parku. 
Igralke in igralci imajo na voljo vso infrastruk-
turo, ki jo potrebujejo za nemoteno treniranje 
- glavno igrišče s tribunami, pomožno igrišče, 
manjše igrišče z umetno travo in reflektorji, be-
tonsko igrišče, v zimskih mesecih pa koristijo 
tudi manjšo telovadnico.
Člansko ekipo vodi Tomaž Upelj, bivši trener 
jevniške moške članske ekipe, ki se trenutno 
sooča s precej pomlajeno člansko ekipo, a v pri-
hodnosti pod pogojem vztrajnosti in pridne-

ga treniranja računa vsaj na ponovitev sezone 
2010/11, ki velja za najuspešnejšo do sedaj, saj 
so članice osvojile naslov državnih pokalnih 
prvakinj in ligaških podprvakinj. O dobrem 
vzdušju v ekipi priča tudi dejstvo, da punce pri-
hajajo iz praktično vseh delov Slovenije - poleg 
domačink ekipo med drugim sestavljajo dekleta 
z Obale, Prekmurja, Bele Krajine, Gorenjske in 
Pohorja.
Mlajše selekcije so v rokah Nine Čebin in An-
dreje Gaber, ki sta postavili temelje za razvoj 
ženskega mladinskega pogona v klubu. V za-
dnjem letu so se mlajše selekcije tako številčno 
močno okrepile, s tem se je dvignila tudi kvali-
teta in deklice so nanizale že prve vidne uspehe. 
Trenerki sta se povezali z okoliškimi osnovnimi 
šolami, kjer sta deklicam v okviru športne vzgo-
je predstavili nogomet, v popoldanskem času 
so se deklice lahko udeleževale t.i. Dnevov no-
gometa, ki so se odvili v Litiji, Jevnici in Dolu, 
predvsem pa je za klub pomembno sodelovanje 
z NK Litija, saj trenerki nekajkrat tedensko iz-
vedeta nogometne treninge tudi na njihovem 
igrišču.

Ž N K  J E V N I C A



Ženski nogomet klub Dornava, je bil ustano-
vljen septembra 2007 v organizacijskem okvi-
ru Športnega društva Dornava, ki deluje že od 
leta 1954. Klub je ustanovila Mihaela Arnuš, 
ki je pripravila tudi organizacijsko, finančno 
in strokovno strukturo za dvig ženskega nogo-
meta na raven, ki bi v prihodnosti zagotavljala 
dobre rezultate ženskega nogometa na vseh 
področjih.
Prvo leto ustanovitve so članice ŽNK Dorna-
va pridno trenirale, nato pa s športno sezono 
2008/2009 vstopile v 1. žensko nogometno 
ligo. Začetki so bili težavni, a vztrajnost igralk, 
vodstva, ter podpora celotnega ŠD Dornava 
je v športni sezoni 2010/2011 igralke ŽNK 
Dornava le pripeljala do prvih točk in dviga na 
lestvici. Od takrat do sedaj se točke in mesto 
na lestvici vztrajno zvišujejo. Vsako sezono s 
klub člansko ekipo tekmuje tudi v pokalnem 
tekmovanju in zimski ligi malega nogometa. 
Z mlajšimi kategorijami pa zraven nastopanja 
v okviru tekmovanj NZS sodeluje tudi v ligi 
MNZ Ptuj, kjer dekleta tekmujejo z mlajšimi 
selekcijami dečkov. 
Leta 2009 se je v okviru ŽNK Dornave usta-
novila selekcija deklic U14, naslednje leto pa 
še selekcija deklic U12. V sezoni 2010/2011 
so deklice U12 osvojile 3. mesto na tekmova-

nju omenjene selekcije. V sezoni 2011/2012 
so se deklice U14 dvignile na lestvici za štiri 
mesta, deklice U12 pa so v tej sezoni postale 
podprvakinje Slovenije. 
Z ustanovitvijo omenjenih selekcij je ženski 
nogometni klub Dornava prevzel nove cilje in 
naravnanost kluba pri vzgoji deklic v pozitiv-
ne, optimistično naravnane mlade osebe, ter 
njihovo izobraževanje skozi kakovostne tre-
ninge v vrhunske nogometašice. 
ŽNK Dornava ima vseskozi veliko podpo-
ro pri donatorjih, ter pri vseh sodelujočih 
v klubu, ki s skupnimi močmi od leta 2008 
vsako leto pripravljajo prireditev »Nogomet 
nas združuje«. Klub je leta 2011 izgubil tri 
pomembne člane, zato se je prireditev takrat 
preimenovala v Memorial Mihaele Arnuš, 
ustanoviteljice kluba.  
Od ustanovitve naprej v klubu zaznavajo ve-
dno večje zanimanje deklet za nogomet, saj 
se vsako leto treningom pridruži vedno več 
deklet. Nekaj igralk kluba je aktivnih tudi na 
reprezentančni ravni v različnih starostnih ka-
tegorijah, nekatera dekleta pa so se oziroma se 
izobražujejo za sodnice in trenerke.
Vizija kluba za naprej je nadaljevati s temi 
dejavnostmi, razvijati Mihaelino zamisel in z 
izkušnjami postati vedno večji in boljši. 

ŽNK Dornava

18

O klubu:
Ime kluba: ŽNK Dornava
Leto ustanovitve: 1997
Selekcije: SŽNL, DU15, DU13, 
Predsednik kluba: Boštjan Peteršič
Spletna stran: http://www.znk-dornava.si/

Kontakt:
e-mail: znkdornava@gmail.com 



Klub NK Velesovo, ki se nahaja v naselju Ve-
lesovo v občini Cerklje na Gorenjskem, je že 
dlje časa prisoten v dekliškem in ženskem no-
gometu. Članice NK Velesovo so igrale vidno 
vlogo v članskem tekmovanju NZS v sezonah 
2007 in 2008, nato pa sta ekipi članic in U17 
na žalost razpadli. Posledično članice eno se-
zono niso nastopale v SŽNL, zato so v klubu 
pričeli graditi na mlajših selekcijah in dali večji 
poudarek na delu z mladimi. V NK Velesovo 
imajo tako trenutno štiri starostne skupine 
deklet, U12, U14, U17 in članice, ki trenirajo 
štirikrat na teden. 
Od leta 2011 so s pomočjo Občine Cerklje po-
skrbeli za nove, lepo urejene garderobe, s kate-
rimi so se pogoji za trening bistveno izboljšali. 

Na področju dekliškega nogometa so v NK 
Velesovo v preteklosti  dobro sodelovali z NK 
Visoko in NK Sava, v klubu pa igrajo pretežno 
dekleta, ki prihajajo iz okoliških krajev. Glede 
na delo z mladimi si v prihodnje želijo igrati 
vidno vlogo v članski kategoriji. Največji uspe-
hi ženskega dela nogometnega kluba Velesovo 
so državni naslovi prvakinj U14, zimske lige 
U14 in naslov državnih prvakinj U17. Predse-
dnik kluba je Jože Remic, trener članske ekipe 
in ekipe U17 je Primož Štrajhar, ekipi U12 
in U14 pa trenira Sara Vidmar. V NK Vele-
sovo imajo dobre pogoje za delo in ustrezno 
usposobljene trenerje za delo z mladimi, zato 
si želijo v klub privabiti še več deklet, ki bi se 
aktivno vključile v učenje nogometa. 

ŽNK Velesovo
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Nogometni klub Krim je bil ustanovljen leta 
1945, zametki ženskega nogometa na Krimu pa 
segajo v sezono 1992/1993, ko je bil NK Krim 
aktualni državni prvak v članski kategoriji. V 
septembru 2011 je nekaj »entuziastov« prego-
vorilo predsednika NK Krim, da je klub odprl 
vrata tudi dekletom. V prvem letu so dekleta 
nastopala le z eno ekipo v tekmovanju deklet 
U14 pod okriljem NZS. Selekcija deklet U14 je 
bila ustanovljena v sezoni 2011/12, leto kasne-
je še selekcija deklet U12. V klubu je kar nekaj 
perspektivnih deklet, nekatera med njimi že v 
letošnjem letu trkajo na vrata državne reprezen-
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O klubu:
Ime kluba: NK Krim
Leto ustanovitve: 1945
Selekcije: DU17, DU15, DU13
Predsednik kluba: Damir Grgasovič
Spletna stran: www.nk-krim.si

Kontakt:
e-mail: nkkrim@siol.net 

tance. V klubu so v lanski jeseni uspeli pridobiti 
selektorico reprezentance deklet U17, ki je pre-
vzela funkcijo koordinatorke in trenerke deklet 
U14. Dekliški selekciji tekmujeta pod okriljem 
Nogometne zveze Slovenije (NZS), štiri deške 
selekcije pa tekmujejo v ligah Medobčinske no-
gometne zveze Ljubljana.
V NK Krim menijo, da je ženski nogomet v 
pospešenem vzponu in razvoju, Ljubljana pa je 
dovolj veliko mesto, da lahko z mladimi dekleti 
v nekaj letih ustvarijo zdrave temelje za dekliške 
ekipe in posledično celotno piramido dekliške-
ga nogometa v slovenski prestolnici.

NK Krim

N K  K R I M



Razmere v ptujskem nogometu so bile tiste, ki 
so narekovale nastanek novega ženskega kluba 
z imenom ŽNK MSM PTUJ. Ideja se je začela 
uresničevati v poletju 2012, ko je izvršni od-
bor društva MSM International Organisation 
potrdil novoustanovljeno sekcijo za ženski no-
gomet. Peščica zanesenjakov, na čelu katere je 
bil idejni vodja, sedanji športni direktor kluba 
Leon Kodrič, se je odločila ženski nogomet na 
Ptuju postaviti na trde temelje in ustvariti po-
goje za nadaljnji uspešen razvoj. Skupna želja 
vseh, ki so v tistih trenutkih razmišljali podob-
no, je bila ta, da se z novimi močmi, poletom in 
zagonom da prednost razvoju doma vzgojenih 
nogometašic. Z načrtno vzgojo otrok in mladi-
ne v selekcijskem procesu želijo v klubu doseči 
rezultatski napredek, boljšo organiziranost ter 
ženski nogomet postaviti ob bok uspešnim 
športnim panogam v Ptuju. 
Množični dekliški nogomet ob pravilnem in 
strokovno zastavljenem planu dela kasneje pri-
nese tudi dobre rezultate v starejših kategorijah. 
Cilji, ki so si jih v klubu zadali ob začetku dela 
na Ptuju, so bili dokaj realno nastavljeni, vendar 
dosegljivi. Že v svoji prvi sezoni (2012/2013) 
so nastopili v treh tekmovanjih, in sicer tekmo-
vanju NZS s selekcijami U12 in U14 ter tek-

movanju MNZ v kategoriji starejših dečkov. 
Januarja 2013 so se že veselil prvega uspeha, saj 
je selekcija U12 nastopila v finalu zimske lige 
NZS za deklice in osvojila srebrno medaljo. 
Načrtov v klubu ne manjka, saj za prihodnjo 
tekmovalno sezono pripravljajo še selekcijo 
deklet U17, med dolgoročnimi cilji pa je tudi 
ustanovitev članske ekipe.  Trenutno pod vod-
stvom dveh trenerjev in dveh pomočnikov vadi 
50 deklet.  

V klubu so pono-
sni na rezultate 
dosedanjega trde-
ga dela vseh, ki so 
verjeli, da lahko 
na Ptuju ženski 
nogomet ponov-
no zasije v najlepši 
luči. Verjamejo, da 
se lahko v bližnji 
prihodnosti ob tr-
dem delu nadejamo 
še večjih uspehov in 
da bo tudi na Ptuju 
kmalu zaigral ženski 
prvoligaš. 

ŽNK MSM International 
Organisation Ptuj
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O klubu:
Ime kluba: 
ŽNK MSM International Organisation Ptuj 
Leto ustanovitve: 2012
Selekcije: DU17, DU15, DU13
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Kontakt:
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V Ilirski Bistrici se je nogomet začel igrati na 
začetku 19. stoletja pri Sokolih, o prvem or-
ganiziranem igranju nogometa pa lahko go-
vorimo od leta 1926 naprej, ko je bilo ustano-
vljeno nogometno društvo Zora. V NK Ilirska 
Bistrica so se z dekliškim nogometom začeli 
ukvarjati šele pred dobrim letom, potem ko je 
nekaj nadobudnih deklet izrazilo željo po igra-
nju nogometa. Po temeljitem premisleku so se 
odločili, da poiščejo trenerja in poskusijo uvesti 
ženski nogomet tudi v teh krajih. Trener Nenad 
Smajila je z zadovoljstvom sprejel izziv, na prvo 
srečanje pa se je odzvalo več kot 20 deklet vseh 
starosti. Ker je bilo deklet premalo, da bi lahko 

oblikovali skupine po letih, so začele trenirati 
kar vse skupaj. Dekleta so kmalu ugotovila, da 
je nogomet zahteven šport, ter da je potrebno 
veliko treninga in odrekanja. Ne glede na teža-
ve in pomisleke v klubu pa so z veseljem sprejeli 
povabilo NZS, da ekipo vključijo v uradno tek-
movanje DU14 – zahod. 
V NK Ilirska Bistrica dobro sodelujejo s član-
sko žensko ekipo malega nogometa ŠD Krt iz 
Ilirske Bistrice, kapetanka Ines Celin pa se je 
odločila tudi za šolanje za trenerko. V klubu 
smatrajo, da bodo lahko le s kvalitetnim stro-
kovnim delom nudili ustrezno znanje mladim 
dekletom. 

NK Ilirska 
Bistrica
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Koroške punce so v okviru projekta Zdrav ži-
vljenjski slog igrala nogomet skupaj s fanti in 
bila navdušena, kar so z zanimanjem spremlajli 
tudi številni Korošci. V Nogometni šoli Fuži-
nar so zato spomladi 2012 pričeli razmišljati, da 
bi sami dekletom ponudili organizirano vadbo, 
za kar so se na koncu šolskega leta 2012 tudi 
odločili in s skupnimi močmi ter podporo vo-
dilnih ljudi v klubu KNK Fužinar tudi storili. 
Vidno je bilo, da je zanimanje deklet za nogo-
met v Mežiški dolini in njeni okolici veliko. 
Dela so se lotili z usmerjeno promocijo v obliki 
letakov, plakatov, zgibank in igralnih uric, ki so 
jih izvajali skozi celotno poletje. Tako so uspeli 
za nogomet navdušiti veliko število deklet, ki 
trenutno organizirano vadijo v različnih sta-
rostnih kategorijah, nekatere samo v dekliških 
ekipah, spet druge skupaj s fanti. Nogometno 

šolo Fužinar v tekmovanju pod okriljem NZS 
zastopata dve selekciji, in sicer dekleta U12 in 
dekleta U14. 
Začetek z usmerjeno vizijo in trdim delom se 
je pokazal kot zelo obetaven, v klubu pa se za-
vedajo, da je potrebno za dvig tako kvantitete 
kot posledično tudi kvalitete sprejemati vedno 
nove izzive in ponujati zabavne programe, ki bi 
posledično pritegnili v nogomet še večje število 
deklet, ki bi se ob brcanju žoge družila, se zaba-
vala, nadgrajevala svoje sposobnosti ter razvijala 
mnoge pozitivne vrednote, ki niso pomembne 
samo v športu, temveč tudi kasneje v življenju. 
Dobri pogoji za delo, raznolikost treningov, ho-
mogeno delo trenerjev, podpora družbe, zabava 
ob igri ter druženje so pravi recept za napredek 
in sprejetost dekliškega nogometa v Mežiški 
dolini. 

KNK Fužinar
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O klubu:
Ime kluba: KNK Fužinar
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Leta  2006 se je skupina deklet odločila, da bi 
se rade preizkusile v igranju nogometa, zato so 
se  povezale s klubom MNK Izola, ki jim je po-
magal pri iskanju trenerja. Na začetku je okrog 
25 igralk prevzela Duška Bočkaj, bivša nogo-
metašica in sodnica. Po začetnem navdušenju 
so nekatere ugotovile, da nogomet le ni za njih, 
tako da je na koncu ostalo približno 13 igralk, 
ki so pridno trenirale in vztrajale. V času svoje-
ga obstoja so se udeležile veliko turnirjev doma 
in tudi v tujini. Vedno so posegale po najvišjih 
mestih, kar je poplačalo ves trud na treningih. 

Poletje 2011 je prineslo v ekipo novo osveži-
tev, prišla so nova dekleta, ekipo pa je prevzela  
Dragana Puzić. Leta 2011 so dekleta že tretjič 
nastopila v Italijanski ligi »Torneo Citta di 
Trieste«, kjer igrajo nogomet 6+1. Sezona 
2011/2012  lige v Trstu je bila zelo uspešna, saj 
jo je klub končal na 1. mestu,  naslednjo sezono 
(2012/2013) pa so prav tako brez poraza osvo-
jile Tržaško ligo. Poleti 2012 so nastopile v Slo-
venskem ženskem pokalu skupaj z ekipo malega 

nogometa iz Ilirske Bistrice – Kalc Vizijo. 
V juliju 2013 so se igralke AH MAS TECH 
udeležile novega tekmovanja v Trstu, tokrat 
pod imenom THE NEW TEAM, saj so bile 
združene z ekipo Kalc Vizije. 
 
Po končani sezoni 2012/2013  so se spet zače-
li bolj resni pogovori glede nastopa v prvi ligi. 
Svoj dom so našle v  Ankaranu  pod okriljem 
nogometnega kluba Ankaran – Hrvatini  in v 
sezoni 2013/2014 se bodo prvič preizkusile v 
prvi slovenski ženski ligi pod imenom ŽNK 
AH MAS TECH. 

Klub združuje dekleta iz Obale in Ilirske Bistri-
ce. Večjih pričakovanj od prve sezone v klubu 
nimajo, saj bo za večino to prva sezona, ki jo 
bodo odigrale v »velikem nogometu«. Upajo 
pa, da ta korak pomeni napredek v ženskem no-
gometu na Obali, ki je bil toliko časa v pričako-
vanju prve lige in novih zmag.

ŽNK AH MAS TECH
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Ime kluba: ŽNK AH MAS TECH
Leto ustanovitve: 2012
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Začetki Ženskega nogometnega kluba Slovenj 
Gradec segajo v leto 2004. Klub, ki trenutno 
igra v 1. slovenski ženski nogometni ligi, delu-
je v športnem centru Vinka Cajnka v Slovenj 
Gradcu. Nogometna šola nudi sistematično 
vadbo mladih nogometašic, igranje kvalite-
tnih tekem z vrstniki iz vse Slovenije, možnost 
igranja v selekcijah vse do članskega moštva. V 
klubu so si zastavili cilje tudi za prihodnje tek-
movalne sezone, saj želijo ustanoviti tudi selek-
cije za dekleta U12 in U17, ženski nogomet pa 
razširiti po celotni koroški regiji in dekletom 
omogočiti kvalitetne treninge v različnih krajih 
po Dravski dolini.

O klubu:
Ime kluba: ŽNK Preša Slovenj Gradec 
Leto ustanovitve: 2004
Selekcije: SŽNL, DU15
Predsednik kluba: Samo Vezovnik

Kontakt:
e-mail: slovenjgradec.znk@gmail.com

Trenerji skrbijo za vadbo deklet, ki poteka trikrat 
tedensko v poletnem času. Po končanem jesen-
skem delu prvenstva pa se dekleta dvakrat teden-
sko pripravljajo in trenirajo v telovadnici in tako 
čez vso leto ostanejo v dobri telesni pripravljeno-
sti. Leta 2009 je klub prejel priznanje Mestne ob-
čine Slovenj Gradec in Medobčinsko priznanje 
MNZ Maribor, ter medaljo za najboljšo žensko 
ekipo Slovenj Gradec. V svojem delovanju se v 
klubu naslanjajo na svoj moto: »Uspeh pride ta-
krat, ko se zavemo, da so vse ovire samo izziv, ki 
nam pomaga postati boljši.«

ŽNK Slovenj Gradec

Ž N K  P R E Š A  S LO V E N J  G R A D E C



Junija 1998 je tedanji neumorni novomeški 
športni delavec Zdenko Ivančić s prijatelji usta-
novil Ženski nogometni klub Novo mesto. 
Začetki so bili težki, a je peščica zanesenjakov 
s pomočjo maloštevilnih sponzorjev verjela, da 
je treba vztrajati na začrtani poti. Prva leta je 
bila ekipa ŽNK Novo mesto na tekmovalnem 
področju bolj ali manj topovska hrana za druge 
klube v slovenski ženski nogometni ligi, vendar 
so se tudi Dolenjke kar kmalu začele tekmicam 
uspešno postavljati po robu. Prvi zelo dobro-
došel in potihoma zaželen, a vendar nenadejan 
uspeh kluba je prišel že po dobrem poldrugem 
letu obstoja - zmaga na turnirju za državno pr-
venstvo deklic do 14 let. 

V sezoni 2002/2003 so pod vodstvom trener-
jev Braneta Švarca in Branka Cvirna Dolenjke 
osvojile prvi naslov državnih prvakinj. Uspeh 
so ponovile tudi v naslednji tekmovalni sezoni, 
ko jih je do uspeha prvič vodil Slavko Jurišić, 
takrat so hkrati osvojile tudi svoj prvi Pokal 
Slovenije ter se v evropskem UEFA Evropskem 
ženskem pokalu, ki se je kasneje preimenoval v 
UEFA Evropska liga prvakinj, uvrstile med 16 
najboljših klubov v Evropi, kar je še danes špor-
tni uspeh, ki ga bo težko ponoviti. 

Ob osmih velikih naslovih slovenskih držav-
nih prvakinj za članice in ob petih zmagovitih 
tekmovanjih za Pokal Slovenije pa ne gre po-
zabiti tudi petih naslovov prvakinj v zimskih 
ligah v malem nogometu za članice, v tako 
imenovanem futsal državnem prvenstvu Slo-
venije, štirih naslovov državnih nogometnih 
prvakinj za kadetinje do 16, oziroma do 17 let, 
treh neuradnih naslovov balkanskih prvakinj v 
dvoranskem nogometu, vrste uspešnih nasto-
pov v UEFA Evropski ligi prvakinj, osvojenih 
mednarodnih nogometnih turnirjev za dekle-
ta v Italiji, Avstriji, Srbiji in doma ter seveda 
odličnih nastopov Krkinih igralk v slovenskih 
državnih reprezentancah vseh kategorij v kvali-

fikacijah za evropsko ali za svetovno prvenstvo.

Vsak naslov državnih prvakinj je klubu prine-
sel tudi pravico nastopanja v kvalifikacijah za 
Evropsko ligo nogometnih prvakinj (UEFA 
Women's Champions League), ki jih je klub 
v tem času tudi šestkrat vzorno organiziral na 
stadionih v Krškem, Brežicah, Ivančni Gorici, 
Domžalah in v Ljubljani. Dodaten velik uspeh 
pa je bil za Krkino ekipo nastop v kvalifikacijah 
leta 2010 v skupini s prvakinjami Walesa, Ita-
lije in Gruzije, ko so se srčna dekleta drugič v 
zgodovini kluba uvrstila v Ligo prvakinj, tokrat 
med 32 najboljših evropskih ženskih nogome-
tnih ekip. Ta uvrstitev je ob sedanjih kriterijih 
in bistveno višji kakovosti evropskega in sve-
tovnega ženskega nogometa ponovitev ali celo 
nadgraditev uspeha, ki so ga igralke ŽNK Krka 
dosegle z uvrstitvijo med 16 najboljših evrop-
skih ženskih nogometnih klubov, v UEFA Žen-
ski Pokal (UEFA Women's Cup) leta 2004.

Za svoje odlično delo in vrsto sijajnih uspehov 
je Ženski nogometni klub Krka leta 2008 ob 
občinskem prazniku prejel visoko občinsko 
priznanje, častno nagrado Grb Mestne občine 
Novo mesto, na razglasitvi športnika leta pa je 
bil klub za leto 2009 izbran za najboljši športni 
kolektiv leta v Mestni občini Novo mesto. 

V zadnjih dveh sezonah je Ženski nogometni 
klub Krka po odločitvi stroke in vodstva kluba 
glede na dane kadrovske in materialne možno-
sti začasno opustil visoke tekmovalne ambicije 
in se posvetil pretežno delu z mladimi. A vendar 
ŽNK Krka ostaja še naprej najuspešnejši ženski 
nogometni klub v Sloveniji doslej, z jasno začr-
tanimi cilji za prihodnost. To je predvsem delo 
z mladimi dekleti na področju Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja in širše, od Ljubljane do južne 
in vzhodne meje, kjer je klub že poldrugo dese-
tletje stalno prisoten, aktiven in uspešen. 
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Dosedanja evropska prvenstva 
zaznamovale Nemke
Prva mednarodna ženska tekma, ki je bila pri-
znana s strani FIFA, je bila odigrana med Fran-
cijo in Nizozemsko 17. aprila 1972, toda traja-
lo je še nadaljnjih 18 let preden je tudi UEFA 
sprejela odločitev o uvedbi evropskega tekmo-
vanja ženskih reprezentanc. Na prvem evrop-
skem tekmovanju za ženske reprezentance leta 
1984, ki je potekal po turnirskem sistemu, je 
sodelovalo 16 ekip, po enajstmetrovkah pa so 
se naslova veselile Švedinje. Takrat je en polčas 
trajal 35 minut. 

Prvo uradno UEFA Evropsko prvenstvo za 
ženske je potekalo leta 1991 na Danskem, svoj 
prvi izmed številnih naslovov pa so takrat med 
osvojile Nemke. En polčas ženske tekme od ta-
krat naprej traja enako kot na moških tekmah 

– 45 minut. Istega leta je potekalo tudi prvo 
žensko svetovno prvenstvo, gostiteljica je bila 
Kitajska. Zadnje evropsko prvenstvo je poteka-
lo julija letos na Švedskem in naslov so že osmič 
osvojile Nemke. 

Čeprav se je UEFA začela aktivno ukvarjati z 
ženskim in dekliškim nogometom šele pred 30 
leti, pa je bila rast ženskega nogometa v prete-
klih letih velikanska. Število udeleženk evrop-
skega prvenstva se je z začetnih 16 nacionalnih 
zvez v letu 1984 povečalo na 46 v letošnjem 
letu, v prihodnje pa je ob zavzetem delu priča-
kovati še večjo zanimanje. 

Slovenska ženska A reprezentanca je v obdo-
bjih  med 2000 in vse do danes  tekmovala v 

naslednjih kvalifikacijskih ciklusih: evropsko 
kvalifikacijsko tekmovanje za uvrstitev na 
FIFA SP 2007,  kvalifikacijah za UEFA Evrop-
sko žensko prvenstvo 2009, evropsko kvalifi-
kacijsko tekmovanje za uvrstitev na FIFA SP 
2011, ter evropske kvalifikacije za uvrstitev na 
UEFA EP 2013. Največji uspeh so dosegle v 
kvalifikacijah za EP 2009, ko so prišle do izlo-
čilnih bojev, a izgubile proti Ukrajini. Nasle-
dnje evropsko žensko prvenstvo bo leta 2017, 
na katerem bo sodelovalo 16 ekip, organizator 
pa še ni znan. Ob dobrem delu in sodelovanju 
vseh nogometnih deležnikov se bo uresničila 
tudi udeležba slovenskih nogometašic na naj-
višjem evropskem tekmovanju. 

Tina Turkl
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Slovenska ženska nogometna reprezentanca je pred novim izzivom, saj je jeseni začela kvalifikacije 
za svetovno prvenstvo 2015, Slovenk pa na velikem tekmovanju še ni bilo. V zadnjih dvanajstih letih 
je bil narejen velik korak naprej, najbolj pa so Slovenke opozorile nase v kvalifikacijah za Evropsko 
prvenstvo 2009. Veseli dejstvo, da se vse več deklet odloča za brcanje žoge, Nogometna zveza 
Slovenije pa že leto dni v sodelovanju s klubi vodi obsežno kampanjo Rada igram nogomet.

A reprezentanca 
pred novim izzivom

Nagrada za trdo delo
»Z Nemčijo se ne igra vsak dan in ti dve tekmi 
bosta za vse nas praznik nogometa. Verjetno bi 
za tekmo, da lahko igraš z aktualnimi evropskimi 
prvakinjami in drugo reprezentanco na svetu mo-
rali plačati (smeh), sedaj pa bomo imeli priložnost 
dvakrat igrati proti Nemčiji in promovirati ženski 
nogomet v Sloveniji. Prepričan sem, da igralke ne 
bodo razočarale, moramo pa jim pomagati, da v 
preveliki želji ne pregorijo. Menim, da nimamo 
kaj izgubiti in da je to, še posebej tekma doma, re-
snično nagrada za ves slovenski ženski nogomet,« 
pred nadaljevanjem kvalifikacij pravi selektor Da-
mir Rob, ki mu ne manjka optimizma in odločno-
sti, da slovenski reprezentančni nogomet naredi 
korak naprej.

Vsak začetek je težak
Začetki reprezentance segajo v zgodnja 90. leta 
minulega stoletja, ko je prvi selektor postal Rudi 

Corn, reprezentanca pa je nastopila v kvalifikaci-
jah za Evropsko prvenstvo 1995. Kot se za vsak 
uvod spodobi, je bil tudi slovenski težek, vse sku-
paj pa velika učna ura za slovenske nogometašice, 
saj so Slovenke v kvalifikacijski skupini 3 (ob Špa-
niji, Angliji in Belgiji) vknjižile šest prepričljivih 
porazov ob gol razliki 0:60. Najhujši poraz so do-
živele 20.3. 1994, ko so Španke odpravile Slovenke 
kar s 17:0. 

Reprezentanca, ki je 
najbolj napredovala
Vzpon slovenskega ženskega reprezentančnega 
nogometa pa se je pričel leta 2001, ko se je na novo 
oblikovala Komisija za ženski nogomet. Nogome-
tna zveza Slovenije je tako zagotovila osnovne po-
goje za delo ženskih reprezentanc, tako material-
no kot organizacijsko in strokovno. Po vodstvom 
predsednika komisije Branka Grosa se je vnovič 
oblikovala reprezentanca. »Začeli smo na novo, 

bili smo odločni, da premaknemo zadeve z mrtve 
točke,« se malodane pionirskih časov spominja 
danes Branko Gros. Slovenke so v kvalifikacijah 
za Svetovno prvenstvo 2007 nastopile v B diviziji, 
kjer so v konkurenci Hrvaške, BiH in Malte nani-
zale šest zmag brez poraza (v šesti skupini so zabile 
23 golov, prejele so jih šest), UEFA pa je takrat 
našo izbrano vrsto pod taktirko Zorana Cirkven-
čiča imenovala za ekipo, ki je najbolj napredovala. 
Tudi to je bila dodatna vzpodbuda za vse, ki so bili 
kakorkoli povezani z reprezentanco, ki je svoj vr-
hunec dosegla v kvalifikacijah za Evropsko prven-
stvo 2009, ki ga je gostila Finska.

Slab začetek, dober konec
Tokratne kvalifikacije so se za Slovenke začele po-
razno. Uvodoma so doma izgubile s Srbijo s kar 
0:5, pred tem pa je svojo športno pot končala Kar-
ma Vajs, izjemna igralka, članica ŽNK Krka, ter 
duhovni vodja zasedbe. Pred nadaljevanjem kvali-
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fikacij se je zaradi visokega poraza poslovil tudi se-
lektor Cirkvenčič, ki je odstopil, nasledila pa ga je 
Tanja Lekič, njegova dosedanja pomočnica. Debi 
je Lekičeva doživela v Franciji, kjer so bile doma-
činke s kar 6:0 boljše od Slovenk. »Gostovali smo 
na jugu Francije, kjer so našo zasedbo ob prihodu 
pričakale številne televizijske kamere, za nameček 
pa še poln stadion,« se poti v deželo galskih pete-
linov spominja Branko Gros.

Potem pa je prišel 26. avgust 2007 in domač obra-
čun z evropsko nogometno velesilo Islandijo, ki je 
morala sredi Dravograda priznati premoč Sloven-
kam (2:1). Gostje so povedle v 5. minuti, a je po-
tem Slovenija režirala epski preobrat. V 13. minuti 
je Manja Benak zabila s prostega strela z dobrih 
30 metrov od gostujočih vrat, za zmago pa je bila 
z bele točke minuto za tem uspešna Anja Milen-
kovič. Poraz Skandinavk je videla tudi takratna 
islandska ministrica za šolstvo in šport, Slovenke 
pa so se zavoljo uspeha znašle na naslovnicah po 
celi Evropi. Pravljica se je nadaljevala, Slovenke pa 
so bile odločne, da nadaljujejo zmagoviti niz. V 
odločilnih dveh tekmah za preboj na 3. mesto in 
v dodatne kvalifikacije je na sceno stopila Mateja 
Zver, ki je Srbiji ob zmagi s 3:0 zabila tri gole, prav 
toliko pa jih je dodala ob uspehu Slovenije v Gr-
čiji (6:4). Z zmagama (skupaj štirimi v osmih tek-
mah in 12 točkami v kvalifikacijski skupini 3) si 
je reprezentanca priborila dodatne kvalifikacije za 
nastop na Evropskem prvenstvu na Finskem 2009 
z reprezentanco Ukrajine, ki je pomenila nov mej-
nik v popularizaciji ženskega nogometa. Obračun 
med Slovenkami in Ukrajinkami v Dravogradu 
je bila sploh prva reprezentančna tekma, ki jo je 
TV Slovenija prenašala v živo, povratno srečanje 
pa so si ljubitelji nogometa ogledali na priznani 
športni TV postaji EuroSport. Ukrajinke so bile 
premočne in zmagale na obeh tekmah (3:0, 2:0) 
ter se tako prebile na evropsko prvenstvo. Sloveniji 
pa je bilo v uteho, da je zabeležila do sedaj najviš-
ji uvrstitvi na UEFA (30. mesto) in FIFA lestvici 
(51. mesto).

Po Žižku Rob
V kvalifikacijah za Svetovno prvenstvo 2011 so 
naše igralke merile moči z Italijo (zmagovalka 
skupine), Portugalsko, Finsko in Armenijo. V tej 
konkurenci so dvema zmagama dodale šest pora-
zov. Vmes je januarja 2010 selektor postal Darko 
Žižek, Slovenija pa nastopila v kvalifikacijah za 
Evropsko prvenstvo 2013, kjer pa ni igrala vidne 
vloge (v skupini 6 ob Angliji, Nizozemski, Srbiji in 
Hrvaški so Slovenke zbrale eno zmago - pod tak-
tirko Roba, remi in šest porazov), namesto Žižka 
pa je bil januarja 2012 imenovan Damir Rob, z 
igralkami pa bo v kvalifikacijah za Svetovno pr-
venstvo 2015 meril moči z Nemčijo, Rusijo, Irsko, 

Slovaško in Hrvaško. »Želja je odigrati boljše kot 
v prejšnjih kvalifikacijah za SP. Zavedamo se kvali-
tete reprezentanc v skupini in kljub temu, da smo 
bili v predzadnjem bobnu za žreb kvalifikacijskih 
skupin, bi bilo lepo presenetiti nekatere ekipe, ki 
so po rangu bistveno višje uvrščene. Moja osebna 
želja je, da ne doživimo poškodb in dobimo čim 
manj kartonov, da bodo igralke, na katere raču-
namo, vse zdrave zaradi majhnega kadra. Imamo 
lepe možnosti pokazati, da Slovenija igra všečen 
nogomet. Zelo nehvaležno je pa napovedovati 
kaj nam bo to prineslo,« pravi Rob in dodaja: 
»Majhnost ni ovira za uspeh. Nimamo zvezdnic, 
imamo pa ekipo. Smo reprezentanca, ki lahko igra 
z vsemi le pod pogojem, da odigramo kot ekipa v 
pravem pomenu besede in če sleherna igralka da 
svoj maksimum. Od samega začetka si prizade-
vamo ustvariti moštvo, ki ima karakter in je vse 
podrejeno kolektivu. Kvalifikacije bodo pokazale, 
kako uspešni smo bili.«

Legende slovenskega 
ženskega nogometa
Slovenski nogomet je naredil velik korake naprej 
tudi zavoljo izjemnih igralk, kot so (bile) izjemna 
napadalka Karmen Vajs, izvrstna vratarka Jadran-
ka Kneževič, vezistka z idejo Snežana Maleševič, 
Andreja Nikl, ki je svoj čas blestela v napadu, 
odlično se znajde na boku ter tudi v obrambi, še 
danes prvo ime reprezentance Mateja Zver, v Ita-
liji in Avstriji dokazana Anja Milenkovič, izvrstna 
Manja Benak, ob tem pa ne gre prezreti Zorice Ga-
rič, Polone Govek ter dveh bočnih igralk Jasmine 
Mlakar in Ksenje Povh. 

Z igro do uspehov
»Zavedamo se, da lahko na dolgi rok uspemo le, 
če igramo dobro. In prav po tej poti, torej z igro, 
ne pa z nekim golim slučajem ali srečo, želimo do-
seči zmage,« pa za konec doda kapetanka članske 
vrste Anja Milenkovič. Za prihodnost se ni bati, 
saj selektor Rob postopno v delo vključuje tudi 
mlade, v prvi vrsti biser slovenskega nogometa 
Laro Ivanuša, ki s komaj 16 leti odločno prihaja na 
člansko sceno. Nase je z nastopom v kvalifikacijah 
za ligo prvakinj opozorila tudi 17-letna Sara Ketiš, 
iz Združenih držav Amerike, kjer študira, pa bo 
na reprezentančne akcije prihajala Mariborčanka 
Dominika Čonč.

Drago Perko

Ž E N S K A  A  R E P R E Z E N TA N C A
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Reprezentanca wu19
Za vsako igralko je igranje za državno reprezen-
tanco velika čast in hkrati vrednota. Na osnovi 
preteklih izkušenj lahko ugotovimo, da so igral-
ke, ki zastopajo Slovenijo na mednarodnih tek-
movanjih pozitiven vzor vsem ostalim mlajšim 
igralkam tako glede pristopa na igrišču kot tudi 
želje in hotenja, da v najlepši luči zastopajo slo-
venski ženski nogomet.

Zaradi majhnega števila aktivnih igralk in ob-
stoječih klubov, velikih razlik v kvaliteti igral-
skega kadra med posameznimi klubi in posle-
dično slabše kvalitete naše lige je strokovno 
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delo v reprezentancah še posebej pomembno in 
hkrati tudi zelo zahtevno. Gre za dolgotrajen in 
sistematičen proces, ki je odvisen od različnih 
dejavnikov. Rezultati, pozitivni ali negativni, 
so močno povezani s kakovostjo državnega 
prvenstva, trenerskega kadra, načina dela in 
sistematičnega ter strokovnega dela v klubih in 
reprezentancah. 

Reprezentanca deklet do 19. leta starosti je bila 
prvič vključena v uradna tekmovanja pod okri-
ljem UEFA leta 1998. Od omenjenega leta se 
redno udeležuje vsakoletnih kvalifikacijskih 

turnirjev za nastope na evropskem prvenstvu. 
V 16-tih kvalifikacijskih nastopih se je v sezoni 
2005/2006 prebila v drugi krog tekmovanja – 
t.i. Elite Round, kjer pa se ji v konkurenci Irske, 
Škotske in kasnejše evropske prvakinje Nemčije 
ni uspelo uvrstiti na finalni turnir.

SELEKCIONIRANJE
Majhno število registriranih igralk, ki so aktiv-
ne udeleženke trenažnih procesov v klubih ter 
redno igrajo prvenstvene tekme, predstavlja 
veliko težavo pri samem izboru.  Zato je zelo 
težko govoriti o pravi selekciji. 
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Klub temu so postavljeni kriteriji, ki jih je po-
trebno upoštevati pri izboru posamezne igralke 
v reprezentanco:

a) subjektivni kriteriji:
- ob ogledu prvenstvenih tekem opazujemo tri 
segmente, in sicer: ocena igre, obvladovanje teh-
nično – taktičnih prvin ter dinamika igralke v igri;
- treningi v klubu (odnos do dela, prisotnost itd..);
- priporočila trenerjev ter vedenjske lastnosti igralke;
- uspeh v šoli.

b) objektivni kriteriji:
- testiranja NMS in TMG.

Glede na vse večjo priljubljenost nogometa 
med dekleti to pomeni, da bodo ob ustrezni 
podpori tudi kriteriji izbora v prihodnosti ve-
dno višji. Posledično pa bodo tudi igralke, ki 
bodo izbrane v reprezentanco, bolj kakovostne.

NAČIN DELA, CILJI IN NALOGE
Dekleta reprezentance U19 se zberejo večkrat 
letno. Glede na namen in način zbiranja bi lah-
ko akcije razdelili v štiri sklope:

1) testiranje nogometnih motoričnih sposob-
nosti (NMS) in test tenziomiografije (TMG) – 
ugotavljanje pripravljenosti igralk, razlike med 
začetnim in končnim stanjem ter spremljanje 
napredka;

2) treningi v centrih Nogometne zveze Slove-
nije (NZS centri) – spremljati pripravljenost 
igralk v posameznem delu sezone, izboljšati 
individualno in skupinsko taktično znanje 
igralk, izpopolnjevanje tehničnih sposobnosti 
igralk;

3) večdnevne pripravljalne akcije in igranje prija-
teljskih tekem ter kvalifikacijski turnirji za evrop-
sko prvenstvo pod okriljem UEFA - izpopol-
njevanje posamičnih, skupinskih in moštvenih 
taktičnih sposobnosti, dvigovanje pripravljenosti 
povečevanja storilnosti na treningu in tekmi – no-
tranja motivacija, teoretična priprava na trening in 
tekmo, nadzorovanje in usmerjanje vedenja, raz-
vijanje prijateljskih in socialno–združevalnih od-
nosov, posredovanje teoretičnih znanj in novosti s 
področja nogometa in športa.
Vsa testiranja, treningi in večdnevne akcije so po-
drejene pripravam in posledično čim bolj uspešne-
mu nastopu reprezentance v kvalifikacijah. Tako 
so globalni cilji, ki se nekoliko spreminjajo iz leta 
v leto, naslednji:
• sestaviti oz. dopolniti selekcijo U19 na podlagi opa-
zovanja igralk, rezultatov testiranj in ocene igre ter 
oceniti njihovo začetno stanje;

• izvajati treninge v NZS centrih;
• seznaniti nove igralke z načinom 
dela in pravili v reprezentanci;
• izpopolniti in nadgraditi model igre;
• ustvariti pozitivno klimi v ekipi;
• v skladu z realnimi možnostmi čim bolj uspešno 
nastopati na uradnih tekmovanjih (KVEP);
• navajati igralke na samostojnost 
ter športni način življenja; 
• pridobiti znanja s področja teorije nogometne igre;
• pridobiti ustrezna teoretična znanja s področja 
športa (prehrana, odnosi v ekipi, odnos igralec – tre-
ner, lik nogometaša, pretreniranost, 
psihološka priprava...).
• spremljati učni uspeh reprezentantk;
• razvijati kakovostne igralke 
za člansko reprezentanco.

PRIHODNOST
Kvalitetno delo z najbolj perspektivnimi igralkami, 
ki so članice reprezentance, mora biti nadgrajeno 
s še bolj celovitim in sistematičnim pristopom. V 
prihodnje bo potrebno  razmišljati o posebnih pro-
gramih za omenjene igralke ter jim ob stalnem spre-
mljanju njihovega razvoja in preverjanju napredka 
ponuditi in zagotoviti kakovostne pogoje za vadbo.
Z uvedbo NZS centrov je narejen prvi korak na tej 
poti, saj trenažni proces v centrih zaradi homogeno-
sti igralskega kadra omogoča kvalitetno individual-
no in skupinsko vadbo, s tem pa hitrejši napredek 
tako posamezne igralke kot tudi ekipe v celoti.

Drugi korak, ki pa zaenkrat še ni realiziran, pa je 
možnost ustanovitve nogometnega razreda za 
dekleta. Nekaj deklet trenutno v okviru trena-
žnega procesa sicer vadi s fanti v nogometnem 
razredu, vendar pa je zanimanja in povpraševa-
nja za takšno povezavo vadbe in šolanja s strani 
igralk in staršev vedno več, zato je potrebno 
resno razmišljati o ločenem trenažnem procesu, 
kjer bi bila udeležena samo dekleta. Vsekakor 
bi to pripomoglo k dvigu trenažne in igralske 
kvalitete. S tem bi perspektivnim dekletom po-
nudili možnost hitrejšega napredka ob nemo-
tenem srednješolskem izobraževanju. Projektna 
ideja je postavljena, seveda pa je potrebno za 
takšen program opraviti mnogo razgovorov in 
analiz o možnostih izpeljave omenjenega pro-
jekta v zastavljenem času.

Veseli dejstvo, da se preko različnih projektov 
popularizira dekliški in ženski nogomet, kar 
se kaže v vedno večjem zanimanju deklet in 
tudi staršev za to vrsto športa. Narašča število 
deklet, ki se že od 6. leta dalje vključujejo v tre-
nažni proces, bodisi v mešanih skupinah skupaj 
s fanti ali pa ločeno v dekliških ekipah. Kvanti-
teta s sabo prinaša kvaliteto. Tako v prihodno-
sti lahko pričakujemo, da bo naraščalo število 
kvalitetnih igralk in da bodo kriteriji v samem 
selektivnem procesu postavljeni višje.  

Petra Mikeln
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Reprezentanca WU17

Za UEFA Evropsko tekmovanje deklet do 17 let 
bi lahko rekli tudi, da je to tekmovanje za nado-
budne talente oziroma kalilnica talentov. Kvali-
fikacije za prvo evropsko prvenstvo so potekale 
leta 2007, del tega elitnega tekmovanja pa je že od 
vsega začetka tudi Slovenija. Če dekleta primerja-
mo s fanti ugotovimo, da je prvo U-17 Evropsko 
prvenstvo za moške potekalo že leta 1980. 
Do letošnjega leta je bilo tekmovanje sestavlje-
no iz treh faz, namreč iz dveh predtekmovanj in 
zaključnega turnirja.
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V kvalifikacijskem krogu tekmovanje potekalo 
po principu mini turnirja, kjer se srečajo štiri 
ekipe, ki so razporejene v 10 skupin. Nadalje-
vanje si zagotovi 24 ekip, in sicer zmagovalci in 
drugouvrščeni v skupinah ter zahtevano število 
najbolje tretjeuvrščenih ekip z najboljšim iz-
kupičkom proti prvo- in drugouvrščenemu v 
skupini, medtem ko se država z najvišjim koefi-
cientom neposredno uvrsti v drugi krog tekmo-
vanja. V drugem krogu (Elite Round) sodeluje 
24 ekip, ki so razvrščene v šest skupin. Ponovno 

se odigra mini turnir. Zmagovalci skupin in 
najboljši drugouvrščeni z najboljšim rezulta-
tom proti prvo- in tretjeuvrščenemu napreduje 
v finale, kjer se jim pridruži še gostitelj.
Od začetka tekmovanja so se na zaključni del 
uvrstile štiri ekipe. S sezono 2013/2014 pa se 
bo na finalni del uvrstilo osem ekip, ki bodo 
razvrščene v dve skupini. Zmagovalca in dru-
gouvrščeni ekipi iz obeh skupin napredujeta v 
izločilne boje, ki se začnejo v polfinalu. Finalno 
tekmovanje bo v sezoni 2013/2014 potekalo v 

UEFA Evropsko tekmovanje deklet do 17 let je prvič potekalo leta 2008, ustanovljeno pa je bilo z 
namenom promocije in spodbujanja igranja nogometa med dekleti. Že v prvem letu je število držav 
udeleženk preseglo pričakovanja UEFA. 
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Angliji, v naslednjih dveh sezonah pa na Islan-
diji in v Belorusiji.

Dosedanje zmagovalke UEFA Evropskega 
prvenstva deklet do 17 let:
2012/13 Poljska, 2011/12 Nemčija, 2010/11 
Španija, 2009/10 Španija, 2008/09 Nemčija, 
2007/08 Nemčija.

NAČIN IZbIRE IGRALK
Zaradi majhnega števila igralk težko govorimo 
o selekciji, posledično pa se pojavijo težave tudi 
pri kvaliteti. Pri ogledu tekem se opazuje števil-
ne segmente, med drugim vedenjske lastnosti 
in komunikacijo s klubskimi trenerji, med se-
lekcijskimi kriteriji pa je tudi uspeh v šoli.
 

To je najmlajša dekliška reprezentanca v Slove-
niji. Na treningih se še vedno posvečamo teh-
niki in koordinaciji, v največji meri pa taktiki. 
Najprej v celoti uigramo fazo obrambe in nato, 
kolikor nam ostane časa, preidemo še na fazo 
napada.

Slovenija je največji uspeh v kategoriji de-
klet do 17 let dosegla v kvalifikacijah v sezoni 
2010/2011, ko je v skupini 3 zasedla 3. mesto, 
za Dansko. S tem je bil cilj teh kvalifikacij tudi 
presežen. Ob težavah, zaradi malega izbora 
kvalitetnih igralk v Sloveniji, je bilo predhodno 
težko pričakovati dve zmagi, zato je bil rezultat 
še toliko slajši. Vredno je omeniti, da trenutno 
v ženski A reprezentanci iz te generacije dobi-
va priložnost šest igralk, šest pa jih je letos tudi 
standardnih članic mladinske reprezentance 
deklet U19.

To pa je tudi največji cilj dela v mlajših repre-
zentančnih kategorijah, in sicer doprinesti k ra-
zvoju čim več posameznic za kasnejše reprezen-
tančne selekcije ter da bodo le-te uspešne tudi 
na klubskem nivoju.

Tina Kelenberger

Kvalifikacije-Skupina 2

T Z N P točke

1 Danska 3 3 0 0 9
2 Slovenija 3 2 0 1 6
3 Madžarska 3 1 0 2 3
4 Moldavija 3 0 0 3 0
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Nogomet, ki ni povsem tipičen ženski šport, je 
izbrala, ker ga je igral njen oče. Ne samo, da je 
bil nogomet del njene družine, igrali so ga tudi 
sosedje in sošolci. Da bi se vključila v fantovsko 
družbo je tudi sama začela brcati žogo. S potr-
pežljivostjo in talentom jo je igra iz domačega 
dvorišča popeljala do najboljše osemnajsterice v 
svoji starostni skupini, ki igra za Slovenijo. 

Nogomet je šport, ki se igra v naravi, kjer špor-
tniki veliko časa preživijo na svežem zraku, se 
razgibajo in okrepijo vse mišice, razlaga mlada 
nogometašica, ki se je za igro z žogo odločila 
tudi zaradi družbe. Šport ji je privzgojil čut za 

Mlada, perspektivna Zala Gomboc, ki je tudi del kampanije ‘Rada igram nogomet’ je obramb-
na nogometašica. Z nogometom se je srečala na domačem dvorišču, danes pa se lahko pohvali 
tako z igranjem za velenjski Rudar Škale, kot tudi za reprezentančni selekciji do 17 in do 19 let. 

odgovornost, omogočil drugačen razvoj oseb-
nosti in ji ponudil priložnost, da je hitro postala 
samostojna. Športniki so običajno tudi bolje 
organizirani, saj hkrati usklajujejo šolo in tre-
ninge, ker pa enega brez drugega ni, je potrebna 
doslednost.

Okolje na ženske nogometašice gleda drugače, 
kot na njihove moške vrstnike. Zalina izkušnja 
je predvsem dobra. “Prijatelji me obravnavajo 
drugače kot ostale punce. Čuti se, da me spo-
štujejo.” Poleg prijateljev ji ob strani stoji tudi 
družina. “Spodbujajo me, spremljajo na trenin-
gih in tekmah, kjer navijajo zame.”
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Najvišji cilj, ki si ga je postavila, je igranje za 
člansko izbrano vrsto. Do tedaj pa nabira izku-
šnje v mlajših selekcijah. O tujini ne razmišlja, 
saj je trenutno v prednosti šola, ki pa jo želi 
zaključiti doma. In kakšen je povprečen dan 
nogometašice? »Jutro začnem s tekom, 
po zajtrku sledi šola. Po pouku je na vrsti 
kosilo, pred tekmo so to ponavadi testeni-
ne, nato sledi popoldanski trening. Če trenin-
ga ni, obiščem fitnes. Po beljakovinski večerji 
sledi počitek.«

Zgleduje se po zlati olimpijki Alex Morgan, 
med moškimi rada pogleda za vragolijami Li-

Zala Gomboc:  

“Iz uličnega 
nogometa 
v državni dres”



onela Messija. “Niso pa to tipični vzorniki, da 
bi bile stene moje sobe polepljene z njihovimi 
plakati ali pa, da bi ju želela posnemati,” razlaga 
17-letnica. Rezervnega načrta nima, od nekdaj 
je želela postati samo nogometašica. »Starši so 
me skušali prepričati za odbojko, a nisem dol-
go zdržala.«  Enkrat si želi postati trenerka in 
delati z mladimi. Če pa se to ne bi izšlo ima v 
rokavu še enega aduta – kolesarjenje. 

V dosedanji karieri ji je bilo najtežje, ko je bila 
odsotna z igrišč. Psihično naporna je bila re-
prezentančna preizkušnja z Rusinjami, ki je 
odločala o napredovanju, sama pa je zaradi 
poškodbe lahko le stiskala pesti. Sicer pa se ji 
je v spomin najbolj vtisnila prva tekma 
v klubski članski selekciji. Priložnost 
je prišla nenadejano, a ravno zato 
pretirane treme ni bilo. 15. maja 
2011 je prvič preizkusila naj-
močnejšo slovensko ligo, v ka-
teri je do danes zbrala že preko 
3800 igralnih minut. 
Od vseh prizorišč najraje igra 
v Prekmurju, kjer je vzdušje 
vedno odlično. “Veliko več ti 
kot športniku pomenijo polne 
tribune in glasno navijanje, kot 
pa sodobni objekti. Spomnim se, 
enkrat smo igrali v Bosni. Stadion je 
bil resda v slabem stanju, atmosfera 
pa ena boljših.” Navijačev 
imajo sicer de-

kleta nekoliko manj kot njihovi moški vrstniki, 
a sčasoma se bo to s pomočjo akcij kot je ‘Rada 
igram nogomet’, ki promovira ženski nogomet, 
in z večjo medijsko pokritostjo ženskega nogo-
meta spremenilo. 

Žensko klubsko tekmovanje vsako leto pridobi-
va na kvaliteti in če si pred desetletjem še nismo 
predstavljali, da bi popoldne preživeli v družbi 
22-terice, ki išče pot do zmage, so danes lahko 
tekme ženske lige in reprezentančne preizku-
šnje pravo doživetje. 

Šport mladim ponudi kakovostno preživljanje 
prostega časa, osebni razvoj jim 

doda disciplino, kar jim kasne-
je v življenju profesionalne-

ga športnika ali navadne-
ga državljana pride še 
kako prav. Telesna ak-
tivnost je zdrava, delo-
vanje v skupini pa odra-

ščajočim najstnikom 
ponudi priložnost, 

da se znajo vključiti v 
takšno okolje in v njem 

uspešno delovati. Nogo-
met ni le oblika rekreacije, 

temveč tudi šola za življenje. 

Andreja Potočnik
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“V Ameriki te kot tujca, ki obvlada njihov 
jezik, spoštujejo,” pripoveduje o 'novem' ži-
vljenju Čončeva. Eden od pogojev vpisa na 
ameriško univerzo je bil namreč poleg konča-
ne srečnje šole tudi uspešno opravljen test iz 
angleščine. Sicer pa Američani ne vedo, kje je 
Slovenija. Ne samo, da je ne poznajo kot dr-
žavo, sprašujejo celo, kaj je to. Odkar študira 
tam, vedo več o njej. Če nič drugega, jo zadnja 

Slovenska reprezentantka Dominika Čonč je ena od dveh nogometašic, ki svojo nogometno 
pot nadgrajuje onstran Atlantika. Ena sama nedelja pri rosnih šestih letih ob nogometnem 
igrišču je bila dovolj, da se je zaljubila v ta šport. S štiirinajstimi je ob zadostnem številu 
deklet, ki jih zanima nogomet, fantovsko ekipo zamenjala za žensko. Domači Maribor pa 
je pred tremi leti nadomestila univerza UT Martin, a se po koncu vsakega študijskega leta 
vrača v štajersko prestolnico, kjer igra za ŽNK Maribor in obleče dres z državnim grbom. 

leta poznajo preko svetovno znanih sloven-
skih športnikov in njenega pripovedovanja. 
Slovenski športniki na tujem so aktivni amba-
sadorji svoje države. 

Življenje daleč stran od doma ima svoje zako-
nitosti. Ker je družina ostala v Mariboru, jo 
je v obljubljeni deželi nadomestila ekipa soi-
gralk, s katerimi igra v I. diviziji, ki je po svoji 

zahtevnosti takoj za ameriško profesionalno 
žensko nogometno ligo. Nasploh je nogomet 
v Ameriki veliko bolj cenjen kot pri nas, hkrati 
pa bistveno bolj popularen od moškega. Tudi 
zato je bilo to okolje tisto pravo, kar je izbrala 
Čončeva. »Enkrat bi bila rada profesional-
na igralka, da ne bi bilo potrebno hoditi še v 
službo. In ker se kot ženska v nogometu težko 
preživljaš, je v Ameriki zaradi njihovega na-

Dominika Čonč:  
“V Ameriki te kot 
tujca spoštujejo”
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čina dela to lažje. Tam lahko hkrati študiram 
kinezologijo in igram nogomet, zato so bile 
ZDA logična izbira.« Kot profesionalna no-
gometašica bi v Evropi trenutno lahko živela le 
na severu ali v Angliji. Slovenska liga iz leta v 
leto sicer napreduje, a ne dovolj, da bi omogo-
čala ženski profesionalizem. 

Igra na ameriških zelenicah se nekoliko razli-
kuje od slovenske. Študentke tam prejemajo 
štipendijo, ki pokrije njihovo bivanje, šolo, 
prehrano in knjige. Ker so pogoji za študij in 
hkratno igranje nogometa urejeni, se lahko de-
kleta osredotočijo le na igro in njen napredek. 
»Tam si plačan, da igraš, zato ni izgovorov, da 
ne bi treniral. V Sloveniji je to še vedno bolj 
hobi.« 

Ena od bistvenih razlik je tudi ta, da so tam vse 
nogometašice profesionalne športnice, ki živi-
jo izključno od nogometa. Zato je raven igre 
na povsem drugi stopnji kot v Sloveniji. »V 
Sloveniji igralke nimajo enakega predznanja, 
ni selekcije. Vsaka, ki ima željo po igri, lahko 

trenira nogomet, medtem ko v Ameriki že v 
klub pridejo najboljše igralke v posamezni ka-
tegoriji. Ker je konkurenca večja, je boljši tudi 
nivo igre. Pri nas so ene še začetnice, druge že 
obvladajo žogo in to zavira igro.« V Ameri-
ki imajo dekleta na vsakem treningu na voljo 
zdravnika, fizioterapevta, več trenerjev, kar je 
za naše razmere povsem nepredstavljivo. 

Je pa vsak začetek težak. Odločitev o odhodu 
ni bila enostavna, še težje pa je, če pri tem nimaš 
podpore. Pri nas namreč še vedno velja, da je no-
gomet moški šport. »Nasprotovanje domačih 
je največja težava pri dekletih, ki se odločijo za 
nogomet. Ponavadi je mama tista, ki tega ne do-
voli,« razlaga Čončeva, ki pa sama takšne izku-
šnje nima. Njena družina stoji za odločitvijo in jo 
podpira pri doseganju njenega cilja. Nogomet je 
rdeča nit njene družine, ne le njene osebne izbire 
poklica. 

»Hkrati s študijem opravljam tudi izpite za tre-
nerko,« že v tem letih razmišlja o svoji priho-
dnosti. Sicer pa dnevno njen urnik ne dovoljuje 

drugega kot učenje in treninge. »Priprave dobim 
tudi, ko sem v Sloveniji in treniram za Maribor. 
Načrtu dela sledim tudi tu, saj moramo biti igral-
ke ob vrnitvi v Ameriko enako fizično pripravlje-
ne.« Nogomet ne pozna počitnic, le trdo delo 
in vsakodnevno odrekanje.  V letošnji sezoni je 
v matičnem klubu v treh nastopih prispevala en 
zadetek, v preteklih letih pa je bil njen strelski 
izkupiček kar 80-odstoten. »Slovenska liga na-
preduje, a priložnosti za razvoj je še ogromno.«

Dominika Čonč je ena od 868 registriranih 
nogometašic pri nas, ki svoje znanje skupaj s 
preostalimi študentkami, med katerimi so tudi 
Angležinje, Severne Irke, Škotinje in druge 
Američanke, nadgrajuje na tujem. Na ameriških 
zelenicah je nekajkrat že zatresla nasprotnikovo 
mrežo, tudi sicer je kot nogometašica zelo na-
predovala. Kot pravi sama, se bo po končanem 
šolanju in morebitni profesionalni karieri vrnila 
v domače okolje, ki bo takrat bogatejše za žensko 
nogometašico z mednarodnimi izkušnjami. 

Andreja Potočnik
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Nogomet je del mojega življenja od-
kar pomnim zase. Z očetom Davi-
dom sva leta 1999 zbrala dekleta in 
sčasoma smo prvič zaigrale v SŽNL 
pod imenom ŽNK Velesovo. Neka-
tere smo bile članice reprezentance, 
kar je bila lepa potrditev našega dela. 
Še bolj sem se posvetila svojemu naj-
ljubšemu športu in tako začela pou-
čevati deklice U13 in U17. Leta 2006 
pa sem dobila povabilo g. Ivana Žu-
niča k tečaju Sodnik-pripravnik. Kot 
vsakega začetnika so me najprej ča-
kale tekme dečkov mlajših kategorij 
in nato starejših, kasneje sem dobila 
priložnost tudi v 1. SKL in SML ligi, 
ter v SŽNL ligi. Odpovedala sem se 
vlogi igralke in trenerke ter se izključ-
no posvetila sojenju. Leto 2009 je 
bilo zame prelomno, saj sem opravila 
regijski izpit, pomagala pri sodniških 
nalogah na prijateljski tekmi SLO 
A:USA U-17, kot pomočnica sem bila 
na Slovaškem, kjer se je odvijal UEFA 
kvalifikacijski turnir U-17 za dekleta in 
pa kasneje kot 4. sodnica na kvalifi-
kacijski tekmi SLO:HRV članice. Le-
tos me prvič čakajo tudi tekme 3.lige. 
Dolgoročno se še naprej vidim v vlogi 
sodnice, tako v Sloveniji kot v tujini, 
ker v tem preprosto uživam in glede 
na maloštevilne sodnice v Sloveni-
ji smo resnično dobro sprejete tako 
med kolegi sodniki kot med igralci in 
gledalci.
Ženski nogomet v Sloveniji je v za-
dnjem času veliko napredoval, tako 
nivo igranja tekmovalk kot nivo celo-
tne organizacije. Močno si želim, da 
bi bile tudi sodnice bolj medijsko iz-
postavljene, da bi bilo več predstavnic 
nežnega spola tudi na tem področju, 
tako da ob tej priložnosti vabim vsa 
dekleta, ki imajo rade nogomet in se 
želijo preizkusiti kot delivke pravice, 
da se nam pridružijo! 

Aleksandra Česen

   

Z nogometom sem se prvič seznanila že 
v drugem razredu osnovne šole, ko sem 
začela trenirati s fanti v Kisovcu, vendar 
sem se po enem letu pridružila rokome-
tnemu klubu Zagorje. Ker pa sem že od 
malih nog sanjala o nogometni karieri, so 
me poti povlekle nazaj v nogomet. Sku-
paj s predsednikom NK Svoboda-Kisovec 
smo ustanovili ŽNK Svoboda-Kisovec, 
ki pa je na žalost po dveh letih razpadel. 
Pri petnajstih letih sem se odločila, da z 
nogometom ne bom prenehala in da se 
pridružim ŽNK Jevnici, ki se je takrat še 
imenovala Senožeti-Vode. Že med svojo 
igralsko kariero sem pokazala interes za 
treniranje, zato sem novembra 2010 v Fi-
lovcih uspešno opravila trenerski seminar 
za C licenco. Istega leta sem prevzela vo-
denje mlajše selekcije deklet v Jevnici do 14 
let. Ker mi je bilo trenersko delo zelo všeč, 
sem to upoštevala tudi pri vpisu na faks in 
sem zato za svoje nadaljno šolanje izbra-
la Fakulteto za šport, smer športno treni-
ranje-nogomet, v kateri tudi vidim svojo 
prihodnost. Tekom študijskega leta pa sem 
pridobila tudi licenco UEFA B. Moji cilji za 
prihodnje leto so diplomirati iz nogometa 
in s tem pridobiti licenco Pro, ki predstavlja 
najvišjo licenco na državni ravni, zatem pa 
želim nadaljevati magistrski študij-športni 
management. Naslednje študijsko leto se 

»Nogomet je 
del mojega 
življenja«

“Svojo prihodnost vidim 
v trenerskem delu”

bom udeležila polletne Erasmus izmenjave 
na Športno-znanstveni fakulteti v Leipzigu. 
Ker je ženski nogomet v Nemčiji precej bolj 
razvit kot pri nas, si želim nabirati izkušnje 
na trenerskem področju v kakšnem izmed 
nemških ženskih nogometnih klubov. Če 
bi se mi ponudila priložnost, bi bila pripra-
vljena nadaljevati magistrski študij kar v 
Nemčiji. Trenersko delo s športniki me zelo 
veseli predvsem zaradi napredka vsakega 
posameznika v športnem in osebnostnem 
vidiku, ki ga kot trenerka dobim v zameno 
za vloženi trud. Istočasno pa si želim, da 
bi se več deklet odločalo tako za igranje 
nogometa kot tudi, da bi se morda kasne-
je odločile za trenersko kariero, saj bi se s 
tem ženski nogomet v Sloveniji bolj razvil. 
V ženskem nogometu opažam v zadnjih 
letih velik napredek in prepoznavnost, ki 
pa žal še vedno ni na ravni drugih ženskih 
športov v Sloveniji, prav tako pa se ne 
more primerjati z večino evropskih držav. 
Decembra 2012 sem se namreč udeležila 
trenerskega izobraževalnega seminarja za 
ženski nogomet UEFA study group SCHE-
ME v Madridu in opazila, da je v Sloveniji 
tako kvaliteta kot število igralk na precej 
nižjem nivoju kot drugje v Evropi in po sve-
tu in želim si, da bi se to obrnilo na bolje.        

Nina Čebin



Razvoj ženskega nogometa od 1972 do danes
17. aprila 1972 je Francija premagala Nizozemski 4:0 na 
prvi mednarodni ženski tekmi, ki jo je priznala FIFA. V roku 
dveh let so mednarodne tekme odigrale še Italija, Švica, 
Jugoslavija, Škotska, Anglija in Republika Irska.

Ustanovljeni sta italijanska Serie A in francoska Division 1 
za ženske, ki še zmeraj veljata za eni izmed najboljših lig 
v Evropi.

Druga konferenca UEFA o ženskem nogometu, ki se je 
udeleži 18 nacionalnih zvez, predlaga ustanovitev evrop-
skega tekmovanja za ženske.

Po dvoletnem kvalifikacijskem obdobju se v finalu prve 
nacionalnega tekmovanja za ženske srečata Švedska in 
Anglija. Na koncu je po enajstmetrovkah slavila Švedska, 
potem ko sta tako Anglija kot Švedska doma zmagali z 1:0.

Prvo uradno evropsko prvenstvo za ženske na Danskem 
dobijo Nemke, Kitajska pa gosti prvo uradno FIFA žensko 
svetovno prvenstvo. 

1. Ligaško tekmovanje v samostojni Sloveniji 

Norveška premaga Italijo v evropskem finalu. To je v na-
slednjih 20 letih edino prvenstvo, ki ga ne dobi Nemčija.

Prvi uradni nastop slovenske ženske reprezentance na 
kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Angliji. 

Nemčija premaga Švedsko v Kaiserslauternu in tako po-
novno osvoji naslov evropskih prvakinj, toda izgubi proti 
Norveški v finalu svetovnega prvenstva.

100 let po prvih olimpijskih igrah se na seznam olimpijskih 
športov doda ženski nogometni turnir.

Na Švedskem in Norveškem poteka prvo evropski finalni 
turnir z osmimi udeleženkami, ki ga dobijo Nemke. Prvič 
se izvede U18 UEFA evropsko prvenstvo za ženske.
Norveška je zmagovalka olimpijskega turnirja v Avstraliji.

Prvi slovenski klub sodeluje v UEFA Women's Cup tekmo-
vanju – ŽNK Škale Mila iz Velenja. 

Na prvem uradnem finalu evropskega ženskega klubske-
ga tekmovanja je okrog 12.000 ljudi, ki spremlja zmago 
nemške ekipe 1. FFC Frankfurt proti švedski Umea IK z 2:0. 
Gola prispevata Steffi Jonec in Birgit Prinz.

Nemčija premaga Švedsko z zlatim golom Nie Kunzer. 
Prinzova prvič prejme nagrado za najboljšo žensko igralko 
na svetu, FIFA Women's World Player of the Year. Prejela 
jo je trikrat zapored.
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Umea je prva ekipa, ki ponovno osvoji UEFA Women's Cup 
(prvič zmaga leta 2003) z zmago nad Frankfurtom 8:0. Tri 
gole doseže Brazilka Marta.

Rekordno število gledalcev, 29.092, se zbere na finalu 
evropskega prvenstva v Manchestru med Anglijo in Fin-
sko. Zmagale so Angležinje.

Nemška dominantnost se nadaljuje z vsenemškim fina-
lom v UEFA Women's Cup in končno zmago Frankfurta 
proti 1. FFC Turbine Potsdam. To je bil edini finale do sedaj, 
v katerem sta igrali ekipi iz iste države. Z osvojitvijo na-
slova v kategoriji U19 je Nemčija v rokah držala vse UEFA 
naslove.

Nemčija zmaga na svetovnem prvenstvu ter prvem žen-
skem U17 evropskem prvenstvu. Z Arsenalovo zmago v 
UEFA Women's Cup lovorika prvič ne pristane v Nemčiji 
ali na Švedskem.

Frankfurt postane prva ekipa, ki trikrat osvoji UEFA 
Women's Cup. 

Nemčija osvoji peti zaporedni evropski naslov z zmago 6:2 
proti Anglija. Ustanovljena je UEFA Liga prvakinj, v kateri 
sodeluje 53 ekip. Prvi naslov osvoji Potsdam, ki po enajst-
metrovkah premaga Olympique Lyonnais.

Birgit Prinz postane prva Evropejka ali Evropejec, ki osvoji 
20 naslov z zmago 3:0 proti Severni Koreji.

Na Olimpijskem stadionu v Berlinu se na otvoritveni tek-
mi svetovnega prvenstva zbere rekordno število gledalcev, 
73.680. Skupno si 32 tekem ogleda 845.751 gledalcev.

Lyon že drugič zapored zmaga v UEFA Ligi prvakinj pred 
50.212 gledalci na Olimpijskem stadionu v Münchnu, med-
tem ko si 80.203 gledalci ogledajo finale Olimpijskih iger 
med ZDA in Japonsko.

Albanija in Črna gora prvič nastopita v kvalifikacijah za sve-
tovno prvenstvo in se uvrstita v skupinski del tekmovanja. 
Nemčija šestič zapored osvoji naslov evropskih prvakinj.

Prvič v zgodovini UEFA evropskega prvenstva za ženske 
bo na finalnem delu sodelovalo 16 ekip. 
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