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‘’Letno poročilo, ki je pred vami,
nazorno povzema naše delovanje na vseh
nogometnih področjih ter je hkrati plod
globalnih trendov in lastne vizije.’’
Spoštovani!
V nogometnem letu 2017 smo dosledno sledili zastavljenim ciljem. Na mnogokaterih področjih smo korake, ki vodijo v dolgoročno stabilnost in razvoj skrbno
preučevali. Zaupanje in podpora ključnih deležnikov sta pomembno pripomogla k
spodbudnim trendom in pojavnosti v javnosti, ki nakazuje trdno držo Nogometne
zveze Slovenije v okolju.
Čeprav se uspeh nogometa in Nogometne zveze Slovenije pogosto meri le skozi oči tekmovalnih uspehov slovenske članske reprezentance, smo v preteklem
letu, tudi v okoliščinah, ki so pogosto zahtevale hitre in zahtevne odločitve, velik
poudarek dajali temu, kar je naša glavna skrb in težišče naših aktivnosti – razvijati
nogometno igro in nogometno infrastrukturo ter ostajati zgled ne le v športnem,
ampak širšem okolju.
Letno poročilo, ki je pred vami, nazorno povzema naše delovanje na vseh nogometnih področjih ter je hkrati plod globalnih trendov in lastne vizije. S podporo
UEFE, FIFE, partnerjev, nogometnih deležnikov, medijev, članov izvršnega odbora
in drugih organov NZS in predanimi zaposlenimi smo ustvarjali rezultate, na katere
smo upravičeno ponosni.
Pričakovanja so v športu vedno visoka. Prav je, da se izziva lotevamo z izjemno
odgovornostjo do vseh, ki tvorijo nogometno družino in ustvarjajo nogometno
okolje. Le tako bomo tudi v prihodnje ustvarjali dobre pogoje za prihodnje nogometne generacije in beležili uspešna nogometna leta, kakor je bilo uspešno tudi
nogometno leto 2017.
Hvala vsem za vaš doprinos.

Radenko Mijatović,
predsednik Nogometne zveze Slovenije

Nogometno leto 2017 je bilo pestro in bogato. Vzponi,
padci, smeh, razočaranje in veselje. Reprezentančni nastopi, klubska tekmovanja, ženski nogomet, mladinski
programi, grassroots - nogomet za vse, sodniške in trenerske zadeve, priprave na Evropsko prvenstvo v futsalu
in mednarodne dejavnosti so le nekatere od aktivnosti
katerim smo se posvečali v Nogometni zvezi Slovenije.
Na področju reprezentanc so nas navduševali predvsem
uspehi mlajših in ženskih selekcij. Mlada in kadetska moška reprezentanca U17 sta postavili odlično izhodišče za
uvrstitev na Evropsko prvenstvo. (U 17 si je z zmago na
zaključnem kvalifikacijskem turnirju v začetku leta 2018
zagotovila nastop na EP). Dobro delo z mladimi se kaže
tudi v ženskih reprezentancah, saj sta se obe dekliški
reprezentanci, mladinska in kadetska, uvrstili v 2. krog
kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Uspehi mlajših reprezentanc izražajo plod usklajenega delovanja selektorjev
mlajših reprezentanc ter strateško usmerjenega dela na
področju razvoja mladinskega nogometa.
Članska izbrana vrsta žal ni dosegla zastavljenega cilja in
je kvalifikacije za Svetovno prvenstvo končala na 4. mestu
v svoji skupini. Novi selektor Tomaž Kavčič je s pričetkom
novega kvalifikacijskega ciklusa prevzel nadarjeno generacijo, za katero srčno verjamemo, da nas bo v prihodnje
še razveseljevala.
Vse reprezentance so se na tekmovanja pripravljale v Nacionalnem nogometnem centru Brdo, ki je postal pravi
dom slovenskih nogometnih reprezentanc in nudi odlične pogoje za delo.
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Poleg promocijskih aktivnosti ter zagotavljanja medijske
pokritosti ženskih nogometnih dogodkov, je v preteklem
letu še poglobila sodelovanje s klubi ženskega nogometa.
Grassroots ali nogomet za vse je osnova dvojne nogometne piramide, zato NZS že leta izvaja in izpopolnjuje svoje
programe množičnosti ter z raznolikimi in številnimi projekti zagotavlja možnost udejstvovanja vsem, ki se želijo
ukvarjati z nogometom ter s tem uresničuje svojo socialno in družbeno odgovornost.
Izjemne predstave so v letu 2017 kazali naši uveljavljeni mednarodni sodniki. Ekipa Damirja Skomine je prvič
v zgodovini slovenskega sojenja sodila finalno tekmo
evropskih klubskih tekmovanj – Evropske lige, mednarodne tekme najvišjega ranga pa sodijo kar 3 slovenske
sodniške ekipe.
Na področju trenerskih zadev je NZS v sodelovanju z ZNTS
tudi v preteklem letu skrbela za izvedbo specializiranih
usposabljanj in izobraževanj strokovnih kadrov ter licenciranja trenerjev za delo v klubskih tekmovanjih pod okriljem
NZS. Dobro delo na tem področju se kaže v dejstvu, da vsa
strokovna vodstva reprezentanc in pretežni del strokovnih
vodstev klubov 1. SNL sestavljajo domači strokovnjaki.
Leto 2017 so zaznamovale celoletne priprave na Evropsko
prvenstvo v futsalu, ki ga lahko tako po organizacijski, kot
tudi po tekmovalni plati ocenjujemo s superlativi in presežki.
In nenazadnje smo v letu 2017 pomembno pozornost posvetili razvoju nogometne infrastrukture ter z bistveno višjimi vložki sofinancirali projekte izgradnje in posodobitve
številnih infrastrukturnih projektov v različnih regijah.

NK Maribor se je kot državni prvak podal na evropsko pot
in z uvrstitvijo v UEFA Ligo prvakov ter nekaterimi predstavami v skupinskem delu elitnega klubskega tekmovanja dosegel izjemen uspeh. Z odlično igro v kvalifikacijah
za Evropsko ligo nas je razveseljevala ekipa NK Domžale.
Slovenski klubski nogomet je tako dokazal, da se lahko
kosa tudi z največjimi evropskimi klubi.

Na podlagi navedenega vidimo, da je bilo nogometno leto
2017 zelo razvejano na vseh področjih. Z zavedanjem, da
lahko in da moramo storiti še več, ga ocenjujemo za uspešnega, hkrati pa predstavlja odlično izhodišče za nadaljnje
doseganje strateško zastavljenih ciljev in delovanje v skladu z nameni slovenske krovne nogometne organizacije

NZS skladno z evropskimi in svetovnimi usmeritvami vse
več pozornosti posveča področju ženskega nogometa.

Marko Vavpetič,
generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije
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STRAST
Strast do nogometne igre, ki se kaže tako na igrišču, kot izven njega, je
naše gonilo. Svojo predanost dokazujemo s strokovnim delom na vseh
področjih ter nesebičnim in prostovoljnim delom v različnih sredinah.
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Škotska : Slovenija
Slovenija : Malta
Slovaška : Slovenija
Slovenija : Litva
Anglija : Slovenija
Slovenija : Škotska

34
56
8

Gla s gow

2 6. 03 .

L ju bl ja n a 1 0. 06.
T r n ava

01 . 09.

L ju bl ja n a 04 . 09.
Lon d on

05 . 1 0.

L ju bl ja n a 08. 1 0.
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A REPREZENTANCA
Članska nogometna reprezentanca je v letu 2017 zaključila kvalifikacije za nastop na Svetovnem prvenstvu 2018 na četrtem mestu v skupini F z osvojenimi
petnajstimi točkami. Uspešnejše so bile reprezentance Anglije, Slovaške in Škotske, medtem ko smo
na lestvici prehiteli reprezentanci Litve in Malte.
V letu 2017 je reprezentanca odigrala šest kvalifikacijskih srečanj, na katerih je dvakrat zmagala, enkrat
odigrala neodločeno ter trikrat izgubila. 15 točk, 12
danih zadetkov, 7 prejetih zadetkov, 143 strelov, 1
vratnica, 57 kotov v napadu, 45 kotov v obrambi, 24
prepovedanih položajev, 143 storjenih prekrškov,
132 utrpljenih prekrškov, 25 rumenih kartonov in en
rdeči karton je rezultatski pregled A reprezentance.
Izbrana vrsta ni uspela doseči zadanega cilja uvrstitve v dodatne kvalifikacije za nastop na SP. Ne
glede na končno uvrstitev pa je reprezentanca vse
do zadnjega tekmovalnega dne še imela možnosti
za dosego željenega. V izenačeni skupini bi že ena
sama zmaga več v kvalifikacijskem ciklusu dodobra
spremenila končni razpored skupine F.
S koncem tekmovalnega ciklusa je svojo vlogo selektorja A reprezentance zaključil Srečko Katanec.
Vodstvo NZS je odgovorno mesto selektorja na decembrski seji IO NZS zaupalo Tomažu Kavčiču, nekdanjemu selektorju reprezentance do 21 let.

Kapetan reprezentance Boštjan Cesar je proti Škotski odigral svojo 100. reprezentančno tekmo in na
ta način postal rekorder po številu nastopov v majici
z državnim grbom in do sedaj edini slovenski reprezentant, ki je zbral 100 nastopov v mednarodni
članski konkurenci. Na junijski tekmi proti Malti se je
od izbrane vrste poslovil Milivoje Novaković, ki je z
32 zadetki v reprezentančnem dresu drugi najboljši
strelec slovenske reprezentance vseh časov.
A reprezentanca v letu 2017 ni odigrala nobene prijateljske tekme, zato pa je selektor Katanec v sklopu
tako imenovane B reprezentance v januarju 2017
preizkusil nekatere nove kandidate za A reprezentanco na mednarodnem turnirju v Abu Dhabiju.
V Združenih Arabskih Emiratih je B reprezentanca
remizirala proti Savdski Arabiji in zmagala proti reprezentanci Finske. Turnir ni bil odigran znotraj uradnega FIFA koledarja mednarodnih tekem, zato je
selektor na akcijo povabil večinoma igralce slovenskih klubov.
Nacionalni nogometni center Brdo je bil tudi v letu
2017 dom slovenske A reprezentance, ki je v najboljši meri izkoriščala odlične pogoje za delo.
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SL VENIJA
Datum

Kraj

Tekma

04 .09. 201 6

V IL NA

08.1 0. 201 6

L J U B L J ANA

1 1 .1 0. 201 6

L J U B L J ANA

1 1 .1 1 . 201 6

TA’Q AL I

26.03. 201 7

Gl as g ow

1 0.06. 201 7

L j u b l j ana

01 .09. 201 7

Trnava

04 .09. 201 7

L j u b l j ana

05.1 0. 201 7

L ondon

08.1 0. 201 7

L j u b l j ana

LITVA : SLOVENIJA
SLOVENIJA : SLOVAŠKA
SLOVENIJA : ANGLIJA
MA LTA : SLOVENIJA
Škotska : Slovenija
Slovenija : Malta
Slovaška : Slovenija
Slovenija : Litva
A nglija : Slovenija
Slovenija : Škotska

24

Rezultat

1

prepovedanih
položajev

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

25

rdeči
karton

Strelci

10
45
kotov v
obrambi

57
kotov
v napadu

132 143

RUMENIH KARTONOV

2
ILIČIĆ
JOSIP

1
CESAR
BOŠTJAN

PREJETIH

ASISTENC

prejetih
prekrškov

3

10

DANIH

7

storjenih
prekrškov

2
BEZJAK
ROMAN

1

VERBIČ
BENJAMIN

1
KRHIN
RENE

KRONAVETER
ROK

1
MILIVOJE
NOVAKOVIĆ

1

1

VRATNICA

VALTER
BIRSA

143
strelov
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NASTOPI IGRALCEV ZA A REPREZENTANCO V LETU 2017

Ime in priimek

Št. nastopov

1. Iličić Josip
2. Oblak Jan
3. Cesar Boštjan
4. Jokić Bojan
5. Kurtič Jasmin
6. Mevlja Miha
7. Verbič Benjamin
8. Bezjak Roman
9. Birsa Valter
10. Krhin Rene
11. Matavž Tim

6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Rotman Rajko
Skubic Nejc
Repas Jan
Struna Aljaž
Vetrih Amedej
Šporar Andraž
Viler Mitja
Berić Robert
Delamea Mlinar Antonio
Kampl Kevin
Novaković Milivoje
Omladič Nik
Palčič Matej
Samardžić Miral
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MLAJŠE REPREZENTANCE
Reprezentanca do 21 let je pod vodstvom selektorja Primoža Glihe v letu
2017 pričela s tekmovanjem za uvrstitev
na Evropsko prvenstvo, ki ga bosta v letu
2019 gostila Italija in San Marino.
V okviru kvalifikacij je odigrala pet kvalifikacijskih tekem in dosegla 3 zmage, remi
in poraz, kar jo trenutno uvršča na visoko
2. mesto v svoji tekmovalni skupini.
Poleg kvalifikacijskih tekem je reprezentanca odigrala tudi štiri prijateljske tekme
in sicer marca v Zagrebu proti Hrvaški,
junija v Kijevu proti Finski in Črni Gori ter
septembra v Citadelli proti Italiji.

Reprezentanca do 19 let (letnik 1999,
pod vodstvom selektorja Igorja Benedejčiča) se kljub dobrim predstavam ni uspela
uvrstiti v drugi del kvalifikacij za uvrstitev
na Evropsko prvenstvo. V prvi tekmi proti
Madžarski je prejela zadetek iz prekinitve
v samem zaključku tekme in doživela poraz. Turnir je nadaljevala z visoko zmago
proti Malti ter zaključila z remijem proti
domači reprezentanci Nizozemske, ki ji je
uspelo izenačiti v sodnikovem podaljšku.
Ta remi proti Nizozemski je žal pomenil,
da se v naslednji krog kvalifikacij uvrstita
reprezentanci Nizozemske in Madžarske. V
januarju 2017 se je reprezentanca udeležila tradicionalnega turnirja Granatkin, ki že
vrsto leto poteka v St. Petersburgu in tam
odigrala 6 mednarodnih tekem. Poleg tega
je v sklopu priprav na jesenske UEFA kvalifikacije odigrala še 7 prijateljskih tekem in
zabeležila 3 zmage, 3 remije in 1 poraz.
Reprezentanca do 18 let (letnik 2000,
pod vodstvom Agrona Šalje) je nadaljevala svojo pot v Elite Round po uspešnih jesenskih kvalifikacijah v letu 2016. Program
dela je bil podrejen pripravam za nastop
v drugem krogu kvalifikacij, ki se je odvijal v drugi polovici meseca marca v BIH. V
sklopu priprav je reprezentanca v začetku
februarja odigrala dve prijateljski tekmi z
Grčijo ter nato še dve prijateljski tekmi z
Belorusijo ter zabeležila zmago, poraz in
dva remija. V drugem krogu UEFA kvalifikacij je naša reprezentanca zabeležila 2
remija (BIH, Češka) in poraz proti Angliji, ki
je kasneje postala svetovni prvak v tej ka-
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tegoriji, kar je bilo premalo za uvrstitev na
EP. Še posebej je potrebno izpostaviti, da je
bila reprezentanca proti BIH in Češki boljši
nasprotnik, vendar tega na žalost ni znala
rezultatsko nadgraditi. V drugi polovici leta
je reprezentanco prevzel selektor Igor Benedejčič in z njo odigral prijateljsko tekmo
z Italijo, ki se je zaključila z rezultatom 3:3.

Reprezentanca do 17 let, (letnik 2001,
pod vodstvom Dušana Kosiča) je v okviru
priprav na jesenske kvalifikacije v aprilu mesecu gostila UEFA razvojni turnir v
NNC Brdo in premagala vse tri nasprotnike. Priprave na kvalifikacije je nadaljevala
z dvema prijateljskima tekmama z Avstrijo
proti katerim je dosegla zmago in poraz. V
avgustu se je v Kijevu udeležila močnega
turnirja Bannikov. Glede na dejstvo, da je
selektor Dušan Kosič predčasno prekinil
pogodbo, je vodenje reprezentance prevzel Agron Šalja, ki je zaključil pripravljalno
obdobje v septembru z dvema tekmama
proti Hrvaški. Kvalifikacije, ki so potekale
v Belorusiji v oktobru mesecu je reprezentanca zaključila na drugem mestu in se
uvrstila v 2. krog UEFA kvalifikacij ter pri
tem zabeležila 2 zmagi proti Kazahstanu in
Belorusiji in poraz proti Franciji.
Reprezentanca do 16 let (igralci letnika 2002 pod vodstvom Agrona Šalje) je leto
2017 pričela kot svoje prvo tekmovalno leto
v mednarodnem okolju. Prve mednarodne
izkušnje je reprezentanca pridobivala na
Turnirju Narodov, na katerem je odigrala 5
tekem. Na turnirju se je izkazalo, da igralci
nimajo izkušenj na mednarodnem nivoju,
saj so imeli velike težave pri prilagajanju na
hitrost in dinamiko same igre. V avgustu je
gostila reprezentanco Združenih Arabskih
Emiratov ter novembra odigrala še dve tekmi s hrvaškimi vrstniki.
NZS je tretje leto zapored, torej tudi v letu
2017 nadaljevala z organizacijo regijskih
centrov NZS. V letu 2017 smo RC organizirali za igralce rojene po 01.01.2003. Delovanje centrov je koordiniral Borut Jarc, skupaj
s trenerji nogometnih oddelkov Gimnazije
Šiška. V sklopu 29 treningov so opravili širši
izbor 44 igralcev, ki bodo v letu 2018 kandidirali za mesto v reprezentanci U15.
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Tekme U21 reprezentance v letu 2017
Datum

Kraj

Tekma

23.03.
01.06.
06.06.
08.06
04.09.
05.10.
08.10.
09.11
14.11.

Zagreb
Ajdovščina
Kijev
Kijev
Citadella
Luksemburg
Podgorica
Nova Gorica
Domžale

Hrvaška : Slovenija
Slovenija : Luksemburg
Slovenija : Finska
Črna Gora : Slovenija
Italija : Slovenija
Luksemburg : Slovenija
Črna Gora : Slovenija
Slovenija : Črna Gora
Slovenija : Francija

Rezultat

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

Vrsta tekme

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

Tekme U19 reprezentance v letu 2017
Datum

Kraj

Tekma

09.01.
11.01.
13.01.
16.01.
18.01.
21.01.
21.03.
23.03.
07.06.
15.08.
17.08.
29.08.
31.08.
04.10.
07.10.
10.10.

St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
Ajdovščina
Ajdovščina
E. Rošickeho
Brdo pri Kranju
Brdo pri Kranju
Slovenske Konjice
Zreče
Ter Specke
Gravenzande
Gravenzande

Moldavija : Slovenija
Slovenija : Iran
Slovenija : St. Petrsburg
Slovenija : Kazahstan
Slovenija : Latvija
Slovenija : Bolgarija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Srbija
Češka : Slovenija
Slovenija : ZAE
Slovenija : ZAE
Slovenija : Kazahstan
Slovenija : Kazahstan
Slovenija : Madžarska
Slovenija : Malta
Slovenija : Nizozemska

Rezultat

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

Vrsta tekme

Turnir Granatkin
Turnir Granatkin
Turnir Granatkin
Turnir Granatkin
Turnir Granatkin
Turnir Granatkin
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Kvalifikacije za EP
Kvalifikacije za EP
Kvalifikacije za EP

Tekme U18 reprezentance v letu 2017
Datum

Kraj

Tekma

07.02.
09.02.
28.02.
02.03.
23.03.
25.03.
28.03.
09.08.

Koper
Dekani
Ajdovščina
Ajdovščina
Etno Selo
Bijeljina
Etno Selo
Ajdovščina

Slovenija : Grčija
Slovenija : Grčija
Slovenija : Belorusija
Slovenija : Belorusija
Slovenija : BIH
Anglija : Slovenija
Češka: Slovenija
Slovenija : Italija

Rezultat

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

Vrsta tekme

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

UVRSTITEV

V ELITE ROUND
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Tekme U17 reprezentance v letu 2017
Datum

Kraj

Tekma

19.04.
21.04.
23.04.
16.06.
18.06.
16.08.
17.08.
19.08.
20.08.
19.09.
21.09.
19.10.
22.10.
25.10.

NNC Brdo
NNC Brdo
NNC Brdo
Bad Radkenburg
Gornja Radgona
Kijev
Kijev
Kijev
Kijev
Zagreb
Krško
Mogiliev
Mogiliev
Orsha

Slovenija : Luksemburg
Ferski Otoki : Slovenija
Slovenija : Litva
Avstrija : Slovenija
Slovenija : Avstrija
Izrael : Slovenija
Slovaška : Slovenija
Latvija : Slovenija
Belorusija : Slovenija
Hrvaška : Slovenija
Slovenija : Hrvaška
Belorusija : Slovenija
Kazahstan : Slovenija
Francija : Slovenija

Rezultat

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

Vrsta tekme

UEFA Razvojni turnir
UEFA Razvojni turnir
UEFA Razvojni turnir
Prijateljska
Prijateljska
Turnir Bannikov
Turnir Bannikov
Turnir Bannikov
Turnir Bannikov
Prijateljska
Prijateljska
Kvalifikacije za EP
Kvalifikacije za EP
Kvalifikacije za EP

Tekme U16 reprezentance v letu 2017
Datum

Kraj

Tekma

25.04.
26.04.
27.04.
29.04.
01.05.
08.08.
10.08.
19.11.
21.11.

Ajdovščina
Gorica
Ajdovščina
Brda
Miren
NNC Brdo
NNC Brdo
Novigrad
Novigrad

ZDA : Slovenija
Anglija : Slovenija
Slovenija : Rusija
Slovenija : Malezija
Slovenija : ZAE
Slovenija : ZAE
Slovenija : ZAE
Slovenija : Hrvaška
Slovenija : Hrvaška

Rezultat

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

Vrsta tekme

Turnir Narodov
Turnir Narodov
Turnir Narodov
Turnir Narodov
Turnir Narodov
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
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ŽENSKE REPREZENTANCE
Ženska A reprezentanca je pod vodstvom selektorja Damirja Roba v letu 2017 pričela s tekmami v mesecu marcu, ko je odigrala štiri prijateljske
tekme v okviru turnirja Is Ženska A reprezentanca je
pod vodstvom selektorja Damirja Roba v letu 2017
pričela s tekmami v mesecu marcu, ko je odigrala
štiri prijateljske tekme v okviru turnirja Istria Cup v
Umagu, nato pa je reprezentanca med aprilom in
junijem odigrala še tri prijateljske tekme z reprezentancama Madžarske in Albanije. Nadaljevala je s
kvalifikacijami za SP, v okviru katerih je odigrala tri
tekme v svoji skupini, dve na domačem igrišču in
eno v gosteh. Trenutno reprezentanca v svoji skupini zaseda 4. mesto.
Mladinska reprezentanca deklet (DU19) je
pod vodstvom selektorice Petre Mikeln med majem
in septembrom odigrala šest prijateljskih tekem na
katerih je dosegla tri zmage, dva poraza in en neodločen izid. Kvalifikacijski turnir za EP je oktobra potekal v Kazahstanu. Naša reprezentanca se je pomerila
z reprezentancami Walesa, Kazahstana in Anglije ter
dosegla eno zmago, en neodločen izid in en poraz.
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Kot drugo uvrščena v svoji skupini se je uvrstila v 2.
krog kvalifikacij za EP (Elite round).

Kadetska reprezentanca deklet (DU17) pod
vodstvom selektorice Tine Kelenberger se je v mesecu aprilu udeležila UEFA razvojnega turnirja na
Brdu pri Kranju, kjer je s tremi zmagami proti Litvi,
Madžarski ter Luksemburgu postala zmagovalka
turnirja. Od julija do septembra je odigrala še 4 prijateljske tekme, kjer je dosegla tri zmage in en neodločen izid. Kvalifikacijski turnir za EP je oktobra
potekal v Nacionalnem nogometnem centru Brdo,
kjer so se naša dekleta pomerila z reprezentancami
Finske, Italije in Malte ter se z eno zmago in dvema
neodločenima rezultatoma drugič v zgodovini uvrstile v 2. krog kvalifikacij za EP (Elite round).
tria Cup v Umagu, nato pa je reprezentanca med
aprilom in junijem odigrala še tri prijateljske tekme
z reprezentancama Madžarske in Albanije. Nadaljevala je s kvalifikacijami za SP, v okviru katerih je
odigrala tri tekme v svoji skupini, dve na domačem
igrišču in eno v gosteh. Trenutno reprezentanca v
svoji skupini zaseda 4. mesto.
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Tekme ženske A reprezentance v letu 2017
Datum

Kraj

Tekma

01.03.
03.03.
06.03.
08.03.
05.04.
06.06.
09.06.
16.09.
20.10.
24.10.

Umag
Umag
Umag
Umag
Telki
Elbasan
Tirana
Ingolstadt
Domžale
Ajdovščina

Slovenija : Tajvan
Slovenija : Slovaška
Slovenija : S. Irska
Slovenija : Hrvaška
Slovenija : Madžarska
Slovenija : Albanija
Slovenija : Albanija
Slovenija : Nemčija
Slovenija : Češka
Slovenija : Ferski Otoki

Rezultat

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

Vrsta tekme

Turnir-Istria Cup
Turnir-Istria Cup
Turnir-Istria Cup
Turnir-Istria Cup
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Kval. tekma za SP
Kval. tekma za SP
Kval. tekma za SP

Tekme reprezentance deklet U19 v letu 2017
Datum

Kraj

Tekma

10.05.
16.05.
18.07.
20.07.
26.09.
28.09.
18.10.
21.10.
24.10.

St. Veit an der Glan
Odranci
Brdo
Brdo
Zalaegherszeg
Bakovci
Kazakstan, Shymkent
Kazakstan, Shymkent
Kazakstan, Shymkent

Avstrija : Slovenija
Slovenija (99',00') : Rusija (98', 99')
Slovenija U19 : Slovenija U17
Slovenija : ŽNK Olimpija Članice
Madžarska : Slovenija
Slovenija : Madžarska
Wales : Slovenija
Slovenija : Kazahstan
Slovenija : Anglija

Rezultat

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

Vrsta tekme

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

UVRSTITEV

V ELITE ROUND

Tekme reprezentance deklet U17 v letu 2017
Datum

Kraj

Tekma

13.04.
15.04.
17.04.
25.07.
27.07.
12.09.
14.09.
23.10.
26.10.
29.10.

Brdo
Brdo
Brdo
Brdo
Brdo
Brdo
Brdo
Brdo
Brdo
Brdo

Slovenija : Litva
Slovenija : Madžarska
Slovenija : Luksemburg
Slovenija WU17: Slovenija WU19
Slovenija WU17 : ŽNK Radomlje
Slovenija : Škotska
Slovenija : Škotska
Slovenija : Finska
Italija : Slovenija
Malta : Slovenija

UVRSTITEV

V ELITE ROUND

Rezultat

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

Vrsta tekme

UEFA razvojni turnir
UEFA razvojni turnir
UEFA razvojni turnir
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prvi krog kvalifikacij za EP
Prvi krog kvalifikacij za EP
Prvi krog kvalifikacij za EP
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FUTSAL REPREZENTANCE
Slovenska članska futsal reprezentanca

pod vodstvom selektorja Andreja Dobovičnika v letu
2017 ni igrala kvalifikacij, saj si je nastop na EP 2018 v
Ljubljani zagotovila kot gostiteljica prvenstva.
Z namenom uspešnega nastopanja na EP 2018 je zato
odigrala številna prijateljska srečanja in izvedla tudi
nekaj krajših priprav skozi celotno leto 2017. Ob koncu
slednjega je bila članska reprezentanca Slovenije na
uradni jakostni lestvici UEFA na 7. mestu in na neuradni lestvici FIFA na 12 mestu.
Od nastopov reprezentance v letu 2017 zagotovo izstopajo tri srečanja proti Japonski v pomladanskem
delu leta in dve srečanji proti Nemčiji na začetku jeseni. Omeniti velja tudi srečanje s kasnejšimi evropskimi
prvaki Portugalci v decembru pred EP 2018.

Futsal reprezentanca U21 je pod vodstvom selektorja Tomislava Horvata v letu 2017 odigrala 6 prijateljskih tekem, pri čemer je dosegla 4 zmage in dva neodločena izida. Selektor je ponudil priložnost mladim

igralcem, ki trkajo na vrata članske A izbrane vrste, kar
se je izkazalo z igrami enega od njih na EP 2018.
V letu 2017 je s tekmami v mednarodnem prostoru
pričela tudi futsal selekcija U19, ki je v prvem delu
leta odigrala razvojni turnir, ki smo ga gostili. Prav tako
smo bili v novembru gostitelji kvalifikacijskega turnirja
za Olimpijske igre mladih (YOG 2018). Obe tekmovanji
smo organizirali v Podčetrtku. Ob tem je selekcija U19
tekom leta izvedla skupne priprave ter odigrala dve
prijateljski srečanji.
Prvič smo v letu 2017 izvedli selekcioniranje ženske
futsal selekcije, ki jo v letu 2018 čakajo kvalifikacijske
tekme za nastop na evropskem prvenstvu.
Selekciji U19 in ženska futsal selekcija sta v letu 2017
pričeli z delovanjem in s tem NZS sledi sklepom UEFA o
uvedbi uradnih tekmovanj v teh starostnih kategorijah.
Prav tako smo v jesenskem delu leta 2017 pričeli s selekcioniranjem igralcev v starostni kategoriji U17 in
prvič tudi U15.

Tekme futsal A reprezentance v letu 2017
Datum

Kraj

Tekma

Rezultat

Vrsta tekme

28.01.
29.01.
31.01.
22.02.
03.04.
04.04.
06.04.
25.09.
26.09.
13.11.
14.11.
05.12.
06.12.

Tychy
Tychy
Tychy
Zalaegerszek
Kidričevo
Velenje
Laško
Maribor
Kidričevo
Zagorje ob Savi
Laško
Litija
Ljubljana

BIH : Slovenija
Poljska : Slovenija
Slovenija : Finska
Madžarska : Slovenija
Slovenija : Japonska
Slovenija : Japonska
Slovenija : Japonska
Slovenija : Nemčija
Slovenija : Nemčija
Slovenija : Poljska
Slovenija : Poljska
Slovenija : Portugalska
Slovenija : Portugalska

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

Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska

Tekme futsal U21 reprezentance v letu 2017
07.11.
Caminha
Portugalska : Slovenija
08.11.
Caminha
Portrugalska : Slovenija
01.01.
Škofja Loka
Slovenija : Slovaška
08.01
Vrhnika
Slovenija : Slovaška
25.01.
Umag
Francija : Slovenija
26.01.
Umag
Slovenija : Francija

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

Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska

Tekme futsal U19 reprezentance v letu 2017
19.04.
Podčetrtek
Slovenija : Madžarska
20.04.
Podčetrtek
Slovenija : Slovaška
22.04
Podčetrtek
Slovenija : Ukrajina
01.11.
Podčetrtek
Slovenija : Češka
02.11.
Podčetrtek
Slovenija : Romunija
04.11.
Podčetrtek
Slovenija : Italija

4:6
9:2
3:6
1:5
4:4
2:2

Razvojni turnir
Razvojni turnir
Razvojni turnir
Kvalifikacije YOG
Kvalifikacije YOG
Kvalifikacije YOG
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ZMAGOV

V ALNOST
Z nam lastno borbenostjo se trudimo vedno znova doseči zmago, pri čemer vztrajno in
prodorno zasledujemo svoje namene in cilje. Zavedamo se, da ustvarjamo prihodnost, tako na
tekmovalnem kot tudi poslovnem in družbenem področju, zato povsod stremimo k odličnosti.

K LU B S K A T E K M OVA N J A

2015

46.773

43.086

38.075

V letu 2017 je bilo v okviru klubskih tekmovanj NZS odigranih 2.775 tekem. Za njihovo organizacijo in izvedbo so z vrsto aktivnosti
in opravil skrbeli tekmovalni organi, ki so nadzorovali regularnost in kredibilnost vseh tekmovanj v organizaciji NZS. Vodenje tekmovanj namreč zajema vse od priprave predlogov tekmovalnih koledarjev, izvedbe žrebanj in priprave tekmovalnih razporedov,
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.

2016

2017

MLADI
DO 18.
LETA

24

AMATERJI

FUTSAL

ŽENSKE

325

1.392
2.456

3.626

14.768

27.833

Število registriranih igralcev v obdobju 2015-2017.

NEAMATERJI

EKIP
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KLUBSKA TEKMOVANJA
Tekmovalni organi NZS so v članski kategoriji v letu
2017 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, v kateri nastopa 10 ekip iz MNZ Koper
in MNZ Nova Gorica (tekmovanje v sezoni 2017/2018
vodi MNZ Koper);
- 3. SNL center, v kateri nastopa 14 ekip iz MNZ Ljubljana in MNZ Gorenjske Kranj (tekmovanje v sezoni
2017/2018 vodi MNZ Ljubljana);
- 3. SNL sever, v kateri nastopa 14 ekip iz MNZ Celje, MNZ Maribor in MNZ Ptuj (tekmovanje v sezoni
2017/2018 vodi MNZ Celje);
- 3. SNL vzhod, v kateri nastopa 14 ekip iz MNZ Lendava in MNZ Murska Sobota (tekmovanje v sezoni
2017/2018 vodi MNZ Lendava).
V mladinskih kategorijah so bila pod vodstvom tekmovalnih organov NZS organizirana tekmovanja v
1. slovenski mladinski ligi, 1. slovenski kadetski ligi,
Mladinskem 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 Ptuj (2. SML in 2.

SKL vzhod) ter MNZ Koper (2. SML in 2. SKL zahod).
V organizaciji NZS so tudi v letu 2017 potekala vsa
ženska tekmovanja, in sicer Slovenska ženska nogometna liga in Ženski pokal, Liga deklet U17 ter tekmovanja starejših (U15) in mlajših deklic (U13).
Z namenom poenotenja organizacijskih kriterijev na
vseh nivojih in v vseh starostnih kategorijah je strokovna služba NZS v mesecu februarju organizirala
tradicionalni seminar za delegate na tekmah v organizaciji NZS.
V letu 2017 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 moč ogledati 43
prenosov tekem:
• 22 tekem 2. slovenske nogometne lige,
• 11 tekem Pokala Slovenije,
• finalno tekmo Mladinskega pokala NZS,
• finalno tekmo Ženskega pokala NZS,
• 5 tekem 1. Slovenske ženske nogometne lige,
• 1 tekmo v 1. slovenski mladinski ligi in 1. slovenski
kadetski ligi ter
• finalno tekmo Nike Premier Cup.
MNZ MURSKA
SOBOTA KLUBI

287

KLUBOV

MNZ MARIBOR
KLUBI

MNZ KRANJ
KLUBI

NOGOMET: 21

ŽENSKI NOGOMET: 1
FUTSAL: 1

NOGOMET: 39

NOGOMET: 29

MNZ LENDAVA

ŽENSKI NOGOMET: 1
FUTSAL: 1

KLUBI

NOGOMET: 21

ŽENSKI NOGOMET: 1
FUTSAL: 4

ŽENSKI NOGOMET: 0
FUTSAL: 0

MNZ NOVA
GORICA KLUBI

NOGOMET: 12

MNZ PTUJ

ŽENSKI NOGOMET: 0
FUTSAL: 4

KLUBI

NOGOMET: 34

ŽENSKI NOGOMET: 1
FUTSAL: 3

MNZ CELJE
KLUBI

MNZ KOPER
KLUBI

NOGOMET: 19

ŽENSKI NOGOMET: 0
FUTSAL: 4

MNZ LJUBLJANA
KLUBI

NOGOMET: 26

ŽENSKI NOGOMET: 1
FUTSAL: 3

NOGOMET: 51

ŽENSKI NOGOMET: 3
FUTSAL: 7
25

K LU B S K A T E K M OVA N J A

26

STR AST / Z M AG OVAL N O S T / OD PRTOST / SPOŠTLJ IVOS T / O DG OVO R N O S T

ZMAGOVALCI TEKMOVANJ 2016/2017
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

Maribor
Triglav Kranj
Nafta 1903
Maribor B
AŠK Bravo
Cherrybox 24 Tabor Sežana
Maribor
NOGA Triglav
Maribor
Mura
Mura
Drava Ptuj
Kalcer Radomlje
Kalcer Radomlje
Kalcer Radomlje
Maribor
Maribor
Domžale

POKALNA TEKMOVANJA
Pokal Slovenije
Mladinski pokal
Nike Premier Cup

Domžale
Maribor
Domžale

Tekmovanja žensk
SŽNL
Liga deklet U17
Ženski pokal NZS
Tekmovanje deklic U15
Tekmovanje deklic U13

ŽNK Olimpija Ljubljana
ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
ŽNK Teleing Pomurje Beltinci
ŽNK Teleing Pomurje Beltinci

Tekmovanja Futsal
1. SFL
2. SFL
Futsal pokal
Superpokal 2017
Liga U19
Liga U17
Liga U15
Liga U13
Ženska futsal liga

Proen Maribor
FC Ivančna Gorica
Proen Maribor
FC Litija
FC Litija
KMN Slovenske Gorice
FC Ptuj
FC Ptuj
KMN Slovenske Gorice
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Prva liga Telekom Slovenije
V letu 2017 se je zaključila 26. sezona Prve lige Telekom
Slovenije, ki jo je po 36 odigranih krogih osvojil NK Maribor s skupno 73 točkami. Drugo mesto je osvojila ND
Gorica, s skupno 60 osvojenimi točkami, na tretjem
mestu je bila NK Olimpija, s prav tako 60 točkami. Četrto mesto so osvojile NK Domžale s 56 točkami.
Prva štiri moštva prvenstva so si tako priborila nastopanje v evropskih klubskih tekmovanjih, saj so
naslov pokalnega prvaka osvojile NK Domžale.
Iz prvoligaške druščine sta se po koncu sezone poslovila Radomlje in Koper, napredovanje pa sta si
zagotovila Triglav in Ankaran. V letu 2017 je bilo sicer odigranih 180 prvoligaških tekem, na katerih so
nogometaši dosegli 463 zadetkov, kar v povprečju
pomeni 2,57 zadetka na prvenstveno tekmo.
V sezoni 2016/2017 je bila Prva liga Telekom Slovenije
daleč najbolj gledan domač športni dogodek, saj si je
prenose tekem na TV ogledalo več kot 5 milijonov TV
gledalcev oziroma 76.103 gledalcev na tekmo. To pomeni, da je v letu 2017 skupno število gledalcev prenosov tekem Prve lige Telekom Slovenije prvič preseglo
število gledalcev prenosov tekem UEFA Lige prvakov.
Število televizijskih prispevkov se je v sezoni
2016/2017 v primerjavi s predhodno sezono povečalo za 91 odstotkov, na skupaj 416 prispevkov,

medtem ko so slovenske medijske hiše o Prvi ligi
Telekom Slovenije poročale kar 16 ur in 30 minut
oziroma 125 odstotkov več kot v sezoni 2015/2016.
Televizijski partner je poleg kakovostnih prenosov
in prispevkov poskrbel tudi za televizijski prenos
žreba tekmovalnih parov za sezono 2017/2018, ki je
potekal v Nacionalnem nogometnem centru Brdo.
Rast televizijske gledanosti je skupaj z vzpodbudnimi
tekmovalnimi in organizacijskimi dejavniki vplivala
tudi na obisk gledalcev na stadionih. Povprečno si je
eno prvenstveno tekmo v letu 2017 ogledalo 1.381
gledalcev, vse tekme skupaj pa 248.750 gledalcev.
Nogometna zveza Slovenije je v sodelovanju s slovenskimi prvoligaši tudi v letu 2017 izvedla družbeno koristno akcijo »Dan čistega športa«, s pomočjo
katere je promovirala prave športne vrednote in
opozarjala na problematiko dopinga v športu.
Letošnje leto je bilo za celotni klubski nogomet tudi
rezultatsko zelo pomembno. Nogometaši Maribora
so se ponovno uvrstili v najelitnejšo Ligo Prvakov,
Slovenijo so v Evropi odlično predstavljali tudi nogometaši Domžal, slovenski klubski nogomet pa je
še dodatno napredoval tudi na račun razširitve druge slovenske nogometne lige.

76.103
61.631
30.182 36.379
2013/14

2014/15

2015/16

Povprečno število gledalcev na TV prenos.
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248.750

347

Število gledalcev

13.770

igralcev

GLEDALCEV
OLIMPIJA - MARIBOR

POV PR E ČNO

1.381

GLEDALCEV / TEKMO

463 2,57
71 54 11
17 9
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ENAJSTMETROVK

P OVP RE Č N O

GOLOV

GOLOV NA TEKMO

DOMAČIH
ZMAG
31,67 %

GOSTUJOČIH
ZMAG
40,56 %

AVTOGOLOV

14
5

ZAPOREDNIH
ZMAG
OLIMPIJA
MARIBOR

NASTOPOV
Marko Zalokar
GREGA SORČAN

AVTOGOLOV

JOHN MARY

TEKEM BREZ
PORAZA
Maribor

0:5

ZADETKOV

36

6

ZAPOREDNIH
PORAZOV
RADOMLJE

NAJVIŠJA ZMAGA
RADOMLJE - DOMŽALE

18
TEKEM BREZ
ZMAGE
RADOMLJE

24
rdečih
kartonov

765

RUMENIH KARTONOV
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SLOVENSKI KLUBI V UEFA TEKMOVANJIH 2017/2018
UEFA Liga prvakov (UCL)
12.07.2017
Zrinjski – Maribor
19.07.2017
Maribor – Zrinjski
26.07.2017
Maribor – FH Hafnarfjördur
02.08.2017
FH Hafnarfjördur – Maribor
16.08.2017
Hapoel Beer-Sheva – Maribor
22.08.2017
Maribor – Hapoel Beer-Sheva
13.09.2017
Maribor – Spartak Moskva
26.09.2017
Sevilla – Maribor
17.10.2017
Maribor – Liverpool
01.11.2017
Liverpool – Maribor
21.11.2017
Spartak Moskva – Maribor
06.12.2017
Maribor – Sevilla

1:2
1:1
1:0
0:1
2:1
1:0
1:1
3:0
0:7
3:0
1:1
1:1

2. predkrog
2. predkrog
3. predkrog
3. predkrog
play-off
play-off
skupina E
skupina E
skupina E
skupina E
skupina E
skupina E

UEFA Evropska liga (UEL)
29.06.2017
VPS Vaasa – Olimpija Ljubljana
06.07.2017
Olimpija Ljubljana – VPS Vaasa
29.06.2017
Shirak – Gorica
06.07.2017
Gorica – Shirak
29.06.2017
Domžale – Flora
06.07.2017
Flora – Domžale
13.07.2017
Valur – Domžale
20.07.2017
Domžale – Valur
13.07.2017
Panionios – Gorica
20.07.2017
Gorica – Panionios
27.07.2017
Freiburg - Domžale
03.08.2017
Domžale – Freiburg
17.08.2017
Domžale – Olympique de Marseille
24.08.2017
Olympique de Marseille – Domžale

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

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

Ženska UEFA Liga prvakov
22.08.2017
Zürich – Olimpija Ljubljana
25.08.2017
Olimpija Ljubljana - Minsk
28.08.2017
Birkirkara – Olimpija Ljubljana

2:1
0:5
0:1

kvalif. skupina 6
kvalif. skupina 6
kvalif. skupina 6

UEFA Liga prvakov (UCL)
12.07.2017
Zrinjski – Maribor
19.07.2017
Maribor – Zrinjski
26.07.2017
Maribor – FH Hafnarfjördur
02.08.2017
FH Hafnarfjördur – Maribor
16.08.2017
Hapoel Beer-Sheva – Maribor

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

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

NK Maribor Branik se je kot
državni nogometni prvak v sezoni
2016/2017 uvrstil v kvalifikacije za
UEFA ligo prvakov 2017/2018 (UCL).

NK Domžale se je kot zmagovalec
Pokala Slovenije 2016/2017 uvrstil
v kvalifikacije za UEFA evropsko ligo
2017/2018 (UEL).
ND Gorica se je kot drugo uvrščena
ekipa v državnem prvenstvu
2016/2017 uvrstilo v kvalifikacije za
UEFA evropsko ligo 2017/2018 (UEL).
ŠD NK Olimpija Ljubljana se je
kot tretje uvrščena ekipa v državnem
prvenstvu 2016/2017 uvrstila v
kvalifikacije za UEFA evropsko ligo
2017/2018 (UEL).

Prvak SŽNL 2016/2017 ŽNK
Olimpija Ljubljana se je uvrstil
v kvalifikacije za Žensko UEFA ligo
prvakov 2017/2018.

Prvak 1. SFL 2016/2017 ŠD Brezje
Maribor se je uvrstil v UEFA Futsal
pokal 2017/2018.
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odprtost
Nogomet nas povezuje in druži. S preglednim delovanjem in odkritimi odnosi krepimo medsebojno zaupanje in
odpiramo možnosti za nove zmage. V aktivnosti vključujemo različne skupine in posameznike ter omogočamo
dostopnost do udejstvovanja v vseh sredinah. Odprti smo za nove ideje in gradimo tolerantne odnose, na
podlagi katerih ustvarjamo dobro sodelovanje in dosegamo uspešne rešitve.

MLADINSKI NOGOMET

REGIJSKI

CENTRI MNZ

247
87

1.185
IGRALCEV
ROJENIH LETA
2005 in 2006.

TRENINGOV
NA

LOKACIJAH

150
DNI

reprezentančnih akcij,
prijateljskih tekem in testiranj
nogometnih motoričnih
sposobnosti ter meritev TMG.
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MLADINSKI NOGOMET
V letu 2017 smo na področju mladinskega nogometa
nadaljevali z aktivnostmi skladno v Strategijo NZS 2020
in dolgoročnim Mladinskim programom NZS za obdobje 2013 – 2017, v katerem so jasno zapisani cilji in aktivnosti programa.
Na področju delovanja mlajših reprezentančnih selekcij
je bil poudarek na ekipnem pristopu do dela vseh selektorjev, kar že rezultira tako v tekmovalnem, kot tudi v
strokovnem smislu. Enaki principi v igri znotraj modela
igre v vseh reprezentancah omogočajo lažje prehajanje
mlajših igralcev v starejše starostne kategorije. V rezultatskem smislu lahko rečemo, da je bila sezona dobra,
vendar kljub temu ostaja grenak priokus, saj smo bili tik
pred uvrstitvijo na EP v kadetski kategoriji (igralci rojeni
leta 2000). V 2. krogu UEFA kvalifikacij smo zabeležili edini poraz proti Angliji, ki je kasneje postala kadetski svetovni prvak. Ponovno se je pokazalo, da je velikost baze
zelo pomembna, saj omogoča večjo izbiro in delo z
nadarjenimi igralci. Z veseljem pa ugotavljamo, da smo
kljub majhnosti z dobrim delom lahko konkurenčni
vsem reprezentancam v Evropi. V jesenskih kvalifikacijah za EP je uvrstitev v naslednji krog tekmovanja uspel
kadetski reprezentanci (igralci rojeni leta 2001).
Nadaljevali smo s projektom evidentiranja najbolj nadarjenih igralcev starostne kategorije U15 v okviru
programa Regijski centri NZS (igralci rojeni leta 2003). V
okviru tega projekta smo izpeljali 29 nogometnih aktivnosti v vseh 9 MNZ in evidentirali 322 nadarjenih igralcev, ki so jih predlagali klubi iz vse Slovenije. V projekt
so bili poleg selektorja reprezentance U15 vključeni tudi
selektorji mlajših reprezentanc, direktor reprezentanc in
trenerji, ki delujejo v okviru NPŠŠ.
Na področju delovanja ostalih mladih reprezentančnih
selekcij (U19, U18, U17 in U16) so bile izpeljane vse načrtovane aktivnosti (150 dni reprezentančnih akcij in
prijateljskih tekem, testiranja nogometnih motoričnih
sposobnosti in meritev TMG). Nadaljevali smo tudi z
aktivnostmi v okviru mladinskih Centrov NZS (21), ki so
tako kot v preteklem obdobju, selektorjem omogočali

322

nadarjenih igralcev,

ki so jih predlagali klubi iz vse
Slovenije, je bilo evidentiranih v
starostni kategoriji U15.

boljši pregled nad razvojem igralcem s širšega reprezentančnega seznama.
Na področju programa množičnosti smo v okviru novega projekta Regijski centri MNZ katerega cilj je zagotoviti dodatno strokovno vodeno aktivnost nadarjenim
igralcem v starosti od 11. do 14 leta izvedli 247 treningov na 87 lokacijah. Treningov se je udeležilo 1.185
igralcev rojenih leta 2005 in 2006 iz večine slovenskih
klubov. V projektu poleg trenerjev NZS sodelujejo tudi
trenerji MNZ ter klubski trenerji.
Na področju strokovne literature smo v okviru tehničnega sektorja NZS izdali priročnik Razvojna pot nogometaša, ki predstavlja dodano vrednost strokovni nogometni
literaturi in omogoča vsem trenerjem še boljši vpogled
v mladostnika in njegove značilnosti v posameznem
starostnem obdobju.
V letu 2017 smo v skladu s sprejetimi kriteriji tekmovanja v 2. SML/SKL namenili velik poudarek preventivnim
programom ozaveščanja za igralce na področju zdravja
in dopinga. V sodelovanju s Slovensko antidoping organizacijo (SLOADO) smo v mesecu februarju in marcu
izpeljali delavnice na temo nevarnosti dopinga v športu. Namen delavnic je bil predvsem ozavestiti mlade
igralce o nevarnosti jemanja nedovoljenih poživil in
vpliva na njihovo zdravje. Predavanj se je udeležilo 732
športnikov in spremljevalnega osebja. Kasneje pa smo
tudi prvič izvedli kontrole dopinga za igralce na ligaških
tekmah 2. SML/SKL ter hkrati nadaljevali s testiranjem
igralcev v 1. SML/SKL.
V sodelovanju z Gimnazijo Šiška in ŠCPET smo tudi v
letu 2017 uspešno izvajali aktivnosti v okviru Nogometnih oddelkov, ki v Sloveniji že 17 leto predstavljajo
edinstven model povezovanja vzgojno izobraževalnega sistema in športa, nadaljuje zastavljeno delo in predstavlja vzorec dobre organiziranosti in strokovnosti. V
letošnjem letu smo uspešno vpisali četrto generacijo
deklet, ki obiskujejo ženski nogometni oddelek.

29

AKTIVNOSTI

evidentiranja najbolj nadarjenih
igralcev starostne kategorije U15
v vseh devetih MNZ.
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NOGOMET ZA VSE
Za ustvarjanje odprtega in stabilnega nogometnega okolja, kjer
omogočamo uresničevanje nogometnih ambicij množici nogometnih navdušencev obeh spolov je najpomembnejši spodnji del
dvojne piramide nogometne vizije in strategije. Na družbo vplivamo z našimi vrednotami kot so odgovornost, spoštljivost in solidarnost, predvsem pa z vzgojo množice mladih, katerih večina bo
nadaljevala pot v amaterskem nogometu. Čeprav ima množični
nogomet svojo piramido in področje delovanja pa je tesno povezan z vrhunskim nogometom, saj na področju otroškega nogometa zagotavlja vpis bodočih vrhunskih nogometašev.
Konec leta 2017 smo imeli 46.773 registriranih nogometašev in
nogometašic od tega kar 27.833 mladih. Te številke razkrivajo, da
je nogomet najbolj popularna športna zvrst v Sloveniji. Čeprav
smo lahko ponosni na skupno število, pa so izziv prihodnosti programi množičnosti v članski konkurenci. Želimo si, da bi bil osip
registriranih nogometašev čim manjši in da bi le ti ostali v nogometu čim daljše obdobje. Zato smo v letu 2017 posebno pozornost namenili veteranskemu nogometu in preizkusili nogomet
za starostnike v obliki hodečega nogometa.
Tudi v letu 2017 smo spodbujali programe otroških nogometnih
šol in vrtcev za popularizacijo nogometa in s tem vplivali na čim
večji prvi vpis v nogometne programe klubov. Vse več klubov razume obstoj programa otroških nogometnih šol kot del mladinskega programa kluba in organizirano strokovno vodeno delo
pri zagotavljanju vpisa v nogometne šole pri najmlajših. Sedaj pa
spoznavajo še program nogometnih vrtcev, ki je zelo občutljivo
področje delovanja saj zahteva posebno strokovno znanje in pristope zaradi občutljive populacije, katerim se mora nogomet podrejati v polni meri. Zato smo ustvarili navodila in usmeritve pri
delu, ki jih mora upoštevati vsak klub pri organizaciji gibalno nogometnih uric za najmlajše. V pomoč pri delu v zlati dobi učenja
in organizaciji nogometnih šol smo v začetku leta izdali priročnik
Razvojna pot nogometaša. Otroški mladinski nogomet je s tem
dobil nov zagon in pomoč za še bolj strokovno delo po klubih.
Nogomet za vse je v mlajših selekcijah prepleten s programi kvalitete. Selektivni proces mora biti strokovno voden in usmerjen
ter v dobi otroštva široko postavljen, da meje med množičnostjo
in kvaliteto zbledijo. Ta proces prepletanja izvaja program Regijskih centrov, kjer široka množica mladih nogometašev dobi priložnost za napredek in hkrati za izbor v široko selekcijo ob koncu
tega programa v starostni kategoriji U-14.
Dejavni smo bili tudi na področju socialne odgovornosti, kamor
spadajo nogometni programi za romske skupnosti, brezdomce,
programi Specialne Olimpijade Slovenije in nogometne počitnice, ki jih izvajamo v sodelovanju z Rdečim Križem Slovenije.
Med programe Nogometa za vse spadajo tudi nogometne počitnice, festivali, akcije Rad igram nogomet, turnirji za U-9 in U-11,
zimska nogometna liga U-13 in drugi, ki jih kot del tega programa izvajajo v medobčinskih nogometnih zvezah, kjer za vsebine
množičnosti skrbi 10 regijskih vodij.
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ŽENSKI NOGOMET
Na področju ženskih klubskih tekmovanj so bila v
letu 2017 pod okriljem NZS na državni ravni vodena tekmovanja v kategorijah članic, kadetinj U17 ter
deklic U15 in U13. V sezoni 2017/2018 je v člansko
tekmovanje SŽNL vstopilo 9 klubov. V Ligi deklet
U17 nastopa 10 ekip. Dekleta U15 so bila razdeljena
v dve skupini (vzhod in zahod), na vzhodu so 4, na
zahodu pa 6 ekip. V kategoriji deklet U13 nastopa 12
ekip, 7 na zahodu in 5 na vzhodu. V zimskem času
so bili izvedeni tudi zimski turnirji za dekleta v kategoriji U15 in U13 ter festivalni dnevi za dekleta U11.
Naslov državnih prvakinj 2016/2017 so osvojile
igralke ŽNK Olimpija. Pokalni naslov je pripadel
igralkam ŽNK Beltinci, ki so v finalu premagale ekipo ŽNK Rudar Škale. V kategoriji kadetinj so naslov
prvakinj osvojile igralke ŽNK Beltinci, ki so bile najboljše tudi v kategoriji mlajših in starejših deklic.
V elitnem ženskem evropskem klubskem tekmovanju (angl. UEFA Women's Champions League) je NZS
kot državni prvak zastopala ŽNK Olimpija. Klubu je
pripadla tudi organizacija kvalifikacijskega turnirja,
ki se je avgusta odvijal v Ljubljani. Državne prvakinje so v Sloveniji gostile prvakinje Švice, Belorusije
in Malte. Ekipa ŽNK Olimpija se ni uvrstila v elitno
Ligo prvakinj, saj so z dvema porazoma in eno zmago v skupni zasedle tretje mesto.
V kategoriji starejših deklic je v sezoni 2017/2018 po
predhodnem sklepu prišlo do spremembe načina

1.303

2013

1.640

2014

igre, in sicer iz igre 7:7 na način igranja 9:9 (po pravilih tekmovanja dečkov U13).
V nogometnih oddelkih Gimnazije Šiška in ŠCPET
interes deklet za nogomet narašča, skupaj je trenutno v trenažni proces v štirih letnikih vpisanih 29 nogometašic, od tega jih je 15 stalnih reprezentantk. V
trenažnem procesu deklet sta redno sodelovali obe
selektorici dekliških reprezentanc.
Na področju promocije ženskega nogometa smo
nadaljevali s projektom NZS »Rada igram nogomet,
in ti?«, že tretje leto zapored pa smo pod okriljem
FIFA programa izvajali tudi festivalne dneve v okviru projekta »Živi svoje sanje« (angl. Live your goals),
in sicer v Novi Gorici v okviru Turnirja narodov, pred
prijateljsko tekmo moške A reprezentance v Stožicah, ter v sklopu Čarobnega dne v parku Tivoli v
Ljubljani. V preteklem letu se je Nogometna zveza
Slovenije pridružila tudi kampaniji Evropske nogometne zveze (UEFA) »We play strong«, ki smo jo izvajali predvsem na komunikacijskih platformah.
Nogometna zveza Slovenije je za promocijo ženskih
klubskih tekmovanj skrbela tudi s povečanim številom spletnih prenosov, ki so bili zelo dobro sprejeti
v javnosti. Na spletni strani NZS.si si je bilo tako v
preteklem letu moč ogledati 6 spletnih prenosov
tekem v 1. slovenski ženski nogometni ligi in spletni
prenos finala ženskega pokala.

2.012 2.456
1.533

2015

2016

2017

Število registriranih igralk v obdobju 2013-2017.
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MALI NOGOMET - FUTSAL
V letu 2017 je bilo odigranih 769 tekem
v naslednjih futsal tekmovanjih:
- 1. slovenska futsal liga (1. SFL);
- 2. slovenska futsal liga (2. SFL);
- U19 slovenska futsal liga;
- U17 slovenska futsal liga;
- U15 slovenska futsal liga;
- U13 slovenska futsal liga;
- Ženska futsal liga;
- Futsal pokal Terme Olimia;
- Futsal Superpokal.
Slovenski futsal državni prvak ŠD Brezje Maribor je
nastopil v evropskem tekmovanju UEFA Futsal Cup.
Prvi krog prvenstva (Main Round), na katerem je nastopilo 28 od skupno 51 državnih prvakov, je bil organiziran v Sloveniji.
Na področju izobraževanja je bil izveden tridnevni sodniški seminar. V sklopu Dneva slovenskega futsala,
ki je bil v mesecu septembru, je bil poleg sodniškega
izveden tudi seminar za kontrolorje sojenja, delegate, časomerilce ter trenerje, ki so z udeležbo pridobili
ustrezno licenco za vodenje ekip v novi sezoni.

2.347

2013

2.842

2014

Oddajo Futsal Magazin smo tudi v letu 2017 spremljali na Šport TV, skupaj z marketingom NZS pa
smo širši množici preko spletnih prenosov ponudili tekme v domačem prvenstvu (tekma meseca),
zaključek futsal pokala v televizijskem prenosu na
kanalu Sportklub, v neposrednih prenosih pa so si
gledalci lahko ogledali tudi večino tekem slovenske
reprezentance. Ob tem smo nadaljevali dejavnost in
pojavnost na socialnih omrežjih, kjer beležimo velik
porast sledilcev tudi v letu 2017. Zelo dobro so bile
sprejete tudi redne tedenske video vsebine (zadetki
kroga, obrambe kroga), ki so dosegale zavidljivo visoko število ogledov. V letu 2017 smo nadaljevali s tekstovnimi prenosi tekem 1. SFL na uradni spletni strani
tekmovanja, ki so postali nepogrešljiv vsebinski del
ljubiteljev futsala.
Pojavnost futsala v medijih se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 bistveno povečala, kar lahko pripišemo tudi kakovostnim promocijskim dogodkom in
številnim organizacijskim aktivnostim pred UEFA Futsal EURO 2018.

2.715

2015

2.982

2016

3.626

2017

Število registriranih futsal igralcev v obdobju 2013-2017.
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spoštl

jivost
Spoštujemo nasprotna mnenja, drugačne ideje in različna prepričanja, s čimer krepimo lastno
dostojanstvo, si odpiramo obzorja za nova spoznanja in možnosti za povezovanja. Spoštovanje
enotnih pravil nam omogoča enakopravno obravnavo interesov posameznikov in skupin.

SODNIKI

SODNIŠKE ZADEVE
Na dveh glavnih zimskih strokovnih seminarjih ZNSS,
ki sta bila že standardno izvedena v začetku leta, so
bile opravljene analize minulega tekmovalnega leta
na slovenskih in evropskih igriščih. Na ta način so se
sodniki seznanili z najnovejšimi evropskimi standardi ter poenotili kriterije pred spomladanskim delom
sezone, kar je eden izmed bistvenih ciljev seminarja.
Poseben poudarek je bil namenjen tudi dvigu nivoja telesne pripravljenosti sodnikov. Poleg omenjenih
zimskih seminarjev so bili tekom sezone organizirani
še štirje sestanki s sodniki in pomočniki sodnikov, na
katerih se je analiziralo sojenje v državnih tekmovanjih
pod okriljem NZS.
V okviru praktičnega izobraževanja so bili opravljeni
štirje treningi simulacije praktičnih dogodkov na igrišču, od tega en v sodelovanju z mladinsko ekipo kranjskega Triglava ter en z dekliškim oddelkom gimnazije
Šiške, ter 5 praktičnih treningov signalizacije prepovedanega položaja.
Že tradicionalno od prvega torka v letu potekajo treningi telesne priprave v okviru društev nogometnih
sodnikov, v skladu s programom in zahtevami UEFA.
Opravljeni so bili trije glavni preizkusi telesne pripravljenosti in sicer konec januarja, v začetku junija in
septembra, dodatno pa smo fizično pripravljenost
sodnikov preverjali neposredno pred vsakokratnimi sestanki s sodniki in pomočniki, sestanki s talenti.
Dodatne preizkuse so na Brdu opravljali mednarodni
sodniki in sodnice. Sicer pa se telesna priprava sodnikov redno spremlja prek merilcev srčnih utripov, ter za
sodnike na državnem nivoju in elitne pomočnike meritve telesne sestave.
Strokovno izobraževanje talentiranih sodnikov in
pomočnikov je potekalo v okviru programa Talenti –
Mentorji. Obširen program je potekal na treh nivojih
in je v letu 2017 vključeval 30 talentiranih sodnikov,
poleg tega je bilo v skupini kandidatov za talente še
11 sodnikov. Sodniki v programu se udeležujejo celodnevnih seminarjev elitnih sodnikov, poleg tega imajo
vsaj še 4 dodatne aktivnosti tekom leta, ki so kombinacija strokovnega in praktičnega izobraževanja.
Tri strokovna izobraževanja za kontrolorje sojenja so
bila namenjena predvsem poenotenju kriterijev pri
ocenjevanju sodnikov ter seznanitvami z aktualnimi
smernicami.
Dodatno je bila pozornost v lanskem letu usmerjena v
strokovno delo s sodnicami, za katere smo v NNC Brdo
organizirali t. i. razvojni dan, ki se ga je udeležilo 19 aktivnih sodnic.
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Za potrebe strokovnih izobraževanj je bila zagotovljena produkcija lastnega DVD materiala, ki je obogaten
tudi s posnetki iz nižjih tekmovalnih nivojev.
Z namenom seznanitve s trendi v sojenju smo zainteresiranim klubom 1. in 2. SNL omogočili strokovna
predavanja neposredno v njihovih sredinah.
Na mednarodnem prizorišču kar tri sodniške ekipe na
čelu z Damirjem Skomino, Matejem Jugom in Slavkom
Vinčičem redno sodijo tekme elitne lige prvakov. Ekipa Skomine je prvič v zgodovini slovenskega sojenja
v minulem letu sodila finalno tekmo evropskih klubskih tekmovanj – lige Europa, ter se prav tako prvič v
zgodovini udeležila pokala konfederacij v Rusiji. Slavko Vinčič se je z ekipo udeležil evropskega prvenstva
za igralce mlajše od 21 let, tam sodil tudi polfinalno
tekmo ter se udeležil svetovnega prvenstva za igralce
mlajše od 17 let v Indiji.
ZNSS je v skladu s svojo odgovornostjo za delovanje
celotnega sistema sojenja v Sloveniji zagotovila največjo možno enovitost kriterijev in delovanja sodnikov
na vseh nivojih 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
karseda enotno.
Strokovno izobraževanje sodnikov v skladu s podpisano NZS - UEFA sodniško konvencijo poteka v sodelovanju sodniškega oddelka in komisije za sodniške
zadeve pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS).
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A – LISTA SODNIKOV ČLANSKIH TEKEM V ORGANIZACIJI NZS
Zap.št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ime in priimek

MDNS

Mihael Antič
Dejan Balažič
Alen Borošak
Alen Bubek
Miran Bukovec
Matej Čontala
Halilovič Denis
Kondič Božo
Aleš Fridl
Nejc Gergič
Roman Glažar
Vojko Goričan
Iztok Gornjak
Andrej Žnidaršič
Borut Janžekovič
Matej Jug
Nejc Kajtazovič
Matic Kordež
Blaž Kos
Darjan Kovačič
Marko Lackovič
Aleksandar Lazić
Aleksander Matkovič

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

Zap.št.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Ime in priimek

MDNS

Nejc Gergič
Bojan Mertik
Tadej Mežnar
Niko Mihelič
Rade Obrenovič
Dragoslav Perič
Marko Podgoršek
Roberto Ponis
Asmir Sagrkovič
Damir Skomina
Andraž Stojanoski
Denis Šabanagič
David Šmajc
Armando Šorli
Bojan Tkalčič
Boris Tošeski
Samo Veselič
Slavko Vinčič
Dejan Vivod
Kevin Zirnstein
Mitja Žganec
Andrej Žnidaršič

Maribor
Lendava
Maribor
Ptuj
Ljubljana
Ljubljana
Kranj
Koper
Ljubljana
Koper
Kranj
Ljubljana
Kranj
Maribor
Maribor
Ljubljana
Maribor
Maribor
Maribor
Koper
Ljubljana
Kranj

Mednarodni sodniki
Zap.št.

Ime in priimek

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

MDNS

Letnik

Koper
Nova Gorica
Maribor
Ljubljana

1976
1980
1979
1983

Kranj
Maribor
Murska Sobota
Ljubljana
Ljubljana
Maribor
Koper
Ljubljana

1983
1982
1976
1985
1981
1982
1981
1985

Ljubljana
Kranj

1977
1987

Ptuj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota

1977
1987
1990
1988

Maribor
Kranj
Maribor
Ljubljana

1982
1986
1986
1975
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TRENERJI

TRENERSKE ZADEVE
ZVEZA NOGOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE
Leto 2017 predstavlja za ZNTS sedmo sa- narjev za licenco PRO/A, B/C in Futsal. Udemostojno celotno leto delovanja kot pravne ležba na licenčnih seminarjih je bila v letu
osebe.
2017 v mejah pričakovanj, saj se je licenčnih
seminarjev udeležilo prek 1.500 trenerjev.
ZNTS je imel v letu 2017 sedem sej UO ZNTS Seminar PRO/A je bil tradicionalno izveden
in prav tolikokrat se je sestal tudi kolegij v Portorožu, v letu 2017 pa je bil izveden tudi
ZNTS. Seje UO in kolegiji so potekali tradi- praktični prikaz na igriščih v Kopru in Izoli.
cionalno po matičnih organizacijah društev
nogometnih trenerjev (DNT). Največ se je Organizirano je bilo tudi 8 izpopolnjevalnih
razpravljalo o oblikovanju vsebin licenčnih seminarjev v organizaciji DNT in en izpoin izpopolnjevalnih seminarjev, programu polnjevalni seminar ZNTS za vse trenerje v
dela in njegovi realizaciji, analizi celotnega Velenju in en izpopolnjevalni seminar Futsal.
delovanja ZNTS in DNT, reševanju trenerske Izpopolnjevalnih seminarjev se je udeležilo
problematike, prepoznavnosti ZNTS, spo- skoraj 1.600 trenerjev.
štovanju Pravilnika o podeljevanju licenc,
dopolnjevanju pravilnikov (aktov), sodelo- Na osnovi udeležbe trenerjev na licenčnih
vanju s tujimi trenerskimi organizacijami, seminarjih v letu 2017 in izpopolnjevalnih
realizaciji finančnega načrta ter izdaji trener- seminarjih v letu 2016/2017 je večina trenerskih licenc.
jev izpolnila pogoj za pridobitev licence za
tekmovalno sezono 2017/18.
V letu 2017 je bil v Portorožu podpisan memorandum o strokovnem sodelovanju z V letu 2017 je v trenerske vrste vstopilo nevsemi trenerskimi organizacijami s podro- kaj manj kot 100 novo izšolanih trenerjev, v
čja bivše skupne države, katerega poglavi- ZNTS pa je bilo vključenih 1.538 trenerjev.
tni namen je strokovno sodelovanje zvez,
izmenjava pozitivnih nogometnih praks, ZNTS je z namenom uresničevanja svojih
izmenjava predavateljev na licenčnih in iz- ciljev aktivno sodelovala s svojimi društvi,
popolnjevalnih seminarjih ter sodelovanje v MNZ ter strokovno službo NZS in njenim
edukacijskih procesih trenerjev.
vodstvom, kar je potekalo na visokem stroV organizaciji UO ZNTS in matičnih društev kovnem nivoju.
(DNT) je bilo organiziranih 10 licenčnih semi-

1.524

1.538

1.456 1.440
1.304

2013

2014

2015

2016

Število aktivnih trenerjev v obdobju 2013-2017.
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ŠOLANJE TRENERJEV

Način šolanja in usposabljanja ter pridobitev strokovnih nazivov trenerjev opredeljuje Pravilnik NZS o trenerskem šolanju in usposabljanju,
ki med drugim določa prijavne pogoje za kandidate za trenerje, vsebino šolanja in usposabljanja. Trenersko šolanje in usposabljanje obsega
teoretične in praktične vsebine izobraževanja nogometnih trenerjev z
namenom usposobitve kandidatov za vodenje nogometnih ekip.
Znotraj trenerskih šolanj in usposabljanj NZS v okviru Trenerske šole
prof. Branka Elsnerja se poleg programov mednarodno primerljivih
in priznanih trenerskih usposabljanj za nazive UEFA PRO, UEFA A,
UEFA B in UEFA futsal B izvajajo tudi programi (nacionalnih) trenerskih usposabljanj za nazive Trener PRO, Trener C, Trener vratarjev B in
Trener futsal C.
NZS je v letu 2017 za pridobitev strokovnega naziva Trener C načrtovala 5 terminov za usposabljanje, izvedla pa usposabljanje le v štirih terminih, saj s sprejetjem novega Zakona o športu usposabljanj
ni mogla več izvajati. Diplome Trener C so bile podeljene 102 diplomantom, med katerimi so bila 4 dekleta. Izpeljano je bilo šolanje za
strokovni naziv Trener vratarjev B, podeljeno pa je bilo 28 diplom za
leto 2016 in 2017.
Šolanje za pridobitev strokovnega naziva Trener UEFA B je bilo organizirano v treh terminih, uspešno pa je šolanje zaključilo 64 kandidatov, med katerimi je bilo 1 dekle.
Usposabljanje za naziv Trener UEFA A je zaključilo 26 diplomantov. Naziv
Trener PRO je pridobilo 13 diplomantov. Diplomo in strokovni naziv Trener UEFA PRO so pridobili 3 diplomanti.
Uspešno sta bila izpeljana tudi usposabljanja za pridobitev strokovnega
naziva Trener futsal C, kjer je naziv pridobilo 15 diplomantov, 16 diplomantov pa je pridobilo strokovni naziv Trener futsal UEFA B.
Diplome so bile izdane tudi 33 diplomantom in študentom Fakultete za
šport Univerze v Ljubljani, Oddelka za športno treniranje pri Pedagoški
fakulteti Univerze v Mariboru ter Univerze na Primorskem – Aplikativna
kineziologija. Skupaj je bilo v letu 2017 podeljenih 267 diplom.
Diplome za UEFA PRO, UEFA A in UEFA B nivo so bile izdane na podlagi
sporazuma med UEFA in NZS o medsebojnem priznavanju diplom znotraj članic UEFA (angl. UEFA Coaching Convention), vsebine programov
in število ur izvedenih šolanj pa so bile v skladu z zahtevami Zakona o
športu RS, predpisi UEFA 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.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so vsi strokovni štabi reprezentanc
NZS in 90% trenerskih štabov v 1. SNL sestavljeni s strokovnjaki, ki so
usposabljanja zaključili v okviru usposabljanj Nogometne zveze Slovenije.
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ODGOVO

Pri svojem delu spoštujemo načelo poštene igre, saj imamo veliko odgovornost do vseh vključenih
deležnikov, zato svoje naloge vedno opravljamo profesionalno, odločitve pa sprejemamo skrbno.
Nogomet je tradicija, ki jo želimo ohranjati in razvijati, pri čemer se zavedamo pomembne
odgovornosti, ki jo imamo do družbe, v kateri zavzeto spodbujamo solidarnost, širimo načela
športnega duha in zdravega življenja.

RNOST

LICENCIRANJE IN INFRASTRUKTURA

LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV
Licenčni postopek za tekmovalno leto 2017/2018
je bil že štirinajsti zaporedni postopek licenciranja
slovenskih nogometnih klubov, tako na ravni UEFA
tekmovanj, kot tekmovanj v slovenskih nogometnih
ligah.
Priprave na uradni licenčni postopek za tekmovalno
leto 2017/2018 so potekale po zastavljenem terminskem in vsebinskem načrtu. Licenčni organi NZS so
opravili številne raznovrstne aktivnosti v okviru licenčnega sistema NZS, sodelovali na UEFA ravni in
prvenstveno vršili vlogo usmerjevalca tako klubov
kot organov NZS v smeri transparentnega in kredibilnega delovanja. Vse odločitve v uradnih licenčnih
postopkih za tekmovalno leto 2017/2018 so organi
sprejemali ob doslednem upoštevanju določil Pravilnika NZS za licenciranje nogometnih klubov, ki ga je
dne 25.05.2016 potrdil IO NZS (spremembe pravilnika,
ki jih je IO NZS sprejel v mesecu oktobru 2017, se uporabljajo od 01.01.2018), pravilnika UEFA za licenciranje
nogometnih klubov, sklepov organov NZS in UEFA
ter UEFA standarda 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 2017/2018 je vložilo vseh deset klubov 1. SNL
2016/2017, sedem klubov pa je vložilo tudi vlogo
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za pridobitev mednarodne UEFA licence. Komisija je
pregledala uradno licenčno dokumentacijo in sprejela odločitve na podlagi katerih je ustrezne licence
prejelo devet klubov, FC Koper pa ni prejel licence za
tekmovalno leto 2017/2018. Licenco za tekmovanje v
2. SNL 2017/2018 je vložilo devet klubov, vseh devet
je prejelo ustrezno licenco za tekmovanje. ŠD Zavrč je
izstopil iz tekmovanja v 2. SNL po 12. krogu tekmovanja in ni vložil vloge za pridobitev licence. Na nivoju
3. SNL je v licenčnem postopku sodelovalo 51 klubov,
en klub ni oddal vloge za pridobitev licence. V izrednem licenčnem postopku je sodelovalo 23 klubov.
Licenčni organi dvakrat letno, v mesecu 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 2017 sofinancirala
stroške revidiranja klubov 1. SNL. Poleg cene revidiranja finančnega poslovanja so licenčni organi v tem
letu pri razrezu sredstev upoštevali kvaliteto licenčne
dokumentacije, število ter vsebino pripomb v prvi
fazi uradnega licenčnega postopka in kvaliteto poročanja pri finančnem nadzoru klubov.
NZS v skladu 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.
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NOGOMETNA INFRASTRUKTURA
Nacionalni nogometni center

NNC na Brdu deluje od leta 2016, v letu 2017 pa so
potekala vzdrževalna dela na nogometnih igriščih.
Za vzdrževanje treh igrišč dimenzije 105 x 68 (21.420
m2) in vadbenega poligona (3.000 m2) ter bližnje
okolice igrišč in stavb (43.000 m2) je pod nadzorom
NZS ter v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki skrbel Javno gospodarski zavod Brdo – JGZ.
V letu 2017 so bila igrišča skupno v uporabi 770 ur,
kar je bistveno več kot v letu 2016 (440 ur). Temu
primerno je bilo na igriščih izvedeno tudi večje število ukrepov, predvsem košenj igrišč, katerih je bilo
v letu 2017 skupaj kar 386 oz. v povprečju 129 košenj na eno igrišče.
Samo vzdrževanje zahteva veliko pravilnih in pravočasnih ukrepov (košnje, granularno in foliarno gnojenje, peskanje, prezračevanje, redčenje in izmet
polsti, krtačenje, do sejevanje, valjanje, kontrola plevelov in bolezni, odstranjevanje rose, menjava travnate ruše pred golom, idr). Podobno kot na velikem
številu igrišč doma in po Evropi, je bilo lani precej
truda potrebno vložiti za zatiranje enoletne latovke, katere posledica so lahko svetlejše oz. temnejše
»travnate lise« na igriščih.
Stanje igrišč ob koncu leta ocenjujemo kot zelo dobro, kar bo omogočalo kvalitetne nogometne aktivnosti že v začetku leta 2018. Igrišča so bila za vsako
akcijo pravočasno in kvalitetno pripravljena.

Nogometne investicije po Sloveniji

V letu 2017 se je v Sloveniji povečalo število novih
igrišč z umetno travo. Novi igrišči sta bili zgrajeni
v Slovenskih Konjicah ter Lenartu, posodobitve z
novo umetno travo pa so izvedli v Ljubljani (Šiška)
ter v Celju in Murski Soboti. Skupno je tako trenutno
v Sloveniji 35 velikih igrišč z umetno travo, od tega
11 iz obdobja 2015 -2017, ki imajo najnovejšo, zelo
kvalitetno travo.
Pri igriščih z naravno travnato rušo velja za leto
2017 omeniti celovito prenovo glavnega igrišča v
Domžalah, vključno z novo drenažo, ter izgradnja
dodatnega pomožnega igrišče na Bonifiki v Kopru.
Pomembna infrastrukturna pridobitev v letu 2017

je bila tudi osvetlitev glavnega igrišča NK Aluminij
v Kidričevem. Vse prej navedene investicije so bile
tudi sofinancirane s strani NZS ter/ali Fundacije za
šport.

Infrastrukturne delavnice

Pomembna novost v letu 2017 za NZS pomeni organizacija infrastrukturnih delavnic. NZS je v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, s
katero je NZS podpisala protokol o sodelovanju ter
Inštitutom za športne gradnje, ki je zasnoval ta projekt, jeseni v NNC Brdo uspešno organizirala prvo
petdnevno delavnico na temo: umestitev nogometnih igrišč in drugih objektov v prostor. Na delavnici
je sodelovalo 15 študentov, ki so pod mentorstvom
strokovnih pedagogov izdelali osnutke idejnih
projektov oz. variantne rešitve za štiri nogometne
sredine: Beltinci, Naklo, Ribnica in Vransko. Navedene občine so tudi sofinancirale ta pilotni projekt.
Projekti, vključno z izdelanimi maketami, so bili ob
koncu delavnice predstavljeni predstavnikom občin
(županom in njihovim svetovalcem za šport, okolje
in prostor). Z dvakratnim obiskom delavnice sta pristop NZS in fakultete ter tudi potrebo po nacionalni
strategiji na področju objektov in naprav za šport in
prosti čas pozdravila tudi direktorja Direktorata za
šport in investicije pri MiZŠ. Z izvedeno delavnico
je NZS pristopila k aktivnejšemu uresničevanju projekta NZS 2020: Strokovne podlage za prostočasno
infrastrukturo.

Igrišča klubov v ligah NZS

NZS ima pomembno vlogo tudi pri dvigu kvalitete
nogometnih objektov v klubskih sredinah. Z obiski
klubov (s strani članov licenčne administracije, članov komisije za objekte ali oddelka za infrastrukturo NZS) smo ugotavljali glavne nepravilnosti, na
osnovi izdanega zapisnika o ogledu pa smo klubom
poskušali odpravljati pomanjkljivosti v največji možni meri. V ligah NZS vsako leto prihaja do največjih
sprememb v zasedbi lig ob popolnitvah 3.SNL (štiri
lige). V letu 2017 velja omeniti naslednje klube, ki so
napredovali v višji rang tekmovanja in so se najbolj
izkazali z ureditvijo igrišča, tribun ali garderob: NK
Triglav (1. SNL), NK Fužinar Ravne (2. SNL) in NK Bohinj (3. SNL).
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Skladno s strategijo 2020 in usmeritvami za področji
trženja in marketinga je NZS aktivno vodila področji, na katerih je s svojim izpeljanim delom, v marsikaterem segmentu postavila nove standarde pri
upravljanju in razvoju.
A reprezentanca je v leto 2017 vstopila z močno
sponzorsko strukturo in okrepljenimi promocijskimi
aktivnostmi. V okviru kvalifikacijske tekme s Škotsko
v Glasgowu je bila izvedena ena največjih sponzorskih aktivacij v slovenskem športnem prostoru, ko
so starši reprezentantov presenetili svoje otroke
na treningu in jih glasno podprli na tekmi. Medijska odmevnost je prinesla ustrezno izpostavljenost
tako partnerju, kot tudi A reprezentanci, sama akcija
pa je postavila nov mejnik sponzorskih aktivacij pri
nas. Pred domačimi tekmami A reprezentance smo
nadaljevali z izvajanjem sponzorskih aktivnosti v navijaški coni, ki je vse bolje sprejeta tudi pri navijačih,
medtem ko smo uspešno izvedli tudi ostale marketinške aktivnosti.
Izjemno uspešna je bila marketinška kampanja,
ki z vsebino sega v polje družbene odgovornosti - »Zmag je več vrst« - v sklopu domače tekme
s Škotsko. Nogometna zveza Slovenije je skupaj s
slovensko nogometno reprezentanco in partnerji
ozaveščala in opozarjala na problematiko raka dojk
in v letu 2017 postala največji donator Združenja
Europa Donna. Jasno sporočilo se je dotaknilo tudi
obiskovalcev tekme med Slovenijo in Škotsko, saj so
pripravili koreografijo in obarvali stadion Stožice v
rožnato barvo. Učinkovit marketinški pristop je prepričal tudi žirijo mednarodne konference o marketingu in sponzorstvih v športu (Sporto 2017), saj je
Nogometna zveza Slovenije osvojila prvo mesto v
kategoriji nosilcev pravic.
Produkt Prva liga Telekom Slovenije je v preteklem
letu ponovno pridobival na veljavi, saj smo s številnimi promocijskimi aktivnostmi skrbeli za utrditev
in še večjo prepoznavnost blagovne znamke. V sodelovanju s partnerjem in klubi smo uspešno izpeljali prvo sezono turnirja »Živjo, nogomet«. Vrednost
blagovne znamke je nedvomno okrepilo tudi uspešno sodelovanje z medijskimi partnerji in dejstvo,
da so vse tekme Prve lige Telekom Slovenije v sezoni
2017/18 v televizijskih prenosih.
2. slovenska nogometna liga je s spremenjenim formatom tekmovanja naletela na velik odziv javnosti. Skupaj z medijskim partnerjem smo premierno
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zagotovili televizijske prenose 2. SNL, ki so povečali privlačnost klubov in tekmovanja za prihodnja
sponzorska vlaganja.
Organizacija Uefa Futsal EURO 2018 je zahtevala veliko angažiranost na področju futsala. Nogometna
zveza Slovenije je tako v letu 2017 stopnjevala število marketinških in promocijskih dogodkov, ki so bili
namenjeni promociji prvenstva med navijači, promociji športne panoge in slovenske futsal reprezentance. Nogometna zveza Slovenije je k projektu pritegnila različne partnerje, dosegla veliko medijsko
podporo, o uspešnost marketinško-promocijskih
dogodkov pa priča število prodanih vstopnic za prvenstvo in kar štirikrat razprodana dvorana Stožice.
Leto 2017 je bilo leto v katerem je ženski nogomet
dosegel nov mejnik. Zanimanje za igranje nogometa med dekleti in ženskami narašča, konstantno
raste število registriranih igralk in danes se aktivno
z nogometom ukvarja več kot 2000 deklet, kar je nedvomno tudi posledica tega, da je Nogometna zveza Slovenije v preteklem letu načrtno začela vlagati
v promocijo ženskega nogometa, ki je sicer vse bolj
priljubljen tudi v drugih nogometnih okoljih. Spletni prenosi tekem ženskih reprezentanc in 1. slovenske ženske nogometne lige so naleteli na pozitiven
odziv, podobno pa velja tudi za letni koledar, ki ga je
NZS prvič posvetila ženski nogometni reprezentanci Slovenije. V letu 2017 je stekla tudi priprava marketinške kampanje ženskega nogometa, ki predstavlja priložnost za vstop prvih sponzorjev v panogo.
Tržno je vse bolj privlačen tudi Nacionalni nogometni center Brdo, ki je bil v letu 2017 z dogodki
zaseden 246 dni. Poleg aktivnosti različnih reprezentančnih selekcij, klubov, trenerjev in sodnikov
so bili izpeljani tudi številni marketinški in družbeno-odgovorni dogodki, ki so pritegnili zanimanje
domače in tuje javnosti. Poudariti velja dobrodelno
nogometno tekmo med slovenskimi in avstrijskimi
tenisači, ki se je je udeležil tudi 5. igralec na svetovni
ATP teniški lestvici.
Uspešno je poslovala tudi Uradna prodajalna NZS
Nike, kjer vse pomembnejši delež predstavlja prodaja licenčnih izdelkov nogometne A reprezentance in izdelkov klubov Prve lige Telekom Slovenije.
Promocije določenih izdelkov smo v preteklem letu
pospešeno izvajali tudi v sodelovanju s slovenskimi
reprezentanti, trgovino pa smo začeli upravljati in
jo v marketingu in komuniciranju priključili kot del
celote marketinških in komunikacijskih aktivnosti.
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UPRAVLJANJE MEDIJSKIH PRAVIC
Tekmovalna sezona 2017/2018 bo v marsičem rekordna in posebna. Prvič v
zgodovini Prve slovenske nogometne lige si bo možno v neposrednem televizijskem prenosu ogledati vseh 5 tekem na posamezni krog ali drugače
povedano vseh 180 tekem v tekmovalni sezoni. Skoraj 70 tekem bo v živo prenašal Kanal A, preostalih 110 pa Šport tv. To je velik dosežek za slovenski nogomet, saj so nogometnim navdušencem na voljo prav vse tekme Prve lige.
Gledalci pred televizijskimi ekrani so zelo podobni tistim nogometnim navdušencem, ki si nogometne tekme radi ogledajo v živo. Tako po obisku kot
televizijski gledanosti prednjačita nogometna kluba iz dveh največjim mest
naše države. Derbiji so skozi zadnje tri sezone podirali rekorde gledanosti in
se po obisku in televizijski gledanosti postavili ob bok najelitnejšim (ne samo
nogometnim) dogodkom v Sloveniji.
Slovenska nogometna liga v tem pogledu nič ne izstopa v primerjavi z ostalimi (nam podobnimi) ligami. Zmotno bi bilo tudi razmišljanje, da ostali slovenski klubi niso zanimivi tudi širši nogometni javnosti in ne zgolj lokalnemu
okolju iz katerega klub prihaja. Na Šport TV si lahko vsak vikend ogledamo
tri tekme prve lige (t. i. tretji, četrti in peti izbor). Podatki o gledanosti teh tekem so presenetili še tiste najbolj optimistične: prej omenjene tekme si pred
televizijskimi ekrani ogleda kar 12.000 ljudi. Številka morda ni primerljiva s
tekmami Maribora in Olimpije, kjer si v povprečju tekmo ogleda skoraj 80.000
ljudi, če pa številko primerjamo z ostalo nogometno ponudbo na tej televiziji
(v povprečju si tekmo Francoske ali italijanske nogometne lige ogleda 3.000
ljudi) je jasno, da Slovenci radi gledamo svoje, domače klube.
Ni pa samo Prva liga posebna v nogometni sezoni 2017/18. V neposrednem
prenosu v živo si je moč na televiziji Sport klub ogledati eno tekmo na krog 2.
slovenske nogometne lige. Od sezone 2017/18 v 2. slovenski nogometni ligi
nastopa 16 klubov in odločitev o razširjeni ligi se je izkazala za zadetek v polno.
Veliko nogometnih okolij se je prebudilo iz nogometnega spanca, dobili smo
lokalne derbije, kjer je derbi Nafte in Mure presegel najbolj optimistične napovedi. Razprodan stadion, štirje goli, dve navijaški skupini in kar 28.000 televizijskih gledalcev v najbolj gledani minuti tekme. Če k temu dodamo, da si tekmo
2 slovenske nogometne lige v povprečju ogleda kar 10.000 ljudi, je to dokaz, da
so nekatere tekme 2 lige že sedaj ob boku nekaterim tekmam v Prvi ligi.
Nogometna sezona 2017/18 pa bo še v marsičem posebna sploh v luči novih
tekmovalnih ciklov slovenske A reprezentance (2018/22), Prve lige in Pokala
Slovenije (2018/21). Namreč za vse tri produkte 30.6.2018 potečejo pravice in
Nogometna zveza Slovenije skrbno spremlja dogajanje na trgu, saj si želi najmanj zadržati visok nivo televizijske gledanosti in poročanja vseh treh krovnih
produktov.
Glavna izziva nogometne zveze pa bosta doseči večjo televizijsko in medijsko
pokritost futsala in ženskega nogometa, tako reprezentančnega kot klubskega. Ženski nogomet je v porastu, Nogometna zveza že nekaj let preko spletnih prenosov skrbi za to, da si je moč v neposrednih prenosih ogledati večino
reprezentančnih tekem in tudi nekaj tekem Prve slovenske ženske lige. Nogomet je vedno kvalitetnejši in slej ko prej bo tudi ženski nogomet dobil svoje
mesto v osrednjem medijskem prostoru. Prepričani smo, da bo tudi gledanost
največjega dogodka v 2018, Futsal EURO, pokazala dobre rezultate zanimanja
gledalcev.
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35.000
GLEDALCEV

SI JE PREK SPLETA OGLEDALO
NOVINARSKO KONFERENCO
SREČKA KATANCA

13

MILIJONOV
OGLEDOV
SPLETNE STRANI

8.000
SLEDILCEV
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KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
Leto 2017 je bilo za Nogometno zvezo Slovenije leto sprememb. Slednje
so se pričele že ob zaključku 2016, ko je bil na mesto predsednika NZS
izvoljen g. Radenko Mijatović. Največji del pozornosti komuniciranja je
bil tako že v samem začetku leta 2017 namenjen predstavitvi novega
predsednika NZS.
Članska reprezentanca je nadaljevala s kvalifikacijskimi boji za svetovno
prvenstvo 2018, ob šestih kvalifikacijskih tekmah pa je bil velik del pozornosti namenjen prav fantom, ki so po prvih štirih tekmah zasedali drugo
mesto v kvalifikacijski skupini. Tekma v Glasgowu konec marca bi tako
že lahko močneje začrtala pot proti zaključnemu turnirju, zato smo v širši marketinško-komunikacijski akciji in ob pomoči sponzorja reprezentance Petrola na Škotsko odpeljali tudi presenečenje za reprezentante. Z
drugim letalom so na Škotsko odpotovali njihovi najbližji in jih v čustvenem srečanju presenetili dan pred tekmo. Tekma na Škotskem se sicer ni
končala po željah Slovencev - za to je z edinim zadetkom poskrbel Chris
Martin, a kljub temu je bila akcija, ki se je naslanjala na vez med igralci in
tistimi, ki jim dajejo energijo, uspešna v širšem pogledu, tudi skozi število
prispevkov medijev in odzivom na družabnih omrežjih.

91.000
SLEDILCEV

18.000
SLEDILCEV

Članski reprezentanci smo skozi nadaljevanje cikla nudili močno podporo pri pripravi vsebin za lastne kanale, kjer smo skrbeli, da bi se ob pripadajočih nasprotnikih in minimalnih možnostih za uvrstitev na prvenstvo
po porazih proti Slovaški in Angliji v gosteh, v Stožicah zbralo čim večje
število gledalcev. Pri komuniciranju in upravljanju aktivnosti smo se tako
oprli tudi na segment družbene odgovornosti. S projektom “Zmag je več
vrst” v katerega smo vključili donacijo - en EUR od vsake prodane vstopnice - smo v Stožice privabili 11.123 gledalcev, društvu Europa Donna
Slovenija pa pomagali v boju za pomoč obolelim za rakom dojk.
V letu 2017 so slovenske reprezentance odigrale več kot 55 tekem, večina
domačih tekem pa je bila tudi tokrat predvajana preko lastnih omrežij
NZS. Tako smo se na družabnih omrežjih NZS in Prve lige Telekom Slovenije ustavili pri zavidljivih številkah tako sledilcev, kot tudi dosega s kvalitetnimi vsebinami. Najbolj gledana vsebina je bila 40-minutna novinarska konferenca Srečka Katanca, ki si jo je preko spleta ogledalo več kot
35.000 gledalcev, medtem ko je objava na Facebooku NZS pred tekmo
Slovenija – Litva, ki je dva srečneža peljala na ogled Londona in tekme
Anglija – Slovenija, dosegla več kot 140.000 obiskovalcev družabnih medijev in generirala več kot 1.100 odgovorov na nagradno igro.
Med mejnike leta 2017 lahko uvrstimo še nekaj zanimivosti. Nenavadno
izvajanje avta nogometaša Ankarana Tima Vodeba je postalo najbolj gledan kratek video posnetek na družabnih omrežjih NZS s 303.338 ogledov, najbolj gledan neposreden prenos tekme pa je postala pripravljalna tekma futsal reprezentanc Slovenije in Portugalske iz Litije, ki si jo je
ogledalo skupaj 27.163 gledalcev. V letu 2017 smo sicer oblikovno in vsebinsko prenovili tudi revijo Naš nogomet, ki bo od sedaj naprej izhajala
v juniju in decembru, vzpostavili pa smo tudi spletni portal, posvečen
komuniciranju vsebin klubov 2. SNL.
Z odličnimi podatki v letu 2017 se lahko pohvali tudi spletna stran NZS
– skupaj smo zabeležili več kot 13 milijonov ogledov, redno pa naše vsebine spremlja 761.448 uporabnikov.
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Leto 2017 je bilo na področju organizacije dogodkov
usmerjeno predvsem v organizacijo najpomembnejšega dogodka leta 2018, prvenstva UEFA Futsal EURO,
ki ga je Slovenija v dvorani Stožice v Ljubljani gostila
med 30. januarjem in 10. februarjem 2018. V ta namen
so bile izvedene številne organizacijske in logistične
aktivnosti, tako s strani NZS in njenih izvajalcev, kot
Mestne občine Ljubljana ter Zavoda za Šport Ljubljana, ki sta kot partnerja v projektu zagotavljala površine in vso potrebno podporo za kvalitetno izvedbo
prvenstva. Organizacijske priprave so z namenom zagotovitve, da bi dogodek potekal na najvišjem organizacijskem nivoju, potekale pod budnim očesom in
koordinacijo organizacijske skupine UEFA, ki je ves čas
aktivno usmerjala projektno skupino NZS.
Organizacija domačih kvalifikacijskim tekem je za NZS
vsakokratni izziv, saj so tekme zaradi standardov UEFA
na najvišjem organizacijskem nivoju. V letu 2017 so
bile na stadionu Stožice organizirane 3 kvalifikacijske
tekme, in sicer proti reprezentancam Malte, Litve in
Škotske. Kot izhaja iz podatkov o številu obiskovalcev,
so bile tekme dobro obiskane:
- Slovenija : Malta (Stadion Stožice, Ljubljana) – 7.839
obiskovalcev;
- Slovenija : Litva (Stadion Stožice, Ljubljana) – 6.230
obiskovalcev;
- Slovenija : Škotska (Stadion Stožice, Ljubljana) –
11.123 obiskovalcev.
Poleg treh domačih tekem se je A reprezentanca udeležila še treh gostovanj v Angliji, na Slovaškem in Škotskem, ki jih je NZS organizirala v sodelovanju z uradno
turistično agencijo Kompas, ki je poskrbela za vse potrebno v tujini.
Poleg vseh zborov A reprezentance je NZS na igriščih
NNC Brdo organizirala številne aktivnosti drugih reprezentančnih selekcij, med drugim organizacija UEFA kvalifikacijskega turnirja za dekleta U17 v mesecu oktobru.
Poleg navedenega smo v NNC Brdo izvedli tudi druge
večje tekmovalne dogodke, in sicer finale državnega
tekmovanja Regions Cup, zaključni turnir Nike Premier
Cup, zaključni turnir Poslovne lige, zaključne turnirje
Regijskih centrov, nogometnih oddelkov Gimnazije
Šiška ter dan Nogometa za vse.
Skozi celotno leto pa se je v prostorih NNC Brdo zvrstila še množica seminarjev, šolanj, predavanj, tiskovnih konferenc ter drugih korporativnih in nogometnih
dogodkov. Med pomembnejše dogodke gre vsekakor
omenit še redno letno skupščino, ki je bila organizirana v aprilu, tradicionalni žreb parov pred novo sezono
Prve lige v juniju ter prednovoletni sprejem NZS.
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MEDNARODNA DEJAVNOST
Predstavniki Nogometne zveze Slovenije so v letu
2017 opravili številne redne in izredne aktivnosti na
področju mednarodne dejavnosti. Delegacija NZS je
tako sodelovala na FIFA kongresu v Bahrainu v mesecu maju ter se udeležila rednega kongresa UEFA v
Helsinkih in izrednega kongresa UEFA v Ženevi.
NZS je v mesecu juliju v Nacionalnem nogometnem
centru na Brdu pri Kranju gostila FIFA delavnico za
tehnične direktorje nogometnih zvez. NNC Brdo je že
drugič gostil tudi UEFA kvalifikacijski turnir, tokrat za
dekleta do 17 let, na katerem so poleg Slovenk sodelovale še reprezentance Italije, Finske in Malte.
Nogometne zveza Slovenije in Slovenska antidoping
organizacija SLOADO sta v zadnjih 5 sezonah skupaj
razvili učinkovit model sodelovanja na področju boja
proti dopingu v nogometu. Nadgradnjo omenjenega
sodelovanja predstavlja podpis Dogovora o sodelovanju med UEFA proti dopinškim oddelkom in SLOADO v letu 2017, ki predstavlja predvsem strokovni
in logistični vidik sodelovanja v evropskem nogometnem prostoru. Omenjeni organizaciji bosta od sedaj
naprej tesneje sodelovali v programu testiranj, v programu Biološkega potnega lista igralcev in izmenjavi
za testiranja pomembnih informacijah.
V letu 2017 je bilo veliko časa in energije usmerjeno
v organizacijo UEFA Futsal EURO 2018. Predstavniki
NZS in UEFA so se redno sestajali v Sloveniji in usklajevali podrobnosti glede organizacije prvenstva. Še
posebej odmeven dogodek je bil žreb tekmovalnih
skupin za prvenstvo, ki je bil konec septembra organiziran na ljubljanskem gradu.
Tako kot vsako leto so različne reprezentančne selekcije odigrale veliko število mednarodnih tekem doma
in na tujem, medtem ko so Slovenci, ki opravljajo vlogo delegatov in kontrolorjev sojenja na tekmovanjih
pod okriljem UEFA, redno izpolnjevali zadane naloge.
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SISTEMSKE IN
NORMATIVNE ZADEVE
Na aprilski Skupščini NZS se je dokončno popolnilo
vodstvo NZS, ko je z izvolitvijo mag. Stanka Glažarja
na mesto podpredsednika NZS sestava Izvršnega odbora NZS dobila končno podobo. Na aprilski skupščini
so bili izvoljeni člani Nadzornega odbora NZS in Arbitražnega sveta NZS. Z začetkom tekmovalne sezone
2017/2018 so bile za novo štiriletno obdobje oblikovane komisije in organi NZS.
V sklopu kadrovske sestave strokovne službe NZS je
bilo najpomembnejše imenovanje Marka Vavpetiča z
dnem 01.07.2017 za novega generalnega sekretarja s
štiriletnim mandatom.
Izvršni odbor NZS je sprejel pomembno odločitev o
spremembi tekmovalnega sistema na nivoju 3. ligaškega tekmovanja, ki jo bo na svoji aprilski seji obravnavala tudi Skupščina NZS. Po predlogu bi se s tekmovalno sezono 2019/2020 vrnili na sistem tekmovanja z
dvema 3. ligama (zahod in vzhod).
Sredi leta 2017 je začel veljati novi Zakon o športu, ki
prinaša določene spremembe v zvezi s prestopi športnikov med športnimi organizacijami in plačevanji
nadomestil pri prestopih, spremembe pri trenerskih
usposabljanjih in spremembe pri zaposlovanju športnikov.
Nogometno-informacijski sistem Regista je v letu 2017
popolnoma zaživel tako da se preko sistema opravljajo
vsi ključni procesi, ki so pogoj za nemotena tekmovanja in registracije. Z letom 2018 pa bo sistem še dodatno nadgrajen, s tem da se bo preko aplikacije opravljal tudi postopek licenciranja nogometnih klubov.
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UPRAVLJANJE Z
NALOŽBAMI IN
FINANCIRANJE
NZS razpolaga s premoženjem v skladu z letnim programom dela in letnim finančnim načrtom za posamezno
poslovno leto, ki ustreza koledarskemu letu. Program in letni finančni načrt sprejme Skupščina. Skupščina vsako leto
obravnava in sprejema letno poročilo in zaključni račun
za posamezno poslovno leto. Letno poročilo in zaključni
račun vsebujeta bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s
pojasnili k 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 UEFA
in FIFA, 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 2016 skupaj znašali 13.908.857 EUR.
Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova medijskih
pravic (25%), sledijo UEFA prispevki (21%) in prihodki od
sponzoriranja in oglaševanja (21%). Odhodki so v poslovnem letu 2016 skupaj znašali 13.530.263 EUR, od tega
predstavljajo: A reprezentanca 22% (ali 2,93 mio. EUR),
klubska tekmovanja 19% (ali 2,58 mio. EUR), delež za mladinski nogomet in mlajše reprezentance skupaj 12 % (ali
1,56 mio. EUR), skupni stroški za vse dejavnosti 13% (1,76
mio. EUR) ter delež za ženski nogomet in futsal skupaj 11%
(ali 1,58 mio. EUR).
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NZS je v letu 2017 več kot zadovoljivo upravljala svoje ključne naložbe in izvedla vse predvidene ukrepe za izboljšanje
finančne situacije nastale po izvedbi zahtevnega projekta
izgradnje NNC Brdo v preteklih letih. Na tem mestu velja
omeniti refinanciranje najetih posojil pri Uefi in komercialni banki s strani novega sponzorja NLB d.d., kar je izrazito
pozitivno vplivalo na likvidnostno situacijo NZS v letu 2017
in v prihodnje.
Finančna vzdržnost tako 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 niso
ostali samo črka na papirju.
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 sofinancira MIZŠ, FŠO, Republika Slovenija in OKS.
NZS je v letu 2017 povečala tudi raven sofinanciranja delovanja svojih članic, t.j. medobčinskih nogometnih zvez,
trenerske in sodniške organizacije, izdatno pa je podprla
tudi razvoj nogometne infrastrukture po Sloveniji.
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10,8 10,8

odhodki

2%

VSTOPNINA

JAVNI VIRI

6%

URADNA TRGOVINA NZS

25 %
UEFA

8%
FIFA

10%
DRUGO

21 %

MEDIJSKE PRAVICE

21 %

SPONZORSTVA

Prihodki NZS so v letu 2017 skupaj znašali
13.910.874 EUR, v letu 2016 pa 12.233.888 EUR.
Porast skoraj 1,7 mio EUR oz 13,7%.

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 2017 in izkaz poslovnega izida za
poslovno leto 2017 ter povzetek bistvenih računovodskih
usmeritev in pojasnil računovodskih izkazov za poslovno
leto 2017, 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 2017 realizirani v
skladu s finančnimi načrti.
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Trend poslovanja v obdobju od 2013-2017.

Odhodki so v poslovnem letu 2017 skupaj znašali
13.530.263 EUR.

63

ORG ANI Z AC I J S K A S T R U K T ur A N Z S

VODSTVO NZS

Predsednik
Radenko Mijatović
Generalni sekretar:

Aleš Zavrl (do 28.02.2017),
Matjaž Jaklič (v.d. do 30.06.2018),
Marko Vavpetič (od 01.07.2018).

Podpredsedniki:

Franci Zavrl,
Milan Jarc,
Danilo Kacijan,
Stanislav Glažar (od 20.04.2017)

Častni predsednik:
Rudi Zavrl

ČLANI NZS
MNZ Celje

MNZ Murska Sobota

MNZ Gorenjske Kranj

MNZ Nova Gorica

MNZ Koper

MNZ Ptuj

MNZ Lendava

Zveza nogometnih sodnikov
Slovenije (ZNSS)

Naslov: Ulica XIV. divizije 14, p.p. 212, 3000 Celje
Telefon: 03 427 44 70
E-pošta: info@mnzcelje.com
Internet: www.mnzcelje.com
Predsednik: Vlado Močnik
Naslov: Planina 3, p.p. 174, 4000 Kranj
Telefon: 04 202 60 89
E-pošta: info@mnzgkranj.si
Internet: www.mnzgkranj.si
Predsednik: Blaž Vidmar
Naslov: Cesta Zore Perello Godina 3, p.p. 637, 6101 Koper
Telefon: 05 627 15 33
E-pošta: info@mnzkoper.com
Internet: www.mnzkoper.com
Predsednik: Jani Bačič
Naslov: Mlinska ulica 5/b, p.p. 42, 9220 Lendava
Telefon: 02 578 96 60
E-pošta: mnz.lendava@siol.net
Internet: www.mnzlendava-zveza.si
Predsednik: Branko Gros, Slavko Režonja (od
06.11.2017)

MNZ Ljubljana

Naslov: Pod hribom 55, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 513 08 50
E-pošta: mnzlj@siol.net
Internet: www.mnzljubljana-zveza.si
Predsednik: Janez Gradin, Gvido Mravljak (od
27.03.2017)

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: Milan Jarc, Dejan Germič (od
15.03.2017)
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Naslov: Slovenska ulica 25, p.p. 33, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 530 00 40
E-pošta: info@mnzveza-ms.si
Internet: www.mnzveza-ms.si
Predsednik: Danilo Kacijan
Naslov: Gradnikove brigade 47, p.p. 251, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 333 30 31
E-pošta: info@mnzgorica.si
Internet: www.mnzgorica.si
Predsednik: Dušan Bezjak
Naslov: Čučkova ulica 2, p.p. 121, 2250 Ptuj
Telefon: 02 748 15 36
E-pošta: mnz.ptuj@gmail.com
Internet: www.mnzveza-ptuj.si
Predsednik: Stanislav Glažar

Naslov: Predoslje 40a, 4000 Kranj
Telefon: 04/27 59 423, 04/27 59 424
E-pošta: znss@nzs.si
Internet: www.znss.si
Predsednik: Vladimir Šajn

Zveza nogometnih trenerjev
Slovenije (ZNTS)
Naslov: Predoslje 40a, 4000 Kranj
Telefon: 04/27 59 426
E-pošta: bogdan.trope@nzs.si
Internet: www.nzs.si/nzs/trenerji
Predsednik: Rudi Bračič
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NZS

MEDOBČINSKE
NOGOMETNE
ZVEZE (MNZ)

SKUPŠČINA
NZS

SODNIŠKA
ORGANIZACIJA
(ZNSS)

NADZORNI
ODBOR

ARBITRAŽNI
SVET

TRENERSKA
ORGANIZACIJA
(ZNTS)

IZVRŠNI
ODBOR

VOLILNA
KOMISIJA

STROKOVNA
SLUŽBA

KOMISIJE

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

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

KOMISIJA ZA PRIZNANJE
KOMISIJA ZA PROFESIONALNI NOGOMET
KOMISIJA ZA SODNIŠKE ZADEVE
STROKOVNA KOMISIJA
KOMISIJA ZA USPOSABLJANJE KADROV
KOMISIJA ZA VARNOST
ZDRAVSTVENA KOMISIJA
KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET
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Organi in komisije NZS v letu 2017
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 (od 20.04.2017)
ZNSS
ZNTS
MNZ Koper
MNZ Ljubljana (od 16.05.2017)
MNZ Lendava (od 04.12.2017)
MNZ Maribor (od 16.05.2017)
MNZ Celje
MNZ Nova Gorica
MNZ Gorenjske Kranj
MNZ Murska Sobota (od 16.05.2017)
MNZ Ptuj (od 16.05.2017)

Nadzorni odbor
Jože Klinc, Dušan Jerončič, Darko Marinčič, Marjan Vučko, Andrej Pečelin (Mandatno obdobje 2013-2017)
Darko Marinčič, Marjan Vučko, Roman Lesjak, Andrej Pečelin, Dušan Jerončič (Mandatno obdobje 2017-2021)
Arbitražni svet
Gvido Mravljak, Marjan Drvarič, Tomaž Sulič, Niko Kolar, Božidar Kukovič (Mandatno obdobje 2013-2017)
Borut Novak, Branko Ferenčak, Tomaž Sulič, Danijel Lorbek, Janez Gradin (Mandatno obdobje 2017-2021)
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 (disciplinksi sodnik) , Bojan Kitel (namestnik) , Ludvik Faflek (disciplinksi 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
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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
Komisija za etiko in fair play
Janko Turk (predsednik), Tina Jeklic (namestnica 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, Dragan Perendija, 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), Uroš Jurišič (namestnik predsednika), Borut Arlič, Sebastjan Gobec, Matej Oražem, Sebastjan Komel, Marko Čepelnik, Zvonko Jevšovar,
Boštjan Blažinčič, Beno Fekonja, Sebastjan Dvojmoč
Komisija za sodniške zadeve
Vladimir Šajn (predsednik), Ivan Žunič (namestnik predsednika), 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
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
Milan Petrovič (predsednik), Bojana Pižent Kompara (namestnica predsednika), Primož Štrajhar, Peter Kocijančič, Boštjan Kamenšek, Ana Pungartnik, Nuša Ladinek, Uroš
Juračič, 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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POMEMBNEJŠI SKLEPI IN
ODLOČITVE ORGANOV NZS
SKLEPI SKUPŠČINE NZS V LETU 2017

Skupščina NZS je v letu 2017 zasedala na rednem
letnem zasedanju v aprilu, na katerem so bile hkrati
izvedene volitve na nezasedeno mesto podpredsednika NZS ter volitve za predsednika in člane Nadzornega odbora NZS ter predsednika in člane Arbitražnega sveta NZS.
Skupščina je na zasedanju obravnavala in potrdila:
- poročilo o delu NZS za leto 2016 ter finančno poročilo in zaključni račun za leto 2016;
- poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih
izkazih NZS za poslovno leto 2016;
- poročilo Nadzornega odbora NZS o delovanju NZS
v letu 2016;
- letni načrt dela in finančni načrt NZS za leto 2017.
Četrto mesto podpredsednika NZS je zasedel Stanko Glažar.
Za predsednika Nadzornega odbora NZS je bil izvoljen Darko Marinčič, za člane pa Marjan Vučko, Romana Lesjak, Andrej Pečelin in Dušan Jerončič.
Za predsednika Arbitražnega je bil izvoljen Borut
Novak, za člane sveta pa Branko Ferenčak, Tomaž
Sulič, Danijel Lorbek in Janez Gradin.

SKLEPI IZVRŠNEGA ODBORA NZS V LETU 2017

Izvršni odbor se je v letu 2017 sestal na 13 (trinajstih) sejah in obravnaval ter potrdil sklepe v zvezi z
naslednjimi vsebinami:
Št. sklepa

2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
28/17
29/17
30/17
35/17
36/17
37/17
38/17
39/17
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Datum seje Vsebina
Konstituiranje IO NZS za mandatno obdobje
30.01.2017
2016-2020.
Podaljšanje mandata članom organov in komisij
30.01.2017
NZS do 30.06.2017.
Poročila o delu mlajših nogometnih reprezentanc
30.01.2017
Slovenije v letu 2017.
Poročila o delu ženskih nogometnih reprezentanc
30.01.2017
Slovenije v letu 2017.
Poročila o delu futsal reprezentanc Slovenije v
30.01.2017
letu 2017.
Imenovanje selektorjev mladih (U20 in U21) in ka30.01.2017 detske (U16) nogometne reprezentance Slovenije
za obdobje 2017-2018.
Imenovanje selektorjev ženskih nogometnih
30.01.2017 reprezentanc (ŽA, DU19, DU17) Slovenije za
obdobje 2017-2018.
Spremembe koledarja tekmovanj za pomladanski
30.01.2017
del TL 2016/2017.
Koledar ženskih tekmovanj za pomladanski del TL
30.01.2017
2016/2017.
Sprememba 25. točke Sklepov za tekmovanja v
30.01.2017
organizaciji NZS v članskih kategorijah (nagrade).
16.02.2017 Koledar tekmovanj za TL 2017/2018.
16.02.2017 Finale Pokala Slovenije 2017.
16.02.2017 Koledar reprezentančnih aktivnosti 2017.
Poročilo o projektu preregistracije nogometnih
16.02.2017
igrišč 2016.
Poročilo o projektu razvoja in implementacije
16.02.2017
nogometnega informacijskega sistema.
Odstop Aleša Zavrla z mesta generalnega sekretarja
16.02.2017 NZS in razpis volitev generalnega sekretarja NZS za
mandatno obdobje 2017-2021.
Potrditev sklepa ONZ v zvezi s prednostno raz14.03.2017 vrstitvijo programov s področja gradnje objektov za
javni razpis Fundacije za šport 2017.
14.03.2017 Letno poročilo o delu NZS v letu 2016.
14.03.2017 Program dela za leto 2017.
14.03.2017 Finančni načrt za leto 2017.
14.03.2017 Priznanja NZS za leto 2016.
14.03.2017 Sklic Skupščine NZS.
Razpis volitev podpredsednika NZS, Nadzornega
14.03.2017
odbora NZS in Arbitražnega sveta NZS.
Dopolnitev Pravilnika o volitvah in razrešitvah
14.03.2017
voljenih organov NZS.
14.03.2017 Pravilnik o trenerskem šolanju in usposabljanju.
14.03.2017 Imenovanje člana Licenčne komisije za pritožbe.
Imenovanje generalnega sekretarja NZS za
16.05.2017
mandatno obdobje 2017-2021.
16.05.2017 Pravilnik o drugi članski ekipi kluba 1. SNL.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o registraciji
16.05.2017 in statusu igralcev: Dopolnitev 41. člena PRSI
(posoja igralca).
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o registraciji
16.05.2017 in statusu igralcev: Sprememba 2. odstavka 48.
člena PRSI (nadomestila).
Spremembe in dopolnitve Odločb NZS k Pravilom
16.05.2017
nogometne igre.

STR AST / ZMAGOVALNOST / OD PRTOST / SPOŠTLJ IVOST / ODGOVORN OST

42/17

20.06.2017

43/17

20.06.2017

44/17

20.06.2017

45/17

20.06.2017

46/17

20.06.2017

47/17

20.06.2017

48/17

20.06.2017

49/17

20.06.2017

50/17

20.06.2017

51/17

20.06.2017

52/17

20.06.2017

53/17
54/17

20.06.2017
20.06.2017

55/17

25.07.2017

56/17

01.08.2017

57/17

01.08.2017

61/17

16.08.2017

62/17

16.08.2017

63/17

16.08.2017

64/17

16.08.2017

Poročilo o licenciranju nogometnih klubov za TL
2017/2018.
Sestava članskih lig v TL 2017/2018 (1. SNL, 2.
SNL, 3. SNL).
Sestava mladinskih lig v TL 2017/2018 (1. SML/
SKL, 2. SML/SKL, U15).
Koledar tekmovanj v ženskih kategorijah za
jesenski del TL 2017/2018.
Koledar futsal tekmovanj za TL 2017/2018.
Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v
organizaciji NZS v članski kategoriji.
Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika
NZS.
Trženje medijskih in sponzorskih pravic 1. SNL za
TL 2017/2018.
Sofinanciranje sodniško-delegatskih stroškov v 1.
in 2. SML/SKL v TL 2017/2018.
Spremembe kriterijev vrednotenja aktivnosti
nogometa za vse.
Sofinanciranje nogometne infrastrukture v letu
2017.
Sistem integritete NZS.
Sestava organov in komisij NZS 2017-2021.
Trženje medijskih pravic 2. SNL za sezono
2017/2018.
Sestava ženskih lig v tekmovalnem letu 2017/2018.
Spremembe in dopolnitve Odločb NZS k pravilom
nogometne igre.
Razdelitev področij dela podpredsednikov NZS
Spremembe Tekmovalnega pravilnika NZS (58.
člen).
Spremembe sistema tekmovanja na nivoju 3. SNL.
Dopolnitev Splošnih propozicij za futsal
tekmovanja.

65/17
66/17

16.08.2017

67/17

18.08.2017

Sofinanciranje nogometne infrastrukture – obravnava predlaganih projektov.
Sodniško-delegatska nadomestila v SŽNL od TL
2017/2018 dalje.

68/17

05.10.2017

72/17

16.10.2017

73/17

16.10.2017

74/17

16.10.2017

75/17

16.10.2017

76/17
77/17

16.10.2017
16.10.2017

78/17

16.10.2017

79/17

16.10.2017

80/17

23.10.2017

82/17

04.12.2017

83/17

04.12.2017

84/17
85/17

04.12.2017
04.12.2017

Pravila o izvolitvi predstavnikov v volilno telo
za volitve člana državnega sveta in o določitvi
kandidata za člana državnega sveta
Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o
licenciranju nogometnih klubov.
Kvalifikacijsko tekmovanje reprezentanc MNZ za
11. UEFA pokal regij 2017/2018.
UEFA solidarnostna sredstva za delo z mladimi
2017/2018.
Sofinanciranje sodniško-delegatskih stroškov v
tekmovanjih NZS v mlajših in ženskih kategorijah.
Razpis za novoustanovljene klube v letu 2017.
Razpis za priznanja NZS za leto 2017.
Odstop Dušana Kosića z mesta selektorja U17 in
U16 reprezentanc Slovenije.
Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS in
izvolitev elektorjev v volilno telo.
Spremembe Koledarja NZS za sezono 2017/2018.
Sofinanciranje nogometne infrastrukture v letu
2017 – predlog sofinanciranja dodatnih projektov.
Sofinanciranje MNZ v letu 2017 – predlog dodatnega sofinanciranja.
Začetek prvenstva v 1. SNL v TL 2018/2019.
Imenovanje selektorja A reprezentance Slovenije.

Odbor NZS za nujne zadeve je na štirih korespondenčnih sejah v letu 2017 obravnaval in potrdil sklepe v zvezi z naslednjimi točkami:
Št. sklepa

01/17

Datum seje
02.03.2017

02/17

13.04.2017

03/17

04.05.2017

04/17

30.05.2017

Vsebina
Prednostna razvrstitev programov s področja
gradnje objektov za javni razpis Fundacije za
šport 2017
Sprememba koledarja tekmovanj NZS za
pomlad 2017.
Sprememba koledarja tekmovanj NZS za
pomlad 2017 (termini dodatnih kvalifikacij za
popolnitev 1. SNL).
Popolnitev 1. SNL tekmovalni sezoni
2017/2018.
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‘’Ustvarjamo odprto in stabilno okolje za
uresničevanje nogometnih ambicij.
Krepimo odgovornost, spoštljivost, zmagovalno
miselnost in solidarnost v družbi.’’

LETNO POROČILO

P oročilo o d elo v a n j u N Z S v let u 2 0 1 7

