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Za Nogometno zvezo Slovenije je bilo tudi 
leto 2011 pestro tako v organizacijskem, 
kot tudi v tekmovalnem pomenu. Na vo-
lilni skupščini 17. februarja je bil za tretjega 
predsednika, odkar NZS deluje v okviru sa-
mostojne države, izvoljen Aleksander Čefe-
rin. Februarske volitve so tako pomenile tudi 
določene spremembe pri sestavi organov in 
komisij NZS. 

V okviru tekmovalne sezone 2010/2011 je 
potrebno poudariti ponovno zmagoslavje 
NK Maribor v državnem prvenstvu in nje-
gove uspešne predstave v UEFA klubskih 
tekmovanjih, ki so dosegle vrhunec z uvrsti-
tvijo v skupinski del Lige Evropa. Do podob-
nega uspeha je malo manjkalo tudi ljubljan-
ski Olimpiji, ki je prav tako pokazala všečne 
predstave proti evropskim klubom. Lovoriko 
Hervis pokala Slovenije so osvojili igralci NK 
Domžale, ki so na izjemno dinamični in raz-
burljivi finalni tekmi ugnali Mariborčane. Kva-
liteta pokalnega finala in organizacija tekme 
sta nam lahko v ponos in zgled za prihodnje.
Na določene težave se je naletelo pri sestavi 
lig za tekmovalno sezono 2011/2012. Kljub 
dodobra uveljavljenemu sistemu licenciranja 
se je pokazalo, da le-ta sam po sebi ne odpra-
vlja vseh tveganj. Splošna gospodarska kriza 
je pustila posledice tudi v sferi klubskega no-
gometa in narekuje še bolj previdno in odgo-
vorno poslovanje nogometnih deležnikov.
Članski reprezentanci se žal ni uspelo uvrstiti 
na Evropsko prvenstvo, ki bo letos potekalo 
na Poljskem in v Ukrajini. Vodstvo reprezen-

tance je ob izteku leta 2011 doživelo tudi 
spremembo na selektorskem mestu, ko je 
Matjaža Keka nasledil Slaviša Stojanović. Po 
drugi strani pa so dobre rezultate pokazale 
ostale reprezentančne selekcije, ki so dose-
gle nekaj zavidljivih rezultatov. Futsal repre-
zentanca se je že tretjič uvrstila na Evropsko 
prvenstvo, reprezentanca do 19 let je dose-
gla uvrstitev v drugi krog kvalifikacij za EP, 
medtem ko je mlada reprezentanca do 21 let 
koledarsko leto končala na vrhu svoje kvalifi-
kacijske skupine.

V strokovni službi NZS, ki predstavlja ad-
ministrativni in strokovni servis organizira-
nega nogometa v Sloveniji, smo nadalje-
vali z reorganizacijo dela in modernizacijo 
postopkov. Proces optimizacije postopkov 
je prinesel tudi določene kadrovske spre-
membe. Znotraj delovne skupnosti NZS je 
bil pomemben del aktivnosti namenjen or-
ganizaciji Evropskega prvenstva do 17 let, ki 
ga bomo gostili maja 2012.

Dogodek, ki je zaznamoval konec leta 2011 
in pomeni prelomnico v delovanju NZS, pa je 
vsekakor sklep Vlade Republike Slovenije, da 
NZS na Brdu pri Kranju podeli stavbno pravi-
co za izgradnjo nacionalnega nogometnega 
centra in nove poslovne stavbe. S tem projek-
tom bo slovenski nogomet pridobil sodobni 
trenažni center, kjer se bo odvijala široka pa-
leta nogometnih aktivnosti in bo pomenil 
središče dejavnosti za nogometaše, trenerje, 
sodnike in druge nogometne deležnike.

uvodnik
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Aktivnosti A reprezentance v letu 2011 so 
bile v znamenju kvalifikacij za EURO 2012, 
poleg tega pa je najboljša selekcija odigra-
la tudi 3 prijateljska srečanja. Želenega cilja 
in ponovne uvrstitve na veliko tekmovanje 
sicer ni dosegla, kljub temu pa je bila vse 
do zadnje tekme v boju za drugo mesto v 
skupini, ki je vodilo v dodatne kvalifikacije. 
Kljub zmagi na zadnji tekmi, oktobra v Mari-
boru proti reprezentanci Srbije, je na koncu 
zasedla četrto mesto v svoji skupini. Usoden 
je bil nesrečen domači poraz proti Estoniji, 
ki je našo reprezentanco preveč oddaljil od 
želene uvrstitve.
Poleg omenjenih kvalifikacijskih tekem za 
EURO 2012 je A reprezentanca v letu 2011 
odigrala še tri prijateljske tekme; februarja v 
gosteh proti reprezentanci Albanije, doma 
pa v mesecu avgustu proti Belgiji in novem-
bra proti reprezentanci ZDA.
Rezultatsko uspešna krivulja A reprezen-
tance se po vrnitvi iz Svetovnega prvenstva 

2010, kljub veliki želji in zavzetosti igralcev, 
ni vzpenjala, kar je morda prav davek SP. 
Žreb skupin za naslednje Svetovno prven-
stvo 2014 v Braziliji nam je za nasprotnike 
namenil Švico, Norveško, Albanijo, Ciper in 
Islandijo.
Pripravljalni bazi A reprezentance doma 
sta bili na Ptuju, z igrišči v Kidričevem, in 
na Brdu pri Kranju. Vsi zbori reprezentance 
doma, kot tudi vsa gostovanja, so bila ob 
podpori strokovne službe NZS organizirana 
na visokem logističnem nivoju.
Strokovni štab A reprezentance je bil v letu 
2011 do zaključka kvalifikacij za EURO 2012 
nespremenjen in enak kot v prejšnjem letu. 
Meseca oktobra pa je Izvršni odbor NZS na 
mesto selektorja A reprezentance imenova-
la Slavišo Stojanovića, ki je sredi novembra 
prvič vodil reprezentanco na prijateljski tek-
mi proti ZDA. Nogometna A reprezentanca 
Slovenije je leto 2011 zaključila na odličnem 
26. mestu svetovne jakostne lestvice. 
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Reprezentanca do 21 let (letnik 1990 in mlajši) 
je leto 2011 pričela z dvema prijateljskima tek-
mama. Najprej je doma remizirala s Hrvaško, 
nato pa v gosteh izgubila proti Makedoniji. Me-
seca junija so se s tekmo v Litvi pričele kvalifi-
kacije za nastop na EP 2013. Nasprotniki mlade 
reprezentance so v skupini 2 poleg Litve še Šve-
di, Ukrajinci, Finci in Maltežani. Na gostovanju 
v Litvi so izbranci selektorja Tomaža Kavčiča za-
beležili zmago, v avgustovski tekmi na Finskem 
pa prvi poraz. Sledili sta dve tekmi v septembru 
– Slovenija je bila boljša na Malti in na prvi do-
mači tekmi premagala še Ukrajino. Oktobra so 
mladi gostovali na Švedskem in iztržili prvi remi, 
leto pa zaključili doma z drugo zmago proti Litvi. 
Z osvojenimi 13 točkami bodo leto 2012 pričeli 
na prvem mestu v svoji skupini. 

Reprezentanca do 20 let (letnik 1992 in mlajši) 
je odigrala 3 srečanja v novo oblikovanem regij-
skem tekmovanju, kjer sodelujejo še reprezen-
tance Srbije, Hrvaške in Madžarske. Na prvem 
srečanju so v gosteh remizirali z Madžari, prav 
tako so se tudi na drugi tekmi s Srbijo reprezen-
tanci razšli z neodločenim izidom. Decembrska 
tekma proti Hrvaški pa je igralcem, ki jih vodi To-
maž Kavčič, prinesla prvi poraz.

Reprezentanca do 19 let (letnik 1993), vodil jo 
je selektor Borut Jarc, je v letu 2011 odigrala 5 
prijateljskih tekem proti reprezentancam Nizo-
zemske, Srbije in Irske, poleg tega pa je sodelo-
vala na mednarodnem turnirju Umbria. Skupaj 
s tremi pripravljalnimi akcijami so igralci izku-
šnje unovčili na septembrskem kvalifikacijskem 
turnirju za nastop na EP, kjer so v konkurenci 

Belgije, Škotske in Walesa zasedli drugo me-
sto in se tako uvrstili v nadaljnje kvalifikacije za 
nastop na EP (t.i. UEFA Elite Round), ki se bodo 
odvijale maja 2012, poleg Slovenije pa se bodo 
za nastop na zaključnem delu EP potegovale še 
Anglija, Švica in Črna Gora.

Reprezentanca do 18 let (letnik 1994), v letu 
2011 ni sodelovala v kvalifikacijskih bojih in je 
pod vodstvom selektorja Miloša Rusa odigrala 
7 tekem proti reprezentancam Hrvaške, Srbije, 
Madžarske ter Poljske. Novembra je bil izveden 
žreb za kvalifikacijskih turnir U19 v letu 2012, ki 
ga bo gostila Slovenija, na njem pa bodo nasto-
pile še reprezentance Walesa, Rusije in Švedske.

V kadetski reprezentanci do 17 let so igralci, 
rojeni po 1.1.1995, ki se zaradi gostiteljstva za-
ključnega dela EP U17 v letu 2012 niso vključili 
v kvalifikacijske boje. Pod vodstvom selektorja 
Miloša Kostića pa so s kvalitetnimi nasprotniki 
že pričeli s pripravami na EP 2012 in odigrali 5 
srečanj proti reprezentancam Anglije, Francije 
in Poljske ter sodelovali na dveh mednarodnih 
turnirjih – Gradiška in Toto cup. 

Najmlajšo reprezentanco do 15 oziroma do 16 
let sestavljajo igralci, rojeni leta 1996. Ekipa se 
je formirala v začetku leta 2011 pod vodstvom 
selektorja Boruta Jarca, prvo srečanje je bilo v 
aprilu proti reprezentanci Madžarske. V letu 
2011 so skupaj odigrali 7 srečanj proti Avstriji, 
Slovaški, Češki in že omenjeni Madžarski. No-
vembrski žreb jim je za nasprotnike v kvalifika-
cijski skupini namenil Bosno in Hercegovino, 
Grčijo ter Francijo.
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Mladinski program se je v letu 2011 izvajal v 
skladu s sprejetim dolgoročnim Mladinskim 
programom NZS za obdobje 2008-2012, pri 
realizaciji programa pa so nogometni deležni-
ki različnih ravni. Mladinski program je razde-
ljen na dve področji in sicer na področje gras-
sroots in na program kvalitete, ki imata jasno 
opredeljena dolgoročna cilja. 
Na področju programa kvalitete smo pričeli s 
projektom centri MNZ in pripravili nove stro-
kovne programe. V nekaterih MNZ se delo že 
uspešno odvija, v drugih bo potrebno nekoli-
ko izboljšati koordinacijo programov. 
Na področju mlajših reprezentanc je bilo opra-
vljenega veliko dela, priprav, testiranj ter se-
lekcioniranja. Vrsta prijateljskih tekem je poka-
zala, da lahko tudi v prihodnosti računamo na 
mlade igralce, ki nastopajo za reprezentance. 
To je razvidno tudi iz dejstva, da veliko število 
reprezentantov U18 in U19 že nastopa za član-
ske ekipe svojih klubov in imajo tudi sklenjene 
profesionalne pogodbe. 

Nogometni razred v Ljubljani je v letu 2011 
uspešno nadaljeval zastavljeno delo in posta-
ja vzorec organiziranja, predvsem pa strokov-
nega dela za klube najvišje ravni. Sodelovanje, 
predvsem klubov 1. SML/SKL, s šolami je na-
mreč vedno boljše.  
Spletno mesto NZS je v veliki meri prispevalo 
k predstavljanju vseh aktivnosti na področju 
mladinskega nogometa in z novimi vsebi-
nami omogočilo tudi veliko večjo promocijo 
vseh aktivnosti na področju mladinskega no-
gometa. 

Na področju Mladinskega programa smo v 
letu 2011 večinoma dosegli načrtovano, mar-
sikje pa tudi presegli začrtane cilje. Z doseda-
njim delom je slovenski nogomet dokazal, da 
se lahko tudi z rezultati primerjamo z najbolj-
šimi v Evropi in v svetu, zato je tudi v prihodnje 
potrebno združiti moči, izboljševati pogoje ter 
postaviti strategijo na osnovi obstoječih pro-
jektov, strokovnega dela ter sodelovanja. 
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Najpomembnejši cilj Grassroots programa 
za leto 2011 je bil nadaljevanje vseh že vpe-
ljanih aktivnostmi ter vzpodbuditi nove, ki bi 
približevale nogomet najširšim množicam na 
netekmovalnem nivoju; skozi informiranje, 
izobraževanja in usposabljanja, z organizacijo 
otroškega, mladinskega in veteranskega no-
gometa najrazličnejših oblik, z vključevanjem 
oseb s posebnimi potrebami in prostovoljcev 
v nogometno udejstvovanje na vseh nivojih in 
področjih. 

Otroška nogometna šola (ONŠ) so nogometni 
krožki za otroke v prvem, drugem in tretjem 
razredu, ki delujejo na 278 šolah, kar pomeni 
kar 62% pokritost osnovnih šol v Sloveniji ter 
skoraj 6.000 sodelujočih otrok. Projekta Rad 
igram nogomet (RIN) in Žogarija pomembno 
prispevata k prepoznavnosti in dvigu statusa 
nogometa v družbi. V letu 2011 je v tekmova-
nju RIN in Žogarija sodelovalo nekaj več kot 
7.000 mladih nogometašev. NZS je aktivno 
vključena tudi v dogajanje v šolskem nogo-
metu, saj v projektu Nogomet v šolah, skupaj 
z Ministrstvom za šolstvo in šport, vodi vsa 
zaključna tekmovanja v osnovnih ter srednjih 
šolah, tako za dekleta, kot za fante. Značka no-
gometaša je v letu 2011 zaživela tudi na ob-

močjih, ki v preteklosti niso bila aktivna.  V letu 
2011 se je število podeljenih značk povečalo 
kar za 122 % glede na leto prej.

Tudi v letu 2011 je potekalo tekmovanje Nike 
Premier Cup Slovenija, ki se je že v prejšnjem 
letu razširilo iz dveh turnirjev na šest, s šestnaj-
stimi najboljšimi moštvi v kategoriji U14.
V sodelovanju s Specialno olimpiado Slove-
nije (SOS) je NZS organizirala tri nogometne 
turnirje za ljudi s posebnimi potrebami in se 
aktivno vključila v organizacijo zaključnega 
turnirja SOS. S projektom Nogomet za vse je 
NZS svoje delovanje razširila tudi na margi-
nalne socialne skupine. NZS je sodelovala pri 
pripravi in udeležbi na Svetovnem prvenstvu 
brezdomcev v Parizu,  pri organizaciji Romske 
nogometne akademije 2011 ter pri organiza-
ciji in izvedbi 4. svetovnega nogometnega pr-
venstva Slovencev po svetu. 

Izvršni odbor UEFA je NZS podelil tretjo Gras-
sroots zvezdico, ki pomeni nagrado za uspe-
šno izvajane in razvoj aktivnosti na področju 
sprejetega Grassroots programa v naši državi. 
Pri tem je pomembno, da se Grassroots pro-
gram izvaja na celotnem področju in v vseh 
sredinah. 
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Leto 2011 je na področju klubskih tekmovanj 
večinoma postreglo z novimi zmagovalci 
tekmovanj pod okriljem NZS, nekaterim eki-
pam pa je uspelo ponoviti - in s tem ubraniti 
- pred letom osvojene lovorike. Cilji NZS na 
področju klubskih tekmovanj pa ostajajo ne-
spremenjeni: zagotavljanje regularnosti in 
kredibilnosti z učinkovitim vodenjem in or-
ganizacijo tekmovanj. 
Organi NZS so v članski kategoriji neposredno 
vodili Hervis pokal Slovenije, 2. slovensko no-
gometno ligo in kvalifikacije za 1. SNL, med-
tem ko sta skladno s Sklepi za tekmovanja v 
organizaciji NZS v članskih kategorijah vodenji 
1. SNL in Superpokala bili poverjeni Združenju 
klubov 1. SNL, tekmovanji v tretjeligaški kon-
kurenci (3. SNL vzhod in zahod) pa sta tako kot 
leto pred tem bili poverjeni Medobčinski no-
gometni zvezi Ptuj (3. SNL vzhod) in Medob-
činski nogometni zvezi Koper (3. SNL zahod).
V nizu klubskih tekmovanj v mladinskih kate-
gorijah so bila pod vodstvom organov NZS or-
ganizirana tekmovanja v 1. slovenski mladinski 
ligi, 1. slovenski kadetski ligi, Ligi U14 vzhod, 
Ligi U14 zahod, Mladinski pokal, zaključna 

tekmovanja v kategoriji U12 in kvalifikacijska 
tekmovanja za Ligi U14 vzhod in zahod. 2. slo-
venska mladinska liga vzhod in zahod ter 2. 
slovenska kadetska liga vzhod in zahod pa so 
bila poverjena MNZ Murska Sobota (2. SML in 
2. SKL – vzhod) ter MNZ Ljubljana (2. SML in 2. 
SKL – zahod).

Vsa ženska tekmovanja v Sloveniji so pod vod-
stvom organov NZS, saj v okviru medobčin-
skih nogometnih zvez ni klubskih tekmovanj 
v ženskih kategorijah. V Letu 2011 so organi 
NZS v ženskih kategorijah torej vodili: Sloven-
sko žensko nogometno ligo, Liga deklet U17, 
Ženski pokal in Pokal deklet U17 ter tekmova-
nja starejših (U14) in mlajših deklic (U12). 
Strokovna služba NZS je v sodelovanju z orga-
ni NZS z organizacijo izobraževanj nadaljevala 
začrtane smernice pri poenotenju organiza-
cijskih kriterijev na vseh nivojih in v vseh sta-
rostnih kategorijah in sicer s tradicionalnim 
seminarjem za delegate na tekmah v organi-
zaciji NZS ter s seminarjem, namenjenim disci-
plinskim sodnikom tekmovanj v organizaciji 
NZS in medobčinskih nogometnih zvez. 
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SODNIŠKE ZADEVE IN DELOVANJE 
SODNIŠKE ORGANIZACIJE

Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (v na-
daljevanju: ZNSS) je v skladu s svojo odgovor-
nostjo za delovanje celotnega sistema sojenja 
v Sloveniji zagotovila največjo možno enovi-
tost kriterijev in delovanja sodnikov na vseh 
nivojih tekmovanja. V ta namen je organizirala 
ustrezno izobraževanje sodniških društev o 
sodobnih trendih in seznanitvi z ugotovlje-
nimi problemi skupaj z ustreznimi navodili. 
ZNSS je hkrati zagotovila društvom potrebno 
strokovno pomoč in izobraževalne materiale.
Na področju strokovnega izobraževanja so-
dnikov na listah za sojenje tekem v organiza-
ciji NZS je ZNSS v skladu s programom dela in 
zahtevami UEFA tudi v letu 2011 organizirala 
glavna zimska seminarja, poleg tega pa še štiri 
sestanke s sodniki in štiri sestanke s pomočni-
ki sodnikov. Poleg navedenih strokovno-ana-
litičnih seminarjev je, na osnovi istih smernic, 
ZNSS organizirala tudi tri enodnevne treninge 
delovanja in razreševanja specifičnih situacij 
na igrišču. Po trikrat je bilo organizirano tudi 
testiranje fizične pripravljenosti sodnikov oz. 
pomočnikov. Organizirano je bilo izobraže-
vanje s področja pravilne prehrane in ustre-
zne priprave na tekmovanja z zdravstvenega 
vidika. ZNSS je izvedla tudi tri seminarje za 
kontrolorje sojenja, namenjenih poenotenju 
kriterijev ocenjevanja ter seznanitvi s trendi in 
analizo sojenja. ZNSS je za potrebe svojih izo-
braževalnih programov zagotovila produkcijo 
lastnega DVD materiala, ki ga uporablja skupaj 

z materiali UEFA. Ta material je ZNSS uporabila 
tudi v drugih izobraževalnih aktivnostih, kot 
je strokovno pokrivanje področja na seminar-
ju trenerjev, organizirala je tudi strokovni del 
seminarja za klube 1. in 2. lige, namenjenega 
seznanitvi s trendi v sojenju, kakor tudi izobra-
ževanje medijev, ki so izrazili tovrstno željo.  
ZNSS je pričela z uvajanjem izobraževalno-in-
formativnih aktivnosti v okviru svoje spletne 
strani, kjer so bili zainteresiranim na voljo rele-
vantne informacije, izobraževalne vsebine ter 
video posnetki s tolmačenjem pravil.
Strokovno izobraževanje talentiranih sodni-
kov je potekalo v okviru programa Talenti 
– Mentorji.  Obširen program poteka na treh 
nivojih ter je v letu 2011 vključeval 28 talen-
tiranih sodnikov. V letu 2011 je ZNSS nadalje-
vala z aktivnostmi v okviru novega programa 
talentiranih pomočnikov sojenja.
Poleg izobraževalnih aktivnosti je ZNSS odgo-
vorna tudi za aktivnosti, povezane z nemote-
nim delovanjem tekmovalnega sistema, pred-
vsem 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, v  okviru 
centra v Ljubljani pa so bili organizirani obča-
sni skupni treningi. Zagotovljeno je bilo tudi 
strokovno vodenje trenažnega procesa.
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TRENERSKE ZADEVE IN DELOVANJE 
TRENERSKE ORGANIZACIJE

Zveza nogometnih trenerjev Slovenije (v na-
daljevanju: ZNTS) združuje devet matičnih 
društev oziroma združenj s 1.397 člani. V me-
secu aprilu so na redni Skupščini ZNTS aktiv-
no sodelovali predstavniki  društev oziroma 
združenj, ki delujejo na področjih Medobčin-
skih nogometnih zvez.
Upravni odbor ZNTS se je sestal na sedmih 
sejah, ki so potekale po matičnih organizaci-
jah. Na sejah se je razpravljalo o dopolnitvah 
normativnih aktov, terminih in vsebinskih 
zasnovah licenčnih in izpopolnjevalnih semi-
narjev, realizaciji programa dela, vključeva-
nju matičnih društev v delo MNZ, pobudah 
svojega članstva in zaslužnih trenerjev ter 
ostali aktualni problematiki.
V organizaciji Upravnega odbora ZNTS in 
matičnih društev oz. združenj je bilo orga-
niziranih 11 licenčnih seminarjev za licenco 
PRO, A, B, C in D. Seminarja PRO se je udele-
žilo 197 trenerjev, seminarja A 154 trenerjev. 
Seminarjev v organizaciji matičnih društev 

oz. združenj se je udeležilo naslednje števi-
lo trenerjev: B 583, C 485 in D 67. Skupaj se 
je vseh licenčnih seminarjev udeležilo 1.380 
trenerjev. Osrednji izpopolnjevalni seminar 
je bil organiziran na Ptuju, udeležilo se ga je 
387 trenerjev, na osmih izpopolnjevalnih se-
minarjih v organizaciji matičnih društev oz. 
združenj pa je bilo prisotnih 836 trenerjev. 
Za izdajo licence so trenerji morali zbrati 60 
točk. V letu 2011 je komisar za izdajo licenc 
tako izdal 1.298 licenc, ki so bile  pogoj za 
vodenje procesa športnega treniranja in tek-
movanja v okviru NZS. Pod okriljem ZNTS de-
lujeta še Komisija za priznanja ZNZS ter Svet 
zaslužnih trenerjev v ZNT Maribor, pri ostalih 
društvih so omenjeni sveti v fazi nastajanja.
ZNTS je v letu 2011 pričela s samostojnim po-
slovanjem preko svojega transakcijskega ra-
čuna, aktivno sodelovala s svojimi društvi oz. 
združenji, prav tako z vodstvom in strokovno 
službo NZS ter imela korektne odnose z MNZ, 
s sodniško organizacijo in OKS.
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ŠOLANJE TRENERJEV

Program šolanj in trenerskih usposabljanj 
NZS v okviru Trenerske šole prof. Branko 
Elsner predvideva, poleg mednarodno pri-
merljivih in priznanih trenerskih usposoblje-
nosti (UEFA PRO, UEFA A in UEFA B), v skladu 
z novim Pravilnikom NZS o trenerskem šola-
nju in usposabljanju, ki ga je IO NZS sprejel 
dne 24.05.2011, tudi (nacionalne) trenerske 
usposobljenosti C, PRO, Trener vratarjev C in 
B ter, tudi s strani MŠŠ priznani usposabljanji 
Trener futsal C in B.
Šolanje in usposabljanje za strokovni naziv 
Trener C, Trener vratarjev C in Trener futsal 
C je namenjeno predvsem trenerjem, ki se 
ukvarjajo z mlajšimi starostnimi kategorija-
mi. Šolanje in usposabljanje Trener B, Trener 
vratarjev B in Trener futsal B je namenjeno 
članskim kategorijam, Trener UEFA A kako-
vostnejšim mladinskim kategorijam, Trener 
PRO vrhunskim mladinskim in članskim ka-
tegorijam in Trener UEFA PRO vrhunskim 
mednarodnim članskim kategorijam.  
NZS je v letu 2011 razpisala in izvedla nasle-
dnja šolanja in usposabljanja:
- šolanja za strokovni naziv Trener C je bilo 
izvedeno v Šenčurju, Mariboru, Mengšu in 
Tolminu, diplome so bile podeljene 149 di-
plomantom;

- šolanje za pridobitev strokovnega naziva 
Trener UEFA B je bilo organizirano v Men-
gšu, podeljenih je bilo 23 diplom;
- šolanje Trener UEFA A je bilo izpeljano v 
juniju in decembru, šolanje je pričelo 34 
kandidatov, strokovni naziv Trener UEFA A 
je pridobilo 22 diplomantov;
- naziv Trener PRO je pridobilo 21 diploman-
tov;
- zaključni praktični izpit in diplomsko na-
logo je opravil 1 diplomant in pridobil stro-
kovni naziv Trener UEFA PRO;

- šolanja Trener futsal C v Kidričevem ude-
ležilo 12 kandidatom, podeljenih je bilo 6 
diplom;
- šolanji za strokovni naziv Trener UEFA B ter 
šolanje Trener vratarjev C sta bili odpoveda-
ni zaradi premalo prijavljenih kandidatov;
- NZS je v letu 2011 skupaj podelila 222 di-
plom.

Poleg predstavnikov strokovne službe NZS 
so kot predavatelji na usposabljanjih sode-
lovali tudi člani komisij NZS in zunanji so-
delavci NZS ter sodelavci Fakultete za šport 
Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete 
Univerze v Mariboru.
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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV

Licenčni postopek za tekmovalno leto 
2011/2012 je bil že osmi zaporedni postopek 
licenciranja slovenskih nogometnih klubov, 
tako na ravni UEFA tekmovanj, kot tekmo-
vanj v slovenskih nogometnih ligah. Licen-
ciranje nogometnih klubov je še posebej v 
kriznih časih postal pomemben dejavnik pri 
stabilizaciji in nadgradnji slovenskega klub-
skega nogometa.
Licenčna administracija NZS je v skladu s 
svojimi pristojnostmi v preteklem obdobju 
nadaljevala z aktivno vlogo vodenja licenč-
nega sistema s posebnim poudarkom na 
nadaljnjem razvoju licenčnega sistema NZS, 
strokovni, organizacijski in administrativni 
podpori licenčnim organom NZS, strokovni 
pomoči in svetovanju nogometnim klubom 
ter sodelovanju v okviru UEFA licenčnega sis-
tema. Priprave na uradni licenčni postopek za 
tekmovalno leto 2011/2012 so potekale po 
zastavljenem terminskem in vsebinskem na-
črtu. Licenčni oddelek NZS je v sodelovanju z 
drugimi organi in komisijami NZS izvedel vse 
potrebne aktivnosti za formalno in vsebinsko 
izvedbo licenciranja. V pripravah na licenčne 
postopke smo izvedli tudi redne licenčne 
obiske in sestanke s predstavniki nogome-
tnih klubov, ki so del redne komunikacije in 
spremljanja delovanja nogometnih klubov. 
Vse odločitve licenčnih organov NZS so bile 
sprejete ob doslednem upoštevanju določil 
Pravilnika NZS za licenciranje nogometnih 
klubov in UEFA standarda v zvezi z zagota-
vljanjem popolne neodvisnosti pri odločanju 
v posameznih primerih.
Opravljeno licenciranje slovenskih nogome-
tnih klubov je pokazalo, da se klubi zavedajo 
pomembnosti kredibilnega in preglednega 

delovanja. Sistem licenciranja na eni strani iz-
postavlja dobre prakse in na drugi strani po-
maga evidentirati kratkoročna in dolgoročna 
tveganja, ki lahko pomembno zaznamujejo 
bodočo športno in ekonomsko učinkovitost 
nogometnih subjektov. 
Licenčne analize slovenskega klubskega no-
gometa so pokazale, da:
- je struktura virov financiranja primerljiva z li-
gami v regiji, kjer so v ospredju prihodki iz na-
slova sponzoriranja in oglaševanja, prihodki 
od vstopnine in trženja medijskih pravic pa 
so zanemarljivi;
- so izredni prihodki iz naslova prestopnih 
dejavnosti za slovenski nogometni prostor 
v primerjavi z evropskim nadpovprečno po-
membni, zato so lahko vlaganja v mladinske 
programe ena od pomembnejših kompara-
tivnih prednosti slovenskega klubskega no-
gometa;
- predstavljajo stroški zaposlencev, glede na 
višino in strukturo prihodkov, dolgoročno 
tveganje za finančno stabilnost slovenskih 
klubov.
Zaostrene ekonomske razmere silijo nogo-
metne deležnike k racionalizaciji poslovanja 
na podlagi podrobnih finančnih, strateških 
in športnih analiz. Nogometni klubi morajo 
zato tekoče spremljati svoje finančno po-
slovanje, redno prilagajati svoje delovanje 
in sprejemati poslovne odločitve v skladu z 
ekonomskimi in športnimi razmerami.  
Sistem licenciranja sam po sebi ne odpravlja 
tveganj, izvedeni postopki pa so jasno naka-
zali na vse prednosti in slabosti slovenskega 
klubskega nogometa, katerim morajo ustre-
zno pozornost, v skladu s svojimi pristojnosti, 
posvetiti vsi nogometni deležniki.
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Ženska A reprezentanca je v letu 2011 od-
igrala 7 tekem, od tega so bile 4 kvalifika-
cijske, 2 mednarodni prijateljski ter ena 
mednarodna klubsko/reprezentančna pri-
jateljska tekma. Tekmi A reprezentance 
sta bili odigrani na stadionih v Lendavi in 
Ivančni Gorici. Z organizacijskega vidika so 
se povečale promocijske aktivnosti, ki spod-
bujajo popularizacijo ženskega nogometa 
v Sloveniji. Tekmo v Lendavi si je ogledalo 
približno 1000 ljudi, medtem ko je v Ivanč-
ni Gorici bila povečana prisotnost nekate-
rih novih medijev, ki v preteklosti niso bili 
prisotni na ženskih mednarodnih tekmah. 
Ženska reprezentanca do 19 let je odigrala 4 
prijateljske ter 3 kvalifikacijske tekme, ena-
ko število tekem je v letu 2011 odigrala tudi 
Ženska reprezentanca do 17 let. V mesecu 
novembru se je na sedežu UEFA izvedel žreb 
za nov ciklus UEFA tekmovanj reprezentanc 
WU-19 in WU-17, v katerem sta omenjeni re-
prezentanci dobili nove močne nasprotnice, 
kot so Rusija, Švedska, Azerbajdžan, Islandi-
ja, Češka in Estonija. NZS je po žrebu uspela 

pridobiti organizacijo enega od turnirjev v 
letu 2012 in sicer UEFA kvalifikacijski turnir 
reprezentanc WU-17.
Ob koncu leta je bilo v registru NZS registri-
ranih 1.411 igralk, od tega jih je bilo v letu 
2011 na novo registriranih 328. V 1. SŽNL je 
naslov državnega prvaka osvojil klub ŽNK 
Krka, medtem ko je naslov pokalnega prva-
ka osvojil klub ŽNK Jevnica. V skladu s pravi-
li UEFA ŽNK Krka kot državni prvak pridobil 
pravico nastopa v UEFA ženski ligi prvakinj 
ter organizacijo kvalifikacijskega turnirja v 
Sloveniji.
V drugi polovici leta 2011 se je za sezono 
2011/12 odigralo 10 krogov Slovenske žen-
ske nogometna lige, v katerem je 8 ženskih 
nogometnih klubov skupaj odigralo 40 te-
kem z 231 zadetki. Odigral se je prvi krog 
pokalnega tekmovanja članic. V mladin-
skem tekmovanju DU-17 je prijavljenih 5 
ekip, ki so v jesenskem delu odigrale 14 te-
kem, nogometašice pa so skupaj dosegle 81 
zadetkov. Aktivna so bila tudi tekmovanja 
deklic U14 vzhod in zahod ter U-12. 
V drugi polovici leta se je konstituirala nova 
Komisija NZS za ženski nogomet in se sesta-
la na dveh sejah, na katerih je bilo sprejetih 
12 sklepov. Med drugim je komisija na svoji 
seji sprejela popravke koledarja tekmovanj, 
ki bodo v letu 2012 omogočali optimalnej-
ša tekmovanja, tako v ligi, kot pri reprezen-
tančnih aktivnostih.
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Slovenska članska futsal reprezentanca je v 
letu 2011 dosegla zastavljene cilje. V mesecu 
februarju 2011 se je tretjič uvrstila na Evrop-
sko prvenstvo, ki ga bo v začetku leta 2012 
gostila Hrvaška. Na podlagi decembrskih 
kvalifikacijskih srečanj, odigranih v Laškem, 
se je reprezentanca uvrstila tudi v dodatne 
kvalifikacije za Svetovno prvenstvo. Poleg 
omenjenih kvalifikacijskih tekem pa je član-
ska futsal reprezentanca odigrala še številna 
prijateljska srečanja, tako doma kot v tujini. 
Reprezentanca futsal U-21 je bila aktivna v 
prvi polovici leta 2011, ko je odigrala nekaj 
prijateljskih srečanj ter se udeležila mednaro-
dnega turnirja na Hrvaškem. 
V letu 2011 se je število registriranih igralcev 
ponovno povečalo in sicer iz 2.953 na 3.576. 
Futsal državna prvenstva potekajo v sta-
rostnih kategorijah člani (1. in 2. SFL), U-21, 
U-18, U-15 in U-13, izvedeni sta bili pokalno 
tekmovanje ter super pokal. 
Delo komisije NZS za mali nogomet je razde-
ljeno na več sklopov, med katerimi izstopajo 
organizacija in vodenje razvejanih futsal tek-
movanj, zaključni turnirji futsala pokala Slo-
venije in mlajših kategorij. V okviru KMN sa-

mostojno deluje tudi Sodniški odbor ZNSS, ki 
skrbi za izobraževanje sodnikov. Na listi futsal 
sodnikov so štirje mednarodni futsal sodniki, 
na mednarodnem področju sta aktivna dva 
kontrolorja. 
Eden izmed pomembnejših aktov na podro-
čju futsala so nova Futsal pravila, ki preno-
vljena in vsebinsko dopolnjena veliko bolje 
služijo svojemu namenu kot zadnja, izdana v 
letu 2005. Pomemben je tudi osnovni zače-
tek licenciranja klubov malega nogometa, ki 
se je pričel z novo tekmovalno sezono, nova 
pa je prav tako uvedba obveznega zdravni-
škega pregleda za vse futsal igralce v tekmo-
valnem sistemu NZS. 
Na področju izobraževanja se je dokončno 
uredil status futsal trenerjev, ki so po novem 
vpisani tudi v razvid športnih delavcev Mi-
nistrstva za šolstvo in šport. V sklopu Dneva 
slovenskega futsala so svoje znanje izpolnili 
delegati in časomerilci, na seminarju pa so 
bili prisotni tudi sodniki in kontrolorji. 
Slovenski futsal državni prvak je v domači 
dvorani uspešno organiziral drugi krog UEFA 
futsal pokala, žal pa NZS ni uspelo pridobiti or-
ganizacijo Evropskega prvenstva v futsalu 2014. 
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ODNOSI Z JAVNOSTMI

Na področju odnosov z javnostmi smo v 
letu 2011 naredili nov korak v smeri pribli-
ževanja različnih nogometnih produktov 
širši javnosti. Tako smo obudili tiskano revi-
jo Naš nogomet, ustvarjali oddajo z enakim 
imenom, kot novost pa predstavili oddajo o 
2. slovenski nogometni ligi – 2. Liga. Komu-
niciranje NZS je preko vseh komunikacijskih 
kanalov sledilo strategiji, ki temelji na vero-
dostojnih in ažurnih informacijah, poveče-
vanju ugleda NZS in večanju zanimanja za 
različne ravni nogometne igre, od nogome-
ta deklic in dečkov, do nižjeligaških klubov, 
mladih, ženskih in futsal reprezentanc pa 
vse do paradnega konja NZS, članske A re-
prezentance.
Obujena tiskana revija Naš nogomet je izšla 
v štirih številkah, v njej pa so svoje mesto na-
šli različni deležniki slovenskega nogometa. 
Revija, ki je sicer v svoji biti namenjena no-
gometni družini in katere sestavni del je tudi 
strokovna priloga, je svoje mesto našla tudi 
na spletnih straneh NZS in tako preko spleta 
postala dosegljiva tudi širši javnosti. 
Poleg revije je v letu 2011 'debitirala' tudi 
oddaja Naš nogomet. Televizijska oddaja, 

prej poznana kot Magazin NZS, je dobila 
novo preobleko ter mesečni termin na pro-
gramu TV Slovenija. Vsebine, ki so našle svoj 
prostor v reviji, so pred tem našle svoj pro-
stor tudi v oddaji. V letu 2011 smo gledal-
cem ponudili osem oddaj, v letu 2012 pa jih 
načrtujemo vsaj še sedem.
Kot novost so gledalci v letu 2011 lahko 
spremljali tudi oddajo o 2. SNL, ki se je po-
svetila najvišjemu ligaškemu tekmovanju 
pod okriljem NZS. Oddaja je dobila redni 
tedenski termin na programu Šport TV, v 
prvi polovici sezone smo pripravili štirinajst 
oddaj in bili deležni izjemnega odziva tako 
ožje kot tudi širše nogometne javnosti.
V ospredju reprezentančnih aktivnosti je 
bila članska reprezentanca, ki je zaključila 
s kvalifikacijskim ciklusom za EURO 2012,  
sicer pa smo v letu 2011 pričeli tudi s spre-
mljanjem reprezentančnih tekem v živo pre-
ko aplikacije imenovane 'match center'. Ob 
tekmovalnih uspehih selekcij U-21 in U-19 
smo posebno pozornost namenili tudi njim, 
v drugi polovici leta pa tudi reprezentanci 
do 17 let, ki bo prihodnje leto nastopila na 
domačem Evropskem prvenstvu.
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MARKETING

Postprvenstveno obdobje, ki je zaznamova-
lo marketinške aktivnosti v letu 2011, je za 
znamke pod okriljem NZS pomenilo veliko 
aktivnosti, usmerjenih v analizo in vredno-
tenje uspešnosti marketinških aktivnosti v 
obdobju Svetovnega prvenstva 2010 in v 
podporo tekmovalnim aktivnostim v kvalifi-
kacijskem obdobju za EURO 2012. 
Ob odločitvi UEFE o centralizaciji medij-
skih pravic za evropske nogometne zveze, 
ki bo zaživela leta 2014, se je NZS odločila, 
da razširi svoj porfelj medijskih in trženjskih 
produktov, ki bodo od leta 2014 dalje pre-
stavljali ključne prihodke z vidika prodaje 
medijskih pravic in sponzorstev. V skladu s 
tem je v letu 2011 NZS uspešno pod svoje 
okrilje pridobila znamko Rad igram nogo-
met, za katero smo prenovili celostno gra-
fično podobo, v prihodnjem obdobju pa 
bo znamka z namenom večje privlačnosti 

za sponzorje doživela še vrsto trženjskih 
sprememb. Ob uspešni kandidaturi za UEFA 
Evropsko prvenstvo do 17 let je NZS začela 
priprave na prodajo medijskih in trženjskih 
pravic sponzorjem.
A reprezentanca je v letu 2011 odigrala 9 
domačih tekem in kot najpomembnejša 
znamka NZS dosegla tri ključne mejnike:
- število obiskovalcev na domačih tekmah je 
prvič preseglo številko 100.000 na 9 tekmah 
(v povprečju 12.034 obiskovalcev na tek-
mo). K temu rezultatu je pomembno vpli-
valo novo prizorišče, Stadion Stožice, ki ima 
kapaciteto 15.796 obiskovalcev;
- več kot polovica tekem nogometne član-
ske A reprezentance je bila v 95 odstotkih 
razprodanih; 
- v povprečju si je vsako tekmo ogledalo 
10,36 % gledalcev (202.364 gledalcev) v TV 
prenosu v Sloveniji. 
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SISTEMSKE IN NORMATIVNE ZADEVE

Zaradi odstopa predsednika mag. Ivana Si-
miča v mesecu novembru 2010 so bile fe-
bruarja 2011 opravljene predčasne volitve za 
novega predsednika NZS. Z večino glasov na 
skupščini je vodenje NZS za mandatno obdo-
bje 2011 - 2015 prevzel Aleksander Čeferin. 
Volitve so bile izpeljane po novem Statutu 
NZS, tako da so bili izvoljeni tudi štirje pod-
predsedniki NZS, kar predstavlja bistveno 
spremembo v primerjavi s prejšnjim siste-
mom, ko so bili podpredsedniki imenovani. 
Po volitvah je prišlo tudi do oblikovanja in 
imenovanja nove sestave organov in komisij 
NZS, medtem ko sta arbitražni in nadzorni 
svet ostala v nespremenjeni sestavi. Volitve v 
oba organa se bodo opravile v letu 2013. Po-
memben korak v letu 2011 je pomenila tudi 
dokončna uskladitev temeljnih aktov članic 
NZS s Statutom NZS.

V letu 2011 so se grafično poenotili vsi pra-
vilniki NZS in so na voljo tudi v elektronski 
obliki. Pomembnejši akti, ki so bili sprejeti v 
letu 2011 so:
- Pravilnik o organih, ki odločajo na prvi sto-
pnji, in pritožbenih organih, 
- Pravilnik o registraciji in vpisu nogometnih 
klubov v register NZS, 
- Pravilnik NZS o trenerskem šolanju in uspo-
sabljanju in 
- Spremembe Pravil nogometne igre 2011.
Spletno mesto www.nzs.si po novem vsebu-
je tudi inventorij vseh relevantnih predpisov 
na mednarodni in nacionalni ravni, objavljeni 
so tudi vsi predpisi NZS in uporabni obrazci. 
Kot dobra praksa se je izkazalo obveščanje 
nogometne javnosti preko okrožnic, s kateri-
mi strokovna služba NZS posreduje odločitve 
organov in druge pomembnejše informacije.
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SODELOVANJE Z NOGOMETNIMI 
IN DRUGIMI DELEŽNIKI

Med glavna poslanstva NZS sodi skrb za ra-
zvoj in širjenje nogometa v Sloveniji, izobra-
ževanje nogometašev, sodnikov, trenerjev in 
ostalih strokovnih delavcev, sodelovanje z 
vsemi organi in organizacijami, ki lahko pri-
spevajo k razvoju športa in nogometa, spod-
bujanje nogometne igre v duhu fair playa, 
preprečevanje vseh oblik nedovoljene diskri-
minacije itd.
Zaradi narave in razvejanosti svoje dejavnosti 
je NZS v minulem letu intenzivno sodelovala 
z vsemi nogometnimi deležniki in ostalimi 
subjekti, ki v večji ali manjši meri prispevajo 
svoj delež v mozaik slovenskega nogometa. 
V ožjih nogometnih okvirih NZS sodeluje 
predvsem s svojimi člani -  z medobčinski-
mi nogometnimi zvezami npr. na področju 
organizacije tekmovanj in izboljšanja infra-
strukture, na področju otroškega (grassroots) 
in mladinskega nogometa, s strokovnima 
organizacijama nogometnih sodnikov in tre-
nerjev preko izobraževalnih programov ter 
vseh drugih razvejanih aktivnosti.
Vodenje 1. Slovenske nogometne lige (1. SNL) 
je poverjeno Združenju 1. SNL, ki skrbi za naj-

višji rang tekmovanja v Sloveniji. Nogometni 
klubi so bili deležni rednega sodelovanja tudi 
v okviru sistema licenciranja. Licenčna admi-
nistracija NZS skrbi za redno komunikacijo 
in opozarjanje klubov v smislu izpolnjevanja 
licenčnih kriterijev. Sistem tekmovanj seveda 
narekuje tudi intenzivno sodelovanje s tek-
movalnimi, ki skrbijo za nemoten potek in 
regularnost tekmovanj.
Manjši delež v strukturi proračuna NZS se 
zagotavlja iz javnih virov financiranja. NZS je 
tako vložila vloge za sofinanciranje progra-
mov pri Ministrstvu za šolstvo in šport, pri 
Fundaciji za šport in Olimpijskem komiteju 
Slovenije. Na področju sodelovanja s špor-
tnimi organizacijami na državnem nivoju si 
mora NZS še naprej prizadevati za izboljšanje 
položaja nogometa v državi in družbi.
Določen del aktivnosti NZS je namenjen tudi 
sodelovanju z različnimi nevladnimi orga-
nizacijami, predvsem na humanitarnem in 
kulturnem področju, kjer lahko s skupnimi 
prizadevanji pozitivno vplivamo na sloven-
sko družbo in dokazujemo, da je nogomet 
pomembna komponenta socialnega okolja. 
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MEDNARODNA DEJAVNOST

Pestra paleta aktivnosti na mednarodnem ni-
voju predstavlja pomemben del redne dejav-
nosti NZS. Največji delež mednarodnega so-
delovanja predstavlja sodelovanje z Evropsko 
nogometno zvezo (UEFA), predvsem zaradi 
sodelovanja različnih reprezentančnih selek-
cij v kvalifikacijah za Evropska prvenstva in 
nogometnih klubov v evropskih klubskih tek-
movanjih. NZS je v letu 2011 gostila tudi dva 
kvalifikacijska turnirja v tekmovanjih UEFA, in 
sicer kvalifikacije v Pokalu regij v Prekmurju in 
kvalifikacije v kategoriji mladincev do 19 let na 
Štajerskem.
Pomemben del mednarodnih aktivnosti je bil 
namenjen tudi podpori slovenskim klubom 
in nogometašev v zvezi s prestopnimi dejav-
nostmi.

NZS je v letu 2011 vložila kandidaturo za or-
ganizacijo Evropskega prvenstva v futsalu leta 
2014. V zvezi s tem so se v Sloveniji na inšpek-
cijskem ogledu mudili predstavniki UEFA in bili 
z videnim več  kot zadovoljni. Slovenija je tako 
prišla v najožji izbor za organizacijo prvenstva, 
žal pa je Izvršni odbor UEFA v decembru odlo-
čil, da organizacijo prvenstva vendarle poveri 

Belgiji. V drugi polovici leta 2011 pa so bile v 
polnem teku priprave na organizacijo Evrop-
skega prvenstva do 17 let, ki bo potekalo v 
maju 2012. NZS je dvakrat gostila delegacijo 
UEFE, ki je pregledala namestitvene objekte, 
vadbene površine in prizorišča tekem. 

UEFA je v novembru opravila žreb v tekmo-
vanjih za evropska prvenstva do 17 in 19 
let v moški in ženski kategoriji. Predstavni-
ki NZS so uspeli zagotoviti, da bo Slovenija 
tudi v letu 2012 gostila kvalifikacijske tur-
nirje mlajših reprezentanc, in sicer deklice 
do 17 let v septembru ter fantje do 19 let v 
oktobru 2012. Žreb za kvalifikacije A repre-
zentance za Svetovno prvenstvo 2014 je po-
tekal v Braziliji v mesecu juliju.

Novembra 2011 je NZS gostila delegaci-
jo Mednarodne nogometne organizacije 
(FIFA), ki je na podlagi svojega Programa 
kvalitete preverila delovanje NZS na admi-
nistrativnem področju. Namen FIFA obiska 
je pomoč nacionalnim zvezam z nasveti in 
predlogi dobre prakse, za doseganje še bolj-
šega in učinkovitejšega delovanja. 
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Predstavniki NZS sodelujejo tudi v organih 
in komisijah FIFA ter UEFA. Aleksander Čefe-
rin je član UEFA komisije za pravne zadeve 
in FIFA disciplinske komisije, dr. Marko Ilešič 
sodeluje pri delu FIFA komisije za pritožbe, 
Vladimir Šajn je član UEFA sodniške komisije, 
Aleš Zavrl pa član UEFA licenčne komisije. To-
maž Ranc je postal član UEFA komisije za me-
dije, medtem ko Rudi Zavrl ostaja član UEFA 
komisije za mladinski in amaterski nogomet.

Dr. Marko Ilešič, Dane Jošt, Rudi Zavrl, Tugomir 
Frajman in David McDowell opravljajo funk-
cijo delegata na UEFA tekmah. Vladimir Šajn 
in Milovan Nikolič sta kontrolorja sojenja na 
UEFA tekmah, medtem ko sta Štefan Tivold in 
Silvo Borošak kontrolorja sojenja v futsalu.

Ob tej priložnosti ne smemo spregledati 
uspešnega udejstvovanja slovenskih nogo-
metnih sodnikov na mednarodnih tekmah, 
tako v nogometu, kot tudi v futsalu.
V sklopu rednih obveznosti so bili slovenski 
predstavniki prisotni tudi na rednem kon-
gresu FIFE v Zürichu in rednem kongresu 
UEFE v Parizu. 
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NOGOMETNA INFRASTRUKTURA 
PROJEKT HAT-TRICK 2

Realizacija programa Hat-trick 2 (2009-
2012), ki sofinancira infrastrukturne pro-
jekte za izboljšanje pogojev za treninge in 
tekmovanja v številnih slovenskih sredinah, 
se počasi zaključuje. Tako kot pri projek-
tu hat-trick 1, je tudi pri Hat-trick 2 večina 
sredstev namenjenih predvsem izboljšanju 
klubske nogometne infrastrukture. Pretežni 
del sredstev je zagotovila UEFA, pomembno 
pa je tudi sodelovanje z Ministrstvom za šol-
stvo in šport. 
Pri velikih igriščih z umetno travo je bilo v 
programu Hat-Trick 2 sofinanciranih 7 igrišč. 
Gradnja zadnjega, osmega igrišča v Črno-
mlju pa bo v skladu z občinskimi načrti reali-
zirana v prvi polovici leta 2012. 

Pri malih igriščih z umetno travo (40 m x 
20 m, z ogrado in razsvetljavo) sta se 24 že 
dokončanim igriščem, sofinanciranih iz pro-
grama Hat-Trick 2, v letu 2011 priključili še 
igrišči na Ravnah na Koroškem in Visokem 
pri Kranju. Pri dveh igriščih (Kranj in Krim) je 
prišlo do tehničnih oz. finančnih težav, tako 
da sta izgradnji prestavljeni na leto 2012. 
Izgradnja zadnjih dveh igrišč (29. in 30.) je 
načrtovana v letu 2012. Na podlagi spreje-
te strategije in odobritve s strani UEFA NZS 
sofinancira tudi izgradnjo razsvetljave na 
stadionih klubov 1. SNL. Do sedaj sta bili so-
financirani izgradnji razsvetljave v Lendavi 
in Kopru, medtem ko v letu 2011 ni prišlo do 
realizacije novih projektov. 
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FINANCE

NZS razpolaga s premoženjem v skladu z le-
tnim programom dela in letnim finančnim na-
črtom za posamezno poslovno leto, ki ustreza 
koledarskemu letu. Program in letni finančni 
načrt sprejme Skupščina NZS, ki obravnava in 
sprejema tudi letno poročilo in zaključni račun 
za posamezno poslovno leto. V skladu z dolo-
čili Statuta se NZS lahko financira predvsem iz 
naslova komercializacije medijskih in sponzor-
skih pravic, vstopnine na tekmah v organizaci-
ji NZS, s prispevki UEFA in FIFA, z opravljanjem 
lastne dejavnosti, iz naslova javnih sredstev, 
članarine članov, prispevkov za vodenje tek-
movanj in drugih virov. Morebitni presežek 
prihodkov nad odhodki, ki ga NZS doseže z 
neposrednim opravljanjem pridobitne dejav-
nosti, se uporabi le za doseganje namena in 
ciljev NZS.

NZS vodi poslovne knjige po načelu dvostav-
nega knjigovodstva v skladu s slovenskim ra-
čunovodskim standardom SRS 33. Poslovne 
dogodke evidentira na kontih, ki so potrebni 
za letno izkazovanje premoženjsko - finančne-
ga poslovanja v bilanci stanja in izkazu poslov-
nega izida.

NZS ima nadzorni odbor, ki poroča Skupšči-
ni o izvrševanju sklepov izvršnega odbora in 
finančnem poslovanju NZS, računovodske 
izkaze za poslovno leto 2011 pa je v skladu 
veljavno zakonodajo in predpisi revidirala po-
oblaščena revizorska družba Deloitte revizija 
d.o.o., Ljubljana.

Prihodki NZS so v letu 2011 skupaj znašali 8,39 
mio. EUR. Največji delež predstavljajo prihod-
ki iz naslova komercializacije TV pravic (26 %), 
sledijo UEFA prispevki (25 %), prihodki od spon-
zoriranja in oglaševanja (14 %) in prihodki iz na-
slova vstopnine (14 %).

Odhodki so v poslovnem letu 2011 skupaj 
znašali 8,45 mio. EUR, od tega stroški A repre-
zentance 31 %, delež za mladinski nogomet in 
mlajše reprezentance (22 %) ter skupni stroški 
NZS (15 %). 

Iz računovodskih izkazov in poročil o finanč-
nem poslovanju ter strukture odhodkov in 
prihodkov izhaja, da je NZS finančno stabilna 
organizacija z uravnoteženimi prihodki in od-
hodki, ki so bili v poslovnem letu 2011 realizi-
rani v skladu s finančnimi načrti.  

NZS skupni 
stroški
15 %

Drugo
12 %Ženski 

nogomet 
in futsal
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NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE  V LETU 2011

Predsednik: Aleksander Čeferin (od 17.02.2011)
Podpredsedniki: Stanislav Oražem, mag. Radenko Mijatović, mag. Stanislav Glažar, Franc 
Kopatin, Branko Florjanič
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: 317
Število ekip: 1.425
Registrirani igralci - skupaj: 48.044
- neamaterji: 472
- amaterji: 14.862
- mladi do 18. leta: 27.723
- mali nogomet (futsal): 3.576
- ženske: 1.411

Sodniki in pomočniki sodnikov - skupaj: 1.058
- mednarodni: 19
- sodniki državnih lig: 270
- drugi: 788

Trenerji: 1.397

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)
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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: 25 (veliki nogomet), 
1 (ženski nogomet), 4 (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), 2 (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: 18 (veliki nogomet), 
0 (ženski nogomet), 13 (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: 22 (veliki nogomet), 
0 (ženski nogomet), 0 (futsal)

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: Stanislav Oražem
Število klubov: 49 (veliki nogomet), 
1 (ženski nogomet), 7 (futsal)

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: mag. Rudolf Turk
Število klubov: 39 (veliki nogomet), 
2 (ženski nogomet), 16 (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: 30 (veliki nogomet), 
1 (ženski nogomet), 11 (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: 12 (veliki nogomet), 
0 (ženski nogomet), 3 (futsal)

MNZ Ptuj
Naslov: Čučkova ulica 2, 
p.p. 121, 2250 Ptuj
Telefon: 02 748 15 36
Faks: 02 748 15 37
E-pošta: ptuj.mnz@amis.net
Internet: www.mnzveza-ptuj.si 
Predsednik: mag. Stanislav Glažar
Število klubov: 33 (veliki nogomet), 
0 (ženski nogomet), 3 (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: 1.058 (mednarodni – 19, 
sodniki državnih lig – 270, drugi – 788)

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: mag. Rudi Bračič
Število trenerjev: 1.397
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POMEMBNEJŠI SKLEPI 
IN ODLOČITVE ORGANOV NZS

Skupščina NZS 

V letu 2011 sta bili 2 (dve) Skupščini NZS.
Skupščina NZS - 17.02.2011: Seznanitev z 
odstopom mag. Ivana Simiča z mesta pred-
sednika NZS in volitve predsednika in pod-
predsednikov NZS.
Skupščina NZS - 21.04.2011: Potrditev poro-
čila o izvajanju programa dela za leto 2010, 
poročila o realizaciji finančnega načrta za 
poslovno leto 2010 in mnenja neodvisnega 
revizorja o poslovanju NZS v letu 2010 ter 
poročila nadzornega odbora NZS. Potrditev 
programa dela za leto 2011 in finančnega 
načrta za poslovno leto 2011.

Izvršni odbor NZS

V letu 2011 je bilo 7 (sedem) sej Izvršnega 
odbora NZS, od tega 1 (ena) korespondenč-
na.

Sklep 224/2011: Potrditev koledarja tekmo-
vanj za pomladanski del tekmovalnega leta 
2010/2011.
Sklep 03/2011: Podaljšanje mandata čla-
nom organov in komisij NZS iz 36., 37. in 38. 
člena Statuta NZS do vključno 30.06.2011.
Sklep 12/2011: Potrditev povišanja sodni-
ških nadomestil za sojenje tekem v tekmo-
vanjih NZS.

Sklep 15/2011: Potrditev koledarja tekmo-
vanj za tekmovalno leto 2011/2012.
Sklep 17/2011: Potrditev Pravilnika NZS o 
trenerskem šolanju in usposabljanju.
Sklep 18/2011: Soglasje k podpisu sponzor-
ske pogodbe z družbo Telekom Slovenije, 
d.d.
Sklep 19/2011: Potrditev projektne naloge 
za organizacijo zaključnega dela Evropske-
ga prvenstva do 17 let 2012.
Sklep 25/2011: Imenovanje organov, ki od-
ločajo na prvi stopnji, pritožbenih organov 
in svetovalnih komisij za posamezna podro-
čja za mandatno obdobje 2011 - 2015.
Sklep 29/2011: Določitev sestave lig NZS za 
tekmovalno leto 2011/2012.
Sklep 37/2011: Potrditev Pravilnika o orga-
nih, ki odločajo na prvi stopnji, in o pritož-
benih organih.
Sklep 38/2011: Soglasje h kandidaturi NZS 
za organizacijo Evropskega prvenstva v fut-
salu 2014.
Sklep 39/2011: Potrditev koledarja repre-
zentance Slovenije do 20 let v regijskem 
tekmovanju 2011/2012.
Sklep 41/2011: Potrditev sprememb in do-
polnitev Pravilnika o organizaciji in sistema-
tizaciji delovnih mest NZS.
Sklep 44/2011: Imenovanje Slaviše Stojano-
vića na mesto selektorja A reprezentance 
Slovenije.
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ORGANI IN KOMISIJE NZS 2011

Organi, ki odločajo na prvi stopnji (36. člen Statuta NZS)

Izvršni odbor NZS
1. Aleksander Čeferin predsednik

2. Stanislav Oražem podpredsednik

3. mag. Radenko Mijatović podpredsednik 

4. mag. Stanislav Glažar podpredsednik 

5. Franc Kopatin podpredsednik 

6. Brane Florjanič podpredsednik 

7. Jani Bačič MNZ Koper

8. mag. Rudi Bračič ZNTS

9. Bojan Gasior MNZ Ljubljana

10. Branko Gros MNZ Lendava

11. Danilo Kacijan MNZ Murska Sobota

12. Otmar Komel MNZ Nova Gorica

13. Vlado Močnik MNZ Celje

14. Vladimir Šajn ZNSS

15. Janko Turk MNZ Ptuj

16. mag. Rudolf Turk MNZ Maribor

17. Blaž Vidmar MNZ Gorenjska

Nadzorni odbor
1. Rado Krpač predsednik

2. Herman Arlič 

3. mag. Anton Balažek

4. Dušan Jerončič

5. Jože Klinc

Arbitražni svet
1. Janez Gradin predsednik

2. Matjaž Begič 

3. Marjan Drvarič

4. Janez Janžekovič

5. Stanislav Jug

6. Ivan Kmetec

7. Anton Kunst

8. Tomaž Sulič

Vodja tekmovanj
1. Sandi Kranjec Grosuplje

2. Ciril Tomšič namestnik vodje Miren

Registracijska komisija
1. Iztok Strelec predsednik Maribor

2. Miran Vojmir Babič namestnik predsednika Izola

3. Zvonko Bezjak  Markovci
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Komisija za pritožbe
1. dr. Miodrag Đorđevič ml. predsednik Ljubljana

2. Franci Rupret Ljubljana

3. Jaka Šink  Škofja Loka

4. David Miran Kenda  Ljubljana

5. Jernej Klarič Ljubljana

6. Sandi Mertelj Ptuj

7. Klemen Tičar Maribor

8. Drago Vukan Ljutomer

Licenčna komisija za pritožbe

1.
Milan Mesojedec (do 19.12.2011)
dr. Luka Tičar (od 19.12.2011)

predsednik 
predsednik

Ljubljana
Domžale

2. Marko Kosmač namestnik predsednika Sežana

3. Janez Hostnik Celje

4. Jože Kovič Kresnice

5.
Marjan V. Mir (do 19.12.2011)
Franc Seljak (od 19.12.2011) 

Stična
Vrhnika

6. mag. Franc Mlinar Žiri

7. dr. Aleš Novak Cerklje na Gorenjskem

4. Franc Čander  Slovenske Konjice

5. Štefan Mesarič  Beltinci

6.
Vitodrag Sitar (do 13.12.2011)
Janez Štravs (od 13.12.2011)

 
Jesenice
Šmarje pri Jelšah

7. Jože Tomšič  Ljubljana

8. Danijel Žalik  Turnišče

Disciplinski sodnik
1. Vitodrag Sitar predsednik Jesenice

2. Janez Štravs namestnik predsednika Šentjur

Disciplinski sodnik
1. Simon Jeglič disciplinski sodnik Ljubljana

2. Roman Rogelj namestnik disc. sodnika Preddvor

Komisija za status in agente igralcev
1. Matej Pasarič predsednik Ljubljana

2. Alojz Flegar Tišina

3. Janez Hočevar  Žabnica

4. Tomaž Ilešič  Ljubljana

5. Matija Jamnik  Ljubljana

6. Ivan Ropoša  Turnišče

7. Matija Testen  Ljubljana

8. Miha Uršič   Šempeter pri Gorici

Komisija za licenciranje klubov
1. Alfjo Kocjančič predsednik Koper

2. Marjan Makari Maribor

3. dr. Marko Hočevar  Ljubljana

4.
dr. Luka Tičar (do 19.12.2011)
Dušan Vičič (od 19.12.2011) 

 
Domžale
Šempeter pri Gorici

5. dr. Saša Zagorc  Ljubljana



Svetovalne komisije NZS (38. člen Statuta NZS)
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Komisija za amaterski nogomet
1. Danilo Kacijan predsednik Cankova

2. Slavko Režonja namestnik predsednika Turnišče

3. Bogomir Nemec Miren

4. Faik Koca Velenje

5. Vladimir Abraham Hajdina

6. Marko Trebec Kranj

7. mag. Matjan Cojhter Maribor

8. Bojan Žurej Mozirje

9. Rok Upelj Kresnice

Komisija za etiko in fair play
1. Janko Turk predsednik Lovrenc na Dravskem polju

2. Franc Hauko Tišina

3. Tina Jeklic Ljubljana

4. Bojan Jurovič Ljubljana

5. Ana Kovač Prevalje

6. Stanislav Pinter Ljubljana

7. Stanislav Šabec Pragersko

Komisija za finance in trženje
1. Bojan Gasior predsednik Dob

2. Siniša Mitrović namestnik predsednika Ljubljana

3. Alfjo Kocjančič Koper

4. dr. Marko Hočevar Ljubljana

5. mag. Radenko Mijatović Ljubljana

Komisija za mali nogomet
1. Jani Bačič predsednik Pobegi pri Kopru

2. Bogdan Šuput namestnik predsednika Lenart v Slovenskih goricah

3. Dušan Bezjak Tolmin

4. Silvo Borošak Spodnji Duplek

5. Uroš Brežan Tolmin

6. Stanko Damiš Ljubljana

7. Dušan Razboršek Litija

8. Darko Rojs Vitomarci

9. Štefan Tivold Kranj

Mednarodna komisija
1. Damir Ban predsednik Koper

2. Franc Matjašič namestnik predsednika Zgornja Polskava

3. Matjaž Begič (do 13.12.2011) Velenje

4. Marjan Drvarič Lendava

5. Iztok Gustinčič Portorož

6. Matej Oražem Domžale

7. Franc Šlihthuber Petrovci

8. Edvard Šoštarič (†) Maribor
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Mladinska komisija
1. Otmar Komel predsednik Renče

2. Ivan Marjon namestnik predsednika Pobegi pri Kopru

3. Dejan Dončič Ljubljana

4. Tugomir Frajman Murska Sobota

5. Stojan Humar Kranj

6. Zvonko Jevšovar Kidričevo

7. Marko Lešnik Maribor

8. Tomaž Vesel Šentvid pri Stični

9. Boris Žalik Lendava

Komisija za objekte
1. Vlado Močnik predsednik Rogatec

2. Miran Kralj namestnik predsednika Domžale

3. Jože Čerpnjak Murska Sobota

4. Fredi Ferčec Rogatec

5. Aldo Knafelc Koper

6. Rado Kreft Ljubljana

7. Marjan Lenartič Ptuj

8. Igor Nabernik Slovenj Gradec

9. Bojan Vidmar Šenčur

Komisija za odnose z javnostmi
1. Grega Sever predsednik Ljubljana

2. Igor E. Bergant Ljubljana

3. Irena Ilešič Čujovič Kranj

4. Arden Stancich Koper

5. Matjaž Šarkanj Koper

Komisija za pravila nogometne igre
1. Vladimir Šajn predsednik Ljubljana

2. Milovan Nikolić namestnik predsednika Ljubljana

3. Štefan Tivold Kranj

4. Andrej Zalar Preserje

Komisija za predpise
1. dr. Saša Zagorc predsednik Ljubljana

2. Maja Berger Ljubljana

3. Maja Dimkovski Engelman Kamnik

4. Marko Frantar Ljubljana

5. dr. Luka Tičar Domžale

Komisija za priznanja
1. Blaž Vidmar predsednik Preddvor

2. Boris Grabar Ptuj

3. Drago Habot Cankova

4. Roman Kolenko Črenšovci

5. Anton Korošec Poljčane

6. Simona Pezdirc Maribor

7. Edko Pribac Šmarje

8. Roman Tomšič Miren
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Komisija za profesionalni nogomet
1. Bojan Prašnikar predsednik Šmartno ob Paki

2. Borut Arlič Celje

3. Bojan Ban Maribor

4. Uroš Dovžak Šempas

5. Fredi Kmetec  Ptuj

6. Sanel Konjevič Ljubljana

7. Dejan Kološa Murska Sobota

8. Darko Marinčič Grosuplje

9. Andrej Poljšak Koper

Komisija za sodniške zadeve
1. Vladimir Šajn predsednik Ljubljana

2. Milovan Nikolić namestnik predsednika Ljubljana

3. Blaž Vidmar Preddvor

4. mag. Stanko Glažar Ptuj

5. mag. Radenko Mijatović Ljubljana

6. Zoran Novarlič Maribor

7. David McDowell Ljubljana

Strokovna komisija
1. dr. Zdenko Verdenik predsednik Ljubljana

2. Zoran Cirkvenčič Murska Sobota

3. Mihael Kebe Ljubljana

4. Drago Kostajnšek Šmartno v Rožni dolini

5. Marjan Pušnik Dravograd

6. Damir Rob Lendava

7. Janez Žilnik Celje

8. Branko Zupan Koper

9. Janez Zupančič Visoko pri Kranju

Komisija za usposabljanje kadrov
1. mag. Rudi Bračič predsednik Maribor

2. Bruno Petrič Koper

3. dr. Rado Pišot Koper

4. Dušan Razboršek Litija

5. dr. Zdenko Verdenik Ljubljana

Komisija za varnost
1. Danilo Levačič predsednik Velika Nedelja

2. Selim Alič Celje

3. Matjaž Bohinc Poljane nad Škofjo Loko

4. Mihael Burilov Komenda

5. mag. Matjan Cojhter Maribor

6. Franc Litrop Turnišče

7. Karl Meier Šentilj v Slovenskih goricah

8. Slavko Špiler Laško
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Zdravstvena komisija
1. Bojan Korošec, dr. med. predsednik Murska Sobota

2. Matjaž Vogrin, dr. med. namestnik predsednika Maribor

3. Bogdan Ambrožič, dr. med. Portorož

4. Damijan Birtič, dr. med. Dobrovo v Brdih

5. Vasja Kruh, dr. med. Nova Gorica

6. doc. dr. Mitja Lainščak, dr. med. Ljubljana

7. Robert Požonec, dr. med. Lendava

8. Andrej Stare, dr. med. Ljubljana

9. Ciril Triller, dr. med. Ljubljana

Komisija za ženski nogomet
1. Branko Gros predsednik Beltinci

2. Saša Pucelj namestnik predsednika Litija

3. Herman Arlič Velenje

4. Dušan Brkič Koper

5. Luka Cijan Miren

6. Tjaša Glažar Ptuj

7. Darko Klinc Cerklje na Gorenjskem

8. Željko Kljajič Dravograd

9. Štefan Kozic Murska Sobota

10. Grega Rozina Grosuplje
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TEKME REPREZENTANC SLOVENIJE V LETU 2011

A reprezentanca  selektor: Matjaž Kek
09.02. Tirana Albanija - Slovenija 1:2 prijateljska
25.03. Ljubljana Slovenija - Italija 0:1 kval. za EP
29.03. Belfast Severna Irska - Slovenija 0:0 kval. za EP 
03.06. Toftir Ferski otoki - Slovenija 0:2 kval. za EP 
10.08. Ljubljana Slovenija - Belgija 0:0 prijateljska
02.09. Ljubljana Slovenija - Estonija 1:2 kval. za EP 
06.09. Firence Italija - Slovenija 1:0 kval.za EP
11.10. Maribor Slovenija - Srbija 1:0 kval.za EP
A reprezentanca selektor: Slaviša Stojanović 
15.11. Ljubljana Slovenija - ZDA 2:3 prijateljska
U21 reprezentanca (letnik 1990) selektor: Tomaž Kavčič
09.02. Koper Slovenija - Hrvaška 1:1 prijateljska
25.03. Skopje Makedonija - Slovenija 1:0 prijateljska
03.06. Šiauliai Litva - Slovenija 0:1 kval.za EP
10.08. Pori Finska - Slovenija 1:0 kval.za EP
01.09. Corradino Malta - Slovenija 1:4 kval.za EP 
06.09. Ptuj Slovenija - Ukrajina 2:0 kval.za EP
06.10. Trelleborg Švedska - Slovenija 1:1 kval.za EP
10.11. Nova Gorica Slovenija - Litva 2:0 Kval.za EP
U20 reprezentanca (letnik 1992) selektor: Tomaž Kavčič
11.10. Zalaegerszeg Madžarska - Slovenija 1:1 Pokal Mirop
22.11. Odranci Slovenija - Srbija 2:2 Pokal Mirop
08.12. Dekani Slovenija - Hrvaška 0:1 Pokal Mirop
U-19 reprezentanca (letnik 1993) selektor: Borut Jarc
24.03. Bennekom Nizozemska - Slovenija 0:0 prijateljska

19.04. Slovenska Bistrica Slovenija - Srbija 1:1 prijateljska

21.04. Kidričevo Slovenija - Srbija 0:5 prijateljska

09.05. Marsciano (ITA) Slovenija - Romunija 6:5 prijateljska

11.05. Marsciano (ITA) Anglija - Slovenija 1:0 prijateljska

21.09. Slovenska Bistrica Škotska - Slovenija 1:2 kval. za EP

23.09. Ptuj Belgija - Slovenija 0:0 kval. za EP 

26.09. Slovenska Bistrica Slovenija - Wales 3:2 kval. za EP 

03.09. Križevci Slovenija – Republika Irska 2:0 prijateljska

05.09. Veržej Slovenija – Republika Irska 1:0 prijateljska
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U-18 reprezentanca (letnik 1994) selektor: Miloš Rus
01.03. Novigrad Hrvaška - Slovenija 1:1 prijateljska
03.03. Dekani Slovenija - Hrvaška 0:1 prijateljska
19.04. Novi Sad Srbija - Slovenija 2:1 prijateljska
21.04. Stara Pazova Srbija - Slovenija 0:0 prijateljska
25.10. Legnica Poljska - Slovenija 0:2 prijateljska
27.10. Legnica Poljska - Slovenija 0:0 prijateljska
10.08. Križevci Slovenija - Madžarska 3:2 prijateljska
U-17 reprezentanca (letnik 1995) selektor: Miloš Kostić
15.02. Koper Slovenija - Anglija 0:0 prijateljska
05.04. Slovenska Bistrica Slovenija - Francija 0:0 prijateljska
07.04. Kidričevo Slovenija - Francija 0:0 prijateljska 
19.04. Bilje Izrael - Slovenija 0:1 turnir
20.04. Ajdovščina Rusija - Slovenija 1:2 turnir 
21.04. Vipolže Slovenija - Italija 0:1 turnir
22.04. Kotschach-Mau (AUT) Hrvaška - Slovenija 2:0 turnir 
23.04. Renče Slovenija - Italija 1:3 turnir
30.08. St. Florian Avstrija - Slovenija 3:0 prijateljska
01.09. Pichl (AUT) Slovenija - Škotska 2:2 prijateljska
03.09. Ottensheim (AUT) Hrvaška - Slovenija 2:0 prijateljska
20.09. Križevci Slovenija - Poljska 0:1 prijateljska 
22.09. Križevci Slovenija - Poljska 2:0 prijateljska
U-16 reprezentanca (letnik 1996) selektor: Borut Jarc
08.06. Graz Avstrija - Slovenija 3:1 prijateljska
12.04. Odranci Slovenija - Madžarska 0:0 prijateljska
14.04. Lenti Madžarska - Slovenija 1:2 prijateljska
16.08. Slovenska Bistrica Slovenija - Slovaška 1:3 prijateljska
18.08. Kidričevo Slovenija - Slovaška 1:3 prijateljska
04.10. Dekani Slovenija - Češka 1:2 prijateljska
06.10. Sežana Slovenija - Češka 3:1 prijateljska
Ženska A reprezentanca selektor: Darko Žižek
27.04. Stojnci Slovenija - Avstrija 0:5 prijateljska
18.05. Raciborz (POL) Slovenija - Unia Raciborz 5:0 prijateljska 
28.07. Slovenske Konjice Slovenija - Slovaška 1:3 Prijateljska
22.09. Swindon Anglija – Slovenija 4:0 kval. za EP 
22.10. Lendava Slovenija – Srbija 1:2 kval. za EP 
27.10. Vrbovec Hrvaška - Slovenija 3:3 kval. za EP 
19.11. Ivančna Gorica Slovenija - Nizozemska 0:2 kval. za EP 
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Dekleta U-19 selektor: Petra Mikeln 
28.04 Stategg (AUT) FC Statteg : Slovenija 0:2 prijateljska
11.05. Odranci Slovenija - Madžarska 1:2 prijateljska
30.08. Rogla Slovaška - Slovenija 3:1 prijateljska
01.09. Rogla Slovaška -  Slovenija 1:2 prijateljska
02.10. Islandija Islandija – Slovenija 2:1 kval. za EP
05.10. Islandija Slovenija –Wales 1:4 kval. za EP
07.10 Islandija Kazahstan - Slovenija 0:3 kval. za EP
Dekleta U-17                                                                             selektorka: Petra Mikeln/Tina Kelenberger 
18.05. Lenti Madžarska – Slovenija 4:1 prijateljska
05.08. Rogla Slovenija–Slovaška 1:0 prijateljska
07.08. Rogla Slovenija–Slovaška 1:0 prijateljska
08.09. Stara Pazova Srbija – Slovenija 4:0 prijateljska
02.10. Alytus (LIT) Norveška – Slovenija 4:1 kval. za EP
05.10. Alytus (LIT) Slovenija – Rusija 2:4 kval. za EP
07.10 Kaunas (LIT) Slovenija –Litva 4:0 kval. za EP
Futsal A reprezentanca selektor: Andrej Dobovičnik
21.01. Trnava Slovaška – Slovenija 2:3 prijateljska
22.01. Malacky Slovaška - Slovenija 1:0 prijateljska
07.02. Ptuj Slovenija – Češka 7:5 prijateljska
08.02. Laško Slovenija – Češka 1:1 prijateljska
22.01. Litija Slovenija – Nizozemska 3:4 prijateljska
23.01. Laško Slovenija – Nizozemska 1:0 prijateljska 
24.02. Laško Slovenija – BIH 5:1 kval. za EP 
25.02. Laško Slovenija – Latvija 4:3 kval. za EP 
27.02. Laško Slovenija – Italija 0:2 kval. za EP 
17.10. Puortolleno Španija - Slovenija 3:0 prijateljska
18.10. Toledo Španija - Slovenija 2:1 prijateljska
03.12. Kidričevo Slovenija – Madžarska 3:1 prijateljska
04.12. Podčetrtek Slovenija – Madžarska 6:4 prijateljska
10.12. Sevnica Slovenija – Makedonija 5:2 prijateljska
11.12. Laško Slovenija – Makedonija 6:1 prijateljska
15.12. Laško Slovenija – Izrael 3:2 kval. za SP 
66.12. Laško Slovenija – Moldavija 6:1 kval. za SP 
18.12. Laško Slovenija – Srbija 1:3 kval. za SP 
Futsal U-21 reprezentanca                                                selektor: Andrej Dobovičnik / Matej Kavčič 
07.02. Ptuj Slovenija – Češka 1:5 prijateljska
08.02. Laško Slovenija – Češka 1:0 prijateljska
14.03. Eindhoven Nizozemska - Slovenija 1:3 prijateljska
15.03. Tilburga Nizozemska - Slovenija 5:1 prijateljska
23.06. Poreč (HRV) Slovenija – Italija 2:4 turnir
25.06. Kastav Slovenija – Hrvaška 0:3 turnir
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NASTOPI IN ZADETKI IGRALCEV 
ZA A REPREZENTANCO 2011

Zap.št. Ime in priimek Število nastopov Število zadetkov
1. Valter Birsa 9

2. Mišo Brečko 9

3. Bojan Jokić 9

4. Boštjan Cesar 8

5. Andraž Kirm 8

6. Zlatan Ljubijankić 8

7. Samir Handanović 7

8. Josip Iličić 7

9. Milivoje Novaković 7 1

10. Marko Šuler 7

11. Armin Bačinović 6

12. Robert Koren 6

13. Aleksander Radosavljević 6

14. Zlatko Dedić 5 1

15. Tim Matavž 5 4

16. Dare Vršič 5 1

17. Branko Ilić 3

18. Nejc Pečnik 3

19. Siniša Anđelković 2

20. Jasmin Handanović 2

21. Rene Krhin 2

22. Matej Mavrič Rožič 2

23. Goran Šukalo 2

24. Dejan Lazarević 1

25. Darijan Matić 1
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SODNIKI – LISTA A 2011

Zap.št. Ime in priimek MDNS
1. Mihael Antič Koper

2. Janez Babnik Ljubljana

3. Dejan Balažič Ljubljana

4. Alen Borošak Maribor

5. Miran Bukovec Lendava

6. Darko Čeferin Kranj

7. Žiga Dobrun Ljubljana

8. Davor Drečnik Ljubljana

9. Štefan Fekonja Murska Sobota

10. Pavel Frank Koper

11. Tine Frece Ljubljana

12. Roman Glažar Ptuj

13. Vojko Goričan Celje

14. Iztok Gornjak Celje

15. Gregor Gostenčnik Maribor

16. Sašo Habjanič Murska Sobota

17. Tomislav Horvat Ljubljana

18. Emir Huselja Celje

19. Borut Janžekovič Ptuj

20. Matej Jug N. Gorica

21. Nejc Kajtazovič Kranj

22. Drago Klinc Ptuj

23. Darjan Kovačič Murska Sobota

24. Aleksander Likič Ljubljana

25. Bojan Mertik Lendava

26. Tadej Mežnar Maribor

27. Rade Obrenovič Ljubljana

28. Želimirko Pavlovič Celje

29. Dragoslav Perič Ljubljana

30. Marko Podgoršek Kranj

31. Roberto Ponis Koper

32. Asmir Sagrkovič Ljubljana

33. Damir Skomina Koper

34. Peter Šart Maribor

35. Armando Šorli Maribor

36. Bojan Tkalčič Maribor

37. Boris Tošeski Ljubljana

38. Andrej Tratnjek Murska Sobota

39. Jože Vehar Kranj

40. Slavko Vinčič Maribor

41. Dejan Vivod Maribor

42. Mitja Žganec Ljubljana

43. Andrej Žnidaršič Kranj
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MEDNARODNI SODNIKI 2011

Zap.št. Ime in priimek MDNS
1. Darko Čeferin Kranj mednarodni sodniki

2. Matej Jug Nova Gorica

3. Damir Skomina Koper

4. Slavko Vinčič Maribor

5. Primož Arhar Ljubljana mednarodni pomočniki sodnika

6. Milan Kogej Nova Gorica

7. Andrej Kokolj Ljubljana

8. Gregor Rojko Ljubljana

9. Marko Stančin Ljubljana

10. Bojan Ul Maribor

11. Matej Žunič Kranj

12. Tanja Subotič Ljubljana mednarodna sodnica

13. Maja Dovnik Maribor mednarodni pomočnici sodnika

14. Petra Sever Ptuj

15. Helena Malavašič Ljubljana

16. Gregor Kovačič Celje mednarodni futsal sodniki

17. Dejan Nikolič Ljubljana

18. Borut Šivic Kranj

19. Admir Zahovič Maribor
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Nogometna zveza Slovenije je imela pravico v UEFA tekmovanja v tekmovalnem letu 2011/2012 
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 2010/2011 uvrstil v kvalifikacije za UEFA 
ligo prvakov 2011/2012 (UCL). 
NK Domžale se je kot drugouvrščena ekipa v državnem prvenstvu 2010/2011 in kot zmagovalec 
Hervis pokala Slovenije 2010/2011 uvrstil v kvalifikacije za UEFA evropsko ligo 2011/2012 (UEL). 
FC Koper se je kot tretjeuvrščena ekipa v državnem prvenstvu 2010/2011 uvrstilo v kvalifikacije 
za UEFA evropsko ligo 2011/2012 (UEL). 
NK Olimpija se je kot četrtouvrščena ekipa v državnem prvenstvu 2010/2011 uvrstil v 
kvalifikacije za UEFA evropsko ligo 2011/2012 (UEL). 
Prvak SŽNL 2010/2011 ŽNK Krka se je uvrstil v kvalifikacije za Žensko UEFA ligo prvakov 2011/2012.
Prvak 1. SFL 2010/2011 KMN Litija se je uvrstil v UEFA Futsal pokal 2011/2012. 

SLOVENSKI KLUBI V UEFA TEKMOVANJIH 2011/2012
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SLOVENSKI KLUBI V UEFA TEKMOVANJIH 2011/2012 UEFA Liga prvakov (UCL)
12.07 Maribor – Dudelange 2:0 2. predkrog

19.07. Dudelange - Maribor 1:3 2. predkrog

27.07. M. Haifa - Maribor 2:1 3. predkrog

03.08. Maribor - M. Haifa 1:1 3. predkrog

UEFA Evropska liga (UEL)
14.07. Domžale - Split 1:2 2. predkrog

22.07. Split - Domžale 3:1 2. predkrog

30.06. Koper - Karagandy 1:1 1. predkrog

07.07. Karagandy - Koper 2:1 1. predkrog

30.06. Široki Brijeg - Olimpija Ljubljana 0:0 1. predkrog

07.07. Olimpija Ljubljana - Široki Brijeg 3:0 1. predkrog

14.07. Olimpija Ljubljana - Bohemians 2:0 2. predkrog

21.07. Bohemians - Olimpija Ljubljana 1:1 2. predkrog

28.07. Olimpija Ljubljana - Austria Wien 1:1 3. predkrog

04.08. Austria Wien - Olimpija Ljubljana 3:2 3. predkrog

18.08. Maribor - Rangers 2:1 play-off

25.08. Rangers - Maribor 1:1 play-off

15.09. Club Brugge - Maribor 2:0 skupina H

29.09. Maribor - Birmingham 1:2 skupina H

20.10. Maribor - Braga 1:1 skupina H

03.11. Braga - Maribor 5:1 skupina H

30.11. Maribor - Club Brugge 3:4 skupina H

15.12. Birmingham - Maribor 1:0 skupina H

Ženska UEFA Liga prvakov
11.08. Krka - Pärnu 1:2 kvalif. skupina 3

13.08. Peamount - Krka 7:0 kvalif. skupina 3

10.08. Krka - Rayo Vallecano 0:4 kvalif. skupina 3

UEFA Futsal pokal
29.09. FC Litija - Athina 90 2:1 skupina 1

30.09. FC Litija - Eindhoven 1:2 skupina 1

02.10. FC Litija - Dinamo 3:5 skupina 1



ZMAGOVALCI TEKMOVANJ NZS 2010/2011
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Ligaška tekmovanja
1. SNL NK Maribor

2. SNL NK Aluminij

3. SNL - vzhod NK Odranci

3. SNL - zahod NK Kalcer Radomlje

1. SML NK Maribor

1. SKL NK IB Interblock

2. SML - vzhod NK Krško

2. SML - zahod NK Primorje Ajdovščina

2. SKL - vzhod NK Krško

2. SKL - zahod NK Krka

Liga U14 - vzhod NK Maribor

Liga U14 - zahod NK Domžale

Zaključno tekmovanje U12 NK Maribor

Pokalna tekmovanja
Hervis pokal Slovenije NK Domžale

Superpokal NK Domžale

Mladinski pokal ND Mura 05

Tekmovanja žensk
SŽNL ŽNK Krka

Liga deklet U17 ŽNK Velesovo

Ženski pokal ŽNK Jevnica

Pokal deklet U17 ŽNK Maribor

Tekmovanje deklic U14 ŽNK Pomurje Beltinci

Tekmovanje deklic U12 ŽNK Pomurje Beltinci

Tekmovanja Futsal
1. SFL KMN Litija

2. SFL KMN Nazarje Glin

Liga U21 KMN Dobovec

Slovenski futsal pokal KMN Litija

Superpokal KMN Litija

Liga U18 KMN Dobovec

Liga U15 ŠD Extrem

Liga U13 FC Ptuj
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Skupščina NZS 21. aprila 2011.

FOTOUTR
INKI

2011

Mesto predsednika NZS je februarja prevzel Aleksander 

Čeferin, njegova desna roka pri vodenju Nogometne zveze 

Slovenije pa je generalni sekretar Aleš Zavrl.
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Slaviša Stojanovič je oktobra na klopi slovenske članske reprezentance zamenjal Matjaža Keka.

Člani Izvršnega odbora NZS pred zadnjo sejo v letu 2011.

Večji del leta 2011 je slovensko člansko repre-

zentanco vodil Matjaž Kek, ki pa se ni uspel 

uvrstiti v dodatne kvalifikacije za evropsko 

prvenstvo v Ukrajini in na Poljskem.
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Slovenska članska reprezentanca je zaključila kvalifikacije za 

Euro 2012, kjer se ji ni uspelo uvrstiti v dodatne kvalifikacije. 

Zadnji zadetek za Slovenijo je na tekmi s Srbijo dosegel Dare Vršič.

Mlada slovenska reprezentanca je razveseljevala 

v letu 2011, eden ključnih mož pa je bil vezist 

Kevin Kampl. S prvim zadetkom v kvalifikacijah 

je začel uspešno zgodbo Slovenije.

Kadetsko reprezentanco v letu 2012 čaka domače evropsko prvenstvo. Fantje so se v letu 2011 pripravljali z močnimi reprezentancami, kot so Francija, Anglija, Italija in Poljska. 

Mladinska reprezentanca se je uspešno odrezala v prvem delu 
kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. Premagali so Wales 
in Škotsko ter remizirali z Belgijo, v drugem delu kvalifikacij pa jih 
čakajo med drugim tudi Angleži.
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Domžalčani so v spektakularnem finalu 
Hervis pokala Slovenije premagali Maribor.

Mariborčani so Slovenijo odlično predstavljali na 

evropskem parketu. Po kvalifikacijah v Ligi prvakov 

jim je uspel preboj v skupinski del Evropske lige, kjer 

so se merili z Bruggeom, Brago in Birminghamom.

Futsal članska reprezentanca je bila uspešna v 
kvalifikacijah za EP 2012 na Hrvaškem.

V kvalifikacijah za EP je ženska reprezentanca v letu 2011 merila moči  z 

Nizozemsko, Anglijo, Srbijo in Hrvaško.
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ODDAJA O 2. LIGI
 VSAK TOREK OB 20.00 NA ŠPORT TV

www.youtube.com/nzssi
ARHIV ODDAJ

V letu 2011 smo ponovno oživili tudi revijo 
Naš nogomet, ki je izšla v prenovljeni podobi.

Kot nov produkt je NZS v letu 2011 predstavila oddajo o 2. SNL (2. liga), v 
prenovljeni obliki pa se je vrnil tudi televizijski magazin NZS, Naš nogomet.
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Ljubljana | Domžale | Maribor | Lendava
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