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NAŠE POSLANSTVO: 

Naše poslanstvo je razvoj nogometne igre vseh nivojev, s katerim omogočamo 

posamezniku njemu lastno pot razvoja kjer imajo vsi priložnost za napredek v 

okviru svojih sposobnosti in motivacije. Povezati želimo programe množičnosti, 

strokovnega športnega okolja in selektivnega procesa v katerem ima vsak klub 

pomembno vlogo na nivoju kjer deluje.  Tako dobimo več poti razvoja 

posameznika v katerih vsak išče svojo vlogo kot igralec, tekmovalec ali vrhunski 

mednarodni športnik z istim imenovalcem pri vseh, ki ga predstavlja 

najpomembnejša vloga športnih klubov in sicer razvoj sposobnosti in oblikovanje 

športne osebnosti. Če želimo razvijati nogomet ga moramo celostno v vseh 

pojavnih oblikah. 

VIZIJA: 

Doseči želimo delovanje klubov z jasnimi usmeritvami mladinskih programov in 

strokovno vsebino naravnano na razvoj športnika, ki bo za končni cilj postavljala 

v ospredje nogometaša.  
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1.0 UVOD 

Množičnost je temelj nogometnih vsebin vseh starosti na vseh kvalitetnih nivojih. Vrhunski 

profesionalni nivo je vrh ledene gore, ki sloni na  temeljih množičnosti iz katerih se selektivno 

napaja in v katere se lahko povrnejo igralci najvišjega nivoja ob koncu kariere. Ne skrbeti za 

temelje ali ne razumeti pomena 95 odstotkov nogometnih vsebin, pomeni oviranje razvoja 

nogometne igre tudi na najvišjem tekmovalno elitnem nivoju. Ko sprejmemo vrednote 

množičnosti kot temelj vseh programov ter osnovo tudi za rezultat, bomo znali ceniti 

prispevek vsakega kluba in strokovnega delavca ne glede na njegov položaj. Za podobo in 

delovanje našega nogometa je pomemben prav vsak podpornik in aktivni udeleženec v 

nogometni igri. Zato potrebujemo klube različnih nivojev ponujanja nogometne igre za 

učinkovit vpliv na razvoj našega športa na vzgojni, razvojni in tekmovalni ravni. Brez vrhunskih 

klubov ne bo razvoja tekmovalnih nogometašev, brez množičnih in priložnostih pa ne bo 

izbora za odličnost. 

Kot krovna organizacija moramo spodbujati in razvijati nogomet kot celostno podobo zato je 

pomembno, da znamo ovrednotiti vlogo posameznega kluba v njegovem okolju in dati močan 

pomen klubski vsebini, kot pomembnemu prispevku k razvoju nogometne igre v Sloveniji. 

Lahko gre za sredino odličnih rezultatov in reprezentantov, kamor se dnevno ponujajo mladi 

igralci iz vseh sredin ali podeželskega kluba, kjer ob pomanjkanju otrok le občasno tekmujejo 

z mlajšimi ekipami in so ponosni na začetek treniranja posameznega nogometaša, ki je danes 

morda uspešen reprezentant, pred leti pa je bil le otrok, ki brez tega majhnega kluba ne bi 

spoznal nogometne igre. Na vsakem nivoju klubi dajejo svoj prispevek in so lahko optimalno 

kvalitetno organizirani glede na prispevek, ki ga določajo pogoji, ki jih imajo. 

Za razvoj nogometa v Sloveniji je pomembno strokovno delo odlično organiziranih klubov, 

zagnanost pri delu množičnih klubov, kakor tudi motiv za delovanje  priložnostnih klubov. Ti 

zadnji ponujajo vztrajanje v nogometu in zdravem življenjskem slogu manj uspešnim. Občasno 

uspejo pridobiti v svojo sredino posameznika, ki svoj potencial uresniči kasneje v zapoznelem 

razvoju svojih sposobnosti in rasti, ker ga je prezgodnja selekcija izvrgla iz tekmovalno 

ambiciozne sredine. Če v nogometni vsebini kaj od tega manjka nogomet ni celosten in ne 

deluje optimalno. 

Kategorizacija Slovenskega klubskega nogometa ni program ampak je orodje, ki spremlja 

realno stanje v Slovenskem nogometu in daje sliko s smernicami za nadaljnje delo. Je v 

pomoč klubom in nogometnim delavcem za postavljanje ciljev in razumevanje vloge v 

nogometu, ki jo posamezen klub trenutno ima. Kategorizacija ne omejuje nikogar ter 

vzpodbuja vsakogar, da napreduje v svoji vsebini. Je jasno sporočilo, da je vsak prispevek k 

celostni podobi slovenskega nogometa pomemben in je lahko v svojem rangu kvaliteten. Zato 

je odlična orientacija, kako napredovati in razvijati posamezen klub ali obdržati status kadar 

ne obstajajo možnosti za nadaljnji razvoj zaradi omejitev okolja. Vodilnim nogometnim 

organizacijam in političnim ustanovam v družbi kategorizacija lahko pomeni pomoč pri 

kriterijih za finančne, materialne ali strokovne vzpodbude s pravimi cilji na pravem mestu. 

Kategorizacija je lahko teoretična podlaga in temelj pri odločitvah v strokovnih programih kot 

so sofinanciranje trenerjev, svetovanje pri razvoju kluba, določanje kriterijev akademije in 

podobno. Kategorizacije je orodje v pomoč pri delovanju številnih vezanih programov, ki 
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potrebujejo za kreiranje vsebine in ciljev jasno sliko stanja v Slovenskem klubskem nogometu. 

Je tudi predhodnica programa Vrednotenje za napredek in razvoj nogometnih klubov, ki se 

bo posvetil posameznim klubom kateri bi si želeli izboljšati svoj status, organizacijo in 

strokovnost. 

1.0 KATEGORIZACIJA KLUBOV 

Za lažje planiranje vsebin in ciljev je potrebno poznati stanje nogometa v Sloveniji in parametre, ki so 

bistveni za razvoj. Reprezentance, tekmovalni klubski nogomet in posamezni vrhunski nogometaši s 

kariero v tujini ne nastanejo sami od sebe. Vsi izhajajo iz vsebin in aktivnosti v klubskih nogometnih 

okoljih brez katerih ni selektivnosti, rezultatov in posameznikov, ki dajejo vsebinski pečat 

Slovenskemu nogometu. Vse to omogočajo nogometni klubi, ki so osnova in temelj za uspešnost 

nogometa tako na področju množičnosti kot rezultata. Klubi so torej tista osnovna celica in temelj, kjer 

se nogomet dogaja in določa priložnosti ter omejitve.  

Razvoj poteka le celostno, kjer si množičnost in kvaliteta podajata roko in lahko delujeta soodvisno 

eden od drugega. Za normalno delovanje zato potrebujemo tako klube, ki razvijajo, kot tiste, ki nabirajo 

nogometaše in to medsebojno sodelovanje  predstavlja zdravo športno okolje v katerem se lahko 

razvijejo vse pojavne oblike nogometa, kjer je 95 odstotkov amaterskega in le 5 odstotkov ali celo manj, 

najvišjega tekmovalnega nivoja, ki omogoča profesionalizem. Zato program Kategorizacije izhaja iz 

teze, da so nogometni klubi jedro v centru pozornosti strokovnega dela v nogometu in delovanje vseh 

vsebin izhaja iz celostne podobe klubskega nogometa. 

 

 

 

 

Program Kategorizacija klubov poizkuša postaviti objektivne, merljive in hkrati čim bolj razumljive 

kriterije, ki bodo jasno nakazali stanje ter razkrivali težave in nakazovali rešitve za Slovenski nogomet. 

Ko bomo izboljšali filozofijo, strokovno usmerjenost in organizacijo nogometnih klubov v duhu 

Klubski 
nogomet

Reprezentanca

NZS

MNZ-ji

Mlade 
repreze
ntance
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Sodniki



7 

NZS kategorizacija klubov  

njihovih finančnih zmožnosti bomo izboljšali nogometno okolje v katerem delujejo nogometaši. Zdravo 

okolje z vsemi potrebnimi sestavinami za napredek in razvoj pa je bistveno za zorenje nogometaša kot 

posameznika in s tem nogometa kot športno panogo. Vendar moramo imeti  jasen kriterij, kam kateri 

klub spada in zakaj. Prav tako je pomembno vedeti kaj je potrebno za napredek in ocena, ali je to za 

posamezno sredino realen cilj, kar pa bo reševala nadgradnja kategorizacije  v programu Vrednotenje 

za napredek in razvoj nogometnih klubov. 

Objektivni kriteriji so tisti, ki so natančni, merljivi in preverljivi. Kriterijev mora biti čim manj ampak ti 

morajo jasno nakazati razlike med klubi po njihovi vsebini. Pomembno je vedeti, da ne gre za 

licenciranje in natančni razrez celotnih klubov ampak se orientiramo na bistvene zadeve, ki so 

objektivne in ne puščajo različnih interpretacij ali odstopanj ter vsakemu klubu točno določajo njegovo 

mesto v prispevku v Slovenskem nogometu. Prednost kategorizacije je v enostavnosti in hitri izvedbi. 

Za delovanje nogometnega sistema je potrebna celostna podoba. Pomembno je imeti kvalitetne 

klube, ki so magnet za igralce z boljšimi pogoji in strokovnostjo ter klube, ki zagotavljajo množično 

udejstvovanje ter nagovarjanje otrok za vstop v nogometni šport. Le iz množičnosti izhaja kvaliteta za 

oboje pa moramo imeti izvajalce na najvišji ravni. Visoke kriterije organizacije in izvedbe vsebin lahko 

imajo klubi ne glede na rezultatski uspeh. Preko kategorizacije bomo prepoznali klube, ki uspešno 

nagovarjajo mladostnike za udejstvovanje v nogometu kot tiste, ki jih uspešno dvignejo na najvišji nivo 

kvalitete. Eno brez drugega ne gre in le celostna podoba nogometa je lahko zgodba o uspehu.  

 

  

 

 

2.0 KATEGORIJE KLUBOV 

Kategorizacija je analiza stanja nogometnih klubov glede na tekmovalno uspešnost. Rezultat je sinonim 

za uspešnost in mnogokrat povezan tudi z nivojem kvalitete nogometašev. Vendar tu ne govorimo o 

kvaliteti, ker je bolj širok pojem ampak o odličnosti v rezultatu. Kvaliteto delovnih procesov in vsebin v 

klubu pa bo opredeljeval poseben program Vrednotenja nogometnih klubov, ki bo ocenjeval klube po 

vsebini in ne rezultatski uspešnosti in je logična posledica Kategorizacije v nadaljevanju. V praksi to 

MNOŽIČNOST SELEKCIJA ODLIČNOST VRHUNSTVO
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pomeni, da imamo klube rezultatsko manj uspešne zaradi različnih objektivnih razlogov vendar dobro 

ali celo odlično organizirane po vsebini kar predstavlja visoko kvaliteto klub manjši odličnosti v 

rezultatu. Spet na drugi strani obstajajo klubi, ki kot magnet za igralce v nekem okolju dosegajo 

odličnost kljub temu, da jim kvaliteta organizacije v klubu ne dosega tega nivoja. Zato bomo o kvaliteti 

dela in organizacije govorili v programu Vrednotenja, ki bo namenjen klubom, ki bodo želeli svoje 

procese nadgraditi na višji nivo dela. 

 Kategorizacija je pomembno orodje, ker klubom in nogometnim delavcem pove koliko in na kakšen 

način posamezni klub prispeva k stanju Slovenskega nogometa. V Slovenskem nogometu lahko 

prepoznamo tri splošne vrste nogometnih klubov. 

- KLUBI ODLIČNOSTI (KATEGORIJA A) 

- KLUBI MNOŽIČNOSTI (KATEGORIJA B) 

- KLUBI PRILOŽNOSTI (KATEGORIJA C) 

 

 

Klubi odličnosti so tekmovalno uspešni in običajno ponujajo boljše pogoje za napredek mladega 

nogometaša. Ti klubi so v veliki večini selektivno naravnani in jih zanima ob strokovnem delu tudi 

tekmovalni rezultat. Imajo višji finančni standard, kar jim omogoča boljši in bolje plačani trenerski 

kader z boljšo infrastrukturo, ki je v Sloveniji po večini občinska ter je namenjena v glavnem najboljšem 

matičnem klubu občinskega okolja. V teh klubih se kalijo in zbirajo ob prestopih iz drugih klubov tudi 

kandidati za državne reprezentance. Svoj nadstandardni status ponekod opravičujejo tudi z razširjenim 

strokovnim kadrom, programom in organizacijo. 

Klubi množičnosti so tisti, ki imajo dobro organizacijo športnih programov in so znani po množičnem 

vpisu mladih nogometašev. Od prve kategorije klubov se ločijo v glavnem po slabšem rezultatu zaradi 

različnih vzrokov, ki se skrivajo bodisi v strokovnosti, organizaciji, pogojih dela ali finančnem standardu. 

Med temi klubi najdemo ambiciozne klube z željo po napredku in prehodu na višji rang tekmovanj ter 

imajo vse pogoje za doseg tega cilja zaradi množičnosti okolja v katerem delujejo. Med njimi so tudi 

takšni, ki zaradi objektivnih razlogov nimajo rezultata so pa dobro organizirani in strokovni. V veliki 

večini je ta objektivni razlog premajhno okolje z majhnim številom otrok in posledično posameznikov 

KLUBI ODLIČNOSTI

SLOVENSKI NOGOMET

KLUBI MNOŽIČNOSTI

PRILOŽNOSTNI KLUBI
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za boljše rezultatske dosežke. Čeprav klubi manjših okolij nimajo ambicij za večje dosežke, so še vedno 

uspešni v sestavljanju nogometne piramide v klubu in nabiranju novih nogometašev iz leta v leto. Niso 

najbolj številčni so pa uspešni v zagotavljanju obstoja kluba in sestavljanju nogometnih ekip. Takšne 

klube z manjšim številom nogometašev lahko najdemo tudi v večjih okoljih brez ambicij po višjem 

nivoju tekmovanj zaradi različnih vzrokov. Pri teh je priložnost za napredek precej večji. 

Klubi priložnosti so tisti iz najmanjših sredin, kjer ni osnovnih pogojev za razvoj celotne piramide zaradi 

majhnosti okolja. Takšni klubi se vsako leto posebej odločajo za sestavo ekip, za katere se v njihovem 

številčno skromnem okolju najde interes. Kljub skromnosti pa imajo svoj pomen bodisi, ko ponujajo 

priložnost za vztrajanje v nogometu igralcem, ki nimajo več tekmovalnih ambicij na najvišjem nivoju ali 

vsem, ki so v večjih klubih izpadli iz selektivnega procesa ter lahko pri njih nadaljujejo z nogometno 

dejavnostjo. Prav tako pa ni zanemarljivo dejstvo, da je veliko vrhunskih nogometašev začelo v majhnih 

klubih in nadaljevalo svojo nogometno pot do vrhunstva ter jim je prav priložnost začetka v manjši 

sredini omogočila vstop v nogomet. Motivacija za delo v teh klubih je velika priložnost preprečevati 

osip razočaranih nogometašev večjih sredin zaradi selektivnosti. 

 

 

 

Te tri vrste klubov razdelimo v šest kategorij pomenljivih imen, s katerimi jih enakopravno vključujemo 

v razvoj Slovenskega nogometa s poudarkom na vsebini, ki jo zagotavljajo za skupni nogometni razvoj. 

S tem damo jasno vedeti, da je za nogomet in njegov razvoj pomemben prav vsaka vsebina, klub, ekipa 

in posameznik, ki je del velike nogometne družine: 

- A1 NOGOMETNA AKADEMIJA  

- A2 RAZVOJNI KLUBI 

- B1 NAPREDNI KLUBI 

- B2 TEMELJNI KLUBI 

- C1 OSNOVNI KLUB 

- C2 PRILOŽNOSTNI KLUBI  

ODLIČNOST

• AKADEMIJA

• RAZVOJNI KLUB

MNOŽIČNOST

• NAPREDNI KLUB

• TEMELJNI KLUB

PRILOŽNOST

• OSNOVNI KLUB

• PRILOŽNOSTNI KLUB
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Najvišja stopnja v tej kategorizaciji je NOGOMETNA AKADEMIJA, katero pa mora definirati poseben 

program dela saj je zelo kompleksna in zahtevna ter se jo po sprejetih kriterijih prepozna v klubih prve 

kategorije oziroma RAZVOJNIH KLUBIH. Akademija mora biti najvišji standard dela, ki ga je mogoče 

zagotoviti v Sloveniji. Kategorizacija kot orodje je predhodnica tudi programu Nogometnih akademij. 

3.0 KRITERIJI GLEDE NA TEKMOVALNO USPEŠNOST IN PIRAMIDO EKIP 

Kategorizacija klubov se opravi v jesenskem delu tekmovanj in velja za tekočo tekmovalno sezono. 

Spremembe med sezonami pa ne bodo velike, saj gre samo za nekaj klubov, ki napredujejo in izpadejo 

iz lig. Na MNZ nivoju se pridobijo informacije o številu ekip za nižje nivoje v posebnem poročilu, kjer so 

kriteriji vezani na piramido in ne nivo tekmovanja. Ker se ta tekmovanja začnejo praviloma v septembru 

so tudi glavni razlog, da je vrednotenje v jeseni tekoče sezone, ko imamo na voljo vse podatke.  

Klubom po tekmovalnem stanju določimo osnovni kriterij glede na nivo tekmovanja klubskih ekip na 

državnem ali MNZ nivoju velikega nogometa, kamor spada tudi članska ekipa, po naslednjem kriteriju: 

- NOGOMETNA AKADEMIJA – vse ekipe mladinskega programa v prvih ligah (U-19, U-17, U-

15) in posebni kriteriji iz programa NOGOMETNA AKADEMIJA 

- RAZVOJNI KLUB – štiri ekipe na državnem nivoju tekmovanja od tega dve v prvi ligi 

- NAPREDNI KLUB – tri ekipe na državnem nivoju tekmovanja 

- TEMELJNI KLUB – celotna tekmovalno igralna aktivna piramida (od U-9 do članov) 

- OSNOVNI KLUB – vsaj tri ekipe v sistemu MNZ  

- PRILOŽNOSTNI KLUB – vsaj ena tekmovalna (igralna) ekipa v sistemu tekmovanj MNZ ali NZS 

 
❖ Naziv Nogometna akademija opredeljuje samostojen program s kriteriji za akademije 

Celotna piramida za potrebe vrednotenja pomeni obstoj ekip osnovnih tekmovalno igralnih kategorij 

U-9, U-11, U-13, U-15, U-17 in U-19 ter članske ekip. Nižje starosti spadajo v domeno šolskega 

nogometa čeprav jih nekateri klubi priključujejo tudi v klubske ekipe. Ker gre za starost, ki še ni 

sposobna učinkovitega skupinskega delovanja nima dokončanega motoričnega naravnega razvoja in ni 

sposobna abstraktnega razmišljanja pa jih v Kategorizacijo ne vključujemo saj to področje rešuje 

program šolskega nogometa.  

Za državni nivo tekmovanja štejejo vse lige pod okriljem NZS. Za državni nivo torej štejejo: 

- PRVA ČLANSKA LIGA 

- PRVA ŽENSKA ČLANSKA LIGA 

- DRUGA ČLANSKA LIGA 

- TRETJA ČLANSKA LIGA 

- PRVA MLADINSKA LIGA 

- DRUGA MLADINSKA LIGA 

- PRVA KADETSKA LIGA 

- DRUGA KADETSKA LIGA 

- PRVA LIGA STAREJŠIH DEČKOV  

- DRUGA LIGA STAREJŠIH DEČKOV 
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4.0 ANALIZA SEZONE 2020/21 

Za demonstracijo uporabnosti Kategorizacije smo naredili analizo sezone 2020/21 s katero poudarjamo 

sporočilnost in uporabnost tega programa. 

Kategorizacija nam poda jasno sliko, koliko imamo klubov za kvaliteto (A2- razvojni klubi), klubov, ki 

imajo potencial razvoja in delujejo v množičnosti (B1 – napredni klubi), klubov, ki delujejo dobro, imajo 

postavljene temelje vendar jim manjka organizacija na višjem nivoju (B2- Temeljni klubi). Kategorizacija 

nam nakazuje, da je eden glavnih težav Slovenskega nogometa, da je večina klubov na nivoju Osnovni 

klub (C1), kjer sicer delujejo nimajo pa vseh selekcij. To je zaskrbljujoč podatek in dokaz, da je potrebno 

vložiti veliko naporov po MNZ-jih in na nivoju NZS, da tem klubom omogočimo razvoj. Zanimiv je tudi 

podatek, da imamo v sezoni 2020/21 šest klubov, ki so še pred kratkim delovali, sedaj pa niso več 

aktivni. V normalni situaciji dobrega nogometnega stanja bi morali imeti največ klubov na nivoju B2, 

kjer rezultat ni pogoj ampak morajo klubi imeti postavljeno celotno igralno/tekmovalno piramido. V 

Slovenskemu nogometu temu ni tako in zato moramo v bodoče delati na tem, da se ta situacija izboljša. 

Zadnja kategorija so klubi C2 ali priložnostni klubi, ki imajo vsaj eno ekipo v sistemu MNZ tekmovanj ali 

igranj. Tudi tem klubom moramo dati veljavo zaradi omogočanja igranja nogometa vsem izpadlim iz 

selekcij ali tistim, ki zaključijo aktivno igralno kariero in z udejstvovanjem v amaterskem igranju dodajo 

vrednost nogometni igri. Saj se tu lahko kalijo posamezniki, ki kasneje igrajo tekmovalni nogomet, ali 

začnejo igrati nogomet otroci, ki kasneje uspejo v selekciji preiti na višji nivo. 

Poglejmo si analizo stanja v grafiki glede na MNZ. Stanje po klubih je v evidenci širše analize, ki so jo 

opravili zaposleni v Tehničnem sektorju. Kategorije A1 ni, ker kriteriji za akademije še ne obstajajo. 

KLUBI ODLIČNOSTI KATEGORIJE A2 – RAZVOJNI KLUBI PO MNZ 

RAZVOJNI KLUB – štiri ekipe na državnem nivoju tekmovanja od tega dve v prvi ligi 
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KLUBI MNOŽIČNOSTI KATEGORIJE B1 - NAPREDNI KLUBI  

NAPREDNI KLUB – tri ekipe na državnem nivoju tekmovanja 

 

 

 

 

KLUBI MNOŽIČNOSTI KATEGORIJE B2 - TEMELJNI KLUBI PO MNZ 

TEMELJNI KLUB – celotna tekmovalno igralna aktivna piramida (od U-9 do članov) 
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KLUBI PRILOŽNOSTI KATEGORIJE C1 – OSNOVNI KLUBI PO MNZ 

OSNOVNI KLUB – vsaj tri ekipe v sistemu MNZ 

 

 

KLUBI PRILOŽNOSTI KATEGORIJA C2 – PRILOŽNOSTNI KLUB 

PRILOŽNOSTNI KLUB – vsaj ena tekmovalna (igralna) ekipa v sistemu tekmovanj MNZ ali NZS 
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Na koncu še zbirna tabela vseh klubov po MNZ na enem mestu. Dodani so še klubi, ki so trenutno 

neaktivni in so v sezoni 2020/21 pravno obstajali: 

 

 

 

V spodnji grafiki imamo prikaz števila klubov po posamezni MNZ in vrste kategorije klubov v Sloveniji 

skupno v sezoni 2020/21 za prikaz katerih klubov imamo največ: 
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Kot ilustracijo pomembnosti obstoja vseh vrst klubov si poglejmo analizo igralcev in klubov, kjer so ti 

igralci začeli igrati nogomet. Naredili smo pregled igralcev iz prve mladinske in kadetske lige v sezoni 

2020/21 kot najvišjega nivoja tekmovanja za mlade, ki omogoča plemenitenje kvalitetnega nogometa 

v članski kategoriji. 

 

 

UGOTOVITVE: 

Iz tabele je razvidno, da je v prvi mladinski in kadetski ligi le 33% takšnih igralcev, ki so treniranje začeli 

v klubih tega nivoja tekmovanja. Večina igralcev prihaja in sicer 67% iz klubov nižjega ranga. To govori 

v prid pomena množičnosti in dobrega sodelovanja med klubi. Preseneča velik odstotek iz klubov 

(29%), ki nimajo celotne piramide in imajo težave z organizacijo. Iz tistih, kjer imamo največjo priložnost 

za razvoj Slovenskega nogometa, ker jih je največ v Sloveniji. Preseneča tudi dejstvo, da sta 2% igralcev 

iz klubov, ki ne delujejo več kar je dokaz, da je za nas pomemben vsak nogometni klub ne glede na 

majhnost. 

Zanimiva je dinamika prestopov v klube najvišjega ranga glede na starost igralcev prve mladinske in 

kadetske lige v sezoni 2020/21. Kdaj so iz nižje kategoriziranega kluba prestopili v najvišje tekmovanje 

na državnem nivoju: 

2% 

2% 
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UGOTOVITVE: 

Igralci, ki so obstali v tekmovalni konkurenci kadetov in mladincev na najvišjem nivoju so v te klube 

prišli v največjem številu pri 14 letih starosti, ko se začne državna liga U-15.Iz prakse  vemo, da je 

selekcioniranje in prestopanje najbolj intenzivno v kategoriji U-13 in tabela potrjuje, da večina njih ne 

uspe obstati v klubu višjega ranga do konca mladinskega staža. To nakazuje na problem prezgodnje 

selekcije saj klubi najvišjega ranga množično selekcionirajo že pri U-13 in tudi U-11. Vendar kasneje 

tudi pri U-17 in U-19 dodatno selekcionirajo. Tako se dogaja, da je iz ponovne selekcije izpadel nekdo, 

ki je bil pripeljan v klub kot talent v mlajši starosti. Teh ni v statistiki. To nakazuje, da zgodnja selekcija 

ni dober pristop saj 66 odstotkov prvoligaških igralcev pri mladincih in kadetih na najvišji nivo pride 

šele, ko se začne tekmovanje v prvih ligah od U-15 naprej.  

Naslednja ugotovitev je, da nekateri igralci kasneje prestopijo v višji rang tekmovanja in do mladincev 

nastopajo v nižjem rangu in lahko še vedno dosežejo nivo kvalitete zaradi katere so zanimivi za ekipe 

prvih mladinskih lig. Za individualni napredek je pomembno dobro delo in igralna izkušnja, kot pa kaže 

raziskava ni najpomembnejše igranje tekem na najvišjem nivoju, čeprav je to zaželeno in je prednost. 

S tem poudarjamo pomen obstoja MNZ lig za razvoj igralcev. 

 

 

 

 

10% 
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Poglejmo pomen celostne podobe nogometa z vsemi vrstami klubov tudi s pregledom števila 

reprezentantov od U-17 do U-21 v letu 2020. Spet nas zanima, kje je reprezentant začel igrati 

nogomet: 

 

 

 

UGOTOVITVE: 

Dobimo podobno sliko. Večina reprezentantov začne nogomet v klubih, ki ne zagotavljajo najvišjega 

ranga tekmovanja in sicer 74%. Graf ponovno izpostavlja pomen obstoja vseh klubov in razumevanja 

njihove vloge tudi s strani najboljših klubov od koder dobijo kvalitetne nogometaše. Zopet imamo kar 

7% reprezentantov, ki so začeli nogomet v klubih, ki so medtem že razpadli. Najuspešnejši klubi bi 

morali manjše klube svoje okolice razumeti kot večji selektivni prostor in z njimi vzpostaviti pozitiven 

odnos. Saj nižanje kvalitete dela posameznega manjšega kluba siromaši prav ekipe najvišjega nivoja. 
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SEZONA 2021/22 

Po pregledu ekip v sezoni 2021/22 je prišlo do dveh sprememb. MNZ Gorica je izgubila klub v kategoriji 

A2, ki je padel na nivo B1. MNZ Ljubljana pa je pridobila en klub v A2 iz B1. 

 

5.0 ČASOVNICA IN STROŠKOVNIK 

Kategorizacija se opravi na osnovi ekip in tekmovanj v katerih te ekipe tekmujejo. Piramida se sestavlja 

na osnovi prijavljenih ekip v MNZ in NZS tekmovanja s katerimi se ugotavlja obstoj teh kategorij v 

klubih. V primeru, da posamezen klub ima starostno kategorijo in jo ne prijavi uradno na igranje ali 

tekmovanje v MNZ oziroma na NZS se šteje, da ta starostna kategorija v klubu ne obstaja. 

NZS sama preveri ekipe v državnem tekmovanju članov, mladincev , kadetov in starejših dečkov v prvih 

ter drugih in tretjih uradnih ligah. Za ostala MNZ tekmovanja pa NZS pridobi podatek v avgustu vsako 

leto preko poziva in skupnega obrazca o prijavah v MNZ lige Vodjev tekmovanj po MNZ. Takšno 

poročilo je že stalnica pri poročanju za potrebe programa Nogomet za vse in se lahko uporablja tudi za 

določanje statusa kluba znotraj kategorizacije. 

NZS določi osebo ali oddelek (npr. Nogomet za vse), da opravi kategorizacijo po začetku vseh igranj do 

U-11 in tekmovanj od U-13 v septembru vsako leto, ko se objavi status klubov znotraj kategorizacije 

po MNZ-jih na spletni strani NZS. Status se pridobi za obdobje 01. oktobra v tekočem letu in traja do 

objave nove kategorizacije do 30. septembra naslednjega leta, ko se objavijo spremembe v 

kategorizaciji. Glede na naravo tekmovanj je stanje kategorizacije sistem, ki se počasi spreminja in ni 

velikih premikov v kratkem času. 

V kategorizaciji so vsi slovenski klubi razen tistih, ki za tekočo sezono ne prijavijo nobene ekipe v igranje 

ali tekmovanje čeprav so pravno in formalno še vedno prisotni. Takšnih primerov ni veliko se pa 

občasno pojavi tudi takšen primer.  

Ekipe sestavljene iz sodelovanja več klubov štejemo v piramido kluba za katerega so igralci uradno 

registrirani. Če v MNZ tekmovanju dva kluba sodelujeta z ekipo U-11, kjer igrajo na dveh igriščih vsak z 

eno ekipo, in imajo igralce registrirane v svojem klubu se vsakemu klubu prizna ekipa. 

Vrednotenje opravijo službe NZS s pomočjo MNZ-jev v okviru svojih delovnih obveznosti in zato potek 

kategorizacije in objava na spletni strani NZS ne povzroči nobenih dodatnih finančnih obveznosti. Po 

objavi na spletni strani je orodje na voljo klubom za orientacijo in vezanim programom, ki jim 

kategorizacija klubov omogoča lažje kreiranje vsebin in ciljev. 
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ČASOVNICA KATEGORIZACIJE: 

- AVGUST………………………………………..UGOTAVLJANJE KLUBOV IN EKIP NA DRŽAVNEM NIVOJU 

- SEPTEMBER……………………………….…………..POROČILA MNZ VODIJ TEKMOVANJ O PRIJAVI EKIP  

- SEPTEMBER/OKTOBER……………………………………………………………..ANALIZA PODATKOV NA NZS 

- OKTOBER…………………………………………………OBJAVA KATEGORIZACIJE NA SPLETNI STRANI NZS 

 

 

6.0 ZAKLJUČEK 

Kategorizacija nogometnih klubov je orodje za analizo in orientacijo stanja klubskega nogometa v 

Sloveniji. Od tega stanja je marsikaj odvisno, saj predstavlja temelj razvitosti nogometa. Delo v klubih 

je osnovni kriterij za uspeh na vseh področij in razumeti dejstvo, da za dobro delovanje celotnega 

sistema potrebujemo vse vrste klubov je ključno.  

Kategorizacija je tudi pomembna orientacija klubu kam spada v celostni podobi Slovenskega nogometa 

in kje bi rad bil. NZS pa mora v komunikaciji do klubov vedno zagovarjati dejstvo, da so vsi klubi 

pomembni v svojem prispevku in ne glede na to v katero kategorijo spada njihov prispevek je lahko ta 

kvalitetno voden in organiziran. 

Kategorizacija se letno spreminja malenkostno in vidni rezultati so opazni na več let. Je le delček v 

mozaiku klubske dinamike in pomoč nekaterim vezanim programom za boljšo orientacijo postavljanja 

ciljev in kriterijev. Eden izmed takih je Vrednotenje za napredek in razvoj nogometnih klubov za klube, 

ki želijo pomoč pri organizaciji in vsebini za višji nivo. Lep primer je tudi možnost postavljanja kriterijev 

za sofinanciranje bodisi trenerskega kadra ali vsebin ali delitve pomoči v opremi, kadar izvajamo 

programe pomoči za klube. 

S tem orodjem v ospredje nogometnih vsebin postavljamo skrb za klube in poudarjamo njihovo vlogo 

kot bistveno za stanje Slovenskega nogometa saj iz njih in njihovega dela nastajajo vrhunski 

posamezniki, tekmovalci in rekreativci, ki kreirajo podobo Slovenskega nogometa. 

 

 


