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Še malo in prižgali bomo kamere. Da, 15. nogometna Gala SPINS XI je pred 
vrati, tokrat premierno v neposrednem televizijskem prenosu na Planet TV, 
spletni portal Siol pa bo v živo predvajal izjave udeležencev na rdeči preprogi.

Obeta se nam pester večer z obilo vrhunskih izvajalcev iz sveta opere, baleta 
in glasbe, ki prvič pod eno streho združuje nominirance, izbrane ne le prek 
glasov nogometašev kot do zdaj, ampak s pomočjo nove in sodobne spletne 
aplikacije, tudi prek izbire njihovih trenerjev, športnih novinarjev in navijačev, 
zadnjih v spodbudnem številu. 

Udeležba na gali bo merila stanje duha v odnosih med sindikatom, nogometni-
mi klubi in zvezo. Veseli nas, da je sporazumevalna zmožnost klubov v porastu, 
kar bi bil lahko spodbuden povzetek zadnjih dogodkov v okviru socialnega 
dialoga, ki ga vodimo v organih NZS.
Pred kratkim smo se namreč pridružili peščici držav, ki so med sindikatom in 
klubi sprejele zaprto standardno pogodbo, ki vsem profesionalnim igralcem 
v Sloveniji zagotavlja najvišjo mogočo raven pravne zaščite, seveda skozi 
prizmo Fifinih pravil.

Dosežen pravni standard dodatno varuje novo ustanovljena arbitraža NZS, 
v kateri so v enaki meri zastopani tako arbitri, ki jih je predlagal sindikat, kot 
arbitri klubov. Po novem lahko arbitri razsojajo v sporih trenerjev, ki po spre-
membah statuta sindikata uživajo polnopravno zaščito kot enakopravni člani 
Spinsa.

Toda v resnici Slovenija še vedno ostaja v senci skandinavskih držav, ki 
so enakopravnost spolov pripoznale tudi pri izplačilih pri nastopih za A-
reprezentanco. Čaka nas torej še precej dela. Vsekakor pa ženski nogomet 
povsod pridobiva veljavo, edino prav je torej, da so izbora v enaki meri deležne 
tudi nogometašice. Pogosto zanemarjen je tudi celostni razvoj osebnosti 
športnikov, na področju katerega je Spins že razvil in v klubih izvedel programe 
usposabljanja za svoje člane.

Petnajst let v EU. Če pogledamo število slovenskih nogometašev v drugih 
državah EU, smo v nogometu dobro unovčili pravico do prostega pretoka 
delovne sile. Spominjam se namreč svojih soigralcev, ki so imeli pred vstopom 
Slovenije v Evropsko unijo status tujcev in omejeno pravico do registracije, 
zato smo letos z veseljem podprli projekt Evropskega parlamenta Tokrat 
grem volit, s katerim želimo povezati državljane, ki skupaj z nami športniki 
verjamejo v Evropo.

Počasi bi moralo biti vsem jasno, da je spoštovanje pravic vseh akterjev 
v nogometu tudi spoštovanje nogometa kot športne igre. Le ob teh pred-
postavkah je mogoče graditi na prepoznavnosti in pozitivni javni podobi 
nogometašev, nogometašic in trenerjev, ki so predstavljeni v tem biltenu, kar 
je eden od nujnih pogojev za primerno obiskanost in gledanost tekem. 

Naše aktivnosti pri promociji nogometašev bomo v naslednji tekmovalni 
sezoni le še stopnjevali. Spremljajte nas še naprej in sodelujte. Le skupaj smo 
lahko uspešni.

UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA

SKUPAJ

DEJAN STEFANOVIĆ
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Kakšne so zdaj profe-
sionalne pogodbe med 
klubi in igralci? Kaj 
ste naredili do zdaj?
V veljavo smo dali 
enotne pogodbe. 
Klubi lahko spremin-
jajo samo zadeve, ki so 
vnaprej dogovorjene. 
Ostale pravice, za 
katere smo se dogo-
vorili tako s klubi, 
NZS kot s Spinsom, 
pa so nedotakljive. V 
preteklosti so bile tudi 
take profesionalne 
pogodbe, po katerih se 
je pol denarja vračalo 
ali pa so o prekinit-
vah odločale neke 
strokovne komisije, in 
podobno.  Zdaj ni več 
tako. V novih pogod-
bah tudi ni klasičnega 
kaznovanja v slogu – 
odigrali ste slabo, pa ne 
boste dobili plač. To ne 
gre. Te pogodbe veljajo 
že eno leto in treba jih 
je predložiti NZS. 

Naslednji korak?
Naslednji korak je že 
usklajen, to je sklenitev 
kolektivne pogodbe. 
S tem bi omogočili tri 
ključne cilje – prvi je, da 
se strošek za igralce 
klubom ne poveča, kar 
pomeni, da ne bo na 
klub padel strošek da-
jatev, če igralca zaposli; 
pri 5000 evrih neto 
plače to pomeni še 
1500 evrov dodatnega 

stroška za klub. Drugi 
cilj je minimalni osebni 
dohodek, ki znaša 1200 
ali 1300 evrov bruto, in 
redna zaposlitev za te 
igralce. Odgovornost 
za plačilo prispevkov 
se prenese na klub in s 
tem zaščitimo igralce 
z najnižjimi prihodki, 
da se ne bodo spet 
ponovile zgodbe Pri-
morja ali Zavrča. Tretji 
cilj pa je, da poskušamo 
pomagati manjšim 
klubom. Za mlade 
igralce bi radi uvedli 
štipendijske pogodbe. 
Neto bi bili njihovi 
prihodki, podobni 
minimalni plači, ker pa 
bi bile to štipendijske 
pogodbe, ne bi bilo 
dajatev, ampak bi bil 
neto enak brutu. Tu pa 
bi morala NZS narediti 
korak naprej in tem 
fantom priznati status 
profesionalca. Manjši 
klubi bi bili razbremen-
jeni davčnih dajatev, 
okoli 300 evrov na 
posameznega igralca, 
obenem pa bi dobili 
možnost zavarovanja 
ob morebitnem odhodu 
mladega igralca v 
tujino. Posledično se 
bo klub lahko pogajal 
za odškodnino za 
mladega igralca, zdaj 
pa dobijo po Fifinih 
pravilnikih. Vse je tudi 
dogovorjeno s Spin-
som. 

Je določena najnižja 
nominalna vrednost 
profesionalne po-
godbe?
Pri štipendijskih 
pogodbah je cel kup 
pogojev, ki jih mora 
klub izpolniti. To je še 
v nastajanju in s tem 
se morajo strinjati še 
vsi klubi. Za navadne 
profesionalce, nad 23 
let, je minimalni znesek 
pogodbe 823 evrov 
bruto, kot je določeno 
po slovenskih zakonih. 
Za štipendije pa bi bil 
znesek med 400 in 
500 evri neto, kar pa je 
seveda enako kot mini-
malna plača, le da klub 
ne plačuje prispevkov. 
Vedno pa je zahtevno 
z usklajevanje s klubi. 
Olimpija ali Maribor ali 
Domžale nimajo enakih 
pogledov na vse sku-
paj, kot denimo Triglav 
ali Aluminij. 

Vaše sodelovanje s 
Spinsom?
Če so bila leta, ko smo 
se s sindikatom zelo 
težko pogovarjali, pa 
je bil v zadnjem času 
storjen velik korak nap-
rej. Našli smo stvari, v 
katerih vsi vidimo ve-
liko korist, pot naprej in 
napredek za slovenski 
nogomet. 

ČLAN KOMISIJE ZA PROFESIONALNI NOGOMET PRI NZS

MATEJ ORAŽEM
Športni direktor NK Domžale, diplomirani pravnik, se že  
dolgo časa bori za ureditev razmer v slovenskem nogometu.  
Tako v klubih kot za igralce in vse ostale sodelujoče  
v najbolj priljubljenem športu pri nas. 

Naslednji korak je že 
usklajen, to je sklen-
itev kolektivne pogod-
be. S tem bi omogočili 
tri ključne cilje – prvi 
je, da se strošek za 
igralce klubom ne 
poveča, drugi je mini-
malni osebni dohodek, 
tretji pa štipendijske 
pogodbe. 
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Arbitraža je pristojna 
za reševanje sporov 
iz pogodbenega 
razmerja med igralci 
in nogometnimi klubi 
v sporih iz pogodben-
ega razmerja med 
trenerji in nogomet-
nimi klubi, v sporih v 
zvezi z odškodnino 
zaradi neupravičenega 
odstopa od pogodbe 
ter nadomestilom 
za vzgojo in usposa-
bljanje igralca med 
nogometnimi klubi. 
Namen nogometne 
arbitraže je zagotoviti 
hitrejše in športnim 
specifikam prilago-
jeno razreševanje 
premoženjskih sporov. 
Arbitražni plenum 
sestavljajo Irena Ilešič 
Čujovič, Matija Testen, 
David Miran Kenda, 
Jože Kreševič, Tine 
Šrot, Aleš Sevšek, Do-
men Neffat, Janez Pe-
jovnik in Tomaž Ilešič. 
Imenovanje arbitrov je 
potekalo po principu iz-
bire le teh s strani vseh 
deležnikov v nogometu, 
in sicer je svoje tri 
kandidate predlagal 
sindikat Spins, torej 
nogometaši, tri arbitre 
so predlagali klubi 
(Komisija za profesion-
alni nogomet NZS), tri 
pa krovna organizacija, 
Nogometna zveza 
Slovenije.

Kakšno delo vas 
čaka kot predsednico 
arbitraže NZS?
Arbitraža ni nadzorni 
organ. To je neodvisni 
organ, ki je ustanov-
ljen pod okriljem 
Nogometne zveze 
Slovenije. Imenovani so 
arbitri, ki so jih pred-
lagali delavci, torej 
nogometaši, deloda-
jalci – klubi oziroma 
komisija za profe-
sionalni nogomet pri 
NZS in trije arbitri, ki 
so skupni. Sama sem 
predsednica, potem 
pa sta še dva. Naše 
delo je, da razrešujemo 
spore takrat, kadar 
se obe stranki, torej 
nogometaš in klub, 
odločita, da ne bosta 
šla na sodišče, ampak 
bosta poskušala spor 
rešiti na bolj miren 
način prek nekoga 
tretjega. In ta tretji 
smo mi. Arbitraža torej 
ni nadzorni organ, tudi 
ni nekdo, ki bi rekel, da 
bomo mi zdaj nekaj de-
lali ... Mi čakamo torej 
na to, da se nogometaš 
in klub zedinita, da 
nas prosita za pomoč. 
Bistvo arbitraže pa je, 
da je hitrejša in cenejša 
kot sodna pot. 

Arbitraža je torej 
nekakšna mediacija?
Podobno. Razlika je v 
tem, da arbitraža dela 

v senatu najmanj treh 
arbitrov. Vsaka stranka 
predlaga enega arbitra, 
potem pa se skupaj 
odločita še za enega. 

Arbitraža je bila 
ustanovljena na 
pobudo Spinsa?
Spins je bil glavni 
pobudnik za ustano-
vitev arbitraže, ki 
deluje neodvisno pod 
okriljem nogometne 
zveze. Spins ima seve-
da najboljši vpogled v 
spore, ki se dogajajo na 
terenu. Sindikat je pač 
ugotovil, da je arbitraža 
predvsem v interesu 
nogometašev kot 
šibkejše stranke. Take 
so tudi mednarodne 
oziroma izkušnje v 
tujini. 

Podlaga za ustano-
vitev arbitraže?
To je seveda enotna 
pogodba, ki predvideva 
oziroma je v njej klav-
zula, da se strinjata, da 
se v primeru sporov 
obrneta na arbitražo. 

PREDSEDNICA ARBITRAŽE NZS

iREnA ilEšič čUJOvič
Lani, sredi decembra, so se na konstitutivni seji zbrali člani 
arbitraže NZS. Predsednica arbitraže je Irena Ilešič Čujovič, 
poleg nje pa deluje še skupina pravnikov z izkušnjami na 
področju športnega prava. 

Naše delo je, da 
razrešujemo spore 

takrat, kadar se 
obe stranki, torej 

nogometaš in klub, 
odločita, da ne bosta 

šla na sodišče, ampak 
bosta poskušala spor 

rešiti na bolj miren 
način prek nekoga 

tretjega. In ta tretji 
smo mi.
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SPinS Xi 2004

Najboljša igralca v 1. SNL
Damir Pekić (Maribor) in 
Dražen Žeželj (Primorje) 
Prejela sta enako število 
glasov.

SPinS Xi 2005

Najboljši igralec v 1. SNL
Saša Ranić (Gorica)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Mitja Pirih (Gorica)
Obrambni igralci: Branko 
Ilić (Domžale), Sebastjan 
Gobec (Publikum), Aleš Kokot 
(Gorica), Miran Srebrnič 
(Gorica), 
Zvezni igralci: Simon Sešlar 
(Publikum), Andrej Komac 
(Gorica), Goran Jolić (Primorje)
Napadalci: Saša Ranić 
(Gorica), Kliton Bozgo (Mari-
bor), Sebastjan Cimerotič 
(Publikum)

SPinS Xi 2006

Najboljši igralec v 1. SNL
Ermin Raković (NK Domžale)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Jasmin Handanović 
(Koper)
Obrambni igralci: Branko 
Ilić (Domžale), Ivan Knezović 
(Domžale), Bojan Jokić (Gori-
ca), Fabijan Cipot (Maribor)
Zvezni igralci: Zajko Zeba 
(Maribor), Enes Demirović 
(Gorica), Goran Arnaut 
(Primorje)
Napadalci: Ermin Raković 
(Domžale), Zlatan Ljubijankić 
(Domžale), Valter Birsa 
(Gorica)

SPinS Xi 2007/08

Najboljši igralec v 1. SNL
Amer Jukan (Interblock)

Najboljši slovenski igralec
Robert Koren (West Bromwich 
Albion)
Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Dejan Nemec 
(Domžale)
Obrambni igralci: Luka Elsner 
(Domžale), Ivan Knezović 
(Domžale), Damjan Ošlaj 
(Nafta), Aleš Mejač (Maribor)
Zvezni igralci: Zoran Pavlović 
(Maribor), Enes Demirović 
(Gorica), Amer Jukan (Inter-
block)
Napadalci: Ermin Raković 
(Interblock), Dario Zahora 
(Domžale), David Bunderla 
(Primorje)

SPinS Xi 2008/09

Najboljši igralec v 1. SNL
Marcos Tavares (NK Maribor)

Najboljši slovenski igralec
Milivoje Novaković (FC Koln)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Dejan Nemec 
(Domžale)
Obrambni igralci: Elvedin 
Đinić (Domžale), Ivan Knezović 
(Domžale), Damjan Ošlaj 

(Nafta), Aleš Mejač (Maribor)
Zvezni igralci: Zoran Pavlović 
(Maribor), Danijel Brezić 
(Domžale), Dejan Mezga 
(Maribor)
Napadalci: Josip iličić 
(Inetrblock), Etien Velikonja 
(Gorica), Marcos Tavares 
(Maribor)

SPinS Xi 2009/10

Najboljši igralec v 1. SNL
Miran Pavlin (Koper)

Najboljši slovenski igralec
Robert Koren (West Bromwich 
Albion)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Jan Oblak (Olimpija)
Obrambni igralci: Kristijan 
Polovanec (Koper), Damjan 
Ošlaj (Nafta), Elvedin Džinić 
(Maribor), Aleksander 
Rajčević (Koper)
Zvezni igralci: Miran Pavlin 
(Koper), Aleš Mejač (Maribor), 
Dare Vršič (Koper)

Napadalci: Dragan Jelić (Mari-
bor), Milan Osterc (Gorica), 
Mitja Brulc (Koper)

SPinS Xi 2010/11

Najboljši igralec
Marcos Tavres (Maribor)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Ermin Hasić (Koper)
Obrambni igralci: Aleksander 
Rajčević (Maribor), Sreten 
Sretenović (Olimpija), Mitja 
Viler (Maribor), Boban Jović 
(Olimpija)
Zvezni igralci: Dare Vršič 
(Olimpija), Dejan Mezga 
(Maribor), Konstantin Vassiljev 
(Koper)
Napadalci: Marcos Tavares 
(Maribor), Milan Osterc (Kop-
er), Damir Pekić (Domžale)

SPinS Xi 2011/12

Najboljši igralec v 1. SNL
Dare Vršič (Olimpija)
Najboljši trener
Darko Milanič (Maribor)

Najboljši mladi igralec
Boban Jović (Olimpija)

Najlepši gol
Goran Cvijanović za Maribor 
na tekmi proti Olimpiji (21. 
marec 2012 v Stožicah) 

Najboljši igralec v 2. SNL
Gregor Režonja (Aluminij)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Jasmin Handanović 
(Maribor)
Obrambni igralci: Martin Milec 
(Maribor), Boban Jović (Ol-
impija), Aleksander Rajčević 
(Maribor), Aljaž Struna (Koper)
Zvezni igralci: Dare Vršič 
(Olimpija), Goran Cvijanović 
(Maribor), Goran Galešić 
(Gorica)
Napadalci: Agim Ibraimi (Mari-
bor), Dalibor Volaš (Maribor), 
Nusmir Fajić (Mura 05)

SPinS Xi 2012/13

Najboljši igralec v 1. SNL
Agim Ibraimi (Maribor)

Najboljši mladi igralec
Boban Jović (Olimpija)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Aleksander Šeliga 
(Olimpija)
Obrambni igralci: Aleksander 
Rajčević (Maribor), Boban 
Jović (Olimpija), Martin 
Milec (Maribor), Aleš Mejač 
(Maribor)
Zvezni igralci: Agim Ibraimi 
(Maribor), Goran Cvijanović 
(Maribor), Nik Omladič 
(Olimpija)
Napadalci: Nikola Nikezić (Ol-
impija), Enis Đurković (Triglav), 
Marcos Tavares (Maribor)
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SPinS Xi 2013/14

Najboljši igralec v 1. SNL
Massimo Coda (Gorica)

Najboljši mladi igralec
Martin Milec (Maribor)

Najboljši sodnik
Damir Skomina

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Matko Obradović 
(Krka)
Obrambni igralci: Ivan 
Knezović (Rudar), Martin 
Milec (Maribor), Aleksander 
Rajčević (Maribor), Denis 
Klinar (Rudar)
Zvezni igralci: Goran Galešić 
(Koper), Saša Aleksander 
Živec (Domžale), Miroslav 
Ćovilo (Koper)
Napadalci: Massimo Coda 
(Gorica), Jean-Philippe Mendy 
(Maribor), Mate Eterović 
(Rudar)

SPinS Xi 2014/15

Najboljši igralec v 1. SNL
Benjamin Verbič (Celje)

Najboljši mladi igralec
Benjamin Verbič (Celje)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Nejc Vidmar (Domžale)
Obrambni igralci: Petar 
Stojanović (Maribor), Uroš 
Korun (Domžale), Aleksander 
Rajčević (Maribor), Mitja Viler 
(Maribor)
Zvezni igralci: Blaž Vrhovec 
(Celje), Miha Zajc (Olimpija), 
Agim Ibraimi (Maribor)
Napadalci: Benjamin Verbič 
(Celje), Marcos Tavares (Mari-
bor), Andraž Šporar (Olimpija)

SPinS Xi 2015/16

Najboljši igralec v 1. SNL
Rok Kronaveter (Olimpija)

Najboljši mladi igralec
Miha Zajc (Olimpija)

Najboljša igralka v 1. SŽNL
Manja Rogan (Pomurje 
Beltinci)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Nejc Vidmar (Domžale/
Olimpija)
Obrambni igralci: Nemanja 
Mitrović (Olimpija), Nejc 
Skubic (Domžale), Matic 
Fink (Olimpija), Toni Datković 
(Koper)
Zvezni igralci: Miha Zajc 
(Olimpija), Rok Kronaveter 
(Olimpija), Blaž Vrhovec (Celje) 
Napadalci: Andraž Šporar (Ol-
impija), Jean Philippe-Mendy 
(Maribor), Blessing Eleke 
(Olimpija)

SPinS Xi 2016/17

Najboljši igralec v 1. SNL
Dare Vršič (Maribor)

Najboljši mladi igralec
Luka Zahović (Maribor)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Jasmin Handanović 
(Maribor) 
Obrambni igralci: Jure 
Balkovec (Domžale), Marko 
Šuler (Maribor), Rodrigo De-
fendi (Maribor), Matija Širok 
(Domžale)
Zvezni igralci: Dare Vršič 
(Maribor), Rifet Kapić (Gorica), 
Senijad Ibričić (Koper)
Napadalci: Dominik Glavina 
(Rudar), Luka Zahović (Mari-
bor), Miran Burgić (Koper)

SPinS Xi 2017/18

Najboljši igralec v 1. SNL
Senijad Ibričić (Domžale)

Najboljši mladi igralec
Luka Zahović (Maribor)

Najboljši igralec v 2. SNL
Luka Bobičanec (Mura)

Najboljša igralka v 1. SŽNL
Lara Ivanuša (Olimpija)

Najboljša enajsterica v 1. SNL
Vratar: Jasmin Handanović 
(Maribor)
Obrambni igralci: Tilen 
Klemenčič (Domžale), Elvedin 
Džinić (Celje), Branko Ilić (Ol-
impija), Martin Milec (Maribor)
Zvezni igralci: Rudi Požeg 
Vancaš (Celje), Ricardo Alves 
(Olimpija), Senijad Ibričić 
(Domžale)
Napadalci: Marcos  
Tavares (Maribor), Lovro  
Bizjak (Domžale), Matej 
Poplatnik (Triglav)

Najboljša enajsterica v 2. SNL
Vratar: Aleksander Šeliga 
(Drava)
Obrambni igralci: Kle-
men Pucko (Mura), Marko 
Klemenčič (Bravo), Žiga Živko 
(Nafta), Žiga Kous (Mura)
Zvezni igralci: Dejan Školnik 
(Drava), Nastja Čeh (Drava), 
Vedran Vinko (Nafta)
Napadalci: Marko Roginič 
(Nafta), Luka Bobičanec 
(Mura), Anel Hajrić (Radomlje)

Najboljša enajsterica  
v 1. SŽNL
Vratarka: Zala Meršnik 
(Pomurje Beltinci)
Obrambne igralke: Sara 
Agrež (Radomlje), Lana Golob 
(Radomlje), Špela Rozmarič 
(Pomurje Beltinci), Kaja 
Korošec (Pomurje Beltinci)
Zvezne igralke: Adrijana 
Mori (Olimpija), Lara Ivanuša 
(Olimpija), Sara Makovec 
(Pomurje Beltinci)
Napadalke: Tjaša Tibaut (Ol-
impija), Tina Paliska (Ankaran), 
Špela Kolbl (Pomurje Beltinci)
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Nagrada za najboljšega 
nogometaša oziroma 
nogometašico sezone 
ima veliko vrednost. 
Je eno najbolj cenjenih 
posamičnih priznanj, 
saj ga soigralci/-ke 
in nasprotniki/-ce 
podeljujejo svojim 
stanovskim kolegom/-
icam. Sindikat pro-
fesionalnih igralcev 
nogometa Slovenije 
(Spins), ustanovitelj iz-
bora in organizator pri-
reditve, je glasovanje 
razširil tudi na splošno 
javnost, ki je bila v izbor 
najboljših vključena 
do 16. maja. Največ še 
vedno štejejo glasovi 
nogometašev in trener-
jev, in sicer 50 odsto-
tkov, glasovi Društva 
športnih novinarjev 
Slovenije in javnosti 
oziroma navijačev pa 
po 25 odstotkov. Izbora 
najboljših v 2. SNL in 
1. SŽNL sta za zdaj 
izjemi, saj vanju še niso 
vključeni ne javnost ne 
novinarji. Ker torej zma-
govalce po posamičnih 
kategorijah in abso-
lutnega zmagovalca 
dajo glasovi kolegov 
nogometašev, trener-
jev, pa še novinarjev in 
navijačev za povrh, si 
lahko dobitniki nagrad 
svoje imenovanje med 
najboljše štejejo v 

veliko čast. To namreč 
pomeni, da so cenjeni in 
priljubljeni, predvsem 
pa odlični. Kot so nji-
hovi predhodniki v tem 
spoštovanja vrednem 
izboru najboljših. 

Pekić in Žeželj prva, 
Tavares in vršič z 
največ lovorikami
Letošnji bo že jubilejni 
petnajsti, saj poteka 
od leta 2004. Sprva 
so nogometaši glas-
ovali le za najboljšega 
v Sloveniji, nasled-
nje leto pa so po vzoru 
svetovnega združenja 
nogometnih sindikatov 
FIFPro izbirali tudi 
najboljšo enajsterico 
sezone in to se je ohra-
nilo vse do danes. Z leti 
so bila zaradi velikega 
zanimanja javnosti 
in nogometašev 
izboru dodana tudi 
glasovanja za najboljše 
nogometaše po posa-
meznih igralnih mestih, 
najboljšega sloven-
skega nogometaša 
sezone, najboljšega 
nogometaša druge slov-
enske nogometne lige in 
najboljšo nogometašico 
sezone v Sloveniji. 
Letos bo razglašen 
tudi najboljši trener 
sezone. Prva dobitnika 
najprestižnejše nagrade 

sta bila Damir Pekić 
in Dražen Žeželj (leta 
2004 sta dobila enako 
število glasov). Prvi 
je legenda Maribora, 
nekoč pravi stroj za gole 
v vijoličastem, drugi je 
največji pečat pustil v 
ajdovskem Primorju in 
Ljubljani, pred tem tudi 
v Olimpiji. Takšnih, kot 
sta bila Pekić in Žeželj, 
ne delajo več.

Največkrat sta priznanje 
za nogometaša leta 
Spinsa prejela mari-
borski kapetan Marcos 
Tavares in Dare Vršič, v 
zadnjih letih prav tako 
član Maribora, prej pa 
Olimpije. Oba sta bila 
nogometaša leta po 
dvakrat – Tavares v 
sezonah 2008/09 in 
2010/11, Vršič pa v sezo-
nah 2011/12 in 2016/17. 
O Tavaresu nima smisla 
izgubljati besed. Izjemen 
nogometaš, velik človek, 
pravi kapetan. Čeprav 
šteje že 35 pomladi, pa 
še ni rekel zadnje, prav 
gotovo ne. Če je Brazilec 
s slovenskim potnim 
listom obe nagradi za 
igralca leta osvojil v 
vijoličastem dresu, je 
Vršič le svojo drugo, 
prvo je v zeleno-belem 
dresu Olimpije. Tudi on 
je v slovenski ligi pustil 
izjemno velik pečat. 

ZGODOVINA IZBORA

DOSEDAnJi ZMAGOvAlCi
Nedelja, 19. maj, bo eden bolj svečanih dni slovenskega klubskega nogometa. V ljubljanski SNG Operi  
in baletu bodo razglašeni najboljši nogometaši, nogometašice in trenerji v domači sezoni 2018/19.  
Lanski glavni junaki so bili Senijad Ibričić, Lara Ivanuša, Luka Bobičanec in Luka Zahović. 

Preostali zmagovalci 
so prefinjeni napadalni 
vezist Saša Ranić, ki je 
do leta 2006 blestel 
v dresu Gorice; Ermin 
Raković, v preteklosti 
član malodane vseh 
najboljših slovenskih 
klubov; Amer Jukan, v 
sezoni 2007/08 vodja 
na igrišču ekipe Kopra; 
Miran Pavlin, ki je čisto 
pred koncem svoje ka-
riere v sezoni 2009/10 
razkazal svoje razkošno 
znanje prav tako v 
Kopru; Agim Ibraimi, v 
sezoni 2012/13 najbolj 
vroči igralec Maribora; 
Massimo Coda, izvrstni 
italijanski napadalec, 
ki je eksplodiral v 
Gorici; Benjamin Verbič 
iz Celja, ki se je po 
sijajni sezoni 2014/15 
preselil v tujino; in 
zadnji slovenski 
prvoligaški osvajalec 
Senijad Ibričić, zvezd-
nik Domžal. Prav slednji 
ima letos priložnost, da 
morda ujame Tavaresa 
ter Vršiča in tako razširi 
vrh najtrofejnejših na 
tri nogometaše. Ali pa 
bomo na imenitnem 
seznamu vendarle do-
bili novo ime? Njegova 
protikandidata sta 
Saša Ivković iz Domžal 
in Rudi Požeg Vancaš iz 
Celja. 

Najboljši 
nogometaši v 
izboru Spinsa
2004 
Damir Pekić in  
Dražen Žeželj
2005 
Saša Ranić
2006 
Ermin Raković
2007/08 
Amer Jukan
2008/09 
Marcos Tavares
2009/10 
Miran Pavlin
2010/11 
Marcos Tavares
2011/12 
Dare Vršič
2012/13 
Agim Ibraimi
2013/14 
Massimo Coda
2014/15 
Benjamin Verbič
2015/16 
Rok Kronaveter
2016/17 
Dare Vršič
2017/18 
Senijad Ibričić

Založnik Salomon, d. o. o.  •  Naslov uredništva Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje  •  Izdelava EkipaSN  •  Tisk Salomon, d. o. o.
Priloga športnega dnevnika EkipaSN v sodelovanju s Sindikatom profesionalnih igralcev nogometa Slovenije • Spins Xi 2019
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Pri strelskih dosežkih 
mu med branilci v ligi ni 
para, hkrati pa je zbral z 
naskokom največ minut 
med vsemi maribor-
skimi nogometaši. 
Še do nedavnega je 
bil Saša Ivković edini 
nogometaš v prvi slov-
enski nogometni ligi, 
ki je na zelenici prebil 
čisto vse minute. Do 
31. kroga in tekme med 
Gorico in Mariborom, 
ko se je Darko Milanič 
odločil, da ga prvič v tej 
sezoni pusti na klopi za 
rezervne nogometaše. 
Iz preprostega ra-
zloga: Ivković si je do 
tistega trenutka v 
prvenstvu nabral tri 
rumene kartone, in 
ker je bil v naslednjem 
krogu na sporedu večni 

derbi, Milanič ni želel 
ničesar tvegati, saj je 
najpomembnejšega 
moža svoje zasedbe 
potreboval za tekmo z 
Olimpijo.

Ivković je resnično 
najpomembnejši 
nogometaš Maribora 
v tej sezoni; ni samo 
poveljnik vijoličaste 
obrambe, ki je prejela 
z naskokom najmanj 
zadetkov med vsemi 
ekipami v prvi slov-
enski ligi, pač pa je 
tudi strelsko izjemno 
razpoložen. Takšen je 
bil predvsem v jesen-
skem delu sezone, ko je 
dosegel kar šest zadet-
kov in Mariborčanom 
lastnoročno prinesel 
precej točk na prvenst-

veni lestvici. Čeprav je 
izjemno simpatični srb-
ski branilec v štajersko 
prestolnico prispel 
šele preteklo zimo, mu 
je v zelo kratkem času 
uspelo navdušiti vse. V 
prvi vrsti Milaniča, ki je 
v nekdanjem osredn-
jem branilcu Voždovca 
in Partizana takoj videl 
nepogrešljivega člena 
začetne enajsterice 
Maribora, potem pa 
tudi vse mariborske 
navijače, ki Ivkovića 
preprosto obožujejo. 
Celo tako zelo, da je 
26-letni visokorasli 
branilec na začetku leta 
2019 od predstavnikov 
Viol v roke dobil prav 
posebno priznanje: na-
grado za vijol’čnega bo-
jevnika, ki je bila v pre-

teklih letih rezervirana 
za Marcosa Tavaresa. 
Privrženci vijoličastih 
so v Ivkoviću odkrili 
srčnost in predanost 
klubu, celotna sloven-
ska nogometna javnost 
pa se je lahko na 
zelenici prepričala tudi 
o velikanski kakovosti 
srbskega nogometaša. 
Odličen, pravočasen v 
defenzivnih dvobojih, 
nepremagljiv v zraku, 
izjemno nevaren za 
tekmečev gol ob 
prekinitvah. Vse to je 
Saša Ivković, ki je v 
tej sezoni med vsemi 
odličnimi mariborskimi 
nogometaši najbolj 
izstopal.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA IGRALCA 1. SNL IN NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

SAŠA IVKOVIĆ
NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)
Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)
Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)
Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)
Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)
Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)
Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)
Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)
Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)
Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)
Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)
Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)
Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)
Rok Sirk (Mura)
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NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)

Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)

Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)

Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)

Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)

Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)

Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)

Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)

Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)

Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)

Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)

Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)

Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)

Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)

Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)

Rok Sirk (Mura)

Ko je Simon Rožman 
govoril, da je za 
Domžale Senijad Ibričić 
tako pomemben, kot je 
Lionel Messi za Barce-
lono, je morda mar-
sikoga presenetil. Toda 
ob pogledu na zelenico 
in moštvo ter kaj zanj 
predstavlja bosanski 
vezist, ni streljal v praz-
no. Triintridesetletni 
vezist, ki roko na srce 
lahko zasede vse 
položaje v zvezni vrsti 
in napadalne na zele-
nici, je najpomembnejši 
člen Rožmanove 
rumene družine. In to 
ne le zaradi statističnih 
kazalcev, ampak tudi 
zaradi mirnosti, ki jo 
vnaša v moštvo, ter 
ritma, ki ga daje ekipi 
v napadalnem smislu. 

Po prestopu iz Kopra 
ob Kamniško Bistrico 
se je sicer zdelo, da 
bodo Domžale zgolj 
vmesna postaja in da 
bo Senijad hitro našel 
novega delodajalca v 
tujini, ampak očitno se 
v Domžalah počuti tako 
domače, da utegne zre-
la nogometna leta proti 
koncu kariere preživeti 
prav tam, o čemer 
priča tudi pogodba do 
konca sezone 2019/20. 
Da je v nogomet-
nem in poslovnem 
smislu (nepremičnine v 
Splitu) pri Ibričiću vse 
v najlepšem redu, kaže 
tudi letošnja sezona, ki 
je v njegovi karieri mor-
da celo najuspešnejša, 
odkar je zapustil vrste 
splitskega Hajduka. 

Čeprav smo Domžale 
znova pričakovali bližje 
vodilnima moštvoma, je 
začetek tekmovalnega 
obdobja malce okles-
til ambicije kluba ob 
Kamniški Bistrici. Kar 
pa ne pomeni, da njihovi 
nogometaši posamično 
niso blesteli. Med njimi 
zagotovo najbolj izs-
topa Senijad Ibričić, ki 
je na 34 tekmah v vseh 
tekmovanjih zbral kar 
12 golov in 12 asistenc, 
pa sezone kakopak še 
ni konec. Dosežka ga 
na lestvicah uvrščata 
na 10. mesto med kralji 
strelcev ter drugo, 
kar zadeva podaje za 
zadetke soigralcev, 
kjer gleda v hrbet zgolj 
Amirju Derviševiću. 

Brez Ibričićeve 
prisotnosti si je težko 
predstavljati moštvo 
Simona Rožmana, 
obenem pa ob vseh 
izkušnjah, ki si jih je 
nabral v svoji karieri, 
deluje tudi kot mentor 
mladim domžalskim 
nogometašem, med 
katerimi za zdaj izstopa 
Adam Gnezda Čerin. 
Slednji in seveda vsi os-
tali se lahko od Ibričića 
marsikaj naučijo. Triin-
tridesetletni bosanski 
vezist je podobno, kot 
denimo Rok Kronavet-
er v Olimpiji, blagoslov 
za slovenske zelenice 
in predstavlja dodano 
vrednost navijačem, 
ki v vse večjem številu 
spremljajo državno 
prvenstvo.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA IGRALCA 1. SNL IN NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

SENIJAD IBRIČIĆ
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Roko na srce, dolgo 
smo čakali na njegovo 
eksplozijo v sloven-
skem nogometnem 
prostoru, toda Rudi 
Požeg Vancaš je šele v 
zadnjih dveh sezonah v 
Celju zares zablestel in 
zasijal pod žarometi ter 
pritiski, ki jih prinaša ig-
ranje v prvi ligi za klub, 
ki morda ne goji ravno 
najvišjih ambicij. Seve-
da to ni kritika Celju, saj 
s finančnimi vložki pač 
ne more tekmovati z 
Mariborom in Olimpijo, 
so pa nogometaši, ki se 
izkažejo v teh okoljih, 
avtomatsko tarča obeh 
slovenskih velikanov. 
Pri RPV-ju smo tega 
že vajeni. Zdi se, da ne 
mine prestopni rok, ko 
25-letni Metličan ne bi 

bil povezan s katerim 
od vodilnih klubov v 
prvoligaški konkurenci. 
A dejstvo je, da ob 
številnih govoricah 
kljub temu ostaja 
v barvah Celja, za 
katerega je v tej sezoni 
zabil kar 14 golov in 
prispeval pet asistenc. 
Že samo bežen pogled 
na lestvico strelcev 
torej kaže, da je Požeg 
Vancaš upravičeno 
med kandidati za 
najboljšega igralca lige. 
Toda še bolj se to izriše, 
če ga spremljate na 
zelenici. Je nogometaš 
z idejo, sijajnim 
pregledom nad igro 
ter odličnim nadzorom 
nad žogo. V napadalni 
zvezni vrsti lahko igra 
na kateremkoli mestu, 

čeprav mu je pisan na 
kožo levi krilni položaj, 
s katerega lahko poteg-
ne proti sredini in išče 
odločilno podajo ali 
strel proti vratom. Tre-
nutno je v najboljšem 
obdobju svoje kariere 
s 14 zadetki. V lanski 
sezoni jih je dosegel 
12 na 34 tekmah, pred 
tem pa je v dresu Celja 
na 26 tekmah v sezoni 
2016/17 ostal celo brez 
doseženega zadetka. 

Še vedno relativno 
mlad nogometaš 
iz Metlike je torej 
v zadnjih sezonah 
naredil preskok, ki je še 
posebej viden v letošnji 
sezoni. Pri 24 letih je na 
pravi poti, da si bodisi 
zagotovi prestop v tu-

jino bodisi v enega od 
dveh največjih sloven-
skih klubov. Po pisanju 
medijev je vseeno 
bližje selitev v Mari-
bor, kjer bi zagotovo 
takoj postal ključni 
član vijoličastih, ki 
potrebujejo svežo kri v 
napadalni zvezni vrsti. 
Kakopak bo o more-
bitnem prestopu več 
jasno po koncu sezone. 
Za zdaj je pomem-
bno le, da 25-letnik s 
Celjem dokonča delo in 
klubu priigra evropsko 
vstopnico. To bi bila 
pravšnja nagrada tako 
za klub kot za igralca, ki 
je letos postal morda 
celo najvidnejši pred-
stavnik prve lige. Toda 
o tem bodo odločili 
glasovi. 

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA IGRALCA 1. SNL IN NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

RUDI POŽEG VANCAŠ
NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)
Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)
Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)
Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)
Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)
Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)
Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)
Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)
Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)
Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)
Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)
Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)
Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)
Rok Sirk (Mura)
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NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)

Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)

Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)

Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)

Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)

Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)

Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)

Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)

Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)

Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)

Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)

Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)

Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)

Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)

Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)

Rok Sirk (Mura)

Nekaj časa je moral 
potrpežljivo čakati 
na svojo priložnost. 
Logično, ko pa je imel 
konkurenco v veliki 
mariborski legendi, 
najpopularnejšem 
Ljubljančanu v štajerski 
prestolnici Jasminu 
Handanoviću. Večji 
del jeseni je bil Kenan 
Pirić Handanovićeva 
rezerva, a ko je le dobil 
priložnost, je ni več 
izpustil iz rok. Danes 
že lahko rečemo, 
da je Maribor zadel 
v polno, ko je pred 
začetkom te sezone 
iz Zrinjskega pripeljal 

članskega reprezent-
anta BiH, saj se je ta 
izkazal za pravega 
naslednika legend-
arnega Handanovića. 
Visokorasli Pirić je v le 
nekaj mesecih, odkar 
je v Ljudskem vrtu, 
kot pravi sam, izjemno 
napredoval. Nova enica 
vijoličastih pravzaprav 
nima slabe strani. Nje-
govi refleksi so odlični, 
visoke žoge zaradi svoje 
višine zlahka pobira, 
odličen je pri soočenjih 
ena na ena, njegova 
največja posebnost 
pa so dolge, natančne 
podaje z roko.

Mariborski super-
veteran je na začetku 
letošnje sezone 
resnično blestel. Pri 
svojih za nogometaša 
že častitljivih 41 letih 
je Jasmin Handanović 
še vedno eden izmed 
najbolje pripravljenih 
mariborskih igral-
cev, njegova izjemna 
profesionalnost pa mu 
omogoča vitalnost, 
gibljivost in reflekse, 
s katerimi se lahko 
kosa s precej mlajšimi 
nogometnimi kolegi. V 
jesenskem delu sezone 
je kazal odlične pred-
stave, se izkazal z nekaj 

panterskimi obram-
bami in bil eden izmed 
najboljših mariborskih 
posameznikov. Na 15 
tekmah je prejel le 14 
zadetkov, na kar sedmih 
dvobojih pa mu je uspelo 
tisto, kar je za vratarja 
najpomembnejše: ohran-
iti mrežo nedotaknjeno. 
V zaključku jeseni in v 
spomladanskem delu 
sezone je svoje mesto 
med vratnicama pre-
pustil 16 let mlajšemu 
Kenanu Piriću, a vseeno 
ostal nepogrešljiv del 
mariborske zasedbe, 
saj je prevzel vlogo 
Pirićevega mentorja.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

JASMIN hANDANOVIĆ

KENAN PIRIĆ
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Glede na število nas-
topov v letošnji sezoni 
Martina Mileca ne bi 
pričakovali med kandi-
dati za najboljšo enajs-
terico sezone. Toda ko 
se Mariborčan znajde v 
moštvu, je jasno, zakaj 
je pri vijoličastih tako 
cenjen. Z evropskimi 
izkušnjami in igranjem 
v tujini na desnem 
bočnem položaju 
pri vijoličastih daje 
moštvu prepotrebno 
mirnost. Toda njegovo 
sezono so zaznamov-
ale poškodbe, ki so ga 
za več kot pol sezone 
oddaljile od nogomet-

nih zelenic. V pogon 
se je vrnil v 23. krogu 
in takoj spet postal 
standardni član prve 
enajsterice. Z Maribo-
rom je v igri za dvojno 
krono, kar bi bil obliž 
na lanske rane, ki jim 
jih je zadala Olimpija 
tako v prvenstvu kot v 
pokalu. Vse boljši Milec 
konec letošnje sezone 
gotovo jemlje kot 
nekakšno pripravo na 
naslednjo sezono, ko bo 
z vijoličastimi (upajmo, 
da zdrav) znova lovil 
skupinski del katerega 
od prestižnih evropskih 
tekmovanj.

Kar štiri leta je bil v 
Mariboru, pa v tem 
času zbral komaj za 
vzorec nastopov. 
Zdelo se je, da gre 
krivulja njegove kariere 
navzdol, še preden se je 
dobro začela vzpenjati. 
Toda Matko Obradović 
je samo potreboval 
pravo priložnost. In 
to je dočakal, a ne v 
Mariboru, ampak v 
Muri, kamor se je pre-
selil lansko poletje. To 
je bil zadetek v polno. 
Dobitek zanj in za klub. 
Bil je željan branjenja, 
dokazovanja, hotel je 
pokazati, da je še vedno 

vsaj tako dober kot 
takrat, ko ga je pripeljal 
Maribor. Z rednim bran-
jenjem je prišla samo-
zavest, Obradović je za-
blestel in postal eden 
ključnih mož zelo dobre 
Murine sezone. Pa tudi 
ljubljenec navijačev, ki 
so še kako veseli, da je 
Hrvat v Fazaneriji še 
pred koncem sezone 
podaljšal pogodbo 
še za tri leta. Naklon-
jenost je obojestran-
ska, tudi Obradović 
je v Prekmurju našel 
vse tisto, kar je iskal. 
Njegove predstave so 
le odraz tega.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

MATKO OBRADOVIĆ

MARTIN MILEC

NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)
Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)
Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)
Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)
Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)
Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)
Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)
Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)
Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)
Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)
Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)
Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)
Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)
Rok Sirk (Mura)
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NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)

Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)

Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)

Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)

Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)

Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)

Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)

Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)

Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)

Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)

Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)

Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)

Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)

Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)

Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)

Rok Sirk (Mura)

Desni bočni branilec 
soboške Mure je bolj 
standardne predstave 
kazal v jesenskem delu 
prvenstva, ko je bil 
zacementiran v prvi 
postavi soboškega 
ligaša. Spomladi se 
je kdaj znašel tudi 
na klopi, vseeno pa 
spada med vodilne 
igralce slovenske 
lige na tem položaju. 
Šestindvajsetletnik, ki 
je kariero začel v Tišini, 
se je v Mursko Soboto 
vrnil po petih letih, 
vmes se je uveljavljal v 
dresih Domžal in Celja. 
Da so njegove igre v 

prestolnici Prekmurja 
opažene, pove tudi 
podatek, da je njegova 
tržna vrednost narasla 
na 300 tisoč evrov, 
kar je največ v nje-
govi dosedanji karieri. 
Nekdanji član mlade 
reprezentance Sloveni-
je je do zdaj od 32 
tekem te ligaške sezone 
odigral 27, ob tem pa 
prispeval zadetek in dve 
podaji. Njegova odlika 
je tudi velika borbenost, 
ki jo sodniki pogosto 
kaznujejo s kartoni; v tej 
sezoni je prejel že šest 
rumenih kartonov in 
enega rdečega.

Levi bočni brani-
lec Mariborčanov 
je pri 32 letih med 
najizkušenejšimi igralci 
v vrstah vijoličastih, 
katerih barve brani že 
od leta 2010. Koprčan, 
ki je pred dvema letoma 
na tekmah s Slovaško 
in Litvo pri Srečku Ka-
tancu debitiral v državni 
reprezentanci in ima 
za sabo tudi izkušnje 
z igranjem v ligi prva-
kov, je bil predvsem v 
jesenskem delu sezone 
eden od stebrov ekipe 
trenerja Darka Milaniča. 
Spomladi ga je nekoliko 
ustavila poškodba, 

zaradi katere v zadnjem 
obdobju igra nekoliko 
manj. V spomladanskem 
delu sezone je tako zai-
gral le na štirih tekmah, 
nazadnje 13. aprila ob 
zmagi nad Domžalami, 
izpustil pa je tudi oba 
derbija z Olimpijo. 
Skupno je v tej sezoni 
do 35. kroga zaigral na 
22 tekmah in prispe-
val tri podaje, med 
strelce pa se mu še ni 
uspelo vpisati. Njegova 
trenutna tržna vrednost 
znaša 250 tisoč evrov, 
450 tisoč manj kot 
pred osmimi leti, ko je 
»tehtal« največ.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

MITJA VILER

ŽIGA KOUS
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V boju za mesto v 
najboljši enajsterici 
lige so se znašli kar 
trije branilci Mure. 
Toda morda njen 
najpomembnejši 
člen v zadnjih ne bo 
igral. Špiro Peričić je v 
letošnji sezoni odigral 
zares dobro in si poleg 
pohval prislužil tudi 
odmeven prestop. No, v 
Murski Soboti bi mu po 
koncu sezone pogodba 
potekla, muraši pa 
so se borili, da bi s 
hrvaškim osrednjim 
branilcem podaljšali 
sodelovanje, toda ravno 
med obema pokalnima 

polfinalnima tekmama 
je v zgodbo vstopil 
Maribor in si zagotovil 
njegove usluge. Podpis 
pogodbe, ki je posledica 
odličnih iger v klubu, 
ki se bori za evropsko 
vozovnico. Peričić 
je v letošnji sezoni 
odigral 25 tekem in bil 
nepogrešljiv člen sis-
tema, ki ga v Prekmurju 
goji Ante Šimundža. 
Peričić je pod vodstvom 
priznanega stratega 
dvignil raven svojih 
iger na novo raven in se 
zasluženo znašel med 
kandidati za enajsterico 
sezone.

Okrepitev iz Krškega, 
konec junija bo dopolnil 
25 let, zagotovo spada 
med boljše leve bočne 
branilce v slovenski 
ligi. S kolego na drugi 
strani Murine obrambe 
Žigo Kousom se lepo 
dopolnjujeta, oba slo-
vita predvsem po bor-
benosti. Tudi Klemen 
je v tej sezoni že zbral 
šest rumenih kartonov. 
Fant, ki je kariero začel 
v Kranju, je do zdaj v tej 
sezoni na 28 tekmah 
prispeval tri podaje, 
vse že v jesenskem 
delu sezone. Takrat 
je pri trenerju Anteju 

Šimundži imel zace-
mentirano mesto v prvi 
postavi, spomladi se je 
nekajkrat znašel tudi 
na klopi. Vse tekme, na 
katerih je igral, je tudi 
začel, zamenjan je bil le 
ob zadnjem gostovanju 
v Krškem. Na svoj talent 
je opozarjal že v mlajših 
kategorijah, saj je bil 
član reprezentančnih 
selekcij do 17 in 19 let, 
zanimanje zanj pa je 
svoj čas pokazal tudi 
tedanji selektor članske 
vrste Srečko Katanec. 
Njegova tržna vrednost 
znaša 300 tisoč evrov, 
več kot v prejšnjih letih. 

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KLEMEN ŠTURM

ŠPIRO PERIČIĆ

NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)
Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)
Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)
Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)
Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)
Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)
Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)
Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)
Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)
Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)
Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)
Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)
Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)
Rok Sirk (Mura)



16

Nogometna Gala SPINS XI 2019

NOMINIRANCI  
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NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)

Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)

Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)

Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)

Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)

Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)

Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)

Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)

Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)

Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)

Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)

Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)

Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)

Rok Sirk (Mura)

Morda to komu ni všeč, 
morda ni všeč njemu in 
morda ni pošteno – ne 
do njega ne do vseh 
nogometašev okoli 
njega. Toda visokora-
sli srednji branilec bo 
vedno tisti igralec, ki je 
praktično brez praske 
preživel tragično 
prometno nesrečo, ki 
je pred leti globoko 
zarezala v mladinski 
pogon Maribora. Žiga je 
v njem zrasel in psihično 
okreval, se vrnil 
močnejši kot kadarkoli 
in v vsem svojem sijaju 
zablestel na severnem 
Primorskem, precej 

bližje domačim krajem. 
V dresu Gorice je zanes-
ljiv v obrambnih nalogah 
in vse pogumnejši tako 
pri organizaciji igre kot 
pri izletih v kazenske 
prostore nasprot-
nikov; je na odlični poti 
k uresničitvi sanj, pa naj 
gre za klubske ambicije 
ali za načrte, povezane z 
izbrano vrsto. Že nekaj 
časa barve Slovenije 
brani v mladi izbrani 
vrsti, nihče pa ne bo 
presenečen, če bo eden 
od njegovih skokov 
vključeval tudi skok v 
članski dres z državnim 
grbom.

Triindvajsetletnik, 
doma iz Žirov, se je 
v svoji drugi sezoni v 
dresu Domžal uveljavil 
kot eden od stebrov 
v domžalski ekipi. 
Do 33. kroga v tem 
prvenstvu je nanizal 
kar 60 ligaških nas-
topov v domžalskem 
dresu, prav vse kot 
član začetne enajs-
terice rumenih, kar 
nedvomno potrjuje nje-
govo izjemno pomem-
bno vlogo v osrčju 
domžalske obrambe. 
Pri trenerju Simonu 
Rožmanu uživa veliko 
zaupanje, saj je dokazal, 

da se nanj lahko vselej 
zanese. S svojimi 194 
centimetri je v skoku 
nevaren tudi pred 
nasprotnimi vrati, kar 
potrjujejo trije zadetki, 
ki jih je že dosegel v tej 
sezoni. Njegova tržna 
vrednost znaša 600 
tisoč evrov, spregledali 
pa ga niso niti selek-
torji reprezentanc. Bil 
je član vseh mlajših 
reprezentančnih sele-
kcij, članski selektor 
Matjaž Kek pa ga je 
januarja povabil na pri-
prave v Španijo, kjer je 
odigral tudi prijateljsko 
srečanje s Kitajsko.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA MLADEGA IGRALCA IN NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

TILEN KLEMENČIČ

ŽIGA LIPUŠČEK
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Ko mu je Maribor pred 
časom nadel dres s 
kultno število deset, 
se je moral Hotić 
spoprijeti tako z njeno 
simboliko kot z dejan-
sko odgovornostjo, ki 
jo je prinašala ena od 
osrednjih vlog v zasedbi 
najbolj trofejnega 
slovenskega kluba. 
Olepševali bi, če bi trdili, 
da mu je takoj steklo 
kot po maslu – ravno 
nasprotno. Toda ko se 
je našel, je začelo post-
ajati jasno, kaj so videli 
v njem in za kakšnega 
igralca dejansko gre; 
v tej sezoni še bolj 

kot kadarkoli. Ključna 
vloga v vijoličastem 
moštvu, atraktivni za-
detki, trkanje na vrata 
slovenske reprezent-
ance in odprta marsi-
katera pot. Vse to mu 
je prineslo tekmov-
alno obdobje dokončne 
potrditve, ki je hkrati 
njegova odskočna 
deska. Nemogoče je 
reči, kje so njegove 
meje, a če bo nadalje-
val po začrtani poti in 
obenem brzdal svoj 
nekoliko nemirni značaj, 
gre njegova prihodnost 
s te točke lahko le še 
navzgor.

Slovenska liga je že 
pred časom dosegla 
stopnjo, na kateri ima 
lahko svoje ikone. In 
on je nedvomno ena 
od njih, pa naj gre za 
edinstveno lahkoten 
temperament, smisel 
za humor, prepoznaven 
slog igre, veličastne 
proste udarce ali pa 
ciljanje glav lastnih 
branilcev s streli iz kota 
in predložki. Le redki 
nogometaši so tako 
zaznamovali to sezono, 
le redki nogometaši 
so se tako večplastno 
izpostavili v katerikoli 
sezoni dosedanje 

zgodovine slovenskega 
klubskega nogometa. 
Človek izrazitega 
navdiha, ki mu je treba 
verjeti in vanj zaupati, 
če želite od njega dobiti 
tisto, kar je sposoben 
dati. V zelo kratkem ob-
dobju je znal biti na dnu 
in na vrhu, preden se je 
utrdil kot stalnica, brez 
katere si slovenske lige 
ne znamo predstavljati. 
A si jo bomo morali, če 
bodo njegovo daljinsko 
vodeno levico kdaj ho-
teli imeti v katerem od 
donosnejših nogomet-
nih okolij. In bržkone jo 
bodo.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

AMIR DERVIŠEVIĆ

DINO hOTIĆ

NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)
Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)
Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)
Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)
Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)
Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)
Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)
Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)
Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)
Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)
Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)
Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)
Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)
Rok Sirk (Mura)



18

Nogometna Gala SPINS XI 2019

NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)

Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)

Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)

Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)

Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)

Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)

Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)

Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)

Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)

Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)

Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)

Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)

Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)

Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)

Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)

Rok Sirk (Mura)

Njegov prihod v 
Slovenijo je bil za mar-
sikoga presenečenje, 
saj je navsezadnje še 
pred kratkim veljal za 
enega boljših vezistov 
madžarske lige. Stroko-
vnjaki so mu napove-
dovali sanjski prestop 
v Nemčijo, na koncu pa 
se je odločil za Poljsko, 
a tam v dresu Wisle ni 
nikoli zaigral. Selitev 
v Olimpijo je bila 
nekakšen poskus obu-
ditve kariere in izkazala 
se je za zadetek v pol-
no. Tehnično izjemno 
podkovani nogometaš 
sredine igrišča se 

je s svojimi nepred-
vidljivimi potezami in 
spretnimi preigravanji 
nemudoma prikupil 
petični ljubljanski no-
gometni javnosti. Suljić 
je v tej sezoni izstopal 
predvsem s podajami, 
saj ga v Olimpiji ni bilo 
junaka, ki bi večkrat 
podal za zadetek. Vtis, 
ki ga je pustil v svoji 
prvi sezoni v Sloveniji, 
bi bil še boljši, če bi iz 
ugodnih položajev, v 
katere je prihajal dokaj 
zlahka, večkrat streljal 
proti golu. Ne glede 
na to je izstopal tako v 
klubu kot v ligi.

Njegova sezona 
2018/19 je bila kot nje-
gova celotna kariera 
– razburkana z vzponi 
in padci. Bil je na dnu, 
bil je na nebu. In tudi 
pridno trkal na vrata 
nogometnega raja. 
Poleti se je sporekel 
z Ilijo Stolico, pozimi 
pa je bil kratek čas 
celo na stranskem tiru, 
saj je bil prepričan, 
da bo odšel drugam. 
Pravi razcvet je nato 
doživel po prihodu 
Safeta Hadžića na 
klop zmajev; takrat je 
začel igrati kot v zlatih 
letih svoje kariere. 

Na nešteto tekmah 
Olimpije je bil mož 
odločitve. Zabijal 
je gole in jih hkrati 
pripravljal soigralcem 
ter bil pogosto najbolj 
borben nogometaš 
na zelenici. Čeprav se 
bliža koncu pogodbe 
z zeleno-belimi, niti za 
trenutek ni vzbudil vti-
sa, da mu je vseeno, kaj 
bo z njegovim klubom. 
To so seveda odlike 
pravih profesionalcev, 
Rok Kronaveter pa je 
vnovič dokazal, da ga 
tudi v nogometnem 
znanju v slovenski ligi 
zlepa ne prekaša nihče.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

ROK KRONAVETER

ASMIR SULJIĆ
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To je preprosto edini 
rek, s katerim se ga da 
opisati – je kot vino; 
starejši je, boljši je. 
No, malce karikirano 
seveda … Vendarle 
so leta – teh ima 35 
– Marcosu Tavaresu 
že prišla do živega. 
Kapaciteta pljuč se je 
zmanjšala, mišice se 
hitreje utrudijo kot 
nekoč. Toda nogomet-
no znanje ostaja. In 
tudi v tej sezoni je 
bil Brazilec s sloven-
skim potnim listom 
nepogrešljiv člen 
mariborske zasedbe. 
Velikokrat je v igro 

vstopil s klopi, kljub 
temu pa se je podpisal 
pod kar nekaj ključnih 
zadetkov. In jasno s 
tem še okrepil svoj 
položaj na vrhu lest-
vice najboljših strelcev 
slovenske lige vseh 
časov. V tej sezoni mu 
je sicer uspelo še nekaj 
za zgodovino: postal 
je nogometaš, ki je od 
osamosvojitve dalje 
med vsemi največkrat 
v igro prišel s klopi. Da 
se bliža koncu kariere, 
ni dvoma, a da lahko ne 
glede na vse Mariboru 
da še veliko, prav tako 
drži kot pribito.

Iz Italije se je vrnil, da 
bi redno igral tudi v 
članski kategoriji, po 
prestopu v Maribor pa 
je potreboval le leto 
dni, da si je priigral 
prestop tja, kjer se 
cedita med in mleko. 
Jan Mlakar zaključuje 
svojo pustolovščino v 
dresu Maribora, saj bo 
v prihodnje igral v elitni 
premier ligi, kjer bo 
nosil dres Brightona. 
Slednji je zanj plačal 
kar tri milijone evrov 
in s tem še dodatno 
potrdil, da je Mlakar 
svetla prihodnost slov-
enskega nogometa. 

Nekdanji član Fioren-
tine se je z igrami v 
Ljudskem vrtu otre-
sel etikete velikega 
talenta in dokazal vse 
svoje sposobnosti. 
Hitrost, moč in nos za 
gol so odlike sodobnih 
napadalcev – in šele 
20-letni fant iz okolice 
Ljubljane ima vse to. 
Če zaradi poškodbe 
ne bi izpustil kar nekaj 
tekem, bi bil pogled 
na vrh lestvice strel-
cev zagotovo precej 
drugačen, kljub temu 
pa se nad doseženo 
bero nikakor ne more 
pritoževati.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA MLADEGA IGRALCA IN NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

JAN MLAKAR

MARCOS TAVARES

NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)
Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)
Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)
Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)
Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)
Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)
Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)
Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)
Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)
Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)
Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)
Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)
Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)
Rok Sirk (Mura)
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NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)

Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)

Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)

Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)

Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)

Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)

Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)

Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)

Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)

Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)

Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)

Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)

Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)

Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)

Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)

Rok Sirk (Mura)

Dejstvo, da se napada-
lec moštva, ki se bori za 
obstanek v ligi, potegu-
je za naslov najboljšega 
strelca tekmovanja, je 
prav gotovo vredno vs-
ega spoštovanja. Luka 
Majcen je eden izmed 
najizkušenejših mož 
Triglava, ki ima zasedbo 
v največji meri sestav-
ljeno iz mladih igralcev. 
Njegova vloga je zato še 
nekoliko pomembnejša, 
na igrišču predstav-
lja podaljšano roko 
trenerja, med soigralci 
pa je njegov glas veliko 
vreden. Zaradi karak-
teristik, ki jih premore 

kot nogometaš, 
ga spoštujejo tudi 
nasprotniki, večkrat 
je bilo mogoče slišati, 
da Triglav brez Ma-
jcna še zdaleč ni tako 
močen kot z njim. 
Za nameček je z 48 
doseženimi zadetki že 
pred koncem prvenstva 
konkretno presegel 
svojo dozdajšnjo 
najboljšo znamko – v 
sezoni 2011/12 je zadel 
desetkrat. Pri 29 letih 
še ni okusil igranja v 
tujini, poleti mu poteče 
pogodba in bi se mu 
lahko uresničila tudi ta 
želja.

Na sončni strani Alp ni 
mogoče nositi težjega 
nogometnega bremena. 
Če se vam je kdaj zdelo, 
da je igranje v napadu 
kluba z lastnim očetom 
v vlogi športnega 
direktorja prednost, to 
drži le delno. Sploh če je 
ta oče najboljši strelec 
v zgodovini slovenske 
reprezentance in ne 
moreš narediti niti ko-
raka, ne da bi te z njim 
povezovali in primerjali 
na vse mogoče načine; 
doma in zelo hitro tudi 
po svetu, kjer gre za 
enega najbolj znanih 
slovenskih nogometnih 

priimkov. Napadalec 
Maribora se z vsem 
skupaj dobro spopri-
jema, in čeprav morda 
še ni povsem stopil 
iz sence, gradi pov-
sem svoje ime, pov-
sem svojo identiteto. 
Predvsem s svojo 
neusmiljenostjo pred 
golom in z izjemnim 
občutkom za doseganje 
zadetkov je pri Mari-
boru nepogrešljiv, pre-
poznaven v širših krogih 
in odločen, da se bomo 
o njegovih dosežkih 
kmalu pogovarjali 
popolnoma ločeno od 
imenitnih Zlatkovih.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

LUKA ZAhOVIĆ

LUKA MAJCEN
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Mura je v letošnji sezo-
ni znova zaigrala v prvi 
ligi in postala veliki 
hit. Kot nekaj igralcev 
v kadru soboškega 
kluba. Potem ko je Rok 
Sirk lani v drugi ligi se-
zono zaključil pri 15 za-
detkih, je tudi v letošnji 
po 33 odigranih krogih 
pri enaki številki, pa 
sezone še zdaleč ni 
konec. Skratka 25-letni 
koroški napadalec 
je tudi po preskoku 
kakovostnega ranga 
zelo konstanten in 
Muro drži v krogu ekip, 
ki se borijo za »evrop-
sko« četrto mesto. V 

zadnjih tednih je ujel 
pravo formo, kar je 
ne nazadnje dokazal 
tudi proti svoji nek-
danji ekipi, Mariboru, 
z dvema zadetkoma 
na zadnjem štajersko-
prekmurskem derbiju. 
V maju pa je zadetek 
dosegel še proti 
Rudarju in Krškemu. 
Za nogometašem, ki je 
pri 16 letih razmišljal 
o koncu kariere zaradi 
hude poškodbe kolena, 
je torej zelo dobra 
sezona, s katero se je 
prerinil v kategorijo 
najboljših slovenskih 
napadalec v PLTS.

Ko je poleti 2017 prišel 
v Domžale, je Shamar 
Nicholson predstavljal 
veliko presenečenje. 
Seveda to ni bilo prav 
nič čudnega, ko pa je šlo 
za povsem neznanega 
nogometaša, ki še ni 
imel stika z evropskim 
nogometom, zato 
je bil še toliko večja 
neznanka. Sprva je 
potreboval nekaj časa, 
da se je privadil na 
novo okolje, toda glede 
na telesne lastnosti 
in tisto, kar je nekaj 
mesecev po prihodu 
prikazal na igrišču, je 
bilo hitro jasno, da bi 

lahko postal pomem-
ben člen domžalskega 
moštva. In prav to se 
je uresničilo; v tekoči 
sezoni se je nje-
gova minutaža izdatno 
povečala in dobil je 
zelo pomembno vlogo 
v ekipi, ki jo je znal tudi 
s pridom izkoristiti. V 
27 nastopih je v polno 
meril dvanajstkrat, kar 
ga uvršča celo na prvo 
mesto klubske lestvice 
strelcev, z dobrimi 
predstavami pa se je 
22-letni jamajški na-
padalec že znašel tudi 
v beležnici marsikat-
erega lovca na talente.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA MLADEGA IGRALCA IN NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠO ENAJSTERICO SEZONE

ShAMAR NIChOLSON

ROK SIRK

NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)
Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)
Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)
Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)
Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)
Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)
Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)
Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)
Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)
Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)
Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)
Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)
Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)
Rok Sirk (Mura)
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Osmo celotno sezono 
in skupaj že deveto 
je Darko Milanič z 
vmesnim premorom v 
Mariboru, samo lani se 
je v tem času zgodilo, 
da v kakšni sezoni ni 
osvojil niti ene lovorike. 
V letošnji se je z ekipo 
spet vrnil na stara pota, 

po letu 2013 ima znova 
priložnost osvojiti 
dvojno krono. Maribor 
je od začetka prvenstva 
zanesljivo korakal proti 
naslovu državnega pr-
vaka, to je med drugim 
pomenilo, da so bili 
vijoličasti kar 17 krogov 
neporaženi v domači 

ligi. Tudi v Evropi je bil 
štajerski ponos pod 
Milaničevim vodstvom 
tisti, ki je, tako kot že 
tolikokrat prej v zadnjih 
letih, znova dostojno 
zastopal slovenski no-
gomet, samo en poraz 
na šestih tekmah je bil 
žal usoden.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA TRENERJA

DARKO MILANIČ

Zdi se, da je v Sloveniji 
vse več tistih, ki 
stiskajo pesti za 
Domžale ali simpa-
tizirajo z njimi, razlog 
za to pa je slog njihove 
igre. To je lahko največji 
kompliment za Simona 
Rožmana, ki končuje 
tretjo sezono na klopi 

rumene družine. Težnja 
igrati všečen, privlačen 
nogomet je vedno na 
prvem mestu, ljudje to 
znajo ceniti. Ali kot pra-
vi Rožman, v Domžalah 
vedo, kako se igra, če 
želiš nekaj pomeniti 
tudi v Evropi. V tej 
sezoni so se morali v 

njej posloviti brez po-
raza, v prvenstvu pa so 
Rožmanovi varovanci 
najbližji zasledovalci 
velikih dveh. In pri tem 
mu uspeva vedno znova 
priključevati in uveljavl-
jati mlade nogometaše, 
še ena stvar, za katero 
si zasluži pohvale.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA TRENERJA

SIMON ROŽMAN

Vprašajte navijače 
Mure in pri marsikater-
em boste na vprašanje, 
kdo je največja zvezda 
ekipe, njeno prvo ime, 
dobili odgovor Ante 
Šimundža. Poskrbel je, 
da sta Murska Sobota 
in vso Prekmurje to leto 
spet dihala nogometno, 

da je bila Fazanerija kraj 
množičnega zbiranja. 
V prvi sezoni po vrnitvi 
v prvoligaško druščino 
je Mura prikazala nekaj 
izjemnih predstav, viso-
ka domača zmaga nad 
Mariborom in remi v 
Stožicah sta bila najbrž 
krona vsega, obakrat 

pred številčno črno-
belo navijaško množico. 
Šimundža ima status 
junaka, podaljšanje 
pogodbe še pred 
koncem sezone je med 
navijači sprožilo veliko 
navdušenje. Prepričani 
so, da je najboljši mož 
za vse višje ambicije.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA TRENERJA

ANTE ŠIMUNDŽA

NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)

Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)

Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)

Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)

Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)

Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)

Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)

Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)

Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)

Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)

Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)

Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)

Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)

Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)

Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)

Rok Sirk (Mura)
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Napadalec iz Ajdovščine 
je večino kariere 
preživel v Mariboru, kjer 
je veljal za velik up, toda 
v vijoličastem dresu ni 
dobil prave priložnosti 
za dokazovanje, zato 
je srečo poiskal drugje. 
Našel jo je v Radomljah, 
kamor je bil v prejšnji 

sezoni posojen, v tej pa 
je njihov polnopravni 
član. In prav letošnja 
sezona bo zanj očitno 
prelomna. Strelsko je 
v izjemni formi, zato 
bi se lahko zgodilo, 
da bo poskrbel za nov 
mejnik v drugi ligi. Dva 
kroga pred koncem 

tekmovanja je namreč 
pri 32 zadetkih. S tem 
je izenačil rekord, ki ga 
skupaj držita Mirnes 
Ibrahimović in Oliver 
Bogatinov, toda pred 
njim je še 180 minut 
igre, tako da ima več kot 
dovolj časa, da ga tudi 
preseže.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA IGRALCA V 2. SNL

ANEL hAJRIĆ

Sežanski Tabor pred-
stalja eno najprijetnejših 
presenečenj drugoli-
gaškega tekmovanja. 
Odlične predstave so 
Kraševce pripeljale 
na rob napredovanja 
v prvo ligo. Ekipe, ki jo 
vodi Andrej Razdrh, pa 
si skoraj ne moremo 

predstavljati brez 
Leona Severja. Enaind-
vajsetletni vezist je pred 
slabima dvema letoma 
v Tabor prišel iz Kopra 
in hitro postal eden nje-
govih najpomembnejših 
členov. Nič drugače ni 
niti zdaj, ko se Tabor bori 
za vrnitev v prvoligaško 

konkurenco, v kateri je 
nazadnje igral v sezoni 
2000/01. V sežanskem 
klubu Severja zelo cenijo 
in se zavedajo njegove 
vloge v moštvu, zato 
so marca z motorjem 
svoje ekipe sodelovanje 
podaljšali še za nadaljnji 
dve leti.

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA IGRALCA V 2. SNL

LEON SEVER

V drugi ligi je veliko 
igralcev, ki se lahko 
pohvalijo s prvoligaško 
kakovostjo, v to skupino 
gotovo spada Mustafa 
Nukić. Še več, ni jih malo, 
ki zagotavljajo, da je 
najboljši igralec 2. SNL, 
Bravo tudi ali predvsem 
na njegovih krilih drvi 

proti eliti. Tehnično 
je izjemno podkovan, 
užitek je spremljati 
njegova preigravanja, 
razliko prav tako delajo 
nepredvidljive ideje v 
igri. Pri 28 letih mu ne 
manjka niti izkušenj, ki 
so nadvse pomembne, 
večno vprašanje pa 

ostaja, zakaj nase v za-
dostni meri ni opozoril 
v prvoligaški druščini? 
Morda zaradi včasih 
vendarle pretirane 
igrivosti, ki pa hkrati 
razkriva, da v rume-
nem dresu zasedbe iz 
prestolnice v igranju 
nogometa zares uživa. 

KANDIDAT ZA NAJBOLJŠEGA IGRALCA V 2. SNL

MUSTAFA NUKIĆ

NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)
Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)
Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)
Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)
Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)
Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)
Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)
Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)
Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)
Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)
Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)
Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)
Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)
Rok Sirk (Mura)
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Beltinčanke, ki tekme ig-
rajo v bližnjih Bratoncih, 
so po dveh letih čakanja 
prvenstveno lovoriko 
vrnile na ravnico, ki se je 
veselijo sedmič. Nadvse 
pomemben delež k 
tako zelo želenemu 
uspehu je prispevala 
izjemna Špela Kolbl, ki 

v povprečju dosega več 
kot dva gola na tekmo. 
Naziv strelske kraljice 
je logična posledica, 
20-letna študentka 
iz Murske Sobote, 
ki obožuje Cristiana 
Ronalda, je kakopak 
pomemben člen tudi 
izbrane vrste. In bo 

še nekaj časa, poleg 
učinkovitosti pa je njeno 
močno orožje hitrost. 
Prav gotovo je ena od 
najhitrejših slovenskih 
igralk, še v bližnji pre-
teklosti se je spogle-
dovala tudi z atletiko, 
nekaj časa je oba športa 
trenirala hkrati.

KANDIDATKA ZA NAJBOLJŠO IGRALKO V 1. SŽNL

ŠPELA KOLBL

Je otrok prekmurskega 
kluba, ki je v veliki meri 
zaznamoval ženski 
nogomet na Sloven-
skem, in vsekakor eno 
najmočnejših orožij 
aktualnih prvakinj. 
Štiriindvajsetletnica 
iz Brezovice pri Veliki 
Polani nadzira dogajanje 

na sredini igrišča. Je 
nekoliko bolj obrambno 
usmerjena, pa nad-
vse disciplinirana in 
odgovorna, a se odlično 
znajde tudi v napadalnih 
akcijah, mreže trese 
dokaj pogosto. Dekle, 
ki ji je bil nogomet tako 
rekoč položen v zibelko, 

igrali so ga namreč njen 
oče in brata, ima tudi 
posebnost, s kakršno se 
lahko pohvalijo le redke 
igralke. In redki igralci. 
To so goli neposredno iz 
kota, v dozdajšnji karieri 
jih je na tak način doseg-
la že kar nekaj, uspelo ji 
je tudi v aktualni sezoni. 

KANDIDATKA ZA NAJBOLJŠO IGRALKO V 1. SŽNL

ANJA PRŠA

V Pomurju je naredila 
svoje prve nogometne 
korake in prišla do 
statusa prepoznavnih 
igralk na sončni strani 
Alp. Kljub mladosti se 
lahko pohvali že z več 
kot 100 prvoligaškimi 
nastopi, tako kot v 
beltinski zasedbi 

obrambi poveljuje tudi 
v slovenski izbrani vrsti. 
Toda ni veliko manjkalo, 
da bi jo spremljali v 
drugačni vlogi. V mlajših 
selekcijah jo je namreč 
odlikovala izjemna vs-
estranskost, bile so tudi 
tekme, na katerih se je 
preizkusila kot vratarka. 

Danes bodo mnogi 
potrdili, da je bržčas 
najboljša branilka v ligi. 
Mladenka iz Šafarskega 
je odlična skakalka, tek-
micam »ne dovoli« priti 
blizu vrat, tudi po njeni 
zaslugi je žoga v mreži 
prvakinj prej izjema kot 
pravilo. 

KANDIDATKA ZA NAJBOLJŠO IGRALKO V 1. SŽNL

ŠPELA ROZMARIČ

NOMINIRANCI  
SPINS XI 2019

NAJ IGRALEC V 1. SNL
Saša Ivković (Maribor)

Senijad Ibričić (Domžale)
Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAJ MLADI IGRALEC
Jan Mlakar (Maribor)

Shamar Nicholson (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

NAJ TRENER
Darko Milanič (Maribor)

Simon Rožman (Domžale)
Ante Šimundža (Mura)

NAJ IGRALEC V 2. SNL
Anel Hajrić (Radomlje)

Leon Sever (Tabor Sežana)
Mustafa Nukić (Bravo)

NAJ IGRALKA V 1. SŽNL
Špela Kolbl (Pomurje)

Anja Prša (Pomurje)
Špela Rozmarič (Pomurje)

NAJBOLJŠA ENAJSTERICA 
SEZONE

VRATARJI
Jasmin Handanović (Maribor)

Kenan Pirić (Maribor)
Matko Obradović (Mura)

BRANILCI
Saša Ivković (Maribor)
Martin Milec (Maribor)

Mitja Viler (Maribor)
Žiga Kous (Mura)

Klemen Šturm (Mura)
Špiro Peričić (Mura)

Tilen Klemenčič (Domžale)
Žiga Lipušček (Gorica)

ZVEZNI IGRALCI
Amir Dervišević (Maribor)

Dino Hotić (Maribor)
Rok Kronaveter (Olimpija)

Asmir Suljić (Olimpija)
Senijad Ibričić (Domžale)

Rudi Požeg Vancaš (Celje)

NAPADALCI
Jan Mlakar (Maribor)

Marcos Tavares (Maribor)
Luka Zahović (Maribor)

Luka Majcen (Triglav)
Shamar Nicholson (Domžale)

Rok Sirk (Mura)
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Vijol’čna kri za vse ljudi. 
Sedmič. Septembra 
lani je bilo v Ljudskem 
vrtu spet živahno in 
dobrodelno. Akcija je 
še enkrat pokazala, da 
»Mi skupaj eno smo« 
ni le slogan. Zbrali so 
namreč 85.050 mL krvi, 
kar je dosedanji rekord. 
Na krvodajalski akciji 
so imeli 219 sprejemov 
in 189 odvzemov.

Da velja za eno najbolj 
obiskanih in odmevnih 
akcij, govori tudi de-
jstvo, da je prvi darova-
lec prišel že uro pred 
začetkom. »Hvaležni 
smo NK Maribor, ki z 
organizacijo te izredno 
pomembne akcije 
rešuje zaloge krvi 
v severovzhodnem 
delu Slovenije. To 
nam veliko pomeni, 
lažje bomo delali. V 
preskrbi s krvjo, v 
sistemu krvodajalstva 
pa izvajamo v pov-
ezavi s klubom dvojno 
aktivnost. Ob skrbi 
za nemoteno zdrav-
ljenje bolnikov veliko 
pomeni tudi promocija 
krvodajalstva, ki je in-
vesticija za prihodnost. 
Glas športnikov, ki se 
pojavijo ali med darov-
alci ali kot podpora 
akciji, je glas v deveto, 
morda celo dvajseto 
vas. Hvala vsem,« je 
poudarila Erika Kavaš, 
dr. med., spec. transf. 
med.

Dragoceno življenjsko 
tekočino je daroval 
tudi Darko Milanič, 
krvodajalce pa so v 
imenu ekipe prišli 
pozdravit Dino Hotić, 
Blaž Vrhovec in 
Martin Milec, ki zaradi 
poškodbe ne more 
vaditi s polno obremen-
itvijo, tako da se je želel 
pridružiti darovalcem: 
»Rad bi se v imenu 
igralcev zahvalil vsem 
za množično udeležbo. 
Veseli takšen odziv in 
lepo je, da imamo že 
sedmo leto zapored v 
Ljudskem vrtu, v srcu 
našega mesta, darov-
alce, ki se v takšnem 
številu udeležijo 
akcije. Hotel sem 
biti krvodajalec že 
pred leti, a se zaradi 
treningov nisem mogel 
udeležiti akcije. Danes, 
ko bi se lahko, pa so 
me zaradi določenih 
tablet, ki jih jemljem 
proti alergiji ob pojavu 
cvetnega prahu v tem 
obdobju, žal odklonili. 
Upam, da bom morda 
lahko pomagal nasled-
nje leto.«

Ob zbiranju življenjske 
tekočine, ki jo v zdravs-
tvenih ustanovah 
vedno potrebujejo, so 
dobili tudi nove podpis-
nike izjav o darovanju 
organov. Števec VJLV 
je zdaj dosegel številko 
392.

DRUŽBENOODGOVOREN PROJEKT

MARIBOR
VIJOL’ČNA KRI ZA VSE LJUDI
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Zadnja tekma v 
jesenskem delu v 
domžalskem športnem 
parku ni bila le tek-
movalno obarvana, 
ampak je imela tudi 
dobrodelno noto. Kot 
vsako leto do zdaj so 
se namreč Domžalčani 
tudi tokrat pridružili 
akciji pod okriljem An-
ine zvezdice – organi-
zacije, s katero klub 
že vrsto let uspešno 
in z veseljem sodeluje. 
S pomočjo navijačev, 
ki se vselej odlično 
odzovejo na tovrstne 
akcije, so zbrali veliko 
količino prehrambenih 

izdelkov z daljšim 
rokom uporabe, ki so 
bili namenjeni družinam 
in posameznikom 
v stiski. K akciji so 
znova pristopili tudi 
domžalski nogometaši, 
trenerji, zaposleni, prav 
tako gostje iz Krškega, 
ki so se prijazno odzvali 
na dobrodelno akcijo.

»Vrsto let že s 
ponosom in iskrenim 
veseljem sodelujemo z 
dobrodelno organizaci-
jo Anina zvezdica, ki 
opravlja čudovito delo. 
V prazničnem decem-
bru, ko je obdarovanje 

samoumevno, mar-
sikdo žal še vedno trpi 
pomanjkanje, zato smo 
se znova odločili, da 
našo tekmo izkoris-
timo za dober na-
men. Skupaj z našimi 
zvestimi navijači, 
našimi nogometaši, 
zaposlenimi in seveda 
tudi s pomočjo gostov 
iz Krškega smo zbrali 
veliko hrane z daljšim 
rokom uporabe, ki bo 
namenjena družinam in 
posameznikom v stis-
ki. Veseli nas, da smo 
lahko znova pomagali, 
kar je navsezadnje 
ena temeljnih vrednot 

našega kluba,« je de-
jala poslovno-finančna 
direktorica Tina Jeklič, 
ena izmed pobudnic 
klubskega sodelovanja 
z organizacijo Anina 
zvezdica.

V imenu Anine zvezdice 
se je vsem sodelujočim 
zahvalila tudi njena 
ustanoviteljica Ana 
Lukner Roljić: »Vedno 
pravim, da dajati 
pomeni zares živeti. 
Res ni lepšega kot nas-
meh družine, otroka, 
posameznika, ki mu 
na kakršenkoli način 
pomagaš ter narišeš 

nasmeh na obraz. 
Sočutje, spoštovanje 
in ljubezen ... To je 
tisto, kar šteje, in 
tako malo je iskreno 
potrebno, da pridemo 
do tega. Zelo sem pon-
osna na sodelovanje z 
NK Domžale, saj smo 
skupaj resnično že 
ogromno naredili in 
osrečili mnogo družin. 
Za vso podporo se 
vsem sodelujočim iz 
srca zahvaljujem ter se 
hkrati veselim na-
daljnjega sodelovanja 
z domžalskim klubom. 
Hvala vam, zvezdice!«

DRUŽBENOODGOVOREN PROJEKT

DOMŽALE
AKCIJA POD OKRILJEM  

ANINE ZVEZDICE 
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Ključni projekt s tega 
področja, ki so ga v 
lanskem letu večkrat 
izvajali v nogometnem 
klubu Olimpija, se je 
nanašal na pomoč 
mladostnikom z veden-
jskimi in čustvenimi 
težavami iz doma 
Malči Beličeve in na 
njihovo vključevanje v 
športna dogajanja, ki jih 
organizira Olimpija. Več 
skupin mladostnikov 
so povabili na tekme 
Olimpije, kjer so bili 
tudi posebni gostje 
predsednika Olimpije 
Milana Mandarića. 

Večni derbi, spom-
ladanski obračun 
Olimpije in Maribora 
v Stožicah, je bil tako 
nekaj posebnega iz 
različnih razlogov. 
Odličnemu vzdušju, do-
bri in borbeni predstavi 
Olimpije ter ogromne-
mu številu oglednikov 
in agentov iz tujine je 
klub dodal še posebno 
noto. Predsednik Milan 
Mandarić je namreč v 
svojo družbo povabil 
učence Mladinskega 
doma Malči Beličeve, 
ki skrbi za vzgojo in 
izobraževanje otrok 

ter mladostnikov s 
čustvenimi in veden-
jskimi težavami. Preds-
ednik jih je sprejel v 
VIP-prostoru stadiona 
Stožice in jih presenetil 
ter jih odpeljal do zele-
nice, kjer so se fotogra-
firali skupaj z njim in 
nogometaši Olimpije.
V klubu verjamejo, da 
je bil derbi tudi za njih 
posebno doživetje.

DRUŽBENOODGOVOREN PROJEKT

OLIMPIJA
POMOČ MLADOSTNIKOM  
IZ DOMA MALČI BELIČEVE 
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 Začetek razvoja 
programov celostnega 
razvoja športnikov, z 
izjemo nekaterih držav 
EU, ne sega daleč v 
preteklost. V Sloveniji 
so kljub nekaterim 
dejavnostim, ki jih 
z dobrimi rezultati 
v praksi že izvajata 
Sindikat športnikov 
Slovenije in Sindikat 
profesionalnih igralcev 
nogometa Slovenije, 
takšne vsebine novost. 
Poleg peščice evrop-
skih držav (Anglija, 
Škotska, Irska, Francija 
in Danska) so tovrstni 
programi mnogo bolj 
razviti v profesionalnih 
ligah Združenih držav 
Amerike, Avstralije 
in Nove Zelandije. V 
državah EU so de-
javnosti programov 
celostnega razvoja 
športnikov v okviru 
smernic delovanja 
in politike športa 
uvrščene med vs-
ebine programov tako 
imenovane druge 
kariere (Dual Career). 
Posebnost in vsekakor 
tudi prednost omen-
jenih programov je v 
tem, da vsaki športni 
ekipi oziroma posa-
meznemu športniku 
zagotovijo usmerjeval-
ca celostnega razvoja 
športnika, v angleškem 

jeziku imenovanega 
PDM (Player Develop-
ment Manager); ta 24 
ur na dan in 7 dni na 
teden sledi športniku 
in ga nadzoruje, 
skrbi za njegovo dobro 
počutje, mu pomaga 
pri pomembnih 
odločitvah, ga usmerja, 
mu svetuje ali morda 
z njim sklene celo 
prijateljsko vez.
 
Osrednji namen 
programov celost-
nega razvoja oseb-
nosti nogometašev je 
spodbujanje osebnega 
in profesionalnega 
razvoja ter dobrega 
počutja športnikov, 
ustvarjanje lastne 
identitete, iskanje 
predmetov njihovega 
zanimanja in olajšan 
prehod posameznikov 
v obdobje po zaključku 
nogometne kariere ozi-
roma pri iskanju nove 
zaposlitve.
 
Programi celostnega 
razvoja športnikov 
vključujejo mnoge 
dejavnosti: nenehno 
skrb za izboljšanje 
njihovega počutja med 
kariero in po njej ter 
pobude na področju 
izobraževanja, 
duševnega zdravja, 
podpornih storitev 

in razvoja usposo-
bljenosti tistih, ki 
delajo z njimi; dostop 
do formalnih in nefor-
malnih izobraževalnih 
programov, programov 
usposabljanj in progra-
mov vseživljenjskega 
učenja, ki bodo 
izboljšali njihove 
zaposlitvene možnosti; 
dostop do neformalnih 
izobraževalnih pro-
gramov finančnega 
svetovanja in opis-
menjevanja, ki bodo 
zagotavljali socialno 
varnost športnikov 

po končani kari-
eri; spodbujanje 
spoštovanja, vljudnosti 
in upoštevanja razno-
likosti med športniki 
v sklopu progra-
mov ozaveščanja o 
kulturnih, rasnih in 
verskih razlikah ter 
spolni usmerjenosti; 
ustvarjanje varnega 
delovnega okolja, ki 
podpira in spodbuja 
razvoj ter blaginjo vseh 
športnikov, vključno 
z individualno obrav-
navo in nemotenim 
dostopom do mreže 

psihologov in usposo-
bljenih posameznikov 
(tako imenovanih 
usmerjevalcev raz-
voja športnika), ki 
podpirajo mentalno 
zdravje športnika in 
njegovo dobro počutje; 
izobraževanje o 
pravicah, obveznostih 
in standardih pro-
fesionalnosti, ki so 
potrebni tako na 
nogometnem igrišču 
kot ob njem, ter o 
pomembnosti priprav 
na prehod v obdobje po 
končani športni karieri.

CELOSTNA OBRAVNAVA OSEBNOSTI ŠPORTNIKOV

PROGRAMI CELOSTNEGA  
RAZVOJA OSEBNOSTI  

NOGOMETAŠEV
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 V sklopu dejavnosti 
sindikata Spins bo 
za ustrezno izvajanje 
programov skrb-
ela ena ali več pris-
tojnih (izobraženih 
in usposobljenih) 
oseb. Ciljna skupina 
programov so pred-
vsem nogometašice 
in nogometaši, ki 
nastopajo v kadetskih, 
mladinskih in članskih 
moštvih. Sindikat Spins 
bo v okviru naštetih 
dejavnosti vzpostavil 
informacijsko podporo, 
namenjeno razvijanju 
izobraževalnih in razvo-
jnih načrtov ter načrtov 
za osebni razvoj posa-
meznih športnikov. 
Prav tako bo pripravil 
smernice in merila, 
sprejemljiva za razvoj 
in dobro počutje profe-
sionalnih športnikov, pri 
čemer bodo upoštevani 
mednarodno uvel-
javljeni standardi in 
dokumenti. Po vzoru 
dobrih praks je sindikat 
Spins pripravil obširno 
in konkretno pobudo 
za vključitev tovrstnih 
vsebin v predlog nove 
Kolektivne pogodbe v 
nogometu.
 
Ker je skrb za športnika 
med kariero in nekaj 
prvih let po njenem 
koncu nadvse pomem-
bna, bomo na podlagi 

veljavne zakonodaje 
na področju športa 
v Republiki Sloveniji 
pripravili in izvajali pro-
grame usposabljanja 
za tako imenovane 
usmerjevalce celost-
nega razvoja športnika 
(angl. Player Develop-
ment Manager) ter 
tako ustvarili mrežo 
kompetentnih stroko-
vnjakov.

Sindikat Spins že vrsto 
let aktivno sodeluje pri 
mednarodnem projektu 
dodiplomskega univer-

zitetnega študija na 
daljavo na danski uni-
verzi UCN Denmark. Z 
uspešnostjo pri študiju 
in načinom nadzora 
ter vodenja njihovih 
aktivnosti so slovenski 
športniki, med kat-
erimi so študij zaključili 
tudi nekateri uspešni 
slovenski nogometaši, 
postavili visoka merila 
za vse tiste, ki si bodo 
želeli vpeljati tovrsten 
sistem delovanja.
 Sindikat Spins je v 
pretekli sezoni prav 
tako začel izva-

jati tečaje neformal-
nega vseživljenjskega 
izobraževanja na 
področju osnovnih 
komunikacijskih spret-
nosti. Nogometaši NK 
Domžale in ND Gorica 
so imeli v sklopu svojih 
klubskih obveznosti 
prvi priložnost doživeti 
to novo izkušnjo.
 
Izvedba tovrstnih 
tečajev usposabljanja 
je na področju športa 
v Republiki Sloveniji 
popolna novost. Ni 
treba poudarjati, da 

je izobraževanje, tako 
formalno kot neformal-
no, danes za športnike 
izjemno pomembno, 
še posebno za tiste, ki 
se bližajo koncu svoje 
športne poti.
 
Na treningu komuni-
kacijskih spretnosti 
so športniki razvijali 
veščine, potrebne za 
učinkovito in ustrezno 
komuniciranje tako 
v zasebnem kot 
poslovnem svetu, ter 
jih krepili tako v ustni 
kot pisni obliki in prek 
različnih medijev. Ko-
ristile jim bodo pri ust-
varjalnem sodelovanju 
v njihovem družbenem 
in delovnem okolju ter 
pri reševanju konf-
liktov, ki se pri tem 
pojavijo. Metode dela 
so bile osredotočene 
na prakso in aktivno 
delo udeležencev, 
saj to omogoča hitro 
osvajanje znanj in 
spretnosti ter prenos 
le-teh v vsakdanje 
življenje. Vsebine pre-
davanj so bile prilago-
jene posameznim 
skupinam oziroma 
posameznikom glede 
na predhodno znanje in 
izkušnje s področij, ki 
so jih vključevale.

VODJA  
PROGRAMOV
CELOSTNEGA  

RAZVOJA
ŠPORTNIKOV

FINANČNO  
SVETOVANJE &  

OPISMENJEVANJE

MREŽA PSIHOLOGOV

(INDIVIDUALNO, 
ZAUPNO ...)

ISKANJE ZAPOSLITVE

(ZNANJA, VEŠČINE,  
ZANIMANJE)

IZOBRAŽEVANJE

(PROGRAMI SŠ, 
ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 

USPOSABLJANJA, 
IZPOPOLNJEVANJA)

RAZVOJ OSEBNOSTI 
NA IGRIŠČU IN IZVEN

(MENTALNO ZDRAVJE 
IN DOBRO POČUTJE)

TRANZICIJA (PREHOD) 
V DRUGO KARIERO

ALUMNI
(NEKDANJI ŠPORTNIKI)

KOMUNICIRANJE
ODNOSI Z JAVNOSTMI

(ZASEBNO  
IN POSLOVNO  

KOMUNICIRANJE)
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Pomembno je sodelo-
vati pri upravljanju 
skupne prihodnosti, 
zato so se tudi slov-
enski nogometaši 
pridružili kampanji 
Tokrat grem volit.

Evropska unija se je 
pred prihajajočimi 
volitvami 26. maja 
znašla na točki, ko bo 
njena uspešnost pri 
spopadanju s ključnimi 
izzivi današnjega časa 
usodno določila smer, v 
katero se bo razvijala v 
prihodnosti. Brez pre-
tiravanja lahko rečemo, 
da bo način, kako bo 
obvladala vprašanja 
podnebnih sprememb, 
gospodarskega razvoja, 
zaposlitvenih trans-
formacij in priložnosti, 
staranja prebivalstva, 
digitalizacije, migracij 
in podobno, odločil o 
tem, ali bo na dolgi rok 
preživela in se razvila v 
pomembnega akterja 
globalne politike ali pa 
bo razpadla v množico 
majhnih, med seboj 
tekmujočih držav.

Urejanje omenjenih 
področij pa še zdaleč 
ne bo edina naloga 
evropskih poslancev, 
ki jih bomo izvolili 26. 
maja. Evropska unija v 
stalni in tesni navezi z 
nacionalnimi vladami 
pomembno določa 
mnoga področja, 
pa naj gre za naše 

poklicno udejstvovanje, 
družinsko življenje ali 
preživljanje prostega 
časa, zato je pomem-
bno, da vsi prebivalci 
Evropske unije na 
prihajajočih volitvah 
oddamo svoj glas in 
povemo, v kakšni skup-
nosti si želimo živeti.

Zaradi vsega omen-
jenega je Evropski 
parlament pred meseci 
zagnal kampanjo 
Tokrat grem volit, v 
kateri ob pomoči posa-

meznikov in organizacij, 
ki prepoznavajo očitne 
dobrobiti in potenciale 
evropskega pov-
ezovanja in aktivnega 
državljanstva, spodbuja 
ljudi k oddaji glasu na 
prihajajočih volitvah.

V družbi mnogih drugih 
organizacij se je kam-
panji priključilo tudi 
Svetovno združenje 
nogometnih sindikatov 
(FIFPro) in pod njego-
vim okriljem Sindikat 
profesionalnih igralcev 

nogometa Slovenije 
(Spins). Z njihovo 
pomočjo so se pozivu 
na volišča pridružili tudi 
štirje klubi slovenske 
prve nogometne lige 
Olimpija, Domžale, 
Celje in Gorica.

Njihovi nogometaši so 
ekipi kampanje Tokrat 
grem volit v vid-
eoizjavah zaupali, kaj k 
oddaji glasu na volitvah 
spodbuja njih, in s tem 
pozvali tudi druge, naj 
26. maja odidejo na 

volišča. Vezist Olimpije 
Rok Kronaveter bo tako 
tokrat volil za sodelo-
vanje, ker je »vsak 
posameznik, ne glede 
na to, kako dober je, 
vedno boljši v ekipi«.

Sodelujoči nogometaši 
so tako pokazali, da jim 
je še kako mar za našo 
skupno prihodnost. 
Zato enako storite 
tudi vi. Evropo gradimo 
skupaj, zato je pomem-
ben vsak glas. Če vsi 
volimo, vsi zmagamo!

TOKRAT GREM VOLIT

NOGOMETAŠI GREJO VOLIT.  
KAJ PA TI?
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PREDSTAVLJAMO  
NOVI  
RANGE ROVER EVOQUE

Povprečna poraba goriva: 5,4 - 8,2 l/100km. Emisije CO2: 143 - 188 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6b. Specifične emisije NOx: 3,1 - 75 g/km. 
Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,11 - 0,29 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,03E11 – 1.06E11. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževalcev zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

Namen novega Range Rover Evoquea ni zgolj biti dodaten SUV 
v zgoščenem prometu. Zasnovan je za privabljanje pogledov in 
za nezgrešljivo prepoznavnost s svojimi usklajenimi linijami in 
edinstveno obliko.

Njegovo elegantnost vidite in občutite v prestižni in sofisticirani 
notranjosti, opremljeni z vrhunsko in intuitivno tehnologijo.

Vsakič ko se pojavi, v mesto prinaša pridih elegance, moči in stila!

Avto Aktiv Intermercatus d.o.o. 
Ljubljanska cesta 24 
1236 Trzin

landrover.si
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Izberite katerikoli paket NEO ter mu dodajte še katerikoli  
mobilni paket Naj in ustvarite naj kombinacijo zase.

140 GB
PRENOSA PODATKOV

DOMOBILNI 
PAKETI 
NAJ

350 Mbit/s
HITROST INTERNETA

DO

DO

PROGRAMOV
240+

PAKETI 
NEO

SKOČITE  
NA NOVE PAKETE
IN SESTAVITE SVOJO NAJ KOMBINACIJO

www.neo.io

E-TRGOVINA

IGRE - KMALU

PAMETNI DOM

OTROŠKI PARK

HITER DOSTOP 
DO VSEBIN

GLASOVNO 
UPRAVLJANJE 
V SLOVENŠČINI

50€*

SKUPNA 
AKCIJSKA CENA 
PRVE 4 MESECE ZA  
NOVE NAROČNIKE  
OB VEZAVI

NA MESEC

*Naročniško razmerje s paketi NEO in Naj lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket NEO C vključuje programsko shemo Mega HD z več kot 240 TV-
programi ter hitrost fiksnega interneta do 350 Mbit/s v optičnem omrežju Telekoma Slovenije, kjer le-to omrežje omogoča. Paket Naj C vključuje 140 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti 
v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 10814 MB v državah območja EU-tarife). Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov zaračuna 
skladno s cenikom. Mesečna naročnina 50 EUR je seštevek mesečne naročnine izbranega mobilnega paketa Naj (10 EUR) in izbranega paketa NEO (40 EUR) in velja 4 mesece za nove naročnike 
ob vezavi za 24 mesecev. Akcijska ponudba velja do 30. 6. 2019 in se izključuje z ostalimi akcijami. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi obiščite  www.telekom.si, Telekomov center, 
pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

NEO_naj_A4_01.indd   1 26. 04. 2019   09:52:01
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