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Odziv SPINS-a na splošno medijsko blatenje slovenskih nogometnih 
reprezentantov ter razlogi za napoved tožbe zoper NZS oziroma njene 

sponzorje 
 

 
Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) mora slovenske medije 
opozoriti zaradi gonje, ki jo v zadnjem času uprizarjajo zoper naše člane, ki igrajo za A 
reprezentanco Nogometne zveze Slovenije (NZS). 
 
Problema ne vidimo v tem, kadar mediji komentirajo zgolj in samo igro reprezentance in 
njenih posameznikov, temveč predvsem tedaj, kadar pri tem negativno izpostavljajo 
nestrinjanje reprezentantov z enostranskimi akti in ravnanjem NZS. Pri tem navadno 
napadate naše najbolj izpostavljene člane, kot sta kapetan Robi Koren ali najboljši strelec 
Milivoje Novaković. Robi Koren, kot smo ničkolikokrat poudarili, je v preteklosti vedno 
ravnal kot pravi kapetan ter predstavnik vseh slovenskih reprezentantov, skupna izjava na 
Ptuju in stališča na sestanku v Angliji pa so odražala voljo vseh reprezentantov. Pri tem ni 
odveč pripomniti, da se je tedaj ob sporu s tedanjim predsednikom NZS velika večina 
medijev obrnila proti reprezentantom in se postavila na stran NZS. Ob znakih prve krize so 
isti mediji nerazumljivo nadaljevali z napadi tudi po uspešnem nastopu na SP v Južni 
Afriki. 
 
Prevladujoče mnenje medijev je, da gre pri vztrajanju reprezentantov in njihovem boju proti 
NZS, za izsiljevanje za večje bonuse in premije, vendar nič ne more biti dalj od resnice. 
Izkazano solidarnost reprezentantov z obubožanimi slovenskimi nogometaši, mediji in 
navijači zamenjujejo z lakomnostjo reprezentantov po čim večjem zaslužku. Njihova in 
naša želja je, da se tudi znotraj NZS vzpostavijo instrumenti, ki bi ščitili reprezentante in 
njihove kolege v Sloveniji. Tu govorim o jamstvenem skladu v primeru propadov klubov, ki 
ga poznajo v Španiji, Italiji in Franciji, kolektivni pogodbi, zaradi katere je večina slovenskih 
reprezentantov v Italiji pred nekaj tedni celo stavkala, komisiji nogometašev po zgledu 
Nizozemske, ki ima veto na vse odločitve zveze, ki vplivajo na pravice nogometašev, in še 
bi lahko naštevali. V Sloveniji zaenkrat nimamo vzpostavljene nobene od naštetih garancij. 
Pri tem je nam vsem za zgled Španija in solidarnost, ki so jo ob zadnji stavki izkazali 
nogometaši bogatih klubov, kot sta Barcelona in Real, pa jih tam zaradi tega nihče ne 
obsoja. 
 
Za nas in vse slovenske nogometaše je trenutna slovenska reprezentanca edina prava in 
enotna reprezentanca od slovenske samostojnosti dalje, zato ne bomo dovolili, da jih 
kdorkoli neupravičeno napada. Kot udeleženci svetovnega prvenstva 2010, zmagovalci 
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nad mogočno Rusijo, so si spoštovanje že več kot zaslužili. Nekaj porazov in vztrajanje pri 
zaščiti svojih pravic nikakor ne opravičujejo medijske komentarje (kot so reve, itd…), zato 
SPINS popolnoma podpira medijsko blokado reprezentantov na zadnjih 
reprezentančnih tekmah. 
 
Prosim da ne pozabite, da pri trenutnih zahtevah reprezentantov, sploh pa zahtevah 
SPINS-a, govorimo izključno le o pravicah. V primeru reprezentantov torej o 
dvostransko zavezujoči pogodbi, zavarovanju (Nejc Pečnik za zlomljen gleženj še vedno ni 
dobil primerne odškodnine), pravice do izkoriščanja javne podobe in drugo. 
 
Žal smo skupaj naredili napako, ker reprezentantov nismo zaščitili že prej, ampak smo, 
zaradi našega skupnega dogovora o medijskem molku glede naših zahtev, čakali na 
dogovor z NZS. SPINS in reprezentanti smo hoteli v miru rešiti nastali spor, zato o 
reprezentanci skoraj leto dni nismo dajali nobenih izjav ter se, od septembra 2010 naprej, 
tudi nismo več sestajali z reprezentanti. 
 
Na našo žalost smo prejšnji teden po zadnjem sestanku s predstavniki NZS ponovno 
ugotovili, da se stališča NZS v ničemer niso spremenila. V Izvršnem odboru NZS vlada ista 
garnitura, ki ne podpira sindikata in pravic nogometašev. Reprezentantje niso brez razloga 
omejili dostopa članov Izvršnega odbora NZS do hotela, v katerem so bivali med 
svetovnim prvenstvom v Južni Afriki. Glede sestave in razmerja moči v Izvršnem odboru 
NZS ni odveč pripomniti, da ima sodniška organizacija (ZNSS) dejansko celo 4 
predstavnike, in sicer, kot člana IO, predsednika sodniške organizacije Vladimirja Šajna ter 
podpredsednika ZNSS, Blaža Vidmarja ter oba podpredsednika NZS, Radenka Mijatovića, 
pri ZNSS odgovornega za delegiranje kontrolorjev, in podpredsednika ZNSS, Stanka 
Glažarja. Kako naj ob teh dejstvih govorimo o sodniški neodvisnosti? Predstavniki 
sodnikov nikakor ne smejo sodelovati pri političnih odločitvah NZS, na tem mestu se 
pridružujemo obtožbam Zlatka Zahovića. Kje so tukaj, kot povsod po svetu, naši priznani 
nogometaši? Predsednik nizozemske nogometne zveze in član Izvršnega odbora UEFA 
Michael van Praag, nam je, na volilni skupščini NZS in ob prisotnosti Vladimirja Šajna, 
dejal, da gre za popoln absurd, ki ga na Nizozemskem ne bi nikoli dovolili. Splošno je 
seveda znano, da je bil Vladimir Šajn najbolj vitalen pri ustoličenju novega predsednika 
NZS ter na kakšen način je bila slovenskim sodnikom usluga takoj vrnjena. 
 
Poudarjamo, da smo v dogovoru z reprezentanti dopustili, da se z novim predsednikom 
NZS sami dogovorijo o finančnih pogojih, vendar pa bi morali potem le ti postati del 
dvostransko obvezujoče pogodbe med SPINS in NZS. Reprezentanti se ne želijo pred 
vsako tekmo pogajati za premije, kot to predvideva enostransko sprejet pravilnik NZS ter 
glede tega popolno diskrecijo prepušča predsedniku NZS, temveč se želijo pred tekmami 
osredotočati le na njihovo igro. Omenjeno dejstvo je bilo tudi eden glavnih razlogov za 
pripravo predloga pogodbe med SPINS in NZS, ki jo najdete na naših spletnih straneh. 
Omenjeno pogodbo novo vodstvo NZS kategorično zavrača. Na tem mestu bi lahko začeli 
razpravo o samem delovno-pravnem statusu reprezentantov, na kakšen način se po 
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veljavni zakonodaji lahko sploh ureja njihove pravice, a bi to preseglo okvire te izjave. Na 
kratko lahko samo povemo, da so akti NZS v popolnem nasprotju s pravnim redom RS in 
pravom EU. 
 
Vodstvo NZS je na zadnjem sestanku sicer potrdilo, da bo v prihodnosti implementiralo 
neodvisno arbitražo s predstavniki SPINS, kar je sicer tako ali drugače zavezano storiti po 
svojem statutu že od leta 2009 ter predstavlja tudi obvezo do svetovne nogometne 
organizacije FIFA (kdaj točno, še ne vedo povedati), za ustanovitev jamstvenega sklada 
pa od SPINS-a zahtevajo, da pridobi 100 % soglasje klubov, kar v praksi ni izvedljivo. 
Za ostale zahteve SPINS-a pa vodstvo NZS v tem trenutku nima nobenega posluha! Sicer 
pravi, da bi lahko podprlo nekatere od naših projektov, vendar pa o tem močno dvomimo. 
Kako naj jim namreč verjamemo, saj naj bi NZS letos krila stroške najema igrišča za 
nezaposlene igralce, pa tudi tega ni storila. Pred kratkim smo namreč dobili opomin pred 
tožbo od občine Ljubljana (Šport Ljubljana), čeprav bi račun morala plačati NZS. Za lažjo 
predstavo znašajo stroški, ki naj bi jih krila NZS, le 15 % vseh stroškov, ki jih ima SPINS z 
izvedbo navedenega projekta. 
 
Pomembno je vedeti, da smo se skupaj z reprezentanti odločili boriti na blažji način, brez 
morebitnih napovedi stavk reprezentance, kot to delajo naši kolegi v Južni Ameriki, zato 
smo z njimi tudi sklenili pogodbo o prenosu osebnostnih pravic (t.i. Dogovor o 
komercialnem izkoriščanju osebnosti). Na podlagi te pogodbe na tem mestu 
napovedujemo tožbo zoper družbo Harvey Norman, ki je nepooblaščeno uporabila podobe 
reprezentantov, kar je seveda storila ob soglasju NZS. Nihče reprezentantom ni 
prepovedal snemanj, vendar pa je uporaba posnetih materialov nekaj čisto drugega. Srčno 
upamo, da se bomo v prihodnjih dneh z NZS dogovorili, saj je dosedaj NZS ravnala 
enostransko in povsem samovoljno. 
 
Vse reprezentante smo pred dvema dnevoma pozvali, naj nam sporočijo, če želijo 
preklicati pooblastilo oziroma z nami prekiniti pogodbo o prenosu pravic. Če bi kdo od 
reprezentantov menil, da mu je denar pomembnejši ter se ne bi želel skupaj s slovenskimi 
nogometaši boriti za boljšo prihodnost, bi lahko brez problema od nas zahteval prekinitev 
pogodbe o prenosu pravic in preklical pooblastilo. Z vpoklicem v najboljšo izbrano vrsto 
pride tudi odgovornost in dolžnost, da reprezentanti zastopajo slovenske nogometaše, 
tako na igrišču, kot izven le tega, ter da so nam vsem vzor in zgled. 
 
Ni odveč povedati, da nihče od reprezentantov pooblastila ni preklical, niti zahteval 
prekinitve pogodbe s SPINS, v kar seveda nismo niti najmanj dvomili. 
 
O prenosu pravic in pooblastilu SPINS-a so reprezentanti, dne 25.8.2010, obvestili NZS. 
Dodatno je bila, preko dopisa pooblaščene Odvetniške družbe, dne 28.9.2010, NZS 
obveščena tudi o možnih posledicah kršitve osebnostnih pravic reprezentantov. 
Predstavniki NZS so se torej še predobro zavedali, da osebnostne pravice reprezentantov 
ležijo pri SPINS-u, zaradi česar nam ne preostane drugega, kot da napovemo tožbo. 
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Odškodnino, ki bi jo pridobili iz naslova neupravičene obogatitve, bomo po predhodnem 
dogovoru z reprezentanti v celoti namenili za poplačilo obubožanih igralcev NK Primorja, ki 
je tik pred stečajem. Denarna pomoč, ki jo je v višini 20.000 EUR za navede nogometaše 
kot edini prispeval sindikat SPINS, še zdaleč ni pokrila za več kot 400.000 EUR dolgov, ki 
jih ima NK Primorje do naših članov. NZS in Združenje klubov 1. SNL, za igralce NK 
Primorja, nista prispevala ničesar. 
 
Naš skupni cilj v Sloveniji mora biti demokratična nogometna zveza, ki bo delovala v 
skladu z delovno-pravnim in civilnim redom RS, ob participaciji nogometašev, kar od vseh 
športnih zvez zahteva celo Mednarodni olimpijski komite. Nihče noče avtoritarne in 
avtokratske zveze, ki gleda le na lastne interese, ne spoštuje niti lastnega statuta in 
skupščinskih sklepov. 
 
Reprezentante in naš boj bo v mesecu novembru tega leta podprla tudi več kot 300 
članska skupščina vseh slovenskih poklicnih nogometašev, v tem trenutku pa obstaja 
velika verjetnost za splošno napoved stavke zoper NZS in njene organe.  
 
Hkrati vas obveščamo, da SPINS aktivno pomaga pri razvoju sindikatov na Češkem 
(Šmicer, Poborsky, Nedved), Hrvaškem (Dario Šimič, Mario Jurič) in v Srbiji (Poledica, 
Jovanović, Krasnič), vsi pa imajo slovenske reprezentante za zgled resnične solidarnosti.  
 
Vodstvo sindikata SPINS. 
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