V letu 2018, ki so ga zaznamovali številni izzivi, je
Nogometna zveza Slovenije utrdila ugleden položaj
v domačem in mednarodnem okolju.

infrastrukture, izvajali številne aktivnosti po razvejanih področjih delovanja in podpirali vse ravni slovenskega nogometa.

S postavljenimi strateškimi cilji in jasnimi usmeritvami smo tako kot do zdaj težili k razvoju nogometa
in ugodnim tekmovalnim rezultatom, obenem pa
se zavedali svoje družbene vloge in odgovornosti.

Vabljeni k branju poročila, ki dosledno opisuje delovanje krovne nogometne organizacije v preteklem
letu. Lastna vizija in jasno postavljeni cilji še naprej
ostajajo vodilo našega dela, pri čemer ne gre zanemariti vseh, ki nam tako ali drugače pomagate na
skupni poti. Hvala vsem!

Skupaj z deležniki smo skrbeli za nadaljnji razvoj
slovenskega nogometa ter pri tem sledili najvišjim
standardom delovanja in organiziranosti. S svojo finančno stabilnostjo smo še odločneje kot do zdaj
prispevali k sofinanciranju in razvoju nogometne

Radenko Mijatović,
Predsednik NZS
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Delo na Nogometni zvezi Slovenije je za vsakega zaposlenega velika čast in hkrati velika odgovornost.
Delovno mesto od posameznika zahteva veliko predanosti, vendar le te ni mogoče popolnoma udejanjiti, če niso za to ustvarjeni pogoji, ki dodatno razvijajo
posameznikove talente in znanja ter posredno s tem
povečujejo njihovo učinkovitost na specifičnem področju, ki ga opravlja. Delo generalnega sekretarja
sem od predhodnika prevzel meseca avgusta z zavedanjem, da sta pozitivno organizacijsko vedenje ter
uspešnost delovanja NZS ena izmed prioritet vodenja zaposlenih.
Ključ do uspeha v vsaki organizaciji so motivirani in
strokovno usposobljeni kadri, kar se je potrdilo tudi
pri organizaciji Evropskega prvenstva v futsalu 2018.
Skupinsko delo, predanost in visoka strokovnost so
vodili do organizacijskega presežka, ki je bil deležen
tako domačih kot mednarodnih pohval.
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Razvoj in izobraževanje kadrov bosta še naprej ostala pomembni prioriteti NZS, saj bomo le na ta način
lahko sledili visokim standardom v nenehno se spreminjajočem nogometnem okolju.
Poleg upravljanja kadrovskih virov smo pozornost
usmerjali tudi v smotrnejšo uporabo finančnih virov.
Racionalna poraba sredstev in racionalizacija poslovnih procesov sta pomembno prispevala k večji
učinkovitosti in dobrim poslovnim rezultatom. Vse
aktivnosti so v skladu s strategijo o delovanju NZS v
obdobju 2015-2020 namenjene razvoju nogometa
na vseh ravneh v naši državi.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem članom nogometne
družine za sodelovanje v minulem letu.
Martin Koželj
Generalni sekretar NZS
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NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE V LETU 2018

PREDSEDNIK:
RADENKO MIJATOVIĆ
PODPREDSEDNIKI:
MILAN JARC
FRANCI ZAVRL
DANILO KACIJAN
STANKO GLAŽAR

MEDOBČINSKE
NOGOMETNE ZVEZE

ČASTNI PREDSEDNIK:
RUDI ZAVRL

Ljubljana
Maribor
Celje
Koper
Nova Gorica
Gorenjske Kranj
Ptuj
Murska Sobota
Lendava

338
NEAMATERJI
6

AMATERJI

281

KLUBOV
4.268

15.699

49.091

MLADI
DO 18.
LETA

FUTSAL

2.620

REGISTRIRANI IGRALCI

28.270

GENERALNI SEKRETAR:
MARTIN KOŽELJ

ŽENSKE

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

1.523

1.515

TRENERJEV

EKIP

960

SODNIKOV IN
POMOČNIKOV
SODNIKOV

• MEDNARODNI: 25
• SODNIKI DRŽAVNIH LIG: 417
• DRUGI: 543
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ČLANI NZS
MNZ Celje

Naslov: Ulica XIV. divizije 14, p.p. 212, 3000 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: 24 (nogomet),
0 (ženski nogomet), 5 (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: 19 (nogomet),
1 (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: 20 (nogomet),
0 (ženski nogomet), 1 (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: Slavko Režonja
Število klubov: 19 (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: Gvido Mravljak
Število klubov: 48 (nogomet),
4 (ženski nogomet), 9 (futsal)

MNZ Maribor

Naslov: Engelsova ulica 6, 2000 Maribor
Telefon: 031 78 21 91
E-pošta: info@mnzveza-mb.si
Internet: www.mnzveza-mb.si
Predsednik: Dejan Germič
Število klubov: 38 (nogomet),
1 (ženski nogomet), 7 (futsal)
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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),
2 (ženski nogomet), 1 (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@mnzgorica.si
Internet: www.mnzgorica.si
Predsednik: Dušan Bezjak
Število klubov: 12 (nogomet),
0 (ženski nogomet), 3 (futsal)

MNZ Ptuj

Naslov: Čučkova ulica 2, p.p. 121, 2250 Ptuj
Telefon: 02 748 15 36
Faks: 02 748 15 37, 02 748 15 38
E-pošta: mnz.ptuj@gmail.com
Internet: www.mnzveza-ptuj.si
Predsednik: Stanislav Glažar
Število klubov: 33 (nogomet),
1 (ženski nogomet), 3 (futsal)

Zveza nogometnih sodnikov
Slovenije (ZNSS)

Naslov: Predoslje 40a, 4000 Kranj
Telefon: 04/27 59 423, 04/27 59 424
Faks: 04/27 59 456
E-pošta: znss@nzs.si
Internet: www.znss.si
Predsednik: Vladimir Šajn
Število sodnikov: 960 (mednarodni – 25, sodniki
državnih lig – 417, drugi – 543)

Zveza nogometnih trenerjev
Slovenije (ZNTS)
Naslov: Predoslje 40a, 4000 Kranj
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: 1523

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NZS

SKUPŠČINA
NZS

MEDOBČINSKE
NOGOMETNE
ZVEZE (MNZ)

NADZORNI
ODBOR

SODNIŠKA
ORGANIZACIJA
(ZNSS)

ARBITRAŽNI
SVET

TRENERSKA
ORGANIZACIJA
(ZNTS)

IZVRŠNI
ODBOR

VOLILNA
KOMISIJA

STROKOVNA
SLUŽBA

ORGANI
IN KOMISIJE

VODJA TEKMOVANJ
DISCIPLINSKI SODNIK
VODJA FUTSAL TEKMOVANJ
DISCIPLINSKI SODNIK ZA FUTSAL
REGISTRACIJSKA KOMISIJA
KOMISIJA ZA STATUS IN AGENTE IGRALCEV
KOMSIJA ZA LICENCIRANJE KLUBOV
KOMISIJA ZA PRITOŽBE
LICENCNA 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 PRIZNANJA
KOMISIJA ZA PROFESIONALNI NOGOMET
KOMISIJA ZA SODNIŠKE ZADEVE
STROKOVNA KOMISIJA
KOMISIJA ZA USPOSABLJANJE STROKOVNIH KADROV
KOMISIJA ZA VARNOST
ZDRAVSTVENA KOMISIJA
KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET
KOMISIJA ZA INTEGRITETO IN ZAŠCITO IGRE

VODSTVO NZS

PREDSEDNIK:
Radenko Mijatović
GENERALNI SEKRETAR:
Martin Koželj

PODPREDSEDNIKI:
Milan Jarc,
Franci Zavrl,
Danilo Kacijan,
Stanko Glažar

ČASTNI PREDSEDNIK:
Rudi Zavrl
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NOGOMETNE REPREZENTANCE SLOVENIJE
A R E P R E Z E N TA N C A
Slovenska nogometna reprezentanca je v leto 2018
vstopila z novim selektorjem Tomažem Kavčičem, ki
je nasledil Srečka Katanca. Kavčič je prvič vodil reprezentanco na marčevskem gostovanju v Celovcu,
ki se ni razpletlo po željah ljubiteljev slovenskega
nogometa, saj so Avstrijci slavili s 3:0.
Gostujoči tekmi je v Stožicah sledila prijateljska
tekma med Slovenijo in Belorusijo, na kateri so naši
fantje pokazali napredek v igri, vendar rezultat tega
ni potrdil. Na tekmi z Belorusijo se je od igranja v
članski izbrani vrsti poslovil dolgoletni kapetan Boštjan Cesar in tako končal reprezentančno pot, ki se
je začela 12. 2. 2003 z nastopom na prijateljski tekmi
s Švico. Od leta 2012 je bil kapetan izbrane vrste in
je s 101 odigrano tekmo za A-reprezentanco tudi rekorder po številu nastopov.
Slovenska izbrana vrsta je tretjo prijateljsko tekmo
odigrala junija v Podgorici, kjer je z zadetkoma Bezjaka in Zajca poskrbela za nekaj optimizma pred
začetkom novoustanovljene Uefine lige narodov.
Selektor Kavčič si je pred začetkom novega tekmovanja zastavil cilj − prvo mesto v skupini z Norveško,
Bolgarijo in Ciprom.
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Žal pa se že prva tekma ni izšla po načrtih, saj je
Slovenija kljub všečni igri pred domačimi gledalci
izgubila z Bolgarijo. Položaj se je dodatno zapletel
po nesrečnem porazu na Cipru, kjer je postalo jasno,
da bo napredovanje iz lige C izjemno težko dosegljivo. Sledilo je tradicionalno neugodno gostovanje na Norveškem, kjer naša reprezentanca doslej še
ni osvojila točke. Minimalni poraz v Oslu je povečal
pritisk na selektorja Kavčiča, ki je Slovenijo zadnjič
vodil na domači tekmi s Ciprom.
Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko
Mijatović je vodenje zadnjih dveh tekem v Uefini
ligi narodov zaupal Igorju Benedejčiču in Robertu
Englaru, ki sta proti Norveški in Bolgariji iztržila dva
neodločena rezultata. Slovenija je tako prvo izvedbo Uefine lige narodov končala na zadnjem mestu v
skupini, ki je prineslo selitev v ligo D.
V zaključku leta 2018 je Slovenija dobila novega selektorja, saj se je na čelo izbrane vrste vrnil Matjaž Kek, ki
je bil soglasno potrjen 27. novembra na seji izvršnega
odbora NZS. Kek bo tako Slovenijo vodil v kvalifikacijah
za EURO 2020, kjer je decembrski žreb reprezentanci namenil Avstrijce, Poljake, Izraelce, Makedonce in Latvijce.

55.
MESTO

je bila najboljša uvrstitev
Slovenije na FIFA lestvici
v letu 2018.

101

23

TEKMO

je odigral za slovensko
nogometno reprezentanco
Boštjan Cesar, ki je sklenil
reprezentančno kariero na
prijateljski tekmi z Belorusijo.

2298
USPEŠNIH PODAJ

so sestavili slovenski
reprezentanti na šestih tekmah
Uefa lige narodov.

KOTOV

60

v napadu si je slovenska
nogometna reprezentanca
priigrala na šestih tekmah Uefa
lige narodov.

STRELOV

je sprožila slovenska nogometna
reprezentanca proti vratom
nasprotnikov na šestih tekmah
Uefa lige narodov.
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SL VENIJA
Datum

Kraj

Tekma

Rezultat

23.03.

C e l ov e c

Avstrija : Slovenija

3:0

27.03.

L j u b l j ana

Slovenija : Belorusija

0 :2

02.06.

Podgoric a

Č rna Gora : Slovenija

0:2

06.09.

L j u b l j ana

Slovenija : Bolgarija

1 :2

09.09.

Nikozij a

C iper : Slovenija

2:1

1 3.1 0.

Os l o

Norveška : Slovenija

1:0

1 6.1 0.

L j u b l j ana

Slovenija : Ciper

1:1

1 6.1 1 .

L j u b l j ana

Slovenija : Norveška

1:1

1 9.1 1 .

S of ia

Bolgarija : Slovenija

1:1

1

RDEČI
KARTON

Strelci

3

RUMENIH KARTONOV

1
ZAJC
MIHA

1
SKUBIC
NEJC

13

1
BERIĆ
ROBERT

1
VERBIČ
BENJAMIN

BEZJAK
ROMAN

79 103

prejetih
prekrškov

18

49%

OBRAMB

POSEST ŽOGE

80%

USPEŠNOST PODAJ

5

DANIH
12

storjenih
prekrškov

NASTOPI IGRALCEV ZA A REPREZENTANCO V LETU 2018
Ime in priimek

Balkovec Jure
Belec Vid
Berić Robert
Bezjak Roman
Bijol Jaka
Birsa Valter
Blažič Miha
Boben Matija
Cesar Boštjan
Črnigoj Domen
Dervišević Amir
Iličić Josip
Jokić Bojan
Kampl Kevin
Krajnc Luka
Krhin Rene
Kurtič Jasmin
Majer Žan
Matavž Tim
Mevlja Miha
Milec Martin
Mitrović Nemanja
Požeg Vancaš Rudi
Rotman Rajko
Skubic Nejc
Stojanović Petar
Struna Aljaž
Struna Andraž
Šporar Andraž
Štulac Leo
Verbič Benjamin
Zahović Luka
Zajc Miha

nastopI

1
9
5
9
3
2
3
1
1
7
6
5
7
3
2
6
5
1
2
8
3
3
1
3
6
2
3
2
7
3
6
1
8

zadetki

1
1

1

1
3
13

M L A J Š E R E P R E Z E N TA N C E
REPREZENTANCA DO 21 LET je pod vodstvom selektorja
Primoža Glihe v letu 2018 odigrala osem tekem, od
tega tri prijateljske in pet kvalifikacijskih. Kvalifikacije
za evropsko prvenstvo 2019 je reprezentanca zaključila na odličnem drugem mestu v skupini, za favorizirano ekipo Francije, ki je bila prepričljivo najboljša.
Francozi so edino točko pred domačimi gledalci oddali
prav proti Sloveniji, ki se je iz oktobrskega gostovanja
v Dijonu vrnila z rezultatom 1:1. Slovenija je kljub drugemu mestu v skupini ostala brez dodatnih kvalifikacij
za evropsko prvenstvo, saj seštevek 15 osvojenih točk
ni zadostoval za preboj med najboljše drugouvrščene
reprezentance kvalifikacij. Mlada reprezentanca Slovenije je sicer v preteklem letu dosegla še en velik uspeh,
saj je z zmagama nad Grčijo in Izraelom že drugič osvojila turnir Lobanovski v Ukrajini. V reprezentanci se je
sicer odlikovalo kar nekaj mladih igralcev, ki že trkajo
na vrata reprezentance A ali pa so bili med najboljše
slovenske nogometaše tudi že povabljeni.
REPREZENTANCA DO 18 LET (letnik 2000, pod vodstvom selektorja
Agrona Šalje) je večji del leta 2018 izkoristila kot pripravo na oktobrski kvalifikacijski turnir za evropsko
prvenstvo 2019. Po pripravah v januarju je sledila

prijateljska tekma s Švico, ki je bila zaradi obilice
novozapadlega snega odigrana na umetni travi v
Mariboru. Slovenija je aprila gostila reprezentanco
Slovaške, s katero je zabeležila po eno zmago in en
poraz. Na junijski tekmi v Stari Pazovi so izbranci
Agrona Šalje premagali zelo kakovostnega nasprotnika, saj so bili boljši od Srbov s 4:3.
Nogometna zveza Slovenija je v začetku septembra
skupaj s hrvaško nogometno zvezo organizirala kakovosten prijateljski turnir, ki je za mladinsko reprezentanco Slovenije pomenil dobrodošel test pred
oktobrskimi kvalifikacijami. Slovenija je na turnirju
odigrala prijateljska srečanja s Francijo, Indijo in Hrvaško ter po enkrat zmagala, remizirala in izgubila.
Kvalifikacijski turnir na Madžarskem se ni začel po
slovenskem scenariju, saj so tri točke na prvi tekmi
vknjižili gostitelji. Situacija se je dodatno zapletla po
nesrečnem remiju z Avstrijo, ki je izenačila v zadnji
minuti tekme. O napredovanju v elitni krog kvalifikacij je tako odločala zadnja tekma v skupini, na kateri
so naši fantje visoko premagali vrstnike iz Kosova in
se zasluženo uvrstili naprej.

99

3

ZADETKE

je dosegel Alen Ožbolt, najboljši
strelec slovenske reprezentance
v kvalifikacijah. Najboljša
asistenta sta bila Martin
Kramarič in Erik Gliha, ki sta
podala za dva zadetka.
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STRELOV

14

ZADETKOV

je zabila slovenska
reprezentanca do 21 let v
kvalifikacijah za evropsko
prvenstvo 2019 ter ob tem
še dvakrat stresla okvir
nasprotnikovih vrat.

proti nasprotnikovemu golu je
sprožila mlada reprezentanca
Slovenije v kvalifikacijah za
evropsko prvenstvo 2019.

REPREZENTANCA DO 17 LET (letnik 2001, pod vodstvom Agrona
Šalje) je po štirih odigranih prijateljskih tekmah in eni
zmagi ter treh remijih nadaljevala kvalifikacije za uvrstitev na zaključni del evropskega prvenstva. Slovenija je v elitnem krogu kvalifikacij navdušila, saj se je
s sedmimi osvojenimi točkami, premagala je Izrael in
Romunijo ter remizirala z Madžarsko, zanesljivo uvrstila na evropsko prvenstvo, ki ga je gostila Anglija.
Slovenija se je na evropskem prvenstvu pomerila s
Švedsko, Portugalsko in Norveško. Naši mladi igralci
na treh tekmah sicer niso dosegli zadetka, so pa vseeno pokazali določeno kakovost in pravo miselnost, ki
jim bo v nadaljevanju kariere zagotovo prinesla še veliko nogometnih uspehov, predvsem pa so še enkrat
več potrdili, da v tej starostni kategoriji sodijo med
najboljših šestnajst evropskih reprezentanc.
REPREZENTANCA DO 16 LET, (letnik 2002, pod vodstvom Aleša Čeha
in Igorja Benedejčiča) je v okviru priprav na jesenske kvalifikacije marca sodelovala na razvojnem turnirju Uefa
v Srbiji ter doživela dva poraza in iztržila neodločen
rezultat. Priprave na kvalifikacije je nadaljevala s prijateljskimi tekmami z Makedonijo, Švico in Hrvaško.

Pred tekmama s Hrvaško je položaj selektorja zapustil
Aleš Čeh, njegove zadolžitve je prevzel Igor Benedejčič, ki je reprezentanco popeljal v kvalifikacije. Kvalifikacijski turnir je potekal v Nacionalnem nogometnem centru Brdo, Slovenija pa je zbrala sedem točk
v skupini in si zagotovila napredovanje v elitni krog
kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2019.
REPREZENTANCA DO 15 LET (letnik 2003, pod vodstvom Igorja Benedejčiča) je leto 2018 začela kot svoje prvo tekmovalno leto v mednarodnem okolju. Prve mednarodne
izkušnje je reprezentanca pridobivala na turnirju
narodov, na katerem je odigrala 5 tekem in dosegla
izjemen uspeh, saj je v močni konkurenci in z zmago
v finalu nad Portugalsko osvojila končno prvo mesto.
Do konca koledarskega leta so sicer sledile še prijateljske tekme z Madžarsko, Švico in Črno Goro.
IGRALCI, ROJENI LETA 2004, so pod vodstvom Tomaža Petroviča in po zaključenem selekcioniranju v prvi polovici leta svoje prve mednarodne igralske izkušnje
nabirali na prijateljskih tekmi s Slovaško in Hrvaško.
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TEKME U21 REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

Rezultat

22.03.
27.03.
29.05.
31.05.
07.09.
11.09.
12.10.
16.10.

Ajdovščina
Stara Zagora
Kijev
Kijev
Astana
Ptuj
Celje
Dijon

Slovenija : Ukrajina
Bolgarija : Slovenija
Slovenija : Grčija
Slovenija : Izrael
Kazahstan : Slovenija
Slovenija : Kazahstan
Slovenija : Bolgarija
Francija : Slovenija

2:3
3:0
3:1
3:0
0:0
2:1
1:1
1:1

Vrsta tekme

Prijateljska tekma
Kvalifikacije za EP
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Kvalifikacije za EP
Kvalifikacije za EP
Kvalifikacije za EP
Kvalifikacije za EP

TEKME U18 REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

21.03.
17.04.
19.04.
07.06.
04.09.
06.09.
08.09.
10.10.
13.10.
16.10.

Maribor
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Stara Pazova
Krško
Velika Gorica
Samobor
Budimpešta
Csakvar
Csakvar

Slovenija : Švica
Slovenija : Slovaška
Slovenija : Slovaška
Srbija : Slovenija
Slovenija : Francija
Slovenija : Indija
Hrvaška : Slovenija
Madžarska : Slovenija
Avstrija : Slovenija
Kosovo : Slovenija

Rezultat

2:1
0:2
2:1
3:4
3:3
1:0
3:2
2:1
2:2
1:4

Vrsta tekme

Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Turnir – prijateljska
Turnir – prijateljska
Turnir – prijateljska
Kvalifikacija za EP
Kvalifikacije za EP
Kvalifikacije za EP

TEKME U17 REPREZENTANC V LETU 2018
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Datum

Kraj

Tekma

06.02.
08.02.
27.02.
01.03.
22.03.
25.03.
28.03.
04.05.
07.05.
10.05.
07.08.
09.08.

Nafplio
Nafplio
Brda
Brda
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
St. Georges Park
Chesterfield
Loughborough
Pordenone
Sežana

Grčija : Slovenija
Grčija : Slovenija
Slovenija : BIH
Slovenija : BIH
Slovenija : Madžarska
Slovenija : Izrael
Slovenija : Romunija
Slovenija : Švedska
Slovenija : Portugalska
Slovenija : Norveška
Italija : Slovenija
Slovenija : Italija

Rezultat

0:0
2:1
0:0
0:0
1:1
3:0
2:1
0:2
0:4
0:2
2:1
2:1

Vrsta tekme

Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Elite round
Elite round
Elite round
EURO U17
EURO U17
EURO U17
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma

TEKME U16 REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

08.03.
10.03.
12.03.
29.05.
31.05.
28.08.
30.08.
26.09.
28.09.
24.10.
27.10.
30.10.

Stara Pazova
Stara Pazova
Stara Pazova
Skopje
Skopje
Slovenjske Konjice
Slovenjske Konjice
Krapina
Kidričevo
NNC Brdo
NNC Brdo
NNC Brdo

Slovenija : Češka
Slovenija : Norveška
Slovenija : Srbija
Makedonija : Slovenija
Makedonija : Slovenija
Slovenija : Švica
Slovenija : Švica
Hrvaška : Slovenija
Slovenija : Hrvaška
Bolgarija : Slovenija
Slovenija : Malta
Slovenija : Avstrija

Rezultat

1:3
1:1
1:2
1:0
2:0
2:2
1:1
0:2
1:0
0:1
2:1
1:1

Vrsta tekme

UEFA Razvojni turnir
UEFA Razvojni turnir
UEFA Razvojni turnir
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Kvalifikacije za EP
Kvalifikacije za EP
Kvalifikacije za EP

TEKME U15 REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

Rezultat

Vrsta tekme

25.04.
26.04.
27.04.
29.04.
01.05.
18.09.
20.09.
23.10.
25.10.
27.11.
29.11.

Ajdovščina
Renče
Vipovže
Nova Gorica
Gradisca
Nagykanizsa
Gornja Radgona
Boudry
Boudry
Podgorica
Podgorica

Slovenija : Mehika
Slovenija : Rusija
Slovenija : Romunija
Slovenija : ZDA
Slovenija : Portugalska
Slovenija : Madžarska
Slovenija : Madžarska
Slovenija : Švica
Slovenija : Švica
Slovenija : Črna Gora
Slovenija : Črna Gora

2:0
0:0
0:0
1:1 (7:6)
2:1
1:3
2:0
0:4
0:4
1:0
3:1

Turnir Narodov
Turnir Narodov
Turnir Narodov
Turnir Narodov
Turnir Narodov
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma

Rezultat

Vrsta tekme

TEKME U14 REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

02.10.
04.10.
10.12.
12.12.

Cervenik
Cervenik
Medulin
Medulin

Slovaška : Slovenija
Slovaška : Slovenija
Hrvaška : Slovenija
Hrvaška : Slovenija

0:3
0:1
1:1
1:1

Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
Prijateljska tekma
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Ž E N S K E R E P R E Z E N TA N C E
Ženske reprezentance so v letu 2018 skupno odigrale 32 tekem. Vknjižile so 14 zmag (44 %), 4 remije (12
%) in 14 porazov (44 %), gol razlika je bila +9 (62:53).
Vodenje ŽENSKE REPREZENTANCE A je z letom 2018 prevzel selektor Borut Jarc. Pod njegovim vodstvom je
reprezentanca nadaljevala kvalifikacije za svetovno
prvenstvo 2019 v Franciji. Po odigranih petih srečanjih
je enkrat zmagala in štirikrat izgubila ter zasedla končno 4. mesto v skupini. Poleg kvalifikacijskih tekem je
reprezentanca odigrala tudi dve prijateljski srečanji s
Srbijo in Albanijo ter vknjižila remi in zmago.
MLADINSKA REPREZENTANCA DEKLET (DU19) je pod vodstvom selektorice Petre Mikeln med junijem in septembrom odigrala šest prijateljskih tekem, na katerih je dosegla pet zmag in en poraz. V kvalifikacijah
za EP 2019 so se dekleta borila v Helsingborgu na
Švedskem, in sicer v konkurenci Izraela, Kazahsta-
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na in domače Švedske. Slovenska reprezentanca je
dosegla odličen rezultat in se s tremi zmagami ter
ob gol razliki 16:0 kot prvouvrščena ekipa uvrstila v
elitni krog kvalifikacij za EP (Elite round).
KADETSKA REPREZENTANCA DEKLET (DU17) je pod vodstvom selektorice Tine Kelenberger leto 2018 začela
hitro in že v mesecu januarju odigrala dve prijateljski srečanji v Italiji. Aprila se je udeležila razvojnega turnirja Uefa v Srbiji in nato še turnirja narodov
v Gradiški. Od julija do septembra je reprezentanca
odigrala še štiri prijateljske tekme v sklopu priprav
na kvalifikacije, ki so potekale konec septembra
v Estoniji. V kvalifikacijski skupini 8 so se Slovenke
merile z Belorusijo, Avstrijo in domačo Estonijo ter
z zmago in dvema porazoma zasedle končno drugo
mesto v skupini in se tretjič zapored uvrstile v elitni
krog kvalifikacij za EP (Elite round).

TEKME ŽENSKE A REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

06.03.
06.04.
10.04.
07.06.
11.06.
21.08.
08.11.

Ajdovščina
Lendava
Domžale
Torshavn
Reykjavik
Jablonec nad Nisou
Gornja Radgona

Slovenija : Srbija
Slovenija : Islandija
Slovenija : Nemčija
Ferski otoki : Slovenija
Islandija : Slovenija
Češka : Slovenija
Slovenija : Albanija

Rezultat

2:2
0:2
0:4
0:4
2:0
2:0
2:0

Vrsta tekme

Prijateljska
Kval. tekma za SP
Kval. tekma za SP
Kval. tekma za SP
Kval. tekma za SP
Kval. tekma za SP
Prijateljska

TEKME ŽENSKE U19 REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

18.06.
20.06.
24.07.
26.07.
18.09.
20.09.
03.10.
06.10.
09.10.

Zenica
Zenica
Rogla
Rogla
Radenci
Zalaegherszeg
Vejbystrand
Vittsjö
Vittsjö

BiH : Slovenija
BiH : Slovenija
Slovenija U19 : Slovenija U17
Slovenija U19 : NK Tabor U15
Slovenija : Madžarska
Madžarska : Slovenija
Izrael : Slovenija
Slovenija : Kazahstan
Slovenija : Švedska

Rezultat

0:4
1:0
6:1
3:0
3:0
0:4
0:1
14:0
1:0

Vrsta tekme

Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prvi krog kvalifikacij za EP
Prvi krog kvalifikacij za EP
Prvi krog kvalifikacij za EP

TEKME DEKLIŠKE U17 REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

19.01.2018
21.01.2018
14.03.2018
16.03.2018
18.03.2018
25.04.2018
26.04.2018
28.04.2018
29.04.2018
24.07.2018
26.07.2018
28.08.2018
30.08.2018
23.09.2018
26.09.2018
29.09.2018

Coverciano
Coverciano
Stara Pazova
Stara Pazova
Stara Pazova
Gradiška
Ajdovščina
Bilje
Nova Gorica
Rogla
Rogla
NNC Brdo
NNC Brdo
Talin
Talin
Talin

Italija : Slovenija
Italija : Slovenija
Slovenija : Češka
Slovenija : Norveška
Slovenija : Srbija
Slovenija : Italija
Slovenija : Iran
Slovenija : ZDA
Slovenija : Anglija
Slovenija U19 : Slovenija U17
Slovenija : NK Tabor U15 B
Slovenija : Slovaška
Slovenija : Slovaška
Slovenija : Belorusija
Avstrija : Slovenija
Estonija : Slovenija

Rezultat

2:0
4:1
2:2
0:4
2:1
0:2
1:1
0:6
0:4
6:1
4:0
3:2
1:1
3:0
4:0
1:0

Vrsta tekme

Prijateljska
Prijateljska
UEFA razvojni turnir
UEFA razvojni turnir
UEFA razvojni turnir
Turnir narodov
Turnir narodov
Turnir narodov
Turnir narodov
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prvi krog kvalifikacij za EP
Prvi krog kvalifikacij za EP
Prvi krog kvalifikacij za EP
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F U TS A L R E P R E Z E N TA N C E
SLOVENSKA ČLANSKA FUTSAL REPREZENTANCA je leta 2018
na domačem evropskem prvenstvu igrala odlično in
se drugič v zgodovini uvrstila med osem najboljših
evropskih reprezentanc, kjer jo je v četrtfinalu premagala ekipa Rusije. Izpeljano evropsko prvenstvo
je tako po tekmovalni kot organizacijski plati močno preseglo pričakovanja, posebej pa je veselilo
dejstvo, da so bile vse tekme domače reprezentance
odigrane pred polno dvorano Stožic.

Novoustanovljena ŽENSKA FUTSAL REPREZENTANCA je
v letu 2018 opravila številne treninge in odigrala
prijateljske tekme. Najpomembnejši dogodek ženskega futsala v zgodovini NZS je sodelovanje v kvalifikacijah za prvo EP v ženskem futsalu. Slovenska
reprezentanca, ki je tekme igrala v Karlovcu, se žal ni
uvrstila med štiri finalistke EP, zagotovo pa je na tekmovanju pridobila veliko izkušenj, ki jih bo unovčila
v prihodnosti.

V letu 2018 je reprezentanca poleg tekem na evropskem prvenstvu odigrala še prijateljski turnir na Hrvaškem. Slovenska članska futsal reprezentanca je
ob koncu leta 2018 na Uefini jakostni lestvici uvrščena na 9. mesto, na Fifini lestvici pa je na 12. mestu.

FUTSAL REPREZENTANCA U19 je v letu 2018 izvedla številne priprave in odigrala več prijateljskih srečanj,
ki so podlaga za pomembno tekmovanje v marcu
2019, ko reprezentanco čaka drugi krog kvalifikacij
za uvrstitev na EP.

Potem ko je Uefa potrdila uradna tekmovanja (EP) v
futsalu za ženske in kategorijo U19, je tudi NZS sledila trendom in v začetku leta uradno potrdila novi
reprezentanci, žensko in U19. IO NZS je tako potrdil
nov strokovni štab obeh reprezentanc.

FUTSAL REPREZENTANCA U21 v letu 2018 ni bila aktivna, je pa NZS v letu 2018 izvedla številne izbirne
treninge futsal selekcij U15 in U17. Poudarek je bil
na pravilnem delu z mladimi v klubih ter seznanitvi klubskih trenerjev z delom v reprezentancah v
organizaciji trenerskega odbora za futsal. S tem se
ustvarjajo podlaga in smernice za generacijo, ki bo
leta 2021 igrala kvalifikacije za EP U19.

6.

SODELOVANJE

članske futsal
reprezentance na
Evropskem prvenstvu.

4

ZADETKE

je dosegla slovenska futsal
reprezentanca na evropskem
prvenstvu.

3x

RAZPRODANO!

Slovenska futsal reprezentanca
je vse tri domače tekme na Uefa
futsal EURO 2018 igrala pred
razprodano dvorano v Stožicah.
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7.

MESTO

je bila najboljša uvrstitev
Slovenije na UEFA lestvici v letu
2018. Najvišja uvrstitev na FIFA
lestvici je bilo 12. mesto.

TEKME FUTSAL A REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

30.01.
03.02.
05.02.
27.10.
29.10.
30.10.
30.10.

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Poreč
Poreč
Poreč
Poreč

Slovenija : Srbija
Slovenija : Italija
Slovenija : Rusija
Kuvajt : Slovenija
Slovenija : Madžarska
Slovenija : BIH
Slovenija : Grčija

Rezultat

2:2
2:1
0:2
5:1
3:5
2:2
2:1

Vrsta tekme

EP Slovenija
EP Slovenija
EP Slovenija
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska

TEKME ŽENSKE FUTSAL REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

14.05.
15.05.
25.08.
26.08.
12.09.
13.09.
15.09.
23.10.
24.10.

Bratislava
Bratislava
Laško
Laško
Karlovac
Karlovac
Karlovac
Funchal
Funchal

Slovaška : Slovenija
Slovaška : Slovenija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Srbija
Hrvaška : Slovenija
Rusija : Slovenija
Slovenija : Švedska
Portugalska : Slovenija
Portugalska : Slovenija

Rezultat

3:3
3:4
2:1
2:2
6:2
5:0
1:5
11:0
11:0

Vrsta tekme

Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Kvalifikacije EP
Kvalifikacije EP
Kvalifikacije EP
Prijateljska
Prijateljska

TEKME U19 REPREZENTANCE V LETU 2018
Datum

Kraj

Tekma

06.03.
07.03.
24.04.
25.04.
12.06.
13.06.
14.06.

Ponte de Sor
Ponte de Sor
Gradež
Pordenone
Poreč
Poreč
Poreč

Argentina : Slovenija
Portugalska : Slovenija
Slovenija : Francija
Slovenija : Iran
Slovenija : Finska
Slovenija : Moldavija
Slovenija : Madžarska

16.06.

Poreč

Slovenija : Hrvaška

17.06.
26.10.
27.10.
3.12.
4.12.

Poreč
Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
Vitez
Vitez

Slovenija : Madžarska
Slovenija : Črna gora
Slovenija : Črna gora
BIH : Slovenija
BIH : Slovenija

Rezultat

1:4
8:0
2:7
7:2
6:3
7:1
3:2
1:1
(8:9)
2:3
3:0
7:0
1:1
2:6

Vrsta tekme

Prijateljska
Prijateljska
Turnir narodov
Turnir narodov
Mednarodni turnir
Mednarodni turnir
Mednarodni turnir
Mednarodni turnir
Mednarodni turnir
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
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KLUBSKA TEKMOVANJA
V letu 2018 je bilo v okviru klubskih tekmovanj NZS odigranih 2696 tekem. Za njihovo organizacijo in izvedbo
so z vrsto aktivnostmi 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, delegiranj tekem posameznih krogov tekmovanj
z odrejanjem uradnih oseb na tekmah, odločanj o rezultatih tekem, disciplinskih ukrepanj, obdelav statističnih
podatkov posameznih tekmovanj z objavljanjem na
uradnem spletnem mestu in v uradnih publikacijah, do
nagrajevanja ekip in posameznikov za dosežke ob koncu tekmovalne sezone.
Tekmovalni organi NZS so v članski kategoriji v letu
2018 neposredno vodili 1. slovensko nogometno
ligo, 2. slovensko nogometno ligo in Pokal Slovenije.
Vodenje tekmovanj v 3. SNL je bilo poverjeno MNZ, in sicer:
• 3. SNL zahod (ekipe iz MNZ Koper in MNZ Nova Gorica)
– tekmovanje je v sezoni 2017/2018 vodil MNZ Koper, v
sezoni 2018/2019 pa ga vodi MNZ Nova Gorica;
• 3. SNL center (ekipe iz MNZ Ljubljana in MNZ Gorenjske
– Kranj) – tekmovanje je v sezoni 2017/2018 vodil MNZ
Ljubljana, v sezoni 2018/2019 pa ga vodi MNZ Gorenjske – Kranj;
• 3. SNL sever (ekipe iz MNZ Celje, MNZ Maribor in MNZ
Ptuj) – tekmovanje je v sezoni 2017/2018 vodil MNZ Celje, v sezoni 2018/2019 pa ga vodi MNZ Ptuj;
• 3. SNL vzhod (ekipe iz MNZ Lendava in MNZ Murska Sobota) – tekmovanje je v sezoni 2017/2018 vodil MNZ
Lendava, v sezoni 2018/2019 pa ga vodi MNZ Murska Sobota.
V mladinskih kategorijah so bila pod vodstvom tekmovalnih organov NZS organizirana tekmovanja v 1.
slovenski mladinski ligi, 1. slovenski kadetski ligi, mla-

22

dinskem pokalu, ligi U15 vzhod, ligi U15 zahod in kvalifikacijska tekmovanja za popolnitev 1. SML/SKL in U15.
Tekmovanja v 2. slovenski mladinski in kadetski ligi
so bila poverjena MNZ, in sicer:
• 2. SML in 2. SKL vzhod – tekmovanje je v sezoni
2017/2018 vodil MNZ Ptuj, v sezoni 2018/2019 pa ga
vodi MNZ Celje;
• 2. SML in 2. SKL zahod – tekmovanje je v sezoni
2017/2018 vodil MNZ Koper, v sezoni 2018/2019 pa
ga vodi MNZ Ljubljana.
V organizaciji NZS so tudi v letu 2018 potekala vsa
ženska tekmovanja, in sicer slovenska ženska nogometna liga in ženski pokal, liga deklet U17 ter tekmovanja starejših (U15) in mlajših deklic (U13).
V letu 2018 pa so potekale tudi kvalifikacije reprezentanc MNZ za Uefin Pokal regij 2018/2019, v katerem
je sodelovalo šest medobčinskih nogometnih zvez.
Z namenom poenotenja organizacijskih kriterijev na
vseh ravneh in v vseh starostnih kategorijah je strokovna služba NZS februarja organizirala tradicionalni
seminar za delegate na tekmah v organizaciji NZS.
V letu 2018 je Nogometna zveza Slovenije skrbela
za medijsko pojavnost različnih tekmovanj s spletnimi prenosi in video vrhunci nogometnih tekem. Na
spletni strani NZS.si si je bilo tako mogoče ogledati
31 prenosov tekem:
• 2 tekmi 1. slovenske nogometne lige,
• 18 tekem 2. slovenske nogometne lige,
• kvalifikacijsko tekmo za popolnitev 2. SNL,
• 5 tekem Pokala Slovenije,
• kvalifikacijsko tekmo reprezentanc MNZ za Uefin
Pokal regij 2018/2019,
• finalno tekmo mladinskega pokala NZS,
• 3 tekme 1. slovenske ženske nogometne lige.

Z MAG OVA LC I T E K M OVA N J 2017/2018
LIGAŠKA TEKMOVANJA
1. SNL
2. SNL
3. SNL - vzhod
3. SNL - sever
3. SNL - center
3. SNL - zahod
Skupna lestvica 1. SML/SKL
1. SML
1. SKL
Skupna lestvica 2. SML/SKL vzhod
2. SML - vzhod
2. SKL - vzhod
Skupna lestvica 2. SML/SKL zahod
2. SML - zahod
2. SKL - zahod
Zmagovalec finala U15
Liga U15 - vzhod
Liga U15 - zahod

Olimpija Ljubljana
Mura
Lušt Beltinci
Dravograd Avto Grubelnik
Bled Hirter
Vitanest Bilje
Maribor
Maribor
Maribor
Drava Ptuj
Drava Ptuj
Drava Ptuj
Ilirija 1911 Extra-Lux
Ilirija 1911 Extra-Lux
Slovan
Maribor
Maribor
Triglav Kranj

POKALNA TEKMOVANJA
Pokal Slovenije
Mladinski pokal
Kvalifikacije za UEFA Pokal regij

Olimpija Ljubljana
Domžale
MNZ Maribor

TEKMOVANJA ŽENSK
SŽNL
Liga deklet U17
Ženski pokal NZS
Tekmovanje deklic U15
Tekmovanje deklic U13

ŽNK Olimpija Ljubljana
ŽNK Telemach GMT Beltinci
ŽNK Telemach GMT Beltinci
ŽNK Telemach GMT Beltinci
ŽNK Krim Rolljet

TEKMOVANJA FUTSAL
1. SFL
2. SFL
Futsal pokal
Superpokal 2018
Liga U19
Liga U17
Liga U15
Liga U13
Ženska futsal liga

Dobovec Pivovarna Kozel
FSK Stripy
Dobovec MB-Monting
Dobovec Pivovarna Kozel
FSK Stripy
FSK Stripy
KMN Bronx Škofije
KMN Meteorplast
KMN Slovenske Gorice

2.696
TEKEM

281

KLUBOV

1.515
EKIP
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1. S LOV E N S K A N O G O M E T N A L I G A

( P R VA L I G A T E L E KO M S LOV E N I J E )

Leta 2018 se je zaključila 27. sezona Prve lige Telekom Slovenije. Državna prvakinja je po 36 odigranih
krogih postala NK Olimpija Ljubljana, ki je osvojila 80
točk. Enako število točk je zbral tudi NK Maribor, ki pa
je osvojil končno 2. mesto zaradi slabšega razmerja v
medsebojnih tekmah z Olimpijo. Tretje mesto so s 73
točkami osvojile Domžale, medtem ko je na četrtem
mestu pristal NK Rudar Velenje, ki je zbral 50 točk.
Prva štiri moštva prvenstva so si priborila nastopanje v
evropskih pokalih, saj je naslov pokalnega prvaka prav
tako osvojila ljubljanska Olimpija. Iz prvoligaške konkurence se je po sezoni poslovil NK Ankaran Hrvatini,
med prvoligaško elito pa se je prebila Mura.
V sezoni 2017/18 je bilo sicer odigranih 180 prvoligaških tekem, na katerih so nogometaši dosegli natanko
500 zadetkov, kar v povprečju pomeni 2,78 zadetka na
prvenstveno tekmo.
Slovenski klubi so bili tudi tokrat zelo konkurenčni v
evropskih pokalih, čeprav se jim ni uspelo prebiti do
skupinskega dela. Olimpija je svojo evropsko pot sklenila v »play-offu«, Maribor v 3. predkrogu, Domžale in
Rudar pa v 2. predkrogu evropske lige.
Prva liga Telekom Slovenije je v sezoni 2017/18 še dodatno utrdila svoj primat med športnimi dogodki v
Sloveniji, saj je bila prvič v zgodovini tekmovanja zagotovljena televizijska produkcija in distribucija vseh
180 tekem. Tekme Prve lige Telekom Slovenije si je v
omenjeni sezoni ogledalo kar 5.659.720 gledalcev, kar
predstavlja absolutni rekord tekmovanja. Prva liga Telekom Slovenije tako ostaja daleč najbolj gledan domač športni dogodek v Sloveniji, ki je že drugo leto za-
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pored presegel skupno gledanost tekem lige prvakov
pri nas. Medijsko pomembnost in moč prve slovenske
nogometne lige dodatno osvetljuje primerjava s tujimi nogometnimi ligami na slovenskih TV-postajah
– 149 prenosov PLTS si je namreč ogledalo več gledalcev kot 728 prenosov angleške, španske, italijanske in
francoske lige.
Število televizijskih prispevkov se je v sezoni
2017/2018 v primerjavi s predhodno sezono povečalo
za 7 odstotkov, na skupaj 445 prispevkov, medtem ko
so slovenske medijske hiše o Prvi ligi Telekom Slovenije poročale kar 13 ur in 22 minut. Prva liga Telekom
Slovenije je sicer v sezono 2018/19 vstopila z novima
televizijskima partnerjema, ki sta poleg kakovostnih
prenosov in prispevkov poskrbela tudi za televizijski
prenos žreba tekmovalnih parov, ki je potekal v Nacionalnem nogometnem centru Brdo. Poleg tega velja
izpostaviti še novo nogometno tedensko televizijsko
oddajo, ki večinoma poroča o dogodkih na igriščih
Prve lige Telekom Slovenije.
Navkljub rasti televizijske gledanosti in vzpodbudnim
tekmovalnim ter organizacijskim dejavnikom je obisk
tekem v sezoni 2017/18 padel za slabih 14 % v primerjavi s predhodno sezono. Na to je vplivala tudi usoda
Ankaran Hrvatinov, ki so zaradi nedoseganja infrastrukturnih kriterijev igrali tekme v vlogi gostiteljev
na drugih prizoriščih. V sezoni 2017/18 se je sicer na
prvoligaških tekmah zbralo 214.675 gledalcev, kar v
povprečju znese 1199 gledalcev na tekmo. Trendi za
sezono 2018/19 pa so zelo vzpodbudni, saj si je jesenski del prvenstva v povprečju ogledalo kar 1453 gledalcev na tekmo.
Nogometna zveza Slovenije je tudi v letu 2018 skušala
dvigovati atraktivnost tekmovanja z različnimi marketinškimi prijemi in aktivnostmi za sodelujoče klube.
Pred začetkom sezone 2018/19 je bila tako na pobudo
NZS pripravljena prenovljena grafična podoba tekmovanja, s katero poleg krovne nogometne organizacije
brezplačno razpolagajo medijski partnerji in prvoligaški klubi.

214.675

339

ŠTEVILO GLEDALCEV

13.000

IGRALCEV

GLEDALCEV
OLIMPIJA - MARIBOR

500 2,78
77 64 11
18 9
6
12

11
ASISTENC
TONČI MUJAN

P OVP RE Č N O

ZADETKOV

GOLOV NA TEKMO

DOMAČIH
ZMAG

GOSTUJOČIH
ZMAG

AVTOGOLOV

ZAPOREDNIH
ZMAG
DOMŽALE

ZAPOREDNIH
PORAZOV
KRŠKO

7:1

NAJVIŠJA ZMAGA
CELJE - ANKARAN

36

NASTOPOV
ROBERT PUŠAVER
DINO ŠTIGLEC
MITCH APAU

LUKA ZAHOVIČ

AVTOGOLOV

18 34
VSTOPOV
V IGRO
TOM ŽURGA

RDEČIH
KARTONOV

20
GLAVNIH
SODNIKOV

722

RUMENIH KARTONOV
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S LO V E N S K I K LU B I V U E FA T E K M O VA N J I H 2018/2019

NK MARIBOR BRANIK
se je kot drugouvrščena ekipa v
državnem prvenstvu 2017/2018 uvrstil
v kvalifikacije za UEFA evropsko ligo
2018/2019 (UEL).

ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA
se je kot državni nogometni
prvak v sezoni 2017/2018 uvrstil v
kvalifikacije za UEFA ligo prvakov
2018/2019 (UCL).

NK DOMŽALE

6

KLUBOV

je imela Nogometna
zveza Slovenije pravico
prijaviti v UEFA tekmovanja
v tekmovalnem letu
2018/2019.

se je kot tretjeuvrščena
ekipa v državnem
prvenstvu 2017/2018
uvrstil v kvalifikacije
za UEFA evropsko ligo
2018/2019 (UEL).

NK RUDAR VELENJE
se je kot četrtouvrščena ekipa v
državnem prvenstvu 2017/2018
uvrstil v kvalifikacije za UEFA
evropsko ligo 2018/2019 (UEL).

ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA
se je kot prvak SŽNL 2017/2018 uvrstil v
kvalifikacije za UEFA Ligo prvakinj 2018/2019.

KMN DOBOVEC
KMN Dobovec se je kot
prvak 1. SFL 2017/2018
uvrstil v UEFA Futsal
pokal 2018/2019.
26

UEFA LIGA PRVAKOV (UCL)
11.07.2018
Olimpija Ljubljana –Qarabağ
18.07.2018
Qarabağ – Olimpija Ljubljana

0:1
0:0

1. predkrog
1. predkrog

UEFA EVROPSKA LIGA (UEL)
12.07.2018
Rudar Velenje – Tre Fiori
12.07.2018
Partizani – Maribor
12.07.2018
Široki Brijeg – Domžale
19.07.2018
Tre Fiori – Rudar Velenje
19.07.2018
Maribor – Partizani
19.07.2018
Domžale – Široki Brijeg
26.07.2018
Ufa – Domžale
26.07.2018
Rudar Velenje – FC Steaua Bucuresti
26.07.2018
Chikhura – Maribor
26.07.2018
Olimpija Ljubljana – Crusaders
02.08.2018
Domžale – Ufa
02.08.2018
FC Steaua Bucuresti – NK Rudar Velenje
02.08.2018
Maribor - Chikhura
02.08.2018
Crusaders – Olimpija Ljubljana
09.08.2018
Olimpija Ljubljana – HJK Helsinki
09.08.2018
Glasgow Rangers - Maribor
16.08.2018
HJK Helsinki – Olimpija Ljubljana
16.08.2018
Maribor – Glasgow Rangers
23.08.2018
Olimpija Ljubljana – Spartak Trnava
30.08.2018
Spartak Trnava – Olimpija Ljubljana

7:0
0:1
2:2
0:3
2:0
1:1
0:0
0:2
0:0
5:1
1:1
4:0
2:0
1:1
3:0
3:1
1:4
0:0
0:2
1:1

1. predkrog
1. predkrog
1. predkrog
1. predkrog
1. predkrog
1. predkrog
2. predkrog
2. predkrog
2. predkrog
2. predkrog
2. predkrog
2. predkrog
2. predkrog
2. predkrog
3. predkrog
3. predkrog
3. predkrog
3. predkrog
play-off
play-off

ŽENSKA UEFA LIGA PRVAKINJ
07.08.2018
Minsk – Olimpija Ljubljana
10.08.2018
Olimpija Ljubljana – Somatio Barcelona
13.08.2018
Slovan Bratislava – Olimpija Ljubljana

6:0
0:6
1:0

skupina 2
skupina 2
skupina 2

UEFA FUTSAL POKAL
03.10.2018
Dobovec – Sibiryak
04.10.2018
Dobovec – Berettyóújfalu
06.10.2018
Ugra – Dobovec
14.11.2018
Inter – Dobovec
15.11.2018
Vytis - Dobovec
17.11.2018
Dobovec – Halle-Gooik

3:0
6:2
2:0
5:1
1:2
5:4

skupina 3
skupina 3
skupina 3
skupina A
skupina A
skupina A
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MLADINSKI NOGOMET
Leta 2018 je bilo na področju mladinskega nogometa doseženih več uspehov, ki pomenijo dodatno motivacijo za
delo z mladimi igralci in igralkami v prihodnje. Ena izmed
prioritet na področju mladinskega nogometa je bila priprava nove strateške usmeritve za naslednje obdobje. Na
podlagi Mladinskega programa NZS 2013−2017 in vizije
dela z mladimi igralci v prihodnje je IO NZS potrdil pripravljeni Mladinski program NZS 2018−2022. V mladinskem
programu so jasno opredeljeni cilji, ki jih želi NZS doseči
na področju množičnosti in kakovosti tako na klubski kot
tudi na reprezentančni ravni.
Na področju delovanja mlajših reprezentančnih selekcij
je bilo leto 2018 v rezultatskem smislu eno izmed najuspešnejših v zgodovini samostojne države, saj smo se
na vseh tekmovanjih v okviru Uefe uvrstili v nadaljnji
krog tekmovanja. Uspehi so se začeli marca z uvrstitvijo
kadetske reprezentance Slovenije (igralci,
rojeni leta 2001) na evropsko prvenstvo, ki ga je maja gostila Anglija.
Reprezentanca je pod vodstvom
selektorja Agrona Šalje kljub izpadu v skupinskem delu pustila
dober vtis. V jesenskem delu tekmovalne sezone je uvrstitev v naslednji krog tekmovanj
pod okriljem Uefe najprej uspela mladinski reprezentanci
Slovenije (igralci, rojeni leta 2000), ki se je udeležila turnirja na Madžarskem, nato pa tudi kadetski reprezentanci
Slovenije (igralci, rojeni leta 2002), ki je gostila Uefin kvalifikacijski turnir v mesecu oktobru v Nacionalnem nogometnem centru Brdo. Obe reprezentanci se bosta marca
2019 udeležili 2. kroga in si skušali z dobrimi igrami zagotoviti mesto na prihodnjem evropskem prvenstvu.
Rezultatsko je pozitivno presenetila tudi reprezentanca
U16 (igralci, rojeni leta 2003), ki je pod vodstvom selektorja Igorja Benedejčiča na močnem turnirju narodov (Torneo Delle Nazioni), ki je potekal maja, osvojila 1. mesto.
V mlajših reprezentančnih selekcijah (U19, U18, U17 in
U16) so bile izpeljane vse načrtovane aktivnosti, kar pomeni 182 dni reprezentančnih akcij in prijateljskih tekem,
testiranje nogometnih motoričnih sposobnosti in meritev TMG. Izpeljane so bile aktivnosti v okviru mladinskih
centrov NZS (9), ki selektorjem omogočajo boljši pregled
nad razvojem igralcem s širšega reprezentančnega seznama ter spremljanje njihove igralske forme.
V letu 2018 je NZS nadaljevala projekt evidentiranja najbolj nadarjenih igralcev za prvo mladinsko reprezentanco U15, ki se začne v sklopu projektov regijskih centrov
MNZ. Njihov glavni cilj je zagotoviti nadarjenim igralcem
v starosti od 11 do 14 let dodatno strokovno vodeno aktivnost. V letu 2018 so bile v okviru tega projekta izvedene 504 nogometne aktivnosti na 165 lokacijah (pomlad
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2018: 257 treningov, 90 lokacij; jesen 2018: 247 treningov,
75 lokacij), ki se jih je udeležilo 1718 igralcev, rojenih leta
2005, 2006 in 2007. V projektu je poleg 8 trenerjev NZS
sodelovalo tudi 32 trenerjev MNZ ter klubski trenerji.
Po dvoletnem delu z igralci v projektu regijski centri
MNZ se evidentira nadarjene igralce, s katerimi se nadaljuje izvajanje trenažnega procesa v projektu centri NZS
U14, ki predstavlja nadaljevanje programa regijski centri
MNZ. V spomladanskem delu sezone je bilo v projektu
centri NZS U14 z igralci letnik 2004 izvedenih 28 nogometnih aktivnosti, udeležili pa so se tudi mednarodnega
turnirja v Nemčiji. Junija je bil z oblikovanjem širšega seznam kandidatov za reprezentanco U15 proces evidentiranja igralcev tega letnika v projektu centri NZS U14
zaključen in se je nadaljeval septembra, ko so je začel
proces evidentiranja kandidatov za reprezentanco U15
za igralce letnik 2005. Z njimi je bilo do konca leta 2018
izvedenih 16 aktivnosti.

1718

NADARJENIH IGRALCEV
se je udeležilo treningov
v okviru regijskih
centrov MNZ.

36
vZORCEV

je bilo odvzetih na tekmah
mladinske nogometne lige.

V proces evidentiranja igralcev za prvo reprezentanco
U15 so poleg selektorja reprezentance U15 vključeni
tudi ostali selektorji mlajših reprezentanc, direktor mlajših reprezentanc in trenerji, ki delujejo v okviru NPŠŠ.
Na področju strokovne literature je bil izdan priročnik o
razvojni poti nogometaša z naslovom Spoznavam igro.
Ozaveščanje o nevarnostih dopinga v športu je potekalo v sodelovanju s Slovensko antidoping organizacijo
(SLOADO). NZS je nadaljevali s testiranjem igralcev na ligaških tekmah 1. in 2. SML/SKL. V letu 2018 je bilo v mladinski nogometni ligi na skupno 18 tekmah odvzetih 36
vzorcev, od tega 28 vzorcev v 1. SML/SKL ter 8 vzorcev v
2. SML/SKL. Z izvajanjem preventivnih programov ozaveščanj pa je NZS začela tudi na področju ženskega nogometa, in sicer s seznanjanjem o osnovah protidopinške vsebine, kot so pravila, postopek odvzema vzorca,
zdravstvene posledice dopinga, terapevtske izjeme in
nevarnosti za nenamerni doping.
V sodelovanju z Gimnazijo Šiško in ŠCPET je NZS v letu
2018 uspešno izvajala aktivnosti v okviru nogometnih
oddelkov, ki v Sloveniji že 18. leto predstavljajo edinstven model povezovanja vzgojno-izobraževalnega sistema in športa tako za fante kot dekleta, saj se je vanje
uspešno vpisala že peta generacija deklet, ki obiskujejo ženski nogometni oddelek.

504

NOGOMETNE AKTIVNOSTI
na 165 lokacijah v okviru
regijskih centrov MNZ.
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NOGOMET ZA VSE

Program nogomet za vse je tudi v letu 2018 negoval množičnost in popularizacijo nogometne igre ter postavljal temelje za razvoj nogometa
od rekreacije do vrhunskih športnikov prihodnosti. V preteklem letu se
je zaključilo obdobje srednjeročnega načrta 2014–2018, ki je postavil
temelje za nadaljnji razvoj. Športni program množičnosti pomeni temelj za program kakovosti.
Konec leta 2018 je NZS beležila okrog 50.000 registriranih nogometašev in nogometašic, od tega kar 66°% mladih. Številke razkrivajo, da
je nogomet najbolj popularen šport v Sloveniji. Čeprav smo lahko na
skupno število ponosni, pa je izziv prihodnosti v programu množičnosti
osip igralcev, ki ga zaznamo že pri U-15, najbolj pa v obdobju kadetov
in mladincev.
V letu 2018 je NZS nadaljeval razvoj veteranskega nogometa, ki je vse
bolj priljubljena oblika preživljanja prostega časa odraslih. Na amaterski ravni se v aktivnosti igranja vračajo bivši vrhunski igralci v zreli dobi,
ki se ponovno družijo z manj uspešnimi vrstniki iz mlajših kategorij,
ostalim pa dajejo motiv za treniranje skozi vse mlade selekcije.
Spodbujanje otroškega nogometa prek klubskih programov, vezanih
na otroške nogometne šole in vrtce za popularizacijo nogometa, je bistveno za razvoj in širjenje nogometa v prihodnje. Skupna družbena
odgovornost z odraslimi je organizacija čim večjega števila oblik telesnih aktivnost za mlajše, ki jo sprejmejo kot način preživljanja prostega časa. Klubi in samostojne športne ustanove vodijo nogometne
aktivnosti po 346 slovenskih osnovnih šolah, v katerih vadi okoli 6000
otrok. Starejšim so namenjene aktivnosti tudi pozimi z zimskimi ligami
in nogometnimi festivali RIN (rad igram nogomet). V preteklem letu je
bilo izvedenih 71 turnirjev po dvoranah v Sloveniji, s čimer smo širši javnosti dokazali, da sproščena tekmovalnost brez rezultatskih pritiskov
pomeni pravi pristop.
Za motivacijo mladih nogometašev smo skrbeli prek spretnostnih nalog v tekmovanju za značko nogometaša, ki smo jih v letu 2018 razdelili
1880. Programi za popularizacijo nogometa so se izvajali tudi v poletnem času, ko je bilo izpeljanih 43 počitniških programov, 30 nogometnih festivalov in množica turnirjev s prek 500 udeleženimi ekipami.
Program nogomet za vse je v mlajših selekcijah prepleten s programi
kakovosti. Selektivni proces je strokovno voden in usmerjen ter v dobi
otroštva široko postavljen, da meje med množičnostjo in kakovostjo
zbledijo. Ta proces prepletanja izvaja program regijskih centrov, v katerih široka množica mladih nogometašev dobi priložnost treniranja za
napredek in hkrati za izbor v široko selekcijo ob koncu tega programa v
starostni kategoriji U-14. Program nogometnih centrov hkrati predstavlja edinstveno priložnost širjenja strokovnih primerov dobre prakse.
V letu 2018 je NZS svojo skrb usmerjala tudi na področje družbene odgovornosti ter podprla nogometaše romske skupnosti, Specialne olimpiade Slovenije ter brezdomcev. Posebna pozornost je bila namenjena
izvajanju nogometnih počitnic v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije. Program, ki je sofinanciran prek Uefine fundacije za otroke, je prejel
tudi posebno priznanje Uefe.
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43

POČITNIŠKIH
PROGRAMOV

se je izvajalo
v poletnem obdobju.

1.880
OTROK

je prejelo značko
nogometaša.

6.000
OTROK

vadi nogomet v 346 slovenskih
osnovnih šolah.
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ŽENSKI NOGOMET
V letu 2018 so bila pod okriljem NZS na državni ravni
vodena tekmovanja v kategoriji članic (SŽNL ter Slovenski ženski pokal), deklet U17, deklet U15 ter deklic
U13. V zimskem času so bili izvedeni turnirji v kategorijah deklet U15 in deklic U13, skozi celotno leto pa so
potekali tudi festivalni dnevi za deklice U11, svečani
zaključek sezone 2017/18 za najmlajše deklice pa je
potekal v Nacionalnem nogometnem centru Brdo.

zahod) razdeljeno tekmovanje deklic U13, na vzhodu in zahodu pa nastopa po šest ekip.
V nogometnih oddelkih Gimnazije Šiška in ŠC PET
interes deklet za nogomet narašča, skupaj je trenutno v trenažni proces v štirih letnikih vpisanih 32 nogometašic, od tega jih je 25 stalnih reprezentantk. V
trenažnem procesu deklet sta redno sodelovali obe
selektorici dekliških reprezentanc.

Naslov državnih prvakinj za sezono 2017/2018 so
drugič zapored osvojile igralke ŽNK Olimpija Ljubljana. Pokalni naslov je pripadel igralkam ŽNK
Pomurje Beltinci, ki so bile v finalu boljše od ekipe
ŽNK Radomlje. V kategoriji kadetinj so naslov prvakinj osvojile igralke ŽNK Pomurje Beltinci, ki so bile
najboljše tudi v kategoriji deklet U15, medtem ko
so naslov državnih prvakinj v kategoriji deklic U13
osvojile nogometašice NK Krim.

Na področju promocije ženskega nogometa se je
nadaljeval projekt NZS »Rada igram nogomet, in
ti?«. Četrto in obenem zadnje leto, saj se je projekt
s sezono 2017/18 zaključil, pa smo pod okriljem
programa Fife izvajali tudi festivalne dneve v okviru
projekta »Živi svoje sanje« (angl. Live your goals). V
sklopu kampanje evropske nogometne zveze (Uefa)
smo na komunikacijskih platformah podprli tudi
kampanjo »We play strong« oz. #weplaystrong.

V kvalifikacijah za elitno žensko evropsko klubsko
tekmovanje (angl. UEFA Women's Champions League) je NZS kot državna prvakinja zastopala ŽNK
Olimpija Ljubljana. Klubu je vnovič pripadla tudi
organizacija kvalifikacijskega turnirja, ki je avgusta
potekal v Ljubljani. Državne prvakinje Slovenije so
v Ljubljani gostile prvakinje Cipra (Somatio Barcelona FA), Belorusije (ŽFK Minsk) in Slovaške (ŠK Slovan
Bratislava). Ekipa ŽNK Olimpija je s tremi porazi ter
brez doseženega zadetka zasedla četrto mesto v
skupini 2 in se ni uvrstila v elitno ligo prvakinj.

Nogometna zveza Slovenije je za promocijo ženskih klubskih tekmovanj v letu 2018 skrbela tudi s
povečanim številom prenosov ligaških ter reprezentančnih tekem na spletu in TV-zaslonih, ki so bili zelo
dobro sprejeti v javnosti.

V sezoni 2018/2019 v SŽNL ter ženskem pokalu Slovenije nastopa osem, v ligi deklet U17 pa devet ekip.
Tekmovanje deklet U15 je razdeljeno na dve skupini
(vzhod in zahod), na vzhodu nastopajo štiri, na zahodu pa pet ekip. Enako je na dve skupini (vzhod in

Na TV-zaslonih so lahko gledalci spremljali štiri prenose, od tega dve tekmi ženske reprezentance A (TV
Slovenija 2 in Sportklub), zadnji krog SŽNL 2017/18
(Sportklub) in finale ženskega pokala Slovenije
2017/18 (Sportklub).
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NOGOMETAŠiC

je vpisanih v nogometne oddelke
Gimnazije Šiška in ŠC PET.
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Na spletni strani NZS.si si je bilo v letu 2018 mogoče
ogledati 11 spletnih prenosov tekem, od tega pet reprezentančnih tekem (2xWA, 2xWU17 in 1xWU19),
tri prenose tekem 1. slovenske ženske nogometne
lige ter tri tekme kvalifikacij za žensko ligo prvakinj.

MALI NOGOMET - FUTSAL
MEDNARODNO KLUBSKO TEKMOVANJE
Slovenski državni prvak v futsalu Futsal klub Dobovec je svojo evropsko tekmovanje med 57 državnimi
prvaki in 32 evropskimi ekipami začel v prvem krogu.
Dobovec je organiziral tudi enega izmed treh uvodnih kvalifikacijskih turnirjev in se uspešno prebil v
elitni krog kvalifikacij. Slednjega je zaključil na izvrstnem drugem mestu v skupini, premoč pa je moral
priznati le aktualnemu evropskemu prvaku.
DOMAČE KLUBSKO TEKMOVANJE
V letu 2018 je bilo v vseh kategorijah odigranih 740
tekem, kar je 19 tekem manj kot v predhodnem letu,
saj je v tekmovanju U15 sodelovalo manj ekip. Potekala so naslednja futsal tekmovanja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. slovenska futsal liga (1.SFL)
2. slovenska futsal liga (2. SFL)
Ženska futsal liga
U19 slovenska futsal liga
U17 slovenska futsal liga
U15 slovenska futsal liga
U13 slovenska futsal liga
Futsal pokal Terme Olimia
Futsal Super pokal

V obeh članskih tekmovanjih nastopa deset ekip, ki
ustrezajo kriterijem vodstva tekmovanja. V 1. SFL smo
zabeležili nadpovprečno obiskanost tekem polfinala
in finala državnega prvenstva, ki so tudi na televizijskih kanalih beležile zelo dobro gledanost. Uspešno

je bil izveden tudi zaključek pokalnega tekmovanja
Terme Olimia, ki je bil tudi letos odigran v Podčetrtku (v začetku marca 2018). Finalna tekma pokalnega
tekmovanja je bila predvajana na televiziji Šport TV.
Na omenjenem televizijskem kanalu smo v preteklem letu ponovno spremljali oddajo Futsal magazin,
širši množici pa smo prek spletnih prenosov ponudili
številne tekme domačega prvenstva (1. SFL, 2. SFL),
pokalnega tekmovanja in tudi tekem izbrane vrste.
Ob tem smo nadaljevali promocijo futsala prek različnih vsebin na spletni strani in družbenih omrežjih.
IZOBRAŽEVANJA
Na področju izobraževanja je bil izveden tridnevni
sodniški seminar. V sklopu dneva slovenskega futsala, ki je bil septembra, je bil poleg sodniškega seminarja izveden tudi seminar za kontrolorje sojenja, delegate, nove časomerilce ter trenerje, ki so z udeležbo
pridobili ustrezno licenco za vodenje ekip v novi sezoni. Reprezentančni trenerji so se udeležili seminarja
v Italiji. V letu 2018 nam zaradi državnih predpisov ni
uspelo izvesti izobraževanja za pridobitev izobrazbe
futsal C in futsal B.
KOMISIJA
Komisija za mali nogomet se je sestajala po potrebi in
spremljala delo tekmovalnega sektorja in reprezentančnih selekcij. Strokovna služba NZS je vse člane
komisije za mali nogomet redno obveščala o spremembah in novostih na področju.

740
TEKEM

je bilo odigranih v vseh
kategorijah v letu 2018.
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SODNIŠKE ZADEVE
Delovanje Zveze nogometnih sodnikov Slovenije
(ZNSS) je prek njenih organov potekalo v skladu z že
utečenimi programi, ki se vsako leto nadgrajujejo, in
ob upoštevanju razdelitve pristojnosti delovanja med
sodniškim oddelkom NZS, UO ZNSS ter Komisijo za sodniške zadeve pri NZS.
Glavna zimska strokovna seminarja sta bila izpeljana
že pred začetkom spomladanskega dela prvenstva,
poudarek pa je bil na analizi minulega celoletnega delovanja sodnikov na slovenskih in evropskih igriščih ter
poenotenju kriterijev.
Za sodnike najvišjih list so bili med sezono organizirani
štirje delovni sestanki s sodniki in pomočniki sodnikov,
na katerih so sproti analizirali sojenja v državnih tekmovanjih pod okriljem NZS.
V okviru praktičnega izobraževanja so bili čez leto
opravljeni štirje treningi simulacije praktičnih dogodkov na igrišču, od tega en v sodelovanju z mladinsko
ekipo kranjskega Triglava. Organiziranih je bilo tudi 5
praktičnih treningov signalizacije ofsajda.
V skladu s programom in zahtevami Uefe so bili v okviru
društev nogometnih sodnikov izpeljani treningi in preizkusi telesne priprave. Telesna pripravljenost sodnikov
se preverja konec januarja, v začetku junija in septembra, dodatno pa se je fizična priprava sodnikov preverjala neposredno pred vsakokratnimi sestanki s sodniki
in pomočniki ter sestanki s talenti. V preostalem času se
telesna priprava spremlja prek merilcev srčnih utripov,
poleg tega pa so se za vse sodnike in pomočnike na državni ravni opravljale meritve telesne sestave.
Strokovno izobraževanje talentiranih sodnikov in
pomočnikov je potekalo v okviru programa Talenti –
Mentorji. Obširen program je potekal na treh ravneh
in je v letu 2018 vključeval 25 talentiranih sodnikov,
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poleg tega pa je bilo v skupini kandidatov za talente
še 11 sodnikov. Tekme, ki so jih prek leta posneli, je
video analiziral sodnik Matej Jug, skupna analiza pa je
bila opravljena na posebej organiziranem seminarju.
Štiri izvedena strokovna izobraževanja za kontrolorje sojenja so bila namenjena poenotenju kriterijev
pri ocenjevanju sodnikov ter seznanitvi z aktualnimi
smernicami. Jeseni je bilo opravljeno licenciranje kontrolorjev za naslednje triletno obdobje.
Za potrebe strokovnih izobraževanj je bila zagotovljena produkcija lastnega DVD, ki ga dopolnjuje vsebina
iz nižjih tekmovalnih ravni. Video vsebina se je prek
spletne strani ZNSS uporabljala tudi za informiranje in
interpretacijo pravil nogometne igre širši javnosti.
V okviru licenčnega postopka je ZNSS obiskala vse
klube 1. SNL ter igralcem in strokovnemu vodstvu z
enotnim strokovnim materialom predavala o smernicah pravil nogometne igre. Predavanja so bila izpeljana tudi za določene klube 2. SNL in mladinske selekcije, posebno strokovno predavanje za medije pa je bilo
izpeljano v NNC Brdo.
ZNSS je v skladu s svojo odgovornostjo za delovanje
celotnega sistema sojenja v Sloveniji zagotovila največjo možno enovitost kriterijev in delovanja sodnikov
na vseh ravneh tekmovanja. V ta namen je organizirala
ustrezno izobraževanje sodniških društev o spremembah pravil igre, sodobnih trendih, zagotovila ustrezne
izobraževalne materiale za društva po vsakem večjem
seminarju elitnih sodnikov in podala tolmačenja z namenom, da bi bilo sojenje na vseh tekmovalnih ravneh
poenoteno.
Sodniški vrhunec leta je sicer predstavljala udeležba
Damirja Skomine z ekipo na svetovnem prvenstvu
2018 v Rusiji, kjer je delil pravico na treh tekmah.

A – LISTA SODNIKOV ČLANSKIH TEKEM V ORGANIZACIJI NZS
1.
Antič Mihael
Koper
2.
Balažič Dejan
Ljubljana
3.
Borošak Alen
Maribor
4.
Begič Amel
Ljubljana

24.
25.
26.
27.

Matkovič Aleksander
Mertik Bojan
Mežnar Tadej
Mihelič Niko

5.

Bubek Alen

Nova Gorica

28.

Nemet Slavko

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bukovec Miran
Čontala Matej
Fridl Aleš
Gergič Nejc
Glažar Roman
Goričan Vojko
Gornjak Iztok
Halilovič Denis
Janžekovič Borut
Jug Matej
Jerman Danijel
Kajtazovič Nejc
Kondič Božo
Kordež Matic
Kos Blaž
Kovačič Darjan
Lackovič Marko
Lazić Aleksandar

Lendava
Murska Sobota
Celje
Maribor
Ptuj
Celje
Celje
Celje
Ptuj
Nova Gorica
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Ljubljana
Murska Sobota
Maribor
Ljubljana

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Obrenovič Rade
Perič Dragoslav
Podgoršek Marko
Ponis Roberto
Sagrkovič Asmir
Skomina Damir
Stojanoski Andraž
Šabanagič Denis
Šmajc David
Šorli Armando
Tkalčič Bojan
Veselič Samo
Vinčič Slavko
Vivod Dejan
Žganec Mitja
Žnidaršič Andrej

MEDNARODNI SODNIKI
1.
Skomina Damir
2.
Jug Matej
3.
Vinčič Slavko
4.
Obrenovič Rade
5.
Kajtazovič Nejc
MEDNARODNI POMOČNIKI SODNIKA
6.
Praprotnik Jure
7.
Vukan Robert
8.
Žunič Matej
9.
Klančnik Tomaž
10.
Vidali Manuel
11.
Kovačič Andraž
12.
Kordež Grega
13.
Pospeh Tomislav
MEDNARODNI SODNICI
14.
Subotič Tanja
15.
Aleksandra Česen
MEDNARODNE POMOČNICE SODNICE
16.
Buh Helena
17.
Bombek Petra
18.
Špur Staša
19.
Vrabel Tanja
MEDNARODNI FUTSAL SODNIKI
20.
Zahovič Admir
21.
Todorovič Simon
22.
Močnik P. Aleš
23.
Veselič Dejan

Koper
Nova Gorica
Maribor
Ljubljana
Kranj

1976
1980
1979
1990
1982

Ljubljana
Murska Sobota
Kranj
Maribor
Koper
Ljubljana
Maribor
Ljubljana

1985
1976
1983
1982
1981
1985
1982
1981

Ljubljana
Kranj

1977
1987

Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Murska Sobota

1981
1990
1988
1990

Maribor
Ljubljana
Kranj
Maribor

1982
1975
1986
1986

Maribor
Lendava
Maribor
Ptuj
Murska
Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Kranj
Koper
Ljubljana
Koper
Kranj
Ljubljana
Kranj
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Ljubljana
Kranj

960

SODNiKOV
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TRENERSKE ZADEVE
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 LOV 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 2018 delovala osmo leto.
Člani ZNTS so društva oziroma združenja nogometnih trenerjev (DNT), ki delujejo na področjih vseh
devetih medobčinskih nogometnih zvez.
Upravni odbor ZNTS se je v letu 2018 sestal osemkrat,
na osmih sejah pa se je sestal tudi kolegij ZNTS. Seje
UO in kolegiji so potekali po matičnih organizacijah
DNT. Največ se je razpravljalo o oblikovanju vsebin
licenčnih in izpopolnjevalnih seminarjev, programu
dela in njegovi realizaciji, analizi celotnega delovanja
ZNTS in DNT-jev, reševanju trenerske problematike,
prepoznavnosti ZNTS, spoštovanju Pravilnika o podeljevanju licenc, dopolnitvi normativnih aktov.
ZNTS je v preteklem letu veliko pozornosti posvetila problematiki zavajanja z licencami trenerjev in s
pomočjo NZS v veliki meri tudi uspešno ukrepala na
tem področju.
V organizaciji UO ZNTS in matičnih društev (DNT-jev) je bilo organiziranih 10 licenčnih seminarjev
za licenco UEFA PRO, PRO, UEFA A (en seminar), B,
C (osem regijskih seminarjev) in Futsal UEFA B, C (en
skupni licenčni in izpopolnjevalni seminar). Udeležba na licenčnih seminarjih je bila v letu 2014 v
mejah pričakovanj, saj so se licenčnih seminarjev
udeležili 1504 trenerji. Vsi trenerji, ki so se udeležili
vsaj enega licenčnega seminarja, so pridobili tudi
didaktične pripomočke.

80+
novo
izšolanih
trenerjev
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Poleg licenčnih seminarjev je bilo uspešno organiziranih tudi 9 izpopolnjevalnih seminarjev (8 izpopolnjevalnih seminarjev v organizaciji DNT in en
izpopolnjevalni seminar ZNTS), ki se jih je udeležilo
1283 trenerjev.
Udeležba na licenčnih in izpopolnjevalnih seminarjih
je bila tudi v sezoni 2017/18 pogoj za izdajo licence za
sezono 2018/19. Relativno veliko trenerjev ni zbralo
zadostnega števila točk za pridobitev licence, tako da
so številni zaprosili za izdajo administrativne licence,
ki jo lahko pridobijo enkrat v razmaku treh let. Natančno vodenje točk in popolni nadzor nad izdajo
licenc je sicer omogočil informacijski sistem Regista.
ZNTS je v letu 2018 podpisala memorandum o strokovnem sodelovanju s trenerskimi organizacijami
Črne Gore in Madžarske, ki so se tako priključile skupini trenerskih organizacij Slovenije, Hrvaške, Srbije
in Bosne in Hercegovine.
V preteklem letu je v trenerske vrste vstopilo prek 80
na novo izšolanih trenerjev, konec leta pa je bilo v
ZNTS vključenih 1523 trenerjev s plačano članarino.
ZNTS je v preteklem letu skrbela za racionalno porabo denarnih sredstev v skladu s finančnim načrtom
ter aktivno in uspešno sodelovala s svojimi društvi,
medobčinskimi nogometnimi zvezami, strokovno
službo in vodstvom NZS.

1.523
TRENERJEV

ŠOLANJE TRENERJEV

Novi Zakon o športu RS (2017) in novi Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (7/2018) prinašata na področje usposabljanja veliko novosti, saj se
povečuje obseg usposabljanj s 65 ur na 80 ur za Trener
C oziroma Strokovni delavec 1 – športno treniranje –
nogomet in s 65 ur na 100 ur za Trener UEFA B oziroma
Strokovni delavec 2 – športno treniranje - nogomet.
Obe uredbi imata močan vpliv tudi na vsebino usposabljanj, saj predvidevata obvezne predmete na ravni
Trener C (22 ur) in na Trener UEFA B (20 ur).
Nogometna zveza Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije posredovala v potrditev programe za 1. in 2. stopnjo usposabljanja in pričakuje, da bosta programa potrjena v
začetku leta 2019. Ker v obdobju do potrditve novih
programov NZS ni smela izvajati usposabljanj na 1.
ravni, je v letu 2018 prišlo do velikega pomanjkanja
trenerjev v strokovnem nazivu Trener C in Trener
futsal C, zaradi nepripravljenih novih pravil MIZŠ pa
nismo izvedli niti drugih načrtovanih usposabljanj za
nazive Trener futsal UEFA B in Trener vratarjev B.
NZS je izpeljala I. in II. modul usposabljanja Trener
PRO, ki se bo zaključil s III. modulom v 2019.
Usposabljanje za pridobitev strokovnega naziva Trener UEFA B je bilo izpeljano le v enem terminu, uspešno pa je usposabljanje zaključilo 23 kandidatov.
V letu 2018 je usposabljanje za naziv Trener UEFA A
zaključilo 12 diplomantov. Naziv Trener PRO je pridobilo 6 diplomantov.

6

Uefinega projekta »Student exchange« na sedežu
Uefe v Nyonu se je udeležilo 13 kandidatov, ki bodo
po zaključenih obveznostih pridobili strokovni naziv
Trener UEFA PRO.
Diplome so bile izdane tudi 47 diplomantom in študentom Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Oddelka za športno treniranje na Pedagoški fakulteti
Univerze v Mariboru ter Univerze na Primorskem –
Aplikativna kineziologija, in sicer za strokovni naziv
Trener C 25 diplomantom, Trener UEFA B 6 diplomantom, Trener UEFA A 4 diplomantom in Trener PRO 12
diplomantom, med katerimi je tudi 7 deklet. Skupaj
je bilo v letu 2018 podeljenih 89 diplom.
Diplome za UEFA PRO, UEFA A in UEFA B raven so
bile izdane na podlagi sporazuma med Uefo in NZS
o medsebojnem priznavanju diplom znotraj članic
Uefe (angl. UEFA Coaching Convention), vsebine
programov in število ur šolanj pa so bile v skladu z
zahtevami Zakona o športu RS, predpisi Uefe in 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 sodelavci Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Univerze na
Primorskem.

89

NOGOMETNIH
DIPLOM

NOVIH UEFA PRO
TRENERJEV
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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV

8

16

48

IZ 1. SNL je vložilo vlogo za
pridobitev mednarodne UEFA
licence za leto 2018/2019.

IZ 2. SNL je prejelo ustrezno
licenco za tekmovanje v sezoni
2018/2019.

IZ 3. SNL je
sodelovalo
v licenčnem
postopku.

KLUBOV

KLUBOV

Licenčni postopek za tekmovalno leto 2018/2019 je bil
že petnajsti zaporedni postopek licenciranja slovenskih
nogometnih klubov, tako na ravni tekmovanj Uefe kot
na ravni tekmovanj v slovenskih nogometnih ligah.
Priprave na uradni licenčni postopek za tekmovalno
leto 2018/2019 so potekale po zastavljenem terminskem in vsebinskem načrtu. Licenčni oddelek NZS
je opravil številne raznovrstne aktivnosti v okviru licenčnega sistema NZS, sodeloval na ravni Uefe in prvenstveno vršil vlogo usmerjevalca tako klubov kot
organov NZS v smeri transparentnega in kredibilnega
delovanja. Vse odločitve v uradnih licenčnih postopkih
za tekmovalno leto 2018/2019 so organi sprejemali
ob doslednem upoštevanju določil Pravilnika NZS za
licenciranje nogometnih klubov, ki ga je dne 16. 10.
2017 potrdil IO NZS, pravilnika Uefe za licenciranje
nogometnih klubov, sklepov organov NZS in Uefe
ter standarda Uefa v zvezi z zagotavljanjem popolne
neodvisnosti pri odločanju v posameznih primerih. Licenčni oddelek NZS je v sodelovanju z drugimi organi
in komisijami NZS izvedel vse potrebne aktivnosti za
formalno in vsebinsko izvedbo licenciranja, med drugim redne licenčne obiske in sestanke s predstavniki
nogometnih klubov, ki so del redne komunikacije in
spremljanja delovanja nogometnih klubov.
Vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno
leto 2018/2019 je vložilo vseh deset klubov 1. SNL
2017/2018, osem klubov pa je vložilo tudi vlogo za
pridobitev mednarodne licence Uefa. Komisija je pregledala uradno licenčno dokumentacijo in sprejela
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KLUBOV

odločitve, na podlagi katerih je ustrezne licence prejelo devet klubov. NK Ankaran Hrvatini ni prejel licence za 1. SNL za tekmovalno leto 2018/2019, pridobil
pa je licenco za 2. SNL. Vlogo za pridobitev licence za
tekmovanje v 2. SNL 2018/2019 je vložilo šestnajst
klubov, vsi klubi so prejeli licenco za tekmovanje. Na
ravni 3. SNL je v licenčnem postopku sodelovalo 48
klubov, štirje klubi niso prejeli licence za tekmovanje
v 3. SNL, dva kluba pa nista oddala vloge za pridobitev licence. V izrednem licenčnem postopku je sodelovalo osem klubov.
Licenčni organi dvakrat letno, v juliju in oktobru,
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
druge dajatve. V okviru projekta licenciranja nogometnih klubov je NZS za leto 2018 sofinancirala stroške revidiranja klubov 1. SNL. Poleg cene revidiranja
finančnega poslovanja so licenčni organi v tem letu
pri razrezu sredstev upoštevali kakovost licenčne dokumentacije, število ter vsebino pripomb v prvi fazi
uradnega licenčnega postopka in kakovost 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
nogometnim klubom.

NOGOMETNA INFRASTRUKTURA
NACIONALNI NOGOMETNI CENTER
Po otvoritvi Nacionalnega nogometnega centra Brdo
maja 2016 in po izvedenih dodatnih delih leta 2017 je v
letu 2018 NNC Brdo prvič deloval v polnem obsegu, saj
so ga junija 2018 za štirinajstdnevne poletne priprave
prvič uporabili tudi tuji nogometaši, natančneje turška
prvoligaška ekipa Trabzonspor.
Za vzdrževanje treh igrišč dimenzije 105 m x 68 m
(21.420 m2) in vadbenega poligona (3000 m2) ter bližnje okolice (43.000 m2) je pod nadzorom NZS in podjetja Green Consulting skrbel Javni gospodarski zavod
Brdo – JGZ, ki skrbi tudi za vzdrževanje celotnega parka
Brdo. V letu 2018 so bila igrišča skupno v uporabi 573 ur
(15 tedensko), kar je nekoliko manj kot letu v letu 2017
(indeks 75), a več kot v letu 2016 (indeks 118), razlog pa
je predvsem manjše število kvalifikacijskih in razvojnih
turnirjev Uefe.
Med ukrepi oziroma deli na igriščih prevladujejo košnje igrišč, ki jih je bilo v preteklem letu skupaj 378 oziroma v povprečju 126 košenj na posamezno igrišče.
Košnje so tudi glavni strošek vzdrževanja igrišč (53 %),
sledi globinsko prezračevanje (12 %), markiranje (7 %),
gnojenje (6 %) … Poleg igrišč med vzdrževanje spadajo tudi košnja in vzdrževanje okolice (upravne stavbe,
športnega kompleksa, tribune/nabrežine). Stroškovno
za NZS igrišča predstavljajo 78 % skupnih stroškov
vzdrževanja, okolica pa 22 %.
Vzdrževanje zahteva veliko pravilnih in pravočasnih
ukrepov (košnje, granularno in foliarno gnojenje, peskanje, prezračevanje, redčenje in izmet polsti, krtačenje,
dosejevanje, valjanje, kontrola plevela in bolezni, odstranjevanje rose, menjava travnate ruše pred golom,
idr). Podobno kot na igriščih doma in po Evropi je bilo
tudi v letu 2018 potrebno vložiti precej truda za zatiranje enoletne latovke, katere posledica so lahko svetlejše
oziroma temnejše »travnate lise« na igriščih. Igrišča so
bila za vsako akcijo pravočasno pripravljena, s kakovostjo travnate površine pa so bili zadovoljni vsi njeni
uporabniki. Stanje igrišč ob koncu sezone ocenjujemo
za zelo dobro. Pogoji za uporabo igrišč bodo tako že v
začetku pomladi 2019 ponovno na visoki ravni.

NOGOMETNE INVESTICIJE PO SLOVENIJI
LETNI RAZPIS NZS
IO NZS je marca 2018 sprejel nov Pravilnik o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu. Na
osnovi finančnega načrta za leto 2018 je bil v mesecu
juniju objavljen razpis za leto 2018. Razpisana so bila
sredstva v skupni višini 500.000 evrov, pri tem pa je
IO NZS sprejel tudi ustrezne prioritete pri razdelitvi
sredstev.
Prejeli smo 33 vlog, iz katerih je bilo razvidno, da gre za
investicije, ki bi v primeru celotne realizacije imele končno vrednost v višini 4,7 milijona evrov (brez DDV), skupna vsota s strani investitorjev pričakovanih sredstev od
NZS pa je znašala milijon evrov.
Po razdelitvi razpisanih sredstev je dejanska skupna vsota vseh odobrenih investicij znašala 3,4 milijona evrov.
NZS je oziroma bo sofinancirala izgradnjo ali obnovo 4
velikih igrišč z umetno travo, 1 igrišča z naravno travo,
1 mini igrišča z umetno travo, 3 razsvetljav igrišč, 6 namakalnih sistemov, 4 garderobnih prostorov oziroma
dokončanj objekta ter 4 zamenjav železnih golov z aluminijastimi (vključno z mrežami).
Od vseh investicij je bilo vrednostno (glede na odobrena sredstva NZS) že v letu 2018 počrpanih 83 % sredstev, preostalih 17 % pa bodo investitorji lahko črpali do
30. 6. 2019.
Najpomembnejše dokončane investicije v letu 2018,
tudi s pomočjo sofinanciranja NZS, so:
•
razsvetljava na stadionu Fazanerija v Murski Soboti
(novo) (*) - sofinanciranje NZS 75.000€
•
veliko igrišče z umetno travo v Biljah (novo) - sofinanciranje NZS 75.000€
•
veliko igrišče z umetno travo v Kočevju (novo) - sofinanciranje NZS 75.000€
•
veliko igrišča z umetno travo v Radomljah (obnova)
– sofinanciranje NZS 65.000€
•
veliko igrišče z umetno travo v Dravogradu (obnova) – sofinanciranje NZS 45.000€
•
garderobna stavba s tribuno v Ormožu (novo) – sofinanciranje NZS 30.000€
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•
•
•
•
•

garderobna stavba na Polzeli (novo) (*) – sofinanciranje NZS 25.000€
pokrita vadbena površina z umetno travo v Cerkljah na G.(*) – sofinanciranje NZS 25.000€
vadbena površina z umetno travo na Vrhniki
(novo) – sofinanciranje NZS 20.000€
pomožno igrišče z naravno travo v Žireh (novo) –
sofinanciranje NZS 15.000€
razsvetljava velikega igrišča z umetno travo -Maribor Tabor (*) – sofinanciranje NZS 15.000€

(*) = dokončanje projekta v letu 2019
DODATNA SREDSTVA UEFE
Dodatno velja omeniti tudi pridobljena izredna namenska investicijska sredstva Evropske nogometne zveze
(Uefa) v skupni višini milijon evrov, od tega po 500.000
za novo hibridno travnato površino v Ljudskem vrtu v
Mariboru ter stadionu Stožice v Ljubljani. Obe travnati
površini sta bili že v precej slabem stanju in prepotrebni
obnove.
FUNDACIJA ZA ŠPORT
Sredstva v višini 426.000 evrov oziroma 25 % vseh razpoložljivih infrastrukturnih sredstev (skupaj za črpanje v
letih 2018, 2019, 2020) so bila za posodobitev nogometne infrastrukture posameznih investitorjev (večinoma
občin oziroma zavodov za šport) pridobljena tudi pri
Fundaciji za šport.
Odobrene investicije (v evrih):
- 51.000: Radomlje (VIUT – veliko igrišče z umetno travo), Dobrova Brda (VIUT), Hajdina (VIUT), Maribor-Ljudski vrt (nova travnata površina), Tolmin (obnova atletsko-nogometnega stadiona),
- 42.700: Bratonci (obnova igrišča), Dravograd (VIUT),
- 31.800: Vrhnika (igrišče z UT – vadbena površina),
- 15.600: Postojna in Podčetrtek,
- manj kot 10.000: Ruše in Videm
MINISTRSTVO ZA ZNANOST, ŠOLSTVO IN ŠPORT
Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport v letu 2018 za
potrebe nogometne infrastrukture ni objavilo razpisa.
INFRASTRUKTURNA DELAVNICA
NZS je v letu 2018 nadaljevala organizacijo infrastrukturnih delavnic. Ob delavnici oktobra so partnerji NZS,
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Inštitut
za športne gradnje podpisali triletni protokol, s katerim so se zavezali realizirati s protokolom določene
naloge.
Na enotedenski delavnici na temo Športni parki 2 oziroma umestitev nogometnih igrišč in drugih objektov
40

v prostor je sodelovalo 28 študentov, ki so pod vodstvom asist. dr. Andreja Mahoviča in mentorstvom
pedagogov UL-FA izdelali osnutke idejnih projektov
oziroma variantne rešitve za devet nogometnih sredin: Metlika, Murska Sobota, Odranci, Rogaška Slatina,
Šentjernej, Šmartno Ob Paki, Tolmin, Zreče in Ljubljana-Šiška/Ilirija. Pri tem veseli dejstvo, da smo spodbudili interes tudi v okoljih, v katerih nogomet še ni razvit
(Metlika, Šentjernej). Navedene občine so ta pilotni
projekt tudi sofinancirale. Zaključne rešitve so bile ob
koncu delavnice tudi predstavljene predstavnikom
občin (županom in njihovim svetovalcem za šport,
okolje in prostor). Z izvedeno delavnico NZS nadaljuje
aktivno uresničevanje projekta NZS 2020: Strokovne
podlage za prostočasno infrastrukturo.
SEMINAR ZA VZDRŽEVANJE UMETNE TRAVE
Marca 2018 je NZS v sodelovanju z Združenjem športnih centrov Slovenije uspešno organizirala enodnevni
seminar na temo vzdrževanja umetne trave. Seminarja
se je udeležilo več kot 50 posameznikov, ki delajo na
tem področju.
V Sloveniji imamo konec leta 2018 na voljo že 39 velikih
igrišč z umetno travo, od tega kar dobro polovico (20)
iz obdobja 2014−2018, ki imajo že najnovejšo, zelo kakovostno travo, poleg tega tudi več kot 80 mini igrišč z
umetno travo, večinoma dimenzij 40 m x 20 m.
IGRIŠČA KLUBOV V LIGAH NZS
NZS ima pomembno vlogo tudi pri dvigu kakovosti
nogometnih objektov klubov. Z obiski klubov (člani
licenčne administracije, člani komisije za objekte ali
oddelka za infrastrukturo NZS) se ugotovijo glavne pomanjkljivosti, na osnovi izdanega zapisnika ob ogledu
pa poskušajo klubi slednje odpraviti v največji možni
meri. Prav tako NZS na željo klubov pomaga pri pripravi načrtov za (pre)ureditev ali izgradnjo garderobnih in
drugih klubskih prostorov.
LICENCIRANJE KLUBOV – INFRASTRUKTURNI KRITERIJI
Potem ko je Uefa spomladi 2018 sprejela nov Pravilnik
o infrastrukturi stadionov, katerega kriterije morajo klubi in reprezentance izpolnjevati za nastope v evropskih
klubskih oziroma reprezentančnih tekmovanjih, so bili
na IO NZS decembra 2018 sprejeti tudi dopolnjeni infrastrukturni kriteriji, ki jih morajo za pridobitev licence
izpolnjevati klubi v članskih ligah NZS. Nov Pravilnik o
licenciranju nogometnih klubov je začel veljati s 1. 1.
2019, večje spremembe oziroma pomembnejše dopolnitve na infrastrukturnem področju pa so bile sprejete
pri naslednjih kriterijih: kapaciteta in razsvetljava stadionov, velikost igralne površine, ovire ob igrišču ter pogoji
za delo medijev.

TRŽENJE IN MARKETING
Začetek leta 2018 je tudi v trženjskem in marketinškem
smislu zaznamovala uspešna organizacija evropskega
prvenstva v futsalu, saj je NZS skupaj z Uefo dosegla
in presegla zastavljeni cilj glede prodaje vstopnic ter
dvorano Stožice razprodala kar štirikrat, tekme pa si je
skupaj ogledalo več kot 100.000 gledalcev. Na področju trženja je NZS za prvenstvo uspela zagotoviti štiri
nacionalne partnerje ter tako omogočila uspešno promocijo Slovenije tudi v tujini, saj so se tekme evropskega prvenstva v futsalu prenašale v več kot 30 evropskih državah, videli pa so jih tudi v več kot 40 drugih
državah po svetu.

štva. S sistematičnim in skrbnim delom smo nadaljevali različne aktivnosti za promocijo in pozicioniranje
blagovne znamke reprezentance, čeprav leto v tekmovalnem smislu ni bilo uspešno. V večji meri kot do zdaj
smo v aktivnosti vključevali tudi nogometno družino,
ki je kljub slabšim tekmovalnim rezultatom napolnila
stadion Stožice za zadnjo reprezentančno tekmo v
letu 2018.

Na evropskem prvenstvu je bila premierno predstavljena posodobljena maskota slovenskega nogometa
Trigi, ki je dobila modernejši in okretnejši videz. Trigi si
je na prvenstvu zadal prav posebno nalogo – postati zvezda, zato se je poskusil v različnih aktivnostih, ki
so zabavale gledalce v času evropskega prvenstva. Po
koncu Trigi nadaljuje z novo nalogo: postal je pravi navijač vseh slovenskih reprezentanc, s svojim vedenjem
in aktivnostmi pa spodbuja gledalce k zglednemu navijanju in spodbujanju nogometašev in nogometašic,
od najmlajših do starejših. Prav poseben kotiček je dobil tudi v trgovini NZS Nike.

Poleg članske reprezentance je najpomembnejši marketinški in trženjski produkt NZS Prva liga Telekom Slovenije, ki je v letu 2018 dobila nov dom na TV Slovenija
in Planet TV. Po rezultatih raziskave, ki jo je za NZS v sodelovanju z Uefo pripravila agencija Kantar, je zanimanje med domačimi nogometnimi navdušenci za najboljše slovensko klubsko tekmovanje v porastu, med
nalogami za prihodnost pa ostajajo prizadevanja za
večji obisk na stadionih. NZS je v letu 2018 uspela obnoviti sponzorske pogodbe z vsemi sponzorji 1. SNL,
pridobila pa je še dodatna sponzorja. V sodelovanju s
sponzorji si NZS prizadeva dodatno utrditi položaj 1.
SNL kot najboljšega klubskega produkta v Sloveniji,
kar zahteva bolj sistematično in skrbno delo na področju pozicioniranja blagovne znamke kot tudi izvajanja
sponzorskih pravic.

Na reprezentančnem področju je bilo leto 2018 v marketinškem smislu zelo plodno, saj so sponzorji nogometnih reprezentanc v večji meri kot do zdaj v okviru
svojih aktivnosti uporabljali tudi člane slovenskih nogometnih reprezentanc, predvsem člane reprezentance A. NZS je pridobila novega sponzorja slovenskih
nogometnih reprezentanc na področju zavarovalni-

Na področju klubskega nogometa je bil na marketinškem področju narejen korak naprej tako v 2. SNL s
prvim sponzorjem kot v Pokalu Slovenije, ki se vedno
bolj pozicionira pod blagovno znamko dogodka »Pokalni dan«. Posebna pozornost je bila namenjena tudi
ženskemu nogometu, kjer bo večji korak naprej narejen v prihajajočem letu v sodelovanju z Uefo.
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UPRAVL JANJE MEDIJSKIH PRAVIC
Koledarsko leto 2018 je bilo prelomno za dva najbolj
izpostavljena produkta Nogometne zveze Slovenije.
Junija 2018 so partnerjem potekle medijske pravice
za A-reprezentanco in Prvo slovensko nogometno
ligo. Glede na dejstvo, da trženje medijskih pravic A-reprezentance izvaja Uefa, je bilo trženje in upravljanje medijskih pravic Prve lige eden ključnih projektov
leta na področju.
Medijski prostor se neprestano spreminja, v tujini
še hitreje kot pri nas. Kljub temu pa lahko globalne
spremembe opazimo tudi v našem okolju. Izrazito
se je to občutilo pri A-reprezentanci, saj je več kot
pol leta kazalo, da bodo televizijski prenosi tekem A-reprezentance premierno na Sportklubu, kjer smo
na začetku leta 2018 lahko spremljali tudi evropsko
prvenstvu v futsalu. V tednu pred začetkom UEFA
lige narodov je prišlo do odločitve, da bodo tekme
slovenske A-reprezentance še naprej predvajane na
Televiziji Slovenija.
Prva slovenska nogometna liga je v triletnem obdobju 2015/18 naredila zgodovinsko največji medijski
preboj. Telekom Slovenije, večletni zvesti partner
Prve lige, medijska hiša PRO PLUS s svojima televizijama POP TV in Kanal A, klubi Prve lige in Nogometna
zveza Slovenije so vsi zaslužni za rast in prepoznavnost. Povprečna gledanost tekem Prve lige je zrastla,
povečalo se je medijsko poročanje o Prvi ligi, dvignil
se je obisk na stadionih, razprodani derbiji z rekordno
televizijsko gledanostjo pa so Prvo ligo postavili ob
bok najbolj gledanih športnih dogodkov v Sloveniji.
Vse našteto je bila velika obveza za Nogometno zvezo Slovenije, da nadaljuje trend izpostavljenosti Prve
lige. Po opravljenem razpisu in prejetih ponudbah
je Nogometna zveza sklenila dogovor s Telekomom
Slovenije, medijska partnerja Prve slovenske lige pa
sta postala RTV in Planet TV, ki sta povsem od začetka kazala velik interes in vnemo nadaljevati uspešno
zgodbo. Eden ključnih ciljev je bil zadržati produkcijski standard, ki je vseboval televizijski prenos vseh
180 tekem na sezono. Cilj je bil dosežen in v nasle-
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dnjih treh sezonah 2018/21 si bodo ljubitelji nogometa lahko ogledali prav vseh 540 tekem Prve lige na
RTV in Planet TV.
Junija 2018 so potekle medijske pravice Pokalu Slovenije. Nogometna zveza Slovenije je sklenila letni
dogovor s Sportklubom, kjer si bo mogoče ogledati
11 tekem Pokala Slovenije vključno s finalom, ki bo
na sporedu 31. maja 2019. Na kanalih Sportkluba
si je prav tako mogoče ogledati, že drugo sezono
zapored, tekme druge slovenske nogometne lige.
Dosedanji rezultati gledanosti so nad vsemi pričakovanji. Junija 2019 bo poteklo dve-letno sodelovanje
s Sportklubom, želja tako NZS kot klubov pa je nadaljevati s trenutno medijsko pokritostjo 2 SNL.
Eden izmed vrhuncev leta 2018 je bila tekma slovenske ženske A-reprezentance v Domžalah z reprezentanco Nemčije. Tekma je vzbudila veliko zanimanje
tako pri nas kot v Nemčiji, kjer je bil prenos tekme v
živo na ZDF. Slovenski ljubitelji ženskega nogometa
so si tekmo lahko ogledali na RTV in teh je bilo skoraj
40.000, kar je primerljivo z gledanostjo tekem moškega Pokala Slovenije.
LETO 2018 JE POSTREGLO ŠE Z NEKAJ MEJNIKI
Po uspešno izpeljanem evropskem prvenstvu v futsalu (tekmo slovenske futsal reprezentance si je v
povprečju ogledalo prek 100.000 televizijskih gledalcev) so si ljubitelji tega športa lahko ogledali v živo
na televizijah Sportklub in Šport TV tudi Pokalni »final
four« ter zaključek državnega prvenstva. Prav tako si
je bilo mogoče v živo na Sportklubu ogledati nekaj
derbijev ženske Prve nogometne lige kot tudi tekme
mlajših moških reprezentanc Slovenije. Ob tem izpostavljamo predvsem tekme U21 in premierno na
televizijskih ekranih tudi kvalifikacije U17. Ravno slednje je bil prvi televizijski prenos nogometne tekme
iz NNC Brda, na kar je Nogometna zveza Slovenije še
posebej ponosna. Vse našteto od nas zahteva, da nadaljujemo trend medijske izpostavljenosti in utrjevanje položaja nogometa kot prvega športa v Sloveniji.

KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
Leto 2018 so na področju komuniciranja zaznamovali izzivi. Od organizacijskih izzivov ob organizaciji
evropskega prvenstva v futsalu do vsebinskih izzivov
ob slabih tekmovalnih rezultatih slovenske članske
reprezentance. Leto je bilo z vidika pridobivanja izkušenj pomembno, ob tem pa smo kot organizacija rasli
ter postavili nove standarde komuniciranja.
Začetek leta je zaznamovalo evropsko prvenstvo v
futsalu, ki je ta šport dokončno približalo širši slovenski javnosti. Slovenski mediji so tekmovanje vzeli za
svoje, uvodne tekme Slovenije s Srbijo se je udeležilo
skoraj 80 predstavnikov medijev iz Slovenije in drugih držav udeleženk. Gledalci so Stožice napolnili kar
štirikrat, glasno pa so podpirali slovensko reprezentanco, med drugim tudi s skandiranjem priimkov slovenskih futsal reprezentantov, ki so bili pred prvenstvom ob majhnem medijskem zanimanju poznani
večinoma le zvestim futsal navijačem.

Ob začetku novega tekmovanja moških reprezentanc je bilo največ medijske pozornosti namenjene
članski reprezentanci in selektorju Tomažu Kavčiču.
Multimedijsko poročanje s priprav in tekem reprezentanc smo skozi različne novosti na lastnih kanalih
dodatno izpopolnili.
Poleg komunikacijske podpore Prvi ligi Telekoma
Slovenije smo po letu premora vrnili priljubljeno nogometno igro Fantasy Prva liga, prek naših spletnih
omrežij pa smo tudi v letu 2018 prenašali večino
domačih reprezentančnih preizkušenj vseh reprezentanc. Veliko prostora je NZS znova namenjala
klubskemu nogometu, tako s prenosi 2. SNL kot s
prenovljenima spletnima mestima 2. SNL in SŽNL.
Izkušnje, ki smo jih pridobili v letu 2018, so nas usmerile k bolj individualnemu delu z najpomembnejšimi
mediji, spoznanja iz preteklega leta pa bomo v 2019
uporabili za nadgradnjo dela iz preteklih let.

91.124
SLEDILCEV

12.173
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18.489
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1.800.000

OGLEDANIH MINUT
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ORGANIZACIJA DOGODKOV
Leto 2018 je na področju organizacije dogodkov zaznamovala organizacija največjega nogometnega
športnega dogodka doslej pri nas, Evropskega prvenstva v futsalu 2018, ki ga je Slovenija v dvorani
Stožice v Ljubljani gostila med 30. januarjem in 10.
februarjem. V povezavi z dogodkom so bile izvedene številne organizacijske in logistične aktivnosti, ki
so poskrbele za to, da so 12 sodelujočih reprezentanc, mediji, gostje, obiskovalci ter ostali doživeli
izjemno lepo prvenstvo. Dogodek je potekal na
najvišji organizacijski ravni pod budnim očesom
in koordinacijo Uefine organizacijske skupine, ki je
po koncu prvenstva izvedbo tudi sama ocenila kot
odlično, če ne kar najboljšo do zdaj. Največ pohval
je bilo namenjenih rekordnemu številu obiskovalcev prvenstva, saj si je 20 tekem skupaj ogledalo
skoraj 102.000 gledalcev, kar je močno preseglo zastavljeno število 50.000 obiskovalcev. Kljub izpadu
slovenske reprezentance v četrtfinalu se zanimanje
za ogled preostalih tekem ni poleglo vse do finala,
ki je bil razprodan.
Organizacija domačih kvalifikacijskim tekem reprezentance A predstavlja vsakokratni izziv, saj so tekme
zaradi Uefinih standardov na najvišji organizacijski
ravni. V letu 2018 so bile na stadionu Stožice organizirane 3 tekme v sklopu tekmovanja liga narodov

25.000
GLEDALCEV

na domačih tekmah Uefa
lige narodov
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(proti reprezentancam Bolgarije, Cipra in Norveške),
ki si jih je skupaj ogledalo 25.000 navijačev. Še pred
začetkom omenjenega tekmovanja je bila odigrana
tudi prijateljska tekma z Belorusijo. Gostovanja reprezentance A so leta 2018 potekala v Avstriji in Črni Gori
s prijateljskimi srečanji, na Cipru, Norveškem in v Bolgariji pa v sklopu tekmovanja lige narodov.
V preteklem letu je redno potekala tudi organizacija
številnih ostalih dogodkov pod okriljem NZS tako na
lokaciji Brdo pri Kranju kot tudi drugod po Sloveniji.
Na področju turnirjev smo gostili kvalifikacijski turnir
v kategoriji U17, ki je oktobra potekal v NNC Brdo.
Zdaj že tradicionalno so pri nas potekali tudi množičnejši dogodki v okviru tehničnega sektorja, in sicer
zaključni festival regijskih centrov NZS, zaključek leta
nogometnih oddelkov Gimnazije Šiška ter dan nogometa za vse. Poleg množice seminarjev, izobraževanj,
šolanj in tiskovnih konferenc sta v prostorih Nacionalnega nogometnega centra Brdo kot večja dogodka
potekala tudi redna letna skupščina NZS v aprilu ter
žreb parov pred novo sezono Prve lige v juniju. Julija
smo prvič gostili tujo ekipo na letnih pripravah. Leto
smo ob druženju z nogometnimi in nenogometnimi
deležniki zaključili s tradicionalnim prednovoletnim
sprejemom, ki se je vrnil v Ljubljano in je potekal na
Gospodarskem razstavišču.

101.934
GLEDALCEV
na tekmah
Uefa Futsal EURO 2019

UEFA FUTSAL EURO 2018
Projekt Evropsko prvenstvo v futsalu 2018 (UEFA Futsal EURO 2018) se je začel že leta 2017, ko so bile izvedene številne organizacijske in promocijske aktivnosti, ki so se stopnjevale vse do odprtja prvenstva.
Že otvoritvena slovesnost je nakazovala na posebno
vzdušje, ki ga je futsal od 30. 1. do 10. 2. vnesel v dvorano Stožice.
Slovenska futsal reprezentanca je otvoritveno tekmo
odigrala z gostiteljico prejšnjega evropskega prvenstva v futsalu, Srbijo. Neodločen izid je bil lep uvod
v prvenstvo, zmaga nad Italijo na drugi tekmi pa je
Sloveniji prinesla zgodovinsko uvrstitev v četrtfinale.
Tudi na krilih dobrih rezultatov domače reprezentance se je število obiskovalcev v Stožicah stalno
povečevalo. Ljubitelji futsala so si lahko ogledali razburljive predstave in uživali v mojstrstvu najboljših
igralcev na čelu s kapetanom portugalske reprezentance Ricardinhom. Zmagovalci prvenstva, ki so prvič
v svoji zgodovini postali Portugalci, so na svoji poti
premagali reprezentance Romunije, Ukrajine, Azerbajdžana, Rusije in Španije.
Tudi z organizacijskega vidika je bil projekt izjemno
zahteven. Delovna skupnost NZS je pod vodstvom
in nadzorom Uefe prevzemala večino organizacijskih

49

PROSTOVOLJCEV

nalog in skrbela za nemoten potek prvenstva. Področja, kot so varnost, transport, gostoljubnost, izdaja
akreditacij in trženje vstopnic, so zahtevala vsakodnevno predanost in osredotočeno delo.
Prvenstvo so obiskali številni pomembni gostje, med
njimi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, predsednik republike Slovenije Borut Pahor, nekdanji nogometni zvezdnik Luis Figo, župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković in drugi. Obsežnost projekta
so nakazovali vsi deležniki. Poleg obiskovalcev so bili
prisotni tudi lokalna skupnost, VIP-gostje, sponzorji,
moštva, uradniki Uefe in delegati, mediji, osebje in
dobavitelji, prostovoljci, reševalne službe, policija,
predstavniki dvorane in predstavniki NZS.
Evropsko prvenstvo v futsalu 2018 je bilo prvenstvo,
ki ni samo doseglo, temveč tudi preseglo številna
pričakovanja. 101.934 obiskovalcev v 10 tekmovalnih dneh je doživelo izjemen spektakel s čudovitim
vzdušjem. Tekme so bile odigrane v vznemirljivem
športnem duhu in z vedno prisotnim »fairplayjem«.
Zadovoljni obrazi obiskovalcev, odlična predstavitev
Ljubljane kot gostiteljice prvenstva in na koncu Slovenije je najboljša promocija, ki je prav gotovo pustila
neizbrisan pečat.
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VOZNIKOV
AVTOMOBILOV

20
TEKEM

87

TRENING
TERMINOV

91
GOLOV

1.300
VARNOSTNIKOV

45

URADNA PRODA JALNA

Uradna prodajalna NZS Nike je že nekaj let ena najpomembnejših stičnih točk Nogometne zveze Slovenije,
nogometašev in navijačev. Poleg prodaje širokega
spektra športne opreme Nike − prevladuje predvsem
največja ponudba nogometnih čevljev za vse podlage − ostaja najbolj prodajana licenčna linija izdelkov
nogometne reprezentance A. Reprezentančni dres je
predvsem priljubljen nakup pri turistih.
Poslovanje prodajalne je bilo v letu 2018 uspešno, v
njej so bila organizirana različna druženja z navijači,
mediji ali zaposlenimi, pozornost pa smo usmerjali
tudi k poslovanju spletne trgovine.
Posebne ugodnosti pri nakupu je prodajalna v letu
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2018 nudila klubom in registriranim igralcem. Svoja
vrata in prodajne police je trgovina odprla vsem zainteresiranim prvoligaškim klubom, medtem ko smo registriranim nogometašem še naprej nudili ugodnosti
pri nakupu nogometnih čevljev. Prodajalna je v sklopu
asortimaja močno povečala nabor licenčnih izdelkov,
ta trend pa nameravamo nadaljevati tudi prihodnje
leto, ko bomo našim obiskovalcem ponudili nove izdelke.
Svojo podobo in ponudbo je trgovina izboljšala tudi
na dogodkih v sklopu domačih tekem reprezentance
A, saj je po novem prostornejša, privlačnejša in bolj
opazna. Sprememba se odraža tudi pri odzivu obiskovalcev in kupcev.

MEDNARODNA DE JAVNOST
Odmevni dogodek Evropsko prvenstvo v futsalu
2018 je poleg organizacijskih zahtev prinesel tudi
obilo mednarodnih obveznosti, saj so visoki predstavniki Uefe, Fife in nastopajočih reprezentanc januarja redno obiskovali našo zvezo.
Konec marca je v Ljubljani potekala delavnica za Uefine delegate v nogometu, na kateri so bile predstavljene najnovejše zahteve v zvezi z organizacijo in
nadzorom na vseh tekmah pod Uefinim okriljem. V
Ljubljani se je zbralo več kot 40 izkušenih delegatov,
ki so na dvodnevnem seminarju spoznavali poostrene zahteve evropske nogometne organizacije, ki se
nanaša na izpeljavo tekem na mednarodni ravni.
Slovenska delegacija je pod vodstvom predsednika
Radenka Mijatovića zastopala NZS na Uefinem kongresu v Bratislavi, pred začetkom svetovnega prvenstva v Rusiji pa je Moskva gostila Fifin kongres.
Aprila je v Ljubljani potekal Uefin strokovni seminar
na področju pirotehnike, ki je združil predstavnike
klubov in strokovnjake z različnih področij. Sodelovali so predstavniki Uefe, zadolženi za področje varnosti
in strateško upravljanje s tveganji na tem področju,
predstavniki Think Tank of Football Safety and Security Experts, ki deluje na ravni Evropske unije, in različni
mednarodni strokovnjaki.

V sklopu preventivnih aktivnosti za zaščito integritete nogometne igre smo izpeljali mednarodni posvet
na temo preprečevanja nameščanja izidov na nogometnih tekmah. NZS je predstavila ukrepe, ki jih je
izvedla v okviru sistemskega obvladovanja tveganj in
urejanja obstoječega področja.
Dobršen del leta 2018 je bil namenjen aktivnostim v
zvezi s kandidaturo za organizacijo evropskega prvenstva za reprezentance do 21 let leta 2021. Skupaj
z madžarskimi kolegi smo opravili številne sestanke
in pripravili obsežno dokumentacijo, ki je bila v kandidaturo vložena konec avgusta.
Decembra smo prejeli obvestilo, da je slovensko-madžarska kandidatura prepričala člane izvršnega odbora evropske nogometne zveze Uefa, da nam dodeli organizacijo prvenstva, ki bo potekalo junija 2021.
Organizacija nam je poverjena skupaj z madžarsko
nogometno zvezo in bo za našo nogometno organizacijo predstavljala največji organizacijski zalogaj do
zdaj.
Leta 2018 je NZS skupaj z nekaterimi ostalimi evropskimi zvezami za nov mandat na položaju predsednika Uefe predlagala Aleksandra Čeferina za drugi
predsedniški mandat.
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DRUŽBENA ODGOVORNOST

Nogometna zveza Slovenije se dobro zaveda svoje
vloge v družbi. Z različnimi dejavnostmi vrača deprivilegiranim vsaj delček tistega, kar riše nasmehe
na žalostne obraze.

meni ozdraveti ali preživeti, zato zveza tudi v prihodnje ne bo spregledala obolelih, ki potrebujejo našo
pomoč. Omenjena skrb se je in se mora prenašati
med vse nas.

Čeprav je Nogometna zveza Slovenije vedno izražala skrb in se zavedala svoje odgovornosti do šibkejših ali prikrajšanih v okolju, je v tem letu izpeljala
projekte, s katerimi je izdatno pomagala pomoči
potrebnim.

V roke je NZS segla tudi projektu Botrstvo. Odlomki
iz pisem otrok, katerih boter je Nogometna zveza
Slovenije, nas spomnijo na to, da med nami živijo
tudi takšni, katerih življenje ni vedno preprosto in
družba do njih ni vselej pravična. S pomočjo Nogometne zveze Slovenije v okviru projekta Botrstvo
tako nekateri dobijo vsaj osnovne življenjske materialne dobrine.

Prva skrb in odgovornost NZS so mladi oziroma
otroci. S podporo Uefine fundacije za izvedbo nogometnih aktivnosti na Debelem rtiču Nogometna
zveza Slovenije nogomet vsako leto približa otrokom iz socialno šibkih okolij in jim zagotavlja nepozabne spomine in vesele trenutke.
Včasih zmagati ne pomeni zabiti gola ali se uvrstiti
na velika tekmovanja. Včasih v življenju zmagati po-
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Vedri obrazi oseb z motnjami v duševnem razvoju,
ki se prav zaradi nogometa in podpore Nogometne
zveze Slovenije vsaj na zelenicah počutijo enakovredni ostalim, so tisto, kar nam daje motiv za naša
nadaljnja družbeno odgovorna prizadevanja, saj s
tem, ko pomagamo drugim, bogatimo sebe.

S I S T E M S K E I N N O R M AT I V N E Z A D E V E

V letu 2018 je Izvršni odbor opravil 16 rednih in korespondenčnih sej, na katerih je obravnaval zadeve iz rednega poslovanja ter sprejemal odločitve v okviru svojih pristojnosti. Trikrat se je sestal tudi Nadzorni odbor,
medtem ko je bila Skupščina NZS izpeljana v mesecu
aprilu. Minulo leto so zaznamovale nekatere ključne
odločitve, ki prinašajo določene novosti na področju
organiziranega nogometa v Sloveniji.
Na reprezentančnem področju je bilo zaradi novoustanovljenih Uefinih tekmovanj potrebno formirati
žensko futsal reprezentanco in futsal reprezentanco
do 19 let, kar je narekovalo ustrezno dopolnitev Pravilnika o reprezentancah. Osvežiti je bilo treba Pravilnik o
priznanjih NZS, ki na novo postavlja kriterije za prejem
priznanj klubom za uspešno delovanje in funkcionarjem ter igralcem za dosežke v nogometu.
Na novo je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju nogometne infrastrukture, na podlagi katerega je bil prav
tako v letu 2018 izpeljan razpis za sofinanciranje nogometne infrastrukture.
Z namenom aktivnega vključevanja slovenskih mladih igralcev v prva moštva klubov 1. SNL in 2. SNL je
IO NZS sprejel sklep o finančni vzpodbudi klubom za
nastopanje mladih igralcev. Klubi, ki bodo v svojih prvih ekipah omogočili igranje mladim igralcem, bodo
od sezone 2018/19 upravičeni do finančnih sredstev.
Sprejet je bil Kodeks integritete NZS, ki določa temeljne usmeritve in načela za zagotavljanje integritete no-

gometne igre in se nanaša na ravnanje igralcev, nogometnih klubov ter uradnih oseb in je obvezen za vse.
Od začetka tekmovalne sezone 2018/2019 je na podlagi sklepa IO NZS obvezna uporaba enotne pogodbe
o igranju nogometa, ki igralcem in klubom zagotavlja
vnaprej znane pravne okvire medsebojnega sodelovanja in posledično ustvarja varno in stabilno okolje na
področju profesionalnega nogometa.
Prek finančnih sredstev iz naslova FIFA Forward projekta je IO NZS sprejel dva pomembna sklepa, ki se
nanašata na sofinanciranje nogometnih aktivnosti.
Po prvem sklepu so do sofinanciranja upravičene članice NZS za izvedbo svojih aktivnosti, medtem ko se
drugi sklep iz tega naslova nanaša na sofinanciranje
sodniško-delegatskih stroškov v ženskih in mladinskih
nogometnih tekmovanjih ter futsal mladinskih tekmovanjih.
Konec leta sta bila sprejeta dva pomembna programska dokumenta, ki zastavljata smernice za razvoj nogometa v naslednjem srednjeročnem obdobju. Za
naslednje štiriletno obdobje je bila sprejeta Strategija
razvoja ženskega in dekliškega nogometa ter Mladinski program NZS.
Ena od najpomembnejših odločitev iz leta 2018 je tudi
formiranje Arbitraže NZS, ki bo kot neodvisni in strokovni organ reševala spore med nogometnimi klubi,
med nogometnimi klubi in igralci ter nogometnimi
klubi in trenerji.
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UPRAVL JANJE Z NALOŽBAMI IN FINANCIRANJE

NZS razpolaga s svojim premoženjem v skladu z letnim
programom dela in letnim finančnim načrtom za posamezno poslovno leto, ki ustreza koledarskemu letu.
Letni 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 izkazom 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 predvsem iz naslova komercializacije medijskih in sponzorskih pravic, vstopnine na tekmah v organizaciji NZS, s
prispevki Uefe in Fife, z opravljanjem lastne dejavnosti,
iz naslova javnih sredstev, članarine članov, prispevkov 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.
Prihodki NZS so v letu 2018 skupaj znašali 15.499.830
evrov. Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova
Uefe (27,4 %), sledijo TV in medijske pravice (21,4 %),
prihodki od sponzoriranja in oglaševanja (17 %), prihodki iz naložb (12,1 %), prihodki iz naslova Fife 7,3 %
in preostalo v skupni višini 14,9 %.
Odhodki v poslovnem letu 2018 so skupaj znašali
15.107.394 evrov, od tega predstavljajo: reprezentance 33,5 %, klubska tekmovanja 19,6 %, strokovna služba NZS 12,3 %, naložbe in financiranje 11,9 %, deležniki in infrastruktura 9,5 %, projekt Futsal EURO 2018 8,9
% ter mladinski nogomet in nogomet za vse 4,4 %.

NZS je v letu 2018 uspešno upravljala svoje ključne
naložbe ter redno poravnavala svoje obveznosti. Finančna vzdržnost tako še vedno ostaja osrednja misel finančnega delovanja NZS in z zagotovitvijo novih
virov financiranja nogometne dejavnosti dolgoročna
finančna stabilnost ni pod vprašajem. Ključni cilji iz
strategije 2015−2020 se uspešno udejanjajo.
Prihodki iz naslova naložb v lastniški delež v Športni
loteriji d. d., uradni prodajalni NZS-Nike ter oddajanja
NNC Brdo iz leta v leto naraščajo. NZS je vzpostavila
učinkovit in transparenten sistem črpanja namenskih
sredstev iz programov FIFA Forward in UEFA Hattrick.
Prav tako je bila NZS uspešna pri črpanju javnih virov
sredstev in tako vsako leto povečuje nabor programov
oziroma projektov, ki jih sofinancirajo MIZŠ, FŠO, Republika Slovenija in OKS.
NZS je v letu 2018 ponovno povečala obseg sofinanciranja nogometnih deležnikov.
NZS ima nadzorni odbor, ki poroča Skupščini o izvrševanju sklepov izvršnega odbora in finančnem poslovanju
NZS. Računovodske izkaze NZS, ki vključujejo bilanco
stanja na dan 31. december 2018 in izkaz poslovnega
izida za poslovno leto 2018 ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in pojasnil računovodskih izkazov
za poslovno leto 2018, je v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi revidiral pooblaščeni revizor iz revizorske
družbe Ernst & Young d. o. o., Ljubljana.
Iz računovodskih izkazov in poročil o finančnem poslovanju ter strukture odhodkov in prihodkov izhaja,
da je NZS finančno stabilna organizacija z uravnoteženimi prihodki in odhodki, ki so bili v poslovnem letu
2018 realizirani v skladu s finančnimi načrti.
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POMEMBNE JŠI SKLEPI IN ODLOČIT VE ORGANOV NZS V 2018
SKLEPI SKUPŠČINE NZS V LETU 2018

Skupščina NZS je v letu 2018 zasedala na rednem
letnem zasedanju v mesecu aprilu ter obravnavala
in potrdila naslednje:
• poročilo o delu NZS za leto 2017 ter finančno
poročilo in zaključni račun za leto 2017;
• poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih
izkazih NZS za poslovno leto 2017,
• poročilo Nadzornega odbora NZS o delovanju NZS
v letu 2017;
• program dela in finančni načrt NZS za leto 2018;
• spremembe tekmovalnega sistema na ravni 3. SNL
od tekmovalnega leta 2019/20;
• dopolnitve Statuta NZS;
• imenovanje revizorske družbe NZS za leti 2018
in 2019.

SKLEPI IZVRŠNEGA ODBORA NZS V LETU 2018

Izvršni odbor NZS se je v letu 2018 sestal na 16 (šestnajstih) sejah in obravnaval ter potrdil sklepe v zvezi
z naslednjimi vsebinami:
Št. sklepa

Datum

2/18

16. 1. 2018

3/18

16. 1. 2018

4/18

16. 1. 2018

5/18

16. 1. 2018

6/18

16. 1. 2018

7/18

16. 1. 2018

8/18

16. 1. 2018

9/18

16. 1. 2018

10/18

16. 1. 2018

11/18
12/18
13/18

16. 1. 2018
16. 1. 2018
16. 1. 2018

14/18

5. 2. 2018

17/18

15. 2. 2018

18/18

15. 2. 2018

19/18

15. 2. 2018

20/18

15. 2. 2018

21/18

15. 2. 2018

22/18

15. 2. 2018

23/18
24/18
26/18
27/18
28/18

15. 2. 2018
15. 2. 2018
15. 3. 2018
15. 3. 2018
15. 3. 2018

Naziv (tč. dnevnega reda)
Poročila o delu mlajših nogometnih reprezentanc
Slovenije
Poročila o delu futsal reprezentanc Slovenije
Imenovanje selektorjev mlajših nogometnih
reprezentanc Slovenije
Koledar aktivnosti moških reprezentanc za leto
2018
Spremembe koledarja tekmovanj NZS za pomladanski del TL 2017/2018
Poročila o delu ženskih nogometnih reprezentanc
Slovenije
Imenovanje selektorja ženske A-reprezentance
Slovenije za obdobje 2018−2020
Koledar ženskih reprezentančnih aktivnosti za
leto 2018
Koledar tekmovanj v ženskih kategorijah za
pomladanski del sezone 2017/2018
Razpis za novoustanovljene klube v letu 2018
Realizacija sklepov organov NZS v letu 2017
Statusno poročilo projekta Futsal EURO 2018
Spremembe Koledarja NZS za pomladanski del TL
2017/2018
Program NZS 2018 – letni načrt za delovanje NZS
v letu 2018
Finančni načrt za leto 2018
Sodniška in delegatska nadomestila v tekmovanjih
NZS
Sofinanciranje sodniško-delegatskih stroškov v TL
2018/2019
Predlog imenovanja revizorske družbe za poslovni
leti 2018 in 2019
Imenovanje vodje tekmovanj 3. SNL vzhod za
pomladanski del tekmovalnega leta 2017/2018
Sklic Skupščine NZS
Predstavitev UEFA lige narodov
Poročilo o delovanju NZS v letu 2017
Poročilo o izvedbi Regijskih centrov MNZ
Poročilo o projektu Futsal EURO 2018

29/18

15. 3. 2018

30/18

15. 3. 2018

31/18

15. 3. 2018

32/18

15. 3. 2018

33/18

15. 3. 2018

34/18
35/18

15. 3. 2018
4. 4. 2018

36/18

4. 4. 2018

39/18

19. 4. 2018

40/18

19. 4. 2018

41/18
42/18

19. 4. 2018
19. 4. 2018

44/18

30. 5. 2018

45/18

30. 5. 2018

46/18

30. 5. 2018

47/18

30. 5. 2018

48/18

30. 5. 2018

49/18

30. 5. 2018

50/18

6. 6. 2018

53/18

19. 6. 2018

54/18

19. 6. 2018

55/18

19. 6. 2018

56/18

19. 6. 2018

57/18

19. 6. 2018

58/18

19. 6. 2018

59/18

19. 6. 2018

60/18

19. 6. 2018

61/18

19. 6. 2018

62/18

19. 6. 2018

63/18
64/18

19. 6. 2018
28. 6. 2018

65/18

28. 6. 2018

69/18

9. 8. 2018

70/18

9. 8. 2018

71/18

9. 8. 2018

72/18

9. 8. 2018

73/18

9. 8. 2018

74/18

9. 8. 2018

75/18

9. 8. 2018

Nagrada futsal A-reprezentanci za nastop na EP
Dopolnitev Pravilnika o nogometnih reprezentancah Slovenije
Imenovanje selektorjev futsal reprezentanc
Slovenije
Pravilnik o sofinanciranju nogometne infrastrukture
Predlog dopolnitve Statuta NZS (6. člen – dejavnosti in naloge)
Priznanja NZS za leto 2017
Finale Pokala Nogometne zveze Slovenije 2018
Prednostna razvrstitev programov s področja gradnje objektov za javni razpis Fundacije za šport 2018
Koledar tekmovanj za TL 2018/2019
Imenovanje organov poverjenih tekmovanj za
tekmovalno leto 2018/2019
Kodeks integritete NZS
Sestava Licenčne komisije za pritožbe
Imenovanje direktorja nogometnih reprezentanc
Slovenije
Sestava Komisije NZS za ženski nogomet
Spremembe sklepov IO o tekmovanjih v ženskih
kategorijah od TL 2018/2019 dalje
Finančne vzpodbude klubom 1. in 2. SNL za
nastopanje mladih slovenskih igralcev
Finančna vzpodbuda prvaku 2. SNL 2017/2018
Medijske pravice in generalno sponzorstvo 1. SNL
2018−2021
Liga U15 vzhod in zahod – kriteriji popolnjevanja
in kvalifikacij
Finančno poročilo o poslovanju NZS v obdobju
januar–april 2018
Poročilo o licenciranju nogometnih klubov za TL
2018/2019
Sestava članskih lig v TL 2018/2019 (1. SNL, 2.
SNL, 3. SNL)
Sestava mladinskih lig v TL 2018/2019 (1. SML/
SKL, 2. SML/SKL, Liga U15)
Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v
organizaciji NZS v mladinskih kategorijah
Sklepi o stroških odpovedanih oz. prekinjenih in
ponovljenih oz. nadaljevanih tekem v ligah NZS
Trženje medijskih in sponzorskih pravic 1. SNL za
TL 2018/2019
Trženje medijskih in sponzorskih pravic 2. SNL za
TL 2018/2019
Razpis za sofinanciranje nogometne infrastrukture
v letu 2018
Enotna pogodba o profesionalnem igranju
nogometa
Arbitraža NZS
Sestava ženskih lig v TL 2018/2019
Koledar tekmovanj NZS v ženskih kategorijah za
jesenski del TL 2018/2019
Imenovanje generalnega sekretarja NZS za
mandatno obdobje 2018–2022
Popolnitev 3. SNL center v TL 2018/2019
Imenovanje komisarjev za delegiranje sodnikov v
2. SML/SKL vzhod in zahod.
Implementacija sprememb Pravil nogometne igre
v tekmovanjih pod okriljem NZS (število dovoljenih
menjav)
Sestava 1. SFL za tekmovalno leto 2018/2019
Koledar futsal tekmovanj za tekmovalno leto
2018/2019
Število sodnikov na futsal tekmah v mlajših
kategorijah
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76/18

9. 8. 2018

77/18

9. 8. 2018

79/18

18. 9. 2018

80/18

18. 9. 2018

81/18

18. 9. 2018

82/18
83/18

18. 9. 2018
18. 9. 2018

84/18

18. 9. 2018

86/18

23. 10. 2018

87/18

23. 10. 2018

88/18

23. 10. 2018

89/18

23. 10. 2018

90/18
92/18
93/18
94/18
96/18

13.−14. 11.
2018
27. 11. 2018
27. 11. 2018
27. 11 .2018
20. 12. 2018

97/18

20. 12. 2018

98/18

20. 12. 2018

99/18

20. 12. 2018

Odstop Dragana Perendije z mesta člana Komisije
NZS za mali nogomet
Trženje medijskih in sponzorskih pravic SŽNL za TL
2018/2019
Poročilo o finančnem poslovanju NZS v prvem
polletju poslovnega leta 2018
Sofinanciranje infrastrukturnih projektov v
nogometu za leto 2018
FIFA Forward program 2018 – projekt sofinanciranja članic NZS
Inštruktorska služba NZS
Sestava futsal lig za tekmovalno leto 2018/2019
Spremembe in dopolnitve koledarja futsal tekmovanj za tekmovalno leto 2018/2019
Višina sredstev iz naslova trženja medijskih in
sponzorskih pravic 1. SNL za tekmovalno leto
2018−2019
UEFA solidarnostna sredstva za delo z mladimi
2018/2019
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih
NZS
FIFA Forward program 2018 – projekt Sofinanciranje sodniško-delegatskih stroškov za ženska
in mladinska nogometna tekmovanja ter futsal
mladinska tekmovanja v TS 2018/19
Kandidati na volitvah v organe OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2018−2022
Razpis za novoustanovljene klube v letu 2019
Razpis za priznanja NZS za leto 2018
Imenovanje selektorja A-reprezentance
Mladinski program NZS za obdobje 2018−2022
Strategija razvoja dekliškega in ženskega nogometa 2018−2022
Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o
licenciranju nogometnih klubov
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o registraciji
in statusu igralcev

ORGANI IN KOMISIJE NZS V LETU 2018

IZVRŠNI ODBOR NZS
1. Radenko Mijatović
2. Milan Jarc
3. Franci Zavrl
4. Danilo Kacijan
5. Stanislav Glažar
6. Vladimir Šajn
7. Rudi Bračič
8. Jani Bačič
9. Gvido Mravljak
10. Slavko Režonja
11. Dejan Germič
12. Vlado Močnik
13. Dušan Bezjak
14. Blaž Vidmar
15. Goran Pintarič
16. Janko Turk

predsednik
podpredsednik
podpredsednik
podpredsednik
podpredsednik
ZNSS
ZNTS
MNZ Koper
MNZ Ljubljana
MNZ Lendava
MNZ Maribor
MNZ Celje
MNZ Nova Gorica
MNZ Gorenjske Kranj
MNZ Murska Sobota
MNZ Ptuj

NADZORNI ODBOR
Darko Marinčič (predsednik), Marjan Vučko, Romana Lesjak, Andrej Pečelin, Dušan Jerončič
ARBITRAŽNI SVET
Borut Novak (predsednik), Branko Ferenčak, Tomaž Sulič, Danijel Lorbek, Janez Gradin

ORGANI, KI ODLOČ A JO NA PRVI STOPNJI

(36. ČLEN STATUTA NZS)

VODJA TEKMOVANJ
Danijel Žalik (vodja), Boris Grabar (namestnik vodje), Stanislav Damiš (vodja futsal tekmovanj), Bojan Gliha (vodja futsal tekmovanj mladih)
REGISTRACIJSKA KOMISIJA
Iztok Strelec (predsednik), Jože Tomšič (namestnik predsednika), Miran Vojmir Babič, Janez Štravs, Zvonko Bezjak
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), Matija Jamnik (namestnik predsednika), Rudi Antolin, Dušan Magdič, Matej Brajnik, Dušan Jovanovič
KOMISIJA ZA LICENCIRANJE KLUBOV
Alfjo Kocjančič (predsednik), Marjan Makari (podpredsednik), Marko Hočevar, Dušan Vičič, Saša Zagorc
P R I T O Ž B E N I O R G A N I (37. ČLEN STATUTA NZS)
KOMISIJA ZA PRITOŽBE
Franci Rupret (predsednik), Klemen Tičar (namestnik predsednika), Domen Neffat, Tibor Gregl, Gašper Dernovšek, Egon Repnik, Jernej Klarič, Tomaž Boltin
LICENČNA KOMISIJA ZA PRITOŽBE
Luka Tičar (predsednik), Franc Mlinar (namestnik predsednika), Janez Hostnik, Simon Jeglič, Tomaž Čater, Štefan Kuhar, Aleksander Igličar, Damjan Možina, Gregor Dugar
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KOMISIJA ZA AMATERSKI NOGOMET
Goran Pintarič (predsednik), Vladimir Abraham (namestnik predsednika), Marko Trebec, Miha Čuček, Oskar Drobne, Bojan Malačič, Danilo Lukner, Slavko Režonja, Gregor Zavrl, Darko Žižek
KOMISIJA ZA ETIKO IN FAIR PLAY
Janko Turk (predsednik), Tina Jeklic (namestnik predsednika), Damijan Zupan, Robert Črnčec, Andrej Žido, Fredi Kmetec, Bojan Ivanovič, Žiga Dobrun, Zoran Novarlić, Danilo Burnač, Nina Makuc
KOMISIJA ZA FINANCE IN TRŽENJE
Milan Jarc (predsednik), Alfjo Kocjančič (namestnik predsednika), Marko Hočevar, Siniša Mitrović, Urban Golob, Davor Vlahek, Uroš Blažica, Zdenko Mrdja
KOMISIJA ZA MALI NOGOMET
Samantha Tina Lovše (predsednica), Matej Gajser (namestnik predsednice), Dušan Bezjak, Štefan Tivold, Bogdan Šuput, Željko Stanič, Dušan Razboršek,
Boštjan Erčulj, Silvo Borošak, Gregor Kovačič, Dejan Kramberger
MEDNARODNA KOMISIJA
David McDowell (predsednik), Franc Kopatin (namestnik predsednika), Tomaž Horvat, Uroš Kelbič, Gašper Škarja, Mihael Šilhthuber, Marjan Drvarič, M.
Franc Horvat, Nani Franc Matjašič, Iztok Gustinčič
MLADINSKA KOMISIJA
Jani Bačič (predsednik), Dejan Germič (namestnik predsednika), Stojan Humar, Otmar Komel, Dejan Dončič, Dejan Močnik, Jernej Javornik, Robert Koren, Sebastijan Harc, Sandi Mertelj
KOMISIJA ZA OBJEKTE
Bajram Lazicani (predsednik), Janez Janžekovič (namestnik predsednika), Drago Vukan, Zdravko Cankar, Mitja Korošec, Ladislav Varga, Anton Kelenc, Bogomir Nemec, Rafael Koren
KOMISIJA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
Gvido Mravljak (predsednik), Tomaž Ranc (namestnik predsednika), Grega Krmavnar, Martin Kacbek, Sandi Škvarč, Dušica Vehovar Zajc, Leon Rosa, Aleš Tihec
KOMISIJA ZA PRAVILA NOGOMETNE IGRE
Vladimir Šajn (predsednik), Milovan Nikolić (namestnik predsednika), Štefan Tivold
KOMISIJA ZA PREDPISE
Saša Zagorc (predsednik), Maja Berger Levičar (namestnica predsednika), Maja Dimovski Engelman, Marko Frantar, Luka Tičar, Danijel Lorbek, Aleš Šifrer
KOMISIJA ZA PRIZNANJA
Blaž Vidmar (predsednik), Edko Pribac (namestnik predsednika), Ervin Vidović, Drago Habot, Roman Kolenko, Jožef Rajh, Anton Korošec, Leon Lobe, Roman Tomšič, Jožef Klinc
KOMISIJA ZA PROFESIONALNI NOGOMET
Franci Zavrl (predsednik), Sebastjan Komel, Uroš Jurišič, Dejan Stamenković, Sebastjan Gobec, Matej Oražem, Marko Čepelnik, Miran Lipovac, Zoran
Omerzu, Beno Fekonja, Robert Kuzmič
KOMISIJA ZA SODNIŠKE ZADEVE
Vladimir Šajn (predsednik), Ivan Žunič, Stanko Glažar, David McDowell, Zoran Novarlić, Blaž Vidmar, Milovan Nikolić
STROKOVNA KOMISIJA

Ivan Marjon (predsednik), Branko Zupan (namestnik predsednika), Ante Šimundža, Bogdan Črnko, Zoran Cirkvenčič, Janez Žilnik, Marijan Bloudek, Simon Rožman, Iztok Kavčič, Luka Elsner
KOMISIJA ZA USPOSABLJANJE KADROV
Rudi Bračič (predsednik), Zdenko Verdenik (namestnik predsednika), Rado Pišot, Marko Pocrnjič, Branko Zupan, Matjaž Železnik, Zdenko Maučec, Dušan Razboršek, Bruno Petrič
KOMISIJA ZA VARNOST
Dušan Bezjak (predsednik), Tomislav Omejec (namestnik predsednika), Dominik Panič, Karl Meier, Jože Mihalič, Danilo Levačič, Robert Munda, Robert Zirnstein, Božidar Crnkovič
ZDRAVSTVENA KOMISIJA
Damjan Birtič, dr. med. (predsednik), Matjaž Vogrin, dr. med. (namestnik predsednika), Gorazd Plevnik, dr. med., Andrej Bručan, dr. med., Bojan Korošec, dr.
med., Robert Požonec, dr. med., Matej Drobnič, dr. med., Martin Zorko, dr. med.
KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET
Dejan Germič (predsednik), Bojana Pižent Kompara (namestnica predsednika), Primož Štrajhar, Peter Kocijančič, Boštjan Kamenšek, Ana Pungartnik, Nuša Ladinek,
Anja Milenkovič, Marko Klinc, Tjaša Glažar
KOMISIJA ZA INTEGRITETO IN ZAŠČITO IGRE
Denis Čaleta (predsednik), David Smolej (namestnik predsednika), Mitja Klavora, Zoran Verovnik, Tomo Šeme, Janko Dvoršak
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