
LESTVICA DRUGE VRSTE 2014/15 
Kakšno je realno stanje v klubih 1. SNL? 

 
NK Maribor že nekaj tekmovalnih sezon krepko pred konkurenco 

 
 
Slovenski nogometaši so že sedmič izpolnjevali anonimni vprašalnik o razmerah, ki 
vladajo pri prvoligaških klubih in s katero želi sindikat SPINS opozoriti na prednosti in 
slabosti pri vodenju posameznih klubov. 
 
Resnično sliko o stanju v nogometnih klubih lahko ugotovimo le ob poizvedbi pri 
nogometaših, saj so ti neposredno vpleteni v klubsko dogajanje ter v največji meri 
prizadeti nad ravnanjem in odločitvami klubskih uprav. Gre za neke vrste sindikalno 
licenciranje, ki zajema pravočasnost plač, razmere v klubskih sredinah, upravičenost 
klubskih sankcij in prekinitev pogodb ter ostale nepravilnosti, ki jih nogometaši ali 
drugi organi v nogometu lahko zaznajo v klubu oziroma iz neposredne okolice. 
 
V anketi poskušamo zajeti čim večje število profesionalnih igralcev nogometa v 
Sloveniji. Upamo in verjamemo, da bo anketa klube spodbudila in nudila dodaten 
motiv za boljše delo, klubom z najslabšimi ocenami pa služila kot resno opozorilo na 
težave, saj se je v preteklosti že izkazalo, da so bili naši rdeči kartoni predhodnica 
stečaju in likvidaciji kluba.  
 
Našim članom smo sicer postavili sledeča vprašanja: 
 

1. Ali misliš, da so možnosti sporazumevanja in posredovanja mnenj v tvojem 
klubu med igralci in klubsko upravo dobra?  

2. Kako točna so v tvojem primeru izplačila pogodbenih obveznosti?  
3. Kaj meniš o jasnosti pogodbenih določil v tvoji pogodbi in izpolnjevanju vseh 

pogodbenih obveznosti s strani tvojega kluba?  
4. Kaj misliš o javni podobi tvojega kluba (v medijih, v širšem okolju, med 

navijači)?  
5. Kateri nogometni klub v Sloveniji je po tvojem mnenju najbolje organiziran?  

 
 
Nogometaši na vprašanja od 1. do 4. odgovarjajo z ocenjevanjem od 1 (najnižja 
ocena) do 5 (najvišja ocena). Na peto vprašanje pa odgovorijo z navedbo kluba, za 
katerega menijo da je najbolje organiziran v Sloveniji. Tako se določi statistična 
lestvica (na podlagi vprašanj 1-4) ter lestvica najbolje organiziranih klubov v Sloveniji 
(na podlagi petega vprašanja). 

 
 
  



Končna razvrstitev (skupno število vprašalnikov: 155) 
 

VRSTNI 
RED KLUB 1. vpr. 2. vpr. 3. vpr. 4. vpr. POVPREČJE 

1 NK MARIBOR 9.58 9.91 9.5 9.83 9.7 
2 NK CELJE 7.66 8.67 8.13 6.33 7.65 
3 NK OLIMPIJA 6.17 9.43 7.95 5.78 7.33 
4 NK RADOMLJE 7.6 7.4 7.2 5.55 6.94 
5 NK DOMŽALE 7.1 5.5 7.13 7.5 6.8 
6 NK ZAVRČ 6.25 6.8 6.95 6.9 6.72 
7 FC KOPER 7.13 5.27 6.4 6 6.2 
8 NK KRKA 5.57 5.14 5.85 6.14 5.67 
9 NK RUDAR 4.8 2.14 4 4.14 3.77 

10 ND GORICA 1 1 1 1 1 
  SKUPAJ 6.28 6.12 6.41 5.91 6.18 

 
Vrstni red najboljših klubov: Št. glasov 

NK Maribor 149 
NK Olimpija Ljubljana 3 

NK Celje 3 
 
 
Anonimno anketo za Lestvico druge vrste so nogometaši izpolnili tik pred zaključkom 
sezone, tako da je stanje o katerem govori lestvica aktualno. 
 
Skupna povprečna ocena klubov, v katero so všteta vsa vprašanja in odgovori, se je 
v primerjavi s preteklim letom dvignila, in sicer s 5.54 na 6.18, kar je ob dejstvu, da 
so nogometaši ND Gorica pri vseh vprašanjih odgovorili enotno, z najnižjo oceno, 
spodbuden podatek. Prav tako je pozitivno dejstvo, da ima kar sedem od desetih 
klubov povprečno oceno višjo od 6, kar jim prinaša status urejenega kluba (zeleni 
karton). 
 
Pri nekaterih klubih pa kljub nekajletnemu stažu v 1. SNL ni opaznega napredka, 
tako pri vodenju klubov kot pri spoštovanju pravic nogometašev. Najbolj je presenetil 
strm padec ND Gorice in NK Rudar Velenje, kjer vodstva klubov nimajo več veliko 
podpore pri svojih nogometaših.  
 
Tudi letošnja Lestvica druge vrste na prvem mestu ne prinaša sprememb – še vedno 
so s svojim klubom najbolj zadovoljni nogometaši NK Maribor, ki so klubu namenili 
višjo povprečno oceno kot lani. To je vsekakor odraz dobre organizacije in dela 
vodstva kluba ter profesionalnega odnosa z nogometaši.  
 
Na drugem mestu je letos pristal NK Celje, ki se je po prvih mesecih negotovosti 
zavihtel med najboljše klube v državi, tako v tekmovalnem kot organizacijskem 
smislu. Na tretjem mestu se je znašla Olimpija, ki so ji igralci prav tako namenili višje 
ocene. Presenetljivo visoko, na četrtem mestu, se je znašel NK Radomlje, ki kljub 
večinoma amaterskim statusom igralcev in obetajočim se izpadom iz prve lige, 
vzdržuje pozitivno vzdušje ter energijo v ekipi. Kot že omenjeno, v oči bode 
predvsem zdrs NK Rudar Velenje in ND Gorica na predzadnje oziroma zadnje mesto.  
 



Kje lahko iščemo vzvode za neprimerno stanje v nogometnih klubih 1. SNL in padec 
nekaterih klubov na rezultatski lestvici? Odgovor deloma ponuja prvo anketno 
vprašanje, ki kaže na dejstvo, da je komunikacija oziroma sporazumevanje in 
možnost neoviranega podajanja mnenj upravi društev s strani nogometašev na nizki 
ravni. Nadvse zaskrbljujoče pa so razmere pri NK Rudar Velenje in ND Gorica, kjer 
komunikacije, vsaj po anketi sodeč, praktično ni. Tudi pri NK Krka Novo mesto 
razmere niso najbolj rožnate.  
 
Gospodarska kriza je očitno tudi letos vplivala na klube, saj je točnost izplačil pri 
nekaterih klubih še vedno skrb vzbujajoča, še posebej pri NK Rudar Velenje, NK 
Domžale, ND Gorica in FC Koper. Našteti klubi so prejeli zelo nizke ocene – med 1 
in 5.5, kar kaže na izjemno resnost finančnega položaja ali pa zgolj finančno 
nedisciplino v omenjenih klubih. Kar tri moštva so bila ocenjena izjemno pozitivno 
(brez kakršnih koli zamud pri izplačilu plač – vsi trije s povprečno oceno nad 8), pri 
čemer velja izpostaviti NK Celje, ki je obdržal visoko oceno iz preteklih dveh sezon. 
Prav tako pa lahko k NK Maribor in NK Celje prištejemo tudi NK Olimpija, kateremu 
so nogometaši pripisali, lahko rečemo, odlično oceno. 
 
Tretje vprašanje se je nanašalo na jasnost pogodbenih določil, kjer se je večina 
nogometašev opredelila, da so ta dokaj razumljiva. Vseeno je iz ankete moč razbrati, 
da je na tem področju še možen napredek, predvsem glede na pravno veljavo in 
spoštovanje pogodbenih določil v drugih, zahodnih članicah EU. Tudi v tem pogledu 
negativno izstopata predzadnji na lestvici NK Rudar Velenje in zadnje ND Gorica. 
Verjamemo, da se bo z vzpostavitvijo enotne pogodbe v 1. SNL in vpeljavo rednih 
delovnih razmerij ter posledično davčno ugodnejše obravnave v skladu z Zakonom o 
premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, stanje na tem področju drastično 
izboljšalo, kar bodo verjetno pokazale ocene ob zaključku tekmovalne sezone 
2015/2016. 
 
Če primerjamo letošnje ocene pri četrtem vprašanju z lanskimi, se je javna podoba 
klubov izboljšala, kar ponovno ne moremo trditi za zadnje dva kluba na lestvici. Kljub 
prizadevanjem klubov za večji ugled tako na lokalni kot na državni ravni, povprečna 
ocena ostaja še vedno relativno nizka. Zopet je daleč pred vsemi NK Maribor, ki s 
sistematičnim izvajanjem družbeno koristnih in odgovornih projektov ter posledično 
prepoznavnostjo v lokalnem okolju, kontinuirano vzdržuje izjemno visoko oceno, v 
letošnji sezoni skoraj popolno.  
 
Za konec naj omenimo še rezultat glasovanja nogometašev o najbolj organiziranem 
nogometnem klubu v Sloveniji, kjer že nekaj sezon močno prednjači NK Maribor, ki je 
tudi tokrat dobil veliko večino glasov.  
 
Podrobnejše informacije o glasovanju v sezoni 2014/2015 lahko najdete na: 
 
http://www.spins.si/lestvica_druge_vrste/2014_2015.html 
 


