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Ljubljana, marec 2014

Po krajšem mrku smo na TV zaslone vrnili prvoligaški nogomet, ki počasi, a vztrajno beleži vse boljše ratinge. Tudi nasploh je bilo s ponovnim
prevzemom vodenja prvoligaškega tekmovanja povezanih obilo aktivnosti. Ne gre prezreti dejstva, da je gospodarska kriza prizadela večino
nogometnih kolektivov pri nas. NZS je klubom poskušala pomagati
predvsem skozi različne oblike sofinanciranja mladinskih nogometnih
programov. Tudi sicer je eno od temeljnih poslanstev NZS vlaganje v
razvoj in usposabljanje mladih nogometašev, zato verjamemo, da bo
sprejeti Mladinski program za obdobje 2013-2017 doprinesel k še večji
afirmaciji nogometa na športnem zemljevidu Slovenije in uveljavitvi novih mladih talentov.
Prav tako se je s povratkom Srečka Katanca na selektorsko klop krivulja
uspešnosti A reprezentance obrnila navzgor. V minulem letu smo se trudili, da vsem reprezentančnim selekcijam zagotovimo primerne pogoje
dela. Nekatere selekcije so bile rezultatsko bolj, druge manj uspešne, ponosni pa smo lahko na vse, ki nas zastopajo v mednarodni areni.
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Pripravila strokovna služba NZS, marec 2014.

Zadovoljni smo tudi z udejstvovanjem na področju projektov socialne
odgovornosti, s katerimi utrjujemo podobo NZS kot družbeno odgovorne organizacije. S tem namenom smo se povezali s prostovoljnimi in
humanitarnimi organizacijami ter ustanovami s področja kulture.
Strokovna služba NZS mora biti namreč tudi v bodoče pomemben povezovalec med nogometnimi deležniki in usmerjevalec razvoja na podlagi odločitev organov NZS z namenom zasledovanja kratkoročnih in
dolgoročnih športno-poslovnih ciljev slovenskega nogometa.

uvodnik

Konec koledarskega leta se vsakič znova sprašujemo, kaj smo uspeli realizirati v minulem letu, česa vse nismo postorili in čemu bi veljalo posvetiti več pozornosti. Nogometni zvezi Slovenije zagotovo ne manjka
področij, kjer je potrebno proaktivno delovati. Vsekakor velja izpostaviti
pozitivne dosežke in kritično ovrednotiti zadeve, kjer bi lahko postorili še
več. Namen poročila, ki je pred vami, je predstavitev delovanja in povzetek dela krovne nogometne organizacije.
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A REPREZENTANCA SLOVENIJE
Najodmevnejši in verjetno najpomembnejši dogodek na področju A reprezentance v
letu 2013 je bila odločitev Izvršnega odbora NZS, ki je na svoji januarski seji na mesto
selektorja A reprezentance imenoval Srečka
Katanca. Selektor je tako nastopil svoj drugi
mandat na čelu slovenske članske reprezentance, z njegovim prihodom pa so se izrazile
želje po vidnejšem napredku A reprezentance v mednarodnem nogometnem prostoru
in nastopu novega uspešnega obdobja za
našo izbrano vrsto.
Rezultatski napredek reprezentance je bil
dosežen. Na šestih tekmah v kvalifikacijah
za nastop na Svetovnem prvenstvu 2014 v
Braziliji, ki so bile odigrane v letu 2013, je
reprezentanca štirikrat zmagala. Slabega
začetka kvalifikacij in točkovnega zaostanka
kljub temu ni bilo mogoče nadoknaditi in
Slovenija je končala na tretjem mestu kvalifikacijske skupine.
Poleg šestih kvalifikacijskih tekem je članska izbrana vrsta odigrala še štiri prijateljske
tekme. Ciklus prijateljskih tekem je začela
februarja v Stožicah proti reprezentanci Bosne in Hercegovine, maja je reprezentanca
igrala proti Turčiji v Nemčiji, avgusta gostovala na Finskem, zaključila pa novembra v
Celju proti Kanadi. Razen uvodne tekme je
preostale tri tekme dobila.

Zgovoren podatek o uspešnosti slovenske
reprezentance je položaj na jakostni lestvici
FIFA, kjer je Slovenija leto začela na 47. mestu in se po padcu na 56. mesto z dobrimi
rezultati skokovito povzpela med najboljšo
trideseterico. Leto je z zbranimi 762 točkami zaključila na 29. mestu in se tako uvrstila
pred številne države, ki so si sicer priborile
nastop na prvenstvu v Braziliji.
Slovenija je z uspešnimi rezultati in dobrim
vzdušjem v moštvu dobila podporo slovenske nogometne javnosti in nov zagon za prihajajoče kvalifikacijsko obdobje za uvrstitev
na Evropsko prvenstvo 2016, ki ga bo gostila Francija.
Pripravljalna baza reprezentance v letu 2013
je bila praviloma na Brdu pri Kranju, treningi pa na igriščih v Kranju in Lescah. Vsi zbori
reprezentance doma ter gostovanja na prijateljskih in kvalifikacijskih tekmah so bili ob
podpori strokovne službe NZS organizirani
na visokem logističnem nivoju.
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MLAJŠE REPREZENTANCE
Mlada reprezentanca do 21 let (letnik 1992 in mlajši,
pod vodstvom selektorja Tomaža Kavčiča) je leto pričela
s prijateljsko tekmo proti Portugalski, kjer je
iztržila neodločen izid brez zadetkov. Sledili
sta dve marčevski preizkušnji proti Italiji in
Slovaški, na katerih je zabeležila dve zmagi.
Junija je reprezentanca sodelovala na tradicionalnem turnirju Valeriy Lobanovskyi v Kijevu, kjer so poleg domačinov sodelovali še
Avstrijci in Čehi. Slovenija v kvalifikacijah za
nastop na Evropskem prvenstvu 2015 nastopa v skupini z Rusijo, Dansko, Bolgarijo, Estonijo in Andoro. Prejšnja generacija mlade reprezentance je postavila visoke tekmovalne
cilje, zato se je podobno pričakovalo tudi
tokrat. Žal je prva preizkušnja proti Estoniji
v Velenju našim upom prinesla nepričakovan poraz. Sledil je natrpan jesenski urnik,
ko je reprezentanca igrala po dve tekmi v
septembru, oktobru in novembru. Predstave proti Rusiji in predvsem proti Danski so
bile zelo spodbudne. Krona nastopov v letu
2013 je bilo zmagoslavje v Bolgariji, ko je reprezentanca v Stari Zagori zabeležila zmago
proti domačinom s kar 5:1. Slovenija je leto
2013 zaključila na tretjem mestu kvalifikacijske skupine za Rusijo in Dansko, v letu 2014
pa jo čakajo še tri kvalifikacijske preizkušnje.
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Reprezentanca do 20 let (letnik 1992 in mlajši, pod vodstvom selektorja Tomaža Kavčiča) je v letu 2013 odigrala tri srečanja v regionalnem tekmovanju,
kjer sta sodelovali še reprezentanci Italije
in Hrvaške. Zabeležili so poraz proti Italiji v
Trstu in na domačem igrišču proti Hrvaški,
medtem ko so bili na domači tekmi boljši
od zahodnih sosedov. Namen reprezentance do 20 let je predvsem preizkus nekaterih
dodatnih igralcev, ki sicer ne bi dobili priložnosti zaigrati v mednarodni konkurenci, ter
priprava na začetek kvalifikacij za Evropsko
prvenstvo do 21 let.
Reprezentanca do 18/19 let (letnik 1995, pod vodstvom
selektorja Miloša Kostiča in direktorja reprezentanc Milana Miklaviča) je v januarju prvič sodelovala na
mednarodnem turnirju Granatkin Memorial
v St. Peterburgu. Odigrali so pet tekem, od
tega so zabeležili zmagi proti Grčiji in Iranu,
neodločena rezultata proti Latviji in Rusiji ter
poraz proti Češki. Skupno so tako osvojili 7.
mesto med 16 državami udeleženkami. Leto
so nadaljevali s prijateljskima tekmama proti reprezentanci Srbije (zmaga in poraz) ter
tekmo proti Švici (poraz). Sledila je udeležba
na turnirju Umbria (dve zmagi proti Umbriji
in San Marinu ter neodločen rezultat proti

Gambiji) ter septembra še dve prijateljski tekmi proti reprezentanci Irske (zmaga in poraz).
Oktobra je bil na vrsti kvalifikacijski turnir, ki
ga je gostila Slovenija. V zelo težki skupini je
reprezentanca zabeležila neodločen rezultat
proti Angliji, poraz proti Švici in visoko zmago proti Andori. Na žalost to ni zadostovalo
za napredovanje, v naslednji krog kvalifikacij
sta se uvrstili Anglija in Švica.
Reprezentanca do 17/18 let (letnik 1996, pod vodstvom
Boruta Jarca) se je leta 2012 z uspešno zaključenimi kvalifikacijami za Evropsko prvenstvo
uvrstila v drugi krog. Kot pripravo na turnir
je reprezentanca odigrala dve prijateljski
tekmi proti reprezentanci Severne Irske
(zmaga in poraz). Marčevski UEFA Elite Round je gostila Anglija, poleg Slovenije pa sta
v skupini igrali še Rusija in Portugalska. Slovenija je kljub trem minimalnim porazom z
rezultatom 2:1 pokazala dobro igro, ki ohranja veliko upanja za nadaljnji razvoj.
V kadetski reprezentanci do 16/17 let (igralci rojeni po
01.01.1997, pod vodstvom Boruta Jarca) so večino leta
namenili pripravam na jesenske kvalifikacije. Prvi dve prijateljski tekmi je reprezentanca odigrala proti Albaniji in iztržila neodločen rezultat ter zmago. Leto so nadaljevali

z udeležbo na mednarodnem turnirju Gradiška in ga zaključili z remijema proti reprezentancama Čila in Italije, izbrana vrsta ZDA
pa je bila boljša od slovenske. Konec maja je
sledil še drugi UEFA razvojni turnir, tokrat ga
je gostila Madžarska. Slovenija je bila boljša
od Armenije, premoč pa je morala priznati
domačinom in izbrani vrsti Švice. Septembrski kvalifikacijski turnir za nastop na Evropskem prvenstvu, odigran na domačih tleh,
naši reprezentanci na žalost ni prinesel veselja in uvrstitve v naslednji krog. Slovenija
je bila boljša od reprezentance Madžarske
ter izgubila proti Škotski in Walesu.
Najmlajša reprezentanca do 15 let (igralci letnika 1998
pod vodstvom Primoža Glihe) je leta 2013 opravila
svoje prve priprave ter odigrala prijateljske
tekme proti reprezentancama ZDA (zmaga)
in Makedonije (zmaga in remi).
Konec meseca novembra je bil na sedežu
UEFA opravljen žreb kvalifikacijskih skupin za EP do 17 in EP do 19 let. Sloveniji je
v kategoriji do 19 let žreb kot nasprotnike
namenil Madžarsko kot gostiteljico turnirja
ter Slovaško in Azerbajdžan. V kategoriji do
17 let bo gostiteljica Slovenija, za nastop v
naslednjem krogu pa se bo pomerila z reprezentancami Turčije, Portugalske in Irske.
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MLADINSKI NOGOMET
V letu 2013 je bil sprejet nov dolgoročni
Mladinski program za obdobje 2013-2017.
Program usmerja nadaljnji načrtni in sistematični razvoj nogometa v Sloveniji in na
podlagi doseženih rezultatov, opravljene
analize ter z upoštevanjem realnih možnosti razvoja zagotavlja kontinuiteto predhodnega obdobja (t.j. Mladinskega programa
2008-2012). Naloga NZS je spodbujati in
razvijati nogometno igro, večati članstvo ter
skrbeti za vzgojo in strokovno delo v vseh
nogometnih sredinah, na vseh nivojih in za
oba spola, zato sta krovna cilja novega Mladinskega programa za obdobje 2013-2017
predvsem:
• povečati število registriranih igralcev za 10
odstotkov;
• zagotoviti udeležbo vsaj ene od mlajših
reprezentanc na zaključnem turnirju Evropskega prvenstva do leta 2017.
Na področju delovanja mlajših reprezentančnih selekcij so bile v letu 2013 izpeljane
vse načrtovane aktivnosti (reprezentančne
akcije, prijateljske tekme, testiranja nogometnih motoričnih sposobnosti in tenziomiografija), na novo pa so se pričele izvajati dodatne aktivnosti v okviru mladinskih
nogometnih centrov NZS. Centri NZS so bili
oblikovani z željo po kontinuiranem in sistematičnem delu z mladimi reprezentancami
in z namenom spremljanja igralske forme,
boljšega pregleda nad razvojem igralcev
s širšega reprezentančnega seznama ter
omogočanja njihovega vključevanja v proces treninga. Poudarek dela je bil predvsem
na izpopolnjevanju tehničnih in taktičnih
elementov nogometne igre, sodelovanje v
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NOGOMET ZA VSE
okviru Centrov NZS pa je okrepilo timsko
delo selektorjev, reprezentančnih trenerjev
in direktorja reprezentanc. V letu 2013 je
bilo v Centrih NZS izvedenih skupno 21 treningov za mlajše reprezentance Slovenije.
Na področju programa množičnosti smo v
letu 2013 pričeli z nadgradnjo vsebin v okviru programa Centri MNZ, saj smo ponudili
program za tri starostne skupine, in sicer za
dečke do 13 let, dečke do 15 let in enotno
skupino deklic do 15 let. Na ta način smo
omogočili medobčinskim nogometnim
zvezam, da vključijo v delo še večje število
perspektivnih igralcev, ki vadijo v manjših
nogometnih sredinah. Analiza izvedenih
aktivnostih v Centrih MNZ v letu 2013 je
pokazala, da je bil odziv klubov in igralcev
relativno dober, kljub dejstvu, da so bila zagotovljena finančna sredstva nizka.
Nogometni oddelki Gimnazije Šiška že trinajsto leto predstavljajo edinstven model
povezovanja vzgojno-izobraževalnega sistema in športa v Sloveniji. Ti oddelki v sodelovanju Nogometne zveze Slovenije, Gimnazije Šiška in Šolskega centra za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije nadaljujejo
zastavljeno delo in predstavljajo vzorec
dobre organiziranosti in strokovnosti. Sodelovanje med klubskimi trenerji in trenerji v nogometnih oddelkih je vsako leto na
višjem nivoju, s primerno organiziranostjo
trenažnega procesa pa je igralcem omogočeno, da lahko več vadijo tudi v svojih klubih
in v optimalnih pogojih dosegajo kvaliteten
športni razvoj. Vsako leto se na Gimnaziji Šiška šola od 300 do 400 dijakov s statusom
športnika, tudi v letu 2013 pa je bilo v program vključenih približno 100 nogometašev.

Leto 2013 je utrdilo pomen in filozofijo Nogometa za vse. Program je vedno bolj prepoznaven v slovenskem prostoru kot temelj
razvoja nogometa na vseh ravneh. Vsi nogometaši začnejo v programih množičnosti in
nekateri se v kasnejšem obdobju treniranja
uspejo prebiti v selektivni nogomet, usmerjen v tekmovalni in vrhunski šport. Široka
baza najmlajših nogometašev pa je zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje obdržali nogomet na položaju, ki ga drži danes.
Tri zvezdice kvalitete, ki nam jih je priznala
UEFA, smo letos potrdili z uspešno organizacijo UEFA strokovnega seminarja (UEFA
Grassroots Study Group). Kot znak priznanja
si lahko štejemo dejstvo, da nam je bil zahteven seminar zaupan že drugo leto zapored.
V gosteh smo imeli predstavnike s področja
nogometa za vse iz Litve, Nemčije, Ferskih
otokov in Albanije, katerim smo predstavili
naše poglede in aktivnosti na področju nogometa za vse.
Nadaljevali smo tudi z vsebinami, ki so se izvajale že v prejšnjih letih. Vedno več klubov
organizira nogometne počitnice, nogomet
v vrtcih se izvaja že na 17 vzgojnih ustano-

vah, programi otroških nogometnih šol so
aktivni na 257 osnovnih šolah po vsej Sloveniji, podeljenih je bilo 1.307 značk nogometaša, akcije Rad igram nogomet pa se je udeležilo rekordnih 6.912 udeležencev. Vse to je
rezultat sodelovanja in dela predstavnikov
MNZ za področje Nogometa za vse, strokovne službe NZS, nogometnih klubov in drugih.
Nov program za področje Nogometa za vse
(angl. grassroots) predstavlja pomembno
nadgradnjo preteklega obdobja, v katerem
so se na podlagi UEFA usmeritev postavili
temelji Nogometa za vse kot najširše oblike nogometnega udejstvovanja. Program
opredeljuje naslednja področja: nogomet v
vrtcih, otroške nogometne šole, dvoranski
nogomet in zimske lige, centri MNZ, nogomet za ljudi s posebnimi potrebami, šolska
športna tekmovanja, nogometne počitnice in tabori, festivali nogometa, veteranski
nogomet, prostovoljstvo idr. S programom
želimo povezati deležnike različnih ravni
(MNZ, klubi, nogometne šole) in pod enotno, že uveljavljeno blagovno znamko 'Rad
igram nogomet', ki v osnovi predstavlja igrivost, prvinskost in vključenost, združiti vsa
področja Nogometa za vse.
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KLUBSKA TEKMOVANJA
Klubska tekmovanja v neposredni organizaciji NZS potekajo pod vodstvom tekmovalnih organov, ki skrbijo za zagotavljanje
regularnosti in kredibilnosti z učinkovitim
vodenjem in organizacijo tekmovanj.
Vodenje tekmovanj vključuje vrsto postopkov, ki jih je potrebno izvesti, 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, vse do nagrajevanja
ekip in posameznikov za dosežke ob koncu
tekmovalne sezone.
V letu 2013 je bilo odigranih natanko 2663
tekem v okviru NZS tekmovanj, za izvedbo
katerih je vodstvo tekmovanj ob administrativni podpori strokovne službe NZS poskrbelo s prej navedenimi aktivnostmi.
Organi NZS so v članski kategoriji v letu 2013
neposredno vodili 1. slovensko nogometno ligo, 2. slovensko nogometno ligo, Po-
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PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE
kal Slovenije in Superpokal, tekmovanji na
nivoju tretje lige pa sta bili poverjeni MNZ
Lendava (3. SNL vzhod) in MNZ Ljubljana (3.
SNL zahod).
V mladinskih kategorijah so bila pod vodstvom organov NZS organizirana tekmovanja v 1. slovenski mladinski ligi, 1. slovenski kadetski ligi, Mladinski pokal, Ligi U15
vzhod, Ligi U15 zahod in kvalifikacijska tekmovanja za obe ligi ter zaključno tekmovanje ekip MNZ v kategoriji U13. Tekmovanja
v 2. slovenski mladinski in kadetski ligi so
bila poverjena MNZ Maribor (2. SML in 2.
SKL vzhod) ter MNZ Nova Gorica (2. SML in
2. SKL zahod).
V organizaciji NZS so tudi v letu 2013 potekala vsa ženska tekmovanja, in sicer Slovenska
ženska nogometna liga in Ženski pokal, Liga
deklet U17 in Pokal deklet U17 ter tekmovanja starejših (U15) in mlajših deklic (U13).
Z namenom poenotenja organizacijskih kriterijev na vseh nivojih in v vseh starostnih
kategorijah je strokovna služba v februarju
organizirala tradicionalni seminar za delegate na tekmah v organizaciji NZS.

Operativno vodenje 1. slovenske nogometne
lige je od sezone 2012/2013 na podlagi sklepa IO NZS pod okriljem tekmovalnih organov
NZS. Namen prevzema vodenja tekmovanja
je predvsem bolj pregledno in učinkovito vodenje tekmovanja in posledično zmanjšanje
stroškov poslovanja klubov v zvezi s tekmovanjem. Leto 2013 je predvsem na področju
medijskega in marketinškega razvoja produkta 1. SNL že pokazalo pozitivne učinke
sprejete odločitve. NZS je uspešno izkoristila medijski in sponzorski potencial 1. SNL in
tako je tekmovanje pred začetkom spomladanskega dela sezone 2012/2013 dobilo generalnega pokrovitelja ter novo uradno ime:
Prva liga Telekom Slovenije. Oblikovala se je
nova, sveža celostna grafična podoba tekmovanja, oblikovno in vsebinsko pa je bilo
prenovljeno tudi spletno mesto. Tekmovanje
se je vrnilo na televizijske zaslone, in sicer z
dvema medijskima partnerjema, RTV Slovenija in Planet TV. Samo v jesenskem delu
sezone 2013/2014 si je 33 neposrednih prenosov Prve lige ogledalo 941.595 gledalcev,
v letu 2013 pa je 56 prenosov spremljalo kar
1.485.454 gledalcev.
V sodelovanju s Slovensko antidopinško
organizacijo (SLOADO), pristojno državno
organizacijo za boj proti dopingu v Sloveniji, se je v spomladanskem delu sezone
2012/2013 pričelo izvajati program testiranj
na tekmovanjih na nacionalnem nivoju, katerih temeljni cilj je preventivni protidopinški program, ki zagotavlja regularnost špor-

tnega tekmovanja. V času od avgusta do
decembra 2013 so bila testiranja izvedena
na 10 tekmah jesenskega dela 1. SNL, skupaj
je bilo testiranih 39 igralcev, vsi vzorci pa so
bili v akreditiranem laboratoriju ugotovljeni
za negativne.
Leto 2013 so v tekmovanju 1. SNL tako zaznamovale marsikatere novosti: nova podoba tekmovanja, novo ime, nov generalni
pokrovitelj, novi televizijski prenosi, nov
program boja proti dopingu in nenazadnje
tudi nov pokal za državnega prvaka, 40 cm
visoka in več kot 13 kg težka umetnina izpod rok kiparja in profesorja Mirka Bratuše,
ki ga je kot prvi dvignil Marcos Tavares, kapetan Maribora, prvaka Prve lige Telekom
Slovenije v sezoni 2012/2013.
NZS je nekatere cilje na področju dolgoročnega zagotavljanja razvoja slovenskega
klubskega nogometa že dosegla, druge načrtuje v prihodnosti, in sicer predvsem:
• povečati obisk na stadionih;
• vzpostaviti sodelovanje med nogometnimi klubi in NZS na področju komuniciranja
in stikov z javnostjo;
• izkoristiti sinergijske učinke marketinga na
področju individualnega in centraliziranega
trženja tekmovanja.
NZS bo v obdobju 2012-2015 tako še naprej
delovala v smeri načrtnega povečanja prihodkov iz naslova trženja in zagotavljanja
sredstev za razvoj in promocijo klubov 1. SNL.
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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV

SODNIŠKE ZADEVE IN DELOVANJE SODNIŠKE ORGANIZACIJE

Licenčni postopek za tekmovalno leto
2013/2014 je bil že deseti 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 2013/2014 so potekale po zastavljenem terminskem in vsebinskem načrtu. 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. 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 2013/2014
so organi sprejemali ob doslednem upoštevanju določil Pravilnika NZS za licenciranje
nogometnih klubov, ki ga je dne 12.12.2012
potrdil IO NZS, 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.

Na področju strokovnega izobraževanja
sodnikov na listah za sojenje tekem v organizaciji NZS je Zveza nogometnih sodnikov
Slovenije (ZNSS) v skladu s programom dela
in zahtevami UEFA v letu 2013 organizirala
glavna zimska seminarja, poleg tega pa še
štiri sestanke s sodniki in štiri sestanke s pomočniki sodnikov. Poleg navedenih strokovno-analitičnih seminarjev so bili na osnovi
istih smernic organizirani tudi trije enodnevni treningi delovanja in razreševanja specifičnih situacij na igrišču. Po trikrat je bilo
organizirano tudi testiranje fizične pripravljenosti sodnikov oz. pomočnikov. Izvedli
smo tri seminarje za kontrolorje sojenja, namenjenih poenotenju kriterijev ocenjevanja
ter seznanitvi s trendi in analizo sojenja. Za
potrebe izobraževalnih programov s področja sojenja je bila zagotovljena produkcija
lastnega DVD materiala, ki je bil uporabljen
tudi v drugih izobraževalnih aktivnostih, kot
na primer na seminarju trenerjev. Z namenom seznanitve s trendi v sojenju smo organizirali strokovni del seminarja za klube 1.
in 2. slovenske nogometne lige. ZNSS je pričela z uvajanjem izobraževalno-informativnih aktivnosti v okviru svoje spletne strani,
kjer so zainteresiranim na voljo relevantne
informacije, izobraževalne vsebine ter video
posnetki s tolmačenjem pravil.

Vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno leto 2013/2014 je vložilo vseh deset klubov 1. SNL 2012/2013, osem klubov
pa je vložilo tudi vlogo za pridobitev mednarodne UEFA licence. Komisija je pregledala uradno licenčno dokumentacijo in sprejela odločitve na podlagi katerih je licenco
prejelo osem klubov, enemu klubu je bila z
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odpravo pomanjkljivosti licenca podeljena
na drugi stopnji, licenčna komisija za pritožbe pa je dokončno zavrnila eno vlogo za pridobitev licence za 1. SNL.
Licenco za tekmovanje v 2. SNL 2013/2014 je
vložilo deset klubov, osem klubov je licenco
prejelo na prvi stopnji, dva pa v pritožbenem
postopku, na nivoju 3. SNL pa je za licenco za
tekmovalno leto 2013/2014 na prvi stopnji
prejelo trinajst klubov 3. SNL vzhod in trinajst
klubov 3. SNL zahod. Deset klubov, ki so na
podlagi svojih športnih rezultatov zaprosili za
ustrezno licenco (napredovanje v 2. SNL oz. 1.
SNL) oziroma niso del licenčnega sistem NZS
(klubi MNZ), je bilo obravnavanih v okviru izrednega licenčnega postopka.
V tekmovalnem letu 2013/2014 so licenčni
organi NZS pričeli z licenciranjem ženskih
nogometnih klubov v Slovenski ženski nogometni ligi. V tekmovanje je vstopilo devet
ženskih nogometnih klubov, ki so izpolnjevali pogoje licenciranja in pridobili licenco.
V okviru projekta licenciranja nogometnih
klubov je NZS za leto 2013 sofinancirala
stroške delovanja klubov 1. SNL. Poleg cene
revidiranja finančnega poslovanja so licenčni organi tudi v tem letu pri razrezu sredstev
upoštevali kvaliteto licenčne dokumentacije in število ter vsebino pripomb v prvi fazi
uradnega licenčnega postopka.
NZS v skladu s svojimi programi in usmeritvami tako vztraja na začrtani poti vodenja
licenčnega sistema na podlagi preglednega,
doslednega in enakopravnega delovanja ter
v skladu s svojimi pristojnostmi tudi strokovno in finančno pomaga nogometnim
klubom v tem projektu.

Strokovno izobraževanje talentiranih sodnikov je potekalo v okviru programa Talenti –
Mentorji. Obširen program poteka na treh

nivojih in je v letu 2013 vključeval 41 talentiranih sodnikov. V letu 2013 smo nadaljevali
z aktivnostmi v okviru novega programa talentiranih pomočnikov sojenja.
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
sodobnih trendih, jih seznanila z ugotovljenimi problemi in podala ustrezna navodila.
ZNSS je tudi v letu 2013 zagotavljala društvom potrebno strokovno pomoč in izobraževalne materiale.
Poleg izobraževalnih aktivnosti so se tudi v
letu 2013 izvajale redne aktivnosti, povezane z nemotenim delovanjem tekmovalnega
sistema, in v okviru navedenega so organi in
strokovna služba skrbeli predvsem za delegiranje sodnikov in pomočnikov sodnika na
vse tekme v organizaciji NZS.
ZNSS zahteva, zagotavlja in nadzoruje tudi
ustreznost telesne pripravljenosti sodnikov.
V ta namen so bili organizirani obvezni treningi v okviru devetih regionalnih centrov,
organizirani so bili skupni treningi za sodnike iz vzhodnega ter zahodnega dela ter
občasni skupni treningi v okviru centra v
Ljubljani, zagotovljeno pa je bilo tudi strokovno vodenje trenažnega procesa.
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TRENERSKE ZADEVE IN DELOVANJE TRENERSKE ORGANIZACIJE

ŠOLANJE TRENERJEV

Zveza nogometnih trenerjev Slovenije
(ZNTS) je v letu 2013 že tretje leto delovala
kot samostojna pravna oseba. V marcu je
zasedala redna Skupščina ZNTS, na kateri je
bilo prisotnih vseh 27 predstavnikov iz devetih društev nogometnih trenerjev (DNT).
Upravni odbor ZNTS se je v letu 2013 sestal
na osmih sejah, ki so potekale na matičnih
organizacijah DNT, prav tolikokrat se je sestal
tudi kolegij ZNTS. Na sejah se je razpravljalo
predvsem o programski zasnovi in realizaciji licenčnih in izpopolnjevalnih seminarjev,
programu dela in finančnem načrtu ZNTS ter
njegovi realizaciji, analizi celotnega delovanja ZNTS in DNT, reševanju trenerske problematike, prepoznavnosti ZNTS, uresničevanju
normativnih aktov ZNTS (Pravilnik o podeljevanju licenc, Disciplinski pravilnik, Pravilnik o
priznanjih, Pravilnik o minimalnih zahtevah
za vrednotenje in nagrajevanje pogodbenih
trenerjev mlajših kategorij, Kodeks obvez in
vedenja), Svetu zaslužnih trenerjev ZNTS in
DNT, delu disciplinskega sodnika in regijskih
tožilcev, delu komisije za priznanja, sodelovanju s strokovno službo in drugimi komisijami
NZS ter drugi aktualni problematiki.

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, izdajo diplom in
pravno varstvo ter ostale zadeve, potrebne za kvalitetno in kontinuirano šolanje in
usposabljanje strokovnih kadrov v nogometu. Trenersko šolanje in usposabljanje obsega teoretične in praktične vidike izobraževanja nogometnih trenerjev z namenom
usposobiti kandidate za vodenje nogometnih ekip.

V organizaciji upravnih odborov ZNTS in
DNT je bilo organiziranih enajst licenčnih
seminarjev za pridobitev licence PRO, A, B,
C in Futsal. Udeležba na licenčnih seminarjih je bila največja doslej, saj se je licenčnih
seminarjev udeležilo kar 1.459 udeležencev,
od tega 198 udeležencev seminarja PRO,
184 udeležencev seminarja A, 1.017 udeležencev seminarjev B in C ter 60 udeležencev
seminarja za licenco Futsal. V organizaciji
DNT je bilo organiziranih šest izpopolnjevalnih seminarjev, en izpopolnjevalni seminar
pa je organizirala ZNTS. Izpopolnjevalnih seminarjev se je udeležilo 1.098 udeležencev.
Trenerska organizacija je na podlagi uspešno opravljenih preizkusov v okviru licenčnih seminarjev izdala 123 licenc PRO oz.
UEFA PRO, 157 licenc UEFA A, 416 licenc
UEFA B, 554 licenc C in 54 licenc Futsal, skupaj 1.304 licenc. Izmed vseh udeležencev, ki
so zbrali najmanj 50 točk na preizkusu znanja v okviru seminarjev, jih je na novo vstopilo v trenerske vrste petdeset.

Program trenerskih šolanj in usposabljanj
NZS v okviru Trenerske šole prof. Branko
Elsner poleg mednarodno primerljivih in
priznanih trenerskih usposobljenosti (UEFA
PRO, UEFA A in UEFA B) predvideva tudi (nacionalne) trenerske usposobljenosti Trener
PRO, Trener C, Trener vratarjev C ter Trener
futsal B in C.
Šolanje na nivoju C je namenjeno predvsem
trenerjem, ki se ukvarjajo z ekipami v mlajših
starostnih kategorijah, šolanje na nivoju B je
namenjeno vodenju ekip v članskih kategorijah, nivo A usposablja trenerje za delo s
kakovostnejšimi mladinskimi kategorijami.
Usposabljanje na nivoju PRO je namenjeno
vodenju vrhunskih mladinskih in članskih
kategorij, nivo UEFA PRO pa velja za vodenje
vrhunskih mednarodnih članskih kategorij.
NZS je v letu 2013 izvedla deset terminov
šolanj za strokovni naziv Trener C, in sicer so
bila šolanja izvedena v Dekanih, Mariboru,
Mengšu, Kozjem in Filovcih. Diplome Trener
C so bile podeljene 135 diplomantom, med
katerimi je bilo 14 deklet. V Podčetrtku je
bilo organizirano šolanje za pridobitev naziva Trener futsal C, katerega se je udeležilo
19 kandidatov, med njimi pa jih je diplomo
pridobilo 17. Naziv Trener vratarjev C je na
šolanju v Mengšu uspešno pridobilo 19 kandidatov.

Za pridobitev strokovnega naziva Trener
UEFA B je bilo šolanje organizirano junija v
Mariboru. Šolanje je uspešno zaključilo 23
kandidatov, med katerimi je bila ena prejemnica diplome. V maju je bilo prvič razpisano usposabljanje za naziv Trener futsal B, na
katerem je naziv uspešno pridobilo 11 kandidatov.
Usposabljanje za naziv Trener UEFA A je zaključilo 18 diplomantov, naziv Trener PRO
pa je pridobilo 10 diplomantov. Zaključni
praktični izpit in diplomsko nalogo sta opravila 2 diplomanta, v organizaciji UEFA programa za izmenjavo študentov (angl. UEFA
Pro licence student exchange programme)
pa je zaključni izpit opravilo 12 diplomantov, ki so tako prejeli strokovni naziv Trener
UEFA PRO.
Diplome je pridobilo še 29 diplomantov
in študentov Fakultete za šport Univerze v
Ljubljani, Visoke trenerske šole pri Fakulteti
za šport Univerze v Ljubljani in Visoke trenerske šole pri Pedagoški fakulteti Univerze
v Mariboru, skupaj je bilo tako v letu 2013
podeljenih 248 nogometnih diplom in 28
futsal diplom.
Diplome za UEFA PRO, UEFA A in UEFA B
nivo so bile izdane na podlagi sporazuma
med UEFA in NZS o medsebojnem priznavanju diplom znotraj članic UEFA (UEFA Coaching Convention), vsebine programov in
število ur izvedenih šolanj pa so bila v skladu z zahtevami UEFA in predpisi NZS, predvsem Pravilnika NZS o trenerskem šolanju in
usposabljanju.
Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti izvedenih šolanj so kot predavatelji na usposabljanjih poleg predstavnikov strokovne
službe NZS sodelovali tudi člani komisij NZS
in zunanji sodelavci NZS ter sodelavci Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.
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ŽENSKI NOGOMET
Ženska A reprezentanca je leto 2013 pričela s
kvalifikacijami za nastop na Svetovnem prvenstvu, ki bo leta 2015 v Kanadi. Na prvem gostovanju na Slovaškem je reprezentanca osvojila
svoje prve tri točke, na domačih tleh pa doživela visok poraz proti Nemčiji in kasneje klonila
tudi proti Irkam, vendar je še vedno v dobri poziciji za dobro končno uvrstitev v kvalifikacijah.
Tudi na področju dekliških reprezentanc je
bilo preteklo leto zelo aktivno. NZS je na igriščih v Odrancih, Beltincih in Bakovcih gostila
kvalifikacijska turnirja za uvrstitev na Evropsko
prvenstvo za dekleta do 19 let in do 17 let.
Reprezentanca deklet do 17 let je sodelovala
tudi na UEFA razvojnih turnirjih na Madžarskem in v Srbiji.
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MALI NOGOMET - FUTSAL
UEFA Women's Champions League) in organiziral kvalifikacijski turnir v Sloveniji.
V novo sezono Slovenske ženske nogometne
lige 2013/2014 je vstopilo devet licenciranih
ženskih nogometnih klubov. V letu 2013 je
bilo zaznati povečan interes na področju dekliškega nogometa, saj se je v kadetsko tekmovanje v Ligi deklet U17 prijavilo deset ekip,
štiri ekipe več v primerjavi s preteklo sezono.
Deklice v starostnih kategorijah do 15 in do 13
let so tekmovale v tekmovanjih deklic U15 (15
ekip) in U13 (11 ekip) na vzhodu in zahodu.
Uspešno je bilo izvedena zimska ženska liga v
vseh kategorijah, ki prav tako iz leta v leto privablja večje število udeleženk.

Z željo po sistematičnem in timskem delu dekliških in ženskih reprezentanc ter z namenom
dodatne priprave igralk, kandidatk za reprezentance, je NZS organizirala centre kot dopolnilno
oziroma dodatno obliko praktičnega izvajanja
treningov vseh ženskih reprezentanc.

V skladu z novo Strategijo razvoja dekliškega
in ženskega nogometa za obdobje 2013-2017
smo sprejeli kriterije za sofinanciranje trenerskega kadra v ženskih klubih in določili spremembe v starostnih mejah za ženske in dekliške kategorije od 2013/2014 dalje.

V sezoni 2012/2013 je naslov državnega in pokalnega prvaka v ženski kategoriji osvojil ŽNK
Pomurje Beltinci, ki si je s tem priboril pravico
nastopa v UEFA klubskem tekmovanju (angl.

S ciljem promocije in širitve baze dekliškega
nogometa je NZS v Kopru, Ljubljani, Mariboru
in Velenju organizirala pet festivalov dekliškega nogometa Rada igram nogomet, ki so se
izkazali kot uspešna investicija v razvoj dekliškega in ženskega nogometa.

Slovenska članska futsal reprezentanca je v
letu 2013 dosegla zastavljene cilje in se pod
vodstvom selektorja Andreja Dobovičnika,
potem ko je opravila z vsemi tremi nasprotniki v svoji skupini, še tretjič zapored (prvič
brez dodatnih kvalifikacij) uvrstila na Evropsko prvenstvo v Belgiji.
Futsal državni prvak FC Litija je v prvem
krogu UEFA Futsal pokala (angl. UEFA Futsal Cup) na Cipru v konkurenci še treh ekip
(Baku, Era Pack Chrudim in Nikozija) osvojil
drugo mesto in se tako ponovno uvrstil med
16 najboljših ekip stare celine. Sledila je domača organizacija enega izmed štirih turnirjev UEFA Elite Round, kjer pa so bile tokrat
ekipe premočne. Kljub temu je dodobra popolnjena dvorana v vseh treh tekmovalnih
dneh nagradila aktualnega državnega prvaka za nov veliki dosežek slovenskega futsala.
Futsal državna prvenstva so v 2013 potekala
v starostnih kategorijah članov (1. in 2. SFL),
U21, U18, U15 in U13, izvedeni sta bili pokalno tekmovanje ter superpokal. Zaključno
pokalno tekmovanje 2012/2013 je bilo odigrano v začetku marca v Podčetrtku pod
pokroviteljstvom Term Olimia.

Z novo sezono 2013/2014 so bile sprejete
nekatere spremembe tekmovalnega sistema, med drugim je bila sprejeta odločitev, da se tri ekipe 2. SFL ob koncu sezone
2013/2014 neposredno uvrstijo v 1. SFL, ki
bo tako v sezoni 2014/2015 ponovno desetčlanska. Za igralce v kategoriji U18 je NZS
prvič organizirala futsal regijske centre namenjene selekcioniranju igralcev. Z jesenskim delom sezone 2013/2014 je bila na
novo uvedena ženska futsal liga.
Novost na medijskem področju futsal tekmovanj je uvedba oddaje Futsal magazin, ki
ponuja kratek pregled rezultatov igralnega
vikenda 1. SFL in reprezentančnih dosežkov.
Na področju izobraževanja je bilo izvedenih več sodniških seminarjev ali predavanj,
v okviru Dneva slovenskega futsala pa so
bili v septembru poleg sodniškega izvedeni
tudi seminarji za kontrolorje sojenja, delegate in trenerje. V letu 2013 so bili skozi trenersko usposabljanje v okviru izobraževanj
strokovnih kadrov podeljeni prvi strokovni
nazivi Trener Futsal B.
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NOGOMETNA INFRASTRUKTURA

MEDNARODNA DEJAVNOST

V okviru programa UEFA Hat Trick II (20082012) za sofinanciranje infrastrukturnih projektov so bila v letu 2013 končana dela na
malih igriščih z umetno travo v Hajdini in Krimu. S sredstvi, ki jih je v pretežnem delu zagotovila evropska nogometna zveza (UEFA),
je NZS tako uspešno zaključila projekte sofinanciranja izgradnje 8 velikih in 30 malih
igrišč z umetno travo ter razsvetljave na stadionih klubov 1. SNL v Kopru in Lendavi.

V sklopu mednarodnih aktivnosti je dejavnost NZS najbolj vidna preko nastopanja
reprezentančnih selekcij v okviru kvalifikacij za uvrstitev na največja mednarodna
tekmovanja in preko prijateljskih srečanj z
drugimi nacionalnimi selekcijami. NZS nudi
ustrezno podporo tudi slovenskim nogometnim klubom v okviru nastopanja v UEFA
klubskih tekmovanjih.

NZS nadaljuje z zavzemanjem za izboljšanje
infrastrukturnih pogojev tako na lokalni kot
nacionalni ravni in na vseh področjih udej-

stvovanja v športu, zato je s humanitarno in
prostovoljno organizacijo Rdeči križ Slovenije sklenila dogovor o sodelovanju pri zagotavljanju pogojev in okolja za vključevanje
socialno ogroženih otrok in mladostnikov v
aktivne oblike preživljanja prostega časa in
integracijo socialno ogroženih oseb v družbeno okolje. Na podlagi dogovora o sodelovanju je IO NZS decembra sprejel sklep o
sofinanciranju izgradnje malega igrišča iz
umetne trave v Mladinskem zdravilišču in
letovišču Debeli rtič, izvajalec pa je že pričel
z deli na igrišču, ki bodo predvidoma končana v začetku 2014.

Mednarodna dejavnost je sicer razvejana
tudi na področju administrativnih aktivnosti, ki zagotavljajo nemoteno udejstvovanje
slovenskih nogometnih deležnikov. NZS izvaja redno komunikacijo s krovnima nogometnima organizacijama FIFA in UEFA ter z
nacionalnimi nogometnimi zvezami.
V Sloveniji smo v letu 2013 na uradnih obiskih gostili namestnika generalnega sekretarja UEFA, Theodora Theodoridisa, predstavnico za nogometni razvoj pri FIFA, Evo
Pasquier, in delegacijo hrvaške nogometne
zveze z novoizvoljenim predsednikom Davorjem Šukerjem na čelu. (Na sliki generalni sekretar NZS Aleš Zavrl, predsednik NZS
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Aleksander Čeferin, predsednik HNS Davor
Šuker in generalni sekretar HNS Damir Vrbanović).
NZS je tudi v lanskem letu organizirala delavnico UEFA Study Group s področja nogometa za vse in v mesecu maju nudila
ustrezno logistično podporo pri evropskem
finalu tekmovanja za Nike Premier Cup, kjer
so se z odličnim nastopom izkazali mladi
igralci NK Domžale.
V mesecu septembru je bila v Ljubljani v
sodelovanju z mednarodno organizacijo
kriminalistične policije Interpol izpeljana regionalna delavnica na temo preprečevanja
nameščanja izidov nogometnih tekem.
Na mednarodnih prizoriščih so bili poleg nogometašev aktivni tudi naši mednarodni sodniki
in sodnice, slovenski predstavniki so predstavljali evropsko nogometno zvezo v vlogi delegatov in kontrolorjev sojenja na evropskih
klubskih in reprezentančnih tekmah, NZS pa
je bila zastopana tudi v organih in komisijah
evropske in svetovne nogometne zveze.
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SISTEMSKE IN NORMATIVNE ZADEVE

MARKETING

Začetek leta 2013 je zaznamoval projekt
preregistracije igralcev, s katerim je NZS
osvežila evidenco registriranih igralcev.
Zbiranje podatkov in njihova obdelava je
potekala v skladu z veljavno zakonodajo na
področju varovanja osebnih podatkov, priporočili Urada informacijskega pooblaščenca in predpisi NZS o varovanju osebnih in
zaupnih podatkov.

je potrebno sprejeti še določene organizacijsko-kadrovske rešitve, ki so na dnevnem
redu za leto 2014. Z uvedbo instituta arbitraže se bodo na hiter in učinkovit način
reševali spori med nogometnimi deležniki,
predvsem tisti z delovnopravnim elementom. Arbitraža bo v prihodnje nadomestila
reševanje sporov pred komisijo za status in
agente igralcev.

Z marketinškega vidika leto 2013 pomeni
zaključek kvalifikacijskega ciklusa za Svetovno prvenstvo v Braziliji ter začetek priprav na
kvalifikacijski cikel za Evropsko prvenstvo v
Franciji, ki prinaša številne novosti.

Aprila je bila izpeljana Skupščina NZS, na kateri so delegati izvolili člane v Nadzorni odbor NZS in Arbitražni svet NZS za mandatno
obdobje 2013-2017. Na podlagi izpeljanih
volitev za predsednike v MNZ Maribor, MNZ
Ljubljana in MNZ Ptuj je namesto Rudija Turka član IO NZS iz MNZ Maribor postal Milan
Jarc, medtem ko sta Bojan Gasior in Stanko
Glažar članstvo v Izvršnem odboru nadaljevala po položaju. Nadomestni član IO NZS
je na podlagi odločitve organov MNZ Ptuj
ostal Janko Turk.

V minulem letu so bile sprejete tudi nekatere
spremembe predpisov NZS, med pomembnejšimi so spremembe in dopolnitve Odločb
NZS k Pravilom nogometne igre, Tekmovalnega pravilnika NZS in Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članskih kategorijah
ter Pravilnika o registraciji in statusu igralcev.

Najpomembnejša normativna novost se je
uresničila s sprejemom Pravilnika o arbitraži.
Do polne uveljavitve arbitražnega sistema
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NZS je kot članica Olimpijskega komiteja
Slovenije aktivno sodelovala pri prenovi
predpisov OKS, ki se nanašajo na registracijo
in kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji. Skupaj z ostalimi kolektivnimi panogami smo poskušali kar najbolj vplivati na
novo sprejeta pravila, ki vplivajo na statusna
vprašanja športnikov.

Nogometna reprezentanca je v letu 2013 odigrala deset mednarodnih tekem, od tega šest
kvalifikacijskih tekem za Svetovno prvenstvo
ter štiri prijateljske tekme, vse pa so zahtevale
ustrezno marketinško podporo na področju
promocije in sponzorstev. Nogometna reprezentanca je v letu 2013 na nogometne tekme, odigrane na štirih stadionih po Sloveniji,
privabila 110.000 gledalcev.
Vse do zadnje tekme v Švici je bila Slovenija
v boju za nastop na Svetovnem prvenstvu,
takoj zatem pa smo v marketinškem oddelku NZS pozornost že preusmerili na kvalifikacije za Evropsko prvenstvo v Franciji 2016,
ki se začnejo septembra 2014, in prinašajo
nov format tekmovanja, ki bistveno povečuje možnosti za nastop slovenske reprezentance na zaključnem turnirju. Nov format, ki

se zgleduje po Ligi prvakov, tudi sponzorjem prinaša več možnosti in priložnosti.
V preteklem letu smo posebno pozornost
namenili ženski kvalifikacijski tekmi za FIFA
Svetovno prvenstvo v Kanadi 2015, kjer smo
na stadionu Bonifika v Kopru v sodelovanju
z družbo Delloitte in Vlado Republike Slovenije organizirali mednarodno poslovno
druženje slovenskih in nemških politikov in
gospodarstvenikov. Tekmo si je na zaslonih
nemške televizije ogledalo 1.4 milijona gledalcev ali pol milijona več kot si jih je ogledalo 2. tek veleslalomske tekme v Söldnu.
V letu 2013 je marketinški oddelek izvedel
nekaj komunikacijskih akcij tudi z drugimi
reprezentancami. Eden izmed glavnih ciljev NZS je promocija nogometa, zato želimo sponzorjem predstaviti moč nogometa
v vseh ciljnih skupinah. Zavedamo se, da
bomo edino z inovativnim in proaktivnim
pristopom dolgoročno ohranjali raznolikost, ki jo ustvarja nogomet in je zato šport
številka ena na svetu.
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ODNOSI Z JAVNOSTMI
Preteklo leto so na področju odnosov z javnostmi zaznamovali predvsem povratek Srečka Katanca na mesto selektorja A reprezentance, spletni prenosi mladih reprezentanc,
Pokala Slovenije in Prve lige Telekom Slovenije, aktivnosti na področju popularizacije ženskega nogometa in vsebinska ter oblikovna
prenova revije Naš nogomet.
Začetek leta je bil v senci novega selektorja
Srečka Katanca, ki je položaj prevzel 4. januarja. Edinstvena 40-minutna novinarska
konferenca je pred TV zaslone privabila kar
150.000 gledalcev.
Poleg stalne podpore članski reprezentanci
in organizaciji medijskih aktivnosti ter samih medijskih operacij v okviru tekem, smo
v 2013 več pozornosti posvetili tudi mladim
reprezentancam. Tako smo prenašali vse
domače kvalifikacijske tekme reprezentance do 21 let, prenose na spletni strani NZS
pa smo zagotovili tudi z domačih kvalifikacijskih turnirjev reprezentanc do 19 in 17
let. Prav tako smo izvedli spletne prenose
tekem Pokala Slovenije in Prve lige Telekom Slovenije. Ljubitelji nogometa so si v
neposrednem prenosu na TV lahko ogledali
tekmo ženskih A reprezentanc, ko je pri Sloveniji v Kopru gostovala velesila Nemčija,
preko spleta pa so si lahko ogledali tudi prenos iz tekme proti Irski iz Velenja.
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SODELOVANJE Z NOGOMETNIMI IN DRUGIMI DELEŽNIKI
NZS je sicer več pozornosti namenila tudi
ženskemu nogometu, poleg novic o ligaškem dogajanju smo spremljali tudi razvojni projekt Rada igram nogomet, ob tej
priložnosti pa smo ženskemu nogometu
posvetili tudi celo izdajo revije Naš nogomet, kjer smo predstavili vse klube, nekatere
igralke, pisali o tem, kako je biti sodnica ali
trenerka, in še marsikaj.
A reprezentanca je v letu 2013 ustvarila
4.239 medijskih objav oziroma v povprečju
dobrih 353 objav v posameznem mesecu.
Najbolj medijsko odmevna meseca sta bila
september in oktober, ko se je reprezentanca borila na zadnjih kvalifikacijskih tekmah,
prav tako je bil večji odmev v mesecu januarju, ko smo dobili novega selektorja.
Spletno mesto nzs.si je v letu 2013 obiskalo skoraj pol milijona različnih obiskovalcev
(493.539), ki so si ogledali več kot 7,7 milijona strani v povprečnem času skoraj 4 minut
(3 minute in 52 sekund). Tri četrtine obiskovalcev se redno vrača na spletno mesto nzs.
si, četrtina je novih.
Na Facebook strani NZS smo v letu 2013 krepili povezanost z navijači z različnimi nagradnimi igrami (tudi v partnerstvu s sponzorji)
ter foto in video zgodbami, ki jih običajno
navijači ne vidijo v nogometnem svetu.
V letu 2013 smo pričeli graditi spletno
omrežje navijačev v foto in video omrežju
Instagram, na video omrežju YouTube, kjer
smo prisotni od leta 2008, pa smo presegli
700.000 ogledov videov.

S prevzemom vodenja tekmovanja v 1. slovenski nogometni ligi se je povečalo sodelovanje s prvoligaškimi klubi. NZS je na temo
problematike in izzivov v elitnem klubskem
tekmovanju skozi celo leto organizirala sestanke in druge dogodke z namenom doseganja čim boljših vzajemnih učinkov.
V skladu z uvedbo socialnega dialoga na področju nogometa in sporazuma o minimalnih
zahtevah v zvezi z enotno pogodbo o igranju
nogometa se je tudi v Sloveniji začel socialni
dialog med delodajalci in delojemalci v nogometu. Ustanovljena je bila delovna skupina,
sestavljena iz predstavnikov klubov, nogometnih igralcev in predstavnikov NZS, ki je opravila prve sestanke na temo ureditve odnosov
med klubi in nogometaši v skladu z zahtevami
navedenega sporazuma in implementacijo
enotne pogodbe o igranju nogometa na področju Slovenije.
NZS je v času zaostrenih gospodarskih razmer poskušala prisluhniti težavam klubov na
vseh nivojih. Preko delovnih sestankov smo s
skupnimi močmi poizkušali najti kompromisne rešitve in primerne predloge za omilitev
aktualnega težkega položaja, v katerem so se
znašli nogometni klubi. NZS je tako znižala kotizacije in sodniško-delegatske stroške na različnih nivojih tekmovanja.

Sodelovanje in redna komunikacija z medobčinskimi nogometnimi zvezami je potekala na
različnih področjih, med drugim na področju
registracij igralcev in nogometnih klubov,
statistike tekmovanj, aktivnosti v okviru centrov MNZ in programa Nogomet za vse. Prav
tako se je skupaj s predstavniki medobčinskih
zvez začela razprava o spremembi tekmovalnega sistema na nivoju tretjih lig. Na uvodnih
sestankih se je porodila ideja o reorganizaciji
obstoječih tretjih lig in vzpostavitvi štirih regionalnih lig. O morebitni spremembi bo odločal IO NZS v letu 2014.
Tesno smo sodelovali z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez na
področju boja proti dopingu, registracije in
kategorizacije športnikov ter izobraževanja
kadrov v okviru nacionalnih razpisov. Uspešno
smo se povezovali tudi z drugimi panožnimi
športnimi zvezami, predvsem zvezami kolektivnih panog, in matičnim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
NZS je poleg aktivnosti, ki jih izvaja na področju športa, nadaljevala z vključevanjem
na druga družbena, socialna in kulturna področja. S tem namenom je sklenila dogovor
o sodelovanju z Rdečim križem Slovenije na
področju socialne odgovornosti in se povezala s Slovensko filharmonijo z namenom povezovanja športa in kulture. (Na sliki predsednik
NZS Aleksander Čeferin in direktor Slovenske
filharmonije Damjan Damjanovič).
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FINANCE
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, ki vsako
leto obravnava in sprejema letno poročilo in
zaključni račun za posamezno poslovno leto.
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.
NZS vodi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva v skladu s slovenskim računovodskim standardom SRS 33.
Poslovne dogodke evidentira na kontih, ki
so potrebni za letno izkazovanje premoženjsko - finančnega poslovanja v bilanci
stanja in izkazu poslovnega izida.
NZS ima nadzorni odbor, ki poroča Skupščini
o izvrševanju sklepov izvršnega odbora in fi-

nančnem poslovanju NZS. Računovodske izkaze NZS, ki vključujejo bilanco stanja na dan
31. december 2013 in izkaz poslovnega izida
za poslovno leto 2013 ter povzetek bistvenih
računovodskih usmeritev in pojasnil računovodskih izkazov za poslovno leto 2013, je v
skladu z veljavno zakonodajo in predpisi revidiral pooblaščeni revizor iz revizorske družbe
Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana.
Prihodki NZS so v letu 2013 skupaj znašali
9,5 milijonov EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz komercializacije medijskih
pravic (32 %), sledijo UEFA dotacije (28 %)
ter prihodki od sponzoriranja in oglaševanja
(18 %).
Odhodki so v poslovnem letu 2013 skupaj
znašali 9,5 milijonov EUR, od tega največje
deleže predstavljajo stroški A reprezentance (28 %), za klubski nogomet in licenciranje
(21 %) in za mladinski nogomet in mlajše reprezentance (19%).
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 2013
realizirani v skladu s finančnimi načrti.

Klubski nogomet
in licenciranje

Sponzoriranje
in oglaševanje

14 %

16 %

TV pravice

26 %

Mladinski nogomet in
mlajše reprezentance

Ženski nogomet
in futsal

19 %

9%

FIFA

Nogometna
infrastruktura

2%

2%

Drugo

10 %

Vstopnina

3%

UEFA

Javna sredstva

29 %
Drugo

4%

9%

Prihodki NZS v poslovnem letu 2013: 9,5 mio. EUR
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A reprezentanca

20 %

NZS skupni
stroški

15 %

Odhodki NZS v poslovnem letu 2013: 9.5 mio. EUR

priloge
priloge

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE V LETU 2013
Predsednik: Aleksander Čeferin
Podpredsedniki: Stanislav Oražem, Radenko Mijatović, Stanislav Glažar, Franc Kopatin
Častni predsednik: Rudi Zavrl
Generalni sekretar: Aleš Zavrl
Medobčinske nogometne zveze: Ljubljana, Maribor, Celje, Koper,
Nova Gorica, Gorenjske Kranj, Ptuj, Murska Sobota, Lendava.
Število klubov: 298
Število ekip: 1.457
Registrirani igralci - skupaj: 37.635
- neamaterji: 334
- amaterji: 10.245
- mladi do 18. leta: 23.406
- mali nogomet (futsal): 2.347
- ženske: 1.303
Sodniki in pomočniki sodnikov - skupaj: 912
- mednarodni: 22
- sodniki državnih lig: 462
- drugi: 450
Trenerji: 1.304
Največji stadioni:
- Ljubljana – Stožice (15.796)
- Celje – Arena Petrol (13.059)
- Maribor – Ljudski vrt (12.861)
- Murska Sobota – Fazanerija (5.000)
- Koper – Bonifika (4.048)

PODATKI O ČLANICAH NZS
MNZ Celje
Naslov: Ulica XIV. divizije 14,
p.p. 212, 3001 Celje
Telefon: 03 427 44 70
Faks: 03 427 44 71
E-pošta: info@mnzcelje.com
Internet: www.mnzcelje.com
Predsednik: Vlado Močnik
Število klubov: 26 (veliki nogomet),
1 (ženski nogomet), 3 (futsal)

MNZ Murska Sobota
Naslov: Slovenska 25,
9000 Murska Sobota
Telefon: 02 530 00 40
Faks: 02 530 00 41
E-pošta: info@mnzveza-ms.si
Internet: www.mnzveza-ms.si
Predsednik: Danilo Kacijan
Število klubov: 28 (veliki nogomet),
1 (ženski nogomet), 1 (futsal)

MNZ Gorenjske Kranj
Naslov: Partizanska cesta 37,
p.p. 174, 4001 Kranj
Telefon: 04 202 60 89
Faks: 04 202 40 56
E-pošta: mnzg-kranj@siol.net
Internet: www.mnzgkranj.si
Predsednik: Blaž Vidmar
Število klubov: 25 (veliki nogomet),
0 (ženski nogomet), 1 (futsal)

MNZ Nova Gorica
Naslov: Gradnikove brigade 47,
p.p. 251, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 333 30 31
Faks: 05 333 30 32
E-pošta: info@mnznovagorica.si
Internet: www.mnznovagorica.si
Predsednik: Franc Kopatin
Število klubov: 11 (veliki nogomet),
0 (ženski nogomet), 3 (futsal)

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

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

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

Zveza nogometnih sodnikov Slovenije
(ZNSS)
Naslov: Čerinova 4,
p.p. 3986, 1001 Ljubljana
Telefon: 01 5300 404
Faks: 01 5300 410
E-pošta: znss@nzs.si
Internet: www.nzs.si/nzs/sodniki
Predsednik: Vladimir Šajn
Število sodnikov: 912 (mednarodni – 22,
sodniki državnih lig – 462, drugi – 450)

MNZ Ljubljana
Naslov: Vodnikova 155,
1000 Ljubljana
Telefon: 01 513 08 50
Faks: 01 513 08 57
E-pošta: mnzlj@siol.net,
dragica@mnzljubljana-zveza.si
Internet: www.mnzljubljana-zveza.si
Predsednik: Bojan Gasior
Število klubov: 50 (veliki nogomet),
2 (ženski nogomet), 4 (futsal)

Zveza nogometnih trenerjev Slovenije
(ZNTS)
Naslov: Čerinova 4,
p.p. 3986, 1001 Ljubljana
Telefon: 01 5300 418
Faks: 01 5300 410
E-pošta: bogdan.trope@nzs.si
Internet: www.nzs.si/nzs/trenerji
Predsednik: Rudi Bračič
Število trenerjev: 1.304

MNZ Maribor
Naslov: Vita Kraigherja 8,
2000 Maribor
Telefon: 02 250 99 99, 250 99 90
Faks: 02 250 99 98, 250 99 91
E-pošta: mnzm-mb@siol.net
Internet: www.mnzveza-mb.si
Predsednik: Milan Jarc
Število klubov: 40 (veliki nogomet),
3 (ženski nogomet), 12 (futsal)
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POMEMBNEJŠI SKLEPI IN ODLOČITVE ORGANOV NZS
Skupščina NZS
Skupščina NZS je na zasedanju dne 16.04.2013 na Brdu pri Kranju izvolila člane Arbitražnega sveta in Nadzornega odbora
NZS za mandatno obdobje 2013 - 2017. Za predsednika Arbitražnega sveta NZS je bil izvoljen Janez Gradin, za člane pa
Marjan Drvarič, Tomaž Sulič, Niko Kolar in Božidar Kukovič. V Nadzorni odbor je bil kot predsednik izvoljen Jože Klinc, za
člane pa so bili izvoljeni Darko Marinčič, Marjan Vučko, Dušan Jerončič in Andrej Pečelin.
Skupščina NZS je na zasedanju obravnavala in potrdila:
- poročilo o delu NZS za leto 2012 ter finančno poročilo in zaključni račun za leto 2012;
- poročilo o izvrševanju sklepov IO NZS in finančnem poslovanju NZS v letu 2012;
- poročilo neodvisnega revizorja, Deloitte, revizija d.o.o., o računovodskih izkazih NZS za poslovno leto 2012;
- letni načrt dela in finančni načrt NZS za leto 2013.
Izvršni odbor NZS
Izvršni odbor se je v letu 2013 sestal na 6 (šestih) sejah in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
Sklep 144/2013: Sklep o imenovanju Srečka Katanca na mesto selektorja A reprezentance.
Sklep 149/2013: Potrditev sprememb in dopolnitev Odločb NZS k Pravilom nogometne igre.
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Sklep 150/2013: Potrditev sprememb in dopolnitev Tekmovalnega pravilnika NZS.
Sklep 151/2013: Potrditev izvajanja programov testiranj v okviru boja proti dopingu v tekmovanjih pod okriljem NZS s
strani Slovenske antidopinške organizacije (SLOADO).
Sklep 156/2013: Potrditev Pravilnika NZS o arbitraži.
Sklep 157/2013: Potrditev Letnega poročila NZS za leto 2012.
Sklep 158/2013: Potrditev Letnega programa dela za leto 2013.
Sklep 159/2013: Potrditev finančnega načrta za poslovno leto 2013.
Sklep 164/2013: Ugotovitveni sklep o konstituiranju IO NZS (volitve MNZ Maribor, MNZ Ljubljana, MNZ Ptuj).
Sklep 167/2013: Potrditev sprememb in dopolnitev 51. člena Tekmovalnega pravilnika NZS.
Sklep 169/2013: Potrditev Mladinskega programa NZS za obdobje 2013 – 2017.
Sklep 174/2013: Potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev (PRSI).
Sklep 176/2013: Potrditev poročila o licenciranju nogometnih klubov za tekmovalno leto 2013/2014.
Sklep 178/2013: Sklep o trženju medijskih in sponzorskih pravic 1. SNL.
Sklep 183/2013: Potrditev sestave 1. SNL v tekmovalnem letu 2013/2014.
Sklep 196/2013: Potrditev Programa NZS za področje nogometa za vse za obdobje 2014 – 2018.
Sklep 198/2013: Potrditev poročil o delu mladinskih nogometnih reprezentanc v letu 2013.
Sklep 199/2013: Potrditev poročil o delu ženske mladinske in kadetske reprezentance v letu 2013.
Sklep 200/2013: Sklep o imenovanju selektorjev mladinskih nogometnih reprezentanc Slovenije.
Sklep 201/2013: Sklep o imenovanju selektorjev ženske mladinske in kadetske reprezentance Slovenije.
Sklep 202/2013: Sklep o razpisu za novoustanovljene klube v letu 2013.
Sklep 205/2013: Potrditev tekmovalnih propozicij tekmovanj večih MNZ.
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ORGANI IN KOMISIJE NZS 2013
IZVRŠNI ODBOR NZS
1.
Aleksander Čeferin
2.
Stanislav Oražem
3.
Radenko Mijatović
4.
Stanislav Glažar
5.
Franc Kopatin
6.
Branko Florjanič
7.
Jani Bačič
8.
Rudi Bračič
9.
Bojan Gasior
10.
Branko Gros
11.
Rudi Turk (do 17.06.2013)
Milan Jarc (od 17.06.2013 dalje)
12.
Danilo Kacijan
13.
Vlado Močnik
14.
Otmar Komel
15.
Vladimir Šajn
16.
Janko Turk
17.
Blaž Vidmar
Nadzorni odbor (do 16.04.2013)
1.
Rado Krpač
2.
Dušan Jerončič
3.
Herman Arlič
4.
Anton Balažek
5.
Jože Klinc
Arbitražni svet (do 16.04.2013)
1.
Janez Gradin
2.
Marjan Drvarič
3.
Tomaž Sulič
4.
Matjaž Begič
5.
Janez Janžekovič
6.
Stanislav Jug
7.
Ivan Kmetec
8.
Anton Kunst

Registracijska komisija
1.
Iztok Strelec
2.
Miran Vojmir Babič
3.
Zvonko Bezjak
4.
Franc Čander
5.
Janez Štravs
6.
Jože Tomšič
7.
Danijel Žalik
8.
Štefan Mesarič (do 16.10.2013)

predsednik
podpredsednik
podpredsednik
podpredsednik
podpredsednik
ZNPL
MNZ Koper
ZNTS
MNZ Ljubljana
MNZ Lendava
MNZ Maribor
MNZ Maribor
MNZ Murska Sobota
MNZ Celje
MNZ Nova Gorica
MNZ ZNSS
MNZ Ptuj
MNZ Gorenjska

predsednik
namestnik predsednika

Disciplinski sodnik
1.
Simon Jeglič
2.
Roman Rogelj
Komisija za status in agente igralcev
1.
Matej Pasarič
2.
Alojz Flegar
3.
Janez Hočevar
4.
Tomaž Ilešič
5.
Matija Jamnik
6.
Ivan Ropoša
7.
Matija Testen
8.
Miha Uršič
Nadzorni odbor (od 16.04.2013 dalje)
Jože Klinc
predsednik
Dušan Jerončič
Darko Marinčič
Marjan Vučko
Andrej Pečelin
Arbitražni svet (od 16.04.2013 dalje)
Janez Gradin
predsednik
Marjan Drvarič
Tomaž Sulič
Niko Kolar
Božidar Kukovič

predsednik

Organi, ki odločajo na prvi stopnji (36. člen Statuta NZS)
Vodja tekmovanj
1.
Sandi Kranjec
2.
Ciril Tomšič
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vodja tekmovanj
namestnik vodje

Grosuplje
Miren

Komisija za licenciranje klubov
1.
Alfjo Kocjančič
2.
Marjan Makari
3.
Marko Hočevar
4.
Dušan Vičič
5.
Saša Zagorc

predsednik
namestnik predsednika

Maribor
Izola
Markovci
Slovenske Konjice
Turnišče
Šmarje pri Jelšah
Ljubljana
Beltinci

disciplinski sodnik
namestnik disc. sodnika

Ljubljana
Preddvor

predsednik

Ljubljana
Tišina
Žabnica
Ljubljana
Ljubljana
Turnišče
Ljubljana
Šempeter pri Gorici

predsednik

Koper
Maribor
Ljubljana
Šempeter pri Gorici
Ljubljana

Pritožbeni organi (37. člen Statuta NZS)
Komisija za pritožbe
1.
dr. Miodrag Đorđevič ml.
2.
Franci Rupret
3.
Jaka Šink
4.
David Miran Kenda
5.
Jernej Klarič
6.
Sandi Mertelj
7.
Klemen Tičar
8.
Drago Vukan
Licenčna komisija za pritožbe
1.
Luka Tičar
2.
Marko Kosmač
3.
Janez Hostnik
4.
Jože Kovič
5.
Franc Seljak
6.
Franc Mlinar
7.
Aleš Novak

predsednik

Ljubljana
Ljubljana
Škofja Loka
Ljubljana
Ljubljana
Ptuj
Maribor
Ljutomer

predsednik
namestnik predsednika

Domžale
Sežana
Celje
Kresnice
Vrhnika
Žiri
Cerklje na Gorenjskem
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Svetovalne komisije NZS
Komisija za amaterski nogomet
1.
Danilo Kacijan
2.
Slavko Režonja
3.
Bogomir Nemec
4.
Faik Koca
5.
Vladimir Abraham
6.
Marko Trebec
7.
Matjan Cojhter
8.
Bojan Žurej
9.
Rok Upelj
Komisija za etiko in fair play
1.
Janko Turk
2.
2. Franc Hauko
3.
3. Tina Jeklic
4.
4. Bojan Jurovič
5.
5. Ana Kovač
6.
6. Stanislav Pinter
Komisija za finance in trženje
1.
Bojan Gasior
2.
Siniša Mitrović
3.
Alfjo Kocjančič
4.
Marko Hočevar
5.
Radenko Mijatović

Komisija za mali nogomet
1.
Vlado Močnik
2.
Bogdan Šuput
3.
Dušan Bezjak
4.
Silvo Borošak
5.
Stanko Damiš
6.
Dušan Razboršek
7.
Darko Rojs
8.
Štefan Tivold
9.
Patrik Peroša
10.
Uroš Brežan (do 13.03.2013)
Mednarodna komisija
1.
Damir Ban
2.
Franc Matjašič
3.
Marjan Drvarič
4.
Iztok Gustinčič
5.
Matej Oražem
6.
Franc Šlihthuber
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predsednik
namestnik predsednika

predsednik

predsednik
namestnik predsednika

namestnik predsednika
namestnik predsednika

predsednik
namestnik predsednika

Cankova
Turnišče
Miren
Velenje
Hajdina
Kranj
Maribor
Mozirje
Kresnice
Lovrenc na Dravskem polju
Tišina
Ljubljana
Ljubljana
Prevalje
Ljubljana
Dob
Ljubljana
Koper
Ljubljana
Ljubljana

Rogatec
Lenart v Slovenskih goricah
Tolmin
Spodnji Duplek
Ljubljana
Litija
Vitomarci
Kranj
Koper
Tolmin
Koper
Zgornja Polskava
Lendava
Portorož
Domžale
Petrovci

Mladinska komisija
1.
Otmar Komel
2.
Ivan Marjon
3.
Dejan Dončič
4.
Tugomir Frajman
5.
Stojan Humar
6.
Zvonko Jevšovar
7.
Marko Lešnik
8.
Tomaž Vesel
9.
Boris Žalik
Komisija za objekte
1.
Jani Bačič
2.
Miran Kralj
3.
Jože Čerpnjak
4.
Aldo Knafelc
5.
Rado Kreft
6.
Marjan Lenartič
7.
Igor Nabernik
8.
Bojan Vidmar
Komisija za odnose z javnostmi
1.
Grega Sever
2.
Igor E. Bergant
3.
Irena Ilešič Čujovič
4.
Arden Stancich
5.
Matjaž Šarkanj
Komisija za pravila nogometne igre
1.
Vladimir Šajn
2.
Milovan Nikolić
3.
Štefan Tivold
Komisija za predpise
1.
Saša Zagorc
2.
Maja Berger
3.
Maja Dimkovski Engelman
4.
Marko Frantar
5.
Luka Tičar
Komisija za priznanja
1.
Blaž Vidmar
2.
Boris Grabar
3.
Drago Habot
4.
Roman Kolenko
5.
Anton Korošec
6.
Simona Pezdirc
7.
Edko Pribac
8.
Roman Tomšič

predsednik
namestnik predsednika

Renče
Pobegi pri Kopru
Ljubljana
Murska Sobota
Kranj
Kidričevo
Maribor
Šentvid pri Stični
Lendava

predsednik
namestnik predsednika

Pobegi pri Kopru
Domžale
Murska Sobota
Koper
Ljubljana
Ptuj
Slovenj Gradec
Šenčur

predsednik

Ljubljana
Ljubljana
Kranj
Koper
Koper

predsednik
namestnik predsednika

Ljubljana
Ljubljana
Kranj

predsednik

Ljubljana
Ljubljana
Kamnik
Ljubljana
Domžale

predsednik

Preddvor
Ptuj
Cankova
Črenšovci
Poljčane
Maribor
Šmarje
Miren
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Komisija za profesionalni nogomet
1.
Bojan Prašnikar
2.
Borut Arlič
3.
Bojan Ban
4.
Uroš Dovžak
5.
Fredi Kmetec
6.
Sanel Konjevič
7.
Dejan Kološa
8.
Darko Marinčič
9.
Andrej Poljšak
Komisija za sodniške zadeve
1.
Vladimir Šajn
2.
Milovan Nikolić
3.
Blaž Vidmar
4.
Stanko Glažar
5.
Radenko Mijatović
6.
Zoran Novarlič
7.
David McDowell
Strokovna komisija
1.
Zdenko Verdenik (do 13.03.2013)
Branko Zupan (od 13.03.2013 dalje)
2.
Janez Zupančič
3.
Zoran Cirkvenčič
4.
Mihael Kebe
5.
Drago Kostajnšek
6.
Marjan Pušnik (do 13.03.2013)
Pavel Pinni (od 13.03.2013 dalje)
7.
Damir Rob
8.
Janez Žilnik
Komisija za usposabljanje kadrov
1.
mag. Rudi Bračič
2.
Bruno Petrič
3.
Rado Pišot
4.
Dušan Razboršek
5.
Zdenko Verdenik (do 13.03.2013)
5.
Marko Pocrnjič (od 13.03.2013 dalje)
Komisija za varnost
1.
Danilo Levačič
2.
Selim Alič
3.
Matjaž Bohinc
4.
Mihael Burilov
5.
Matjan Cojhter
6.
Franc Litrop
7.
Karl Meier
8.
Slavko Špiler
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predsednik

Šmartno ob Paki
Celje
Maribor
Šempas
Ptuj
Ljubljana
Murska Sobota
Grosuplje
Koper

predsednik
namestnik predsednika

Ljubljana
Ljubljana
Preddvor
Ptuj
Ljubljana
Maribor
Ljubljana

predsednik
predsednik
namestnik predsednika

Ljubljana
Koper
Visoko pri Kranju
Murska Sobota
Ljubljana
Šmartno v Rožni dolini
Dravograd

Zdravstvena komisija
1.
Bojan Korošec, dr. med.
2.
Matjaž Vogrin, dr. med.
3.
Bogdan Ambrožič, dr. med.
4.
Damijan Birtič, dr. med.
5.
Vasja Kruh, dr. med.
6.
Mitja Lainščak, dr. med.
7.
Robert Požonec, dr. med.
8.
Andrej Stare, dr. med.
9.
Ciril Triller, dr. med.
10.
Andrej Bručan, dr. med. (od 13.03.2013 dalje)
Komisija za ženski nogomet
1.
Branko Gros
2.
Saša Pucelj
3.
Herman Arlič
4.
Dušan Brkič
5.
Luka Cijan
6.
Tjaša Glažar
7.
Darko Klinc
8.
Željko Kljajič
9.
Štefan Kozic
10.
Grega Rozina

predsednik
namestnik predsednika

Murska Sobota
Maribor
Portorož
Dobrovo v Brdih
Nova Gorica
Ljubljana
Lendava
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

predsednik
namestnica predsednika

Beltinci
Litija
Velenje
Koper
Miren
Ptuj
Cerklje na Gorenjskem
Dravograd
Murska Sobota
Grosuplje

Lendava
Celje

predsednik

Maribor
Koper
Koper
Litija
Ljubljana
Ljubljana

predsednik

Velika Nedelja
Celje
Poljane nad Škofjo Loko
Komenda
Maribor
Turnišče
Šentilj v Slovenskih goricah
Laško
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TEKME REPREZENTANC SLOVENIJE V LETU 2013
A reprezentanca
06.02.
Ljubljana
22.03.
Ljubljana
31.05.
Bielefeld
07.06.
Reykjavik
14.08.
Turku
06.09.
Ljubljana
10.09.
Nikozija
11.10.
Maribor
15.10.
Bern
19.11.
Celje

Slovenija : BiH
Slovenija : Islandija
Turčija : Slovenija
Islandija : Slovenija
Finska : Slovenija
Slovenija : Albanija
Ciper : Slovenija
Slovenija : Norveška
Švica : Slovenija
Slovenija : Kanada

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

U21 reprezentanca (letnik 1992)
06.02.
Rio Maior
25.03.
Senec

Portugalska : Slovenija
Slovaška : Slovenija

0:0
1:2

04.06.

Kijev

Ukrajina : Slovenija

2:1

05.06.

Kijev

Češka : Slovenija

1:0

14.08.
06.09.
10.09.
11.10.
15.10.
15.11.
19.11.

Velenje
Himki
Ajdovščina
Aalborg
Nova Gorica
Koper
Stara Zagora

Slovenija : Estonija
Rusija : Slovenija
Slovenija : Danska
Danska : Slovenija
Slovenija : Bolgarija
Slovenija : Rusija
Bolgarija : Slovenija

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

selektor: Tomaž Kavčič
Prijateljska
Prijateljska
Lobanovski
Memorial
Lobanovski
Memorial
Kval.za EP
Kval.za EP
Kval.za EP
Kval.za EP
Kval.za EP
Kval.za EP
Kval.za EP

4:1
2:0
1:4

selektor: Tomaž Kavčič
Pokal Mirop
Pokal Mirop
Pokal Mirop

U20 reprezentanca (letnik 1992)
07.03.
Trst
20.03.
Ajdovščina
24.04.
Ajdovščina

Italija : Slovenija
Slovenija : Italija
Slovenija : Hrvaška

U-19 reprezentanca (letnik 1995)
05.01.
07.01.
09.01.
11.01.
13.01.
13.03.
15.03.
17.04.
07.05.
08.05.
09.05.
03.09.
05.09.
10.10.
12.10.
15.10.
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St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
St. Petersburg
Stara Pazova
Stara Pazova
Montreux
Santa Maria
Passaggio di Bettona
Cannara
Waterford
Waterford
Ptuj
Bakovci
Bakovci

selektor: Srečko Katanec
Prijateljska
Kval. za SP
Prijateljska
Kval. za SP
Prijateljska
Kval. za SP
Kval. za SP
Kval. za SP
Kval. za SP
Prijateljska

selektor: Miloš Kostič/Milan Miklavič
Grčija : Slovenija
Latvija : Slovenija
Rusija : Slovenija
Češka : Slovenija
Slovenija : Iran
Srbija : Slovenija
Srbija : Slovenija
Švica : Slovenija
Umbrija : Slovenija
Gambija : Slovenija
San Marino : Slovenija
Irska : Slovenija
Irska : Slovenija
Anglija : Slovenija
Švica : Slovenija
Slovenija : Andora

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

Granatkin Memorial
Granatkin Memorial
Granatkin Memorial
Granatkin Memorial
Granatkin Memorial
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Turnir Umbria
Turnir Umbria
Turnir Umbria
Prijateljska
Prijateljska
Kval. za EP
Kval. za EP
Kval. za EP

U18 reprezentanca (letnik 1996)
26.02.
Dekani
28.02.
Sežana
23.03.
Loughbourgh
25.03.
Loughbourgh
28.03.
Burton-Upon-Trent
U17 reprezentanca (letnik 1997)
19.02.
Kavaja
22.02.
Kruja
01.05.
Sovodnje ob Soči
02.05.
Ajdovščina
03.05.
Miren
21.05.
Telki
23.05.
Telki
24.05.
Telki
27.08.
Ivanec
29.08.
Slovenska Bistrica
23.09.
Slovenska Bistrica
25.09.
Bakovci
28.09.
Slovenska Bistrica

U16 reprezentanca (letnik 1998)
23.05.
Brežice
10.09.
Ruše
12.09.
Ruše

Slovenija : S. Irska
Slovenija : S. Irska
Slovenija : Rusija
Portugalska : Slovenija
Slovenija : Anglija

Albanija : Slovenija
Albanija : Slovenija
Slovenija : Čile
Slovenija : Italija
Slovenija : ZDA
Slovenija : Švica
Madžarska : Slovenija
Armenija : Slovenija
Hrvaška : Slovenija
Slovenija : Hrvaška
Škotska : Slovenija
Slovenija : Madžarska
Wales : Slovenija

Slovenija : ZDA
Slovenija : Makedonija
Slovenija : Makedonija

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

selektor: Borut Jarc
Prijateljska
Prijateljska
Kval. za EP
Kval. za EP
Kval. za EP

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

selektor: Borut Jarc
Prijateljska
Prijateljska
Turnir Gradiška
Turnir Gradiška
Turnir Gradiška
UEFA razvojni turnir
UEFA razvojni turnir
UEFA razvojni turnir
Prijateljska
Prijateljska
Kval. za EP
Kval. za EP
Kval. za EP

2:1
4:1
2:2

selektor: Primož Gliha
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska

Ženska A reprezentanca
08.03.
Poreč
09.03.
Umag
11.03.
Vodnjan
17.04.
Beltinci
02.06.
Radlje ob Dravi
20.08.
Kranjska Gora
22.08.
Bled
26.09.
Senec
26.10.
Koper
30.10.
Velenje

Slovenija : Hrvaška
Slovenija : Češka
Slovenija : BiH
Slovenija : Madžarska
Slovenija : Avstrija
Slovenija : BiH
Slovenija : BiH
Slovaška : Slovenija
Slovenija : Nemčija
Slovenija : Irska

2:0
1:5
6:5
1:4
1:3
1:1
0:3
1:3
0:13
0:3

selektor: Damir Rob
Croatia Cup
Croatia Cup
Croatia Cup
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Kval. za EP
Kval. za EP
Kval. za EP

Dekleta U19
26.03.
Lendava
28.03.
Madžarska
15.05.
Dravograd
20.08.
Kranjska Gora
22.08.
Bled
21.09.
Odranci
23.09.
Beltinci
26.09.
Odranci

Slovenija : Madžarska
Madžarska : Slovenija
Slovenija : Avstrija
Slovenija : BiH
Slovenija : BiH
Italija : Slovenija
Slovenija : Poljska
Albanija : Slovenija

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

selektorka: Petra Mikeln
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Prijateljska
Kval. za EP
Kval. za EP
Kval. za EP
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Dekleta U17
26.03.
Lendava
26.05.
Telki
27.05.
Telki
29.05.
Telki
22.06.
Stara Pazova
23.06.
Stara Pazova
25.06.
Stara Pazova
06.08.
Odranci
08.08.
Odranci
11.08.
Odranci
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Slovenija : Madžarska
Slovenija : Švica
Madžarska : Slovenija
Bolgarija : Slovenija
Turčija : Slovenija
Srbija : Slovenija
Slovenija : Grčija
Slovenija : Litva
Belorusija : Slovenija
Slovenija : Belgija

selektorka: Tina Kelenberger
2:3
Prijateljska
0:6
Razvojni tur. UEFA
4:2
Razvojni tur. UEFA
0:4
Razvojni tur. UEFA
3:3
Razvojni tur. UEFA
1:5
Razvojni tur. UEFA
3:2
Razvojni tur. UEFA
8:0
Kval. za EP
4:3
Kval. za EP
0:5
Kval. za EP

Futsal A reprezentanca
10.01.
Kidričevo
11.01.
Podčetrtek
12.02.
Veszprem
13.02.
Szekesfehervar
17.03.
Rogla
18.03.
Rogla
27.03.
Erzurum
28.03.
Erzurum
30.03.
Erzurum
24.09.
Andorra la Vella
25.09.
Andorra la Vella
29.10.
Bidgoszcz
30.10.
Swiecie
03.12.
Moimenta da Beira
04.12.
Tondela

Slovenija : Norveška
Slovenija : Norveška
Madžarska : Slovenija
Madžarska : Slovenija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Srbija
Slovenija : Turčija
Slovenija : Ukrajina
Slovenija : Anglija
Andora : Slovenija
Andora : Slovenija
Poljska : Slovenija
Poljska : Slovenija
Portugalska : Slovenija
Portugalska : Slovenija

selektor: Andrej Dobovičnik
3:2
Prijateljska
5:1
Prijateljska
2:4
Prijateljska
3:2
Prijateljska
4:3
Prijateljska
4:3
Prijateljska
5:3
Kval. za EP
8:3
Kval. za EP
5:2
Kval. za EP
0:8
Prijateljska
0:12 Prijateljska
2:2
Prijateljska
1:5
Prijateljska
4:1
Prijateljska
2:4
Prijateljska

Futsal U21 reprezentanca
24.11.
Strahinj
25.11.
Tržič

selektor: Andrej Dobovičnik / Matej Kavčič
Slovenija : Poljska
2:1
Prijateljska
Slovenija : Poljska
5:2
Prijateljska

NASTOPI IN ZADETKI IGRALCEV ZA A REPREZENTANCO 2013
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.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ime in priimek
Mišo Brečko
Branko Ilič
Andraž Kirm
Jasmin Kurtič
Valter Birsa
Boštjan Cesar
Tim Matavž
Andraž Struna
Samir Handanovič
Rene Krhin
Milivoje Novakovič
Bojan Jokić
Kevin Kampl
Dejan Lazarević
Zlatan Ljubijankič
Zlatko Dedič
Aleš Mertelj
Roman Bezjak
Željko Filipović
Nejc Pečnik
Aleksander Radosavljevič
Robert Berič
Dejan Kelhar
Martin Milec
Jan Oblak
Siniša Anđelković
Armin Bačinović
Gregor Balažic
Goran Cvijanović
Jasmin Handanović
Josip Iličić
Dominic Maroh
Aleksander Rajčevič
Miral Samardžić
Dalibor Stevanović
Marko Šuler

Število nastopov
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Število zadetkov

1
2
1
1

1

6
1

1
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SODNIKI – LISTA A 2013
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.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Ime in priimek
Mihael Antič
Dejan Balažič
Alen Borošak
Alen Bubek
Miran Bukovec
Darko Čeferin
Miodrag Čiča
Žiga Dobrun
Davor Drečnik
Štefan Fekonja
Tine Frece
Aleš Fridl
Roman Glažar
Vojko Goričan
Iztok Gornjak
Gregor Gostenčnik
Sašo Habjanič
Borut Janžekovič
Matej Jug
Nejc Kajtazovič
Drago Klinc
Darjan Kovačič
Marko Lackovič
Aleksandar Matković
Peter Mertelj
Bojan Mertik
Tadej Mežnar
Rade Obrenović
Želimirko Pavlovič
Dragoslav Perič
Marko Podgoršek
Roberto Ponis
Asmir Sagrkovič
Damir Skomina
David Šmajc
Armando Šorli
Bojan Tkalčič
Boris Tošeski
Samo Veselič
Slavko Vinčič
Dejan Vivod
Mitja Žganec
Andrej Žnidaršič

MEDNARODNI SODNIKI IN SODNICE 2013
MDNS
Koper
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Lendava
Kranj
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Ljubljana
Celje
Ptuj
Celje
Celje
Maribor
Murska Sobota
Ptuj
Nova Gorica
Kranj
Ptuj
Murska Sobota
Maribor
Maribor
Ptuj
Lendava
Maribor
Ljubljana
Maribor
Ljubljana
Kranj
Koper
Ljubljana
Koper
Kranj
Maribor
Maribor
Ljubljana
Maribor
Maribor
Maribor
Ljubljana
Kranj

Zap.št.

Ime in priimek

MDNS

mednarodni sodniki
1.
Damir Skomina
2.
Matej Jug
3.
Slavko Vinčič
4.
Mitja Žganec

Koper
Nova Gorica
Maribor
Ljubljana

mednarodni pomočniki sodnika
5.
Matej Žunič
6.
Bojan Ul
7.
Primož Arhar
8.
Marko Stančin
9.
Andrej Kokolj
10.
Gregor Rojko
11.
Robert Vukan
12.
Jure Praprotnik

Kranj
Maribor
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Murska Sobota
Ljubljana

mednarodna sodnica
13.
Tanja Subotič

Ljubljana

mednarodnE pomočnicE sodnika
14.
Petra Sever
15.
Maja Dovnik
16.
Helena Malavašič

Ptuj
Maribor
Ljubljana

mednarodni futsal sodniki
17.
Borut Šivic
18.
Dejan Nikolič
19.
Admir Zahovič
20.
Simon Todorovič

Kranj
Ljubljana
Maribor
Ljubljana
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ZMAGOVALCI TEKMOVANJ NZS 2012/2013
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Ligaška tekmovanja
1. SNL
2. SNL
3. SNL - vzhod
3. SNL - zahod
1. SML
1. SKL
2. SML - vzhod
2. SML - zahod
2. SKL - vzhod
2. SKL - zahod
Liga U14 - vzhod
Liga U14 - zahod
Zaključno tekmovanje U12

Maribor
Zavrč
Farmtech Veržej
Ankaran-Hrvatini Mas Tech
HIT Gorica
Domžale
Krško
Ilirija 1911
R. Koren Dravograd
Ilirija 1911
Maribor
NOGA Triglav
Bravo Publikum

Pokalna tekmovanja
Pokal Slovenije
Superpokal
Mladinski pokal
Nike Premier Cup

Maribor
Maribor
Koper
Domžale

Tekmovanja žensk
SŽNL
Liga deklet U17
Ženski pokal NZS
Pokal NZS dekleta U17
Tekmovanje deklic U14
Tekmovanje deklic U12

ŽNK Teleing Pomurje
ŽNK Teleing Pomurje
ŽNK Teleing Pomurje
ŽNK Teleing Pomurje
ŽNK Teleing Pomurje
ŽNK Teleing Pomurje

Tekmovanja Futsal
1. SFL
2. SFL
Liga U21
Futsal pokal Terme Olimia
Superpokal
Liga U18
Liga U15
Liga U13

FC Litija
KMN Sevnica
KMN Sevnica
KMN Bronx Škofije
FC Litija
KMN Dobovec
FC Litija
Ljutomer

SLOVENSKI KLUBI V UEFA TEKMOVANJIH 2013/2014
Nogometna zveza Slovenije je imela pravico v UEFA tekmovanja v tekmovalnem letu
2013/2014 prijaviti 6 (šest) klubov, in sicer:
-

v kvalifikacije za UEFA ligo prvakov (UCL) – 1 (en) klub;
v kvalifikacije za UEFA evropsko ligo (UEL) – 3 (tri) klube;
v kvalifikacije za žensko UEFA ligo prvakov – 1 (en) klub;
v UEFA Futsal pokal – 1 (en) klub.

NK Maribor se je kot državni nogometni prvak v sezoni 2012/2013 uvrstil v kvalifikacije za UEFA
ligo prvakov 2013/2014 (UCL).
NK Olimpija Ljubljana se je kot drugouvrščena ekipa v državnem prvenstvu 2012/2013 uvrstil v
kvalifikacije za UEFA evropsko ligo 2013/2014 (UEL).
NK Domžale se je kot tretjeuvrščena ekipa v državnem prvenstvu 2012/2013 uvrstil v kvalifikacije
za UEFA evropsko ligo 2013/2014 (UEL).
NK Celje se je kot finalist Pokala Slovenije 2012/2013 uvrstil v kvalifikacije za UEFA evropsko ligo
2013/2014 (UEL).
Prvak SŽNL 2012/2013 ŽNK Teleing Pomurje se je uvrstil v kvalifikacije za Žensko UEFA ligo
prvakov 2013/2014.
Prvak 1. SFL 2012/2013 FC Litija se je uvrstil v UEFA Futsal pokal 2013/2014.

43

UEFA Liga prvakov (UCL)
16.07.
Birkirkara – Maribor
24.07.
Maribor – Birkirkara
31.07.
APOEL – Maribor
06.08.
Maribor – APOEL
20.08.
Plzen – Maribor
28.08.
Maribor – Plzen
UEFA Evropska liga (UEL)
04.07.
Domžale – Astra
11.07.
Astra – Domžale

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

0:1
2:0

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

1. predkrog
1. predkrog

04.07.
11.07.

Tromso – Celje
Celje – Tromso

1:2
0:2

1. predkrog
1. predkrog

18.07.
25.07.

Olimpija Ljubljana – Žilina
Žilina – Olimpija Ljubljana

3:1
2:0

2. predkrog
2. predkrog

19.09.
03.10.
24.10.
07.11.

Maribor – Rubin
Wigan – Maribor
Zulte Waregem – Maribor
Maribor – Zulte Waregem
Rubin – Maribor
Maribor – Wigan

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

skupina
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina

28.11.
12.12.
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NZS

D
D
D
D
D
D

MEDOBČINSKE
NOGOMETNE
ZVEZE (MNZ)

SKUPŠČINA
NZS

SODNIŠKA
ORGANIZACIJA
(ZNSS)

ARBITRAŽNI
SVET

TRENERSKA
ORGANIZACIJA
(ZNTS)

ZDRUŽENJE
KLUBOV PRVE
LIGE (ZNPL)

IZVRŠNI
ODBOR

GENERALNI
SEKRETAR

Ženska UEFA Liga prvakov
08.08.
Unia Raciborz – Pomurje
10.08.
Pomurje – Bobruichanka
13.08.
Ada Velipolje – Pomurje

3:1
3:1
0:13

kvalif. skupina 5
kvalif. skupina 5
kvalif. skupina 5

UEFA Futsal pokal
01.10.
Omonia – Litija
02.10.
Litija – Chrudim
04.10.
Baku United – Litija
20.11.
Litija – Ekonomac
21.11.
Litija – Slov-Matic
23.11.
MFK Dinamo – Litija

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

skupina 4
skupina 4
skupina 4
skupina B
skupina B
skupina B

NADZORNI
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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PREGLED LETA 2013

Udeleženci seminarja UEFA Study Group.

Predstavitev Srečka Katanca v
vlogi novega selektorja Slovenije
na novinarski konferenci.

Selektor reprezentance U21 Tomaž Kavčič
prejema plaketo NZS iz rok predsednika NZS
Aleksandra Čeferina.

Zmagovalci Nike Premier Cup turnirja
v Sloveniji – NK Dinamo Zagreb.

Tavares in Golubar – najboljša strelca v
PLTS in 2. SNL.
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Posvet s klubi 1. SNL.

Interpol konferenca v Ljubljani.

NK Maribor dvignil pokalno lovoriko.
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PREGLED LETA 2013
Aleksander Čeferin in Aleš Zavrl na
srečanju s predstavniki Slovenske vojske.

Slovenska futsal reprezentanca
na EP v futsalu v Belgiji.

Utrinek s kvalifikacijske tekme
Slovenija – Norveška v Mariboru.

Premierka Alenka Bratušek na kvalifikacijski tekmi ženske
reprezentance proti Nemčiji v Kopru 26. oktobra 2013.

ALEŠ ZAVRL, SREČKO KATANEC IN ALEKSANDER ČEFERIN PO SEJI IZVRŠNEGA ODBORA
NZS OB IMENOVANJU KATANCA ZA NOVEGA SELEKTORJA, 4. JANUARJA 2013

Utrinek s kvalifikacijske tekme U21
reprezentanc Slovenije in Rusije.
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Aleksander Čeferin in Franc Košir ob podpisu
dogovora o sodelovanju med NZS in Rdečim
križem Slovenije.
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PREGLED LETA 2013

Slavnostna akademija ob novoletnem sprejemu NZS, predstava Električna žoga
Anton Podbevšek Teater v sodelovanju s Slovensko filharmonijo.

Predsednik NZS Aleksander Čeferin, selektor Srečko Katanec in
generalni sekretar NZS Aleš Zavrl na novoletnem sprejemu NZS.
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