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Široka paleta aktivnosti, s katerimi NZS izpolnjuje svoje poslanstvo za razvoj slovenskega 
nogometa, je poskrbela, da je bilo tudi leto 2014 pestro za vse nogometne navdušence. 
Nadaljevali smo z aktivnostmi, katerim smo že v preteklosti postavili trdne temelje, bistve-
ni koraki za sistematični razvoj nogometa na vseh ravneh pa so bili storjeni z oblikovanjem 
strateških usmeritev in ciljev našega delovanja ter ustvarjanjem novih idej in možnosti za 
razvoj potencialov na različnih področjih naše dejavnosti.

Uspehov preteklega leta, ki bi jih bilo potrebno izpostaviti, ni bilo malo. Slovenski nogo-
met se je borbeno in uspešno predstavljal v evropskem in svetovnem prostoru. A repre-
zentanca se je z odmevnimi prijateljskimi srečanji na gostovanjih v Alžiriji, Urugvaju in Ar-
gentini ter domačo tekmo s svetovno nogometno velesilo Kolumbijo pripravljala na pot 
proti Franciji 2016. Članska ekipa NK Maribor je s kvalitetno igro in z zgodovinsko uvrsti-
tvijo v skupinski del UEFA Lige prvakov pokazala izjemne nastope in spoštovanja vredno 
zastopal slovenski nogomet. Futsal reprezentanca se je uvrstila med osem najboljših ekip 
v Evropi, barve Slovenije pa so v kvalifikacijah za evropska prvenstva uspešno zastopale 
tudi mlajše in ženske reprezentance. Slovenska prva nogometna liga je dosegla precej-
šnjo rast televizijske gledanosti in obiskanosti na stadionih in tako postaja vse bolj zanimi-
va in prepoznavna.

Del rednega delovanja NZS so bile seveda še številne druge aktivnosti, od vodenja tekmo-
vanj na vseh nivojih, izobraževalnih programov, otroškega nogometa in nogometa za vse, 
različnih socialno in družbeno odgovornih projektov, pa vse do marketinške podpore na-
vedenih aktivnosti, sistemskega in normativnega urejanja področij ter skrbi za pregledno 
in vzdržno finančno poslovanje.

Pomembno smo poglobili naše sodelovanje z vsemi deležniki, nogometnimi in neno-
gometnimi, s katerimi bomo tudi v prihodnjem obdobju uresničevali skupne interese v 
dobro nogometa in širše družbe. Na podlagi dobro zastavljenih temeljev preteklih let in s 
skupnim sodelovanjem bomo brez dvoma lahko uspešno nadaljevali naše delo.

Aleksander Čeferin,
Predsednik NZS
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kazalo

Nogometna zveza Slovenije je v preteklem letu nadaljevala s preglednim, učinkovitim in 
organiziranim delovanjem, s katerim zasleduje svoje cilje in ustvarja uspešno in dolgoroč-
no zdravo krovno nogometno organizacijo v državi.

Na področju reprezentančnih aktivnosti je NZS v skladu s programi skrbela za 13 nogo-
metnih reprezentanc, poleg članske A reprezentance še za mlajše reprezentance, žensko 
in dekliški reprezentanci ter reprezentanci v malem nogometu – futsalu. NZS je vsem re-
prezentančnim selekcijam zagotavljala primerne pogoje dela za izvajanje trenažnih pro-
cesov in priprav ter udejstvovanje na mednarodnih tekmovanjih.

Tudi v preteklem letu je NZS namenila veliko pozornosti skrbi za razvoj mladinskega nogo-
meta, predvsem na področju razvoju nogometne igre, večanju članstva in skrbi za vzgojo 
in strokovno delo na različnih nivojih svoje dejavnosti. V skladu s sprejetimi programi smo 
nadaljevali s številnimi aktivnostmi na področju nogometa za vse, s katerim želimo pove-
zati deležnike različnih ravni in povečati množičnost.

Pod vodstvom tekmovalnih organov so bile izvedene redne aktivnosti na področju vo-
denja in operativne izvedbe ligaških in pokalnih tekmovanj, ki jih NZS organizira v vseh 
starostnih kategorijah, v sodelovanju s strokovnima organizacijama pa so bila organizira-
na ustrezna usposabljanja in izobraževanja nogometnih klubov, strokovnih delavcev in 
uradnih oseb v tekmovanjih.

NZS se za izvajanje svojih dejavnosti na vseh področjih svojega delovanja povezuje z no-
gometnimi deležniki, predvsem z medobčinskimi nogometnimi zvezami in strokovnima 
organizacijama, nogometnimi klubi, igralci in funkcionarji, pomembno pa v svoje delo-
vanje vključuje tudi nenogometne deležnike. Tudi v prihodnje bo za razvoj nogometa na 
vseh ravneh svoje aktivnosti usmerila predvsem v tesnejše sodelovanje z državo in lokal-
nimi skupnostmi, poslovnimi partnerji in mediji, krovno športno organizacijo in drugimi 
panožnimi športnimi zvezami ter drugimi institucijami, s katerimi lahko uresničuje svoje 
poslanstvo tudi na področju širše družbene odgovornosti.

Poročilo o delovanju Nogometne zveze Slovenije obsega predstavitev delovanja in pov-
zetek dela krovne nogometne organizacije v letu 2014, s katerim NZS v skladu s svojim 
namenom zasleduje zastavljene kratkoročne in dolgoročne športno-poslovne cilje slo-
venskega nogometa.
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1. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE V LETU 2014
KAPACITETA 
sTAdIonoV

• LjubLjana – Stožice 15.796
• CeLje – Arena Petrol 13.059

• Maribor – Ljudski vrt  12.861
• MurSkA SobotA – Fazanerija 5.000

• koPer – bonifika 4.048
Medobčinske 
nogomETnE 

zVEzE 

Ljubljana, 
Maribor, 

Celje, 
koper, 

Nova Gorica, 
Gorenjske kranj, 

Ptuj, 
Murska Sobota, 

Lendava.

sodnIKoV In 
poMočnikoV 
sodnIKoV

• Mednarodni: 22 
• SodNiki držAvNih LiG: 453
• druGi: 467

nEAmATERJI
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AmATERJI FUTsAL Ženske
mLAdI 
do 18. 

LETA

KLUBoV
308

EKIP
1.448

TREnERJEV
1.456

REgIsTRIRAnI IgRALCI

42.644 942

PrEdSEdNIk: 
Aleksander Čeferin

POdPrEdSEdNIkI: 
Stanislav oražem, 

radenko Mijatović, 
Stanislav Glažar, 

Franc kopatin

ČASTNI PrEdSEdNIk: 
rudi Zavrl

GENErALNI SEkrETAr: 
Aleš Zavrl
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MNZ Celje 
Naslov: ulica Xiv. divizije 14, p.p. 212, 3001 Celje
Telefon: 03 427 44 70
Faks: 03 427 44 71
E-pošta: info@mnzcelje.com
Internet: www.mnzcelje.com
Predsednik: vlado Močnik
Število klubov: 27 (nogomet), 1 (ženski nogomet), 
4 (futsal)

MNZ Gorenjske kranj
Naslov: Planina 3, 4000 kranj
Telefon: 04 202 60 89
Faks: 04 202 40 56
E-pošta: mnzg-kranj@siol.net
Internet: www.mnzgkranj.si 
Predsednik: blaž vidmar
Število klubov: 25 (nogomet), 0 (ženski nogomet), 
1 (futsal)

MNZ koper
Naslov: Cesta Zore Perello Godina 3, p.p. 637, 6101 koper
Telefon: 05 627 15 33
Faks: 05 627 15 33
E-pošta: info@mnzkoper.com 
Internet: www.mnzkoper.com 
Predsednik: Jani bačič
Število klubov: 17 (nogomet), 0 (ženski nogomet), 
11 (futsal)

MNZ Lendava
Naslov: Mlinska ulica 5/b, p.p. 42, 9220 Lendava 
Telefon: 02 578 96 60
Faks: 02 578 96 61
E-pošta: mnz.lendava@siol.net 
Internet: www.mnzlendava-zveza.si
Predsednik: branko Gros
Število klubov: 21 (nogomet), 0 (ženski nogomet), 
0 (futsal)

MNZ Ljubljana
Naslov: Pod hribom 55, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 513 08 50
Faks: 01 513 08 57
E-pošta: mnzlj@siol.net
Internet: www.mnzljubljana-zveza.si
Predsednik: bojan Gasior (do 20.08.2014), Janez Gradin 
(od 17.11.2014 dalje)
Število klubov: 52 (nogomet), 2 (ženski nogomet), 
7 (futsal)

MNZ Maribor
Naslov: ulica vita kraigherja 8, 2000 Maribor
Telefon: 031 78 21 91
Faks: /
E-pošta: info@mnzveza-mb.si
Internet: www.mnzveza-mb.si 
Predsednik: Milan Jarc
Število klubov: 40 (nogomet), 3 (ženski nogomet), 
12 (futsal)

SKUPŠČINA 
NZS

IZVRŠNI 
ODBOR

STROKOVNA 
SLUŽBA

KOMISIJE

VOLILNA 
KOMISIJA

ARBITRAŽNI 
SVET

NADZORNI 
ODBOR

MEDOBČINSKE
NOGOMETNE
ZVEZE (MNZ)

SODNIŠKA
ORGANIZACIJA

(ZNSS)

TRENERSKA
ORGANIZACIJA

(ZNTS)

ZDRUŽENJE 
KLUBOV PRVE 
LIGE (ZNPL)*

VODJA TEKMOVANJ
REGISTRACIJSKA KOMISIJA
DISCIPLINSKI SODNIK
KOMISIJA ZA STATUS IN AGENTE IGRALCEV
KOMISIJA ZA LICENCIRANJE KLUBOV
KOMISIJA ZA PRITOŽBE
LICENČNA KOMISIJA ZA PRITOŽBE
KOMISIJA ZA AMATERSKI NOGOMET
KOMISIJA ZA ETIKO IN FAIR PLAY

KOMISIJA ZA FINANCE IN TRŽENJE
KOMISIJA ZA MALI NOGOMET
MEDNARODNA KOMISIJA
MLADINSKA KOMISIJA
KOMISIJA ZA OBJEKTE
KOMISIJA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
KOMISIJA ZA PRAVILA NOGOMETNE IGRE
KOMISIJA ZA PREDPISE

KOMISIJA ZA PRIZNANJE
KOMISIJA ZA PROFESIONALNI NOGOMET
KOMISIJA ZA SODNIŠKE ZADEVE
STROKOVNA KOMISIJA
KOMISIJA ZA USPOSABLJANJE KADROV
KOMISIJA ZA VARNOST
ZDRAVSTVENA  KOMISIJA
KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET

MNZ Murska Sobota
Naslov: Slovenska ulica 25, p.p. 33, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 530 00 40
Faks: 02 530 00 41
E-pošta: info@mnzveza-ms.si
Internet: www.mnzveza-ms.si
Predsednik: danilo kacijan
Število klubov: 29 (nogomet), 1 (ženski nogomet), 
2 (futsal)

MNZ Nova Gorica
Naslov: Gradnikove brigade 47, p.p. 251, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 333 30 31
Faks: 05 333 30 32
E-pošta: info@mnznovagorica.si 
Internet: www.mnznovagorica.si
Predsednik: Franc kopatin (do 22.09.2014), dušan bezjak 
(od 22.09.2014 dalje)
Število klubov: 12 (nogomet), 0 (ženski nogomet), 
3 (futsal)

MNZ Ptuj
Naslov: Čučkova ulica 2, p.p. 121, 2250 Ptuj
Telefon: 02 748 15 36
Faks: 02 748 15 37, 02 748 15 38
E-pošta: info@mnzveza-ptuj.si
Internet: www.mnzveza-ptuj.si 
Predsednik: Stanislav Glažar
Število klubov: 33 (nogomet), 1 (ženski nogomet), 
4 (futsal)

Zveza nogometnih sodnikov Slovenije 
Naslov: brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče
Telefon: 01 530 04 30, 01 530 04 04
Faks: 01 530 04 10
E-pošta: znss@nzs.si
Internet: www.nzs.si/nzs/sodniki 
Predsednik: vladimir Šajn
Število sodnikov: 942 (mednarodni – 22, sodniki državnih 
lig – 453, drugi – 467)

Zveza nogometnih trenerjev Slovenije
Naslov: brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče
Telefon: 01 530 04 18
Faks: 01 530 04 10
E-pošta: bogdan.trope@nzs.si
Internet: www.nzs.si/nzs/trenerji
Predsednik: rudi bračič
Število trenerjev: 1.456

 * Združenje nogometnih 1. slovenske nogometne lige (ZNPL) je prenehalo obstajati 
s pravnomočnostjo sklepa o končanju stečajnega postopka z dne 24.10.2014.

2. PODATKI O ČLANIH NZS 3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NZS 
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Ime in priimek Št. nastopov

1. Jasmin Kurtić 8
2. Mišo Brečko 7
3. Boštjan Cesar 7
4. Dejan Lazarević 7
5. Andraž Struna 7
6. Samir Handanović 6
7. Andraž Kirm 6
8. Aleš Mertelj 6
9. Milivoje Novaković 6

10. Nejc Pečnik 6
11. Valter Birsa 5
12. Branko Ilić 5
13. Kevin Kampl 5
14. Rajko Rotman 5
15. Josip Iličić 4
16. Miral Samardžić 4
17. Dalibor Stevanović 4
18. Bojan Jokić 3
19. Roman Bezjak 2
20. Zlatan Ljubijankić 2
21. Martin Milec 2
22. Siniša Anđelković 1
23. Gregor Balažic 1
24. Vid Belec 1
25. Robert Berić 1
26. Damjan Bohar 1
27. Goran Cvijanović 1
28. Džengis Čavušević 1
29. Željko Filipović 1
30. Ivan Firer 1
31. Erik Janža 1
32. Rene Krhin 1
33. Dominic Maroh 1
34. Tim Matavž 1
35. Jan Oblak 1
36. Petar Stojanović 1

NASTOPI IGRALCEV ZA 
A REPREZENTANCO V LETU 2014

28
ZADETKOV je za slovensko 

reprezentanco že dosegel Milivoje Novakovič, 
kar ga uvršča na drugo mesto večne lestvice 

strelcev. Novakovič je tri zadetke dosegel tudi 
v kvalifikacijah za EP 2016.

19

82

LET 1 mesec in 11 dni. Toliko je štel 
Petar Stojanovič ob reprezentančnem 

debiju v Stožicah in tako postal najmlajši 
nogometaš, ki je doslej oblekel dres 

članske reprezentance Slovenije.

TISOČ gledalcev je 
pospremilo obračun med 

Anglijo in Slovenijo na 
Wembleyju, kar je največ v 
zgodovini tekem slovenske 
reprezentance. Pred tem je 

rekordna številka znašala 77.561 
gledalcev. (Pariz 2002)

200
TEKEM Slovenska 

reprezentanca je oktobra 
v Ljudskem vrtu proti Švici 
odigrala jubilejno dvestoto 
uradno tekmo. Prva uradna 

tekma članske reprezentance 
je bila sicer 3.6.1992 v Tallinnu 

proti Estoncem.

81
TEKEM Boštjana Cesarja, 

ki  je na Webleyju postal 
rekorder po številu nastopov za 

slovensko reprezentanco.

4 NOGOMETNE REPREZENTANCE SLOVENIJE

4.1 A REPREZENTANCA
Leto 2014 bo v zgodovini slovenskega no-
gometa zagotovo pomembno zaznamova-
no. To je bilo leto presežkov, saj se je član-
ska reprezentanca pod vodstvom selektorja 
Srečka Katanca pomerila z nekaterimi naj-
boljšimi reprezentancami sveta in kar še-
stimi udeleženkami Svetovnega prvenstva 
2014 v Braziliji. Poleg štirih kvalifikacijskih 
tekem za nastop na evropskem prvenstvu je 
odigrala še štiri prijateljske tekme, na kate-
rih se je pomerila z ekipami iz najboljše pet-
najsterice svetovne rang lestvice, vključno z 
drugo in tretjo ekipo sveta.

Prva v nizu priprav naše reprezentance na 
kvalifikacije za evropsko prvenstvo je bila 
marčevska prijateljska tekma na severu Afri-
ke z Alžirijo. Nato je sledila južnoameriška 
turneja, kjer se je slovenska izbrana vrsta na 
prijateljskih tekmah pomerila z Argentino v 
Buenos Airesu in Urugvajem v Montevideu. 
Nepozabna turneja, kjer so se naši fantje po-
merili z mnogimi najboljšimi igralci sveta, je 
bila pred začetkom septembrskih kvalifika-
cij dobrodošla tudi selektorju Srečku Katan-
cu, saj mu je prinesla kar nekaj novih repre-
zentančnih imen.

Septembra so se začele kvalifikacije za Evrop-
sko prvenstvo 2016 v Franciji. Slovenija je naj-
prej gostovala v Talinu in proti Estoniji izgubi-
la, že oktobra pa sta zadetek in zmaga proti 
Švici v Ljudskem vrtu dala reprezentanci velik 

zalet pred gostovanjem v Vilni, kjer je Slove-
nija premagala še reprezentanco Litve. Šest 
točk v kvalifikacijah je podporo reprezentan-
ci v javnosti močno dvignilo in novembrsko 
gostovanje v Angliji je bilo eno od vrhuncev 
koledarskega leta tudi za slovenske navijače. 
Slovenija je na kultnem Wembleyu nastopila 
pred več kot 82.000 gledalci, vodila z 0:1, a na 
koncu morala priznati premoč Angležev.

18. novembra se je naša izbrana vrsta v Sto-
žicah pomerila z eminentnimi nasprotniki. 
Gostila je tretjo reprezentanco sveta, Kolum-
bijo, z vsemi njenimi zvezdniki. Slovenska re-
prezentanca je nastopila pomlajena, selektor 
je preizkusil nove mlade igralce, ki bi v priho-
dnje lahko povečali konkurenco in pomenili 
postopno osvežitev izbrane vrste. Pomlajena 
Slovenija je kljub porazu pustila odličen vtis. 

Pripravljalna baza reprezentance je bila tudi 
v tem letu praviloma na Brdu pri Kranju, tre-
ningi pa na igriščih v Kranju in Lescah. Ob 
podpori strokovne službe NZS so bili vsi zbori 
reprezentance doma ter gostovanja na prija-
teljskih tekmah v severni Afriki in Južni Ame-
riki ter kvalifikacijskih tekmah organizirana 
na visokem organizacijskem nivoju. 

Tekem, odličnih nasprotnikov in novih izku-
šenj  je bilo tako v letu 2014 dovolj, načrtova-
nih šest točk v kvalifikacijski skupini pa zago-
tovo obeta pestro in uspešno leto 2015.
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Maribor, 9. 10. 2014, kvalifikacije za EP
SLOVENIJA : ŠVICA

Talin, 8. 9. 2014, kvalifikacije za EP
ESTONIJA : SLOVENIJA

London, 15. 11. 2014, kvalifikacije za EP
ANGLIJA : SLOVENIJA

La Plata, 7. 6. 2014, prijateljska tekma
ARGENTINA : SLOVENIJA

Montevideo, 5. 6. 2014, prijateljska tekma
URUGVAJ : SLOVENIJA

Blida, 5. 3. 2014, prijateljska tekma
ALŽIRIJA : SLOVENIJA

Ljubljana, 18. 11. 2014, prijateljska tekma
SLOVENIJA : KOLUMBIJA

Maribor, 9. 10. 2014, kvalifikacije za EP
LITVA : SLOVENIJA1 : 0

1 : 0

3 : 1

2 : 0
2 : 0 2 : 0

0 : 1

0 : 2
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4.2 MLAJŠE REPREZENTANCE

Mlada reprezentanca do 21 let (letnik 1992 in mlajši, 
pod vodstvom selektorja Tomaža Kavčiča ter trenerja Rober-
ta Englara), je leto pričela s prijateljsko tekmo 
proti Hrvaški v Kopru in zmagala z rezulta-
tom 2:1. Konec maja je reprezentanca nada-
ljevala kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 
2015 z gostovanjem v Andori in prepričljivo 
zmagala z 0:5. Zadnji dve preizkušnji v kva-
lifikacijah sta bili na sporedu septembra in 
rahlo pomlajena reprezentanca, kamor so 
bili že vključeni nekateri igralci, ki bodo tvo-
rili jedro mlade reprezentance v naslednjem 
kvalifikacijskem ciklusu, je najprej doma 
premagala Andoro z enakim rezultatom kot 
maja, 5:0, na zadnji tekmi v Estoniji pa prav 
tako visoko zmagala, tokrat z 1:7. Po odho-
du selektorja Kavčiča je mlade Slovence na 
zadnjih dveh tekmah vodil Robert Englaro. 
Slovenija je kvalifikacije zaključila na tretjem 
mestu kvalifikacijske skupine za Dansko in 
Rusijo, skupaj je v 10 tekmah zbrala 17 točk.

Reprezentanca do 19 let (letnik 1996, pod vodstvom 
selektorja Primoža Glihe) se  je v januarju sedaj že 
tradicionalno udeležila prijateljskega turnir-
ja v St. Petersburgu. Odigrali so pet tekem, v 
skupinskem delu so z zmago proti Moldaviji, 
neodločenem izidu proti Estoniji in porazom 

proti Rusiji zbrali 4 točke in se nato pomerili 
še z Iranom. Iran je bil boljši s 3:0 in Slovenija 
je zadnjo tekmo igrala za 7. mesto proti St. 
Petersburgu ter izgubila in tako na koncu 
osvojila 8. mesto med šestnajstimi repre-
zentancami. Leto so nadaljevali s prijatelj-
sko tekmo v Radomljah proti reprezentanci 
Avstrije. Sledilo je gostovanje v Bosni in Her-
cegovini z dvema prijateljskima tekmama. 
V mesecu juniju je reprezentanca ponovno 
gostovala, tokrat v Skopju, in na prvi tekmi 
odigrala neodločeno, na drugi tekmi pa z 
0:2 premagala makedonske vrstnike. Zadnja 
preizkušnja pred novembrskimi kvalifikaci-
jami je bila domača prijateljska tekma pro-
ti Poljski, ki se je končala s prijateljskih 2:2. 
Novembra je Slovenija na kvalifikacijskem 
turnirju na Madžarskem v konkurenci Ma-
džarov, Slovakov in Azerbajdžana osvojila 1 
točko.

Reprezentanca do 18 let (letnik 1997, pod vodstvom Pri-
moža Glihe) je v letu 2014 odigrala štiri prijatelj-
ske tekme. Najprej je gostovala v Srbiji, nato 
pa je na domačih tleh gostila finsko repre-
zentanco. Prva tekma na Ptuju se je konča-
la neodločeno, v Slovenski Bistrici pa so bili 
slovenski mladeniči boljši z 1:0.

V kadetski reprezentanci do 17 let so nastopali 
igralci rojeni po 01.01.1998, vodil pa jih je 
selektor Igor Benedejčič. Septembra je re-
prezentanco čakal prvi krog kvalifikacij, na 
katere so se skozi preizkušnje tudi dobro 
pripravili. Aprila sta bili na sporedu prija-
teljski tekmi proti Švici, na obeh je bila Slo-
venija boljša od švicarskih vrstnikov. Konec 
aprila je sledila udeležba na tradicionalnem 
turnirju narodov in izbranci Igorja Benedej-
čiča so bili šele druga generacija slovenske 
reprezentance, ki je ta turnir tudi osvoji-
la in to celo s samimi zmagami. V finalu so 
bili boljši od reprezentance Mehike. Junija 
je sledil UEFA razvojni turnir, tokrat je bila 
gostiteljica Slovenija, udeležile pa so se ga 
še reprezentance Madžarske, Ukrajine in 
Poljske. Septembrski kvalifikacijski turnir za 
nastop na evropskem prvenstvu, odigran na 
domačih tleh v konkurenci Turčije, Portugal-
ske in S. Irske pa je Sloveniji prinesel nastop 
v drugem krogu kvalifikacij za nastop na 
EP. Konec marca 2015 se bodo v Angliji za 
nastop na zaključnem delu pomerile repre-
zentance Slovenije, Romunije, Norveške in 
seveda Anglije.

Reprezentanca do 16 let (igralci letnika 1999 pod vod-
stvom Dušana Kosića) je leto 2014 pričela s selek-

cijskimi izbori in julija opravila prve skupne 
priprave. Septembra sta jih čakali dve težki 
preizkušnji proti severnim sosedom Avstrij-
cem, ki so bili boljši na obeh tekmah. Okto-
bra so pri nas gostovali Srbi. Na prvi tekmi 
sta reprezentanci dosegli vsaka po 1 zade-
tek, na drugi tekmi pa so bili mladi Slovenci 
s kar 5:2 boljši od srbskih vrstnikov. 

Prvič do sedaj so bili uvedeni regijski centri 
NZS za igralce rojene po 01.01.2000. Delo-
vanje regijskih centrov je koordiniral Borut 
Jarc skupaj z ostalimi selektorji ter trenerji 
nogometnih oddelkov Gimnazije Šiška. Sko-
zi 37 treningov v regijskih centrih je bil že 
opravljen širši izbor štiriinštiridesetih igral-
cev, ki bodo v letu 2015 tvorili najmlajšo re-
prezentanco Slovenije. 

V začetku decembra je bil na sedežu UEFA 
opravljen žreb kvalifikacijskih skupin za 
Evropsko prvenstvo do 17 let in Evropsko 
prvenstvo do 19 let. Sloveniji je v katego-
riji do 19 let žreb kot nasprotnike namenil 
Irsko, ki bo gostiteljica turnirja, ter Škotsko 
in Latvijo. Kvalifikacije za EP U17 bo gostila 
Slovenija, za nastop v naslednjem krogu pa 
se bo pomerila z reprezentancami Turčije, 
Belgije in Ferskih otokov.
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TEKME U21 REPREZENTANCE V LETU 2014
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

05.03.2014 Koper Slovenija : Hrvaška 2:1 Prijateljska
30.05.2014 La Vella Andora : Slovenija 0:5 Kval.za EP
03.09.2014 Ajdovščina Slovenija : Andora 5:0 Kval.za EP
08.09.2014 Rakvere Estonija : Slovenija 1:7 Kval.za EP

TEKME U19 REPREZENTANCE V LETU 2014
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

03.01.2014 St. Petersburg Slovenija : Estonija 1:1 Granatkin Memorial
05.01.2014 St. Petersburg Rusija : Slovenija 6:0 Granatkin Memorial
07.01.2014 St. Petersburg Slovenija : Moldavija 2:0 Granatkin Memorial
10.01.2014 St. Petersburg Iran : Slovenija 3:0 Granatkin Memorial
12.01.2014 St. Petersburg Slovenija : St. Petersburg 0:4 Granatkin Memorial
05.03.2014 Radomlje Slovenija : Avstrija 2:3 Prijateljska
13.05.2014 Bihać BiH : Slovenija 0:0 Prijateljska
15.05.2014 Vrnograč BiH : Slovenija 5:0 Prijateljska
03.06.2014 Skopje Makedonija : Slovenija 2:2 Prijateljska
05.06.2014 Skopje Makedonija : Slovenija 0:2 Prijateljska
04.09.2014 Bakovci Slovenija : Poljska 2:2 Prijateljska
10.11.2014 Tatabanya Slovaška : Slovenija 2:1 Kval. za EP
12.11.2014 Tatabanya Slovenija : Madžarska 1:1 Kval. za EP
15.11.2014 Tatabanya Azerbajdžan : Slovenija 3:2 Kval. za EP

4

5

ASISTENCE 
in 3 zadetke je za 
izbrano vrsto U21 
dosegel Haris Vučkič.

ZADETKOV 
na štirih tekmah je v 
kvalifikacijah za EP 
U21 dosegel Elvis 
Bratanovič

TEKME U17 REPREZENTANC V LETU 2014
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

08.04.2014 Bakovci Slovenija : Švica 2:0 Prijateljska
10.04.2014 Lendava Slovenija : Švica 2:1 Prijateljska
25.04.2014 Bilje Slovenija : ZDA 4:0 Turnir narodov
26.04.2014 Ajdovščina Slovenija : Kitajska 1:0 Turnir narodov
27.04.2014 Nova Gorica Slovenija : Mehika 2:0 Turnir narodov
29.04.2014 Nova Gorica Čile : Slovenija 1:3 Turnir narodov
01.05.2014 Gradiška Slovenija : Mehika 4:1 Turnir narodov
21.06.2014 Bakovci Slovenija : Madžarska 0:2 UEFA razvojni turnir
22.06.2014 Odranci Ukrajina : Slovenija 2:1 UEFA razvojni turnir
24.06.2014 Odranci Slovenija : Poljska 1:0 UEFA razvojni turnir
19.09.2014 Kidričevo Turčija : Slovenija 0:5 Kval. za EP
21.09.2014 Bakovci Slovenija : Portugalska 4:2 Kval. za EP
24.09.2014 Radenci S. Irska : Slovenija 0:0 Kval. za EP

TEKME U16 REPREZENTANCE V LETU 2014
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

09.09.2014 Bled Slovenija : Avstrija 1:6 Prijateljska
11.09.2014 Bad Kleinkircheim Avstrija : Slovenija 6:0 Prijateljska
07.10.2014 Maribor Slovenija : Srbija 1:1 Prijateljska
09.10.2014 Maribor Slovenija : Srbija 5:2 Prijateljska

TEKME U18 REPREZENTANC V LETU 2014
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

11.03.2014 Čelarevo Srbija : Slovenija 1:0 Prijateljska
13.03.2014 Novi Sad Srbija : Slovenija 0:0 Prijateljska
29.04.2014 Ptuj Slovenija : Finska 0:0 Prijateljska
01.05.2014 Slovenska Bistrica Slovenija : Finska 1:0 Prijateljska

10
ZMAG je na 
13-ih tekmah v 
letu 2014 dosegla 
reprezentanca U17.

16 1716 17



4.3 ŽENSKE REPREZENTANCE

Ženska A reprezentanca je pod vodstvom selek-
torja Damirja Roba v letu 2014 nadaljevala s 
kvalifikacijami za nastop na Svetovnem pr-
venstvu, ki bo leta 2015 v Kanadi, kjer je od-
igrala kar sedem kvalifikacijskih tekem. Kva-
lifikacije je pričela v mesecu aprilu z dvema 
težkima gostovanjema v Rusiji in Nemčiji, kjer 
se je proti vrhunskima nasprotnikoma kljub 
porazoma prikazala v zelo dobri luči. Žal je bil 
uvoden dober vtis pokvarjen na domači tek-
mi na Ptuju proti Hrvaški, kjer je po slabi igri 
doživela nepričakovan poraz. V nadaljevanju 
je pomlajena reprezentanca kljub porazu na 
domačem igrišču proti Rusiji in gostujočih 
porazih proti Irski in Hrvaški, prikazala vzpod-
budno igro, ter kvalifikacije zaključila meseca 
septembra v Dravogradu z zasluženo zmago 
proti dobri reprezentanci Slovaške. Z osvo-
jenimi 6 točkami je bilo osvojeno 5. mesto v 
skupini med šestimi reprezentancami.

Tudi na področju dekliških reprezentanc je 
bilo preteklo leto zelo aktivno in tudi uspe-
šno. Izpostaviti je potrebno velik uspeh 

reprezentance deklet do 19 let, ki se ji je pod 
vodstvom selektorice Petre Mikeln na kvali-
fikacijskem turnirju na Madžarskem, v kon-
kurenci domačink, Belgije in Estonije, uspe-
lo uvrstiti v 'Elite Round' tekmovanja, ki bo 
spomladi 2015. 

Reprezentanca deklet do 17 let, pod vodstvom 
selektorice Tine Kelenberger, je na igriščih 
v Odrancih, Beltincih in Bakovcih gostila 
kvalifikacijski turnir za uvrstitev na Evropsko 
prvenstvo za dekleta do 17 let ter UEFA ra-
zvojni turnir deklet do 18 let, sodelovala pa 
je tudi na UEFA razvojnem turnirju deklet do 
17 let na Hrvaškem.

Z željo po sistematičnem in timskem delu 
dekliških in ženskih reprezentanc ter z na-
menom dodatne priprave igralk, kandidatk 
za reprezentance, je NZS poleg reprezen-
tančnih aktivnosti organizirala tudi aktivno-
sti v okviru centrov NZS, kot dopolnilno ozi-
roma dodatno obliko praktičnega izvajanja 
treningov vseh ženskih reprezentanc. 

TEKME ŽENSKE A REPREZENTANCE V LETU 2014
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

06.03.2014 Stanišići BiH : Slovenija 1:2 Prijateljska
05.04.2014 Moskva Rusija : Slovenija 4:1 Kval. za SP 2015
10.04.2014 Mannheim Nemčija : Slovenija 4:0 Kval. za SP 2015
08.05.2014 Ptuj Slovenija : Hrvaška 0:3 Kval. za SP 2015
14.06.2014 Domžale Slovenija : Rusija 1:2 Kval. za SP 2015
20.08.2014 Dublin Republika Irska : Slovenija 2:0 Kval. za SP 2015
13.09.2014 Lučko Hrvaška : Slovenija 1:0 Kval. za SP 2015
17.09.2014 Dravograd Slovenija : Slovaška 2:1 Kval. za SP 2015

TEKME ŽENSKE U19 REPREZENTANCE V LETU 2014
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

08.07.2014 Beltinci Slovenija : Kazahstan 7:8 Razvojni tur. UEFA
09.07.2014 Odranci Slovenija : Madžarska 0:6 Razvojni tur. UEFA
11.07.2014 Beltinci Slovaška : Slovenija 3:0 Razvojni tur. UEFA
26.08.2014 Krško Slovenija : Hrvaška 0:1 Prijateljska
28.08.2014 Sv. Martin na Muri Hrvaška : Slovenija 4:2 Prijateljska 
13.09.2014 Buk Belgija : Slovenija 0:4 Kval. za EP
15.09.2014 Buk Slovenija : Madžarska 1:0 Kval. za EP
18.09.2014 Buk Estonija : Slovenija 2:4 Kval. za EP

TEKME ŽENSKE U17 REPREZENTANCE V LETU 2014
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

26.06.2014 Radenci Slovenija : Madžarska 0:3 Razvojni tur. UEFA
27.06.2014 Radenci Ukrajina : Slovenija 5:4 Razvojni tur. UEFA
29.06.2014 Radenci Slovenija : Poljska 0:2 Razvojni tur. UEFA
02.09.2014 Virje Črna Gora : Slovenija 0:2 Razvojni tur. UEFA
03.09.2014 Novi Grad Hrvaška : Slovenija 4:2 Razvojni tur. UEFA
05.09.2014 Novi Grad Slovenija : Slovaška 0:2 Razvojni tur. UEFA
22.10.2014 Beltinci Slovenija : Slovaška 1:2 Kval. za EP
24.10.2014 Bakovci Izrael : Slovenija 2:0 Kval. za EP
27.10.2014 Beltinci Slovenija : Nizozemska 2:2 Kval. za EP

 Za novo prijetno poglavje v 
ženskem nogometu je poskrbela 
reprezentanca do 19 let, ki se je 
na kvalifikacijah na Madžarskem 
zavihtela med elito.
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4.4 FUTSAL REPREZENTANCI

Slovenska članska futsal reprezentanca je pod 
vodstvom selektorja Andreja Dobovičnika 
v letu 2014 dosegla najodmevnejši rezul-
tat doslej, saj se je prvič uvrstila med osem 
najboljših reprezentanc v Evropi. Evropsko 
futsal prvenstvo v Belgiji je končala na še-
stem mestu in kot edina premagala kasnej-
šega evropskega prvaka, reprezentanco 
Italije. Četrtfinalno srečanje na evropskem 
prvenstvu proti reprezentanci Španije je 
bil tudi 200. uradni nastop slovenske futsal 
reprezentance. Po evropskem prvenstvu je 
nadaljevala delo in skozi pripravljalne tek-
me in priprave uigravala nove igralce. V letu 
2014 je izbrana vrsta odigrala še pet srečanj, 
na katerih je zabeležila tri zmage. Članska 
izbrana vrsta je svetovno velesilo Španijo v 
januarju gostila v Mariboru, kjer sta se repre-

zentanci pred polno dvorano pomerili na 
prijateljskem srečanju. Leto je izbrana vrsta 
končala na 9. mestu UEFA ter 14. mestu FIFA 
lestvice.

Reprezentanca U21 je skozi trenažni proces na-
daljevala začeto planirano delo na podro-
čju priprave igralcev na nemoten prestop v 
člansko vrsto. V letu 2014 je pod vodstvom 
selektorja Andreja Dobovičnika in trener-
ja Mateja Kavčiča odigrala šest prijateljskih 
srečanj.

V letu 2014 se je na podlagi evropskih tren-
dov nadaljevalo s selekcioniranjem igralcev 
v kategoriji U19, z namenom vzpostavitve in 
vključitve v tekmovanja tudi v mlajših kate-
gorijah.

TEKME FUTSAL A REPREZENTANCE V LETU 2014
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

06.03.2014 Stanišići BiH : Slovenija 1:2 Prijateljska
06.01.2014 Litija Slovenija : Španija 0:3 Prijateljska
07.01.2014 Maribor Slovenija : Španija 5:5 Prijateljska
29.01.2014 Antwerpen Italija : Slovenija 2:3 Evropsko prvenstvo
31.01.2014 Antwerpen Slovenija : Azerbajdžan 6:7 Evropsko prvenstvo
04.02.2014 Antwerpen Slovenija : Španija 0:4 Evropsko prvenstvo
25.09.2014 Kwidzyn Slovenija : Grčija 5:1 Prijateljski turnir
26.09.2014 Kwidzyn Slovenija : Wales 5:1 Prijateljski turnir
28.09.2014 Kwidzyn Poljska : Slovenija 3:4 Prijateljski turnir
01.12.2014 Levice Slovaška : Slovenija 5:2 Prijateljska
02.12.2014 Levice Slovaška : Slovenija 3:1 Prijateljska

TEKME FUTSAL U21 REPREZENTANCE V LETU 2014
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

18.03.2014 Sevnica Slovenija : Poljska 4:3 Prijateljska
19.03.2014 Kočevje Slovenija : Poljska 3:1 Prijateljska
06.05.2014 Walbrzych Poljska : Slovenija 1:3 Prijateljska
07.05.2014 Walbrzych Poljska : Slovenija 3:2 Prijateljska
23.09.2014 Benedikt Slovenija : Portugalska 3:3 Prijateljska
24.09.2014 Ptuj Slovenija : Portugalska 1:5 Prijateljska
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5. KLUBSKA TEKMOVANJA

V letu 2014 je bilo v okviru klubskih tekmo-
vanj v organizaciji NZS odigranih 2447 te-
kem. Za njihovo organizacijo in izvedbo so 
z vrsto aktivnosti in postopkov, ki jih je po-
trebno opraviti, skrbeli tekmovalni organi, 
ki so nadzorovali regularnost in kredibilnost 
vseh tekmovanj v organizaciji NZS. Vodenje 
tekmovanj namreč zajema vse od priprave 
predlogov tekmovalnih koledarjev, izvedbe 
žrebanj in priprave tekmovalnih razpore-
dov, delegiranj tekem posameznih krogov 
tekmovanj z odrejanjem uradnih oseb na 
tekmah, odločanj o rezultatih tekem, di-
sciplinskih ukrepanj, obdelav statističnih 
podatkov posameznih tekmovanj z obja-
vljanjem na uradnem spletnem mestu in v 
uradnih publikacijah, vse do nagrajevanja 
ekip in posameznikov za dosežke ob koncu 
tekmovalne sezone. 

Organi NZS so v članski kategoriji v letu 
2014 neposredno vodili 1. slovensko nogo-
metno ligo, 2. slovensko nogometno ligo, 
Pokal Slovenije in Superpokal. V članski ka-
tegoriji so organi NZS potrdili pomembno 
spremembo v tekmovalnem sistemu na ni-
voju tretjih lig, in sicer ustanovitev nasle-
dnjih štirih lig:

• 3. SNL zahod, v kateri nastopa 10 ekip 
iz MNZ Koper in MNZ Nova Gorica 
(tekmovanje v sezoni 2014/2015 
vodi MNZ Nova Gorica);

• 3. SNL center, v kateri nastopa 14 ekip iz 
MNZ Ljubljana in MNZ Gorenjske Kranj (tek-
movanje v sezoni 2014/2015 vodi MNZ Go-
renjske Kranj);

• 3. SNL sever, v kateri nastopa 14 ekip iz MNZ 
Celje, MNZ Maribor in MNZ Ptuj (tekmovanje 
v sezoni 2014/2015 vodi MNZ Maribor);

• 3. SNL vzhod, v kateri nastopa 14 ekip iz 
MNZ Lendava in MNZ Murska Sobota (tek-
movanje v sezoni 2014/2015 vodi MNZ Mur-
ska Sobota).

V mladinskih kategorijah so bila pod vod-
stvom organov NZS organizirana tekmova-
nja v 1. slovenski mladinski ligi, 1. slovenski 
kadetski ligi, Mladinskem pokalu, Ligi U15 
vzhod, Ligi U15 zahod in kvalifikacijska tek-
movanja za obe ligi. Tekmovanja v 2. sloven-
ski mladinski in kadetski ligi so bila poverje-
na MNZ Lendava (2. SML in 2. SKL vzhod) ter 
MNZ Gorenjske Kranj (2. SML in 2. SKL zahod).

V organizaciji NZS so tudi v letu 2014 pote-
kala vsa ženska tekmovanja, in sicer Sloven-
ska ženska nogometna liga in Ženski pokal, 

Liga deklet U17 in Pokal deklet U17 
ter tekmovanja starejših (U15) in 

mlajših deklic (U13). 

Z namenom poenotenja or-
ganizacijskih kriterijev na 
vseh nivojih in v vseh staro-

stnih kategorijah je stro-
kovna služba v mesecu 

februarju tradicionalno 
organizirala seminar 

za delegate na tek-
mah v organizaci-
ji NZS.

LIGAŠKA TEKMOVANJA
1. SNL Maribor
2. SNL Roltek Dob
3. SNL - vzhod Dravinja Kostroj
3. SNL - zahod TKK Tolmin
1. SML Domžale
1. SKL Domžale
2. SML - vzhod Krško
2. SML - zahod MNK Izola
2. SKL - vzhod Farmtech Veržej
2. SKL - zahod NOGA Britof
Liga U15 - vzhod Krško
Liga U15 - zahod Domžale

POKALNA TEKMOVANJA
Pokal Slovenije Gorica
Superpokal Maribor
Mladinski pokal Koper
Nike Premier Cup Krško
Kvalifikacije za UEFA Pokal regij MNZ Murska Sobota

TEKMOVANJA ŽENSK
SŽNL ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
Liga deklet U17 ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
Ženski pokal NZS ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
Pokal NZS dekleta U17 ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
Tekmovanje deklic U15 ŽNK Radomlje
Tekmovanje deklic U13 ŽNK Teleing Pomurje Beltinci

TEKMOVANJA FUTSAL
1. SFL KMN Oplast Kobarid
2. SFL Fragmat Extrem
Liga U21 KMN Sevnica
Futsal pokal Terme Olimia FC Litija
Superpokal FC Litija
Liga U18 Fragmat Extrem
Liga U15 KMN Oplast Kobarid
Liga U13 KMN Slovenske gorice

5.1 ZMAGOVALCI TEKMOVANJ 2013/2014
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GOLOV 
Nogometaši so v povprečju zabijali 

2,68 gola na tekmo. Poprečje tekmo-
vanja znaša 2,75 gola na tekmo.

AVTOGOLOV 
Lastno mrežo so zatresli nogometaši 
petih različnih klubov. Prednjačila je 

Olimpija s tremi avtogoli.

IGRALCEV 
Na zelenice je stopilo kar 351 nogo-
metašev različnih narodnosti. Največ 

različnih igralcev, 38, je preizkusila 
Gorica.

ZAPOREDNIH ZMAG
Najdaljšo zmagovito serijo so ujeli 

Mariborčani, ki so tri točke vpisali kar v 
prvih sedmih krogih sezone.

REMIJEV
Največ neodločenih rezultatov so zbrali 

Domžalčani, ki so med 30. in 34. kro-
gom nanizali kar pet remijev v vrsti.GOLOV

Kralj strelcev je bil Mate Eterovič (Rudar 
Velenje), ki je zabil gol več od Massima 
Code (Gorica) in tri od Nusmirja Fajiča 

(Maribor). 

ASISTENC
Naziv najboljšega asistenta sezone sta si 
razdelila Doris Kelenc (Zavrč) in Mitja Vi-
ler (Maribor). Omenjena sta zbrala kar tri 
podaje več od najbližjih zasledovalcev.

NASLOVOV
Mariborčani so še okrepili svoj status 
najuspešnejšega slovenskega kluba s 

četrtim zaporednim naslovom državnih 
prvakov. V Prvi ligi so bili skupno najbolj-

ši že dvanajstkrat.

OBRAMB
Največ dela med vratarji je imel Matko 

Obradovič (Krka), ki je postregel kar 
z 248. obrambami. Edini vratar, ki v 

minuli sezoni ni prejel zadetka je bil Ivan 
Cacchioli (Gorica).

SODNIKOV
Za pravico je skrbelo dvajset različnih 

sodnikov, ki so pokazali 834 rumenih in 
48 rdečih kartonov.

STRELOV
Največ (501 strel) so proti vratom 
nasprotnika streljali Mariborčani, 
najmanj pa Novomeščani (305 

strelov).

GLEDALCEV 
Obisk se je v primerjavi s preteklo 

sezono rahlo povečal. Največ gledal-
cev (6.500) se je zbralo na tekmi med 
Mariborom in Olimpijo v 13. Krogu.

5.2 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA (PRVA LIGA)

1. slovenska nogometna liga že drugo se-
zono poteka pod generalnim pokrovitelj-
stvom in novim uradnim imenom Prva liga 
Telekom Slovenije. Od prevzema celovitega 
vodenja Prve lige s sezono 2012/2013 lahko 
poleg pridobitve glavnega pokrovitelja lige 
in medijskega partnerja, družbe Telekom 
Slovenije d.d., ter razdelitve finančnih upra-
vičenj za klube iz naslova centraliziranega 
trženja kot izredno pozitivno izpostavimo 
tudi vključitev dodatnih medijskih partner-
jev in redno prisotnost na TV ekranih (RTV 
Slo, Planet TV, Arena TV). 

Samo v jesenskem delu sezone 2014/2015 si 
je 36 neposrednih prenosov Prve lige ogle-
dalo 1.259.456 gledalcev (povprečno na 
tekmo 34.985), v letu 2014 pa je 65 preno-
sov spremljalo kar 2.178.236 gledalcev (pov-
prečno na tekmo 33.511). Dosežena rast 
gledanosti in povečana konkurenca med TV 
operaterji obetata boljše rezultate iz naslova 
prodaje medijskih pravic in ustrezno pozici-
oniranje produkta na slovenskem sponzor-
skem trgu.

NZS je v sodelovanju s Slovensko antido-
pinško organizacijo (SLOADO) v letu 2014 
nadaljevala s preventivnim protidopinškim 

programom, v okviru katerega izvaja progra-
me testiranj na tekmovanjih na nacionalnem 
nivoju. V letu 2014 so bila testiranja izvedena 
na 44 tekmah 1. SNL, skupaj je bilo testiranih 
79 igralcev, vsi vzorci pa so bili v akreditira-
nem laboratoriju ugotovljeni za negativne. 

Naslov državnega prvaka je še dvanajstič 
osvojil Maribor, ki je po odigranih 36 krogih 
zbral 77 točk, Luka Koper je z osmimi toč-
kami zaostanka za prvakom osvojila drugo 
mesto, tretje mesto pa je s 63 osvojenimi 
točkami zasedel Rudar. Z uvrstitvami v do-
mačem tekmovanju so si slovenski klubi pri-
borili nastopanje v evropskih klubskih tek-
movanjih. Maribor je v kvalifikacijah za UEFA 
Ligo Prvakov dosegel zgodovinski uspeh in 
se uvrstil v skupinski del tekmovanja, Koper 
in Rudar pa sta poleg Gorice, ki je osvojila 
naslov pokalnega zmagovalca, nastopala v 
kvalifikacijah za UEFA Ligo Evropa.

NZS bo še naprej delovala v smeri načrtne-
ga povečanja prihodkov iz naslova trženja in 
zagotavljanja sredstev za razvoj in promocijo 
klubov 1. SNL, hkrati pa bo na osnovi dolgo-
ročne strategije razvoja lige aktivno delovala 
tudi v smeri nadgradnje in izboljšanja komu-
nikacije s klubi. 
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UEFA LIGA PRVAKOV (UCL)
15.07.2014 Zrinjski – Maribor 0:0 2. predkrog
23.07.2014 Maribor – Zrinjski 2:0 2. predkrog
30.07.2014 Maribor – M. Tel-Aviv 1:0 3. predkrog
05.08.2014 M. Tel-Aviv – Maribor 2:2 3. predkrog
20.08.2014 Maribor – Celtic  1:1 play-off
26.08.2014 Celtic – Maribor 0:1 play-off
17.09.2014 Maribor – Sporting 1:1 skupina G
30.09.2014 Schalke – Maribor 1:1 skupina G
21.10.2014 Chelsea – Maribor 6:0 skupina G
05.11.2014 Maribor – Chelsea 1:1 skupina G
25.11.2014 Sporting – Maribor 3:1 skupina G
10.12.2014 Maribor – Schalke 0:1 skupina G

UEFA EVROPSKA LIGA (UEL)
03.07.2014 Čelik Nikšić – Koper 0:5 1. predkrog
10.07.2014 Koper – Čelik Nikšić 4:0 1. predkrog
03.07.2014 Rudar Velenje – Laç 1:1 1. predkrog
10.07.2014 Laç – Rudar Velenje 1:1* 1. predkrog

*Laç zmagovalec po kazenskih udarcih

17.07.2014 Neftçi – Koper 1:2 2. predkrog
24.07.2014 Koper – Neftçi 0:2 2. predkrog
17.07.2014 Molde – Gorica 4:1 2. predkrog
24.07.2014 Gorica – Molde 1:1 2. predkrog

ŽENSKA UEFA LIGA PRVAKOV
09.08.2014 Pomurje – Ekonomist  4:0 kvalif. skupina  3
11.08.2014 Pärnu – Pomurje 0:4 kvalif. skupina  3
14.08.2014 Pomurje – MTK 1:2 kvalif. skupina  3
08.10.2014 Pomurje – Torres 2:4 šestnajstina finala
15.10.2014 Torres – Pomurje 3:1 šestnajstina finala

UEFA FUTSAL POKAL
02.10.2014 Kobarid – Lokomotiv  1:6 skupina  4
03.10.2014 Kobarid – Hovocubo  5:0 skupina  4
05.10.2014 Inter – Kobarid 6:2 skupina  4

5.3 SLOVENSKI KLUBI V UEFA TEKMOVANJIH 2013/2014

Nogometna zveza Slovenije je imela pravico v UEFA tekmovanja v tekmovalnem letu 
2014/2015 prijaviti 6 (šest) klubov, in sicer:
· v kvalifikacije za UEFA ligo prvakov (UCL) – 1 (en) klub;
· v kvalifikacije za UEFA evropsko ligo (UEL) – 3 (tri) klube;
· v kvalifikacije za žensko UEFA ligo prvakov – 1 (en) klub;
· v UEFA Futsal pokal – 1 (en) klub.

NK Maribor se je kot državni nogometni prvak v sezoni 2013/2014 uvrstil v kvalifikacije za 
UEFA ligo prvakov 2014/2015 (UCL). FC Luka Koper se je kot drugouvrščena ekipa v držav-
nem prvenstvu 2013/2014 uvrstil v kvalifikacije za UEFA evropsko ligo 2014/2015 (UEL). 
NK Rudar Velenje se je kot tretjeuvrščena ekipa v državnem prvenstvu 2013/2014 uvrstil v 
kvalifikacije za UEFA evropsko ligo 2014/2015 (UEL). ND Gorica se je kot zmagovalec Pokala 
Slovenije 2013/2014 uvrstilo v kvalifikacije za UEFA evropsko ligo 2014/2015 (UEL). Prvak 
SŽNL 2013/2014 ŽNK Teleing Pomurje Beltinci se je uvrstil v kvalifikacije za Žensko UEFA 
ligo prvakov 2014/2015. Prvak 1. SFL 2013/2014 KMN Oplast Kobarid se je uvrstil v UEFA 
Futsal pokal 2014/2015. 
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5.4 LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV

Licenčni postopek za tekmovalno leto 
2014/2015 je bil že enajsti zaporedni po-
stopek licenciranja slovenskih nogometnih 
klubov, tako na ravni UEFA tekmovanj, kot 
tekmovanj v slovenskih nogometnih ligah. 

Priprave na uradni licenčni postopek za tek-
movalno leto 2014/2015 so potekale po za-
stavljenem terminskem in vsebinskem na-
črtu. Licenčni oddelek NZS je v sodelovanju 
z drugimi organi in komisijami NZS izvedel 
vse potrebne aktivnosti za formalno in vse-
binsko izvedbo licenciranja, med drugim 
redne licenčne obiske in sestanke s pred-
stavniki nogometnih klubov, ki so del re-
dne komunikacije in spremljanja delovanja 
nogometnih klubov. Licenčni organi NZS 
so opravili številne raznovrstne aktivnosti 
v okviru licenčnega sistema NZS, sodelova-
li na UEFA ravni in prvenstveno vršili vlogo 
usmerjevalca tako klubov kot organov NZS 
v smeri transparentnega in kredibilnega de-
lovanja. Vse odločitve v uradnih licenčnih 
postopkih za tekmovalno leto 2014/2015 
so organi sprejemali ob doslednem upošte-
vanju določil Pravilnika NZS za licenciranje 
nogometnih klubov, ki ga je dne 12.12.2012 
potrdil IO NZS, pravilnika UEFA za licencira-
nje nogometnih klubov, sklepov organov 
NZS in UEFA ter UEFA standarda v zvezi z 
zagotavljanjem popolne neodvisnosti pri 
odločanju v posameznih primerih.

Vlogo za pridobitev ustrezne licence za tek-
movalno leto 2014/2015 je vložilo vseh deset 
klubov 1. SNL 2013/2014, devet klubov pa je 
vložilo tudi vlogo za pridobitev mednarodne 

UEFA licence. Komisija je pregledala uradno 
licenčno dokumentacijo in sprejela odločitve 
na podlagi katerih so ustrezne licence pre-
jeli vsi klubi. Licenco za tekmovanje v 2. SNL 
2014/2015 je vložilo vseh deset klubov. Licen-
co je prejelo devet klubov, en klub pa zaradi 
neizpolnjevanja finančnih kriterijev ni prejel 
licence, ne na prvi, ne na drugi stopnji. Na 
nivoju 3. SNL je s spremembo tekmovalnega 
sistema v izredni licenčni postopek vstopilo  
26 klubov, tako da je bilo v licenčni sistem na 
nivoju 3. lig vključeno skupno 52 klubov.

Licenčni organi dvakrat letno, v mesecu 
juliju in oktobru, preverjajo izpolnjevanje 
obveznosti nogometnih klubov iz naslova 
prestopnih dejavnosti in iz naslova poravna-
vanja obveznosti do zaposlenih in odvisnih 
oseb ter obveznosti za socialne prispevke, 
davke in druge dajatve. V okviru projekta 
licenciranja nogometnih klubov je NZS za 
leto 2014 sofinancirala stroške delovanja 
klubov 1. SNL. Poleg cene revidiranja finanč-
nega poslovanja so licenčni organi  v tem 
letu pri razrezu sredstev upoštevali kvaliteto 
licenčne dokumentacije, število ter vsebino 
pripomb v prvi fazi uradnega licenčnega 
postopka in kvaliteto poročanja pri finanč-
nem nadzoru klubov.

NZS v skladu s svojimi programi in usmeri-
tvami tako vztraja na začrtani poti vodenja 
licenčnega sistema na podlagi preglednega, 
doslednega in enakopravnega delovanja ter 
v skladu s svojimi pristojnostmi tudi stro-
kovno in finančno pomaga nogometnim 
klubom v tem projektu.

Nogometna zveza Slovenije je že konec av-
gusta 2013 z Rdečim križem Slovenije skle-
nila sodelovanje, v katerem si bosta oba 
prizadevala zagotavljati pogoje in okolje 
za vključevanje socialno ogroženih otrok in 
mladostnikov v aktivne oblike preživljanja 
prostega časa ter integracijo socialno ogro-
ženih oseb v družbeno okolje. V letu 2014 sta 
NZS in RKS združila moči in v okviru Mladin-
skega zdravilišča in letovišča Rdečega križa 
Slovenije Debeli rtič postavila ograjeno mini 
igrišče z umetno travo v velikosti 40m x 20m. 
Nogometno igrišče, ki je bilo pred tem v upo-
rabi na Debelem rtiču, je bilo zelo dotrajano, 
zato sta NZS in RKS v želji, da bi čim več otrok 
še naprej aktivno preživljalo čas v letovišču, 
odločila za izgradnjo popolnoma novega 

umetnega igrišča z umetno travo in posta-
vitev razsvetljave, ki bo omogočala uporabo 
igrišča tudi v večernih urah. Igrišče bo letno 
uporabljalo okoli 10.000 otrok, ki vse leto le-
tujejo v tem okolju. 

21. maja 2014, na dan finala pokalnega tek-
movanja in na Uefin dan Nogometa za vse, 
sta igrišče otvorila in v uporabo otrokom v le-
tovišču predala predsednik NZS, Aleksander 
Čeferin, in predsednik RKS, Franc Košir, uvo-
dni udarec žoge pred prijateljskim turnirjem 
pa je izvedel selektor slovenske nogometne 
reprezentance, Srečko Katanec. Otvoritev si 
je, poleg ostalih gostov, ogledalo tudi več kot 
200 otrok, ki so v tem času letovali na Debe-
lem rtiču.

6. NOGOMETNA INFRASTRUKTURA
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7. MLADINSKI NOGOMET

Tudi v letu 2014 smo nadaljevali z aktivnost-
mi, ki smo jih zapisali v dolgoročni Mladinski 
program NZS za obdobje 2013 – 2017.

Bistvena novost, ki je bila vpeljana v letu 
2014, je vezana na drugačen način organizi-
ranja in delovanja strokovnih timov mlajših 
reprezentančnih selekcij. Sodelovanje se-
lektorjev različnih reprezentančnih selekcij 
v okviru strokovnega tima na posamezni 
reprezentančni akciji omogoča selektorjem 
bolj podroben in kvaliteten vpogled v delo 
v drugih selekcijah.

Pomembna novost na področju delovanja 
mlajših reprezentanc je tudi projekt eviden-
tiranja najbolj nadarjenih igralcev starostne 
kategorije U15 (igralci rojeni leta 2000) v 
okviru programa regijskih centrov NZS. V ta 
namen je bilo izpeljanih kar 37 nogometnih 
aktivnosti v vseh devetih medobčinskih no-
gometnih zvezah in evidentiranih preko 300 
najbolj nadarjenih igralcev. V projekt so bili 
poleg selektorja reprezentance U15 vklju-
čeni tudi vsi ostali selektorji mlajših repre-
zentanc, direktor reprezentanc in trenerji, 
ki delujejo v okviru nacionalnih panožnih 
športnih šol.

V preostalih reprezentančnih selekcijah smo 
nadaljevali z aktivnostmi v okviru 21 mladin-
skih centrov NZS, ki so tako kot v preteklem 
letu selektorjem omogočale boljši pregled 
nad razvojem igralcev s širšega reprezen-
tančnega seznama ter spremljanje njihove 
igralske forme.

Na področju programa množičnosti smo 
s tekmovalnim letom 2014/2015 pričeli z 
nadgradnjo vsebin v okviru programa MNZ 
centrov za dečke v starostnih kategorijah 
U12 in U13, v katere smo povabili najbolj 
nadarjene igralce iz vseh klubov v posame-
znih MNZ in tako omogočili medobčinskim 
zvezam, da vključijo v delo večje število per-
spektivnih igralcev, ki vadijo v njihovih no-
gometnih sredinah.

Nogometni razred v Ljubljani, ki v Sloveniji 
že 14. leto predstavlja edinstven model po-
vezovanja vzgojno-izobraževalnega siste-
ma in športa, nadaljuje zastavljeno delo in 
predstavlja vzorec dobre organiziranosti in 
strokovnosti, v letu 2014 pa sta Gimnazija 
Šiška in NZS obstoječe sodelovanje uspešno 
nadgradili z novim programom za dekleta.

8. NOGOMET ZA VSE

Tri zvezdice kvalitete, ki nam jih podeljuje 
UEFA, smo tudi v letu 2014 uresničevali z letni-
mi načrti posameznih MNZ. 

Nogometni centri MNZ so se orientirali na 
starostni kategoriji U12 in U13 ter se s tem lo-
gično povezali v program ostalih nogometnih 
centrov po Sloveniji. Preko treningov in tekem 
ter junijske revije nogometa ima tako velika 
množica mladih nogometašev možnost pri-
dobiti povabilo tudi v regijski nogometni cen-
ter v naslednji starostni kategoriji, ob tem pa 
z dodatnimi nogometnimi aktivnostmi napre-
dovati v nogometni igri. Tako je v programu 
nogometnih centrov najbolj vidna povezava 
množičnosti in kvalitete.

Najbolj množična programa vsebin Nogome-
ta za vse sta bila v letu 2014 program otroških 
nogometnih šol in zimsko igranje nogometa 
pod naslovom RIN zimsko tekmovanje, ki je 
namenjeno starostnima kategorijama U9 in 
U11. Dopolnitev obeh programov je projekt 
Značka nogometaša, s katero vsako leto raz-

veselimo preko 1300 otrok širom Slovenije. V 
osnovnih in srednjih šolah ter osnovnih šolah 
s prilagojenim programom smo dejavni tudi s 
koordinacijo šolskih športnih tekmovanj. Za te 
skupine otrok so po koncu sezone organizirani 
še dan nogometa z netekmovalnim igranjem 
nogometa in nogometni kampi ter počitnice 
v prvem delu šole prostih dni. Poseben dogo-
dek  v preteklem letu je bil dan nogometa za 
vse (angl. UEFA Grassroots day) na Debelem 
rtiču, kjer smo v uporabo izročili malo igrišče z 
umetno travo za otroke, ki obiskujejo to zdra-
viliško letovišče.

Nogomet ima kot najbolj popularna in mno-
žična športna panoga tudi veliko družbeno 
odgovornost, zato je NZS v sodelovanju z 
zunanjimi partnerji pomagala pri razvoju no-
gometa za ljudi s posebnimi potrebami, nogo-
metu romskih skupnosti in nogometu gluhih 
in naglušnih. V sodelovanju z Rdečim križem 
Slovenije in Društvom prijateljev mladine so 
bile pripravljene nogometne vsebine na De-
belem rtiču in v Kranjski Gori.
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Poleg že omenjenih aktivnosti in uspehov 
ženske in dekliških reprezentanc Slovenije so 
bili v letu 2014 vidni tudi izjemni rezultati na 
nivoju klubskih tekmovanj. Naslov državne-
ga in pokalnega prvaka v ženski kategoriji je 
tudi v sezoni 2013/2014 osvojil ŽNK Pomurje 
Beltinci, ki si je s tem priboril pravico nasto-
pa v UEFA klubskem tekmovanju (angl. UEFA 
Women's Champions League). Na kvalifikacij-
skem turnirju v Črni Gori so osvojili 2. mesto 
za prvakinjami Madžarske, ter s tem dosegli 
izjemen uspeh, saj so se uvrstili v šesnajsti-
no finala UEFA klubskega tekmovanja, kjer 
so v dveh tekmah morale priznati premoč 
Italijanskih prvakinj AC Torres. So pa na do-
mači tekmi v Lendavi pred cca 1.300 gledalci 
pripravile pravi nogometni spektakel in lepo 
promocijo slovenskega ženskega nogometa.
V novo sezono Slovenske ženske nogometne 
lige 2014/2015 je vstopilo devet licenciranih 
ženskih nogometnih klubov. V letu 2014 je 
bilo zaznati povečan interes na področju de-
kliškega nogometa, saj se je v kadetsko tek-
movanje v Ligi deklet U17 prijavilo kar enajst 
ekip, ki so razdeljene na vzhodno in zahodno 
skupino. Deklice v starostnih kategorijah do 

15 in do 13 let so tekmovale v tekmovanjih 
deklic U15 in U13 na vzhodu in zahodu. Tudi 
v teh kategorijah je bilo zaznati povečan inte-
res pri dekletih, še več, ugotavlja se precejšen 
napredek tudi v kvaliteti nogometa. Uspešno 
je bilo izvedena zimska ženska liga v vseh ka-
tegorijah, ki prav tako iz leta v leto privablja 
večje število udeleženk. 

V skladu z novo Strategijo razvoja dekliške-
ga in ženskega nogometa za obdobje 2013-
2017 so bile sprejete spremembe kriterijev 
za sofinanciranje trenerskega kadra v žen-
skih klubih, vse z namenom, da se s sofinan-
ciranjem nadgradi strokovno delo pri vzgoji 
mladih igralk. S tem namenom je bil v sode-
lovanju s FIFA v mesecu juniju na Bledu orga-
niziran seminar za trenerje ženskega nogo-
meta, ki ga je vodila Hope Powell, nekdanja 
selektorica angleške ženske reprezentance.
Tudi v letu 2014 je NZS s ciljem promocije in 
širitve baze dekliškega nogometa organizira-
la na različnih koncih Slovenije festivale de-
kliškega nogometa 'Rada igram nogomet, pa 
ti?', ki so se izkazali kot uspešna investicija v 
razvoj dekliškega in ženskega nogometa.

9. ŽENSKI NOGOMET

Izjemni uspehi članske futsal reprezentance 
so brez dvoma najbolj vidno zaznamovali 
leto 2014, še zdaleč pa to niso bile edine ak-
tivnosti, ki so v tem letu potekale na področju 
futsala. Na nivoju državnih prvenstev poteka-
jo tekmovanja v članski kategoriji (1. in 2. SFL) 
in v mlajših kategorijah (U21, U19, U15 in 
U13). Že drugo sezono je v članski kategoriji 
organizirana tudi ženska futsal liga, na novo 
dopolnjena deset članska liga pa se je izka-
zala za pravilno odločitev, saj srečanja ponu-
jajo veliko izenačenost in s tem zanimanje 
gledalcev. Zaključno pokalno tekmovanje 
Futsal pokal Terme Olimia 2013/2014 je bilo 
v začetku marca 2014 odigrano v Podčetrtku, 
NZS pa je po uspešni organizaciji preteklih 
finalnih tekmovanj s pokroviteljem tekmo-
vanja podpisala novo dveletno sodelovanje. 
Pred finalom pokala sta finalno srečanje žen-
ske lige pred polnimi tribunami odigrali ekipi 
iz Celja in Ilirske Bistrice, vsa finalna srečanja 
pa je neposredno prenašala tudi televizija. 
Slovenski državni prvak KMN Oplast Kobarid 
v evropskem tekmovanju, kljub zelo dobri 
organizaciji tekmovanja na domačih tleh, re-

zultatsko ni bil najbolj uspešen. V konkurenci 
prvakov Španije (Inter FS), Ukrajine (Lokomo-
tiva Kharkov) in Nizozemske (Hovocubo), mu 
po odigranem prvem krogu ni uspelo napre-
dovati.

Na področju izobraževanja je bilo izvede-
nih več sodniških seminarjev in predavanj. V 
sklopu Dneva slovenskega futsala, ki je bil v 
mesecu septembru, so bili poleg sodniškega 
izvedeni tudi seminarji za kontrolorje sojenja, 
delegate ter trenerje. Slednji so pričeli z izo-
braževanjem za pridobitev naziva Trener fut-
sal B, program tega izobraževanja pa bo do 
pomladi 2015 verificirala tudi UEFA.

V letu 2014 se nadaljuje trend povečanja šte-
vila registriranih igralcev, prav tako pa beleži-
mo tudi povečanje števila registriranih igralk 
futsala. Oddaja Futsal magazin je bila v letu 
2014 s spletnega mesta prenesena tudi na 
televizijske zaslone. Po novem lahko zainte-
resirana javnost zanimivosti s področja futsa-
la na kanalu Šport TV spremlja v 25 minutni 
tedenski oddaji.  

10. MALI NOGOMET - FUTSAL
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Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je tudi 
v letu 2014 organizirala dva glavna zimska 
seminarja, v okviru strokovnega izobraževa-
nja pa z namenom poenotenja kriterijev in 
seznanitve s trendi dodatno še štiri sestanke 
s sodniki in pomočniki sodnikov. Organizirani 
so bili trije seminarji za kontrolorje sojenja, ki 
so namenjeni predvsem poenotenju kriteri-
jev pri ocenjevanju sodnikov ter seznanitev 
z aktualnimi smernicami. Z namenom sezna-
nitve s trendi v sojenju smo organizirali tudi 
strokovni del seminarja za klube 1. in 2. slo-
venske nogometne lige.

Strokovno izobraževanje talentiranih sodni-
kov in pomočnikov je potekalo v okviru pro-
grama Talenti – Mentorji. Obširen program 
poteka na štirih nivojih in je v letu 2014 vklju-
čeval 40 talentiranih sodnikov. Reorganizaci-
ja tretjih lig je povečala tudi potrebe po števi-
lu sodnikov, vsled čemu smo pred pričetkom 
jesenskega dela prvenstva organizirali vrsto 
izobraževalnih in praktičnih aktivnosti z na-
menom čim boljše priprave novih sodnikov 
ob prehodu na višji nivo.

V okviru praktičnega izobraževanja je bilo 
opravljenih pet treningov simulacije praktič-
nih dogodkov na igrišču, od tega dva v sode-
lovanju z gimnazijskim oddelkom Gimnazije 
Šiška, poleg tega pa je bilo organiziranih tudi 
5 praktičnih treningov signalizacije ofsajda.

ZNSS daje velik poudarek zagotavljanju 
ustrezne telesne pripravljenosti sodnikov, 
zato so bili v devetih regionalnih centrih po 
Sloveniji dvakrat tedensko organizirani obve-

zni treningi v skladu s programom in zahteva-
mi UEFA za telesno pripravo. Organizirani so 
bili tudi trije preizkusi telesne pripravljenosti 
in dodatni skupinski treningi za sodnike in 
pomočnike v Ljubljani in Domžalah, po dru-
štvih pa je bila opravljena tudi analiza tehni-
ke snemanja teka sodnikov in pomočnikov. 
Za potrebe strokovnih izobraževanj je bila 
zagotovljena produkcija lastnega DVD mate-
riala, ki je bil letos obogaten tudi s posnetki 
iz nižjih tekmovalnih nivojev. Snemanje dolo-
čenih tekem je s pomočjo sodnikov zagoto-
vila ZNSS, posamezne posnetke pa je prejela 
s strani klubov, medobčinskih nogometnih 
zvez ali televizijskih postaj in jih vse analizira-
la. Oblikovno in vsebinsko je bila prenovljena 
spletna stran, kjer so zainteresiranim na voljo 
vse relevantne informacije in izobraževalne 
vsebine.

ZNSS je v skladu s svojo odgovornostjo za de-
lovanje celotnega sistema sojenja v Sloveniji 
zagotovila največjo možno enovitost kriteri-
jev in delovanja sodnikov na vseh nivojih tek-
movanja. V ta namen je organizirala ustrezno 
izobraževanje sodniških društev o sodobnih 
trendih, zagotovila ustrezne izobraževalne 
materiale za društva in podala tolmačenja.

Poleg vseh že navedenih izobraževalnih in 
praktičnih aktivnosti so se tudi v letu 2014 
izvajale redne aktivnosti, povezane z nemo-
tenim delovanjem tekmovalnega sistema. V 
okviru navedenega so organi in strokovna 
služba skrbeli predvsem za delegiranje so-
dnikov in pomočnikov sodnika na vse tekme 
v organizaciji NZS.

11. SODNIŠKE ZADEVE IN DELOVANJE SODNIŠKE ORGANIZACIJE A – LISTA SODNIKOV ČLANSKIH TEKEM V ORGANIZACIJI NZS
Zap.št. Ime in priimek MDNS Zap.št. Ime in priimek MDNS

1. Mihael Antič Koper 23. Peter Mertelj Ptuj
2. Dejan Balažič Ljubljana 24. Bojan Mertik Lendava
3. Alen Borošak Maribor 25. Tadej Mežnar Maribor
4. Alen Bubek Nova Gorica 26. Lovro Mileta Ptuj
5. Miran Bukovec Lendava 27. Rade Obrenović Ljubljana
6. Miodrag Čiča Ljubljana 28. Želimirko Pavlović Maribor
7. Matej Čontala Murska Sobota 29. Dragoslav Perić Ljubljana
8. Davor Drečnik Ljubljana 30. Marko Podgoršek Kranj
9. Štefan Fekonja Murska Sobota 31. Roberto Ponis Koper

10. Tine Frece Ljubljana 32. Asmir Sagrković Ljubljana
11. Aleš Fridl Celje 33. Damir Skomina Koper
12. Roman Glažar Ptuj 34. Andraž Stojanoski Kranj
13. Vojko Goričan Celje 35. David Šmajc Kranj
14. Iztok Gornjak Celje 36. Armando Šorli Maribor
15. Sašo Habjanič Murska Sobota 37. Bojan Tkalčič Maribor
16. Borut Janžekovič Ptuj 38. Boris Tošeski Ljubljana
17. Matej Jug Nova Gorica 39. Samo Veselič Maribor
18. Nejc Kajtazović Kranj 40. Slavko Vinčič Maribor
19. Darjan Kovačič Murska Sobota 41. Dejan Vivod Maribor
20. Marko Lackovič Maribor 42. Mitja Žganec Ljubljana
21. Aleksandar Lazić Ljubljana 43. Andrej Žnidaršič Kranj
22. Aleksandar Matković Maribor

A – LISTA SODNIKOV ČLANSKIH TEKEM V ORGANIZACIJI NZS
Zap.št. Ime in priimek MDNS Letnik

MEDNARODNI SODNIKI
1. Damir Skomina Koper 1976
2. Matej Jug Nova Gorica 1980
3. Slavko Vinčič Maribor 1979
4. Mitja Žganec Ljubljana 1983

MEDNARODNI POMOČNIKI SODNIKA
5. Matej Žunič Kranj 1983
6. Bojan Ul Maribor 1970
7. Andrej Kokolj Ljubljana 1969
8. Robert Vukan Murska Sobota 1976
9. Jure Praprotnik Ljubljana 1985

10. Gregor Rojko Ljubljana 1979
11. Tomaž Klančnik Maribor 1982
12. Manuel Vidali Koper 1981

MEDNARODNI SODNICI
13. Tanja Subotič Ljubljana 1977
14. Aleksandra Česen Kranj 1987

MEDNARODNE POMOČNICE SODNICE
15. Petra Sever Ptuj 1977
16. Maja Dovnik Maribor 1983
17. Helena Buh Ljubljana 1987
18. Petra Bombek Maribor 1990

MEDNARODNI FUTSAL SODNIKI
19. Borut Šivic Kranj 1971
20. Dejan Nikolić Ljubljana 1973
21. Admir Zahović Maribor 1982
22. Simon Todorovič Ljubljana 1975
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12. TRENERSKE ZADEVE 

12.1 DELOVANJE TRENERSKE ORGANIZACIJE

Leto 2014 predstavlja za Zvezo nogometnih 
trenerjev Slovenije (ZNTS) četrto samostoj-
no celotno leto delovanja kot pravne osebe. 

V letu 2014 se je na osmih sejah sestal Uprav-
ni odbor ZNTS in prav tolikokrat se je sestal 
tudi kolegij ZNTS. Seje UO in kolegiji so po-
tekali po matičnih organizacijah Društev 
nogometnih trenerjev (DNT). Največ se je 
razpravljalo o oblikovanju vsebin licenčnih 
in izpopolnjevalnih seminarjev, programu 
dela in njegovi realizaciji, analizi celotnega 
delovanja ZNTS in DNT, reševanju trenerske 
problematike, prepoznavnosti ZNTS, spo-
štovanju Pravilnika o podeljevanju licenc.

V organizaciji ZNTS in matičnih društev je 
bilo organiziranih 10 licenčnih seminarjev 
za licenco PRO, A, B, C in Futsal. Udeležba 
na licenčnih seminarjih je bila v letu 2014 
v mejah pričakovanj, saj se je licenčnih se-
minarjev udeležilo 1.443 trenerjev. Licenčni 

seminar PRO/A je bil v letu 2014 po novem 
organiziran v Portorožu. 

Organiziranih je bilo tudi 9 izpopolnjevalnih 
seminarjev, od teh 8 v organizaciji DNT in en 
v organizaciji ZNTS. Izpopolnjevalnih semi-
narjev se je udeležilo 1.431 trenerjev. 

Na osnovi udeležbe trenerjev na licenč-
nih in izpopolnjevalnih seminarjih v letu 
2014 so skoraj vsi trenerji izpolnili pogoj za 
pridobitev licence za tekmovalno sezono 
2014/2015. Od 01.07.2014 dalje se licence 
izdajajo za tekmovalno sezono, za pridobi-
tev licence pa mora trener zbrati 60 točk v 
preteklem tekmovalnem obdobju. V letu 
2014 je v trenerske vrste vstopilo prek 60 
novo izšolanih trenerjev.
ZNTS je aktivno sodelovala z regionalnimi dru-
štvi, MNZ, sodniško organizacijo in strokovno 
službo NZS. V letu 2014 je bilo v ZNTS vključe-
nih 1.456 trenerjev s plačano članarino.

12.2 ŠOLANJE TRENERJEV

Način šolanja in usposabljanja ter pridobitev 
strokovnih nazivov trenerjev opredeljuje Pra-
vilnik NZS o trenerskem šolanju in usposa-
bljanju, ki med drugim določa prijavne pogo-
je za kandidate za trenerje, vsebino šolanja in 
usposabljanja, izdajo diplom in pravno var-
stvo ter ostale zadeve, potrebne za kvalite-
tno in kontinuirano šolanje in usposabljanje 
strokovnih kadrov v nogometu. Trenersko 
šolanje in usposabljanje obsega teoretične in 
praktične vidike izobraževanja nogometnih 
trenerjev z namenom usposobiti kandidate 
za vodenje nogometnih ekip. 

Znotraj trenerskih šolanj in usposabljanj NZS 
v okviru Trenerske šole prof. Branko Elsner se 
poleg programov mednarodno primerljivih 
in priznanih trenerskih usposabljanj (UEFA 
PRO, UEFA A in UEFA B) izvajajo tudi programi 
(nacionalnih) trenerskih usposabljanj za nazi-
ve Trener PRO, Trener C, Trener vratarjev C ter 
Trener futsal B in C. 

NZS je v letu 2014 v štirih terminih izvedla 
šolanje za strokovni naziv Trener C. Diplome 
Trener C so bile podeljene 130 diplomantom, 
med katerimi je bilo 7 deklet. Organizirano je 
bilo tudi šolanje za pridobitev naziva Trener 
futsal C, katerega se je udeležilo 17 kandi-
datov, med njimi pa jih je diplomo pridobilo 
7. Organizirano je bilo šolanje za pridobitev 
strokovnega naziva Trener UEFA B, ki ga je 

uspešno zaključilo 59 kandidatov, med kate-
rimi sta bili dve prejemnici diplome. Usposa-
bljanje za naziv Trener UEFA A je zaključilo 42 
diplomantov, med katerimi je bila tudi eno 
dekle, naziv Trener PRO pa je pridobilo 14 di-
plomantov. 

Diplome je pridobilo še 26 diplomantov in 
študentov Fakultete za šport Univerze v Lju-
bljani, Visoke trenerske šole pri Fakulteti za 
šport Univerze v Ljubljani in Visoke trener-
ske šole pri Pedagoški fakulteti Univerze v 
Mariboru, skupaj je bilo tako v letu 2014 po-
deljenih 245 nogometnih diplom in 7 futsal 
diplom. 

Diplome za UEFA PRO, UEFA A in UEFA B nivo 
so bile izdane na podlagi sporazuma med 
UEFA in NZS o medsebojnem priznavanju 
diplom znotraj članic UEFA (UEFA Coaching 
Convention), vsebine programov in število ur 
izvedenih šolanj pa so bila v skladu z zahteva-
mi UEFA in predpisi NZS, predvsem Pravilnika 
NZS o trenerskem šolanju in usposabljanju. 

Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti izve-
denih šolanj so kot predavatelji na usposa-
bljanjih poleg predstavnikov strokovne služ-
be NZS sodelovali tudi člani komisij NZS in 
zunanji sodelavci NZS ter sodelavci Fakultete 
za šport Univerze v Ljubljani in Pedagoške fa-
kultete Univerze v Mariboru. 
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NZS je v letu 2014 na področju odnosov z jav-
nostmi nadaljevala z usmeritvami, ki jih je za-
stavila že v prejšnjih letih. Tako je bilo v ospred-
ju komuniciranje in priprava vsebin z različnih 
področij delovanja NZS za objave v medijih, 
priprava informativnih paketov za novinarje, 
nadaljevanje sistemizacije komuniciranja, pri-
prava vsebin za spletna mesta NZS in celostno 
obravnavanje družbenih omrežij NZS. 

Slovenska članska reprezentanca je v letu 
2014 odigrala osem tekem, kar šest izmed 
njih v gosteh. Z namenom zagotovitve kvali-
tetnega prenosa informacij s tekem v Alžiriji, 
Urugvaju in Argentini, se je velik del komuni-
ciranja poleg spletne strani NZS preselil tudi 
na družbena omrežja, obenem pa so bili tudi 
na gostovanjih novinarjem zagotovljeni opti-
malni pogoji za delo. Podobno kot leto poprej 
so bili  tudi v 2014 zagotovljeni spletni prenosi 
mlade, mlajših ter ženskih reprezentanc.

Dobra vsebinska podpora Prve lige Telekom 
Slovenije se je poznala pri velikem številu 
medijskih objav in povečanem zanimanju 
za tekmovanje. Gledalci so lahko poleg spre-
mljanja tekem na TV preko spletne strani in 
družabnih omrežij Prve lige Telekom Slove-
nije dobili vse informacije o tekmovanju, na-
sprotnikih in njihovih ljubljencih.

Leto 2014 je bilo torej zlasti uspešno na po-
dročju digitalnega komuniciranja z različnimi 
javnostmi. Spremljanje štirih kvalifikacijskih 
tekem članske reprezentance na omrežjih Fa-
cebook in Twitter je pokazalo zavidljive šte-
vilke - na dan tekme in med tekmo z Anglijo 
je objave NZS na Twitterju prebralo skoraj 
60.000 uporabnikov, 20 objav na Facebook 
strani NZS pa je samo v tem času doseglo 
267.000 uporabnikov tega omrežja.

14. ODNOSI Z JAVNOSTMI

864.073 

OGLEDOV VIDEOV 

80.715 

OBOŽEVALCEV
7.913 

SLEDILCEV

spletno mesto nzs.si 
obišče 355.071 unikatnih 
obiskovalcev kar je skoraj 

petina prebivalcev slovenije.

Preteklo koledarsko leto je bilo za marketin-
ški oddelek NZS izredno pomembno. Po ne 
preveč uspešnem kvalifikacijskem obdobju 
2012-2014, je bila pred NZS zahtevna nalo-
ga podaljševanja sponzorskih in oglaševal-
skih pogodb z obstoječimi partnerji in iska-
nja novih pokroviteljev.

Vzpostavljena je bila nova prenovljena 
sponzorska piramida A reprezentance, ki 
predstavlja osrednji produkt NZS. Z večino 
sponzorjev smo podaljšali sodelovanje še za 
nov kvalifikacijski ciklus, starim pa so se pri-
družili še nekateri novi. Z novim formatom 
TV prenosov in trženja kvalifikacij, ki ga je 
uvedla UEFA, se je prisotnost tekem sloven-
ske reprezentance razširila po vsem svetu. 

Pomemben projekt, ki je bil realiziran v letu 
2014, predstavlja otvoritev trgovine v sre-

dišču Ljubljane, v sodelovanju z uradnim 
opremljevalcem slovenskih reprezentanc, 
Nike. 

NZS je posebno pozornost posvetila razvoju 
Prve lige Telekom Slovenije, kot medijskemu 
produktu, ki je v preteklem letu zabeležila 
izjemno rast gledanosti prenosov tekem na 
televiziji. Uspelo nam je zagotoviti prenose 
vsaj dveh tekem na krog in ustrezno ovre-
dnotiti in umestiti nogomet v slovenskem 
medijskem prostoru. 

Med pomembnejšimi nalogami, ki so se 
pričele v letu 2014, so iskanja možnosti za 
razvoj ostalih produktov NZS – blagovne 
znamke Rad igram nogomet, ženskega no-
gometa, mlajših reprezentanc, ter vzposta-
vitev še bolj neposrednega odnosa s spon-
zorji, navijači in podporniki. 

13. MARKETING
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NZS razpolaga s premoženjem v skladu z le-
tnim programom dela in letnim finančnim 
načrtom za posamezno poslovno leto, ki 
ustreza koledarskemu letu. NZS vodi poslov-
ne knjige po načelu dvostavnega knjigovod-
stva v skladu s slovenskim računovodskim 
standardom SRS 33.

V skladu z določili Statuta se NZS lahko fi-
nancira predvsem iz naslova komercializacije 
medijskih in sponzorskih pravic, vstopnine na 
tekmah v organizaciji NZS, s prispevki UEFA 
in FIFA, z opravljanjem lastne dejavnosti, iz 
naslova javnih sredstev, članarine članov, 
prispevkov za vodenje tekmovanj in drugih 
virov. Morebitni presežek prihodkov nad od-
hodki, ki ga NZS doseže z neposrednim opra-
vljanjem pridobitne dejavnosti, se uporabi le 
za doseganje namena in ciljev NZS.

V letih 2013 in 2014 je bila z namenom zago-
tavljanja finančne učinkovitosti pri poslovanju 
NZS z usposobljenimi zunanjimi strokovnjaki 
opravljena celovita analiza finančnega poslo-
vanja NZS, vključno z davčnimi vidiki pri po-
slovanju. Sprejeti so bili ukrepi, s katerimi so 
bistveno spremenjeni temelji finančnega po-
slovanja NZS, ki omogočajo sledenje zakon-
skim zahtevam in vzpostavitev sistema, ki je 
prilagojen vsebini delovanja NZS in omogoča 
ustrezno poslovodno računovodstvo.

NZS ima nadzorni odbor, ki poroča Skupščini 
o izvrševanju sklepov izvršnega odbora in fi-
nančnem poslovanju NZS. Računovodske iz-
kaze NZS, ki vključujejo bilanco stanja na dan 
31. december 2014 in izkaz poslovnega izida 
za poslovno leto 2014 ter povzetek bistvenih 
računovodskih usmeritev in pojasnil računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 2014, je v 
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi revi-
diral pooblaščeni revizor iz revizorske družbe 
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Prihodki NZS so v letu 2014 skupaj znašali 
9.683.153 EUR. Največji delež predstavljajo 
prihodki iz naslova medijskih pravic (30%), 
sledijo UEFA prispevki (28%) in prihodki od 
sponzoriranja in oglaševanja (14%). Odhod-
ki so v poslovnem letu 2014 skupaj znašali 
9.674.245 EUR, od tega največji deleži za A re-
prezentanco (26 %), klubski nogomet (21%), 
mladinski nogomet in mlajše reprezentance 
(16 %) ter skupne stroške za vse dejavnosti 
(19%).

Iz računovodskih izkazov in poročil o finanč-
nem poslovanju ter strukture odhodkov in 
prihodkov izhaja, da je NZS finančno stabilna 
organizacija z uravnoteženimi prihodki in od-
hodki, ki so bili v poslovnem letu 2014 realizi-
rani v skladu s finančnimi načrti.

16. FINANCE

Leto 2014 je minilo predvsem v znaku odmev-
nih prijateljskih tekem, ki jih je odigrala A re-
prezentanca. NZS je uspela dogovoriti močne 
preizkušnje z udeleženkami Svetovnega pr-
venstva 2014. Tekme proti Alžiriji, Urugvaju, 
Argentini in Kolumbiji so kljub porazom me-
dijsko odmevale in učvrstile mesto Slovenije 
na mednarodnem nogometnem zemljevidu. 
Veliko število mednarodnih tekem so odigrale 
tudi mlajše reprezentančne selekcije in repre-
zentanca v futsalu. Še posebej nas je razvese-
lila uvrstitev kadetov in mladink v drugi krog 
kvalifikacij za nastop na EP 2015.
V sklopu trenerskega izobraževanja so bili slo-
venski trenerji v okviru programa Study Group 

udeleženci mednarodnega seminarja v Špani-
ji, v okviru istega programa pa so se strokovni 
delavci udeležili delavnice za področje nogo-
meta za vse. Selektor A reprezentance in vodja 
tehničnega sektorja sta se udeležila elitnega 
trenerskega seminarja v St. Petersburgu, kjer 
so bili predstavljeni najnovejši trendi v trenira-
nju in ugotovitve z zadnjega SP.

V okviru UEFA klubskih tekmovanj so v sezo-
ni 2014/2015 Slovenijo zastopali FC Koper, 
NK Rudar Velenje in ND Gorica v kvalifikaci-
jah za UEFA Europa League, medtem ko je 
NK Maribor drugič v zgodovini nastopil v 
skupinskem delu UEFA Champions League.

15. MEDNARODNA DEJAVNOST
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■ MEdIJSkE 
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14% 
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Odhodki NZS v poslovnem letu 2014: 9.6 mio. EURPrihodki NZS v poslovnem letu 2014: 9,6 mio. EUR
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Skupščina NZS je na zasedanju dne 14.04.2014 na brdu pri kranju obravnavala in potrdila:
• poročilo o delu NZS za leto 2012 ter finančno poročilo in zaključni račun za leto 2013; 
• poročilo o izvrševanju sklepov io NZS in finančnem poslovanju NZS v letu 2013;
• poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih NZS za poslovno leto 2013;
• letni načrt dela in finančni načrt NZS za leto 2014.

Skupščina je na zasedanju potrdila tudi spremembo sistema tekmovanja na nivoju 3. SNL, ki jo je predhodno obravnaval 
in potrdil io NZS. Skupščina je sprejela sklep, da se v tekmovalnem letu 2014/2015 organizira tekmovanje v štirih 3. SNL, in 
sicer tako, da skupne lige oblikujejo MNZ koper in MNZ Nova Gorica, MNZ Ljubljana in MNZ Gorenjske kranj, MNZ Maribor, 
MNZ Celje in MNZ Ptuj ter MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava.

18. POMEMBNEJŠI SKLEPI IN ODLOČITVE ORGANOV NZS

izvršni odbor se je v letu 2014 sestal na 7 (sedmih) sejah in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

216/2014 Potrditev Pravil kvalifikacijskega tekmovanja reprezentanc MNZ za ueFA pokal regij 2014/2015.
219/2014 imenovanje generalnega sekretarja NZS za mandatno obdobje 2014-2018.
220/2014 določitev prizorišča finalne tekme Pokala NZS 2013/2014 na stadionu bonifika v kopru.
223/2014 Potrditev koledarja tekmovanj NZS za tekmovalno leto 2014/2015.
224/2014 Potrditev koledarja tekmovanj v ženskih kategorijah za pomladanski del tekmovalnega leta 2013/2014.
225/2014 Potrditev koledarja reprezentančnih aktivnosti za leto 2014
226/2014 Sklep o organizaciji tekmovanja na nivoju tretjih lig v štirih 3. SNL od tekmovalnega leta 2014/2015 dalje.
227/2014 Potrditev sprememb in dopolnitev Pravil tekmovanja mlajših dečkov u13.
228/2014 Potrditev predloga razpisa za sofinanciranje novoustanovljenih klubov malega nogometa.
229/2014 Sklep o podelitvi priznanj NZS za leto 2013.
230/2014 Potrditev Letnega poročila NZS za leto 2013.
231/2014 Potrditev Letnega programa NZS za leto 2014.
232/2014 Potrditev finančnega načrta NZS za poslovno leto 2014.
235/2014 Potrditev sprememb sistema tekmovanja na nivoju 3. SNL.
237/2014 Potrditev sprememb in dopolnitev disciplinskega pravilnika NZS.
238/2014 Potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika NZS za futsal.
239/2014 Potrditev Pravil tekmovanja starejših cicibanov u11.
240/2014 Potrditev Pravil tekmovanja mlajših cicibanov u9.
241/2014 Potrditev koledarja tekmovanj NZS v ženskih kategorijah za jesenski del tekmovalnega leta 2014/2015.
242/2014 Potrditev vrstnega reda vodenja 3. SNL za obdobje od sezone 2014/2015 do 2019/2020.

243/2014 imenovanje selektorja futsal A reprezentance Slovenije.
244/2014 Potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika NZS o sistemizaciji delovnih mest.
245/2014 Soglasje k spremembam in dopolnitvam Pravilnika ZNtS o podeljevanju licenc in strokovnih seminarjih.
246/2014 Potrditev znižanja tekmovalnih taks za nastopanje v 3. SNL od tekmovalnega leta 2014/2015 dalje.
248/2014 Potrditev sklepa o oblikovanju/popolnitvi 3. SNL v tekmovalnem letu 2014/2015.
249/2014 Potrditev sklepa o popolnjevanju 1. SNL brez kvalifikacij.
250/2014 Potrditev spremembe Pravilnika o organih, ki odločajo na prvi stopnji, in o pritožbenih organih.
251/2014 Potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika o registraciji in statusu igralcev NZS.
252/2014 Potrditev poročila o licenciranju nogometnih klubov za tekmovalno leto 2014/2015.
253/2014 Potrditev sestave 1. SNL v tekmovalnem letu 2014/2015.
254/2014 Potrditev sestave 2. SNL v tekmovalnem letu 2014/2015.
255/2014 Potrditev sestave 3. SNL v tekmovalnem letu 2014/2015.
256/2014 Potrditev vrstnega reda vodenja 2. SML/SkL od sezone 2014/2015 do 2019/2020.
257/2014 Potrditev organov vodenja 3. SNL za tekmovalni leti 2014/2015 in 2015/2016.
258/2014 Potrditev koledarja futsal tekmovanj za tekmovalno leto 2014/2015.
259/2014 Potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika NZS za futsal.
260/2014 Potrditev sklepa o trženju medijskih in sponzorskih pravic iz tekmovanja 1. SNL.
261/2014 Potrditev razporeda odigravanja tekem A reprezentance Slovenije v kvalifikacijskem ciklusu za eP 2016.
262/2014 Potrditev termina tekme Superpokala 2014.
264/2014 Potrditev sklepov odbora NZS za nujne zadeve o sestavi mladinskih lig v tekmovalnem letu 2014/2015, potr-
ditvi organov vodenja 2. SML/SkL zahod in vzhod, spremembi Pravilnika o drugi članski ekipi kluba 1. SNL in spremembi 
pravil tekmovanja u11.
265/2014 Potrditev sklepov odbora NZS za nujne zadeve o spremembi Sklepov za tekmovanja NZS v mladinskih katego-
rijah in uvedbi instituta mešanega nogometa.
266/2014 Potrditev razdelitve ueFA solidarnostnih sredstev za delo z mladimi za tekmovalno leto 2014/2015.
267/2014 Potrditev sprememb in dopolnitev kriterijev vrednotenja MNZ za sofinanciranje aktivnosti s področja nogome-
ta za vse.
268/2014 Potrditev dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah.
269/2014 imenovanje selektorjev u20/u21 in u16/u17 nogometnih reprezentanc Slovenije.
270/2014 imenovanje selektorja futsal u21 reprezentance Slovenije.
271/2014 Potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika NZS o prostih vstopnicah.
273/2014 Potrditev znižanja nadomestil za uradne osebe v tekmovanju 2. SFL.
274/2014 Potrditev razpisa za novoustanovljene klube v letu 2014.
275/2014 Potrditev predloga imenovanja revizorske družbe NZS za poslovni leti 2014 in 2015.
276/2014 Sklep o sklicu skupščine NZS in razpisu volitev 2015.
277/2014 Sklep o razpisu za podelitev priznanj NZS za leto 2014.

Normativno urejanje, organizacija in vodenje 
nogometa v Sloveniji so bistvene dejavnosti 
in naloge NZS. Vprašanja, ki jih NZS normativ-
no ureja, izhajajo iz različnih področij njenega 
delovanja, hkrati pa se tesno in pomembno 
povezujejo s pravno ureditvijo področij, ki so 
povezana z nogometom ali vplivajo na njegov 
razvoj, in njihovo regulacijo na ravni države.

V skladu z internimi predpisi je delovanje 
NZS tudi v letu 2014 potekalo preko rednih 
sej organov NZS, ki so skrbeli za pregledno in 
strokovno izvajanje dejavnosti NZS. Na april-

skem zasedanju je Skupščina NZS potrdila 
nov sistem tekmovanja na nivoju tretjih lig, 
na podlagi katerega se od tekmovalne sezo-
ne 2014/2015 na tem nivoju nastopa v štirih 
regionalnih ligah. Izvršni odbor NZS je na 7 
(sedmih) sejah v letu 2014 obravnaval zadeve 
iz svoje pristojnosti.

V okviru vodenja tekmovanj na nivoju NZS so 
svoje delo redno opravljali organi, ki odločajo 
na prvi stopnji, in pritožbeni organi, za obrav-
navo posameznih področij pa so se redno se-
stajale svetovalne komisije NZS.  

17. SISTEMSKE IN NORMATIVNE ZADEVE
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19. ORGANI IN KOMISIJE NZS V LETU 2014

IZVRŠNI ODBOR NZS
Aleksander Čeferin predsednik

Stanislav oražem podpredsednik

radenko Mijatović podpredsednik

Stanislav Glažar podpredsednik

Franc kopatin podpredsednik

branko Florjanič predsednik ZNPL

Jani bačič predsednik MNZ Koper

rudi bračič predsednik ZNTS

bojan Gasior (do 20.08.2014) predsednik MNZ Ljubljana

Janez Gradin (od 04.12.2014 dalje) predsednik

branko Gros predsednik MNZ Lendava

Milan Jarc predsednik MNZ Maribor

danilo kacijan predsednik MNZ Murska Sobota

vlado Močnik predsednik MNZ Celje

otmar komel (do 22.09.2014) nadomestni član MNZ Nova Gorica

dušan bezjak (od 01.10.2014 dalje) predsednik MNZ Nova Gorica

vladimir Šajn predsednik ZNSS

Janko turk nadomestni član MNZ Ptuj

blaž vidmar predsednik MNZ Gorenjske Kranj

NADZORNI ODBOR 

Jože klinc (predsednik), dušan Jerončič, darko Marinčič, Marjan vučko, Andrej Pečelin 

ARBITRAŽNI SVET    

Janez Gradin (do 17.11.2014), Marjan drvarič, tomaž Sulič, Niko kolar

KOMISIJA ZA PRITOŽBE
Miodrag Đorđević ml. (predsednik), Franci rupret, Jaka Šink, david Miran kenda, Jernej klarič, Sandi Mertelj, klemen tičar, drago vukan

LICENČNA KOMISIJA ZA PRITOŽBE
Luka tičar (predsednik), Marko kosmač (namestnik predsednika), Janez hostnik, Jože kovič, Franc Seljak, Franc Mlinar, Aleš Novak 

KOMISIJA ZA AMATERSKI NOGOMET
Luka tičar (predsednik), Marko kosmač (namestnik predsednika), Janez hostnik, Jože kovič, Franc Seljak, Franc Mlinar, Aleš Novak 

KOMISIJA ZA ETIKO IN FAIR PLAy
Janko turk (predsednik), Franc hauko, tina Jeklic, bojan Jurovič, Ana kovač, Stanislav Pinter

KOMISIJA ZA FINANCE IN TRŽENJE
bojan Gasior (predsednik), Siniša Mitrović (namestnik predsednika), Alfjo kocjančič, Marko hočevar, radenko Mijatović

KOMISIJA ZA MALI NOGOMET

vlado Močnik (predsednik), bogdan Šuput (namestnik predsednika), dušan bezjak, Silvo borošak, Stanko damiš, dušan razboršek, darko 
rojs, Štefan tivold, Patrik Peroša 

MEDNARODNA KOMISIJA
damir ban (predsednik), Franc Matjašič (namestnik predsednika), Marjan drvarič, iztok Gustinčič, Matej oražem, Franc Šlihthuber

MLADINSKA KOMISIJA

otmar komel (predsednik), ivan Marjon (namestnik predsednika), dejan dončič, tugomir Frajman, Stojan humar, Zvonko Jevšovar, Marko 
Lešnik, tomaž vesel, boris žalik (do 05.02.2014), igor Magdič (od 05.02.2014 dalje)

KOMISIJA ZA OBJEKTE
Jani bačič (predsednik), Miran kralj (+) (namestnik predsednika), Jože Čerpnjak, Aldo knafelc, rado kreft, Marjan Lenartič, igor Nabernik, bojan vidmar

KOMISIJA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
Grega Sever (predsednik), igor e. bergant, irena ilešič Čujovič, Arden Stancich, Matjaž Šarkanj

KOMISIJA ZA PRAVILA NOGOMETNE IGRE
vladimir Šajn (predsednik), Milovan Nikolić (namestnik predsednika), Štefan tivold 

KOMISIJA ZA PREDPISE
Saša Zagorc (predsednik), Maja berger, Maja dimkovski engelman, Marko Frantar, Luka tičar

KOMISIJA ZA PRIZNANJA
blaž vidmar (predsednik), boris Grabar, drago habot, roman kolenko, Anton korošec, Simona Pezdirc, edko Pribac, roman tomšič

KOMISIJA ZA PROFESIONALNI NOGOMET

bojan Prašnikar (predsednik), borut Arlič, bojan ban, uroš dovžak, Fredi kmetec, Sanel konjević (do 20.03.2014), dejan kološa, darko 
Marinčič, Andrej Poljšak

KOMISIJA ZA SODNIŠKE ZADEVE

vladimir Šajn (predsednik), Milovan Nikolić(namestnik predsednika), blaž vidmar(namestnik predsednika), Stanko Glažar, radenko Mijatović, 
Zoran Novarlič, david Mcdowell

STROKOVNA KOMISIJA
branko Zupan (predsednik), Janez Zupančič (namestnik predsednika), Zoran Cirkvenčič, Mihael kebe, drago kostajnšek, Pavel Pinni, damir rob, Janez žilnik

KOMISIJA ZA USPOSABLJANJE KADROV
rudi bračič (predsednik), bruno Petrič, rado Pišot, dušan razboršek, Marko Pocrnjič 

KOMISIJA ZA VARNOST
danilo Levačič (predsednik), Selim Alič, Matjaž bohinc, Mihael burilov, Matjan Cojhter, Franc Litrop, karl Meier, Slavko Špiler

ZDRAVSTVENA KOMISIJA

bojan korošec, dr. med. (predsednik), Matjaž vogrin, dr. med. (namestnik predsednika), bogdan Ambrožič, dr. med., damijan birtič, dr. med., 
vasja kruh, dr. med., Mitja Lainščak, dr. med., robert Požonec, dr. med., Andrej Stare, dr. med., Ciril triller, dr. med., Andrej bručan, dr. med. 

VODJA TEKMOVANJ
Sandi kranjec (vodja), Ciril tomšič (namestnik vodje) 

REGISTRACIJSKA KOMISIJA
iztok Strelec (predsednik), Miran vojmir babič (namestnik predsednika), Zvonko bezjak, Franc Čander, Janez Štravs, Jože tomšič, danijel žalik

DISCIPLINSKI SODNIK
Simon Jeglič (disciplinski sodnik), roman rogelj (namestnik disciplinskega sodnika)

KOMISIJA ZA STATUS IN AGENTE IGRALCEV
Matej Pasarič (predsednik), Alojz Flegar, Janez hočevar, tomaž ilešič, Matija Jamnik, ivan ropoša, Matija testen, Miha uršič  

KOMISIJA ZA LICENCIRANJE KLUBOV
Alfjo kocjančič (predsednik), Marjan Makari, Marko hočevar, dušan vičič, Saša Zagorc

19.1 ORGANI, KI ODLOČAJO NA PRVI STOPNJI (36. ČLeN StAtutA NZS)

19.2 ORGANI, KI ODLOČAJO NA PRVI STOPNJI (37. ČLeN StAtutA NZS)

19.3 SVETOVALNE KOMISIJE (38. ČLeN StAtutA NZS)
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