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Za Nogometno zvezo Slovenije je bilo leto 2012 polno izzi-
vov na domačem in mednarodnem prizorišču. Organizacija 
UEFA evropskega prvenstva do 17 let bo v pričujočem po-
ročilu še nekajkrat omenjena, toda gre za projekt, ki ga je 
zares vredno izpostaviti zaradi pomembnosti in mednaro-
dne razsežnosti. Znaten del administracije NZS in zunanjih 
sodelavcev, predstavnikov medobčinskih nogometnih zvez 
in nogometnih klubov je bil prvo polovico leta posvečen 
pripravam na organizacijo prvenstva.  

Vzporedno so seveda potekale vse ostale redne aktivnosti 
NZS, ki se nanašajo na domača klubska tekmovanja ter pod-
poro vsem reprezentančnim selekcijam. 
NZS je z začetkom aktualne tekmovalne sezone zopet pre-
vzela vodenje tekmovanja v 1. Slovenski nogometni ligi in 
s tem prevzela odgovornost kredibilnega vodenja elitnega 
klubskega tekmovanja v zahtevnih gospodarskih razmerah. 

Žal se vse prevečkrat aktivnost in uspešnost NZS meri zgolj 
skozi rezultatsko uspešnost A reprezentance. Z rezultati naj-
boljše izbrane vrste res ne moremo biti zadovoljni, toda ši-
roka paleta dejavnosti in pozitivni rezultati na raznih drugih 
področij nam opravičujejo optimizem. 

Nogometni in tudi širši javnosti želimo sporočiti, da NZS 
predstavlja slovensko nogomet v celoti in v skladu s svojimi 
cilji skrbi za razvoj in širjenje nogometa, vodi tekmovanja na 
nacionalnem nivoju, skrbi za razvoj mladih nogometašev, 
izobražuje trenerje in sodnike ter svetuje in pomaga pri ra-
zvoju nogometne infrastrukture. uv
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A reprezentanca je aktivnosti v letu 2012 
začela s prijateljsko tekmo konec februarja 
v Kopru proti Škotski. Sredi maja je v Avstri-
ji opravila teden priprav in jih zaključila s 
prijateljsko tekmo proti Grčiji. Avgusta je v 
Stožicah gostovala še reprezentanca Romu-
nije in niz treh prijateljskih tekem zaključila 
z dvema remijema in zmago.
Solidna igra reprezentance je, kljub neu-
godnemu razporedu kvalifikacij, dajala 
zadostno mero optimizma pred uvodni-
ma težkima septembrskima tekmama, 
doma s Švico in v gosteh z Norveško. 
Žal se jesenski ciklus štirih kvalifika-
cijskih tekem ni izšel po naših željah, 

saj je reprezentanca premagala le Ciper v  
Mariboru, ostale tri tekme pa izgubila. Tudi 
zadnja tekma A reprezentance v letu 2012, 
novembrsko gostovanje v Makedoniji, ni 
prineslo želenega napredka. 
V zadnjem mesecu leta 2012 se je od vode-
nja A reprezentance poslovil selektor Slaviša 

Stojanović.

Pripravljalni bazi A reprezentance v 
letu 2012 sta ostali Ptuj z igrišči v Ki-
dričevem ter Brdo pri Kranju. Vsi zbori 
reprezentance doma, priprave v Av-
striji ter vsa gostovanja so bila ob pod-

pori strokovne službe NZS organizirana 
na visokem logističnem nivoju.  



MLAJŠE REPREZENTANCE
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Reprezentanca do 21 let (letnik 1990 in mlajši pod vod-
stvom selektorja Tomaža Kavčiča) je leto 2012 priče-
la s prijateljsko tekmo proti Norveški, ko so 
v Novi Gorici remizirali z 2:2. Meseca junija 
so se nadaljevale kvalifikacije za nastop na 
Evropskem prvenstvu 2013 v Izraelu. Slo-
venijo sta čakali dve domači preizkušnji; 
najprej so v Lendavi premagali Malto, nato 
pa na Ptuju remizirali proti Finski. Pred nji-
mi sta bili še dve kvalifikacijski tekmi, prva 
je bila gostovanje v Kijevu, kjer so izgubili 
proti Ukrajini, na zadnji tekmi kvalifikacij pa 
so pred domačimi gledalci v Mariboru pre-
magali Švedsko in kvalifikacije zaključili na 
drugem mestu v svoji skupini z osvojenimi 
dvajsetimi točkami. Žal je bilo to premalo za 
uvrstitev v dodatne kvalifikacije. Kot zmago-
valka skupine se je za nastop na EP v nadalj-
njih bojih borila Švedska. Kljub temu pa so 
se številni igralci generacije 1990 in mlajši 
uspeli prebiti v najboljšo selekcijo. Tako so 
nastope v »A« selekciji že vpisali Oblak, Kr-
hin, Vučkič, Lazarevič, Kampl in Berič, kar 
potrjuje njihovo nadarjenost in dobro delo 
v mlajših selekcijah.

Reprezentanca do 20 let (letnik 1992 in mlajši pod vod-
stvom selektorja Tomaža Kavčiča) je v letu 2012 odi-
grala še 3 srečanja v regionalnem tekmo-
vanju, kjer so sodelovale še reprezentance 
Srbije, Hrvaške in Madžarske. Namen repre-
zentance do 20 let je predvsem preizkus ne-
katerih dodatnih igralcev, ki sicer ne bi dobili 
možnost zaigrati v mednarodni konkurenci. 
Novembra je reprezentanca pričela z novim 
ciklom tekmovanja v regijskem tekmovanju, 
kjer bo odigrala štiri tekme proti Hrvaški in 
Italiji. Na prvi tekmi v Rovinju so bili z 2:1 
boljši Hrvati.

Reprezentanca do 19 let (letnik 1993, pod vodstvom 
selektorja Boruta Jarca) si je v letu 2011 priigra-
la nastop v 2. delu kvalifikacij za nastop na 
Evropskem prvenstvu 2013 v Estoniji (angl. 
UEFA Elite Round). Pred turnirjem je odigrala 
pet prijateljskih tekem, od tega tri na turnirju 
»Roma Caput Mundi«. Skupaj je zabeležila tri 
zmage in dva poraza. Na kvalifikacijskem tur-
nirju v Angliji so se najprej pomerili z domači-
ni in visoko izgubili, na drugi tekmi proti Švici 
so zabeležili še en poraz, v zadnjem srečanju 
pa so bili boljši od reprezentance Črne Gore. 
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Reprezentanca do 18/19 let (letnik 1994, delno pod vod-
stvom Miloša Rusa in od septembra dalje pod vodstvom Pri-
moža Glihe) se je pripravljala na prvi krog kvali-
fikacij. Odigrala je deset prijateljskih tekem, 
od katerih je na petih tekmah premagala 
nasprotno reprezentanco, z dvema je remi-
zirala, nasprotniki pa so bili od nje boljši na 
treh tekmah. Dva remija in poraz na kvalifi-
kacijah žal niso bili dovolj za uvrstitev v na-
slednji krog.

V kadetski reprezentanci do 17/18 let so nasto-
pali igralci rojeni po 1.1.1995, ki so pod vod-
stvom Miloša Kostića večino leta namenili 
pripravam na nastop na Evropskem prven-
stvu, ki se je v mesecu maju odvijalo v Slove-
niji. Februarja so odšli na tedenske priprave 
v Turčijo, sledili sta dve tekmi proti Albaniji, 
v marcu pa so gostili še Bosno in Hercego-
vino. Žreb jim je za nasprotnike na prven-
stvu namenil Nizozemsko, Belgijo in Poljsko. 
Slovenija je zabeležila dva poraza in remi 
ter končala tekmovanje v skupinskem delu. 
Rezultatski izkupiček iz pripravljalnih tekem 
je sicer obetal boljše rezultate na prvenstvu, 
kljub temu pa so kadeti pridobili dragoce-
ne izkušnje igranja na najvišjem nivoju in 
nastopanja pred velikim številom gledalcev. 

Oktobra je reprezentanca odigrala še dve 
tekmi, ponovno proti reprezentanci Poljske, 
ter zabeležila remi in poraz. 
Reprezentanca do 17 let (letnik 1996) je kot prva 
slovenska reprezentanca sodelovala na t.i. 
UEFA razvojnem turnirju in odigrala tekmi 
proti Slovaški in Češki. Varovanci Boruta Jar-
ca so bili boljši od Slovakov ter v finalu po 
streljanju enajstmetrovk izgubili proti Češki. 
Sledilo je sedem prijateljskih tekem pred 
evropskimi kvalifikacijami. Prvi krog kvalifi-
kacijskega turnirja je bil odigran v Sarajevu, 
kjer so naši prijetno presenetili. Slovenija je 
remizirala na prvi tekmi proti Grčiji in pre-
magala favorizirani reprezentanci Francije 
ter Bosne in Hercegovine in se na ta način 
uvrstila v drugi krog kvalifikacij. Le-ta bo 
odigran v Angliji, poleg domačinov in Slo-
venije si bosta svoj nastop na EP poskušali 
priboriti še Rusija in Portugalska.

Najmlajša reprezentanca do 16 let (igralci letnika 
1997 pod vodstvom Boruta Jarca) je v letu začela na-
birati mednarodne izkušnje. Po pripravah je 
odigrala prijateljsko tekmo na Slovaškem, 
kjer so bili domačini boljši nasprotnik. Do 
konca leta so odigrali še štiri tekme, in sicer 
z Makedonijo in z Italijo. 
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UEFA EVROPSKO PRVENSTVO V NOGOMETU DO 17 LET

Evropska nogometna zveza je oktobra 2010 
Slovenijo izbrala za gostiteljico zaključnega 
dela Evropskega prvenstva do 17 let, ki je 
potekalo v maju 2012. Navedena odločitev 
je bila rezultat dolgoletnega kredibilnega in 
strokovnega dela naše nogometne zveze, 
korektnega odnosa z UEFA, kvalitetne orga-
nizacije številnih UEFA mini-turnirjev pri nas, 
zelo dobro pripravljene vloge za kandidaturo 
in nenazadnje tudi preglednega lobiranja ož-
jega vodstva NZS. 

Zavedali smo se, da nas čaka zahtevno delo, 
vendar smo bili prepričani, da ga lahko opra-
vimo kvalitetno in predvsem koristno za 
nadaljnji napredek našega nogometa.  Pri-
ložnost, ki nam jo je UEFA ponudila s tem, 
ko nam je zaupala organizacijo zaključnega 
dela Evropskega prvenstva, je bilo namreč 
potrebno izkoristiti tudi za promocijo celo-
tnega slovenskega nogometa. Obveznost 
vseh, ki so kakorkoli sodelovali pri projektu, 
je bila organizirati prvenstvo v skladu s priča-
kovanji NZS in UEFA, slovenske javnosti ter v 
skladu z uveljavljenimi mednarodnimi stan-
dardi, zagotoviti pogoje za uspešen nastop 
reprezentance na EP, hkrati pa opraviti tudi 

vrsto drugih nalog, ki so omogočile primerno 
predstavitev Slovenije v svetu, pozitivno vpli-
vale na ugled NZS ter omogočile obisk čim 
večjega števila gledalcev na tekmah.

Projektna naloga EP U17 2012 je opredeljeva-
la cilje, posamezne podprojektne in izvedbe-
ne naloge, izvajalce, terminske načrte, način 
vodenja, koordiniranja in izvajanja, poroča-
nja, komuniciranja in kontrolo izvedbe celo-
tne projektne naloge. Za uspešno izvedbo 
projektne naloge smo izbrali usposobljene 
izvajalce in sodelujoče, zagotovili organiza-
cijsko oziroma logistično podporo, ustrezno 
prerazporedili redne naloge v okviru NZS ter 
zagotovili potrebna finančna sredstva.

Glede na zastavljene cilje in ob upoštevanju 
obiska, odziva v splošni javnosti in medijih 
ter povratnih informacij s strani UEFA pred-
stavnikov ocenjujemo, da smo zastavljene ci-
lje izpolnili in jih deloma tudi presegli. Evrop-
sko kadetsko prvenstvo smo predstavili v 
izjemno pozitivni luči in na ta način potrdili, 
da v Sloveniji za nogomet obstaja izjemno 
zanimanje, ki ni omejeno zgolj na tekme slo-
venske A reprezentance.
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MLADINSKI NOGOMET

Mladinski program se je v letu 2012 izvajal v 
skladu s sprejetim dolgoročnim Mladinskim 
programom NZS za obdobje 2008-2012, pri 
realizaciji programa pa so sodelovali nogo-
metni deležniki različnih ravni. 

Mladinski program zasleduje dva različna 
cilja, ki sta med seboj povezana. Prvi cilj je 
množičnost, ki nam omogoča tudi izbor 
kvalitete, kar je drugi, vendar prav tako po-
memben cilj. 

Na področju programa kvalitete smo nada-
ljevali s projektom centri MNZ in pripravili 
nove strokovne programe, ki jih bomo v 
prihodnje še nadgradili. Analiza opravljenih 
aktivnosti v letu 2012 na področju centrov 
MNZ nam je pokazala, da je potrebno še bolj 
koordinirano in sistematično ter usklajeno 
nadgrajevati vsebine programa. 

V letu 2012 je bilo v vseh mladih reprezen-
tancah opravljenih veliko aktivnosti. Sem 
spadajo vsekakor reprezentančne akcije, 
prijateljske tekme, testiranja NMS in TMG ter 
dodatna selekcioniranja za najmlajše mlade 
reprezentance. Tako kot v preteklem letu je 
tudi v tem letu veliko mladih reprezentan-
tov selekcij U18 in U19 že vključenih v član-
sko tekmovanje. 

Nogometni razred v Ljubljani je v letu 2012 
nadaljeval zastavljeno delo in predstavlja 
kvaliteten  vzorec organiziranosti kot tudi 
strokovnosti. Opaziti je bilo, da je sodelo-
vanje med klubskimi trenerji in trenerji na 
Gimnaziji Šiška na visoki ravni. Poudariti je 
potrebno, da je vzpostavljena fleksibilnost, 
ki igralcem omogoča vadbo tudi v matičnih 
klubih, kar predstavlja velik korak k skupne-
mu cilju, ki se imenuje razvoj igralca. 
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KLUBSKA TEKMOVANJA

Organi NZS so v članski kategoriji v letu 2012 
neposredno vodili naslednja tekmovanja: 
Pokal Slovenije, 2. slovensko nogometno ligo 
in kvalifikacije za 1. SNL, od 1.7.2012 dalje pa 
tudi 1. SNL in Superpokal, tekmovanji v tre-
tjeligaški konkurenci (3. SNL vzhod in zahod) 
pa sta bili poverjeni MNZ Lendava (3. SNL 
vzhod) in MNZ Ljubljana (3. SNL zahod).

V nizu klubskih tekmovanj v mladinskih ka-
tegorijah so bila pod vodstvom organov NZS 
organizirana tekmovanja v 1. slovenski mla-
dinski ligi, 1. slovenski kadetski ligi, Ligi U-14 
vzhod, Ligi U-14 zahod, Mladinski pokal, za-
ključna tekmovanja v kategoriji U-12 in kva-
lifikacijska tekmovanja za Ligi U-14 vzhod in 
zahod. 2. slovenska mladinska liga vzhod in 
zahod ter 2. slovenska kadetska liga vzhod in 
zahod pa so bila poverjena MNZ Maribor (2. 
SML in 2. SKL – vzhod) ter MNZ Nova Gorica 
(2. SML in 2. SKL – zahod).

Vsa ženska tekmovanja v Sloveniji so pod 
vodstvom organov NZS, saj v okviru med-
občinskih nogometnih zvez ni klubskih tek-
movanj v ženskih kategorijah. V letu 2012 so 
organi NZS v ženskih kategorijah tako vodili: 
Slovensko žensko nogometno ligo, Ligo de-
klet U-17, Ženski pokal in Pokal deklet U-17 
ter tekmovanja starejših (U-14) in mlajših de-
klic (U-12). 

Cilji NZS na področju klubskih tekmovanj 
ostajajo nespremenjeni: zagotavljanje regu-
larnosti in kredibilnosti z učinkovitim vode-
njem in organizacijo tekmovanj. Strokovna 
služba NZS je v sodelovanju z organi NZS z 
organizacijo izobraževanj nadaljevala začr-
tane smernice pri poenotenju organizacij-
skih kriterijev na vseh nivojih in v vseh sta-
rostnih kategorijah in sicer s tradicionalnim 
seminarjem za delegate na tekmah v orga-
nizaciji NZS.
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1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA

NZS se kot krovna organizacija zaveda svoje 
odgovornosti za razvoj nogometa v Slove-
niji, zato je IO NZS na podlagi določil Statu-
ta NZS sprejel sklep o prevzemu vodenja 1. 
Slovenske nogometne lige od tekmovalne-
ga leta 2012/2013 dalje. 

Namen prevzema vodenja tekmovanja v 
1. SNL je predvsem bolj pregledno in učin-
kovito ter cenejše operativno vodenje tek-
movanja v 1. SNL, ki mora klubom prinesti 
zmanjšanje stroškov poslovanja v zvezi s 
tekmovanjem, v obdobju 2012 – 2015 pa že-
limo, skupaj s klubi, na področju medijskega 
in marketinškega razvoja produkta 1. SNL 
doseči predvsem naslednje cilje:

- izkoristiti medijski in sponzorski potencial 
1. SNL, ustvarjati dodatne prihodke za klube 
ter sredstva za razvoj in promocijo;

- z načrtnim povečanjem oglaševalskega in-
ventorija klubom omogočiti povečanje pri-
hodkov iz naslova trženja;

- povečati obisk na stadionih;

- optimizirati delovanje marketinškega dela 
NZS ter spodbujati načrtnejše delo in sode-
lovanje klubov na področju marketinga;

- izkoristiti sinergijske učinke in utrditi polo-
žaj nogometa kot najpopularnejšega športa 
v Sloveniji.

NZS želi skupaj s klubi in partnerji nadgraditi in 
ustvariti še močnejši, še bolj prepoznaven  in tr-
ženjsko še bolj zanimiv produkt, ki ga bo mogo-
če spremljati in tržiti na vseh medijskih platfor-
mah, s čimer bo tudi dolgoročno zagotovljen 
razvoj slovenskega klubskega nogometa.
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NOGOMET ZA VSE (GRASSROOTS)

Nogomet za vse (angl. grassroots) predstavlja 
pomemben del nogometa in je bil na medna-
rodni ravni kot posebno področje uveljavljen 
in vpeljan pred nekaj leti. V okviru NZS smo s 
posebnim programom vse od leta 2008 pričeli 
s sistematičnim delom na tem področju.
UEFA nam je v juniju 2012 zaupala organiza-
cijo prvega UEFA Grassroots Study Group se-
minarja na slovenskih tleh. Gostili smo kolege iz 
Makedonije, Črne Gore in oddaljenega Kazahstana. 

Preteklo leto je bilo posebno tudi zaradi orga-
nizacije Evropskega prvenstva U-17.  Aktivno 
obveščanje celotne nogometne družine o 
poteku prvenstva in dodatne akcije so omo-
gočile množici otrok in spremljevalcem obisk 
na tekmah. Na dan finala pa smo izpeljali prav 
poseben »UEFA Grassroots« dan na Kongre-
snem trgu v Ljubljani, kjer so se na malem igri-
šču z umetno travo predstavile različne skupi-
ne nogometašev in nogometašic. Prireditev 
smo končali na finalni tekmi v Stožicah, kjer 
se je med 11.000 glavo množico znašlo veliko 
pripadnikov Nogometa za vse.

Še naprej smo se tudi trudili potrditi upravi-
čenost treh UEFA zvezdic kvalitete, ki smo jih 
dobili zaradi dolgoročnega programa, števila 
registriranih igralcev glede na populacijo in 
izkazane skrbi za nogomet različnih socialnih 
skupin. Množičnost nam prav gotovo zago-

tavljajo programi Otroških nogometnih šol, 
preko katerih v klube vključujemo okoli 6.500 
otrok v 250-ih osnovnih šolah. V šolah pa smo 
prisotni tudi pri starejši populaciji s šolskim 
športnim tekmovanjem v nogometu v sode-
lovanju z Zavodom za šport Planica. Akciji Rad 
igram nogomet (zimska liga U-8 in U-10) ter 
Žogarija v sodelovanju z Mediašportom po-
skrbita za pestro aktivnost otrok začetnikov, ki 
kasneje zaradi kvalitetnega dela po klubih, ob 
pomoči MNZ-jev in NZS, vztrajajo v nogome-
tni igri. Magnet za otroke pa očitno predsta-
vlja tudi akcija Značka nogometaša, saj smo v 
preteklem letu podelili kar 2.219 novih značk 
mladim nogometašem, ki so opravili zahte-
vane naloge spretnosti z nogometno žogo. 
Prav tako smo izpeljali nogometno ligo SOS 
(Specialna olimpiada Slovenije) v sodelovanju 
s Centrom zaposlitvene in poklicne rehabili-
tacije za osebe z motnjo v duševnem in tele-
snem razvoju. Podprli smo tudi turnir FARE v 
Ljubljani, kjer so se ob nogometni žogi družile 
različne etične skupine in izrazili podporo ideji 
o strpnosti in enakopravnosti.

V večini medobčinskih nogometnih zvez so v 
preteklem letu izvedli tudi svoj 'dan nogome-
ta' in izpeljali poletne nogometne počitnice. 
Vrsta turnirjev, vodenje lig mlajših kategorij in 
posebne akcije so bogatili že tako bogato vse-
bino dejavnosti po MNZ-jih. 



SODNIŠKE ZADEVE IN DELOVANJE SODNIŠKE ORGANIZACIJE

Na področju strokovnega izobraževanja so-
dnikov na listah za sojenje tekem v organizaciji 
NZS je Zveza nogometnih sodnikov Slovenije 
(ZNSS) v skladu s programom dela in zahteva-
mi UEFA v letu 2012 organizirala glavna zim-
ska seminarja, poleg tega pa še štiri sestanke s 
sodniki in štiri sestanke s pomočniki sodnikov. 
Poleg navedenih strokovno-analitičnih semi-
narjev je, na osnovi istih smernic, ZNSS orga-
nizirala tudi tri enodnevne treninge simulacije 
in razreševanja specifičnih situacij na igrišču. 
Trikrat je bilo organizirano tudi testiranje fizič-
ne pripravljenosti sodnikov oz. pomočnikov. 
ZNSS je izvedla tudi tri seminarje za kontrolor-
je sojenja, namenjene poenotenju kriterijev 
ocenjevanja ter seznanitvi s trendi in analizo 
sojenja. ZNSS je za potrebe svojih izobraževal-
nih programov zagotovila produkcijo lastne-
ga DVD materiala, ki ga uporablja skupaj z 
materiali UEFA. Tovrstno gradivo je ZNSS upo-
rabila tudi v drugih izobraževalnih aktivnostih, 
kot na primer na seminarju trenerjev, organi-
zirala je tudi strokovni del seminarja za klu-
be 1. in 2. lige, namenjenega seznanitvi 
s trendi v sojenju. ZNSS je nadaljevala 
z uvajanjem izobraževalno-informa-
tivnih aktivnosti v okviru svoje spletne 
strani, kjer so zainteresiranim na voljo 
relevantne informacije, izobraževalne 
vsebine ter video posnetki s tolmače-
njem pravil.

Strokovno izobraževanje talentiranih 
sodnikov je potekalo v okviru pro-
grama »Talenti – Mentorji«.  Obširen 
program poteka na treh nivojih ter je 
v letu 2012 vključeval 39 talentiranih 
sodnikov. Prav tako so se nadaljevale 
aktivnosti v okviru novega programa 
talentiranih pomočnikov sojenja.

ZNSS je v skladu s svojo odgovorno-
stjo za delovanje celotnega sistema 
sojenja v Sloveniji zagotovila največjo 
možno enotnost kriterijev in delovanja 
sodnikov na vseh nivojih tekmovanja. 
V ta namen je organizirala ustrezno 
izobraževanje sodniških društev o 
sodobnih trendih in seznanitvi z 
ugotovljenimi problemi, skupaj z 
ustreznimi navodili. ZNSS je zagota-
vljala društvom potrebno strokovno 

pomoč in izobraževalno gradivo.
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 za 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

Leto 2012 predstavlja za Zvezo nogometnih 
trenerjev Slovenije (ZNTS) drugo samostoj-
no celotno leto delovanja kot samostojne 
pravne osebe. V letu 2012 je Upravni odbor 
ZNTS zasedal na sedmih sejah, prav toli-
kokrat se je sestal tudi sekretariat (kolegij) 
ZNTS. Največ se je razpravljalo o Pravilniku 
o podeljevanju licenc in njegovi uporabi v 
praksi, terminih in vsebinah licenčnih in iz-
popolnjevalnih seminarjev, programu dela 
in njegovi realizaciji, analizi celotnega delo-
vanja ZNTS in Društev nogometnih trener-
jev (DNT).

V organizaciji UO ZNTS in matičnih DNT je 
bilo organiziranih 11 licenčnih seminarjev 
za licenco PRO, A, B, C in Futsal C. Udeležba 
je bila v letu 2012 rekordna, saj se jih je ude-
ležilo kar 1.416 trenerjev in sicer: seminar 
PRO 201 udeleženec; seminar A 170 udele-

žencev; seminar B 403 udeleženci; seminar 
C 576 udeležencev in seminar Futsal C 66 
udeležencev. Poleg tega je bilo organizi-
ranih tudi 8 izpopolnjevalnih seminarjev v 
organizaciji DNT in en izpopolnjevalni semi-
nar ZNTS. Izpopolnjevalnih seminarjev se je 
skupaj udeležilo 1.397 trenerjev.

Na osnovi udeležbe trenerjev na licenčnih in 
izpopolnjevalnih seminarjev v letu 2012 lah-
ko sklepamo, da bo več kot 99% trenerjev 
izpolnilo pogoj za pridobitev licence v letu 
2013. Za pridobitev licence je trener mo-
ral zbrati 60 točk v preteklem letu in v letu 
2012 tega pogoja ni izpolnilo 69 trenerjev. 
V trenerske vrste je vstopilo prek 80 novo 
izšolanih trenerjev, skupaj pa je bilo izdanih 
1.287 licenc in sicer: 118 PRO licenc, 167 A 
licenc, 379 B licenc, 563 C licenc in 60 Futsal 
C licenc.
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ŠOLANJE TRENERJEV

Program šolanj in trenerskih usposabljanj 
NZS v okviru Trenerske šole prof. Branko El-
sner predvideva, poleg mednarodno primer-
ljivih in priznanih trenerskih usposobljenosti 
(UEFA PRO, UEFA A in UEFA B), v skladu s Pra-
vilnikom NZS o trenerskem šolanju, tudi (na-
cionalne) trenerske usposobljenosti C, PRO, 
Trener vratarjev C in B ter, tudi s strani MIZKŠ 
priznani usposabljanji Trener futsal C in B. Šo-
lanje in usposabljanje za strokovni naziv Tre-
ner C, Trener vratarjev C in Trener futsal C je 
namenjeno predvsem trenerjem, ki se ukvar-
jajo z mlajšimi starostnimi kategorijami. Šola-
nje in usposabljanje Trener B, Trener vratarjev 
B in Trener futsal B je namenjeno članskim 
kategorijam, Trener UEFA A kakovostnejšim 
mladinskim kategorijam, Trener PRO vrhun-
skim mladinskim in članskim kategorijam in 
Trener UEFA PRO vrhunskim mednarodnim 
članskim kategorijam.  

NZS je v letu 2012 razpisala in izvedla 
naslednja šolanja in usposabljanja:

- šolanje za strokovni naziv Trener C je bilo iz-
vedeno v Šenčurju (2 krat), v Mariboru, v Men-
gšu in v Kidričevem, diplome so bile podelje-
ne 140 diplomantom (od tega 9 dekletom);

- šolanje za pridobitev strokovnega naziva 
Trener UEFA B je bilo organizirano v Mariboru 
in v Mengšu, podeljenih je bilo 60 diplom;

- šolanje Trener UEFA A je zaključilo 22 diplo-
mantov;

- šolanje  Trener PRO je bilo izpeljano v mese-
cu juniju in decembru. Kandidatov je bilo 23, 
diplomo pa sta pridobila 2 kandidata.;
- zaključni praktični izpit in diplomsko nalogo 
je opravil 1 diplomant in pridobil strokovni 
naziv Trener UEFA PRO;

- šolanja Trener futsal C v Kidričevem se je 
udeležilo 22 kandidatov, podeljenih je bilo 
17 diplom;

- šolanji za strokovni naziv  Trener vratarjev C 
je bilo odpovedano zaradi premalo prijavlje-
nih kandidatov;

- diplome je pridobilo še 37 diplomantov in štu-
dentov Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, 
Visoke trenerske šole pri Fakulteti za šport Uni-
verze v Ljubljani in Visoke trenerske šole pri Pe-
dagoški fakulteti Univerze v Mariboru; 

- skupaj je NZS v letu 2012 podelila 269 diplom.

Poleg predstavnikov strokovne službe NZS 
so kot predavatelji na usposabljanjih sodelo-
vali 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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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV

Licenčni postopek za tekmovalno leto 
2012/2013 je bil že deveti zaporedni po-
stopek licenciranja slovenskih nogometnih 
klubov, tako na ravni UEFA tekmovanj, kot 
tekmovanj v slovenskih nogometnih ligah. 
Licenciranje je še posebej v kriznih časih 
postalo pomemben dejavnik pri stabilizaciji 
slovenskega klubskega nogometa.

Priprave na uradni licenčni postopek za tek-
movalno leto 2012/2013 so potekale po za-
stavljenem terminskem in vsebinskem na-
črtu. Licenčni oddelek NZS je v sodelovanju 
z drugimi organi in komisijami NZS izvedel 
vse potrebne aktivnosti za formalno in vse-
binsko izvedbo licenciranja. V pripravah na 
licenčne postopke smo izvedli tudi redne 
licenčne obiske in sestanke s predstavniki 
nogometnih klubov, ki so del redne komu-
nikacije in spremljanja delovanja nogome-
tnih 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 odloča-
nju 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 
izpostavlja dobre prakse in na drugi strani 
pomaga evidentirati kratkoročna in dolgo-
ročna tveganja, ki lahko pomembno zazna-
mujejo bodočo športno in ekonomsko učin-
kovitost nogometnih subjektov. 

Licenčne analize slovenskega klubskega 
nogometa so pokazale, da:

- je struktura virov financiranja primerljiva 
z ligami v regiji, kjer so v ospredju prihod-
ki iz naslova 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 pristojno-
sti, posvetiti vsi nogometni deležniki.

V mesecu decembru 2012 je Izvršni odbor 
NZS sprejel spremembe in dopolnitve Pra-
vilnika o licenciranju nogometnih klubov, 
ki pomenijo uskladitev z UEFA Pravilnikom 
o licenciranju in se v glavnem nanašajo na 
finančni fair play in finančni nadzor klubov.
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ŽENSKI NOGOMET

V sezoni 2011/2012 je naslov državnega in 
pokalnega prvaka osvojil ŽNK Pomurje Bel-
tinci, ki je nastopil tudi v UEFA klubskem tek-
movanju (angl. UEFA Women's Champions 
League). ŽNK Pomurje je tudi pridobil orga-
nizacijo kvalifikacijskega turnirja v Sloveniji, 
ki se je odvijal v Beltincih in v Lendavi.

V sezono SŽNL 2012/2013 je vstopilo devet 
sodelujočih ženskih nogometnih klubov 
(ŽNK). V jesenskem delu tekmovalnega leta 
2012/13 se je že odigralo deset krogov tek-
movanja. V mladinskem tekmovanju DU-17 
je prijavljenih šest ekip, ki so v jesenskem 
delu odigrale štirinajst tekem. Aktivna so bila 
tudi tekmovanja deklic U-14 vzhod in zahod 
ter U-12, število udeleženk se je v obeh tek-
movanjih primerjavi z letom 2011 izrazito po-
večalo, saj v letošnjem letu tekmuje štirinajst 
ekip v DU-14 in deset ekip v DU-12.

Komisija za ženski nogomet je v letu 2012 
sprejela predloge glede imenovanja selek-
toric in selektorjev ter uskladitve mandata 
selektorja ženske A reprezentance s kvalifika-
cijskim ciklusom kvalifikacij za evropsko ozi-
roma svetovno prvenstvo. Sprejet je bil tudi 
predlog komisije za ženski nogomet glede 
povišanje starostne meje igralk, ki lahko igra-
jo tudi v kategoriji skupaj z dečki, iz dvanajst 
na štirinajst let. Poleg tega je IO NZS potrdil 
tudi Strategijo razvoja ženskega nogometa 
za obdobje 2013 – 2017. 

Dekliška U-19 reprezentanca je odigrala se-
dem prijateljskih ter tri kvalifikacijske tek-
me. Po opravljenih aktivnostih in pripravah 
je reprezentanca odpotovala na UEFA kva-
lifikacijski turnir v Rusijo, kjer so jo čakale 
nasprotnice iz Švedske, Azerbajdžana in 
domačinke. 

Dekliška U-17 reprezentanca je odigrala 
osem prijateljskih tekem ter tri kvalifika-
cijske tekme. V letu 2012 je sodelovala na 
UEFA razvojnemu turnirju na Slovaškem 
ter pred uradnimi kvalifikacijami v sklopu 
svojih pripravljalnih akcij uspešno odigrala 
kar nekaj prijateljskih tekem. Uradni kvalifi-
kacijski turnir v Sloveniji, ki ga je v mesecu 
septembru organizirala NZS, se je odvijal v 
Beltincih in v Odrancih. Na turnirju se  je v 
drugi krog tekmovanja uvrstila reprezentan-
ca Češke, sledila je Islandija, medtem ko se 
je Slovenija z zmago proti Estoniji uvrstila na 
tretje mesto. 
 
Ženska A reprezentanca je dobila novega 
selektorja Damirja Roba, ki je reprezentanco 
prevzel sredi kvalifikacijskega ciklusa. Repre-
zentanca je ob zaključku kvalifikacij uspela 
iztržiti težko želeno zmago na tekmi proti 
Hrvaški. Poleg kvalifikacij so leto 2012 najbolj 
zaznamovale prijateljske tekme proti tekmo-
valno zanimivim nasprotnicam (članice FC 
Bayern Muenchen, Slovaška, Romunija ter 
reprezentanca ZDA WU17).
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MALI NOGOMET - FUTSAL

Slovenska članska futsal reprezentanca je v 
letu 2012 dosegla zastavljene cilje. V začetku 
leta 2012 je nastopila na Evropskem prven-
stvu, ki ga je gostila Hrvaška. Reprezentanca 
je igrala v Zagrebu in tako je zaradi bližine do-
movini njene nastope spremljalo več kot 2.000 
navijačev oziroma gledalcev iz vseh koncev 
Slovenije. Ne glede na rezultat, dva poraza, je 
reprezentanca potrdila, da je zasluženo že tre-
tjič nastopila na tem velikem tekmovanju. 

Na podlagi kvalifikacijskih srečanj, ki so bila 
odigrana decembra 2011 v Laškem, se je re-
prezentanca uvrstila tudi v dodatne kvalifi-
kacije za svetovno prvenstvo. Na domačem 
igrišču v Velenju je premagala Češko (2:0), žal 
pa je na povratnem srečanju v Pragi izpadla 
(končni rezultat je bil 4:1 za Češko).

Slovenski futsal državni prvak je v domači dvo-
rani v Litiji uspešno organiziral najprej prvi, za 
njim še drugi, t.i. elitni krog UEFA futsal pokala, 
ki je potekal v Laškem. Posebej spektakularen 
je bil dvoboj proti sloviti španski Barceloni, na 
katerem je bila, kljub neposrednemu televi-
zijskemu prenosu, prvič v zgodovini sloven-
skega futsala dvorana razprodana. FC Litija je 
turnir končala na drugem mestu. 

V letu 2012 se je število registriranih igralcev 
ponovno povečalo in se povzpelo do 4.032. 
Futsal državna prvenstva potekajo v staro-
stnih kategorijah člani (1. in 2. SFL), U-21, U-18, 
U-15 in U-13, izvedeni sta bili tudi pokalno tek-
movanje ter super pokal. Tekmovalni sistemi 
so se nekoliko spremenili, med drugim se bo 
prvak 2. SFL neposredno uvrstil v 1. SFL, dru-
go uvrščeni pa bo igral kvalifikacije s predza-
dnje uvrščenim klubom 1. SFL. Zaživelo je tudi 
tekmovanje U-18, ki je bilo prvič organizirano 
v ligaški obliki. Spremenjeni sta tudi obliki za-
ključnih delov prvenstev U-21 in U-18, kjer se v 
polfinalu in finalu igrata po dve tekmi. 

Delo komisije NZS za mali nogomet (KMN) je 
razdeljeno na več sklopov, med katerimi izsto-
pajo organizacija in vodenje razvejanih futsal 
tekmovanj, zaključni turnirji futsal 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 pa sta aktivna dva 
kontrolorja. 
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NOGOMETNA INFRASTRUKTURA – PROJEKT HAT-TRICK

Na področju nogometne infrastrukture ja NZS 
v slovenskem prostoru že osem let aktivna s 
program Hat-Trick, za katerega pretežni del 
sredstev zagotavlja UEFA in je namenjen so-
financiranju infrastrukturnih projektov za iz-
boljšanje pogojev za treninge in tekmovanja 
v številnih nogometnih sredinah. 

Pregled realizacije programa Hat-Trick 2:
- pri velikih igriščih  (105 x 68m) z umetno travo 
je bilo v programu Hat-trick 2 sofinanciranih 8 
igrišč; že dokončana igrišča so: Krško, Piran, 
Trbovlje, Ivančna Gorica, Domžale, Slovenska 
Bistrica in Maribor. V Črnomlju je bilo posta-
vljeno še osmo veliko igrišče z umetno travo. 

- pri malih igriščih z umetno travo (40 x 20m, 
z ogrado in razsvetljavo) je bilo v programu  
Hat-Trick 2 realiziranih 26 od predvidenih 30 
igrišč. V letu 2012 ni bilo dokončano nobeno 
igrišče, sta pa dve igrišči v izgradnji, in sicer na-
Hajdini in v Krimu. 

- Razsvetljava na stadionih klubov 1. SNL: za-
radi trenutne finančne situacije prvoligaških 
sredin je obvezni licenčni kriterij postavitve 
razsvetljave zamrznjen. Sicer pa od desetih 
klubov, ki v tekmovalnem letu 2012/13 nasto-
pajo v 1. SNL, razsvetljave še nimajo kranjski 
Triglav, stadion v Fazaneriji v Murski Soboti ter 
novi prvoligaš Aluminij iz Kidričevega. 
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MEDNARODNA DEJAVNOST

Prva polovica leta 2012 je potekala v znaku 
intenzivne priprave na izvedbo UEFA evrop-
skega prvenstva do 17 let. V tem času smo na 
dnevni ravni izmenjevali informacije z UEFO in 
nogometnimi zvezami sodelujočih reprezen-
tanc na turnirju. Po vseh prejetih odzivih je or-
ganizacija prvenstva odlično uspela, na finalni 
tekmi med Nizozemsko in Nemčijo pa smo 
gostili številne visoke nogometne funkcionar-
je, s predsednikom UEFE Michelom Platinijem 
na čelu.

V mesecu juniju je NZS organizirala trenerski 
seminar v okviru projekta UEFA Study Group 
na temo nogometa za vse, kjer smo gostili pri-
bližno 40 trenerjev iz Kazahstana, Črne Gore 
in Makedonije. Seminar je bil zgledno organi-
ziran, tako da nam je UEFA organizacijo semi-
narja  zaupala tudi v letu  2013.

Na Evropskem prvenstvu za člane v Ukrajini in 
na Poljskem je slovenske barve uspešno zasto-
pala sodniška ekipa pod vodstvom glavnega 
sodnika Damirja Skomine. Slovenski sodniki 
so po sojenju tekem v skupinskem delu sodili 
tudi tekmo četrtfinala med Nemčijo in Grčijo.
V poletnih mesecih je bila mednarodna aktiv-
nost usmerjena v sodelovanje z nogometnimi 
klubi, ki so sodelovali v evropskih klubskih tek-

movanjih. Na evropskih prizoriščih sta nas naj-
bolj razveseljevala ND Mura 05 in NK Maribor, 
ki je zastopal Slovenijo tudi v skupinskem delu 
Lige Evropa.

Skozi celotno leto NZS namenja veliko po-
zornost sodelovanju z drugimi nogometnimi 
zvezami na področju dogovorov in organiza-
cije mednarodnih reprezentančnih tekem za 
vse selekcije. Uspeli smo zagotoviti konku-
renčne in primerne tekmece vsem selekcijam 
pod okriljem NZS in na ta način zagotavljati 
primerjavo z ostalimi evropskimi ekipami.
V tekmovanju za UEFA pokal regij je NZS za-
stopala selekcija MNZ Ljubljana. Na turnirju v 
Ukrajini so se Ljubljančani pomerili z doma-
čini, selekcijo Katalonije in selekcijo iz Belgije. 
Žal so kljub dobrim predstavam na turnirju 
ostali brez točk.

Predstavniki NZS so bili dejavni v organih FIFA 
in UEFA ter predstavljali obe krovni nogometni 
organizaciji na tekmah, kjer so bili delegirani. 
Delegaciji NZS sta sodelovali na FIFA kongresu 
v Budimpešti in na UEFA kongresu v Istanbulu. 
Ob stoti obletnici delovanja Hrvaške nogome-
tne zveze sta predsednik Čeferin in generalni 
sekretar Zavrl prisostvovala slavnostni akade-
miji v Zagrebu.
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SISTEMSKE IN NORMATIVNE ZADEVE

V mesecu aprilu je potekala redna skupščina 
NZS, na kateri je delegate nagovoril tudi prvi 
podpredsednik UEFE, g. Senes Erzik. Skup-
ščina je sprejela spremembo statuta NZS, in 
sicer v delu, ki govori o številu podpredsedni-
kov. NZS ima tako od aprila 2012 dalje štiri 
podpredsednike in ne več pet, kot je bilo do 
tedaj v veljavi. Predsednik Združenja klubov 
1. SNL, ki je bil do sedaj podpredsednik po 
položaju, ostaja član Izvršnega odbora NZS. 
Še eno pomembno odločitev je sprejel tudi 
Izvršni odbor NZS s sklepom, da  NZS  s 1. juli-
jem 2012 zopet prevzema vodenje tekmova-
nja v 1. Slovenski nogometni ligi. 

V skladu z ustaljeno prakso je NZS nogome-
tne deležnike o pomembnejših odločitvah 
obveščala preko okrožnic. V letu 2012 je bilo 
razposlanih več kot petdeset okrožnic, s ka-
terimi se je nogometne deležnike obveščalo 
o sprejetih odločitvah in drugih pomemb-
nih informacijah. 

Pri aktih NZS so spremembe in dopolnitve 
doživeli Disciplinski pravilnik, Pravilnik o 
registraciji in statusu igralcev in Pravilnik o 
licenciranju nogometnih klubov. Na podlagi 
Pravilnika o registraciji nogometnih klubov 
smo ustrezno evidentirali vse nogometne 
klube, ki nastopajo pod okriljem NZS.

Največ sprememb in dopolnitev je doživel 
Disciplinski pravilnik, ki vsebuje nekaj na 
novo opredeljenih kršitev, sankcij in celo 
uvedbo novih institutov. Izpostaviti velja 
predvsem izrecno uvedbo sankcioniranja 
nameščanja rezultatov tekem ter vseh dru-
gih ravnanj, ki lahko vplivajo na integriteto 
tekme ali tekmovanj, ter določitev sankcij za 
spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti 
ali žalitve dostojanstva na nogometnih tek-
mah.

Omeniti je potrebno tudi uvedbo novega 
instituta v Disciplinskem pravilniku. Usta-
novila se je funkcija disciplinskega tožilca, 
ki predstavlja nov subjekt v disciplinskih po-
stopkih. 
Izvršni odbor je konec leta 2012 sprejel tudi 
sklep o preregistraciji igralk in igralcev, s ka-
tero se bo ugotovilo dejansko število regi-
striranih igralk in igralcev. 

NZS bo tudi v prihodnje nadaljevala z obve-
ščanjem in informiranjem celotne nogome-
tne družine o vseh spremembah relevantnih 
določil pravnega reda Republike Slovenije 
in avtonomnih pravil znotraj športnih in no-
gometnih organizacij.
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MARKETING

Leto 2012 je bilo za gospodarski sektor v slo-
venskem prostoru zelo zahtevno, zato so bila 
tudi pogajanja s partnerji in sponzorji bolj 
poglobljena in zaostrena, kot smo jih bili va-
jeni. Evropska nogometna zveza (UEFA) uvaja 
centralno upravljanje trženjskih in medijskih 
pravic A reprezentance z drugo polovico leta 
2014, enajst partnerjev in sponzorjev A re-
prezentance, ki so v letu 2012 obnovili ali na 
novo sklenili partnersko oz. sponzorsko sode-
lovanje z NZS, pa bo v obdobju 2012 – 2014 
izkoriščalo trženjski in medijski potencial naj-
močnejše reprezentančne znamke v Sloveniji. 
Pri promociji tekem A reprezentance smo z 
neklasičnimi kreativnimi oglaševalskimi reši-
tvami pritegnili pozornost in pozitivne odme-
ve tako obiskovalcev športnih dogodkov, kot 
tudi medijev doma in v tujini. 

Prvo polovico leta 2012 je močno zaznamova-
lo UEFA evropsko prvenstvo do 17 let. Prven-
stvo je pritegnilo več kot 40 tisoč obiskovalcev. 
Mnogi otroci, ki so v okviru posebnega projek-
ta, ki smo ga zasnovali s šolami in Slovenskimi 
železnicami, so si prvič v živo ogledali nogo-
metno tekmo.  

V nogometno marketinško družino se je vrnila 
znamka 1. Slovenska nogometna liga, ki je do-
dobra zaposlila marketinški in komunikacijski 
del NZS. S strokovnega vidika je bila v prvem 
koraku ključna prenova celostne grafične po-
dobe, njena implementacija na vseh ravneh in 
v vseh komunikacijskih kanalih. Upravljanje tr-
ženjskih in medijskih pravic je v kratkem času 
zahtevalo izjemne napore širšega kolektiva 
NZS, vendar smo ob zaključku pogajanj z glav-
nim partnerjem Skupino Telekom Slovenije 
dosegli bistveno boljše pogoje sodelovanja, 
tako na področju trženjskih, kot tudi medij-
skih pravic. Skupina Telekom Slovenije se je 
tako po več letih ponovno pridružila 1. SNL in 
na ta način potrdila, da je za podjetje NZS iz-
jemno pomemben partner, ki družbi prinaša 
pomembne koristi v konkurenčnem okolju. 

Eden izmed pomembnih ciljev na področju 
upravljanja korporativne znamke NZS v letu 
2012 je bila okrepitev pomena družbene od-
govornosti v nogometni družini in v slovenski 
družbi nasploh. S tem namenom smo že ko-
nec leta 2011 in skozi vse leto 2012 ob vsaki 
tekmi A reprezentance na domačih tleh orga-
nizirali dobrodelno dražbo dresov slovenske 
in gostujoče reprezentance ter zbrana sred-
stva namenili dobrodelnim organizacijam. 
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ODNOSI Z JAVNOSTMI

Leto 2012 je bilo na področju odnosov z jav-
nostmi zaznamovano z različnimi projekti, 
največ pozornosti pa je bilo vsekakor name-
njeno UEFA Evropskemu prvenstvu do 17 
let. Priprave, in kasneje realizacije vseh idej, 
smo se lotili sistematično in natančno; tako 
smo opredelili cilje projekta, tako s promo-
cijskega vidika odnosov z javnostmi, kot gle-
de samih medijskih operacij na dan tekme. 
Pripravili smo posebno spletno stran, kjer so 
obiskovalci spremljali vse novice in rezultate 
prvenstva. Še pred prvenstvom smo z video 
vsebinami predstavili slovenske reprezen-
tante (predstavitveni videi so se pošiljali 
tudi prek družabnih omrežij in dosegli  ne-
pričakovano dober viralni učinek), stadione, 
hotele in vse ostalo povezano z organizacijo 
zaključnega turnirja. Končna ocena učinka 
»piarja« pred turnirjem, kakor tudi pogojev 
za delo medijev, je bila odlična. Visoka priča-
kovanja, ki smo jih ustvarili pred turnirjem 
s promocijo igralcev, pa so bila tudi eden 
izmed razlogov za veliko zanimanje športne 
javnosti in dober obisk tekem.

Od sezone 2012/13 naprej tekmovanje nosi 
ime Prva liga NZS. V prvi sezoni smo nekoli-
ko dvignili standarde pri pripravi vsebin in 
živega poročanja s tekem (live-ticker), sle-
dnje pa smo nadgradili tudi s prenovljeno 
aplikacijo za spremljanje tekstovnih komen-
tarjev tekem na pametnih telefonih in tabli-
cah. Tekmovanje je na tedenski bazi priso-
tno tudi v vseh večjih slovenskih časopisnih 
dnevnikih,  kot tudi v športnem časopisju. 
Veliko bolj dejavna je tudi spletna stran tek-
movanja, ki sedaj prinaša zanimive vsebi-

ne o klubih, igralcih in ostalih udeležencih 
tekmovanja. Večja novost pri prvoligaškem 
tekmovanju je tudi ta, da smo prvič zagoto-
vili prenose izbranih tekem preko spletnega 
mesta www.prvaliga.si, po nekaj porodnih 
krčih v začetku pa smo proti koncu jesen-
skega dela izpeljali tudi do tri spletne pre-
nose na nogometni vikend.

Ker smo video vsebine v preteklih letih že 
dodobra uveljavili v sklopu naših spletnih 
strani in televizijskih oddaj, smo se tokrat 
podali na področje zagotavljanja spletnih 
prenosov zanimivejših in manj medijsko 
izpostavljenih dogodkov. Tako smo izpe-
ljali tri spletne prenose reprezentance do 
19 let, ki je doma nastopala v okviru kvali-
fikacij za Evropsko prvenstvo. Odzivi so bili 
dobri, zato bomo v prihodnosti s to prakso 
nadaljevali tudi pri ostalih mlajših reprezen-
tancah, kjer ne bodo prodane TV pravice, 
vključno z ženskimi reprezentancami.

Ob vsem zgoraj naštetem smo obdržali tudi 
vse usmeritve na področju odnosov z jav-
nostmi oziroma dela z mediji iz prejšnjih let. 
Pripravljali smo revijo Naš nogomet, zaklju-
čili s prvo sezono oddaje Naš nogomet, ki bo 
v letu 2013 doživela vsebinsko prevetritev, 
zagotavljali dobre pogoje medijev za delo 
na reprezentančnih tekmah, kot tudi ostali 
zvesti kvaliteti informacij o dogajanju v re-
prezentancah in na Nogometni zvezi Slo-
venije. Ob tem smo nekoliko povečali tudi 
skupnost na družabnem omrežju Facebook, 
ter se še bolj usmerili v večanje skupnosti na 
twitterju.
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SODELOVANJE Z NOGOMETNIMI IN DRUGIMI DELEŽNIKI

Znotraj nogometne organizacije se najbolj 
intenzivno sodeluje z medobčinskimi nogo-
metnimi zvezami, še posebej na področju 
izpeljave določenih nogometnih projektov, 
ter z obema strokovnima organizacijama. 
Sodelovanje s sodniško in trenersko organi-
zacijo je predvsem osredotočeno na podro-
čje izobraževanja in izdajanja licenc za opra-
vljanje sodniške in trenerske vloge v okviru 
organiziranih tekmovanj. V minulem letu so 
bili opravljeni redni sodniški in trenerski se-
minarji in usposabljanja.  

Sodelovanje z nogometnimi klubi je pote-
kalo predvsem v luči sistema licenciranja 
in preko vodenja klubskih tekmovanj.  V 
okviru sistema licenciranja so bili opravljeni 
trije seminarji za nogometne klube, kjer se 
je klubske predstavnike seznanjalo z zahte-
vami in novostmi dopolnjenega Pravilnika o 
licenciranju nogometnih klubov. Strokovna 

služba NZS predstavlja servis in oporo no-
gometnim klubom pri različnih nogome-
tnih postopkih. Klubi z NZS na dnevni ravni 
sodelujejo pri registracijah igralcev, pri raz-
ličnih vprašanjih v zvezi s tekmovanji in dru-
gimi tipično nogometnimi postopki.

Narava dela krovne nogometne organiza-
cije narekuje tudi razvejano sodelovanje z 
drugimi športno političnimi organizacija-
mi. Na volitvah za člane Sveta Fundacije za 
šport je NZS uspela s kandidaturo svojega 
predstavnika, NZS pa aktivno sodeluje tudi z 
ostalimi ekipnimi panogami pri prenovi pra-
vil Olimpijskega komiteja Slovenije v zvezi s 
kategorizacijo športnikov. Tradicionalno so-
delujemo tudi z Ministrstvom za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport, predvsem na 
področju sofinanciranja strokovnih kadrov 
in nogometne infrastrukture. 
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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 določili 
Statuta se NZS lahko financira predvsem iz na-
slova komercializacije medijskih in sponzorskih 
pravic, vstopnine na tekmah v organizaciji NZS, 
s prispevki UEFA in FIFA, z opravljanjem lastne 
dejavnosti, iz naslova javnih sredstev, članari-
ne članov, prispevkov za vodenje tekmovanj in 
drugih virov. Morebitni presežek prihodkov nad 
odhodki, ki ga NZS doseže z neposrednim opra-
vljanjem pridobitne dejavnosti, se uporabi le za 
doseganje namena in ciljev NZS.

NZS vodi poslovne knjige po načelu dvostavne-
ga knjigovodstva v skladu s slovenskim računo-
vodskim standardom SRS 33. Poslovne dogod-
ke evidentira na kontih, ki so potrebni za letno 
izkazovanje premoženjsko - finančnega poslo-
vanja v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida.

NZS ima nadzorni odbor, ki poroča Skupščini o 
izvrševanju sklepov izvršnega odbora in finanč-

nem poslovanju NZS, računovodske izkaze za 
poslovno leto 2012 pa je v skladu veljavno zako-
nodajo in predpisi revidirala pooblaščena revi-
zorska družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana.

Prihodki NZS so v letu 2012 skupaj znašali 9,14 
mio. EUR. Največji delež predstavljajo UEFA do-
tacije (29 %), sledijo prihodki iz naslova komer-
cializacije medijskih pravic (24 %), prihodki od 
sponzoriranja in oglaševanja (16 %) in prihodki 
iz naslova vstopnine (3 %). Med prihodki so upo-
števani tudi prihodki EP U17 v višini 1,14 mio. 
EUR (13 %).

Odhodki so v poslovnem letu 2011 skupaj zna-
šali 9,11 mio. EUR, od tega stroški A reprezen-
tance 20 %, delež za mladinski nogomet in mlaj-
še reprezentance (19 %) ter klubski nogomet 
(14 %). Med odhodki so tudi odhodki EP U17 v 
višini 1,03 mio. EUR (11 %)

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 2012 realizirani v skladu s fi-
nančnimi načrti. 

Odhodki NZS v poslovnem letu 2012: 9,11 mio. EUR
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Predsednik: Aleksander Čeferin

Podpredsedniki: Stanislav Oražem, mag.  Radenko Mijatović, mag.  Stanislav Glažar, 
Franc Kopatin, Branko Florjanič*
* (do 19.04.2012)

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: 315

Število ekip: 1.425

Registrirani igralci - skupaj: 48.530
- neamaterji: 497
- amaterji: 17.759
- mladi do 18. leta: 30.274
- mali nogomet (futsal): 4.032
- ženske: 1.667

Sodniki in pomočniki sodnikov - skupaj: 928
- mednarodni: 20
- sodniki državnih lig: 479
- drugi: 499

Trenerji: 1.287

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)

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE  V LETU 2012
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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

PODATKI O ČLANICAH NZS
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POMEMBNEJŠI SKLEPI IN ODLOČITVE ORGANOV NZS

Skupščina NZS
Na zasedanju Skupščine NZS, ki je bilo dne 19.04.2012 na Brdu pri Kranju, so bili sprejeti naslednji sklepi: 
- potrditev poročila o delu NZS za leto 2011, finančnega poročila in zaključnega računa za leto 2011, 
- potrditev letnega načrta dela in finančnega načrta za leto 2012,
- potrditev sprememb in dopolnitev Statuta NZS (število podpredsednikov NZS in sestava IO NZS), 
- potrditev izbora revizijske družbe Deloitte, revizija d.o.o. za revizijski nadzor 
  finančnega poslovanja NZS za poslovni leti 2011 in 2012.

Izvršni odbor NZS
V letu 2012 je bilo 6 (šest) sej IO NZS, na katerih so bili sprejeti naslednji pomembnejši sklepi:
Sklep 56/2012: Potrditev spremembe koledarja tekmovanj NZS za tekmovalno leto 2011/12 – pomlad 2012.
Sklep 59/2012: Potrditev sistema kvalifikacijskega tekmovanja reprezentanc MNZ za 8. UEFA pokal regij 2012/2013.
Sklep 60/2012 in 61/2012: Potrditev terminov igralnih dni kvalifikacijskega tekmovanja 
reprezentanc MNZ za 8. UEFA pokal regij 2012/2013.
Sklep 62/2012: Imenovanje nadomestnih in dodatnih članov organov in svetovalnih komisij za posamezna področja. 
Sklep 74/2012: Sklep, da se poslovna stavba oziroma administrativni sedež NZS izgradi na Brdu pri Kranju.
Sklep 78/2012: Potrditev koledarja reprezentančnih aktivnosti v letu 2012.
Sklep 82/2012: Potrditev Letnega poročila o delovanju NZS v letu 2011.
Sklep 83/2012: Potrditev Letnega programa dela za leto 2012.
Sklep 84/2012: Potrditev Finančnega načrta NZS za poslovno leto 2012.
Sklep 89/2012: Sprejem odločitve o prenosu pristojnosti tekmovanja 1. SNL z Združenja klubov 1. SNL na NZS.
Sklep 95/2012: Imenovanje Andreja Dobovičnika za selektorja futsal 
reprezentance Slovenije za obdobje od 01.09.2012 do konca kvalifikacij za SP. 
Sklep 99/2012: Imenovanje vodstev tekmovanj za tekmovalni leti 2012/13 in 2013/14 za 3. SNL vzhod, 3. SNL zahod, 
2.SML in 2. SKL vzhod ter 2. SML in 2.SKL zahod.
Sklep 100/2012: Potrditev sprememb in dopolnitev Disciplinskega pravilnika NZS.
Sklep 104/2012: Potrditev sestave lig NZS za tekmovalno leto 2012/13.
Sklep 106/2012: Imenovanje Milana Miklaviča na mesto direktorja reprezentanc NZS.
Sklep 119/2012: Potrditev poročila o izvedbi projekta »Evropsko prvenstvo U17 2012«. 
Sklep 120/2012: Potrditev sklepa o trženju medijskih in sponzorskih pravic, 
ki izhajajo iz tekmovanja v 1. Slovenski nogometni ligi.
Sklep 122/2012: Soglasje za sklenitev pogodb s sponzorji. 
Sklep 131/2012: Imenovanje disciplinskega tožilca NZS. 
Sklep 133/2012: Sklep o preregistraciji registriranih igralcev.
Sklep 136/2012: Sklep o razporeditvi selektorjev mlajših reprezentanc U16 – U19. 
Sklep 137/2012: Potrditev Strategije za razvoj dekliškega in ženskega nogometa za obdobje 2013 -2017. 
Sklep 142/2012: Sklep o sofinanciranju novoustanovljenih klubov.
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ORGANI, KI ODLOČAJO NA PRVI IN DRUGI STOPNJI

ORGANI IN KOMISIJE NZS 2012

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 predsednik ZNPL, podpredsednik do 19.04.2012 
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. Dušan Jerončič namestnik predsednika
3. Herman Arlič
4. mag. Anton Balažek
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 vodja tekmovanj Grosuplje

2. Ciril Tomšič namestnik vodje Miren
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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. dr. Luka Tičar predsednik Domžale
2. Marko Kosmač namestnik predsednika Sežana
3. Janez Hostnik Celje
4. Jože Kovič Kresnice
5. Franc Seljak Vrhnika
6. mag. Franc Mlinar Žiri
7. dr. Aleš Novak Cerklje na Gorenjskem

REGISTRACIJSKA KOMISIJA
1. Iztok Strelec predsednik Maribor
2. Miran Vojmir Babič namestnik predsednika Izola
3. Zvonko Bezjak   Markovci
4. Franc Čander   Slovenske Konjice
5. Štefan Mesarič   Beltinci
6. Janez Štravs Šmarje pri Jelšah
7. Jože Tomšič   Ljubljana
8. Danijel Žalik   Turnišče

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. Dušan Vičič   Šempeter pri Gorici
5. dr. Saša Zagorc   Ljubljana



SVETOVALNE KOMISIJE 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 (do 26.01.2012)
Vlado močnik (od 26.01.2012)

predsednik
predsednik 

Pobegi pri Kopru
Rogatec

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

10. Patrik Peroša (od 26.01.2012) Koper

MEDNARODNA KOMISIJA
1. Damir Ban predsednik Koper
2. Franc Matjašič namestnik predsednika Zgornja Polskava
3. Marjan Drvarič Lendava
4. Iztok Gustinčič Portorož
5. Matej Oražem Domžale
6. Franc Šlihthuber Petrovci
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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 (do 26.01.2012)
Jani Bačič (od 26.01.2012)

predsednik 
predsednik 

Rogatec
Pobegi pri Kopru

2. Miran Kralj namestnik predsednika Domžale
3. Jože Čerpnjak Murska Sobota
4. Fredi Ferčec (do 27.09.2012) 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 (do 27.09.2012) 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. Janez Zupančič namestnik predsednika Visoko pri Kranju
3. Zoran Cirkvenčič Murska Sobota
4. Mihael Kebe Ljubljana
5. Drago Kostajnšek Šmartno v Rožni dolini
6. Marjan Pušnik Dravograd
7. Damir Rob Lendava
8. Branko Zupan Koper
9. Janez Žilnik Celje

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 namestnica 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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U-19 REPREZENTANCA (letnik 1994) Selektor: Miloš Rus / Primož Gliha
21.02. Dekani Slovenija : Makedonija 1:1 Prijateljska
23.02. Dekani Slovenija : Makedonija 2:1 Prijateljska
20.03. Križevci Slovenija : Slovaška 1:1 Prijateljska
22.03. Križevci Slovenija : Slovaška 2:5 Prijateljska
08.05. Gubbio Slovenija : Gambija 2:0 Turnir Umbria
10.05. Citta di Castello Italija : Slovenija 2:0 Turnir Umbria
14.08. Odranci Slovenija : Albanija 4:0 Prijateljska
16.08. Slovenska Bistrica Slovenija : Albanija 3:0 Prijateljska
11.09. Novo mesto Slovenija : Poljska 3:2 Prijateljska
13.09. Kočevje Slovenija : Poljska 0:6 Prijateljska
10.10. Slovenska Bistrica Rusija : Slovenija 0:0 Kval. za EP
12.10. Bakovci Wales : Slovenija 2:1 Kval. za EP
15.10. Slovenska Bistrica Slovenija : Švedska 1:1 Kval. za EP

TEKME REPREZENTANC SLOVENIJE V LETU 2012

A REPREZENTANCA  selektor: Slaviša Stojanović
29.02. Koper Slovenija : Škotska 1:1 Prijateljska
26.05. Kufstein Slovenija : Grčija 1:1 Prijateljska
15.08. Ljubljana Slovenija : Romunija 4:3 Prijateljska
07.09. Ljubljana Slovenija : Švica 0:2 Kval. za SP
11.09. Oslo Norveška : Slovenija 2:1 Kval. za SP
12.10. Maribor Slovenija : Ciper 2:1 Kval. za SP
16.10. Tirana Albanija : Slovenija 1:0 Kval. za SP
14.11. Skopje Makedonija : Slovenija 3:2 Prijateljska

U21 REPREZENTANCA (letnik 1990) selektor: Tomaž Kavčič
29.02. Nova Gorica Slovenija : Norveška 2:2 Prijateljska
01.06. Lendava Slovenija : Malta 2:1 Kval.za EP
05.06. Ptuj Slovenija : Finska 1:1 Kval.za EP
15.08. Kijev Ukrajina : Slovenija 2:0 Kval.za EP
06.09. Maribor Slovenija : Švedska 2:1 Kval.za EP 

U20 REPREZENTANCA (letnik 1992) selektor: Tomaž Kavčič
13.03. Rovinj Hrvaška : Slovenija 2:0 Pokal Mirop
18.04. Odranci Slovenija : Madžarska 2:2 Pokal Mirop
16.05. Stara Pazova Srbija : Slovenija 1:0 Pokal Mirop
14.11. Rovinj Hrvaška : Slovenija 2:1 Pokal Mirop

U-19 REPREZENTANCA (letnik 1993) selektor: Borut Jarc
29.02. Slovenska Bistrica Slovenija : Avstrija 5:1 Prijateljska
13.03. Colonna Slovenija : Madžarska 0:2 Turnir Roma C.M.
14.03. Grottaferrata Grčija : Slovenija 0:9 Turnir Roma C.M.
15.03. Ciampino Italija : Slovenija 1:0 Turnir Roma C.M.
11.04. Atene Grčija : Slovenija 2:4 Prijateljska
25.05. Preston Anglija : Slovenija 5:0 Kval. za EP
27.05. Deepdale Slovenija : Švica 0:2 Kval. za EP
30.05. Spotlands Črna Gora : Slovenija 0:1 Kval. za EP
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U16 REPREZENTANCA (letnik 1997)  selektor: Borut Jarc
18.09. Senec Slovaška : Slovenija 3:0 Prijateljska
16.10. Strumica Makedonija : Slovenija 1:2 Prijateljska
18.10. Strumica Makedonija : Slovenija 1:1 Prijateljska
06.11. Gradisca / Gradišče Italija : Slovenija 3:0 Prijateljska
08.11. Dekani Slovenija : Italija 0:7 Prijateljska

ŽENSKA A REPREZENTANCA selektor: Damir Rob

03.03. Ascheim FC Bayern München : 
Slovenija 5:1 Prijateljska

05.04. Venlo Nizozemska : Slovenija 3:1 Kval. za EP
27.05. Senec Slovaška : Slovenija 2:1 Prijateljska
21.06. Velenje Slovenija : Anglija 0:4 Kval. za EP
29.07. Slov.Bistrica Slovenija : ZDA (WU17) 1:2 Prijateljska
28.08. Radlje ob Dravi Slovenija : Romunija 1:2 Prijateljska
15.09. Lendava Slovenija : Hrvaška 1:0 Kval. za EP
19.09. Inđija Srbija : Slovenija 3:0 Kval. za EP

U18 REPREZENTANCA (letnik 1995) selektor: Miloš Kostić
21.02. Elbasan Albanija : Slovenija 0:1 Prijateljska
23.02. Elbasan Albanija : Slovenija 1:1 Prijateljska
08.03. Ajdovščina Slovenija : BiH 2:0 Prijateljska
04.05. Maribor Slovenija : Nizozemska 1:3 EP
07.05. Lendava Slovenija : Poljska 1:1 EP
10.05. Maribor Belgija : Slovenija 3:1 EP
02.10. Opole Poljska : Slovenija 1:1 Prijateljska
04.10. Brzeg Poljska : Slovenija 2:1 Prijateljska

U17 REPREZENTANCA (letnik 1996) selektor: Borut Jarc
27.02. Senec Slovaška : Slovenija 0:2 Razvojni tur. UEFA
29.02. Senec Češka : Slovenija 4:3 Razvojni tur. UEFA
20.03. Dekani Slovenija : Hrvaška 0:4 Prijateljska
22.03. Umag Hrvaška : Slovenija 2:0 Prijateljska
24.04. Gradisca / Gradišče Italija : Slovenija 2:1 Turnir Gradišče
26.04. Sovodnje Slovenija : Izrael 0:2 Turnir Gradišče
27.04. Tolmin Kanada : Slovenija 2:0 Turnir Gradišče
28.08. Stara Pazova Srbija : Slovenija 3:1 Prijateljska
30.08. Stara Pazova Srbija : Slovenija 0:0 Prijateljska 
24.09. Sarajevo Grčija : Slovenija 0:0 Kval. za EP
26.09. Sarajevo Slovenija : Francija 1:0 Kval. za EP
29.09. Sarajevo BiH : Slovenija 0:1 Kval. za EP
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DEKLETA U19 selektorka: Petra Mikeln
20.03. Beltinci Slovenija : Madžarska 5:1 Prijateljska
22.03. Andrashida Madžarska : Slovenija 1:2 Prijateljska
14.05. Rogaška Slatina Slovenija : Hrvaška 0:2 Prijateljska
16.05. Krapina Hrvaška : Slovenija 1:2 Prijateljska
13.08. Cormons / Krmin Slovenija : Argentina (WU20) 0:5 Prijateljska
25.09. Bosanska Krupa BiH : Slovenija 2:3 Prijateljska
27.09. Bosanska Otoka BiH : Slovenija 1:1 Prijateljska
16.10. Maribor Slovenija : Nordrhein Westfalen 3:4 Prijateljska
20.10. Krimsk Švedska : Slovenija 6:0 Kval. za EP
22.10. Krimsk Slovenija : Rusija 1:1 Kval. za EP
25.10. Krimsk Azerbajdžan : Slovenija 0:6 Kval. za EP

DEKLETA U17 selektorka: Tina Kelenberger
02.03. Senec Slovenija : Slovaška 5:4 Razvojni tur. UEFA
04.03. Senec Slovenija : Italija 0:3 Razvojni tur. UEFA
17.04. Bled Slovenija : Avstrija 0:2 Prijateljska
19.04. Villach / Beljak Avstrija : Slovenija 7:0 Prijateljska
16.05. Zabok Hrvaška : Slovenija 1:0 Prijateljska
05.08. Beltinci Slovenija : Pomurje Teleing 0:6 Prijateljska
07.08. Odranci Slovenija : Madžarska 1:2 Prijateljska
09.08. Andrashida Madžarska : Slovenija 3:1 Prijateljska
06.09. Odranci Islandija : Slovenija 3:0 Kval. za EP
08.09. Odranci Slovenija : Češka 0:4 Kval. za EP
11.09. Beltinci Slovenija : Estonija 3:0 Kval. za EP

FUTSAL A REPREZENTANCA selektor: Andrej Dobovičnik

10.01. Velenje Slovenija : Rusija 1:2 Prijateljska
11.01. Litija Slovenija : Rusija 1:3 Prijateljska
31.01. Zagreb Slovenija : Španija 2:4 EP
02.02. Zagreb Slovenija : Ukrajina 3:6 EP
11.03. Laško Slovenija : Črna Gora 5:4 Prijateljska
10.03. Litija Slovenija : Črna Gora 1:1 Prijateljska
26.03. Velenje Slovenija : Češka 2:0 Kval. za SP
11.04. Praga Češka : Slovenija 1:4 Kval. za SP
20.10. Beograd Srbija : Slovenija 3:2 Prijateljska
21.10. Beograd Srbija : Slovenija 10:4 Prijateljska

FUTSAL U21 REPREZENTANCA                                                            selektor: Andrej Dobovičnik / Matej Kavčič

30.06. Podčetrtek Slovenija : Hrvaška 3:3 Prijateljska
01.07. Zagreb Hrvaška : Slovenija 1:3 Prijateljska
11.12. Villeneuve d'Ascq Francija : Slovenija 3:4 Prijateljska
12.12. Villeneuve d'Ascq Francija : Slovenija 2:0 Prijateljska
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ZAP.ŠT. IME IN PRIIMEK ŠTEVILO NASTOPOV ŠTEVILO ZADETKOV
1. Josip Iličič 8
2. Marko Šuler 8 1
3. Mišo Brečko 7
4. Bojan Jokič 7
5. Andraž Kirm 7 2
6. Tim Matavž 7 2
7. Boštjan Cesar 6 1
8. Zlatko Dedič 6 2
9. Jasmin Kurtič 6 1

10. Aleksander Radosavljevič 6
11. Valter Birsa 5
12. Samir Handanovič 5
13. Zlatan Ljubijankič 4
14. Dominic Maroh 4
15. Aleš Mertelj 4
16. Mirnes Šišič 4
17. Armin Bačinovič 3
18. Dejan Kelhar 3
19. Nejc Pečnik 3 2
20. Goran Cvijanovič 2
21. Jasmin Handanovič 2
22. Kevin Kampl 2
23. Rene Krhin 2
24. Darijan Matič 2
25. Andraž Struna 2
26. Etien Velikonja 2
27. Dare Vršič 2
28. Robert Berič 1
29. Džengis Čavuševič 1
30. Jan Oblak 1
31. Haris Vučkič 1

NASTOPI IN ZADETKI IGRALCEV ZA A REPREZENTANCO 2012
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ZAP.ŠT. IME IN PRIIMEK MDNS
1. Mihael Antič Koper
2. Dejan Balažič Ljubljana
3. Alen Borošak Maribor
4. Miran Bukovec Lendava
5. Darko Čeferin Kranj
6. Čiča Miodrag Ljubljana
7. Žiga Dobrun Ljubljana
8. Davor Drečnik Ljubljana
9. Štefan Fekonja Murska Sobota

10. Tine Frece Ljubljana
11. Roman Glažar Ptuj
12. Vojko Goričan Celje
13. Iztok Gornjak Celje
14. Gregor Gostenčnik Maribor
15. Sašo Habjanič Murska Sobota
16. Emir Huselja Celje
17. Borut Janžekovič Ptuj
18. Matej Jug Nova Gorica
19. Nejc Kajtazovič Kranj
20. Drago Klinc Ptuj
21. Darjan Kovačič Murska Sobota
22. Marko Lackovič Maribor
23. Peter Mertelj Ptuj
24. Bojan Mertik Lendava
25. Tadej Mežnar Maribor
26. Rade Obrenovič Ljubljana
27. Želimirko Pavlovič Celje
28. Dragoslav Perič Ljubljana
29. Marko Podgoršek Kranj
30. Roberto Ponis Koper
31. Asmir Sagrkovič Ljubljana
32. Damir Skomina Koper
33. Peter Šart Maribor
34. David Šmajc Kranj
35. Armando Šorli Maribor
36. Bojan Tkalčič Maribor
37. Boris Tošeski Ljubljana
38. Andrej Tratnjek Murska Sobota
39. Slavko Vinčič Maribor
40. Dejan Vivod Maribor
41. Mitja Žganec Ljubljana
42. Andrej Žnidaršič Kranj

SODNIKI – LISTA A 2012
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ZAP.ŠT. IME IN PRIIMEK MDNS

MEDNARODNI SODNIKI
1. Matej Jug Nova Gorica
2. Damir Skomina Koper
3. Slavko Vinčič Maribor
4. Mitja Žganec Ljubljana

MEDNARODNI POMOČNIKI SODNIKA
5. Primož Arhar Ljubljana
6. Milan Kogej Nova Gorica
7. Andrej Kokolj Ljubljana
8. Gregor Rojko Ljubljana
9. Marko Stančin Ljubljana

10. Bojan Ul Maribor
11. Robert Vukan Murska Sobota
12. Matej Žunič Kranj

MEDNARODNA SODNICA
13. Tanja Subotič Ljubljana

MEDNARODNI POMOČNICI SODNIKA
14. Maja Dovnik Maribor
15. Helena Malavašič Ljubljana
16. Petra Sever Ptuj

MEDNARODNI FUTSAL SODNIKI
17. Gregor Kovačič Celje
18. Dejan Nikolič Ljubljana
19. Borut Šivic Kranj
20. Admir Zahovič Maribor

MEDNARODNI SODNIKI IN SODNICE 2012
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Nogometna zveza Slovenije je imela pravico v UEFA tekmovanja v tekmovalnem letu 
2012/2013 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 2011/2012 uvrstil v kvalifikacije za UEFA 
ligo prvakov 2012/2013 (UCL). 

NK Olimpija se je kot drugouvrščena ekipa v državnem prvenstvu 2011/2012 uvrstil v kvalifikacije 
za UEFA evropsko ligo 2012/2013 (UEL). 

NK Mura 05 se je kot tretjeuvrščena ekipa v državnem prvenstvu 2011/2012 uvrstil v kvalifikacije 
za UEFA evropsko ligo 2012/2013 (UEL). 

NK Celje se je kot finalist Hervis pokala Slovenije 2011/2012 uvrstil v kvalifikacije za UEFA 
evropsko ligo 2012/2013 (UEL). 

Prvak SŽNL 2011/2012 ŽNK Teleing Pomurje se je uvrstil v kvalifikacije za Žensko UEFA ligo 
prvakov 2012/2013.

Prvak 1. SFL 2011/2012 KMN Litija se je uvrstil v UEFA Futsal pokal 2012/2013. 

SLOVENSKI KLUBI V UEFA TEKMOVANJIH 2012/2013
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UEFA LIGA PRVAKOV (UCL)
18.07. Maribor – Željezničar 4:1 2. predkrog
24.07. Željezničar – Maribor 1:2 2. predkrog
01.08. Maribor – Dudelange 4:1 3. predkrog
08.08. Dudelange – Maribor 0:1 3. predkrog
22.08. Dinamo Zagreb – Maribor 2.1 play-off
28.08. Maribor – Dinamo Zagreb 0:1 play-off

UEFA EVROPSKA LIGA (UEL)
05.07. Olimpija Ljubljana – Jeunesse Esch  3:0 1. predkrog
12.07. Jeunesse Esch – Olimpija Ljubljana 0:3 1. predkrog
19.07. Olimpija Ljubljana – Tromso 0:0 2. predkrog
26.07. Tromso – Olimpija Ljubljana 1:0 2. predkrog

05.07. Bakı – Mura 0:0 1. predkrog
12.07. Mura – Bakı   2:0 1. predkrog
19.07. Mura – CSKA Sofia 0:0 2. predkrog
26.07. CSKA Sofia – Mura 1:1 2. predkrog
02.08. Arsenal Kyiv – Mura 0:3 (f ) 3. predkrog
09.08. Mura – Arsenal Kyiv 0:2 3. predkrog
23.08. Mura – Lazio 0:2 play-off
30.08. Lazio – Mura 3:1 play-off

05.07. Dacia – Celje 1:0 1. predkrog
12.07. Celje – Dacia 0:1 1. predkrog

20.09. Maribor – Panathinaikos 3:0 skupina  J
04.10. Lazio – Maribor 1:0 skupina  J
25.10. Maribor - Tottenham 1:1 skupina  J
08.11. Tottenham – Maribor 3:1 skupina  J
22.11. Panathinaikos – Maribor 1:0 skupina  J
06.12. Maribor - Lazio 1:4 skupina  J

ŽENSKA UEFA LIGA PRVAKOV
11.08. Zürich – Pomurje 2:0 kvalif. skupina  1
13.08. Pomurje – Gintra 9:1 kvalif. skupina  1
16.08. Ataşehir – Pomurje 2:4 kvalif. skupina  1

UEFA FUTSAL POKAL
05.09. Litija – Athina '90 7:2 skupina  4
06.09. Litija – Paris 3:3 skupina  4
08.09. Iberia Star – Litija 1:2 skupina  4
10.10. Litija – Araz 5:3 skupina A
11.10. Litija – MNK Split 10:1 skupina A
13.10. Barcelona – Litija 3:0 skupina A



LIGAŠKA TEKMOVANJA
1. SNL NK Maribor
2. SNL NK Aluminij
3. SNL - vzhod NK Zavrč
3. SNL - zahod NK Krka
1. SML NK HIT Gorica
1. SKL NK Koper
2. SML - vzhod NK Nissan Ferk Jarenina
2. SML - zahod NK Jadran Dekani
2. SKL - vzhod NK Nissan Ferk Jarenina
2. SKL - zahod NK Ilirija 1911
Liga U14 - vzhod NK Domžale
Liga U14 - zahod NK Celje
Zaključno tekmovanje U12 NK Krško

POKALNA TEKMOVANJA
Hervis pokal Slovenije NK Maribor
Superpokal NK Maribor
Mladinski pokal NK Maribor
Nike Premier Cup NK NOGA Triglav
Hervis junior pokal NK Olimpija Ljubljana
Kvalifikacije za UEFA Pokal regij MNZ Ljubljana

TEKMOVANJA ŽENSK
SŽNL ŽNK Teleing Pomurje
Liga deklet U17 ŽNK Teleing Polana
Ženski pokal ŽNK Teleing Pomurje
Pokal deklet U17 ŽNK Teleing Polana
Tekmovanje deklic U14 ŽNK Pomurje Beltinci
Tekmovanje deklic U12 ŽNK Maribor

TEKMOVANJA FUTSAL
1. SFL KMN Predilnica Litija
2. SFL KMN Vuko Ljubljana
Liga U21 KMN Predilnica Litija
Slovenski futsal pokal KMN Predilnica Litija
Superpokal KMN Predilnica Litija
Liga U18 KMN Dobovec Trgovine Jager
Liga U15 KMN Goja Ptuj
Liga U13 KMN Ray Ban Ptuj
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ZMAGOVALCI TEKMOVANJ NZS 2011/2012
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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NZS

SKUPŠČINA 
NZS

IZVRŠNI 
ODBOR

GENERALNI
SEKRETAR

STROKOVNA 
SLUŽBA

KOMISIJE

VOLILNA 
KOMISIJA

ARBITRAŽNI 
SVET

NADZORNI 
ODBOR

MEDOBČINSKE
NOGOMETNE
ZVEZE (MNZ)

SODNIŠKA
ORGANIZACIJA

(ZNSS)

TRENERSKA
ORGANIZACIJA

(ZNTS)

ZDRUŽENJE 
KLUBOV PRVE 

LIGE (ZNPL)

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



FOTOUTR
INKI
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Mesto predsednika NZS je februarja prevzel Aleksander 

Čeferin, njegova desna roka pri vodenju Nogometne zveze 

Slovenije pa je generalni sekretar Aleš Zavrl.

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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Člani Izvršnega odbora NZS pred zadnjo sejo v letu 2011.
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