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Pripravila strokovna služba NZS, april 2016. 

Za nami je še eno prelomno leto za slovenski nogomet. 
Nogometna zveza Slovenije je po petih letih, odkar se 
je prvič rodila ideja o izgradnji enotnega nacionalnega 
trenažnega centra na Brdu pri Kranju, končno dobila 
nov dom – Nacionalni nogometni center.

Z novo pridobljenimi kapacitetami je Nogometna zve-
za Slovenije pričela s koncentracijo aktivnosti na eno-
tni lokaciji. Nogometna igrišča, večnamenski športni 
objekt in upravna stavba omogočajo organizacijo ra-
znovrstnih športnih in poslovnih dogodkov na enem 
mestu. Kakovostna in vzdrževana nogometna igrišča 
zagotavljajo optimalne pogoje za izvajanje dejavnosti 
reprezentanc in drugih praktičnih aktivnosti. Poleg ak-
tivnosti na igriščih so se v novih konferenčnih in sejnih 
prostorih že odvijali večji in manjši dogodki, od semi-
narjev, šolanj in predavanj v okviru izobraževalnega 
centra NZS, do dogodkov korporativne narave.

Nogometna igrišča je v oktobru prvič preizkusila naša 
članska izbrana vrsta, ki se je na Brdu pripravljala na 
kvalifikacijska obračuna proti Litvi in San Marinu in se 
v novembru ponovno zbrala pred tekmama dodatnih 
kvalifikacij proti Ukrajini. Varovanci Srečka Katanca so 
nekoliko nesrečno izpadli, po domači tekmi z Ukrajinci 
pa tudi v javnosti pustili vtis, ki veliko obeta v prihodno-
sti. Nogometni predstavi proti reprezentanci Anglije v 
Stožicah in proti reprezentanci Ukrajine v Ljudskem vrtu 
potrjujeta, da je nogomet spektakel, ki združuje.

Ob vsem tem ne moremo mimo odličnega dela no-
gometne stroke v mlajših selekcijah. Reprezentanci 

do 17 in do 19 let sta se uvrstili v drugi krog kvali-
fikacij za nastop na evropskem prvenstvu, medtem 
ko se je reprezentanca do 18 let z osvojenim drugim 
mestom v skupini uvrstila na zaključni del evropske-
ga prvenstva v Bolgariji. Ne gre pa prezreti niti futsal 
reprezentance, ki je nastopila na evropskem prven-
stvu v Srbiji in odigrala odlično proti evropskim pr-
vakom Špancem v dodatnih kvalifikacijah za nastop 
na svetovnem prvenstvu v Kolumbiji.

Na področju prepoznavnosti Prve lige smo nada-
ljevali zastavljeno delo. Z vidika medijske izposta-
vljenosti smo v preteklem letu zabeležili rekordne 
rezultate. Rast gledanosti nedvomno obeta boljše 
rezultate iz naslova prodaje medijskih in sponzor-
skih pravic in ustrezno pozicioniranje produkta na 
slovenskem sponzorskem trgu.

Število registriranih igralcev in klubov vztrajno narašča, 
kar dokazuje, da je naše delo na področju množičnosti 
uspešno. S programi nogometa za vse, ki vključujejo 
rekreativne dejavnosti, od nogometa v vrtcih do ve-
teranskega nogometa in specialnih lig, izpolnjujemo 
svoj namen – z nogometom izboljšujemo življenje.

Prepričan sem, da smo v letu 2015 začrtali po-
membne smernice, na podlagi katerih se bomo tudi 
v prihodnje lahko veselili dobrih rezultatov na vseh 
področjih našega delovanja.

Aleksander Čeferin,
Predsednik NZS
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kazalo

Nogometna zveza Slovenije je tudi v letu 2015 v 
skladu s svojim namenom zasledovala zastavljene 
športno-poslovne cilje. Na podlagi sprejete strategi-
je delovanja za obdobje 2015-2020 je izvajala svoje 
dejavnosti v skladu s strateškimi usmeritvami za po-
samezna področja svojega delovanja.

V začetku leta so bile izvedene volitve za nov štirile-
tni mandat vodstva NZS. Na februarskem zasedanju 
je Skupščina NZS nov predsedniški mandat podelila 
Aleksandru Čeferinu ter za podpredsednike krovne 
organizacije izvolila Stanka Glažarja, Radenka Mija-
tovića, Milana Jarca in Francija Zavrla. Na novo je bil 
konstituiran Izvršni odbor NZS, imenovani pa so bili 
tudi člani organov in svetovalnih komisij NZS.

Na Skupščini v aprilu je bila predstavljena strategija 
za razvoj slovenskega nogometa do leta 2020, ki do-
loča temeljne strateške usmeritve in cilje, strateške 
projekte in aktivnosti na vseh področjih.

Na področju reprezentančnih aktivnosti je poleg 
članske A reprezentance, članske futsal reprezen-
tance in članske ženske reprezentance skrbela še za 
aktivnosti desetih mladinskih reprezentanc. Vsem 
reprezentančnim selekcijam in njihovim strokovnim 
vodstvom je zagotavljala ustrezne pogoje dela za iz-
vajanje trenažnih procesov in priprav ter nastopanje 
v mednarodnih tekmovanjih.

Na področju klubskih tekmovanj so bile izvedene 
številne aktivnosti za prepoznavnosti in promocijo 1. 

6 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE V LETU 2015

8 PODATKI O ČLANIH NZS

9 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NZS 

10 NOGOMETNE REPREZENTANCE SLOVENIJE

10      A reprezentanca

14      Mlajše reprezentance

18      Ženske reprezentance

20      Futsal reprezentanci

22 KLUBSKA TEKMOVANJA

23      Zmagovalci tekmovanj 2014/2015

24      1. Slovenska nogometna liga (Prva liga)

26      Slovenski klubi v UEFA tekmovanjih 2014/2015

28      Licenciranje nogometnih klubov

29 NOGOMETNA INFRASTRUKTURA

30 MLADINSKI NOGOMET

32 NOGOMET ZA VSE

34 ŽENSKI NOGOMET

35 MALI NOGOMET - FUTSAL

36 SODNIŠKE ZADEVE IN DELOVANJE SODNIŠKE ORGANIZACIJE

38 TRENERSKE ZADEVE 

38      Delovanje trenerske organizacije

39      Šolanje trenerjev

40 ORGANIZACIJA DOGODKOV

42 MARKETING

43 ODNOSI Z JAVNOSTMI

44 MEDNARODNA DEJAVNOST

45 FINANCE

46 SISTEMSKE IN NORMATIVNE ZADEVE

47 POMEMBNEJŠI SKLEPI IN ODLOČITVE ORGANOV NZS

49 ORGANI IN KOMISIJE NZS V LETU 2015

slovenske nogometne lige in drugih članskih tekmo-
vanj, poleg tega pa so tekmovalni organi opravljali 
redne aktivnosti za zagotavljanje regularnosti tudi v 
vseh mladinskih tekmovanjih na nacionalnem nivo-
ju. V sodelovanju s strokovnima organizacijama so 
se izvajala ustrezna izobraževanja, šolanja in usposa-
bljanja nogometnih sodnikov in trenerjev.

Veliko pozornosti smo namenili promociji nogometa, 
še posebej na področju ženskega nogometa in nogo-
meta za vse.

Pomemben dosežek naše organizacije in velika pri-
dobitev slovenskega nogometa v preteklem letu je 
seveda bilo dokončanje izgradnje Nacionalnega no-
gometnega centra Brdo. Center, ki obsega tri nogo-
metna igrišča, večnamenski športni objekt in uprav-
no stavbo, omogoča kakovostno izvajanje trenažnih 
procesov, organizacijo izobraževalnih aktivnosti in 
zagotavlja ustrezne pogoje dela nogometni admini-
straciji. Z novo pridobljenimi kapacitetami je NZS ve-
liko pozornosti usmerila v organizacijo raznovrstnih 
dogodkov, ki jih bomo po novem lahko organizirali v 
lastnih prostorih.

Pred vami je poročilo o delovanju Nogometne zveze 
Slovenije, ki obsega predstavitev delovanja in povze-
tek dela krovne nogometne organizacije v letu 2015 
na vseh ključnih področjih njenega delovanja.

Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS
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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 
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Celje
koper

Nova Gorica 
Gorenjske kranj 

Ptuj
Murska Sobota

Lendava

sodnIKoV In 
poMočnikoV 
sodnIKoV

• Mednarodni: 22 
• SodNiki držAvNih LiG: 450
• druGi: 538
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AmATERJI FUTsAL Ženske
mLAdI 
do 18. 
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KLUBoV
287

EKIP
1.370

TREnERJEV
1.440

REgIsTRIRAnI IgRALCI

38.075 988

PrEdSEdNIk: 
Aleksander Čeferin

POdPrEdSEdNIkI: 
radenko Mijatović

Stanislav Glažar
Franci Zavrl
Milan Jarc

ČASTNI PrEdSEdNIk: 
rudi Zavrl

GENErALNI SEkrETAr: 
Aleš Zavrl
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SKUPŠČINA 
NZS

IZVRŠNI 
ODBOR

STROKOVNA 
SLUŽBA

KOMISIJE

VOLILNA 
KOMISIJA

ARBITRAŽNI 
SVET

NADZORNI 
ODBOR

MEDOBČINSKE
NOGOMETNE
ZVEZE (MNZ)

SODNIŠKA
ORGANIZACIJA

(ZNSS)

TRENERSKA
ORGANIZACIJA

(ZNTS)

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 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: 25 (nogomet), 
1 (ženski nogomet), 4 (futsal)

MNZ Gorenjske kranj
Naslov: Planina 3, p.p. 174, 4000 kranj
Telefon: 04 202 60 89
Faks: 04 202 40 56
E-pošta: info@mnzgkranj.si
Internet: www.mnzgkranj.si 
Predsednik: blaž vidmar
Število klubov: 23 (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), 2 (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: 20 (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: Janez Gradin 
Število klubov: 53 (nogomet), 
3 (ženski nogomet), 9 (futsal)

MNZ Maribor
Naslov: engelsova ulica 6, 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), 10 (futsal)

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: dušan bezjak 
Število klubov: 11 (nogomet), 
0 (ženski nogomet), 4 (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), 3 (futsal)

Zveza nogometnih 
sodnikov Slovenije

Naslov: brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče
Telefon: 04/27 59 423, 04/27 59 424
Faks: 04/27 59 456
E-pošta: znss@nzs.si
Internet: www.nzs.si/nzs/sodniki 
Predsednik: vladimir Šajn
Število sodnikov: 988 (mednarodni – 22, 
sodniki državnih lig – 450, drugi – 538)

Zveza nogometnih 
trenerjev Slovenije

Naslov: brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče
Telefon: 04/27 59 426
Faks: 04/27 59 456
E-pošta: bogdan.trope@nzs.si
Internet: www.nzs.si/nzs/trenerji
Predsednik: rudi bračič
Število trenerjev: 1.440

P O d A T k I  O  č L A N I h  N Z S
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Ime in priimek Št. nastopov Št. zadetkov

1. Valter Birsa 8 1
2. Boštjan Cesar 8 3
3. Iličić Josip 8 1
4. Samir Handanović 7
5. Branko Ilić 7 1
6. Bojan Jokić 7
7. Kevin Kampl 7 1
8. Jasmin Kurtič 7
9. Dejan Lazarevič 7 1

10. Rene Krhin 6
11. Nejc Pečnik 6 2
12. Andraž Struna 6 1
13. Robert Berič 5 1
14. Mišo Brečko 5
15. Milivoje Novakovič 5 3
16. Andraž Kirm 4
17. Zlatan Ljubijankić 4
18. Roman Bezjak 3
19. Tim Matavž 3
20. Aleš Mertelj 2
21. Jan Oblak 2
22. Rajko Rotman 2
23. Miral Samardžić 2
24. Petar Stojanović 2
25. Siniša Anđelković 1
26. Luka Krajnc 1
27. Dominic Maroh 1
28. Nik Omladič 1
29. Dalibor Stevanovič 1
30. Benjamin Verbič 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 2015

10
STRELCEV

se je v letu 2015 vpisalo med strelce na 
tekmah slovenske reprezentance. To so 
Boštjan Cesar, Milivoje Novakovič, Nejc 
Pečnik, Josip Iličič, Kevin Kampl, Andraž 

Struna, Dejan Lazarevič, Branko Ilič, 
Robert Berič in Valter Birsa. 

6
ZADETKOV

je dosegla slovenska 
reprezentanca 27.3.2015 na 

kvalifikacijski tekmi s San 
Marinom, kar ji pred tem še 

ni uspelo na nobenem izmed 
obračunov, ki so šteli za točke.

45.
MESTO

je bila najboljša uvrstitev 
Slovenije na FIFA lestvici v 

letu 2015.  

147
STRELOV

je sprožila slovenska 
reprezentanca v kvalifikacijah 
za evropsko prvenstvo 2016. 
53 od njih je končalo v okviru 

vrat nasprotnikov.

Nogometno leto 2015 se je pričelo z marčevskim gosto-
vanjem reprezentance San Marina v Ljubljani. Gostujo-
ča ekipa ni bila težek nasprotnik in izbranci Srečka Ka-
tanca so pričakovano zmagali z visoko razliko 6:0. Ker je 
marčevski reprezentančni premor na voljo za dve tekmi, 
se je A reprezentanca po kvalifikacijski preizkušnji od-
pravila še na gostovanje v Katar. Pomlajena slovenska 
vrsta je v Dohi izgubila z minimalno razliko, 1:0.

Junija je reprezentanca na stadionu v Stožicah gostila 
zvezdniško Anglijo. Tekma je bila tako organizacijsko 
kot tekmovalno največji spektakel leta. Boštjan Ce-
sar in soigralci so se zvezdnikom dobro upirali, med 
drugim tudi povedli, na koncu pa proti nespornemu 
favoritu naše kvalifikacijske skupine vseeno nesrečno 
izgubili z 2:3. 

Gostovanje v Baslu se je v zgodovino zapisalo kot ključ-
ni večer boja za EURO 2016. Po vodstvu z 2:0, zgrešeni 
stoodstotni priložnosti ter nedosojeni enajstmetrovki, 
predvsem pa po nezbranih zadnjih minutah tekme, 
nam je švicarska izbrana vrsta pred nosom zaprla vrata 
za neposredno uvrstitev med najboljše reprezentance 
stare celine. 

Kljub šoku po porazu v Baslu so se slovenski igralci 
zbrali ter z zmago v Ljudskem vrtu proti Estoniji potrdi-
li tretje mesto v kvalifikacijski skupini ter s tem nastop 
v dodatnih kvalifikacijah. 

Oktobrski tekmi doma proti Litvi ter na gostovanju v 
San Marinu sta bili tako le formalnost, nogometna Slo-
venija je z zanimanjem pričakovala žreb parov dodatnih 
kvalifikacij, ki je 18. oktobra potekal na Uefi. Kroglice so 
nam za nasprotnika namenile Ukrajino, tako kot ob prvi, 
zgodovinski uvrstitvi na veliko tekmovanje leta 1999. 
Oktobrski reprezentančni zbor je bil prelomen še z ene-
ga vidika – slovenska članska reprezentanca je prvič vse 
treninge opravila v novozgrajenem Nacionalnem nogo-
metnem centru na Brdu pri Kranju, ki nudi več kot odlič-
ne pogoje za priprave vseh reprezentanc.
 
Ukrajinci so za prizorišče prve tekme izbrali Lvov, me-
sto na ukrajinsko-poljski meji, eno od gostiteljskih 
mest za EURO 2012. Poraz z 2:0 ni ponujal obetavnega 
izhodišča pred povratno tekmo v Mariboru. Vendar pa 
Katančevi izbranci do konca povratne tekme niso vr-
gli puške v koruzo. S fanatično borbenostjo so kmalu 
povedli in proti koncu tekme še bolj pritisnili na gol 
nasprotnika. Na žalost popoln preobrat ni uspel in uvr-
stitve na EURO 2016 so se veselili Ukrajinci. 
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Ljubljana, 27. 3. 2015, kvalifikacije za EP
SLOVENIJA : SAN MARINO

6 : 0

1

Doha, 31. 3. 2015, prijateljska tekma
 KATAR : SLOVENIJA

1 : 0

2

Ljubljana, 14. 6. 2015, kvalifikacije za EP
SLOVENIJA : ANGLIJA

2 : 3

3

Basel, 5. 9. 2015, kvalifikacije za EP
ŠVICA : SLOVENIJA

3 : 2

4

Maribor, 8. 9. 2015, kvalifikacije za EP
SLOVENIJA : ESTONIJA

1 : 0

5

Ljubljana, 9. 10. 2015, kvalifikacije za EP
SLOVENIJA : LITVA

1 : 1

6

Serravalle, 12. 10. 2015, kvalifikacije za EP
SAN MARINO : SLOVENIJA

0 : 2

7

Lvov, 14. 11. 2015, dodatne kvalifikacije za EP
UKRAJINA : SLOVENIJA

2 : 0

8

Maribor, 17. 11. 2015, dodatne kvalifikacije za EP
 SLOVENIJA : UKRAJINA

1 : 1

9

Z N P T

Anglija 10 0 0 30
Švica 7 0 3 21
slovenija 5 1 4 16
Estonija 3 1 6 10
Litva 3 1 6 10
san marino 0 1 9 1

12 1312 13



M L A J Š e  r e P r e Z e N t A N C e

MLAdA rEPrEZENTANcA dO 21 LET (letnik 1994 in mlajši, pod vod-
stvom selektorja Primoža Glihe) se je v letu 2015 prvič zbrala 
v februarju na tridnevnih pripravah. Marca sta sledili 
dve domači prijateljski tekmi in sicer proti vrstnikom 
iz Ukrajine in Makedonije. Tekma proti Ukrajini, ki je 
bila odigrana v Kopru, se je končala z zmago gostov 
z 2:0, tekma proti Makedoniji v Celju pa ni prinesla 
zmagovalca, končala se je s prijateljskih 1:1. V juniju 
je reprezentanca sodelovala na mednarodnem tur-
nirju Lobanovski v Kijevu in ga po zmagi nad Grčijo 
in Ukrajino (po streljanju enajstmetrovk) tudi osvojila.
 
Po prihodu iz Kijeva je sledil pričetek kvalifikacijskega 
ciklusa za nastop na EP 2017, Slovenija je v Ajdovščini 
gostila Andoro (tako kot tudi v preteklih kvalifikaci-
jah) in jo premagala s 4:0. Tudi prva jesenska tekma je 
bila domača, reprezentanca Litve je v Celju priznala 
premoč in izgubila s 3:0. Sledilo je gostovanje v Italiji, 
kjer je bila z 1:0 boljša domača reprezentanca. Okto-
bra sta sledili tekmi z istima nasprotnikoma – Italija je 
bila premočna tudi v Kopru in zmagala z 0:3, v Andori 
pa so Slovenci zabeležili še drugo zmago v kvalifika-
cijah, tokrat z 0:5. Novembrski termin je bil rezerviran 
samo za eno tekmo. Na gostovanje v Koper so prišli 
svetovni prvaki do 20 let, reprezentanca Srbije. Mladi 
Slovenci se njihovega slovesa niso prestrašili in so jih 
premagali z 2:0. Izkupiček po odigranih petih tekmah 
je tako 12 točk, kar trenutno zadostuje za drugo me-
sto v kvalifikacijski skupini 2.

rEPrEZENTANcA dO 19 LET (letnik 1997, pod vodstvom 
selektorja Igorja Benedejčiča) se je v januarju sedaj 
že tradicionalno udeležila prijateljskega turnirja v St. 
Petersburgu. Odigrali so pet tekem, v skupinskem 

delu so z zmagama proti Bolgariji in Kazahstanu ter 
porazom proti Rusiji zbrali 6 točk in se nato pomerili 
še z Belorusijo. Po zmagi nad Belorusijo je Slovenija 
zadnjo tekmo igrala za 3. mesto proti St. Petersburgu 
ter zmagala z 1:0 in osvojila odlično 3. mesto. 

Leto so nadaljevali z dvema prijateljskima tekmama 
proti Makedoniji in prvo dobili s 4:0, na drugi pa so bili 
gostje boljši z 0:2. Sledili sta še dve domači tekmi pro-
ti Slovaški, na katerih je prvo tekmo dobila Slovaška, 
drugo pa Slovenija, reprezentanci sta se na obeh tek-
mah razšli z rezultatom 1:0. Konec septembra so se v 
Krapini pomerili še s hrvaško reprezentanco do 18 let, 
ki se je pripravljala za odhod na svetovno prvenstvo v 
Čile, ter po dveh prejetih zadetkih v drugem polčasu 
izgubili z 0:2. Zadnji preizkus pred kvalifikacijami sta 
bili dve tekmi na gostovanju na Poljskem. Na prvi tek-
mi sta se reprezentanci razšli z 2:2, na drugi pa so bili 
mladi Slovenci boljši z 0:1.

V mesecu juniju je reprezentanca še enkrat gostova-
la, tokrat v Skopju, in na prvi tekmi odigrala neodlo-
čeno, na drugi tekmi pa z 0:2 premagala makedon-
ske vrstnike. Zadnja preizkušnja pred novembrskimi 
kvalifikacijami je bila domača prijateljska tekma proti 
Poljski, ki se je končala s prijateljskih 2:2. Novembra je 
bil na vrsti kvalifikacijski turnir na Irskem. Slovenija je 
v konkurenci domačinov, Škotov in Latvijcev osvojila 
7 točk in se tako uvrstila v drugi krog kvalifikacij za 
nastop na zaključnem delu evropskega prvenstva.

rEPrEZENTANcA dO 18 LET (letnik 1998, pod vodstvom 
Igorja Benedejčiča) je v okviru reprezentančnih ak-
tivnosti v letu 2015 na prijateljskih srečanjih najprej 

gostovala pri reprezentanci Srbije. Marca so sledile 
kvalifikacije v Angliji, kjer si je reprezentanca priigrala 
nastop v drugem krogu kvalifikacij za EP. Slovenci so 
z dvema zmagama proti Norveški in Romuniji ter po-
razom proti domačinom osvojili drugo mesto v svoji 
skupini in se tako uvrstili na zaključni del evropskega 
prvenstva, ki ga je gostila Bolgarija. Evropsko prven-
stvo je tokrat potekalo v konkurenci šestnajstih ekip. 
Sloveniji je žreb za nasprotnike v skupni namenil Bel-
gijo, Češko in Nemčijo. Naša reprezentanca je poka-
zala izreden karakter ter vse tri tekme izgubila z mi-
nimalnih 1:0, naslov evropskega prvaka pa je osvojila 
reprezentanca Francije. Avgusta so se izbranci Igorja 
Benedejčiča udeležili še prijateljskega turnirja 'Vaclav 
Ježek' na Češkem ter po zmagah nad Madžarsko in 
Slovaško ter neodločnim rezultatom proti ZDA in Ru-
siji osvojili tretje mesto.

V kAdETSkI rEPrEZENTANcI dO 17 LET so pod vodstvom 
selektorja Dušana Kosiča nastopali igralci rojeni po 
01.01.1999. Septembra je reprezentanco čakal prvi 
krog kvalifikacij, na katerega so se skozi preizkušnje 
tudi dobro pripravili. Marca so se udeležili UEFA ra-
zvojnega turnirja v Zagrebu in premagali domačine 
z 0:2, proti Srbom in Škotom pa iztržili remi. Konec 
aprila je sledila udeležba na tradicionalnem Turnirju 
narodov in izbranci Dušana Kosiča so po treh zmagah 
v skupinskem delu - proti Hrvaški, Kostariki in ZDA - 
v polfinalu morali priznati premoč Avstrijcem ter se 
tako na zadnji tekmi pomeriti z zahodnimi sosedi, 
Italijani. Po enajstmetrovkah so s 4:3 zmagali Kosi-
čevi varovanci in tako osvojili 3. mesto na turnirju. 

Pred septembrskimi kvalifikacijami so doma odigrali 
še dve prijateljski tekmi proti reprezentanci Severne 
Irske ter bili od vrstnikov na obeh tekmah boljši. Kva-
lifikacijski turnir za nastop na Evropskem prvenstvu 
je bil odigran na domačih tleh. V konkurenci Turčije, 
Belgije in Ferskih otokov je Slovenija osvojila 3. mesto 
ter se v drugi krog kvalifikacij uvrstila kot ena izmed 
najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Konec marca 
2016 se bodo v Belgiji za nastop na zaključnem delu 
pomerile reprezentance Slovenije, Belgija, Španije in 
Izraela. 

Najmlajša rEPrEZENTANcA dO 16 LET (igralci letnika 2000 
pod vodstvom Agrona Šalje) je leto 2015 pričela s 
selekcijskimi izbori in aprila opravila prve skupne 
priprave. Že maja sta jih čakali dve preizkušnji proti 
Srbom, ki so bili boljši na obeh tekmah. Julija so v 
Kranjski Gori skupaj z Gimnazijo Šiška opravili še dru-
ge priprave. Oktobra so pri nas gostovali Švicarji, obe 
nasprotnici pa sta vknjižili po eno zmago - Švicarji so 
bili boljši na prvi, naši pa na drugi tekmi. Reprezen-
tanca je leto zaključila z dvema tekmama proti Hrva-
tom, obakrat (v Dekanih in Umagu) pa so bili boljši 
Slovenci.

Drugo leto zapored so bili organizirani regijski centri 
NZS za igralce rojene po 01.01.2001. Delovanje cen-
trov je koordiniral Borut Jarc, skupaj s trenerji nogo-
metnih oddelkov Gimnazije Šiška. Skozi 31 treningov 
v regijskih centrih je bil opravljen širši izbor 44 igral-
cev, ki bodo v letu 2016 tvorili najmlajšo reprezentan-
co Slovenije. 
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in 2 asistenci 
je v kvalifikacijah za evropsko 
prvenstvo do 21 let prispeval 
Dino Hotič, ki je proti vratom 
nasprotnikov sprožil 6 strelov.

in en zadetek je v kvalifikacijah 
za evropsko prvenstvo do 21 let 
prispeval Miha Zajc, ki je v dresu 
mlade reprezentance Slovenije 

preživel 258 minut.

je v kvalifikacijah za evropsko 
prvenstvo do 21 let prispeval Andraž 

Šporar, ki se je trikrat uspel vpisati 
med strelce, ob tem pa je prispeval 

tudi uspešno podajo za zadetek.

strelov

zadetka

asistenci

18
2
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TEkME U21 rEPrEZENTANcE V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

26.03. Koper Slovenija : Ukrajina 0:2 prijateljska
30.03. Celje Slovenija : Makedonija 1:1 prijateljska
02.06. Kijev Slovenija : Grčija 3:0 Lobanovski turnir
03.06. Kijev Ukrajina : Slovenija 1:1 (6:7*) Lobanovski turnir
08.06. Ajdovščina Slovenija : Andora 4:0 kvalifikacije za EP
03.09. Celje Slovenija : Litva 3:0 kvalifikacije za EP
08.09. Giglio Italija : Slovenija 1:0 kvalifikacije za EP
08.10. Koper Slovenija : Italija 0:3 kvalifikacije za EP
13.10. La Vella Andora : Slovenija 0:5 kvalifikacije za EP
17.11. Koper Slovenija : Srbija 2:0 kvalifikacije za EP

TEkME U19 rEPrEZENTANcE V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

04.01. St. Petersburg Slovenija : Bolgarija 1:0 Granatkin Memorial
05.01. St. Petersburg Kazahstan : Slovenija 0:1 Granatkin Memorial
07.01. St. Petersburg Rusija : Slovenija 4:0 Granatkin Memorial
08.01. St. Petersburg Belorusija : Slovenija 1:2 Granatkin Memorial
11.01. St. Petersburg St. Petersburg : Slovenija 0:1 Granatkin Memorial
11.08. Slovenska Bistrica Slovenija : Makedonija 4:0 prijateljska
13.08. Slovenska Bistrica Slovenija : Makedonija 0:2 prijateljska
01.09. Hotiza Slovenija : Slovaška 0:1 prijateljska
03.09. Radenci Slovenija : Slovaška 1:0 prijateljska
22.09. Krapina Hrvaška : Slovenija 2:0 prijateljska
10.10. Lomža Poljska : Slovenija 2:2 prijateljska
12.10. Zambrow Poljska : Slovenija 0:1 prijateljska
13.11. Galway Republika Irska : Slovenija 0:1 kvalifikacije za EP
15.11. Limerick Slovenija : Škotska 1:0 kvalifikacije za EP
18.11. Galway Latvija : Slovenija 0:0 kvalifikacije za EP

TEkME U17 rEPrEZENTANc V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

02.03. Zagreb Hrvaška : Slovenija 0:2 UEFA razvojni turnir
03.03. Zagreb Slovenija : Srbija 1:1 UEFA razvojni turnir
05.03. Zagreb Škotska : Slovenija 2:2 UEFA razvojni turnir
25.04. Bilje Slovenija : Hrvaška 3:0 Turnir narodov
26.04. Ajdovščina Slovenija : Kostarika 3:0 Turnir narodov
27.04. Nova Gorica Slovenija : ZDA 3:2 Turnir narodov
29.04. Kotschak-Mauthen Avstrija : Slovenija 2:0 Turnir narodov
01.05. Mossa Slovenija : Italija 0:0 Turnir narodov
25.08. Slovenska Konjice Slovenija : S. Irska 3:1 prijateljska
27.08. Slovenske Konjice Slovenija : S. Irska 1:0 prijateljska
24.09. Lendava Belgija : Slovenija 2:1 kvalifikacije za EP
26.09. Lendava Turčija : Slovenija 1:1 kvalifikacije za EP
29.09. Bakovci Slovenija : Ferski otoki 1:0 kvalifikacije za EP

TEkME U16 rEPrEZENTANcE V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

12.05. Radomlje Slovenija : Srbija 1:4 prijateljska
14.05. Radomlje Slovenija : Srbija 0:2 prijateljska
13.10. Ajdovščina Slovenija :  Švica 0:2 prijateljska
15.10. Ajdovščina Slovenija : Švica 3:1 prijateljska
03.11. Dekani Slovenija : Hrvaška 4:2 prijateljska
05.11. Umag Hrvaška : Slovenija 2:3 prijateljska

TEkME U18 rEPrEZENTANc V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

24.02. Stara Pazova Srbija : Slovenija 1:0 prijateljska
26.02. Stara Pazova Srbija : Slovenija 1:1 prijateljska
21.03. Nuneaton Romunija : Slovenija 0:3 kvalifikacije za EP
23.03. Chesterfield Anglija : Slovenija 3:1 kvalifikacije za EP
26.03. Burton-upon-Trent Slovenija : Norveška 1:0 kvalifikacije za EP
06.05. Sliven Češka : Slovenija 1:0 Evropsko prvenstvo
09.05. Burgas Slovenija : Nemčija 0:1 Evropsko prvenstvo
12.05. Burgas Slovenija : Belgija 0:1 Evropsko prvenstvo
18.08. Chrudim Slovaška : Slovenija 1:2 Vaclav Ježek
19.08. Svitavy Slovenija : ZDA 1:1 Vaclav Ježek
21.08. Lazne Bohdanec Slovenija : Rusija 0:0 Vaclav Ježek
22.08. Chrudim Madžarska : Slovenija 0:2 Vaclav Ježek
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ž e N S k e  r e P r e Z e N t A N C e

ŽENSkA A rEPrEZENTANcA je pod vodstvom selektor-
ja Damirja Roba v letu 2015 odigrala 4 prijateljske 
tekme in 3 kvalifikacijske tekme za nastop na Evrop-
skem prvenstvu, ki bo leta 2017 na Nizozemskem. 
V prvem delu kvalifikacij se je pomerila proti repre-
zentancam Škotske, Belorusije in Islandije. Vse tri 
kvalifikacijske tekme so bile odigrane doma in sicer 
v Ajdovščini, Kranju in Lendavi.

rEPrEZENTANcA dEkLET U19 pod vodstvom selektorice 
Petre Mikeln je aprila sodelovala v 'Elite Round' kva-
lifikacij za EP na Nizozemskem. Odigrala je še 2 pri-
jateljski tekmi z reprezentanco Madžarske in se ude-
ležila UEFA razvojnega turnirja v Srbiji. Kvalifikacijski 

turnir za EP se je septembra odvil na domačih tleh, 
kjer se je naša reprezentanca na igriščih v Bakovcih 
in Gornji Radgoni pomerila z reprezentancami Irske, 
Rusije in Bolgarije. 

rEPrEZENTANcA dEkLET U17 pod vodstvom selektorice 
Tine Kelenberger se je v prenovljeni sestavi v marcu 
najprej udeležila UEFA razvojnega turnirja na Hrva-
škem, kjer je s tremi zmagami proti Hrvaški, Srbiji ter 
Bosni in Hercegovini postala zmagovalka turnirja. 
Septembra je pred kvalifikacijami za EP odigrala tri 
prijateljske tekme in se nato oktobra na kvalifikacij-
skem turnirju v Stari Pazovi pomerila proti reprezen-
tancam Srbije, Švice in Litve. 

TEkME ŽENSkE A rEPrEZENTANcE V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

06.03. Koper Slovenija : ZDA U19 0:1 prijateljska
08.03. Koper Slovenija : Francija U19 1:6 prijateljska
11.06. Szombathely Madžarska : Slovenija 2:1 prijateljska
27.08. Bogatić Srbija : Slovenija 2:1 prijateljska
22.09. Ajdovščina Slovenija : Škotska 0:3 kvalifikacije za EP
19.10. Kranj Slovenija : Belorusija 3:0 kvalifikacije za EP
26.10. Lendava Slovenija : Islandija 0:6 kvalifikacije za EP

TEkME ŽENSkE U19 rEPrEZENTANcE V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

24.03. Hotiza Slovenija : Madžarska 0:2 prijateljska
26.03. Szepetnek Madžarska : Slovenija 4:2 prijateljska
04.04. Landgraaf Danska : Slovenija 4:0 kvalifikacije za EP
06.04. Landgraaf Nizozemska : Slovenija 3:0 kvalifikacije za EP
09.04. Landgraaf Slovenija : Češka 0:2 kvalifikacije za EP
01.08. Stara Pazova Črna Gora : Slovenija 2:1 UEFA razvojni turnir
02.08. Stara Pazova Slovenija : Srbija 1:0 UEFA razvojni turnir
04.08. Stara Pazova Slovaška : Slovenija 1:1 (7:6*) UEFA razvojni turnir
15.09. Gornja Radgona Irska : Slovenija 1:1 (3:0*) kvalifikacije za EP
17.09. Bakovci Rusija : Slovenija 7:1 kvalifikacije za EP
20.09. Bakovci Bolgarija : Slovenija 0:3 kvalifikacije za EP

TEkME ŽENSkE U17 rEPrEZENTANcE V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

07.03. Zagreb Hrvaška : Slovenija 2:2 UEFA razvojni turnir
08.03. Zagreb Slovenija : Srbija 4:0 UEFA razvojni turnir
10.03. Zagreb BiH : Slovenija 1:3 UEFA razvojni turnir
02.09. Arnoldstein Slovenija : Avstrija 1:3 prijateljska
22.09. Szepetnek Madžarska : Slovenija 0:1 prijateljska
24.09. Radenci Slovenija : Madžarska 2:0 prijateljska
16.10. Stara Pazova Srbija : Slovenija 3:0 kvalifikacije za EP
18.10. Stara Pazova Švica : Slovenija 0:1 kvalifikacije za EP
21.10. Stara Pazova Slovenija : Litva 2:1 kvalifikacije za EP

18 1918 19

4 . 3 .



F u t S A L  r e P r e Z e N t A N C e

SLOVENSkA čLANSkA fUTSAL rEPrEZENTANcA je pod vod-
stvom selektorja Andreja Dobovičnika v letu 2015 
sledila uspehom predhodnega leta, ko je dosegla 
najodmevnejši rezultat z uvrstitvijo med osem naj-
boljših reprezentanc v Evropi. Marca se je v Laškem še 
četrtič zapovrstjo (sicer pa petič) neposredno uvrstila 
na EP (Beograd, februar 2016). V decembru so jo na 
Češkem čakale nove kvalifikacije in sicer za uvrstitev 
na SP, ki bo septembra 2016 v Kolumbiji. Z drugim 
mestom v skupini so si priborili, skupaj s prvouvršče-
nim Kazahstanom, dodatne kvalifikacije, ki bodo v 
konkurenci 14 ekip odločile katerih sedem evropskih 
reprezentanc bo sodelovalo na SP. Odigrana so bila 
tudi štiri prijateljska srečanja. Leto je izbrana vrsta 
končala na 8. mestu UEFA ter 14. mestu FIFA lestvice.

fUTSAL rEPrEZENTANcA U21 pod vodstvom selektorja 
Tomislava Horvata je skozi proces treninga in igra-
nja prijateljskih srečanj nadgrajevala delo preteklih 
sezon in mladim igralcem ponudila možnost napre-
dovanja in igranja v mednarodni konkurenci. V letu 
2015 je bil prvič imenovan tudi selektor mlade futsal 
reprezentance.

V letu 2015 smo nadaljevali tudi s selekcioniranjem 
igralcev v starostni kategoriji U19. Nadgradnja dela 
koordinatorjev po centrih je sledila decembra, ko je 
futsal selekcija U19 v gosteh odigrala prvi dve med-
narodni srečanji proti reprezentanci Italije. 

5

4

UVRSTITEV
naše članske futsal 
reprezentance na 

Evropsko prvenstvo. 

NEPOSREDNE
UVRSTITVE
na Evropsko 

prvenstvo v nizu. 

14.
MESTO

je članska futsal 
reprezentanca 

zasedla na FIFA 
lestvici. 

TEkME fUTSAL A rEPrEZENTANcE V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

04.01. Oslo Norveška : Slovenija 0:2 prijateljska
05.01. Oslo Norveška : Slovenija 4:8 prijateljska
25.01. Krško Slovenija : BIH 2:1 prijateljska
26.01. Podčetrtek Slovenija : BIH 0:1 prijateljska
10.02. Kidričevo Slovenija : Iran 1:2 prijateljska 
11.02. Laško Slovenija : Iran 2:4 prijateljska
18.03. Laško Slovenija : Norveška 0:4 kvalifikacije za EP
19.03. Laško Slovenija : Francija 11:2 kvalifikacije za EP
21.03. Laško Slovenija : Češka 3:1 kvalifikacije za EP
22.09. Brežice Slovenija : Srbija 4:5 prijateljska
23.09. Podčetrtek Slovenija : Srbija 2:2 prijateljska
19.10. Kijev Ukrajina : Slovenija 3:1 prijateljska
20.10. Kijev Ukrajina : Slovenija 1:1 prijateljska
10.12. Chomutov Slovenija : Francija 2:2 kvalifikacije za EP
11.12. Chomutov Slovenija : Kazahstan 2:2 kvalifikacije za EP
13.12. Chomutov Češka : Slovenija  2:3 kvalifikacije za EP

TEkME fUTSAL U21 rEPrEZENTANcE V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

14.01. Mór Madžarska : Slovenija 1:3 prijateljska
15.01. Mór Madžarska : Slovenija 1:6 prijateljska
11.02. Novigrad Vietnam (A) : Slovenija 6:4 prijateljska
03.11. Ljutomer Slovenija : Madžarska 5:1 prijateljska
04.11. Zalaegerszeg Madžarska : Slovenija 2:6 prijateljska

TEkME fUTSAL SELEkcIJE U19 V LETU 2015
Datum Kraj Tekma Rezultat Vrsta tekme

22.12. Villorba Italija : Slovenija 4:0 prijateljska
23.12. Villorba Italija : Slovenija 2:1 prijateljska
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V letu 2015 je bilo v okviru klubskih tekmovanj v organiza-
ciji NZS odigranih 2.520 tekem. Za njihovo organizacijo in 
izvedbo so z vrsto aktivnosti in opravil 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 razporedov, dele-
giranj tekem posameznih krogov tekmovanj z odrejanjem 
uradnih oseb na tekmah, odločanj o rezultatih tekem, di-
sciplinskih ukrepanj, obdelav statističnih podatkov posa-
meznih tekmovanj z objavljanjem 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 2015 nepo-
sredno vodili 1. slovensko nogometno ligo, 2. sloven-
sko nogometno ligo, Pokal Slovenije in Superpokal. 
Vodenje tekmovanj v 3. SNL je bilo poverjeno MNZ 
in sicer:

· 3. SNL zahod, v kateri nastopa 10 ekip iz MNZ Koper 
in MNZ Nova Gorica (tekmovanje v sezoni 2015/2016 
vodi MNZ Nova Gorica);

· 3. SNL center, v kateri nastopa 14 ekip iz MNZ Ljublja-
na in MNZ Gorenjske Kranj (tekmovanje v sezoni 
2015/2016 vodi MNZ Gorenjske Kranj);

· 3. SNL sever, v kateri nastopa 14 ekip iz MNZ Celje, MNZ 
Maribor in MNZ Ptuj (tekmovanje v sezoni 2015/2016 
vodi MNZ Maribor);

· 3. SNL vzhod, v kateri nastopa 14 ekip iz MNZ Len-
dava in MNZ Murska Sobota (tekmovanje v sezoni 
2015/2016 vodi MNZ Murska Sobota).

V mladinskih kategorijah so bila pod vodstvom or-
ganov NZS organizirana tekmovanja v 1. slovenski 
mladinski ligi, 1. slovenski kadetski ligi, Mladinskem 
pokalu, Ligi U15 vzhod, Ligi U15 zahod in kvalifikacij-
ska tekmovanja za obe ligi. Tekmovanja v 2. slovenski 
mladinski in kadetski ligi so bila poverjena MNZ Len-
dava (2. SML in 2. SKL vzhod) ter MNZ Gorenjske Kranj 
(2. SML in 2. SKL zahod).

V organizaciji NZS so tudi v letu 2015 potekala vsa žen-
ska tekmovanja, in sicer Slovenska ženska nogometna 
liga in Ženski pokal, Liga deklet U17 in Pokal deklet U17 
ter tekmovanja starejših (U15) in mlajših deklic (U13). 

Z namenom poenotenja organizacijskih kriterijev 
na vseh nivojih in v vseh starostnih kategorijah je 
strokovna služba v mesecu februarju tradicionalno 
organizirala seminar za delegate na tekmah v orga-
nizaciji NZS.

k L U B S k A  T E k M O V A N J A

tekem

ekip

klubov

2.520
1.370

287

LIGAškA TEkMOVANJA
1. SNL Maribor
2. SNL Krško
3. SNL - vzhod Odranci
3. SNL - sever Maribor B
3. SNL - center Zarica Kranj
3. SNL - zahod Ajdovščina Škou
1. SML Domžale
1. SKL Maribor Branik
2. SML - vzhod Dravinja
2. SML - zahod Birsa&Matavž Bilje
2. SKL - vzhod Farmtech Veržej
2. SKL - zahod Kalcer Radomlje

POkALNA TEkMOVANJA
Pokal Slovenije Luka Koper
Superpokal 2015 Luka Koper
Mladinski pokal Domžale
Nike Premier Cup Aluminij

TEkMOVANJA ŽENSk
SŽNL ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
Liga deklet U17 ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
Ženski pokal NZS ŽNK Rudar Škale
Pokal NZS dekleta U17 ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
Tekmovanje deklic U15 ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
Tekmovanje deklic U13 ŽNK Maribor

TEkMOVANJA fUTSAL
1. SFL Dobovec Pivovarna Kozel
2. SFL KIX Ajdovščina
Liga U21 Potočje projektiranje Sevnica
Futsal pokal Terme Olimia Oplast Kobarid
Superpokal 2015 Dobovec Pivovarna Kozel
Liga U19 Stripy Škofja Loka
Liga U15 Slovenske gorice
Liga U13 Ptuj
Ženska futsal liga ŽNK Celje

Z M A G o v A L C i  t e k M o v A N J  2 0 1 4 / 2 0 1 5
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ZADETKOV 
Nogometaši so v povprečju dosegli 
2,53 zadetka na tekmo. Povprečje 

tekmovanja znaša 2,75 zadetka na 
tekmo.

AVTOGOLOV 
Lastno mrežo so zatresli nogometaši 
devetih različnih klubov. Ivan Knezo-
vić je bil edini, ki je svojega vratarja 

premagal kar dvakrat.

IGRALCEV 
Na zelenice Prve lige Telekom Slove-
nije je stopilo 356 različnih nogome-
tašev. Največ, kar 45, jih je preizkusil 

Zavrč.

ZAPOREDNIH ZMAG
Najdaljša zmagovita serija je uspela 

Mariboru in Domžalam, 
kar 8 zaporednih porazov pa so si 

privoščili Radomljani.

ZADETKOV
Kralj strelcev je bil Marcos Tavares 

(Maribor), ki je dosegel dva zadetka več 
od Benjamina Verbiča (Celje) in štiri več 

od Andraža Šporarja (Olimpija).

SEKUND
Toliko je potreboval Benjamin 
Verbič da je premagal vratarja 
Zavrča in postavil nov rekord 
Prve lige Telekom Slovenije.

ASISTENC
Najboljša podajalca sezone sta postala 
Nejc Skubic (Domžale) in Benjamin Ver-

bič (Celje), ki sta soigralcem pripravila 
kar 10 zadetkov.

NASLOVOV
Mariborčani so še okrepili svoj status 
najuspešnejšega slovenskega kluba s 

petim zaporednim naslovom državnih 
prvakov in trinajstim v zgodovini kluba.

TEKEM BREZ 
PREJETEGA ZADETKA

Nejc Vidmar je bil daleč najuspešnejši 
vratar, kar se tiče tekem brez prejetega 
zadetka. Vidmar je ob tem v nizu ostal 

nepremagan kar 1002 minuti, kar je 
absolutni rekord Prve lige Telekom 

Slovenije.

SODNIKOV
Za pravično sojenje je skrbelo 

17 različnih sodnikov, ki so skupaj 
pokazali 880 rumenih in 66 rdečih 

kartonov.

STRELOV
Največ (427) strelov so proti 

vratom nasprotnikov sprožili 
Celjani, najmanj (213) 

pa Radomljani.

GLEDALCEV 
Obisk se je v primerjavi s preteklo 
sezono povečal za več kot 22%. 

Največ gledalcev (10.000) se je zbralo 
na tekmi med Mariborom in Olimpijo 

v 12. krogu.

1. SLOVENSkA NOGOMETNA LIGA že četrto sezono poteka 
pod generalnim pokroviteljstvom Telekoma Sloveni-
je. Liga je v sezono 2015/2016 vstopila z novim medij-
skim partnerjem, ki se je od samega začetka izjemno 
ambiciozno lotil projekta tako na področju program-
skega formata, kot na področju promocije. Nov pro-
gramski format je prinesel dva neposredna prenosa v 
vsakem krogu, studijski program ob vsakem prenosu, 
nove voditelje, strokovne sodelavce in komentatorje 
ter novega produkcijskega partnerja, ki je zagotovil 
najvišji produkcijski standard televizijskega pokriva-
nja tekem. Na področju programske promocije Prve 
lige je nov medijski partner bistveno povečal priso-
tnost dogodka v svojih informativnih oddajah, kar 
je prineslo takojšnje učinke na področju gledanosti  
televizijskih prenosov in obiska tekem.  

Po prvih 18. krogih lahko z gotovostjo trdimo, da bo 
sezona 2015/2016 z naskokom najboljša sezona z 
vidika medijske izpostavljenosti od leta 1991 – pov-
prečno število TV gledalcev na tekmo je že v jesen-
skem delu sezone preseglo 53.000, kar je 56% več od 
povprečja v sezoni 2014/2015 in celo 115% več od 
povprečja v sezoni 2013/2014. Oba derbija med Ma-
riborom in Olimpijo, ki sta bila odigrana v jesenskem 
delu sezone 2015/2016, sta dosegla zgodovinske re-
zultate TV gledanosti, saj si ju je ogledalo 142.427 gle-
dalcev (7,29% vseh gledalcev pred TV zasloni v tem 
času) oziroma 164.184 gledalcev (8,37% vseh gle-
dalcev pred TV zasloni v tem času). Na ta način sta si 
derbija zagotovila status elitnega TV dogodka. Dose-
žena rast gledanosti  obeta boljše rezultate iz naslova 
prodaje medijskih pravic in ustrezno pozicioniranje 
produkta na slovenskem sponzorskem trgu.

Še posebej veselijo podatki o povprečnem obisku te-
kem Prve lige v jesenskem delu sezone 2015/16, ki je 
po dolgem času presegel število 1.400, kar predstavlja 
38-odstotno povečanje v primerjavi s povprečnim obi-
skom v sezoni 2014/2015 oziroma 69-odstotno poveča-
nje v primerjavi s sezono 2013/2014.

Naslov državnega prvaka je še trinajstič osvojil NK Ma-
ribor, ki je po odigranih 36 krogih zbral 79 točk, NK Ce-
lje je z devetimi točkami zaostanka za prvakom osvojil 
drugo mesto, tretje mesto pa je z 68 osvojenimi točkami 
zasedel NK Domžale. Naslov pokalnega prvaka je osvo-
jil FC Koper. Z uvrstitvami v domačih tekmovanjih so si 
slovenski klubi priborili nastopanje v evropskih klubskih 
tekmovanjih. 

V letu 2015 je bila za tekmovalno leto 2015/2016 prvič 
konstituirana Komisija NZS za profesionalni nogomet. 
Komisija, ki jo sestavljajo predstavniki vseh klubov 1. 
SNL, se je v tem letu sestala dvakrat. Na sejah obravna-
vala zadeve iz svoje redne pristojnosti ter aktualne zade-
ve s področja profesionalnega nogometa, med drugim 
je obravnavala predlog novega Zakona o športu, med-
narodni koledar tekmovanj ter koledar tekmovanj NZS, 
infrastrukturne zadeve ter medijske in marketinške za-
deve tekmovanja 1. SNL, imenovala pa je tudi 5 arbitrov, 
predstavnikov klubov v Arbitraži NZS.

NZS je v sodelovanju s Slovensko antidopinško organi-
zacijo (SLOADO) v letu 2015 nadaljevala s preventivnim 
protidopinškim programom, v okviru katerega izvaja 
programe testiranj na tekmovanjih na nacionalnem ni-
voju. V letu 2015  je bilo testiranih 87 igralcev na prven-
stvenih in pokalnih tekmah, vsi vzorci pa so bili v akredi-
tiranem laboratoriju ugotovljeni za negativne. 

Po prvih 
18. krogih lahko 

z gotovostjo trdimo, 
da bo sezona 2015/2016 

z naskokom 

NAJBOLJŠA SEZONA 
z vidika medijske 
izpostavljenosti 

od leta 1991.
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UEfA LIGA PrVAkOV (UcL)
14.07.2015 Maribor – Astana  1:0 2. predkrog
22.07.2015 Astana – Maribor  3:1 2. predkrog

UEfA EVrOPSkA LIGA (UEL)
02.07.2015 Celje – Śląsk 0:5 1. predkrog
09.07.2015 Śląsk – Celje 3:1 1. predkrog
02.07.2015 Domžale – Čukarički 0:1 1. predkrog
09.07.2015 Čukarički – Domžale 0:0 1. predkrog
02.07.2015 Víkingur R. – Koper 0:1 1. predkrog
09.07.2015 Koper – Víkingur R. 2:2 1. predkrog
16.07.2015 Koper – Hajduk Split 3:2 2. predkrog
23.07.2015 Hajduk Split – Koper 4:1 2. predkrog

ŽENSkA UEfA LIGA PrVAkOV
11.08.2015 Pomurje – Ekonomist 4:0 kvalif. skupina  5
13.08.2015 Pärnu – Pomurje 1:2 kvalif. skupina  5
16.08.2015 Pomurje – Olimpia Cluj 0:2 kvalif. skupina  5

UEfA fUTSAL POkAL
30.09.2015 Dobovec – Varna   7:2 skupina  2
01.10.2015 Dobovec – Sarajevo   5:2 skupina  2
03.10.2015 Benfica – Dobovec 6:1 skupina  2
12.11.2015 Inter – Dobovec 8:0 skupina A
13.11.2015 Dobovec – Lidselmash 2:7 skupina A
15.11.2015 Kremlin Bicêtre – Dobovec 1:2 skupina A

NK MARIBOR

6
KLUBOV 

je imela Nogometna 
zveza Slovenije pravico 

prijaviti v UEFA tekmovanja 
v tekmovalnem letu 

2015/2016.

S L o v e N S k i  k L u b i  v  u e F A  t e k M o v A N J i h  2 0 1 4 / 2 0 1 5

se je kot državni nogometni 
prvak v sezoni 2014/2015 uvrstil v 
kvalifikacije za UEFA ligo prvakov 

2015/2016 (UCL).

NK CELJE
se je kot drugouvrščena ekipa v 
državnem prvenstvu 2014/2015 

uvrstila v kvalifikacije za UEFA evropsko 
ligo 2015/2016 (UEL). 

NK DOMŽALE
se je kot tretjeuvrščena 

ekipa v državnem 
prvenstvu 2014/2015 
uvrstila v kvalifikacije 
za UEFA evropsko ligo 

2015/2016 (UEL).

ŽNK POMURJE BELTINICI
se je kot prvak SŽNL 2014/2015 uvrstil v 

kvalifikacije za UEFA Ligo prvakinj 2015/2016.

KMN DOBOVEC
KMN Dobovec se je kot 
prvak 1. SFL 2014/2015 

uvrstil v UEFA Futsal 
pokal 2015/2016.

FC KOPER
se je kot zmagovalec Pokala 
Slovenije 2014/2015 uvrstil v 

kvalifikacije za UEFA evropsko 
ligo 2015/2016 (UEL). 

26 2726 27
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Licenčni postopek za tekmovalno leto 2015/2016 je bil že 
dvanajsti zaporedni postopek licenciranja slovenskih nogo-
metnih klubov, tako na ravni UEFA tekmovanj, kot tekmo-
vanj v slovenskih nogometnih ligah. 

Priprave na uradni licenčni postopek za tekmovalno leto 
2015/2016 so potekale po zastavljenem terminskem 
in vsebinskem načrtu. Licenčni organi NZS so opravi-
li številne raznovrstne aktivnosti v okviru licenčnega 
sistema NZS, sodelovali na UEFA ravni in prvenstveno 
vršili vlogo usmerjevalca tako klubov kot organov NZS 
v smeri transparentnega in kredibilnega delovanja. Vse 
odločitve v uradnih licenčnih postopkih za tekmoval-
no leto 2015/2016 so organi sprejemali ob doslednem 
upoštevanju določil Pravilnika NZS za licenciranje nogo-
metnih klubov, ki ga je dne 12.12.2012 potrdil IO NZS 
(spremembe pravilnika, ki jih je IO NZS sprejel konec 
leta se uporabljajo od 01.01.2016), pravilnika UEFA za 
licenciranje nogometnih klubov, sklepov organov NZS 
in UEFA ter UEFA standarda v zvezi z zagotavljanjem 
popolne neodvisnosti pri odločanju v posameznih pri-
merih. Licenčni oddelek NZS je v sodelovanju z drugimi 
organi in komisijami NZS izvedel vse potrebne aktivno-
sti za formalno in vsebinsko izvedbo licenciranja, med 
drugim redne licenčne obiske in sestanke s predstavni-
ki nogometnih klubov, ki so del redne komunikacije in 
spremljanja delovanja nogometnih klubov. 

Vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmoval-
no leto 2014/2015 je vložilo vseh deset klubov 1. SNL 

Leto 2015 lahko Nogometna zveza Slovenije na področju 
nogometne infrastrukture šteje kot zgodovinsko leto za 
NZS, saj je bila dokončana izgradnja Nacionalnega nogome-
tnega centra (NNC) Brdo pri kranju.

Izgrajena so bila tri nogometna igrišča, večnamenski 
športni objekt ter upravna stavba NZS. Igrišča je za tre-
ninge pred kvalifikacijskimi tekmami v oktobru prvič 
uporabljala A reprezentanca, preostala objekta pa sta 
zaživela v pričetku novembra. Investicija je bila v prete-
žni meri pokrita s sredstvi UEFA  (programi sofinanciranj 
nogometne infrastrukture Hattrick III in Hattrick IV), v 
manjši meri še s sredstvi FIFA (Goal projekt), Fundacije 
za šport (FŠO), nekaj pa tudi z lastnimi sredstvi NZS.

V preteklem desetletnem obdobju je bilo v Sloveniji iz-

2014/2015, sedem klubov pa je vložilo tudi vlogo za 
pridobitev mednarodne UEFA licence. Komisija je pre-
gledala uradno licenčno dokumentacijo in sprejela od-
ločitve na podlagi katerih so ustrezne licence prejeli vsi 
klubi. Licenco za tekmovanje v 2. SNL 2015/2016 je vlo-
žilo deset klubov, vseh deset je prejelo ustrezno licenco 
za tekmovanje. Na nivoju 3. SNL je s spremembo tek-
movalnega sistema v licenčnem postopku sodelovalo 
50 klubov.

Licenčni organi dvakrat letno, v mesecu juliju in okto-
bru, preverjajo izpolnjevanje obveznosti nogometnih 
klubov iz naslova prestopnih dejavnosti in iz naslova 
poravnavanja obveznosti do zaposlenih in odvisnih 
oseb ter obveznosti za socialne prispevke, davke in dru-
ge dajatve. V okviru projekta licenciranja nogometnih 
klubov je NZS za leto 2015 sofinancirala stroške revidi-
ranja klubov 1. SNL. Poleg cene revidiranja finančnega 
poslovanja so licenčni organi v tem letu pri razrezu sred-
stev upoštevali kvaliteto licenčne dokumentacije, števi-
lo ter vsebino pripomb v prvi fazi uradnega licenčnega 
postopka in kvaliteto poročanja pri finančnem nadzoru 
klubov.

NZS v skladu s svojimi programi in usmeritvami tako 
vztraja na začrtani poti vodenja licenčnega sistema na 
podlagi preglednega, doslednega in enakopravnega 
delovanja ter v skladu s svojimi pristojnostmi na tem 
področju tudi strokovno in finančno pomaga nogome-
tnim klubom.

grajenih 32 velikih igrišč z umetno travo, zato je bilo leto 
2015 pomembno tudi iz vidika obnove nogometne in-
frastrukture, ki zagotavlja pogoje za izvedbo treningov 
in tekem. Realizirani so bili projekti s področja prenove 
glavnih in pomožnih nogometnih igrišč ter spremljajo-
čih objektov, ki so bili delno sofinancirani tudi s strani 
FŠO.

V septembru 2015 je bil na Brdu organiziran seminar 
NZS s področja vzdrževanja nogometnih igrišč. Do-
godka se je udeležilo kar 69 predstavnikov lastnikov 
in upravljavcev igrišč, ki so se seznanili s sodobnimi 
smernicami in dobrimi praksami na omenjenem po-
dročju. Glavni poudarek na seminarju, ki je vključeval 
tudi praktični prikaz na stadionu v Kranju, je bil sicer 
namenjen vzdrževanju igrišč z umetno travo. 

Nacionalni 
nogometni 

center obsega: tri 
nogometna igrišča, 

večnamenski športni 
objekt ter upravno 

stavbo NZS.

7 10 50
KLUBOV IZ 1. SNL 

je vložilo vlogo 
za pridobitev mednarodne 

UEFA licence za leto 
2014/2015.

KLUBOV IZ 2. SNL 
je prejelo ustrezno 

licenco za tekmovanje v 
sezoni 2014 / 2015.

KLUBOV IZ 3. SNL 
je sodelovalo v licenčnem 
postopku. Liga je v sezoni 

2014 / 2015 spremenila 
tekmovalni sistem.

L i C e N C i r A N J e  N o G o M e t N i h  k L u b o v N O G O M E T N A  I N f r A S T r U k T U r A
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156
DNI 

reprezentančnih akcij, 
prijateljskih tekem in 
testiranj nogometnih 

motoričnih sposobnosti ter 
meritev TMG.

31
AKTIVNOSTI

evidentiranja najbolj 
nadarjenih igralcev 

starostne kategorije U15 
v vseh devetih MNZ.

354
NADARJENIH

nadarjenih igralcev, ki 
so jih predlagali klubi 
iz vse Slovenije, je bilo 

evidentiranih v starostni 
kategoriji U15.

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi, ki smo jih zapisali 
v dolgoročni Mladinski program NZS za obdobje 2013-2017.

V okviru organiziranja in delovanja mlajših repre-
zentančnih selekcij smo nadaljevali s timskim pri-
stopom dela, ki smo ga uvedli v preteklem letu. 
Osnovna značilnost te organiziranosti je v tem, da je 
omogočeno strokovno sodelovanje med strokovni-
mi vodstvi različnih reprezentanc. To pomeni, da na 
posamezni reprezentančni akciji v strokovnem vod-
stvu sodelujejo tudi selektorji drugih reprezentanč-
nih selekcij, ki so aktivno vključeni v sam trenažni 
proces. Na ta način je selektorjem omogočen bolj 
podroben in kvaliteten vpogled v delo drugih selek-
cij ter dana možnost za izmenjavo novih spoznanj in 
opažanj. Vsekakor tak način dela že kaže prve rezul-
tate, saj se je kadetska reprezentanca (igralci rojeni 
leta 1998) uvrstila na EP v Bolgariji, medtem ko je v 
jesenskih kvalifikacijah za EP uspel preboj v nasle-
dnji krog tekmovanja tako mladinski (igralci rojeni 
leta 1997) kot tudi kadetski reprezentanci (igralci 
rojeni leta 1999). 

Nadaljevali smo s projektom evidentiranja naj-
bolj nadarjenih igralcev starostne kategorije U15 v 
programu regijskih centrov NZS (igralci rojeni leta 
2001). V okviru tega projekta smo izpeljali 31 no-
gometnih aktivnosti v vseh devetih medobčinskih 
nogometnih zvezah in evidentirali 354 nadarjenih 
igralcev, ki so jih predlagali klubi iz vse Slovenije. V 
projekt so bili poleg selektorja reprezentance U15 
vključeni tudi selektorji mlajših reprezentanc, di-
rektor reprezentanc in trenerji, ki delujejo v okviru 
nacionalnih panožnih športnih šol. 

M L A d I N S k I  N O G O M E T

Na področju delovanja ostalih mlajših reprezen-
tančnih selekcij so bile izpeljane vse načrtovane 
aktivnosti, in sicer skupno 156 dni reprezentančnih 
akcij in prijateljskih tekem, testiranja nogometnih 
motoričnih sposobnosti in meritev TMG. Nadalje-
vali smo tudi z aktivnostmi v okviru centrov NZS (v 
letu 2015 je bilo organiziranih 18 centrov), ki so tako 
kot v preteklem letu selektorjem omogočali boljši 
pregled nad razvojem igralcev s širšega reprezen-
tančnega seznama ter spremljanje njihove igralske 
forme. 

Na področju programa množičnosti smo v projekt 
centrov MNZ povabili najbolj nadarjene igralce iz 
vseh klubov v posameznih MNZ v starostnih kate-
gorijah U12 in U13. Na ta način smo omogočili vsem 
MNZ, da v delo vključijo večje število perspektivnih 
igralcev, ki vadijo v njihovih nogometnih sredinah. 

Nogometni razredi v Ljubljani, ki v Sloveniji že 15. 
leto predstavljajo edinstven model povezovanja 
vzgojno-izobraževalnega sistema in športa, nada-
ljujejo zastavljeno delo in še naprej predstavljajo 
vzorec dobre organiziranosti in strokovnosti. V le-
tošnjem letu smo uspešno vpisali drugo generaci-
jo deklet, ki obiskujejo ženski nogometni oddelek. 
Uspešno sodelovanje klubskih trenerjev in trenerjev 
na gimnaziji ter dobra organiziranost trenažnega 
procesa igralcem omogočata, da lahko obiskujejo 
treninge tudi v svojih klubih.

30 3130 3131

7 . 8 .



Nogomet za vse je v letu 2015 nadaljeval svoje poslanstvo in zagotavljal popular-
nost in množičnost nogometa v Sloveniji. S programi otroškega in veteranskega 
nogometa ter podporo drugim projektom smo tudi v letu 2015 uspeli ohranjati 
in dvigovati ugled našega športa v družbi. Osrečiti otroka, razgibati mladino in 
spraviti v pogon ljudi v zreli dobi življenja pomeni izboljševati življenje, kar smo 
zagotavljali s pestrimi vsebinami, ki so predstavljene v nadaljevanju. 

Množičnost pri otroškem nogometu je bistvenega pomena za obstoj 
in razvoj nogometne igre, zato je bil tudi v letu 2015 velik poudarek na 
programih otroških nogometnih šol, v katere se je vpisalo več kot 6000 
otrok prvega in drugega razreda osnovne šole. Nadgradnja tega pro-
grama je vpis v klube in kvalitetno delo z mladimi, ki v nogometu osta-
nejo dlje časa. Pomembno je, da smo se začeli zavedati pomena prila-
gajanja nogometa otroku in njegovim potrebam. Igra 4:4 brez pritiska 
rezultata je vsekakor velik korak k boljšim pogojem za otrokov razvoj. 
Pozitivne odzive so dali tudi festivali nogometa v okviru programa Rad 
igram nogomet, kjer otroci igrajo tudi brez sodnikov in brez beleženja 
rezultatov, pa vseeno motivirano z veliko žara in več igre.

Bolj nadarjenim smo še vedno omogočali dodatne vsebine preko pro-
gramov nogometa za vse v centrih MNZ. Širok izbor in veliko nogome-
tnih izkušenj preko treningov in revijalnih tekem se je udeležilo 700 
fantov in 90 deklet. Dodatna vsebina je pomenila lažji izbor v nadalj-
njem selekcioniranju, predvsem pa še večjo motivacijo za redno treni-
ranje v klubskih programih. Revija reprezentanc U13 v Mariboru in Ra-
domljah je bila znova praznik nogometa, na katerem smo evidentirali 
veliko talentiranih igralcev, predvsem pa zaznali veliko želje po igranju 
nogometa.

Nogometne počitnice so postale že stalnica programov v okviru nogo-
meta za vse. Prvi trije tedni počitnic so rezervirani za programe nogo-
metnih kampov in počitnic za otroke do 13. leta starosti. Nogometna 
dejavnost se tu prepleta z dodatnimi celodnevnimi aktivnostmi v spro-
ščenem druženju. Tudi letos smo v sodelovanju z Rdečim križem izvedli 
sedem ponovitev nogometnih počitnic na Debelem Rtiču. 

Spodbujanje nogometa različnih socialnih skupin predstavlja po-
membno sporočilo, da se v nogometu zavedamo svoje družbene odgo-
vornosti in vzpodbujamo nogomet tam, kjer ima še poseben pomen za 
udeležence. Z našo podporo so se z nogometom ukvarjali brezdomci, 
gluhi in naglušni ter varovanci Specialne Olimpijade Slovenije. Slednja 
je letos z reprezentanco nogometašev nastopila na Svetovnih igrah v 
Los Angelesu ter osvojila drugo mesto. Zadovoljni obrazi nogometašev 
posebnih potreb so posebna nagrada in potrdilo, da smo velika špor-
tna družina.

Programe s področja nogometa za vse poleg strokovnih delavcev NZS 
uresničujejo tudi področni koordinatorji v MNZ, ki so predani svojemu 
delu in prilagajajo programe glede na posebnosti svojega okolja. Tudi 
krovna nogometna organizacija UEFA je prepoznala Slovenijo kot zau-
panja vredno partnerico na področju nogometa za vse in v letu 2015 
smo bili izbrani za organizatorja naslednje UEFA konference s področja 
nogometa za vse, ki bo aprila 2016 organizirano v novem Nacionalnem 
nogometnem centru na Brdu pri Kranju. Srebrni nivo kvalitete v novem 
vrednotenju je potrdil, da smo bili na pravi poti tudi v letu 2015.

N O G O M E T  Z A  V S E
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90
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OTROK 

prvega in drugega razreda 
osnovne šole se je vpisalo 

v program otroških 
nogometnih šol.
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se je udeležilo 

različnih treningov 
in revijalnih tekem 
preko programov 

nogometa za vse v 
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najboljših evropskih 
ekip se je uvrstil 

državni pravak KMN 
Dobovec.

Med

16

deklet in žensk se je 
udeležilo projekta 
‘‘Živi svoje sanje’’ 

pod okriljem FIFA.

Okrog

600

Na področju ženskih klubskih tekmovanj so bila v letu 2015 
pod okriljem NZS na državni ravni vodena tekmovanja v ka-
tegorijah članic, kadetinj U17 ter deklic U15 in U13. V sezoni 
2015/2016 je v člansko tekmovanje SŽNL vstopilo 10 klubov. 
V Ligi deklet U17 nastopa 12 ekip, ravno toliko pa tudi v 
obeh skupinah (vzhod in zahod) tekmovanja v kategorijah 
deklic U15 in U13. V zimskem času je bila izvedena tudi zim-
ska liga deklet v kategorijah članic, kadetinj U17, starejših 
deklic U15 in mlajših deklic U13.

Naslov državnih prvakinj 2014/2015 so še četrtič za-
pored osvojile igralke ŽNK Pomurje Beltinci, ki so prvo 
mesto zasedle tudi v vseh tekmovanjih v mlajših ka-
tegorijah. Pokalno lovoriko je na zaključnem srečanju 
Ženskega pokala NZS, ki je bil v okviru Finalnega dneva 
odigran 20. maja v Kopru, z zmago 6:4 proti aktualnim 
državnim prvakinjam osvojila ekipa ŽNK Rudar Škale.

V elitnem ženskem evropskem klubskem tekmova-
nju (angl. UEFA Women's Champions League) je NZS 
kot državni prvak ponovno zastopal ŽNK Pomurje 
Beltinci. Klubu je pripadla tudi organizacija kvalifika-
cijskega turnirja, ki se je avgusta odvijal v Beltincih 
in Lendavi. Državne prvakinje so v Sloveniji gostile 
prvakinje Črne gore, Estonije in Romunije. Tokrat je 
ekipa ostala brez uvrstitve v Ligo prvakinj. V tretjem 
krogu kvalifikacij so Pomurke morale priznati premoč 
romunski ekipi, ki je v odločilni tekmi za prvo mesto 
zmagala z rezultatom 2:0 in se tako zasluženo uvrstila 
med najboljših 32 ekip v Evropi.

V letu 2015 je bila v novi sestavi za mandatno obdo-
bje 2015 – 2019 konstituirana Komisija NZS za ženski 
nogomet, za predsednika komisije je bil ponovno 
imenovan Branko Gros. Komisija je med drugim po-

dala navodila in sklepe za ženska tekmovanja NZS v 
TL 2015/2016, potrdila koledar in sestavo ženskih lig 
v navedenem tekmovalnem letu ter sofinanciranje 
trenerskega kadra v mlajših ženskih kategorijah. 

Na področju normativne ureditve ženskega nogome-
ta je bila sprejeta odločitev o spremembi načina igre 
v kategoriji deklet U15, ki bodo od tekmovalnega leta 
2016/2017 dalje igrale po pravilih tekmovanja dečkov 
U13, v igri 9:9. Za razvoj dekliškega nogometa je bila 
potrjena tudi sprememba starostne meje za igralke, ki 
lahko igrajo tudi v kategoriji skupaj z dečki, in sicer je 
bila starostna meja povišana na 15 let.

Preteklo uspešno delo v nogometnih oddelkih Gim-
nazije Šiška je obrodilo sadove tudi v letu 2015, saj se 
je v dekliški nogometni oddelek vpisala že druga ge-
neracija deklet. V trenažnem procesu deklet sta redno 
sodelovali obe selektorici dekliških reprezentanc.

Na področju promocije ženskega nogometa se je 
projektu NZS (Rada igram nogomet, in ti?) in festival-
nim dnevom nogometa za dekleta pod okriljem FIFA 
kampanje pridružil še projekt Živi svoje sanje (angl. 
Live your goals). Slednjega je NZS uspešno predsta-
vila pred tekmo A reprezentance v Mariboru, ter pred 
ženskimi reprezentančnimi tekmami v Gornji Radgo-
ni in Ajdovščini.

Trenerji ženskih nogometnih ekip so se pod vod-
stvom vodje tehničnega sektorja v Nemčiji udeležili 
seminarja v okviru programov UEFA Study Group, na 
katerem so pridobili ustrezna znanja in si z drugimi 
udeleženci izmenjali informacije o razvoju ženskega 
nogometa znotraj posameznih držav.

Ž E N S k I  N O G O M E T

Futsal državna prvenstva potekajo v starostnih kategorijah 
članov (1. in 2. SFL) ter mlajših kategorijah U21, U19, U15 in 
U13. Z novo sezono 2015/2016 je bilo ukinjeno tekmovanje 
v starostni skupini U21 ter na novo uvedeno tekmovanje v 
kategoriji U17. V sezoni 2015/2016 je v tekmovanje 2. SFL 
vstopilo večje število ekip kot v predhodnih sezonah, sku-
paj 10 ekip. Večje število ekip je vstopilo tudi v tretjo sezono 
Ženske futsal lige. Izvedena sta bila tudi pokalno tekmova-
nje ter super pokal. Zaključno pokalno tekmovanje Futsal 
pokala Terme Olimia je bilo v začetku marca 2015 odigrano 
v Podčetrtku, prav vsa srečanja pokala pa je neposredno 
prenašala tudi televizija.

Slovenski futsal državni prvak KMN Dobovec je 
evropsko tekmovanje pričel v drugem krogu in z 
uspešno organizacijo domačega dela tekmovanja ter 
dobro prikazano igro napredoval med 16 najboljših 
evropskih ekip. V elitnem delu tekmovanja v Madri-
du je bila konkurenca premočna, na finalni del se je 
uvrstil nekdanji evropski in svetovni prvak Inter FS iz 
Madrida, a je naš prvak z zmago priboril pomemb-
ne točke na evropski lestvici, ki razvršča prvake pred 
novo sezono.

Tudi v preteklem letu smo pripravljali televizijsko od-
dajo Futsal magazin, hkrati pa smo povečali dejavno-
sti in pojavnost na družabnih omrežjih, kjer beležimo 
velik porast sledilcev. K temu so pripomogli tudi pre-

nosi vseh prvenstvenih in pokalnih tekem članov in 
članic, ki jih je v sezoni 2015/2016 spremljati v živo na 
naši spletni strani. 

Na področju izobraževanj je NZS organizirala tridnev-
ni seminar za futsal sodnike. V sklopu Dneva sloven-
skega futsala, ki je bil v mesecu septembru, je bil po-
leg sodniškega izveden tudi seminar za kontrolorje 
sojenja, delegate, časomerilce ter trenerje. Nadalje-
vala so se tudi šolanja in usposabljanja za pridobitev 
nazivov Trener Futsal B in Trener Futsal C.  

V letu 2015 je bila za obdobje 2015 - 2019 imenova-
na nova sestava Komisije NZS za mali nogomet. Za 
predsednika komisije je bil ponovno imenovan Vla-
do Močnik. Komisija je na rednih sejah obravnavala 
zadeve iz svoje pristojnosti in pred začetkom sezone 
2015/2016 z namenom poenotenja s predpisi NZS in 
UEFA pripravila tudi nekatere spremembe Pravilnika 
NZS za futsal, ki jih je potrdil IO NZS sprejel tudi neka-
tere spremembe Pravilnika za futsal.

Sloveniji je v tem letu pripadla tudi organizacija Fut-
sal Evropskega prvenstva 2018. Na samo prvenstvo 
se bo tekmovalno pripravljala naša uspešna članska 
reprezentanca, z aktivnostmi za organizacijo prven-
stva pa je v sodelovanju z Uefo že pričela posebna 
projektna skupina.

M A L I  N O G O M E T  -  f U T S A L
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Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) je v začetku 
leta organizirala glavna zimska strokovna seminarja, name-
njena analizi preteklega delovanja sodnikov na slovenskih 
in evropskih igriščih, seznanitvi z najnovejšimi evropskimi 
trendi in poenotenju kriterijev pred začetkom spomladan-
skega dela sezone. Tekom sezone so bili organizirani še štirje 
sestanki s sodniki in pomočniki sodnikov, ki so bili namenje-
ni sprotni analizi sojenja na tekmovanjih pod okriljem NZS. 

Kvalitetnejši televizijski prenosi in sistem snemanja z 
več kamerami na tekmah, ki niso neposredno v pre-
nosu, vsekakor omogočajo boljšo generalno analizo 
sojenja, kakor tudi samo sojenje. 

Strokovno izobraževanje talentiranih sodnikov in 
pomočnikov je potekalo v okviru programa Mentor-
ji in talenti. Obširen program poteka na treh nivojih 
in je v letu 2015 vključeval 30 talentiranih sodnikov, 
poleg tega je bilo v skupini kandidatov za talente še 
14 sodnikov. Analize posnetkov sojenj talentiranih 
sodnikov je pripravil Damir Skomina ter ugotovitve 
predstavil na posebnem seminarju talentov.

V okviru praktičnega izobraževanja so bili organizi-
rani štirje treninge simulacije praktičnih dogodkov 
na igrišču, od tega dva v sodelovanju z nogometnim 
oddelkom Gimnazije Šiška, ter 5 praktičnih treningov 
signalizacije ofsajda.

ZNSS daje velik poudarek zagotavljanju ustrezne te-
lesne pripravljenosti sodnikov, zato so bili v devetih 
regionalnih centrih po Sloveniji od januarja do konca 
jesenskega dela sezone po dvakrat tedensko organi-

zirani obvezni treningi, ki so potekali v skladu s pro-
gramom in zahtevami UEFA za telesno pripravo. Tele-
sna pripravljenost sodnikov je bila preverjana trikrat, 
rezultate treningov pa je redno spremljal strokovnjak 
za telesno pripravo.

Za kontrolorje sojenja so bili organizirani trije semi-
narji, namenjeni predvsem poenotenju kriterijev pri 
ocenjevanju sodnikov ter seznanitvi z aktualnimi 
smernicami. Na zadnjem seminarju je bil poudarek 
tudi v novi obliki vodenja kontrol sojenja, ki je prila-
gojena standardom UEFA. Kontrolorji so prejeli ustre-
zna vsebinska navodila za izpolnjevanje in ocenjeva-
nje sodnikov v kontrolah sojenja.

Za potrebe strokovnih izobraževanj je bila zagoto-
vljena produkcija lastnega DVD materiala, ki je obo-
gaten tudi s posnetki tekem z nižjih tekmovalnih 
nivojev. ZNSS je zagotavljala snemanje določenih 
tekem in analizirala tudi posnetke, ki jih je prejela s 
strani klubov, MNZ ali televizijskih postaj.

Organizirali smo izobraževanja sodniških društev o 
sodobnih trendih, zagotovili izobraževalne materia-
le za društva in podali ustrezna tolmačenja, z name-
nom seznanitve s trendi v sojenju je bil organiziran 
strokovni del seminarja za klube 1. in 2. slovenske 
nogometne lige in jim zagotovili predavanja v njiho-
vih klubih. Na ta način je ZNSS v skladu s svojo od-
govornostjo za delovanje celotnega sistema sojenja 
v Sloveniji tudi v preteklem letu zagotavljala največjo 
možno enovitost kriterijev in delovanja sodnikov na 
vseh nivojih tekmovanja.

S O d N I š k E  Z A d E V E

A – LISTA SOdNIkOV čLANSkIh TEkEM V OrGANIZAcIJI NZS
1. Mihael Antič Koper 24. Tadej Mežnar Maribor
2. Dejan Balažič Ljubljana 25. Niko Mihelič Ptuj
3. Alen Borošak Maribor 26. Lovro Mileta Ptuj
4. Alen Bubek Nova Gorica 27. Slavko Nemet Murska Sobota
5. Miran Bukovec Lendava 28. Rade Obrenović Ljubljana
6. Matej Čontala Murska Sobota 29. Želimirko Pavlović Maribor
7. Davor Drečnik Ljubljana 30. Dragoslav Perić Ljubljana
8. Štefan Fekonja Murska Sobota 31. Marko Podgoršek Kranj
9. Tine Frece Ljubljana 32. Roberto Ponis Koper

10. Aleš Fridl Celje 33. Asmir Sagrković Ljubljana
11. Roman Glažar Ptuj 34. Damir Skomina Koper
12. Vojko Goričan Celje 35. Andraž Stojanoski Kranj
13. Iztok Gornjak Celje 36. David Šmajc Kranj
14. Sašo Habjanič Mursk Sobota 37. Armando Šorli Maribor
15. Matej Jug Nova Gorica 38. Bojan Tkalčič Maribor
16. Nejc Kajtazovič Kranj 39. Boris Tošeski Ljubljana
17. Blaž Kos Ljubljana 40. Samo Veselič Maribor
18. Darjan Kovačič Murska Sobota 41. Slavko Vinčič Maribor
19. Marko Lackovič Maribor 42. Dejan Vivod Maribor
20. Aleksandar Lazić Ljubljana 43. Kevin Zirnstein Koper
21. Aleksandar Matković Maribor 44. Mitja Žganec Ljubljana
22. Peter Mertelj Ptuj 45. Andrej Žnidaršič Kranj
23. Bojan Mertik Lendava

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. Robert Vukan Murska Sobota 1976
8. Jure Praprotnik Ljubljana 1985
9. Gregor Rojko Ljubljana 1979

10. Tomaž Klančnik Maribor 1982
11. Manuel Vidali Koper 1981
12. Andraž Kovačič Ljubljana 1985

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. Admir Zahović Maribor 1982
20. Borut Šivic Kranj 1971
21. Dejan Nikolić Ljubljana 1973
22. Simon Todorovič Ljubljana 1975
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T r E N E r S k E  Z A d E V E 
Z v e Z A  N o G o M e t N i h  t r e N e r J e v  S L o v e N i J e

Zveza nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) kot članica 
NZS obstaja že od leta 1953, kot samostojna pravna oseba 
pa je v letu 2015 delovala peto leto. Člani ZNTS so društva 
oz. združenja nogometnih trenerjev (dNT), ki delujejo na 
področjih vseh devetih medobčinskih nogometnih zvez. 

Leto 2015 je bilo za krovno trenersko organizacijo 
volilno leto. Na redni letni skupščini, ki je bila marca 
v Pobegih, je bil za predsednika organizacije ponov-
no potrjen mag. Rudi Bračič, na novo pa so bili izvo-
ljeni trije podpredsedniki ZNTS.

Upravni odbor ZNTS se je v letu 2015 sestal sedem-
krat, na osmih sejah pa se je sestal tudi kolegij ZNTS. 
Največ se je razpravljalo o oblikovanju vsebin licenč-
nih in izpopolnjevalnih seminarjev, programu dela 
in njegovi realizaciji, analizi celotnega delovanja 
ZNTS in društev nogometnih trenerjev (DNT), reše-
vanju trenerske problematike, prepoznavnosti ZNTS 
in spoštovanju Pravilnika o podeljevanju licenc.

V organizaciji upravnega odbora in matičnih dru-
štev je bilo organiziranih 10 licenčnih seminarjev za 
licence PRO, A, B, C in Futsal. Udeležba na licenčnih 
seminarjih je bila v letu 2015 v mejah pričakovanj, 
saj se je licenčnih seminarjev udeležilo nekaj več 

kot 1.400 trenerjev. ZNTS je v letu 2015 v Portorožu 
prvič izvedla skupni licenčni seminar PRO in A, ki je 
obsegal tudi praktični prikaz na igrišču v Izoli. Orga-
niziranih je bilo tudi 8 izpopolnjevalnih seminarjev 
v organizaciji regionalnih društev in dva izpopolnje-
valna seminarja v organizaciji krovne zveze. Tudi teh 
seminarjev se je udeležilo več kot 1400 trenerjev.

Na osnovi udeležbe trenerjev na licenčnih in izpo-
polnjevalnih seminarjev v letu 2015 in z zbranimi 60 
točkami v preteklem tekmovalnem obdobju so sko-
raj vsi  trenerji izpolnili pogoj za pridobitev licence 
za tekmovalno sezono 2015/2016. S pridobljenimi 
licencami bodo ekipe v tekmovanjih NZS lahko vo-
dili do 30. 6. 2016. Izdanih je bilo 1.287 licenc in sicer 
72 PRO licenc, 167 A licenc, 982 B oz. C licenc ter 66 
Futsal licenc.

V letu 2015 je v trenerske vrste vstopilo več kot 50 novo 
izšolanih trenerjev, ob koncu leta pa je bilo v ZNTS 
vključenih skupaj 1.440 trenerjev s plačano članarino. 

Trenerska organizacija je tudi v preteklem letu aktiv-
no in uspešno sodelovala s svojimi društvi, medob-
činskimi nogometnimi zvezami, sodniško organiza-
cijo, strokovno službo in vodstvom NZS.

Način šolanja in usposabljanja ter pridobitev strokovnih na-
zivov trenerjev opredeljuje Pravilnik NZS o trenerskem šola-
nju in usposabljanju, ki med drugim določa prijavne pogoje 
za kandidate za trenerje, vsebino šolanja in usposabljanja. 
Trenersko šolanje in usposabljanje obsega teoretične in prak-
tične vidike izobraževanja nogometnih trenerjev z namenom 
usposobitve kandidatov za vodenje nogometnih ekip. 

Znotraj trenerskih šolanj in usposabljanj NZS v okviru 
Trenerske šole prof. Branka Elsnerja se poleg progra-
mov mednarodno primerljivih in priznanih trener-
skih usposabljanj za nazive UEFA PRO, UEFA A, UEFA 
B in UEFA futsal B izvajajo tudi programi (nacionalnih) 
trenerskih usposabljanj za nazive Trener PRO, Trener 
C, Trener vratarjev C in Trener futsal C. 

NZS je v letu 2015 za pridobitev strokovnega naziva 
Trener C izvedla šolanje v štirih terminih. Diplome 
Trener C so bile podeljene 146 diplomantom, med 
katerimi je bilo 7 deklet. Organizirano je bilo šolanje 
za pridobitev naziva Trener futsal C, katerega se je 
udeležilo 17 kandidatov, med njimi jih je diplomo pri-
dobilo 11. Izpeljano je bilo šolanje za strokovni naziv 
Trener vratarjev C, diplomo pa je dobilo 7 trenerjev, 
med katerimi je bilo tudi eno dekle. Šolanje Trener 
futsal UEFA B je bilo organizirano v mesecu juniju 
pod nadzorom UEFA, udeležilo se ga je 19 kandida-
tov, diplomo pa je pridobilo 15 trenerjev. Šolanje za 
pridobitev strokovnega naziva Trener UEFA B je bilo 

organizirano v dveh terminih, uspešno pa je šolanje 
zaključilo 54 kandidatov. Usposabljanje za naziv Tre-
ner UEFA A je zaključilo 15 diplomantov, naziv Trener 
PRO pa je pridobilo 14 diplomantov. Diplomo in stro-
kovni naziv Trener UEFA PRO je pridobilo 15 diplo-
mantov. 

Diplome so bile izdane tudi 35 diplomantov in študen-
tov Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Visoke tre-
nerske šole pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in 
Visoke trenerske šole pri Pedagoški fakulteti Univerze 
v Mariboru. Skupaj je bilo tako v letu 2015 podeljenih 
250 nogometnih diplom in 26 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 (angl. UEFA Coaching Convention), vsebine 
programov in število ur izvedenih šolanj pa so bila 
v skladu z zahtevami Zakona o športu RS, UEFA in 
predpisi NZS, predvsem Pravilnika NZS o trenerskem 
šolanju in usposabljanju. 

Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti izvedenih 
šolanj so kot predavatelji na usposabljanjih poleg 
predstavnikov strokovne službe NZS sodelovali tudi 
člani komisij NZS in zunanji sodelavci NZS ter sode-
lavci Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Peda-
goške fakultete Univerze v Mariboru. 

Š o L A N J e  t r e N e r J e v
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obiskovalcev
15.796

obiskovalcev
12.432

Znotraj novozgrajenega 
Nacionalnega nogometnega 

centra Brdo organiziramo dogodke 
korporativne narave. Konferenčna 
dvorana, sejna soba in druge novo 
pridobljene kapacitete omogočajo 
izpeljavo številnih dogodkov pod 
okriljem NZS v lastnih prostorih. 

Stožice Ljudski vrt

Organizacija dogodkov je tudi letos potekala s ciljem za-
gotavljanja visokega standarda storitev vsem udeleženim. 
Poleg organizacije reprezentančnih tekem so bili tudi v letu 
2015 organizirani številni drugi dogodki pod okriljem NZS. 

V letu 2015 smo v okviru aktivnosti A reprezentan-
ce organizirali štiri domače kvalifikacijske tekme ter 
tekmo dodatnih kvalifikacij za nastop na EP 2016 
v Franciji. Z organizacijskega vidika sta bili najpo-
membnejši junijska tekma proti Angliji in povratna 
tekma dodatnih kvalifikacij proti Ukrajini v novem-
bru. Organizacijska ekipa je v redni komunikaciji s 
predstavniki gostujočih zvez in Uefo skrbela za ak-
tivnosti naše reprezentance, gostujočih delegacij in 
uradnih oseb, v organizacijo same prireditve pa so 
bili vključeni številni deležniki in zunanji izvajalci, 
ki so skrbeli za ustrezno izvedbo tekem in zagota-
vljanje storitev na najvišjem nivoju. Poleg nalog s 
področja prodaje vstopnic smo za navijače in obi-
skovalce tekem izvajali številne podporne aktivno-
sti, kot so navijaške cone pred stadioni in programi 
na stadionu. 

Tekmo proti Angliji si je na stadionu Stožice ogleda-
lo 15.796 obiskovalcev, tekmo proti Ukrajini v Ljud-
skem vrtu pa 12.432 obiskovalcev. Polni stadioni so 
dokaz, da domače tekme A reprezentance nedvo-
mno predstavljajo spektakel, tako s tekmovalnega 
kot tudi z organizacijskega vidika.  

Poleg kvalifikacijskih in prijateljskih tekem članske re-
prezentance smo organizirali še tri tekme ženske A re-
prezentance za uvrstitev na EP 2017, na področju mlaj-
ših reprezentanc pa smo, poleg rednih kvalifikacijskih in 
prijateljskih tekem, uspešno izpeljali tudi dva kvalifika-
cijska turnirja v mesecu septembru, v kategorijah deklet 
U17 in U19. 

V okviru izobraževalnega centra NZS smo skrbeli za iz-
vedbo in organizacijo seminarjev, šolanj in predavanj, 
z letošnjim letom pa se usmerjamo tudi v organizacijo 
drugih dogodkov korporativne narave znotraj novo-
zgrajenega Nacionalnega nogometnega centra Brdo. 
Konferenčna dvorana, sejna soba in druge novo prido-
bljene kapacitete novega centra omogočajo izpeljavo 
številnih dogodkov pod okriljem NZS v lastnih prosto-
rih. Tako smo v teh prostorih v letu 2015 organizirali dve 
tiskovni konferenci, sejo Izvršnega odbora NZS ter več 
manjših dogodkov.

V preteklem letu smo v prostorih kongresnega centra na 
Brdu pri Kranju organizirali dve skupščini. Prva, izredna 
skupščina NZS, na katerih so bile izvedene tudi volitve 
vodstva NZS, je bila 18. februarja 2015, redna skupščina 
NZS pa 23. aprila. Junija je bil ravno tako na Brdu izveden 
žreb parov za tekmovalno leto 2015/2016, leto pa smo 
ob druženju z nogometnimi in nenogometnimi deležni-
ki v simbiozi kulture in športa zaključili s tradicionalnim 
prednovoletnim sprejemom NZS, ki je bil 14. decembra.

O r G A N I Z A c I J A  d O G O d k O V
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V 2015 smo prvič 
pripravili spletno različico 
domišljijske igre Fantasy 

Football in zbirali 
digitalne sličice v albumu 

za Prvo ligo Telekom 
Slovenije.

Pretežni del marketinških aktivnosti v letu 2015 je bil vezan 
na nadaljevanje kvalifikacijskega ciklusa slovenske nogome-
tne reprezentance za nastop na Evropskem prvenstvu 2016. 
V sodelovanju s sponzorji smo skozi leto izvedli različne pro-
mocijske aktivnosti, od organizacije obiskov treningov in te-
kem za najmlajše, do sodelovanja nogometašev v različnih 
sponzorskih aktivnostih. Uvedli smo različne aktivnosti na 
stadionih pred tekmami slovenske reprezentance z namenom 
animacije obiskovalcev, še naprej pa smo organizirali tudi na-
vijaško cono pred vsako domačo reprezentančno tekmo. 

V preteklem letu smo se osredotočili tudi na mlajše 
reprezentance in ženski nogomet, saj smo zagotovili 
več promocije domačih tekem v medijih ter neposre-
dne prenose večine tekem. Tekme slovenske repre-
zentance do U21 let si je bilo mogoče ogledati v živo 
na slovenski športni televiziji, večina tekem mlajših 
reprezentanc in ženske reprezentance pa je bila na 
ogled v spletnem prenosu. 

Še posebno pozornost smo posvetili nadaljnjemu ra-
zvoju 1. slovenske nogometne lige, ki je še dodaten 

zagon dobila z novim medijskim partnerjem. Sode-
lovanje z generalnim sponzorjem tekmovanja, Tele-
komom Slovenije, ki je bilo podaljšano še za tri leta, 
je ob 25-letnici tekmovanja dobilo še nove, globlje 
razsežnosti, vse večji poudarek pa dajemo tudi pro-
mociji tekmovanja. 

V sodelovanju z našo uradno prodajalno NZS Nike 
v središču Ljubljane smo veliko pozornosti namenili 
pripravi strategije prodaje licenčnih izdelkov sloven-
ske reprezentance.

Poseben poudarek je bil namenjen promociji žen-
skega nogometa, saj smo poleg že uveljavljenega 
projekta UEFA »Rada igram nogomet« v lanskem letu 
izvedli še aktivnosti v okviru projekta FIFA »Live your 
goals« (Živi svoje sanje), ki je namenjen promociji no-
gometa med ženskami – od najmlajših do starejših. V 
promocijski kampanji so kot ambasadorke ženskega 
nogometa sodelovale tudi članice ženske A repre-
zentance, odziv pa je bil izjemen, saj se je dogodkov 
udeležilo okrog 600 deklet in žensk. 

M A r k E T I N G

Leto 2015 je na področju komuniciranja in odnosov z jav-
nostmi v prvi vrsti prineslo nadaljevanje z usmeritvami iz 
preteklih let, kot tudi nekatere novosti, predvsem na po-
dročju digitalnega komuniciranja preko družabnih omrežij 
Nogometne zveze Slovenije in spletne strani NZS.si.

Največ vsebin smo ustvarjali v zvezi z aktivnostmi 
moške članske reprezentance, ki je v letu 2015 skle-
nila kvalifikacijski ciklus za nastop na Evropskem pr-
venstvu 2016. Skupaj so varovanci Srečka Katanca v 
2015 odigrali devet tekem, več kot pol tekem je bilo 
domačih, kjer je bil poleg samega komuniciranja 
poudarek tudi na medijskih operacijah v času pred, 
med in po tekmah.

V 2015 smo nadaljevali in še dodatno izboljšali sple-
tno komuniciranje na vseh omrežjih, obogateno 
tudi z nekaterimi dobrimi praksami iz tujine, obe-
nem pa sledili vsem razvojnim smernicam na teh 
področjih. 

Uvedli smo nekaj novih vsebin tako na področju re-
prezentanc, kot tudi lige in nogometa za vse. Tako 
smo v 2015 prvič pripravili spletno različico domišljij-
ske igre Fantasy Football za Prvo ligo Telekom Slove-
nije, zbirali smo digitalne sličice v albumu Prve lige 
Telekom Slovenije, ter predstavili projekt Nogometni 
utrinek, preko katerega smo dobili ogromno fotogra-
fij z nogometno vsebino, ki kažejo predvsem na to, 
da je nogomet res vpet v vse pore družbe.

Ko pod leto 2015 potegnemo črto, se ustavimo pri 
več kot 84.000 sledilcih na Facebooku, več kot skoraj 
12.000 sledilcih na Twitterju, več kot 2.000 sledilcih 
na omrežju Instagram in več kot 730.000 ogledanih 
minut na omrežju YouTube.

Na družabnih omrežjih Prve lige Telekom Slovenije 
smo do konca leta prišli do več kot 14.700 sledilcev 
na Facebooku, več kot 2.300 na Twitterju in več kot 
1.100.000 ogledanih minut na omrežju YouTube.

O d N O S I  Z  J A V N O S T M I
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M E d N A r O d N A  d E J A V N O S T

Na področju mednarodne dejavnosti je NZS v letu 2015 iz-
peljala vse redne naloge, predvsem s področja organizacije 
mednarodnih tekem in drugih dogodkov, ter ostajala v stiku 
s krovnima nogometnima organizacijama, FIFA in UEFA, ter 
drugimi nacionalnimi nogometnimi zvezami. S slednjimi se 
je NZS srečevala predvsem z namenom izmenjave dobrih 
praks na različnih strokovnih področjih. 

Z namenom izmenjave izkušenj in predlogov so se 
na pobudo NZS na rednih sestankih pričeli srečevati 
predstavniki regionalnih nogometnih zvez. Na pr-
vem regionalnem sestanku, ki je bila januarja v Lju-
bljani, se je sestalo šest regionalnih zvez. Na konfe-
renci so visoki predstavniki nogometnih zvez Bosne 
in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, 
Srbije in Slovenije spregovorili o nogometnih vse-
binah, pomembnih za regijo na nivoju FIFA in UEFA 
ter regionalnega sodelovanja. Ob koncu konference 
so zveze podpisale memorandum o sodelovanju, s 

katerim so se zavezale k spodbujanju sodelovanja in 
dobrih medsebojnih odnosov, varovanju integritete 
nogometa v regiji ter boj proti nepravilnostim na in 
izven igrišča, zagotovitvi izmenjave znanj na strokov-
nem področju, izmenjavi dobrih praks na področju 
tekmovanj, nogometa za vse, marketinga in komu-
nikacijskih strategij, izmenjavi pozitivnih dosežkov v 
razmerjih z državo in lokalnimi oblastmi.

Sestanki so se tokom leta nadaljevali, gostitelji sre-
čanj pa so bili še hrvaški in črnogorski kolegi. Ideja 
o regionalnem povezovanju in udejstvovanju je bila 
zanimiva tudi za nekatere ostale evropske zveze, tako 
da so se na zadnjem srečanju v Črni gori skupini no-
gometnih zvez Slovenije, Hrvaške, Bosne in Herce-
govine, Srbije, Makedonije in Črne gore pridružili še 
predstavniki Grčije, Turčije, Cipra, Albanije in Romu-
nije. Vsa srečanja so bila organizirana ob soglasju in 
prisotnosti predstavnikov UEFA. Odhodki NZS v poslovnem letu 2015: 10.8 mio. EURPrihodki NZS v poslovnem letu 2015: 10,8 mio. EUR

NZS razpolaga s premoženjem v skladu z letnim programom 
dela in letnim finančnim načrtom za posamezno poslovno 
leto, ki ustreza koledarskemu letu. Program in letni finančni 
načrt sprejme Skupščina. Skupščina vsako leto obravnava 
in sprejema letno poročilo in zaključni račun za posamezno 
poslovno leto. Letno poročilo in zaključni račun vsebujeta 
bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izka-
zom ter poročilo o poslovanju NZS. NZS vodi poslovne knjige 
po načelu dvostavnega knjigovodstva v skladu s slovenskim 
računovodskim standardom SrS 33.

V skladu z določili Statuta se NZS lahko financira pred-
vsem iz naslova komercializacije medijskih in sponzor-
skih pravic, vstopnine na tekmah v organizaciji NZS, s 
prispevki UEFA in FIFA, z opravljanjem lastne dejavno-
sti, iz naslova javnih sredstev, članarine članov, prispev-
kov za vodenje tekmovanj in drugih virov. Morebitni 
presežek prihodkov nad odhodki, ki ga NZS doseže z 
neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se 
uporabi le za doseganje namena in ciljev NZS.

NZS ima nadzorni odbor, ki poroča Skupščini o iz-
vrševanju sklepov izvršnega odbora in finančnem 
poslovanju NZS. Računovodske izkaze NZS, ki vklju-

čujejo bilanco stanja na dan 31. december 2015 in 
izkaz poslovnega izida za poslovno leto 2015 ter 
povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in po-
jasnil računovodskih izkazov za poslovno leto 2015, 
je v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi revidi-
ral pooblaščeni revizor iz revizorske družbe Ernst & 
Young d.o.o., Ljubljana. 

Prihodki NZS so v letu 2015 skupaj znašali 10.863.459 
EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova 
medijskih pravic (31%), sledijo UEFA prispevki (19%) 
in prihodki od sponzoriranja in oglaševanja (19%). 
Odhodki so v poslovnem letu 2015 skupaj znašali 
10.860.755 EUR, od tega predstavljajo A reprezen-
tanca 24 % (ali 2,6 mio. EUR), klubska tekmovanja 
21% (ali 2,3 mio. EUR), delež za mladinski nogomet 
in mlajše reprezentance skupaj 14 % (ali 1,4 mio. 
EUR) ter skupni stroški za vse dejavnosti 17%. 

Iz računovodskih izkazov in poročil o finančnem po-
slovanju ter strukture odhodkov in prihodkov izhaja, 
da je NZS finančno stabilna organizacija z uravnote-
ženimi prihodki in odhodki, ki so bili v poslovnem 
letu 2015 realizirani v skladu s finančnimi načrti.
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Skupščina NZS je na volitvah za predsednika NZS v februarju 
Aleksandru Čeferinu podelila nov štiriletni mandat. Za pod-
predsednike NZS so delegati izvolili Stanka Glažarja, radenka 
Mijatovića, Milana Jarca in Francija Zavrla.

Novi predsednik Arbitražnega sveta je za obdobje do 
leta 2017 postal Gvido Mravljak, ki je nasledil Janeza 
Gradina, in bo funkcijo opravljal do leta 2017. Slednji 
je kot predsednik MNZ Ljubljana postal član Izvršne-
ga odbora NZS.

Po februarskih volitvah se je na svoji konstitutivni 
seji v marcu v novi sestavi za mandatno obdobje 
2015-2019 sestal Izvršni odbor NZS. Izvršni odbor 
NZS v skladu s Statutom sestavlja 16 članov - po-
leg predsednika NZS in štirih podpredsednikov še 
predsedniki in nadomestni člani medobčinskih no-
gometnih zvez ter predsednika trenerske in sodni-
ške organizacije, in sicer Vlado Močnik (predsednik 
MNZ Celje), Blaž Vidmar (predsednik MNZ Gorenjske 
Kranj), Jani Bačič (MNZ Koper), Branko Gros (predse-
dnik MNZ Lendava), Janez Gradin (predsednik MNZ 
Ljubljana), Danilo Kacijan (predsednik MNZ Murska 
Sobota), Dušan Bezjak (predsednik MNZ Nova Go-
rica), Rudi Bračič (predsednik ZNTS), Vladimir Šajn 
(predsednik ZNSS), Janko Turk (nadomestni član, 
MNZ Ptuj) in Sebastjan Harc (nadomestni član, MNZ 
Maribor).

V skladu z določili Statuta je Izvršni odbor NZS na svoji 
3. seji dne 18.06.2015 sprejel sklep o imenovanju orga-
nov, ki odločajo na prvi stopnji, in pritožbenih organov 
(razen licenčnih organov) ter svetovalnih komisij za po-
samezna področja za mandatno obdobje 2015-2019. 

Imenovani so bili vodja tekmovanj, disciplinski sodnik, 
člani registracijske komisije, člani komisije za status in 
agente igralcev (organi na prvi stopnji), člani komisije 
za pritožbe (organ na drugi stopnji) ter člani vseh 18 
svetovalnih komisij NZS, ki bodo svoje delo opravljali 
prihodnja štiri leta. Novoustanovljena Komisija za pro-
fesionalni nogomet je bila konstituirana za tekmoval-
no leto 2015/2016 v skladu s sestavo 1. SNL.

Na redni letni Skupščini v aprilu je NZS predstavila 
strategijo za razvoj slovenskega nogometa do leta 
2020. Celovita Strategija NZS določa temeljne strate-
ške usmeritve in cilje, strateške projekte in aktivnosti 
na vseh področjih. Ključne strateške usmeritve priho-
dnjega obdobja so povezane z uveljavitvijo širšega po-
mena nogometa v družbi, s povečanjem prihodkov v 
nogometu na nivoju profesionalnega in amaterskega 
nogometa, z razvojem mladih nogometašic in nogo-
metašev ter z nadaljnjim razvojem nogometne infra-
strukture. NZS je tako v letu 2015 v skladu s sprejetimi 
usmeritvami pričela z uresničevanjem zastavljenih ci-
ljev in izvrševanjem sprejetih nalog na vseh področjih.

S I S T E M S k E  I N  N O r M A T I V N E  Z A d E V E

Skupščina NZS je v letu 2015 zasedala dvakrat, v februarju in aprilu. Na prvem zasedanju dne 18.02.2015 je za re-
vizijski nadzor oziroma pregled finančnega poslovanja NZS za poslovni leti 2014 in 2015 potrdila revizijsko družbo 
Ernst & Young d.o.o. Na rednem letnem zasedanju dne 23.04.2015 je Skupščina NZS obravnavala in potrdila:

• poročilo o delu NZS za leto 2014 ter finančno poročilo in zaključni račun za leto 2014;
• poročilo o izvrševanju sklepov io NZS in finančnem poslovanju NZS v letu 2014;
• poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih NZS za poslovno leto 2014;
• letni načrt dela in finančni načrt NZS za leto 2015.

Na aprilskem zasedanju je obravnavala tudi predloge za izredne omilitve disciplinskih ukrepov.

Izvršni odbor se je v letu 2015 sestal na 7 (sedmih) sejah in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

V mandatnem obdobju 2011-2015:
279/15 Poročila o delu mladinskih nogometnih reprezentanc Slovenije v letu 2014.
280/15 Poročila o delu ženskih nogometnih reprezentanc Slovenije v letu 2014.
281/15 imenovanje selektorjev ženskih nogometnih reprezentanc Slovenije.
282/15 Spremembe koledarja tekmovanj NZS za pomladanski del sezone 2014/2015.
283/15 koledar tekmovanj NZS v ženskih kategorijah za pomladanski del sezone 2014/2015.
284/15 Spremembe sistema tekmovanja in sofinanciranje v 1. in 2. SML/SkL.
285/15 Potrditev prizorišča Finala Pokala Slovenije 2015.

V mandatnem obdobju 2015-2019:
03/15 Podaljšanje mandata organov in komisij NZS.
04/15 Sprememba Pravilnika o svetovalnih komisijah NZS (komisija NZS za profesionalni nogomet).
05/15 Spremembe Sklepov za tekmovanja NZS v članskih kategorijah (Popolnjevanje 3. SNL – Sever).
06/15 Spremembe Sklepov za tekmovanja NZS v članskih kategorijah (Marketinške in medijske pravice Pokala NZS).
07/15 koledar tekmovanj NZS za tekmovalno leto 2015/2016.
08/15 koledar reprezentančnih aktivnosti za leto 2016.
09/15 ueFA Mladinska liga.
10/15 Potrditev letnega poročila NZS za leto 2014.
11/15 Potrditev letnega programa dela za leto 2015.
12/15 Potrditev finančnega načrta za poslovno leto 2015.
13/15 Predlogi za podelitev priznanj NZS za leto 2015.
14/15 Sklic Skupščine NZS.
15/15 Soglasje k nakupu deleža Športne loterije d.d.
16/15 Soglasje k podaljšanju pogodbe z uradnim opremljevalcem Nike.
17/15 določitev barve dresov slovenskih nogometnih reprezentanc.
19/15 Potrditev Strategije NZS za obdobje 2015 - 2020.
21/15 Potrditev sestave organov in komisij NZS v mandatnem obdobju 2015 – 2019.
22/15 Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev.
23/15 Sprejem Pravilnika NZS o posrednikih.
24/15 Potrditev predloga enotne pogodbe o profesionalnem igranju nogometa.
25/15 Sklep o trženju medijskih in sponzorskih pravic 1. SNL v tekmovalnem letu 2015/2016.
26/15 koledar tekmovanj v ženskih kategorijah za tekmovalno leto 2015/2016.
27/15 Sprejem poročila o licenciranju nogometnih klubov za tL 2015/2016.
28/15 Potrditev sestave 1. SNL v tekmovalnem letu 2015/2016.

P O M E M B N E J š I  S k L E P I  I N  O d L O č I T V E  O r G A N O V  N Z S
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29/15 Potrditev sestave 2. SNL v tekmovalnem letu 2015/2016.
30/15 Sklep o terminu in prizorišču tekme Superpokala 2015.
31/15 Potrditev koledarja futsal tekmovanj za tekmovalno leto 2015/2016.
32/15 Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS za futsal.
33/15 Poročilo o delu futsal A reprezentance v letu 2014.
34/15 Soglasje k ustanovitvi Zveze velikih športnih zvez Slovenije.
35/15 Potrditev sestave 3. SNL zahod, center, sever in vzhod v tekmovalnem letu 2015/2016.
36/15 Sestava 1. SML/SkL vzhod in zahod v tekmovalnem letu 2015/2016.
37/15 Sestava 2. SML/SkL vzhod in zahod v tekmovalnem letu 2015/2016.
38/15 Sestava lig u15 vzhod in zahod v tekmovalnem letu 2015/2016.
45/15 razdelitev ueFA solidarnostnih sredstev za delo z mladimi v tekmovalnem letu 2015/2016.
46/15 Potrditev Pravil za kvalifikacijsko tekmovanje reprezentanc MNZ za 10. ueFA pokal regij 2016/2017.
47/15 Sestava Zdravstvene komisije NZS 2015-2019.
48/15 Sestava komisije NZS za objekte 2015-2019.
51/15 Sprememba sedeža in naslova sedeža NZS.
52/15 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o licenciranju nogometnih klubov.
53/15 imenovanje selektorjev nogometnih reprezentanc Slovenije.
54/15 imenovanje arbitrov Arbitraže NZS.
55/15 Potrditev tarifnega dela Pravilnika NZS o arbitraži.
56/15 imenovanje sekretarja Arbitraže NZS.
57/15 Sestava komisije za status in agente igralcev.
58/15 Sklep o razpisu sofinanciranja novoustanovljenih klubov v letu 2015.
59/15 Sklep o razpisu za podelitev priznanj NZS za leto 2015.

Odbor NZS za nujne zadeve je na šestih korespondenčnih sejah v letu 2015 sprejel naslednje sklepe:

V mandatnem obdobju 2011-2015:
49/15 Prednostna razvrstitev programov s področja gradnje športnih objektov za javni razpis Fundacije za šport 2015.

V mandatnem obdobju 2015-2019:
01/15 Sodniško-delegatska/kontrolorska nadomestila v 1. SNL, 2. SNL in 3. SNL.
02/15 Sestava komisije NZS za ženski nogomet.
03/15 Sestava 3. SNL – center v tekmovalnem letu 2015/2016.
04/15 Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah
05/15 Sestava ženskih lig v tekmovalnem letu 2015/2016.
06/15 Sistem tekmovanja v 1. slovenski futsal ligi v tekmovalnem letu 2015/2016.
07/15 Nadomestila uradnih oseb v futsal tekmovanjih v tekmovalnem letu 2015/2016.
08/15 uradna žoga 2. SNL v tekmovalnem letu 2015/2016.
09/15 Predstavnik NZS v Skupščini okS-ZŠZ in član izvršnega odbora okS-ZŠZ.

IZVršNI OdBOr NZS
1. Aleksander Čeferin predsednik

2. Stanislav Glažar podpredsednik

3. radenko Mijatović podpredsednik

4. Milan Jarc podpredsednik

5. Franci Zavrl podpredsednik

6. Jani bačič MNZ Koper

7. rudi bračič ZNTS

8. Janez Gradin MNZ Ljubljana

9. branko Gros MNZ Lendava

10. Sebastijan harc MNZ Maribor

11. danilo kacijan MNZ Murska Sobota

12. vlado Močnik MNZ Celje

13. dušan bezjak MNZ Nova Gorica

14. vladimir Šajn ZNSS

15. Janko turk MNZ Ptuj

16. blaž vidmar MNZ Gorenjske Kranj

NAdZOrNI OdBOr 

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

ArBITrAŽNI SVET    

Gvido Mravljak, Marjan drvarič, tomaž Sulič, Niko kolar, božidar kukovič

VOdJA TEkMOVANJ
Sandi kranjec (vodja), Ciril tomšič (namestnik vodje), Stanislav damiš (vodja futsal tekmovanj) 

rEGISTrAcIJSkA kOMISIJA
iztok Strelec (predsednik), Miran vojmir babič (namestnik predsednika), Zvonko bezjak, dušan benko, Janez Štravs, Jože tomšič

dIScIPLINSkI SOdNIk
roman rogelj (disciplinski sodnik), bojan kitel (namestnik disc. sodnika), Ludvik Faflek (disc. sodnik za futsal)

kOMISIJA ZA STATUS IN AGENTE IGrALcEV
Matej Pasarič (predsednik), tomaž ilešič (namestnik predsednika), Matija Jamnik, david Miran kenda, rudi Antolin, dušan Magdič

kOMISIJA ZA LIcENcIrANJE kLUBOV
Alfjo kocjančič (predsednik), Marjan Makari, Marko hočevar, dušan vičič, Saša Zagorc

O r G A N I  I N  k O M I S I J E  N Z S  V  L E T U  2 0 1 5

O r G A N I ,  k I  O d L O č A J O  N A  P r V I  S T O P N J I  (36. ČLeN StAtutA NZS)

kOMISIJA ZA PrITOŽBE
Franci rupret (predsednik), egon repnik (namestnik predsednika), drago vukan, tomaž boltin, domen Neffat, Gašper dernovšek, tibor Gregl, klemen tičar

LIcENčNA kOMISIJA ZA PrITOŽBE
Luka tičar (predsednik), Marko kosmač (namestnik predsednika), Janez hostnik, Jože kovič, Franc Seljak, Franc Mlinar, Aleš Novak  

P r I T O Ž B E N I  O r G A N I  (37. ČLeN StAtutA NZS)
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kOMISIJA ZA AMATErSkI NOGOMET

Stanko Glažar (predsednik), Slavko režonja (namestnik predsednika), Goran Pintarič, darko žižek, Marko trebec, 
bojan Malačič, oskar drobne, danilo Lukner, vladimir Abraham

kOMISIJA ZA ETIkO IN fAIr PLAy
Janko turk (predsednik), bojan ivanovič(namestnik predsednika), danijel žalik, žiga dobrun, robert Črnčec, evgen Škodnik, tina Jeklic, Fredi kmetec

kOMISIJA ZA fINANcE IN TrŽENJE
Milan Jarc (predsednik), Alfjo kocjančič (namestnik predsednika), Siniša Mitrović, Marko hočevar, david Mcdowell

kOMISIJA ZA MALI NOGOMET

vlado Močnik (predsednik), dušan bezjak (namestnik predsednika), željko Stanič, dušan razboršek, 
dragan Perendija, Štefan tivold, Samantha tina Lovše, bogdan Šuput, Matej Gajser, Gregor kovačič 

MEdNArOdNA kOMISIJA

Franc kopatin (predsednik), iztok Gustinčič (namestnik predsednika), damir ban, Marjan drvarič, romana Lesjak, 
Nani Franc Matjašič, tomaž horvat, Marjan Makari, Jože oberstar

MLAdINSkA kOMISIJA

Jani bačič (predsednik), tomaž vesel (namestnik predsednika), Mirko Smodej, Sandi Mertelj, Stojan humar, 
otmar komel, dejan dončič, Fabio Lovrečič, Sebastijan harc

kOMISIJA ZA OBJEkTE

bajram Lazicani (predsednik), Janez Janžekovič (namestnik predsednika), borut knafelc, Ladislav varga, Jože Čerpnjak, 
bogomir Nemec, rado kreft, Slavko Pišek, Marjan Lenartič, borut Novak

kOMISIJA ZA OdNOSE Z JAVNOSTMI
Franci Zavrl (predsednik), tomaž ranc (namestnik predsednika), Aleš tihec, Grega krmavnar, Alen obrez, Sandi Škvarč, Leon rosa

kOMISIJA ZA PrAVILA NOGOMETNE IGrE
vladimir Šajn (predsednik), Milovan Nikolić (namestnik predsednika), Štefan tivold

kOMISIJA ZA PrEdPISE

Saša Zagorc (predsednik), danijel Lorbek (namestnik predsednika), danilo kacijan, Maja berger, Maja dimkovski engelman, Marko Frantar, Luka tičar

kOMISIJA ZA PrIZNANJA

blaž vidmar (predsednik), Jožef rajh (namestnik predsednika), Leon Lobe, edko Pribac, 
roman kolenko, ervin vidović, drago habot, boris Grabar, roman tomšič, Anton korošec

kOMISIJA ZA PrOfESIONALNI NOGOMET

radenko Mijatović (predsednik), darko Marinčič (namestnik predsednika), bojan ban, borut Arlič, Matej oražem, 
ranko Stojić, Silvo Šterbal, Spasoje bulajić, željko hvalec, Sebastjan komel, boštjan blažinčič, Andrej Poljšak (do 14.12.2015)

kOMISIJA ZA SOdNIškE ZAdEVE

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

STrOkOVNA kOMISIJA

ivan Marjon (predsednik), branko Zupan (namestnik predsednika), Janez žilnik, Luka elsner, Miran emeršič, Zoran Cirkvenčič, Marijan bloudek

kOMISIJA ZA USPOSABLJANJE kAdrOV

rudi bračič (predsednik), rado Pišot (namestnik predsednika), dušan razboršek, Marko Pocrnjič, branko Zupan, bruno Petrič, Zdenko Maučec

kOMISIJA ZA VArNOST

Janez Gradin (predsednik), danilo Levačič (namestnik predsednika), denis Čaleta, Selim Alič, daniel Penhofer, 
boris toplak, Janez Lipič, dominik Panič, Aldo knafelc, tomislav omejec

ZdrAVSTVENA kOMISIJA

damjan birtič, dr. med. (predsednik), Gorazd Plevnik, dr. med. (namestnik predsednika), Andrej bručan, dr. med., 
vasja kruh, dr. med., Matjaž vogrin, dr. med., bojan korošec, dr. med., robert Požonec, dr. med.

kOMISIJA ZA ŽENSkI NOGOMET
branko Gros (predsednik), bojana kompara (namestnica predsednika), herman Arlič, Metod babnik, boštjan kamenšek, 
Primož Štrajhar, tjaša Glažar, Peter kocjančič, uroš Juračič, robert Zirnstein
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