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Govorimo seveda o predsednikih slovenskih športnih nacionalnih zvez, ki se obnašajo, kot da 
vladajo monarhijam, kjer o demokraciji ni ne duha in sluha. Le kdo bo poslušal športnike, katerih edina 
pravica je tekmovati. Za kaj drugega si tako ali tako ne smejo vzeti časa, saj jim lahko pred tekmovanji 
pade koncentracija. Takšne in podobne argumente nam že nekaj časa servirajo tudi vehementni veljaki 
s Čerinove, ki so nam sicer res končno omogočili sestanek z reprezentanti, vendar le v nedeljo zjutraj po 
kvalifikacijski tekmi s Češko, ko večina igralcev že nestrpno čaka snidenje s svojim družinami. Čeprav so 
nam pred našo javno podporo pred volitvami NZS mnogi govorili, da naj glede novega predsednika ne 
gojimo prevelikih pričakovanj, pa nas je zmanjšanje predstavnikov SPINS v komisijah NZS tako negativno 
presenetilo, da odkrito dvomimo v vse, kar je novi predsednik obljubil, vključno z ustanovitvijo neodvisne 
arbitraže ter ustanovitvijo garancijskega sklada. Novi predsednik NZS že nekaj časa zavrača odgovor 
na vprašanje, kakšno je razmerje glede SPINS in Združenja klubov 1. SNL do “krovne” nogometne 
organizacije. Iz zadnje razdelitve finančnih sredstev ter glede na dejstvo, da združenje samo trži pravice 
za ligo, pa lahko sami sklepamo, da nogometaši nikakor nismo obravnavani enakopravno.

Iz navedenih razlogov menimo, da NZS, za razliko od UEFA na ravni EU, ni primeren partner v 
socialnem dialogu v Sloveniji, zaradi česar bo NZS iz pogajanj o statusu in pravicah nogometašev v 
Sloveniji v prihodnosti izključena.

S prihodom novega predsednika se na žalost ni nič spremenilo, zdi se le, da je vodstvo NZS sedaj le še 
bolj enotno v svoji izprijeni logiki. Še z enim zanimivim podatkom lahko postrežemo, ki je verjetno glavni 
razlog za sramotno stanje in skromnost slovenskega klubskega nogometa. Po raziskavi FIFPro ima NZS 
namreč najbolj restriktivni sistem nacionalnih prestopov mladih nogometašev v Evropi. Celo naši sosedje 
Hrvati so sistem prestopov spremenili ter za prestope po izteku pogodb nimajo nobenih nadomestil. 
Njihovo število registriranih nogometašev je tudi zaradi tega več kot šestkat večje, da o kakovosti niti ne 
izgubljamo besed. V Nemčiji je sodišče razveljavilo sistem nadomestil nemške nogometne zveze, tožbe pa 
nameravamo v kratkem vložiti tudi v Sloveniji, saj NZS ni pripravljena na morebitne kompromise.

Govorimo tudi o športnih urednikih nekaterih največjih slovenskih medijskih hiš. Le ti o slovenskem 
nogometu pišejo v kavarniškem žargonu ter so že zdavnaj izgubili stik z realnostjo. Eden izmed njih si upa 
o svojih šalah celo objaviti knjigo. Ni odveč omeniti, da so isti ljudje svoj prvobitni cilj že zdavnaj izgubili 
izpred oči; to je, da v vseh pogledih o športu verodostojno obveščajo slovensko javnost. Nacionalna javna 
televizija, ki živi od naših prispevkov, bi si morala prizadevati, da kakovostno pokriva najbolj množična 
nacionalna prvenstva, ne pa da tekmuje s komercialnimi televizijami za ligo prvakov oziroma meče denar 
v luknjo brez dna, kot je svetovno prvenstvo v nogometu. 

Nenazadnje govorimo o predsednikih uprav največjih slovenskih gospodarskih družb, ki vlagajo 
zajetne kupčke denarja v slovenski šport, potem pa zgubijo zanimanje za to, kdo z njihovim denarjem v 
športnih društvih sploh upravlja. No, nekateri znajo ta denar pospraviti nazaj v svoj žep oziroma v žepe 
svojih sorodnikov.

Ne smemo pozabiti tudi na razna ministrstva ter Fundacijo za šport. Merila za razdeljevanje 
sredstev Fundacije za šport (FŠO) in Ministrstva za šolstvo in šport RS, ki so popolnoma neustrezna in že 
vnaprej dogovorjena s prejemniki sredstev. Popolnoma legitimne vloge za zaščito športnikov in njihovega 
socialnega statusa oziroma izobraževanja so že vnaprej obsojene na neuspeh. SPINS je letos prijavil 
več projektov socialne in znanstvene narave, med drugimi sofinanciranje treningov nezaposlenih ter 
analiza izobrazbene strukture ter možnosti vzporednega izobraževanja, vsi do zadnjega pa so bili s strani 
fundacije za šport RS zavrnjeni. Na razpis MŠŠ, ki ima podobne razpisne pogoje, se zato sploh nismo 
prijavilli.

Kaj pa bi si lahko mislili o lokalnih veljakih ter županih številnih občin, ki skoraj ničesar iz njihovega 
zajetnega proračuna ne namenjajo za profesionalne športne kolektive, ki so največja promocija občine v 
mednarodnem smislu in veliko storijo za zabavo ter razvedrilo njihovih občanov, khrati pa našim malčkom 
v mladinskih pogonih, ki štejejo tudi 500 članov, zagotavljajo kakovostno izrabo prostega časa in boljše 
zdravje, pa kdaj drugič. 

Po daljšem premoru je pred vami nova številka revije sindikata SPINS, tokrat v večini povzeta z naše 
spletne strani, udarnih tem pa tokrat res ne manjka. Dejan Stefanović

predsednik SPINS

Kaj pa mislijo,
da so



V Limassolu zasedanje
evropske divizije FIFPro
Evropska divizija FIFPro je prejšnji teden v Limassolu na Cipru 
organizirala večdnevni kongres za evropske članice FIFPro ter na 
zasedanje povabila tudi posebnega svetovalca predsednika FIFA Jeroma 
Champagna, ki je predstavnikom igralcev poskušal predstaviti prednosti 
pravila FIFA 6+5. Nov predlog FIFA bi od klubov zahteval, da morajo 
tekmo začeti z najmanj šestimi domačimi nogometaši, torej državljani 
države, v kateri nastopa klub. Predlog je podprla tudi skupina pravnih 
strokovnjakov pod mandatom FIFA, ki je presodila, da pravilo ni v 
nasprotju s pravnim redo EU.

Prav nasprotno pa se je na predlog pravila odzvala Evropska komisija, 
ki je izjemo restriktivna in skeptična do kakršnekoli izjeme od prava EU 
ter je s tem naravna zaveznica FIFPro, saj je le ta že od svojega nastanka 
naprej zavzema za dosledno špoštovanje pravnega reda EU. Če bi novo 
pravilo obveljalo, bi se naši reprezentanti oziroma predvsem nogometaši 
manjših držav znašli v zelo neugodnem položaju, kajti njihove možnosti 
za nastope bi se še bolj zmanjšale.

FIFPro je na zasedanju predstavil tudi rezultate večih raziskav, ki so bile 
opravljene med svojimi članicami in sicer glede neodvisnih arbitraž, 
omejitvah prostega pretoka nogometašev, enotnih pogodb oziroma 
dvojnih pogodb ter obsega nezgodnega zavarovanja nogometašev. 
Rezultate raziskav bo SPINS objavil na posebni novinarski konferenci.

Sindikat športnikov Slovenije in SPINS si že štiri leta prizadevata 
za poseben poklicni sklad za športnike, ki bi omogočil neobdavčeno 
varčevanje športnikom v času njihove aktivne kariere ter izplačilo 
prihrankov takoj pokoncu le te. Omenjena rešitev bi tudi klubom v 
mnogočem olajšala poslovanje ter omogočila večjo socialno varnost 
športnikom. Predstavniki obeh sindikatov so glede sklada že opravili 
razgovore z Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve ter 
Ministrstvom za šolstvo in šport, kjer so dobili pozitivne odgovore, 
čakajo pa še na sestanek na Ministrstvu za finance. Po pridobitvi mnenj 
treh pristojnih ministrstev jih čaka sestanek pri Predsedniku vlade RS, 
nato pa bo vložen ustrezen predlog zakona v zakonodajno proceduro.

Eden od perečih problemov za športnike so tudi pokojninski prispevki, ki, 
gledano skozi celotno delovno dobo športnika, nikakor niso konstantno 
visoki oziroma so po koncu športne kariere običajno celo minimalni. Kot 
v nebo vpijoč primer lahko vzamemo pokojnino Branka Oblaka. Spletna 
stran Požar report namreč poroča, da legendarni slovenski nogometaš 
in nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance nestrpno 
pričakuje pokojnino iz nemške državne blagajne, ki naj bi mu navrgla le 
okoli 600 evrov mesečno.

Branko Oblak, eden izmed najboljših slovenskih nogometašev vseh 
časov, nekdanji jugoslovanski reprezentant in bivši selektor slovenske 
reprezentance, prejema samo 313 evrov pokojnine. No, k temu lahko 
prišteje še hrvaško: za tri leta igranja v splitskem Hajduku mu hrvaška 
država nakazuje celih 50 kun ali 8 evrov pokojnine. Dvainšestdesetletni 
nekdanji legendarni nogometaš zato nestrpno pričakuje nemško 
pokojnino (za dolgoletno igranje v Schalkeju 04 in slovitem Bayernu), ki 
naj bi mu navrgla okoli 600 evrov mesečno, vendar jo bo začel dobivati 
šele prihodnje leto po 27. maju, ko bo dopolnil 63 let.

Pokojnine za športnike so že velik problem:

Branku Oblaku le 313 evrov slovenske 
in 50 kun hrvaške penzije
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Še zadnji slovenski 
reprezentantje so 
postali člani SPINS

Skupno prizadevanje Združenja 1. SNL  in SPINS - 
Se obeta garancijski sklad za nogometaše?

Po kvalifikacijski tekmi z reprezentanco Češke 
je sindikat SPINS opravil prvi uradni sestanek 
z reprezentanti A selekcije NZS. Srečanje je po 
dolgoletnih neuspešnih prizadevanjih sindikata 
odobril novi predsednik NZS Ivan Simič. Ses-
tanku so prisostvovali vsi reprezentantje, kjer 
so soglasno podprli predlog sindikata za uvedbo 
garancijskega sklada 1. in 2. SNL, enotno 
pogodbo in neodvisno arbitražo NZS.

Ni odveč povedati, da so vsi reprezentantje 
člani SPINS ter da solidarno participirajo v de-
lovanju sindikata za zaščito pravic nogometašev 
in športnikov v Sloveniji in drugod.

Predstavniki SPINS izkoristijo vsako priložnost, 
da slovenskim nogometašem doma ali v tujini 
svetujejo ter pomagajo pri reševanju pogod-
benih in statusnih probmlemov. Že v nasledn-
jem tednu so se predstavniki SPINS v Larnaki 
in Limassolu sestali s slovenskimi igralci, ki 
igrajo na Cipru.

Sindikat SPINS in Združenje 1. SNL menita, 
da bi garancijski sklad v slovenskem nogometu 
predstavljal dobrodošlo vlogo. Sploh v času 
nepredvidljive recesije. Kako se bo odločilo 
pristojno Ministrstvo?

Garancijski sklad bi nogometaše ščitil v primeru 
morebitnih propadov klubov, ki bi se lahko 
pripetili v obdobju gospodarske recesije. V 
garancijskem skladu bi se zbirali prispevki od 
vseh; tako klubov, SPINS-a kot tudi Nogometne 
zveze Slovenije (NZS). Združenje in trenerska 

V prisotnosti številnih znanih nogometašev kot so Goran Bunjevčević, Miodrag Pantelić, Boban 
Dimitrović, Nenad Đorđevič ter legende jugoslovanskega nogometa Stanislava Karasija, ki je 
postal tudi častni predsednik sindikata, je Hotel M v Beogradu je gostil ustanovno skupščino 
sindikata srbskih nogometašev SINPRO. Za predsednika je bil izbran Mirko Poledica, za podpred-
sednika pa igralec Partizana Albert Nadj. Skupščina je potrdila tudi statut sindikata ter sprejela 
cilje in naloge, ki jih želi izpolniti v prihodnjem letu.

Posebnemu povabilu se je odzvalo kar nekaj gostov, med njimi tudi Tony Higgins, ki je kot 
predstavnik Škotske in FIFPro-ja na zasedanju predstavil delovanje in organiziranost FIFPro, 
ter predsednik SPINS in član izvršnega odbora FIFPro Dejan Stefanović, ki je izpostavil nekaj 
najpomembnejših dosežkov FIFPro članic ter predstavil prizadevanja sindikata v Sloveniji.

Na žalost se zasedanja povabilu navkljub niso udeležili niti predstavniki pristojnega ministrstva, 
niti srbske nogometne zveze. Vsekakor naše srbske prijatelje čaka še trnova pot, zato bodo bodo 
vseskozi deležni neomajne podpore sindikata SPINS in FIFPro.

Srbski nogometaši so v Beogradu 
dobili svoj sindikat

organizacija sta se z idejo strinjala, od NZS pa še 
nismo prejeli odgovora. 

Španija pozna garancijski sklad po besedah 
Stefanovića že več kot 25 let. Avgusta je bila 
sklenjena nova triletna pogodba, ki naj bi zbrala 
900 milijonov evrov. Izplačila iz sklada bi bila 
podana v primeru, če bi prišlo do bankrota 
kakšnega kluba. ‘’Podoben ukrep bi lahko speljali 
v Sloveniji, le številke bi bile seveda mnogo nižje 
in primernejše naši realnosti,’’ je še povedal 
predsednik SPINS-a in izpostavil, da so v Sloveniji 

v primeru stečaja vsi delavci upravičeni do treh 
minimalnih plač, le športniki ne. ‘’Država ljudem 
s statusom poklicnega športnika ne zagotavlja 
minimalnih izplačil, kar garantira vsem ostalim 
delavcem. Govorim o jamstvenem in preživninskem 
skladu, ki diskriminira športnike v tem pogledu. Vsem 
ostalim delavcem v primeru stečaja država garantira 
tri minimalne plače, športnikom pa ne,’’ ni skrival 
nezadovoljstva. Zaradi tega bodo že na začetku 
leta 2009 opravljeni razgovori s pristojnimi na 
Ministrstvu za šolstvo in šport ter slovenskim 
premierjem. Eno izmed rešitev predstavljajo 
tudi sredstva, ki jih Fundacija za šport namenja 
Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS), sredstva 
pa bi bila preusmerjena v garancijski sklad, ki bi 
bil v podobi izplačil na voljo vsem športnikom, ne 
le nogometašem.
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N  a večdnevnem zasedanju so delegati 
42 držav članic FIFPro podrobno 
obravnavali najbolj perečo prob-
lematiko v nogometu, kot so kazen 

FIFA v višini 17 mio evrov romunskemu igralcu 
Mutuju zaradi prekinitve pogodbe v njegovo 
škodo, nespoštovanje pravil in sporazumov 
FIFA in EUFA s strani nacionalnih nogometnih 
zvez ter uvedbo strožih postopkov in kontrol 
v primeru dopinga. Kongres FIFPro je sprejel 
tudi več resolucij, s katerimi je med drugim 
izrazil skrb zaradi prevelike komercializacije 
v nogometu, ki s seboj nosi tudi nega-

KONGRES FIFPRO V SANTIAGU DE CHILE

tivne posledice, izkoriščanjem mladoletnih 
nogometašev, preveliko pogoltnostjo agentov 
ter neustreznim zdravstvenim nadzorom v 
velikem delu sveta.

Bolgarski sindikat, katerega ustanovitelj je 
Stoickov, je postal polnopravni član FIFPro, 
kandidatkam za vstop pa je je pridružila tudi 
Indonezija.
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Prva ženska predsednica Čila 
Michelle Bachelet je v predsedniški 
palači v Santiagu de Chile sprejela 
vse delegate in udeležence kongresa 
FIFPro ter izrazila polno podporo 
prizadevanjem za enako raven 
zaščite pravic nogometašev po vsem 
svetu. V znak zahvale je predsednica 
prejela dres s posvetilom Cristiana 
Ronalda, najboljšega igralca pretekle 
sezone po izboru FIFPro.



5 FIFPro podpira ustanovljanja profesion-
alnih tekmovanj po vsem svetu, vendar pa 
ima resne pomisleke glede pretirane komer-
cializacije profesionalnega nogometa, zaradi 
katere se neenakosti v nogometu poglabljajo 
do nedopustnih razsežnosti.

5 FIFPro je velik zagovornik delitve prihod-
kov na podlagi solidarnosti.

5 FIFPro se zavzema za enake pravice in 
dolžnosti vseh profesionalnih nogometašev 
po svetu. Pravni položaj vsakega profesional-
nega igralca mora biti enak v katerikoli državi.

5 FIFPro spoštuje obstoječo nacionalno in 
mednarodno (delovno-pravno) zakonodajo 
in vse zakonite odločbe v zvezi s tem. FIFPro 
zahteva, da FIFA v vseh članicah zago-
tovi implementacijo svojih pravil ter le te 
sankcionira v primeru neizpolnitve. FIFPro 
od FIFA zahteva, da je potrebno spoštovati 
vse odločitve, ki se sprejmejo v nacionalnih 
arbitražah za reševanje sporov. Za vsako 
morebitno ‘posebnost športa’ (specifity of 
sport) je potrebno pridobiti soglasje FIFPro.

5 Profesionalne pogodbe se morajo dosledno 
spoštovati.                                                                                

5 FIFPro vztraja pri kritičnem pogledu na 
kakršenkoli sistem prestopov za profesionalne 
nogometaše, saj le ti med drugim vodijo k 
neenakomerni prerazporeditvi prihodkov ter 
omejujejo prost pretok nogometašev.

5 Nogometaš nima nikakršnega vpliva na 
višino odškodnine, ki je dogovorjena med 
kluboma. Odločitev v primeru nogometaša 
Adriana Mutuja, kjer mu je osebno naložena 
odškodnina v višini 17 milijonov EUR, je 
popolnoma nesprejemljiva.

5  FIFPro protestira proti izkoriščanju mlad-
oletnih nogometašev. Mladoletni nogometaši 
morajo biti deležni vzgoje in trenažnega 
procesa v nogometnih klubih  lastnih držav. 
Trenažni proces bi morali zaključiti z igran-
jem v prvi ekipi kluba, kjer so se vzgajali in 
trenirali. FIFPro nasprotuje vsem spremem-
bam pravnega statusa mladih igralcev, ki so 

SKLEPI GENERALNE SKUPŠČINE
FIFPro 2008
Članice mednarodne zveze nogometnih sindikatov FIFPro, ki so se 7. 
novembra 2008 zbrale na generalni skupščini v Santiagu de Chile, želijo 
v javnosti poudariti zaskrbljenost glede nezaželjenih smernic razvoja v 
profesionalnem nogometu ter potrjujejo naslednje sklepe:

sprejete brez njegovega soglasja. Predvsem 
svoboda do dela mladoletnih igralcev ne sme 
nikoli biti postavljena pod vprašaj. FIFPro 
nasprotuje kakršnikoli obliki trgovanja z 
mladimi igralci.

5 FIFPro je močan podpornik mladih igral-
cev, še posebej tistih, ki se v času svoje kariere 
dodatno izobražujejo in se tako pripravljajo 
na svojo drugo poklicno pot po končani 
nogometni karieri.

5 FIFPro je proti dopingu v nogometu. 
V praksi pa se je vendarle izkazalo, da so 
dopinški primeri v nogometu redki. V 
primeru kakršnihkoli sankcij je potrebno 
upoštevati osebne okoliščine posameznega 
igralca, odločitve pa morajo biti sprejeti 
upoštevaje okoliščine vsakega primera pose-
bej. Sankcije ne smejo biti nesorazmerne. 
FIFPro soglaša le z dopinškimi kontrolami v 
klubskih prostorih v povezavi s treningi ali 
tekmami. Obvestila o lokaciji nogometašev so 

v nogometu kot moštvenem športu popol-
noma nepotrebna. Profesionalnim igralcem 
je treba omogočiti treninge s klubom tudi v 
obdobju suspenza.
5 FIFPro nasprotuje agentom, ki na neprim-
eren način sklepajo posle za nesorazmerne 
honorarjev ter svoj interes postavljajo nad 
interes igralcev, ki jih zastopajo, še posebej 
mladoletnih.

5 FIFPro ima resne pomisleke glede zdravst-
vene blaginje profesionalnih igralcev. FIFPro 
si želi, da FIFA uvede minimalne zdravstvene 
zahteve, ki bodo vsakemu igralcu zagotavljale 
letni zdravstveni pregled. Igralci morajo vedno 
pogosteje igrati v ekstremnih razmerah (velika 
višina, vročina, mraz). Koledar mednarodnih 
tekem ustvarja nemogoče pritiske na igralce v 
najboljših klubih. Dolgotrajna potovanja (velike 
časovne razlike) vsekakor slabo vplivajo na 
njihovo zdravje in znižujejo kvaliteto prikaza-
nih iger.

Člani mednarodnega združenja igralcev FIFPro, 
ki so se 7. novembra 2008 sestali v Santiagu 
de Chile, tako pozivajo vse vpletene strani, da 
prevzamejo odgovornost za trenutno stanje in 
pri sprejemanju nadaljnjih odločitev upoštevajo 
voljo igralcev. Nujno je, da mnenje FIFPro odse-
va v odločitvah vseh poglavitnih zainteresiranih 
udeležencev.
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Najboljši na svetu po izboru profesionalnih nogometašev

V eč kot 57.000 profesionalnih 
nogometašev iz vsega sveta si je 
vzelo pet minut za razmislek in iz-
polnilo glasovnico, ki jim jo je vročila 

Mednarodna zveza poklicnih nogometašev 
(FIFPro). Na njej je bilo potrebno navesti ime 
nogometaša, ki je v tekmovalni sezoni 2007/08 
zapustil najboljši vtis. Nogometaši so torej 
izbirali svojega ‘’kralja’’. Rezultati niso prese-
netili. Na najvišji stopnički sredi zmagovalnega 
odra se je znašel Cristiano Ronaldo in na vrhu 
nasledil Ricarda Izecsona dos Santosa Leit-
eja. Za tiste, ki nogometa ne spremljajo prav 
podrobno, je potrebno za predhodnika Ronalda 
dodati še besedo, sestavljeno iz štirih črk, pri 
omembi katere začne srce navijačev italijanske-
ga kluba AC Milan in brazilske reprezentance 
biti s pospešenim ritmom. To je seveda Kaka, 
velemojster nad velemojstri, vzor številnim,  
tako mladim kot starejšim, ki so se pustili ujeti 
v čarobno zanko ljubezni do okroglega usnja. 
A  tudi Kaka je moral v sezoni 2007/08 priznati 
premoč čudežnemu portugalskemu ‘’dečku’’, 
ki je z atraktivnimi preigravanji, podajami in 

– tisto, kar v nogometu največ šteje – prav nič 
sramežljivimi zadetki skoval ‘’rdečim vragom’’ 
iz Manchestra pot do imenitnih lovorik.  ‘’Piko 
na i’’ je predstavljal naslov evropskega klubske-
ga prvaka, po znamenitem finalu na štadionu 
Lužniki v Moskvi, ko je po strelih z bele točke 
premoč priznal ‘’nesrečni’’ Chelsea. 

Nagrada mu pomeni več kot ostale

Portugalski zvezdnik, ki so ga ‘’kolegi’’ iz vseh 
petih celin kajpak uvrstili tudi v najboljšo ekipo 
FIFPro (skupaj z njim so zvezno vrsto sestavljali 
še Brazilec Ricardo Kaka, Španec Xavi Hernan-
dez in Anglež  Steven Gerrard), je nagrado prejel 
konec oktobra 2008. In to iz rok trenerja, ki 
mu je omogočil pot v nogometno nesmrtnost 
v ‘’rdečem’’ dresu. Škota Sira Alexa Fergusona. 
Ronaldo, ki bi si ga v svojih vrstah želel prav vsak 
klub na svetu, je bil nad izkazano častjo zelo 
ganjen. Še enkrat več je ponovil, da mu tovrstna 
nagrada, ki je podeljena po zaslugi številov 
glasov profesionalnih nogometašev, pomeni 
več od vseh ostalih. Zahvalil se je soigralcem in 

strokovnemu vodstvu pri Manchestru United 
ter vsem v portugalski reprezentanci,  pozabil 
pa ni niti na družinske člane in prijatelje. Na 
koncu je bil pohvale iz njegovih ust za opravljeno 
delo in neprestani boj za uveljavljanje pravic 
nogometašev deležen tudi FIFPro.

Sanjsko enajsterico FIFPro World XI 
tako sestavljajo:

Vratar: Iker Casillas (Real Madrid, Špa)

Branilci: Sergio Ramos (Real Madrid, Špa), 
John Terry (Chelsea, Ang), Carles Puyol (Barcelona, Špa) 
in Rio Ferdinand (Manchester United, Ang)

Zvezni igralci: Steven Gerrard (Liverpool, Ang), 
Xavi (Barcelona, Špa) in Ricardo Kaká 
(AC Milan, Bra)

Napadalci: Lionel Messi (Barcelona, Arg), 
Fernando Torres (Liverpool, Špa) in 
Cristiano Ronaldo (Manchester United, Por).
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Podprvaki na Nizozemskem, 
sredi julija že v Cannes

Rezultat nosi v športu posebno moč in 
odgovornost. Nogomet kot najbolj priljubljen 
ekipni šport na svetu to zlahka dokazuje. 
Ko nogometaš zmaga, je dobre volje, ko pa 
izgubi, je žalosten in le stežka prikrije znake 
razočaranja. Pozna pa nogomet še drugačno 
žalost. Tista nastopi, ko nogometaš niti nima 
priložnosti pokazati tistega, kar najbolje zna. 
Ko sedi na klopi, ko trener ne računa nanj in 
ga pred tekmo doleti usoda gledalca, lahko pa 
nastopi tudi tisto najhuje, kar lahko v karieri 
doleti športnika. Da  ostane brez kluba. Sam, 
brez pomoči in še ne povsem pripravljen, da se 
postavi na lastne noge.

SPINS nudi vadbo in tekme

Takrat potrebuje pomoč, ki jo že vrsto let nudi 
Sindikat profesionalnih igralcev nogometa 
Slovenije. SPINS bo letos svojim članom, ki 
so ostali brez klubskih pogodb in še čakajo na 
(novega) delodajalca, že petič zapored ponudil 
organizirano vadbo ter prijateljske tekme z 
nekaterimi izmed najmočnejših klubov na tleh 
Slovenije. S tem jim bo olajšal pot pri iskanju 
novih zaposlitev. Izbrana selekcija SPINS se bo 
nato 11. in 12. julija podala na pot v Cannes, 
kjer bo na že petem zaporednem mednarodnem 
turnirju FIFPro skušala opozoriti nase. Seveda 
v primerni druščini, saj se bo na tribunah 
trlo oglednikov mednarodnih klubov iz vseh 

koncev sveta. Tako je bilo že v preteklosti, ki je 
postregla tudi s ‘’srečnimi’’ razpleti za nekatere 
izmed članov slovenske zasedbe.

Štiri pripravljalne tekme

Lani se je slovenska selekcija mudila na Ni-
zozemskem in na turnirju FIFPro v konkurenci 
šestih nastopajočih ekip osvojila izvrstno 
drugo mesto. S tem je tudi ubranila naslov 
podprvaka, ki so ga slovenski nogometaši 
brez pogodb pod vodstvom trenerja Nihada 
Pejkoviča dosegli leto poprej na Portugalskem. 
Ekipa SPINS je pred odhodom v Rijnsburg 
opravila kar nekaj treningov ter se preizkusila 
na štirih prijateljskih dvobojih. Led je bil pre-
bit na srečanju z Interblockom, ki se je končal 
brez zmagovalca (1:1). Zadetek za ekipo SPINS 
je prispeval Senad Tiganj, nekdanji slovenski 
reprezentant in najbolj znano ime v sloven-
ski zasedbi, ki je odpotovala v ‘’domovino 
tulipanov’’. Sledili sta dve tekmi proti mlajšim 
ekipam HiT Gorice in Domžal, dveh klubov, 

ki sta se pred letošnjim slavjem Maribora kar 
petkrat zapored povzpeli na državni prestol. 
Mlade ‘’vrtnice’’ so ekipo SPINS ugnale s 3:1 
(strelec častnega zadetka za poražene je bil 
Dejan Božičič), mlada ekipa Domžal pa je bila 
uspešnejša z 2:1 (Ljubiša Štrbac). Generalka 
pred odhodom v bližino Amsterdama je bila 
opravljena v Gratkornu pri istoimenskem 
avstrijskem drugoligaškem klubu. Zmagovalca 
ni bilo (1:1), za ekipo SPINS pa je v polno zadel 
Darko Topič. Takrat je barve gostov branil tudi 
‘’kaznovani’’ in ‘’izgnani’’ branilec Interblocka 
Eric Akoto. Reprezentant Toga je le nekaj dni 
kasneje podpisal pogodbo s članom avstrijske 
prve lige Kapfenbergom, na Nizozemsko pa 
se je podala 14-članska slovenska zasedba. 
Sestavljali so jo Mihael Hertelendi, Gregor 
Zore, Erdžan Bećiri, Mitja Emeršič, Dragoljub 
Nikolić, Darko Topić, Ljubiša Štrbac, Senad 
Tiganj, Blaž Puc, Darjan Curanovič, Matijas 
Delišimunovič, Milan Marič, Dejan Božičič in 
Almir Rahmanovič.

TURNIR FIFPRO ŠE ENKRAT VEČ USPEŠEN
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Ogledniki na tribunah

Šest ekip je nastopilo v športnem centru De 
Middelmors v Rijnsburgu, kjer v domači tretji ligi 
tekmuje Rijnsburgse Boys. Turnirja na Nizozem-
skem so se udeležili ogledniki mnogih nogomet-
nih klubov. Uradno so svoj prihod obznanili 
‘’skavti’’ naslednjih moštev: londonski Fulham in 
Hereford United (Anglija), Gent (Belgija), Metz 
(Francija), Unirea (Romunija), Telstar, Haarlem 
in Omniworld (Nizozemska), Jubilo Aiwata 
(Japonska) in Mika (Armenija), zagotovo pa se 
je na tribunah štadiona v Rinjsburgu nenapove-
dano mudil še kateri. Tekmovanje je potekalo 
18. in 19. julija, prav v dneh, ko so se v Sloveniji 
tik pred začetkom prvenstva lomila kopja okrog 
napovedane stavke prvoligaških igralcev. V 
skupinskem delu (šest ekip je bilo razdeljenih v 
dve skupini, nato pa je sledil enokrožni sistem 
tekmovanja) je bil polčas dolg 22,5 minut, v 
zaključnih tekmah za končno razvrstitev pa 30.

Slovenija prva v skupini

Ekipa SPINS je v uvodnem srečanju z organizira-
no in tehnično dovršeno igro spravila na kolena 
‘’stanovske kolege’’ iz Švice (2:0). Prvi zadetek je 
s prekrasnim strelom s 25 metrov dosegel Tiganj, 
usodo sogostiteljev lanskoletnega evropskega 
prvenstva pa je s prefinjenim strelom z glavo 
zapečatil Puc. Zmaga je bila povsem zaslužena, še 
toliko bolj, saj je od 10. minute naprej igrala brez 
izključenega Bećirija. Prvo mesto v skupini je bilo 
dokončno izborjeno po remiju s Portugalci (2:2). 
Za Slovenijo, ki je dvakrat vodila, sta se med 
strelce vpisala Puc (ponovno) in Marič. Oba gola 
sta bila dosežena po domiselnih akcijah, v katerih 

je sodelovala več kot polovica moštva. Slovenci 
so zmago iz rok izpustili v zadnji minuti, ko je po 
zmešnjavi v kazenskem prostoru izid izenačil Rui 
Miguel. Ker sta se Portugalska in Švica v uvodni 
tekmi razšli brez golov, je Slovenija osvojila prvo 
mesto v skupini. Njen tekmec v finalu je bila 
izkušena ekipa Nizozemske, ki je v svoji skupini 
prehitela Francijo in selekcijo Skandinavije.

Znova za las prekratki

V finalu je prišlo do izraza premajhno število 
menjav pri ekipi SPINS, saj sta bili na voljo le 
dve rezervi. Tovrstna neprijetnost je jeziček na 
tehtnici prevesila v korist Nizozemcev. Sloven-
ski nogometaši so sicer dobro začeli ter že v 15. 
minuti preko Štrbca prešli v vodstvo. Nekdanji 
član nemškega Aueja je izkoristil lepo podajo 
Puca. Tudi prihodnje minute niso skoparile s 
slovenskimi priložnostmi. Mreža nizozemskega 
vratarja bi se lahko zatresla vsaj še enkrat, 
vendar pa napadalci SPINS niso bili dovolj 
natančni. Na žalost se je zgodilo ravno nasprot-
no. Gostitelji so po nesrečnem avtogolu Bećirija 
rezultat poravnali prav v zadnji minuti uvodnega 
polčasa. Ko je bil izključen še strelec prvega (in 
žal edinega) slovenskega zadetka v finalu, so 
Nizozemci števično premoč kronali z zadetkom 
Diona Esajasa, ki je spretno izkoristil podajo 
Koena Garritsena Kaj kmalu po turnirju so novi 
delodajalci osrečili kar nekaj članov ekipe SPINS. 
Erdžan Bećiri je kariero nadaljeval na Islandiji 
(HK Kopavogur), najboljši strelec slovenske 
zasedbe na Nizozemskem Blaž Puc ter Dejan 
Božičič pa sta se preselila v Grčijo, kjer sta okusila 
tekmovanje v tamkajšnji drugi ligi (Diagoras 
Rodos in Ionikis).

Končni vrstni red 
tekmovanja FIFPro 2008:

1. Nizozemska
2. Slovenija
3. Francija
4. Portugalska
5. Švica
6. Skandinavija

Letošnje tekmovanje bo potekalo sredi julija v 
Franciji. Znamenito Azurno obalo bo ‘’delovno’’ 
obiskalo šest reprezentanc, igralno mesto pa bo 
nudilo razkošje štadiona Pierre de Coubertin, 
kjer igra tudi AS Cannes. Danes tretjeligaški 
klub, še slabo desetletje nazaj pa redni član 
elitnega francoskega prvenstva, ki je postregel 
z ogromnim številom imenitnih igralcev (Zin-
edine Zidane, Patrick Vieira, Johan Micoud, 
Luis Fernandez, Sebastien Frey, Jonathan Ze-
bina, Gael Clichy, pa tudi Alen Bokšić in Aljoša 
Asanović). Cannes je bil pred šestimi leti izbran 
na mesto, ki goji največjo ljubezen do športa. 
Njegov župan Bernard Brochand se še kako 
dobro spozna na nogomet, saj je bil dolgoletni 
predsednik Paris SG. Zato je gostom FIFPro 
turnirja ponudil najboljše kar mesto sploh pre-
more. V Cannesu bo 11. in 12. julija nastopilo 
šest ekip. Poleg slovenske ekipe bodo tekmovale 
še Francija, Nizozemska, Portugalska, Švica in 
Danska. 

S Francozi in Portugalci

Konec aprila je potekal žreb, ki je Slovenijo 
uvrstil v skupino B, skupaj z gostitelji in Portu-
galci. Kroglice v bobnu je vrtel nihče drug kot 
nekdanji francoski selektor članske reprezen-
tance Michel Hidalgo, ki je pred 25 leti na 
domačih zelenicah ‘’galske peteline’’ popeljal do 
evropskega naslova. Takrat je moč gostiteljev in 
razpoloženega strelca Michela Platinija, danes 
predsednika Evropske nogometne zveze (UEFA) 
občutila tudi nekdanja Jugoslavija, v kateri je 
že nastopal Srečko Katanec. Bo letošnje leto na 
mednarodnem tekmovanju v Franciji postreglo 
še z izboljšanjem uvrstitve iz Portugalske in 
Nizozemske? Če se bo slednje resnično prip-
etilo, se bo slovenska četa, ki ji bo letos prvič 
poveljeval trener Dušan Kosič, uradni agent za 
ekipo SPINS pa bo Kristijan Markovič, povzpela 
kar na prvo mesto. Držimo pesti!

Rok Plestenjak

10SP
IN

S 
XI

FIFPRO TOURNAMENT 08



Na mednarodnem tekmovanju FIFPro, ki bo 
potekal 11. in 12. julija v Cannesu, bo ekipo 
SPINS vodil Dušan Kosič. Ime, ki je na sloven-
skih prvoligaških igriščih zapustilo odmeven 
pečat. Osemintridesetletni Ljubljančan je v elit-
nem klubskem tekmovanju vztrajal vse do kon-
ca sezone 2004/05, pod njegovo statistiko pa 
je ostalo rekordnih 422 nastopov. Obubožano 
Olimpijo je pospremil v finančni pogrom, nato 
pa ga je pot vodila v Borovlje. Tokrat v vlogi 
trenerja. ‘’Celo življenje sem posvetil nogometu, 
tako da me nekaj drugega niti ne zanima. Zato 
sem se po končani igralski karieri želel preiz-
kusiti kot trener. Tri leta že treniram avstrijski 
nižjeligaški klub Atus Ferlach, s katerim nasto-
pam v četrti ligi. Že nekaj časa čutim željo, da bi 
uresničil tudi druge ambicije. Moti me, da moj 
klub ni preveč ambiciozen, zato bi rad počasi 
zamenjal sredino in začel delovati v kakšnem 
bolj ambicioznem,’’ je zaupal ‘’novopečeni’’ 
trener, ki ima v žepo mednarodno priznano 
PRO licenco, s katero bi lahko brez težav vodil 
slovenski prvoligaški klub.

Dva povsem različna svetova

V karieri ga je vodilo ogromno število različnih 
strokovnjakov, saj je oblekel drese kar nekaterih 
slovenskih klubov (Olimpija, Svoboda, Studio 
Novo mesto, Beltinci, Korotan Prevalje in Rudar 
Velenje). Najbolj je cenil Nedeljka Gugolja, ki mu 
je podal tudi nekaj dragocenih nasvetov. Na čase, 
ko je nabiral prvoligaške nastope, ga vežejo lepi 
spomini. ‘’Moti me le to, da nisem nikoli postal 
prvak,’’ rad poreče napol v šali, napol zares, 
hkrati pa dodaja, da je vendarle štirikrat okusil 
slast osvojitve pokalnega naslova. ‘’To so bili lepi, 
pa tudi težki časi. Zdaj so že mimo. Takrat sem 
razmišljal kot igralec, sedaj kot trener. To sta dva 
povsem različna svetova. Malce težji je zagotovo 
trenerski. Zdaj svoje trenerje lažje razumem, 
prej jih nikakor nisem. Kot trener imaš opravka 
z večjim številom igralcev, tu pa že nastopi 
kompleksen problem.  Malce težje je biti korekten 
do vseh, kot pa le kot igralec do trenerja,’’ meni 
petkratni članski slovenski reprezentant, ki mu je 
še sedaj žal za številna druga mesta z Olimpijo v 
državnem prvenstvu.

Trener ekipe SPINS na mednarodnem 
turnirju FIFPro 2009

Uraden agent igralcev ekipe SPINS 
na mednarodnem turnirju FIFPro 2009

Dušan Kosič: 
Zdaj svoje trenerje 
lažje razumem

Kristjan Markovič: 
Pri delu inovativen 
in drugačen

Vrnitev v Slovenijo s čim manj igralci

Julija bo popeljal ekipo SPINS na turnir v Fran-
ciji. ‘’Poznam ta občutek, ko se fantje v položaju 
brez pogodbe. Na srečo sam tega nisem bil 
prevečkrat deležen, je pa takrat zelo dobrodošlo, 
da lahko s kom ostaneš v stiku in da imaš 
omogočeno organizirano vadbo.’’ Kar se tiče 
nastopa v Cannesu, bo v njegovih mislih odme-
val cilj, da se v Slovenijo vrne s čim manjšim 
številom igralcem, kar bi pomenilo, da so si 
mnogi le našli delodajalca. ‘’Rezultat ne bo v os-
predju, čeprav je ekipa SPINS v zadnjem obdobju 
dosegala imenitna mesta, ampak predvsem to, 
da se igralci dokažejo in najdejo novo sredino’’. 
Da jim bo pri tem pomagal po najboljših močeh, 
ni nobenega dvoma. S številnimi izkušnjami, ki 
si jih je pridobil v petnajstletni prvoligaški kari-
eri, bo vse skupaj izpeljal še toliko lažje.

Slovenski nogometaši brez pogodb, ki bodo na 
tekmovanju v Cannesu oblekli dres ekipe SPINS, 
bodo pod budnim očesom številnih oglednikov 
klubov iz celega sveta. Njihovo podaljšano 
roko bo na Azurni obali predstavljal Kristjan 
Markovič. Nogometni agent, licenciran pri 
Nogometni zvezi Slovenije, je v tovrstni svet 
nogometnega delovanja vstopil pred dobrim 
letom, ko je ustanovil  agencijo Fusbal. Nekdanji 
igralec in direktor Primorja je v sodelovanju 
s sindikatom SPINS izkazal skupen interes. 
Nogometaši brez pogodb bodo delovali pod nje-
govim zastopstvom, sam pa se v Franciji že veseli 
promocije in vzpostavljanja novih stikov.

Nič ne želimo prepustiti naključju

Agencija Fusbal je nastala zaradi nezadovoljstva 
pri dosedanjem delu agentov v slovenskem 
prostoru. ‘’Kot bivši direktor kluba sem pogrešal 
pristno sodelovanje z agenti, ki ne bi delovali 
zgolj v lastnem interesu in ne le za kratkoročen 
zaslužek. Delo nogometnega agenta želimo 
postaviti ob bok kadrovskim agencijam, ker ob 
iskanju kadra dobiš o slednjem vse potrebne 
informacije. Zato je vsak naš nogometaš tes-
tiran tako fizično kot tudi psihično. Vsakemu 
pa znamo tudi svetovati, v kateri sredini se 
bo najbolje počutil. Nič ne želimo prepustiti 
naključju,’’ meni Markovič in dodaja, da je cilj 
njegove agencije, da bi maksimalno profesion-
alno pokrivala slovenski nogometni prostor 

ter delo nogometnega kadrovanja dvignila na 
višjo raven. S klubi si želi stalnega sodelovanja 
in plansko, na podlagi pomanjkljivosti, že pred 
prestopnim rokom poskrbeti za okrepitve. ‘’Delo 
v Sloveniji je zelo zanimivo, saj je prisotnih kar 
nekaj agentov. Zato je potrebno, da si pri delu 
inovataven in drugačen.’’ 

Lahko bomo sestavili konkurenčno ekipo

Ko je deloval v Ajdovščini, je še bolj podrobno 
spoznal zakonitosti v domačem nogometu. ‘’Ko 
sem bil igralec, je bila le pobožna želja, da bi 
redno dobivali plače. Ko sem bil direktor, se je 
zadeva bistveno popravila. Vsi vemo, da Primorje 
ni med najbolj urejenimi klubi v Sloveniji, a 
fantje, vsaj kar se tiče plač, so bili redno plačani. 
So pa tudi druge zadeve, denimo nagrade, ki pa 
so odvisne od poslovanja kluba. To ni temeljilo 
na stalnih prihodnih, ampak na sponzorskih, 
kar je največja težava slovenskih klubov. Prodaja 
igralcev ni planska, kar ni najbolj poslovna 
odločitev,’’ je dodal nekdanji direktor Ajdovcev, 
ki je v vlogi agenta zaznal, da se recesija pozna 
tudi v športnem svetu.

Kar se tiče turnirja FIFPro 2009, so ambicije 
slovenske ekipe visoke. ‘’Glede na dosedanje 
izkušnje, je selekcija SPINS vedno naredila kar 
dober rezultat. Verjamem, da bo tudi letos tako. 
Zaradi recesije bo kar nekaj igralcev ostalo brez 
pogodb, nekateri igralci pa si bodo tak status iz-
brali tudi zaradi tega, da bodo lahko brez pogodb 
čakali na boljšo ponudbo. Lahko bomo sestavili 
konkurenčno ekipo,’’ je še odvrnil uradni agent 
slovenske ekipe na turnirju v Cannesu, ki se že 
veseli snidenja s številnimi agenti, ki ne bodo 
zamudili omenjenjega dogodka.

Več o delovanju agencije Futsal lahko izveste na 
spletnem naslovu www.fusbal.si.

Cannes
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M riborčani so  uteho za 
‘’skromnejšo’’ uvrstitev v 
prvenstvu iskali v pokalnem 
tekmovanju, a jih je pred 

številnimi navijači sredi Arene Petrol v žalost 
pahnil Ermin Rakovič in ambicioznemu Inter-
blocku zagotovil prvo lovoriko pod vodstvom 
bogatega predsednika Joca Pečečnika. Nastop 
v evropskem tekmovanju, poslovilni sezoni 
pokala Intertota, so si zagotovili še nogometaši 
iz Nove Gorice, iz elitne druščine pa se je z veli-
kanskim zaostankom poslovil  ‘’novinec’’ Livar 
iz Ivančne Gorice. 

Oblekel tudi državni dres

Kateri nogometaš pa je v omenjeni sezoni 
najbolj izstopal? Če velja prisluhniti mnenju 
samih igralcev iz vseh desetih klubov, je najbolj 
blestel Amer Jukan. Izkušeni zvezni igralec 
Kopra si je na krilih izjemnih predstav v jesen-
skem delu PrveLige Telekom Slovenije priigral 
celo vpoklic selektorja članske izbrane vrste 
Matjaža Keka in na prijateljski tekmi z Dansko 
v novogoriškem Športnem parku prvič oblekel 
državni dres. Ko so se ‘’kanarčki’’ nenadejano in 
samozavestno s papirnatimi favoriti iz Domžal 
spustili v odprt boj za naslov prvaka, pa je 
uprava Koprčanov poskrbela za nepričakovan 
zaplet. Ker se je Jukan odkrito spogledoval s 
selitvijo v Ljubljano, kjer se je za njegove usluge 
še kako resno zanimal Interblock,  sklenjen 
naj bi bil tudi že dogovor, da se v slovensko 
prestolnico poda po koncu sezone, je naletel na 
skrajen ukrep najvišjih klubskih mož. Izpadel 
je iz prvega moštva in ni več konkuriral za 
nastope v prvi ligi. In to ravno tik pred velikim 
obračunom na Bonifiko, ko je v Kopru gostovala 
zasedba iz Domžal. Uslišane niso bile niti 
prošnje strokovnega vodstva.

Kdo je sestavljal enajsterico SPINS XI?

Kakorkoli že, zvezni igralec, rojen pred 30 leti 
v Gračanici (Bosna in Hercegovina), ki je dres 
Kopra nosil že med leti 1998 in 2001, sloven-
ski prvoligaški nogomet okusil tudi v Murski 
Soboti ter si po triletni izkušnji na Hrvaškem 
(Marsonia iz Slavonskega Broda) kruh služil 
tudi v Izraelu in na Cipru, je prepričal kolege 
na nogometnih igrišč do te mere, da so mu 
dodelili naslov najboljšega nogometaša v 1. 
SNL v tekmovalni sezoni 2007/08. Jukan se je 
seveda znašel tudi v najboljši enajsterici SPINS 
XI za omenjeno sezono. Sestavljali so jo še:  na 
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Se še spominjate tekmovalne sezone 2007/08, ki je na slovenskih zelenicah postregla z zanimivim razpletom? 
Naslov prvaka so še drugič zapored osvojili nogometaši Domžal, njihovi najbližji zasledovalci pa so bili presenetljivo 
Koprčani. Tako so se izbranci Slaviše Stojanoviča znova povzpeli na prvo mesto, ki jim je prineslo možnost naskoka 
na mikavno ligo prvakov, kasneje pa jim jo je žreb ‘’nehote’’ zagodel in v mesto ob Kamniški Bistrici znova pripeljal 
sosede iz Zagreba. Slednji so se še enkrat več izkazali za previsoko oviro. 



vratih Dejan Nemec (Domžale), v obrambni 
vrsti Luka Elsner, Ivan Knezović (oba Domžale), 
Aleš Mejač (Koper) in Damjan Ošlaj (Nafta), v 
zvezni vrsti poleg Jukana še Enes Demirović 
(HiT Gorica) in Zoran Pavlovič (Maribor), v 
konici napada pa Dario Zahora (Domžale), 
Ermin Rakovič (Interblock) in David Bunderla 
(Primorje).

Koren najboljši v letu 2008

Navada iz predhodnih let je velevala, da bodo 
lovorike za najboljše v roke izbrancev vročene 
na posebni nogometni prireditvi Gala  SPINS 
XI 2008, ki pa je morala zaradi pomanjkanja 
interesa s strani sponzorjev, klubov ter krovnih 
organizacij (Združenje 1. SNL ter Nogometna 
zveza Slovenije) počakati na boljše čase. 
Priznanja so bila tako nogometašem namesto 
na svečanosti in odru pred televizijskimi 
kamerami podeljena na štadionih pred prven-
stvenimi tekmami. Nekaterim že v zaključku 
tekmovalne sezone 2007/08, preostalim pa v 
uvodu 2008/09. Nogometna ‘’žirija’’, sestav-
ljena iz vseh prvoligaških igralcev, je podala tudi 
mnenje o najboljšem slovenskem nogometašu 
za leto 2008.  V poštev so prišli tudi reprezen-
tantje. Na prvo mesto se je dokaj prepričljivo 
(43 glasov) podal kapetan izbrane vrste Robert 
Koren (West Bromwich Albion), sledili pa so 
mu Samir Handanovič (Udinese - 33), Milivoje 
Novakovič (Köln - 13), Mirnes Šišič (takrat še 
Olympiacos - 13) in kot prvi iz slovenskega 
prvoligaškega prostora Zoran Pavlovič (Maribor 
-11), ki je za las ugnal Jukana (9).

Kmalu že proglasitev za sezono 2008/09

Korošec, ki se je v tej sezoni okusil v najvišjem 
angleškem klubskem razredu, naj bi po neka-
terih zapletih nagrado za najboljšega sloven-
skega igralca minulega leta prejel vzporedno ob 
proglasitvi nogometnih junakov za obstoječo 
sezono 2008/09, ki se bo uradno zaključila s 
finalnim dejanjem pokala Hervis v Mariboru 
med Interblockom in Luko Koprom (30. maja 
v Ljudskem vrtu), prvenstveni boji pa se bodo 
zaključili teden dni poprej.  Potrebno pa je 
upoštevati še dodatne kvalifikacije, ki bodo v še 
kako razburljivem boju za obstanek in preboj 
v drugoligaški konkurenci ene izmed najbolj 
zanimivih v zadnjih letih. Na dveh tekmah se 
bosta pomerila devetouvrščeni član prve lige in 
drugouvrščena ekipa iz 2. SNL.

Rok Plestenjak

Dejan Nemec
Državljanstvo: slovensko
Igralno mesto: vratar
Sedanji klub: Domžale
Klub v sezoni 2007/08: Domžale
Rojen: 1.3.1977
Višina: 183 cm
Teža: 79 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 35 tekem

Luka Elsner
Državljanstvo: slovensko
Igralno mesto: branilec
Sedanji klub: Domžale
Klub v sezoni 2007/08: Domžale 
Rojen: 2.8.1982
Višina: 177 cm
Teža: 71 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 34 tekem

Ivan Knezović
Državljanstvo: hrvaško
Igralno mesto: branilec
Sedanji klub: Domžale
Klub v sezoni 2007/08: Domžale 
Rojen: 25.9.1982
Višina: 189 cm
Teža: 90 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 26 tekem (2 zadetka)

Aleš Mejač
Državljanstvo: slovensko
Igralno mesto: branilec
Sedanji klub: Maribor
Klub v sezoni 2007/08: Koper
Rojen: 18.3.1983
Višina: 180 cm
Teža: 67 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 30 tekem (3 zadetki)

Damjan Ošlaj
Državljanstvo: slovensko
Igralno mesto: branilec
Sedanji klub: Nafta
Klub v sezoni 2007/08: Nafta 
Rojen: 25.8.1976
Višina: 184 cm
Teža: 85 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 31  tekem (3 zadetki)

Amer Jukan
Državljanstvo: slovensko, hrvaško
Igralno mesto: Zvezni igralec
Sedanji klub: Interblock
Klub v sezoni 2007/08: Koper
Rojen: 28.11.1978
Višina: 169 cm
Teža: 67 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 27 tekem (8 zadetkov)

Enes Demirović
Državljanstvo: BiH
Igralno mesto: zvezni igralec
Sedanji klub: HiT Gorica
Klub v sezoni 2007/08: HiT Gorica 
Rojen: 13.6.1972
Višina: 182 cm
Teža: 85 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 34 tekem (13 zadetkov)

Zoran Pavlovič 
Državljanstvo: slovensko
Igralno mesto: zvezni igralec
Sedanji klub: Maribor
Klub v sezoni 2007/08: Maribor 
Rojen: 27.6. 1976 
Višina: 185 cm
Teža: 81 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 17 tekem (4 zadetki)

Dario Zahora
Državljanstvo: hrvaško
Igralno mesto: napadalec
Sedanji klub: Rosenborg (Norveška)
Klub v sezoni 2007/08: Domžale
Rojen: 21.3. 1982
Višina: 178 cm
Teža: 80 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 34 tekem (22 zadetkov)

Ermin Rakovič 
Državljanstvo: slovensko
Igralno mesto: napadalec
Sedanji klub: Interblock
Klub v sezoni 2007/08: Interblock
Rojen: 7.9.1977
Višina: 174 cm
Teža: 72 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 27  tekem (10 zadetkov)

David Bunderla
Državljanstvo: slovensko
Igralno mesto: napadalec 
Sedanji klub: Maribor
Klub v sezoni 2007/08: Primorje 
Rojen: 31. 7. 1987
Višina: 185 cm
Teža: 83 kg
1. SNL, sezona 2007/08: 34 tekem (17 zadetkov)

14SP
IN

S 
XI

SPINS XI 07/08



DEJAN
NEMEC

IVAN
KNEZOVIĆ

LUKA
ELSNER

AMER
JUKAN

DAVID
BUNDERLA

NAPADALCI

ZVEZNI IGRALCI

BRANILCI

VRATAR

DARIO
ZAHORA

ERMIN
RAKOVIČ

ZORAN
PAVLOVIČ

ALEŠ
MEJAČ

ENES
DEMIROVIĆ

DAMJAN
OŠLAJ
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Z  a tožbe se je vodstvo sindikata 
nogometašev in športnikov odločilo 
iz preprostega razloga, da se končno 
tudi v Sloveniji enkrat za vselej konča 

nesmiselna debata ter utiša posameznike, 
ki dvomijo o tem, da morajo imeti športniki 
enak status kot vsi ostali delavci v Sloveniji. 
Športniki v kolektivnih športih bi se s 
priznanjem status delavca tudi izognili 

SODIŠČE BO DOLOČILO STATUS

POKLICNIH ŠPORTNIKOV

absurdnim kaznim, kot je na primer kazen 
v višini šestih plač, ki jih je omenjenim trem 
igralcem izreklo izreklo vodstvo NK Celje. Po 
Zakonu o delovnih razmerjih namreč velja, 
da delavcu ni dopustno naložiti finančne 
sankcije, če le ta ni opredeljena v kolektivni 
pogodbi dejavnosti. Naj vas spomnimo, da se 
trije igralci NK Celje po nasvetu sindikata niso 
želeli udeležiti individualnih treningov, ki jih je 

od le teh zahtevalo vodstvo NK Celje, ker niso 
hoteli sporazumno prekiniti pogodb, medtem 
ko so se njihovi soigralci odpravili na priprave 
v Italijo.

Vsa Evropa v kolektivnih športih pozna le 
delovnega razmerja, zato v vodstvu SPINS ne 
dvomijo, da sodišče ne bi presodilo v njihovo 
korist.
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SPINS je preko svojih odvetnikov na delovno sodišče v Celju vložil tri tožbe glede ugotovitve obstoja delovnega 
razmerja ter razveljavitev kazni proti NK Celje glede igralcev Aleša Puša, Gregorja Režonje in Slaviše Dvorančiča. 



Odlomki iz tožbe:

I.

Pravdni stranki sta dne 17.7.2008 sklenili 
pogodbo o profesionalnem igranju nogometa 
(v nadaljevanju: Pogodba).
 
4. čl. ZDR delovno razmerje definira kot 
razmerje med delavcem in delodajalcem, v 
katerem se delavec prostovoljno vključi v 
organiziran delovni proces delodajalca in v 
njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja 
delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. 
11/2 čl. ZDR prepoveduje opravljanje dela na 
podlagi pogodb civilnega prava, če obstajajo 
elementi delovnega razmerja. 16. čl. ZDR za 
primer spora o obstoju delovnega razmerja 
med delavcem in delodajalcem vzpostavlja 
domnevo, da delovno razmerje obstaja, če 
obstajajo elementi delovnega razmerja.   
 
Iz zgoraj opredeljenega odnosa med tožnikom 
in toženo stranko, ki ga bo dodatno osvetlil 
tožnik sam, so razvidni vsi zakonski elementi 
delovnega razmerja. Zlasti sta očitna tožnikovo 
kontinuirano delo in subordiniranost, t.j. 
njegov podrejen položaj v razmerju do tožene 
stranke, ki je ključen pogoj za obstoj delovnega 
razmerja. Tožnik nogometne storitve opravlja 
izključno v okviru navodil in pravil tožene 
stranke ter pod njenim nadzorom. Tožnika 
zato nikakor ni mogoče enačiti z neodvis-
nim delavcem – podjemnikom, ki na podlagi 
pogodbe o delu obligacijskega prava opravlja 
delo samostojno. Pogodbeno urejeno profe-
sionalno ukvarjanje z nogometom v korist 
tožene stranke kaže torej vse znake delovno-
pravnega odnosa. Dejstvo, da je Pogodba 
sklenjena za določen čas tega zaključka seveda 
ne spreminja.
 
Navedeno je izčrpno in pravno dosledno 
obrazloženo v članku z naslovom »Status 
športnika v moštvenem športu – primerjalno-
pravno in v slovenski zakonodaji«, objavljenim 
leta 2006 v reviji Podjetje in delo, v katerem 
avtor ugotavlja, da bi športnikom v moštvenih 
športih moral biti priznan status delavca ter 
da določila Zakona o športu niso ovira, da 
igralec s statusom poklicnega športnika stopi v 
odvisno razmerje s klubom in sklene pogodbo 
o zaposlitvi.
 
»Vzpostavitvi« delovnega razmerja je naklon-
jena tudi sodna praksa. Vrhovno sodišča RS 
je v sklepu opr. št. VIII Ips 337/2006 z dne 
15.1.2008 v primeru samostojne poklicne 
novinarke, ki je sklenila več zaporednih pogodb 
o novinarskem delu, ocenilo, da je za presojo 
bistvena dejanska (in ne le formalna) vsebina 
razmerja, iz katere je mogoče sklepati na obstoj 

elementov delovnega razmerja, zlasti odvis-
nosti, s katero je oseba zavezana k opravljanju 
dela. V omenjenem sklepu je izpostavljeno, 
da za ugotovitev obstoja delovnega razmerja 
ni odločilna volja strank. Navedena stališča 
potrjujejo, da je tožnik zaposlen pri toženi 
stranki.
 
Med tožnikom kot delavcem in toženo stranko 
kot delodajalcem dejansko obstaja delovno 
razmerje. Vendar Pogodba ne vsebuje vseh 
zakonsko predpisanih sestavin pogodbe o 
zaposlitvi oz. so posamezna določila Pogodbe v 
nasprotju z  določili ZDR. To v skladu s 15/4 čl. 
ZDR ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe 
o zaposlitvi. Za obravnavo pravic in obveznosti 
pravdnih strank, zlasti glede zakonitosti skle-
pov tožene stranke, ki so predmet nadaljevanja 
tožbe, se v skladu s 30. čl. ZDR uporabljajo 
določila ZDR, kot sestavni del Pogodbe.   

 II.
 
Tožena stranka je tožniku s sklepom z dne 
12.2.2009 zaradi domnevnega neupravičenega 
izostajanja s treningov izrekla denarno kazen 
v višini 15.600,00 EUR. Tožnik je zoper sklep 
ugovarjal. Tožena stranka je z dokončnim 
sklepom z dne 3.2.2009 (pravilno 3.3.2009) 
tožnikov ugovor zavrnila kot neutemeljen in 
s tem potrdila sklep z dne 12.2.2009. Tožena 
stranka je tožniku takoj izstavila račun za 
znesek denarne kazni.
 
175. čl. ZDR določa, da lahko delodajalec izreče 
delavcu disciplinsko sankcijo kot je denarna 
kazen le v primeru, če je takšna sankcija predv-
idena v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. 
Kolektivna pogodba za nogometno dejavnost 
oz. kolektivne športe ne obstaja.
 

Ker denarna sankcija ni določena v panožni 
kolektivni pogodbi, je sklep tožene stranke 
nezakonit in posledično neveljaven.
 
Tožnik je dokončen sklep tožene stranke prejel 
dne 5.3.2009. Tožnik zato na podlagi 204/3 čl. 
ZDR v 30-dnevnem roku uveljavlja nezakoni-
tost odločitve tožene stranke o disciplinski 
odgovornosti oz. denarni kazni.

Tožnik na podlagi zgornjih navedb in 
predloženih dokazov postavlja sledeč tožbeni 
zahtevek:
 
.  Ugotovi se, da med tožečo stranko in 
toženo stranko obstaja delovno razmerje 
in da sta dne 17.7.2008 sklenili pogodbo o 
zaposlitvi.  
.  Ugotovi se, da sta sklepa tožene stranke 
z dne 12.2.2009 in 3.3.2009 neveljavna in 
se odpravita.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki 
povrniti pravdne stroške tega postopka z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 
izdaje sodbe do plačila, v roku 15 dni, pod 
izvršbo.
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Spoštovani,

Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) in Sindikat profesionalnih igralcev 
nogometa Slovenije (SPINS) sta bila ustanovljena pred nekaj več kot 
štirimi leti ter pod svojim okriljem trenutno združujeta več kot 1000 
poklicnih športnikov. Svojo reprezentativnost črpata tudi iz članstva v 
organizacijah, kot sta Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ter 
mednarodna zveza nogometnih sindikatov FIFPro ter tako sodelujeta v 
socialnem dialogu v Sloveniji ter v okviru EU.

Že od svoje ustanovitve naprej si SŠS in SPINS na različne načine 
prizadevata za primerno obravnavo ter izboljšanje davčnega, social-
nega, zdravstvenega in pokojninskega položaja športnikov v Sloveniji. 
Številnim skupnim sestankom in srečanjem navkljub, predhodna vlada 
na športnem področju za naše težave ni imela nikakršnega posluha. 
Zalegla niso niti večkratna javna opozorila na tiskovnih konferencah 
ter protestne akcije, kot je bil Dan brez športa v letu 2005. Sindikat 
športnikov Slovenije je bila celo prva organizacija, ki je po volitvah v letu 
2004 zahtevala odstop dveh ministrov. Zadnje volitve so jasno pokazale, 
da slovenski športniki in njihovi navijači nikoli ne bodo podprli vlade, ki 
odkrito diskriminira športnike.

Z željo, da skupaj rešimo težave, s katerimi se v tem trenutku 

Sindikata športnikov Slovenije (SŠS) in profesionalnih 
igralcev nogometa Slovenije (SPINS) sta poslala odprto 
pismo predsedniku vlade Borutu Pahorju, šolskemu 
ministru Igorju Lukšiču, ministru za delo Ivan Svetliku 
in finančnemu ministru Francu Križaniču v želji po 
čimprejšnjem sestanku, na katerem bi se pogovarjali o 
težavah športnikov.

Sindikata SŠS in SPINS, ki sta bila ustanovljena pred nekaj več kot štirimi 
leti ter pod svojim okriljem trenutno združujeta več kot 1000 poklicnih 
športnikov, si prizadevata za čimprejšnji sestanek s Pahorjem, Lukšičem, 
Svetlikom in Križaničem, na katerem bi orisala težave, s katerimi se srečujejo 
slovenski poklicni športniki. Obenem bi pri sindikatih predstavili evropsko 

ZADEVA: 
Sistemske rešitve za ureditev statusa
poklicnih športnikov v RS

Sindikata športnikov in nogometašev
z odprtim pismom predsedniku Vlade RS

sooča slovenski poklicni šport, vas prosimo, da v najkrajšem 
možnem času sprejmete našo delegacijo, ki vam bo predstavila 
evropsko primerljive rešitve ter ponudila pomoč pri pripravi 
zakonodajnih aktov za ureditev statusa poklicnih športnikov. Ta 
dopis smo poslali vsem pristojnim ministrstvom (MŠŠ, MDDSZ, 
MF) ter predsedniku vlade, kateremu smo problematiko pred-
stavili že pred letošnjimi državnozborskimi volitvami.

V nadaljevanju vam podajamo nekatera izhodišča za skupni sestanek:

V Sloveniji se po oceni Sindikata športnikov Slovenije trenutno okoli 
1500 športnikov poklicno ukvarja s športom oziroma jim je zaslužek iz 
športne aktivnosti glavni vir preživljanja. Med njimi jih ima trenutno 
le 660 urejen status poklicnega športnika v skladu z zakonom o športu, 
100 pa jih je zaposleno na ministrstvih RS. Preostali imajo povsem 
neurejen status. 

Država na podlagi Sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov in 
trenerjev zaposluje za določen čas okoli 100 športnikov. Gre za vrhunske 
športnike, bodisi nosilce medalj bodisi, da so v mednarodni konkurenci 
dosegli odmevnejše rezultate. Ti športniki v povprečju zaslužijo nekaj 

primerljive rešitve ter ponudili pomoč pri pripravi zakonodajnih aktov za 
ureditev statusa poklicnih športnikov. Že od svoje ustanovitve naprej si 
SŠS in SPINS na različne načine prizadevata za primerno obravnavo ter 
izboljšanje davčnega, socialnega, zdravstvenega in pokojninskega položaja 
športnikov v Sloveniji. Številnim skupnim sestankom in srečanjem navkljub, 
predhodna vlada na športnem področju za naše težave ni imela nikakršnega 
posluha, je v pismu zapisal predsednik sindikatov Dejan Stefanović.

Zalegla niso niti večkratna javna opozorila na tiskovnih konferencah ter 
protestne akcije, kot je bil Dan brez športa v letu 2005. SŠS je bila celo prva 
organizacija, ki je po volitvah v letu 2004 zahtevala odstop dveh ministrov. 
Zadnje volitve so jasno pokazale, da slovenski športniki in njihovi navijači 
nikoli ne bodo podprli vlade, ki odkrito diskriminira športnike, je še zapisal.
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Odprto pismo
predsedniku Vlade RS
Ministru za šolstvo in šport RS
Ministru za delo, družino in socialne zadeve RS
Ministru za finance RS



več kot 800 EUR neto, ta dohodek – plača pa pri večini predstavlja tudi 
njihov edini redni mesečni priliv. Z drugimi besedami povedano, plača, 
na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi med ministrstvom in vrhuns-
kim športnikom, predstavlja edini redni mesečni dohodek športnika.

Vsi kategorizirani športniki svetovnega, mednarodnega in perspektivne-
ga razreda so v obdobju trajanja statusa tudi nezgodno zavarovani. Tako 
se navedene kategorije športnikov lahko zaposlijo v vojski, na policiji 
ali pri carini. Zaposleni pa so lahko le toliko časa dokler se aktivno 
ukvarjajo s športom in dosegajo vrhunske rezultate. S prenehanjem 
aktivnega ukvarjanja s športom ali nedoseganjem vrhunskih rezultatov 
pa pristojno ministrstvo z njimi prekine sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 
Navedeno pomeni, da so takšni športniki, ki so v preteklosti dosegli vr-
hunske športne rezultate in promovirali Slovenijo, po končanju kariere v 
večini primerov brez ekonomske in socialne varnosti. Tudi možnosti za 
morebitno zaposlitev drugje (izven ministrstva) so izredno majhne, saj 
v večini primerov nimajo ustrezne izobrazbe (ali pa so celo brez nje), saj 
morajo večino časa nameniti treningom.

Tako hkrati izgubijo delo na ministrstvu, večina sponzorjev pa z njimi 
prekine sodelovanje, saj s koncem kariere niso več “tržno zanimivi”.

Po drugi strani pa športniki s statusom poklicnega športnika veljajo za 
samozaposlene, čeprav so v kolektivnih športih v odvisnem razmerju do 
športnih društev. To odvisno razmerje pa ima vse značilnosti klasičnega 
delovnega razmerja, kar pomeni, da prejemajo plačo, so dolžni 
spoštovati obveznosti do športnega društva, upoštevati razpored trenin-
gov in podobno ter upoštevati vsa ostala navodila klubov. Tako bi poklic-
ni športniki v kolektivnih športih morali imeti status delavca, saj 4. člen 
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002) določa, da je 
delovno razmerje med delavcem in delodajalcem razmerje, v katerem se 
delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v 
njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca. Ker nimajo statusa delavca, pa za njih ne velja 
kolektivna pogodba in nimajo pravic, ki so sicer zagotovljene delavcem. 
Ustrezno nimajo urejenega niti obveznega pokojninskega in zdravstve-
nega zavarovanja. Praviloma traja športnikova poklicna kariera največ 
10 let, ki pa je pogosto za dalj časa prekinjena zaradi poškodb. Dolge 
čakalne dobe na zdravljenje teh poškodb so zato za poklicnega športnika 
lahko usodne.

Status poklicnih športnikov je potrebno urediti zaradi posebnega pom-
ena vrhunskega športa in da bi zagotovili socialno varnost razmeroma 
visokemu številu mladih ljudi, ki četrtino svoje delovne dobe namenijo 
poklicnemu športu. Poklicni šport ima namreč posebni pomen za 
promocijo države in kot zgled za zdrav način življenja prebivalstvu. Prav 
zaradi posebnega pomena pa je država dolžna poklicnim športnikom 
sistemsko zagotoviti vsaj enake pravice in socialno varnost, kot jo nudijo 
drugi poklici.

Možne rešitve po končani športni karieri

1.

Po končanju kariere bi država lahko izjemno uspešnim športnikom, ki so 
imeli z njo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v času trajanja športne kari-
ere, ponudila v podpis novo pogodbo o zaposlitvi in sicer za nedoločen 
čas. V primeru, da športnik ne bi izpolnjeval pogoje za opravljanje dela 
(npr. stopnja strokovne izobrazbe), bi se lahko z dodatnim šolanjem 
športniku omogočilo izpolnjevanje teh pogojev. S tem bi se vrhunskim 
športnikom omogočila ekonomska in socialna varnost po končanju 
kariere.

2.

Druga oblika možne rešitve ekonomskega in socialnega statusa 
športnikov je, da se ustanovi t.im. »premostitveno zavarovanje«. Gre za 
obliko zavarovanja na podlagi katerega bi se športnikom, ki so zaključili 
z aktivno športno kariero, omogočilo določeno časovno obdobje preje-
manje denarnega nadomestila. V bistvu bi šlo za zelo podoben sistem, 
kot velja za brezposelne osebe, v tem času pa bi športnik lahko prido-
bil ustrezno strokovno izobrazbo oziroma si kako drugače uredil svoj 
nadaljnji status.

Po zgledu Nizozemske, Belgije, Francije, Španije itd. bi lahko uvedli 
poseben poklicni sklad (»career fund«) za poklicne športnike, ki bi jim iz 
njihovih prihodkov omogočal varčevanje za lastno socialno varnost po 
zaključku ukvarjanja s poklicnim športom. Zaradi posebnega pomena 
poklicnega športa bi morala država takšno varčevanje spodbujati z 
davčnimi olajšavami. Namen teh prihrankov je zagotavljanje socialne 
varnosti v omejenem obdobju po zaključku športne kariere, ki ga 
športnik potrebuje za poklicno prekvalifikacijo.

3.

Ena izmed oblik reševanja ekonomskega in socialnega statusa vrhunskih 
športnikov med in po končanju kariere je lahko tudi plačevanje prispe-
vkov za pokojninsko, socialno in zdravstveno zavarovanje. Gre v bistvu 
za podoben sistem kot velja že dandanes v dejavnosti kulture, ko država 
delavcem v kulturi, ki izpolnjujejo določene pogoje, za čas izpolnjevanja 
teh pogojev plačuje prispevke. Tudi s tovrstno rešitvijo bi lahko vrhuns-
kim športnikom pomagali tako pri iskanju zaposlitve po koncu športne 
kariere kot tudi pri reševanju njihovega statusa med aktivno športno 
kariero.

Nujno potrebna rešitev v času trajanja športne kariere

Ne glede na obliko nujno potrebne sistemske rešitve reševanja 
ekonomskega in socialnega statusa športnikov po končanju kariere, 
pa je prav tako potrebno urediti sistem študija vrhunskih športnikov. 
Ta sistem mora biti naravnan tako, da omogoča po eni strani dovolj 
časa športnikom za treninge in pripravo na tekme, kar je predpogoj 
za doseganje vrhunskih rezultatov, po drugi strani pa mora omogočiti 
športnikom, da dosežejo stopnjo izobrazbe, ki jim bo po končani karieri 
omogočila zaposlitev. Ustrezen sistem študija za vrhunske športnike 
pomeni tudi lažje reševanje njihovega statusa po koncu kariere.

Vse predlagane rešitve je potrebno urediti z zakonom. Sindikat 
športnikov Slovenije je v zadnjih štirih letih Vladi RS nekatere izmed 
rešitev že predstavil, vendar za spremembe ni bilo nobene politične 
volje! Na potezi je novoizvoljena vlada, pri čemer pa je potrebno 
upoštevati, da vrhunski športniki niso samo nosilci medalj s svetovnih 
in evropskih prvenstev ali olimpijskih iger, temveč lahko predstavljajo 
vrhunske dosežke tudi uvrstitve od 4. mesta navzdol. V nasprotnem 
primeru so dosežki od četrtega mesta navzdol pomembni le za statistike.

V Ljubljani, 23. 12. 2008. 

Predsednik SPINS in SŠS
Dejan Stefanović
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Opredelitev pojma: »Odškodnine« kot na-
domestilo klubu (in/ali zvezi) za njegov vložek 
v vzgojo in razvoj posameznega tekmovalca, 
potem ko ta želi zapustiti svoj matični klub. 

Trenutno stanje: Odškodnine določajo Reg-
istracijski pravilniki oziroma druga podobna 
pravila znotraj skoraj vseh slovenskih panožnih 
zvez. Pojav odškodnin izvira iz osemdesetih 
let, ko so bile uvedene znotraj sistema pravil 
Jugoslovanske nogometne zveze, nato pa so ta 
pravila povzele še ostale zveze in jih nekritično 
prepisovale vse do današnjih dni, kljub 
spremembi političnega in pravnega sistema. 
Odškodnine plačujejo tekmovalci vseh let, 
profesionalci in rekreativci, njihova višina pa 
je odvisna od uspehov posameznega tekmov-
alca v njegovi celotni karieri in ne od njegove 
dejanske »vrednosti na trgu«. Večinoma breme 
plačila nosijo tekmovalci sami, plačujejo pa 
klubom, ki jih zapuščajo, pri čemer delež tega 
zneska pobirajo tudi nekatere zveze.

Negativni vplivi: Ker plačujejo odškodnine 
večinoma tekmovalci sami, to onemogoča 
njihov prosti prehod med klubi oziroma prosto 
izbiro delodajalca. Odškodnine so nemalokrat 
višje od zaslužkov, posebno ob dejstvu, da 
klubi nemalokrat ne izpolnjujejo pogodb (ne 
izplačajo vseh dogovorjenih obveznosti), tek-
movalci pa so jih prisiljeni plačati, saj jim klubi 
sicer ne izdajo izpisnic, zveze pa jim posledično 
onemogočijo nastopanje na tekmovanjih in 
tako ovirajo razvoj njihove kariere. Višina 
odškodnine in največkrat tudi obveznost 
plačila odškodnine kot take v veliki večini 
primerov ni znana vnaprej, saj starši, ki vpisu-
jejo svoje otroke v klube, ne poznajo oziroma 
ne morejo poznati pravilnikov panožne zveze, 
problem pa se pojavi običajno šele, ko iz 
otroka zraste uspešen športnik. Največkrat 
so odškodnine neproporcionalne dejanskim 
vložkom, posebej če upoštevamo, da klubi v ve-

liki večini slovenskih športov v tekmovalca ne 
vlagajo »svojega denarja«, saj gre največkrat za 
denar, ki ga dobivajo od države oziroma občin 
za razvoj športa. Odškodnine niso določene v 
pogodbah, vendar temeljijo na tihem pristanku 
vpletenih, saj je z včlanitvijo (ki je prosto-
voljna) v posamezen klub oziroma s pričetkom 
nastopanja v posameznem športu tekmovalec 
prisiljen sprejeti notranja »pravila obnašanja«, 
ki veljajo v posamezni panožni zvezi.

Pozitivni vplivi: So zgolj kratkoročni, zlasti 
zato, ker klubi sicer dobijo nekaj sredstev, ven-
dar hkrati izgubijo tekmovalca, oziroma težko 
včlanijo že uspešnega tekmovalca, saj sami 
nimajo dovolj sredstev za plačilo odškodnine 
prejšnjemu klubu.

Končni rezultat: Zaviranje razvoja sloven-
skega športa in marsikateri prezgodnji konec 
kariere mladega tekmovalca, ki ni finančno 
dovolj močan, da bi si »plačal svojo svobodo«.

Željeni cilj: Ukinitev odškodnin v celoti, ob 
morebitnem upoštevanju prehodnega roka, 
ki zaradi »pridobljenih pravic« klubov le-te 
lahko prizadane (npr. plačali so odškodnino, 
vendar je ob odhodu igralca ne bodo dobili 
nazaj). Podrejeni cilj: zmanjšanje odškodnin 
na najmanjšo možno mero oziroma njihova 
izenačitev z dejanskimi izdatki klubov ob 
popolni ukinitvi odškodnin za neprofesionalce.

Pravna podlaga: Odškodnine nasprotujejo 
Ustavi RS in slovenskemu pravnemu redu nas-
ploh. V nekaterih primerih imajo celo elemente 
suženjsko-odvisnega razmerja oziroma prisil-
nega dela. Nasprotujejo najmanj naslednjim 
členom Ustave RS: 2. člen (pravna država), 42. 
člen (pravica do zbiranja in združevanja) in 49. 
člen (svoboda dela). V primeru, da gre za profe-
sionalno pogodbo (ki ima elemente delovnega 
razmerja: prostovoljnost vključitve v delovni 

proces, opravljanje dela za plačilo, osebno, 
nepretrgano in po navodilih in pod nadzorom 
delodajaca), je plačilo odškodnine kot pogoj za 
izstop iz kluba tudi v nasprotju z Zakonom o 
delovnih razmerjih, saj od delavcev zahteva, da 
morajo za veljavno odpoved delovnega razmer-
ja plačati delodajalcu odškodnino za uporabo 
delovnih sredstev, ki jim jih je nudil deloda-
jalec. Prav tako je v nasprotju z Zakonom o 
društvih, zlasti z določbami 2., 3. in 4. člena, 
ki določajo načela svobodnega združevanja 
in prepovedi nasprotovanja slovenskemu 
pravnemu redu.

Možnost sprožitve sporov: Nova društvena 
zakonodaja (14. člen ZDru-1) omogoča 
sprožitev spora pred rednim sodiščem, kar 
omogoča tudi uveljavljanje ničnosti odškodnin 
(zaradi njihovega nasprotovanja pravnemu 
redu). Prav tako je mogoče spore sprožiti pred 
delovnim sodiščem, če je tekmovalec v de-
lovnem razmerju (pri čemer sam obstoj pogod-
be o zaposlitvi ni pogoj, potrebno je zgolj, da se 
ugotovi obstoj elementov delovnega razmerja) 
in zahtevati ničnost ali razveljavitev pogodbe 
o zaposlitvi, ki določa odškodnino. Mogoče 
je sprožiti ustavni spor (ustavna pritožba 
zaradi kršitve človekovih pravic in svoboščin). 
Sprožitve takšnih sporov bi lahko pomenile 
hud udarec za društva in zveze društev, saj ti 
največkrat nimajo niti dovolj denarja, da bi 
pokrili sodne stroške, dolgotrajnost teh sporov 
pa bi lahko negativno vplivala na kariere 
tekmovalcev, ki bi spore sprožili. Zahtevki 
po povrnitvi odškodnin zaradi ugotovljene 
ničnosti bi lahko zamajali finančne temelje tudi 
bolj finančno stabilnih društev, saj bi ta morala 
odškodnine vračati z zakonitimi obrestmi, ki 
bi lahko tekle več let. V sporih zoper panožne 
zveze bi bili oškodovani praktično vsi razen 
tožnika, saj bi izplačevanje vtoževanih zneskov 
posledično zmanjšalo sredstva, ki so v zvezah 
namenjena za njihovo delovanje in razvoj 

Odškodnine v slovenskem športu -

suženjska 
veriga!

20SP
IN

S 
XI

PRAVNI KOTIČEK



vrhunskega športa.
Možna rešitev problema: Dogovor vseh 
slovenskih panožnih zvez na ravni celotne Slo-
venije, oziroma dogovor znotraj OKS-ZŠZ, ki 
ga morajo implementirani vse slovenske zveze 
in klubi. Možno in verjetno najbolj učinkovito 
je tudi zakonsko normiranje v Zakonu o športu 
ali drugem ustreznem zakonskem aktu.

Ureditev v Evropi: Evropske države 
večinoma odškodnin v obliki, kot je uveljav-
ljena v Sloveniji, ne poznajo. Največkrat gre 
za odškodnine zaradi kršitve pogodbenih 
obveznosti, torej zaradi prestopov v času pre-
den se pogodba med klubom in tekmovalcem 
izteče. Odškodnin po preteku pogodbe pa v 
Evropi ne poznajo. Pravilnik FIFA in nekat-
era sodišča (npr. v Nemčiji) sicer priznavajo 
možnost zaračunavanja odškodnin kot nado-
mestil za trening in vzgojo mladih tekmoval-
cev. Pri tem je treba poudariti, da je nemško 
sodišče odškodnino priznalo le kot dejanske 
stroške (ne pa kot nek pavšal, ki je največkrat 
tudi pretirano visok), hkrati pa le za določeno 
obdobje (FIFA priznava kot relevantno ob-
dobje od 12 do 23 leta, kar je po naših ocenah 
nekoliko preširok razpon). Pomembno je tudi 
dejstvo, da so obveznost plačila odškodnine 
naprtili le klubom (in ne tekmovalcem samim), 
pa še to le v primerih sklenitve profesionalnih 
pogodb.

Rokometni vratar David Imperl je na 
sodišču s pomočjo sindikata športnikov 
premagal nekdanji klub, ki je od njega terjal 
odškodnino tudi po izteku pogodbe. Nekdanji 
rokometni vratar Preventa iz Slovenj Gradca 
in zdaj čuvaj mreže Trima iz Trebnjega, David 
Imperl, je dobil ponovljeni sodni proces 
proti koroškemu klubu, kar je prva potrditev 
Bosmanovega pravila v slovenskem športu. 
Bosmanovo pravilo se nanaša na belgijskega 
nogometaša Jean-Marca Bosmana, ki je leta 
1995 na evropskem sodišču zmagal v sporu 
s svojim nekdanjim klubom glede omejitve 
števila tujih igralcev in posledično omejitve 
prostega gibanja in združevanje delavcev, 
torej tudi odprave odškodnin po izteku 
pogodb. ‘’Imperla je pogodba zavezovala, da 
ob prestopu v drug klub plača odškodnino 
tudi po poteku pogodbe. Takšno omejevanje 
je nedopustno in nima pravne podlage,’’ 
je včeraj povedal Imperlov odvetnik David 
Kenda.

Nekaj idej:

5 odškodnina je mogoča le ob profesionalnem 
prestopu
5 profesionalni prestop je prestop, ki omogoča 
najmanj plačo v višini minimalne plače (neto)
5 odškodnina se lahko obračuna le tako, da 
tekmovalcu vedno ostane najmanj minimalna 
plača mesečno (se plačuje v obrokih)
5 odškodnina je lahko predvidena le v pogodbi 
(transparentnost)
5 odškodnina se plača le ob prvem profe-
sionalnem prestopu in le klubu iz katerega se 
prestopa (ne pa tudi prejšnjim klubom)
5 prestopi pred 16. letom in po 21. letu ne 
dovoljujejo odškodnine
5 klubi lahko pogodbo, ki odškodnino pred-
videva, sklenejo za maksimalno dve leti
5 odškodnina je lahko določena le v višini 
maksimalnega odstotka plače, ki jo bo tek-
movalec prejel pri klubu, v katerega prestopi 
(npr. 20%), pri čemer mora preostanek plače 
ostati najmanj v okviru višine minimalne plače 
(letno povprečje)
5 odškodnina se lahko plačuje le klubu, iz 
katerega se prestopa, ne pa tudi zvezi
5 klubi morajo s tekmovalcem skleniti 
pogodbo o odškodnini med njegovim 16 in 21 
letom, kasneje to ni več mogoče in odškodnine 
ni moč več uveljavljati
5 odškodnina se lahko določi le v primerih, 

Mejnik v slovenskem športu - 
Imperl kot Bosman

ko klub, ki je tekmovalca vzgajal vsaj 2 leti 
pred tem, z njim sklene prvo profesionalno 
pogodbo, ta pa se lahko sklene le za obdobje 
največ dveh ali treh let
5 odškodnina ni nikoli vezana na »vrednost« 
tekmovalčevih uspehov, temveč vedno zgolj na 
dejanski zaslužek tekmovalca
5 tekmovalec, ki zapusti klub za najmanj 
eno sezono in pri tem ne sklene profesionalne 
pogodbe, odškodnine ni dolžan plačati, četudi 
po preteku te sezone sklene profesionalno 
pogodbo
5 do odškodnine je upravičen le klub, ki je 
tekmovalca vzgajal vsaj dve zaporedni sezoni v 
obdobju med njegovim 14. in 18. letom
5 odškodnino lahko določi le matični klub in 
le v višini 20% vrednosti pogodbe, ki jo sam 
sklene s tekmovalcem
5 odškodnino je mogoče določiti le v vred-
nosti sredstev, ki so namenjena zgolj za razvoj 
posameznega tekmovalca (pride v poštev zlasti 
pri individualnih športih – npr. seštevek vseh 
plačanih tekmovanj v tujini v pretekli sezoni)
5 višina odškodnine mora biti javna, kar se 
zagotovi s predložitvijo pogodbe zvezi
5 odškodnine ni moč zahtevati, dokler 
matični klub ne poravna vseh zapadlih ob-
veznosti, prav tako je ni moč pobotati
5 odškodnino je moč opredeliti le vnaprej in 
na podlagi dejanskih stroškov, ne pa za nazaj, 
glede na pretekle rezultate tekmovalca

Vodstvo SŠS

Pri sindikatu športnikov in pri SPINS opozarja-
jo, da je tovrstnih primerov pri nas še veliko, 
zlasti v amaterskem športu. Športniki pogodbe 

Davud Imperl

s takšno omejevalno klavzulo, ki izvira še iz ju-
goslovanskih nogometnih predpisov, navadno 
podpišejo, ker so šibkejša pogodbena stranka. 
Spomnimo se, da mnogi mladi športniki, ki se 
s športom še ne ukvarjajo poklicno, lahko svoj 
klub tudi po poteku pogodbe zapustijo le tako, 
da si sami ali jim starši plačajo odškodnino. 
‘’Ta sodba je pomemben mejnik v slovenskem 
športu, zelo pogosta je namreč situacija, ko 
društva s svojimi internimi pravili svojim 
članom zaračunavajo odškodnino za odhod 
v drugo društvo,’’ pojasnjuje Andrej Pohar iz 
odvetniške družbe Čeferin in član upravnega 
odbora sindikata športnikov. 

‘’V Prevent sem prišel brez odškodnine, po 
koncu pogodbenega roka pa so Slovenjgradčani 
zame zahtevali denarno nadomestilo. Ker so 
vedeli, da bom zapustil klub, mi zadnjih nekaj 
mesecev niso izplačali plače. Tako so si povrnili 
odškodnino,’’ je povedal David Imperl. ‘’To je 
protipravno. Druga stvar je, če klub zapustiš 
med sezono, ko imaš pogodbo. Moj primer je 
prvi, ki je bil rešen v prid igralca. Upam, da se 
to ne bo ponavljalo,’’ je dodal Krčan, ki je Pre-
vent zapustil po sezoni 2004/05. Oškodovan je 
bil za šest tisoč evrov. Te je tudi iztožil, skupaj 
z zamudnimi obrestmi. 
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Ž  e več let so naši člani soočeni z 
obveznimi kontrolami dopinga ob 
koncu športnih prireditev oziroma 
tekmovanj. Vse kontrole so v skladu 

s pogoji in predpisi, ki jih je oblikovala 
mednarodna organizacija WADA, v Sloveniji pa 
v Pravilniku proti dopingu povzela Nacionalna 
antidopinška komisija (NAK). 

Vsi olimpijski športi oziroma vse svetovne 
panožne športne zveze, katerih športi so v 
programu olimpijskih iger, so namreč zavezani 
spoštovati pravila WADA, kar posledično 
pomeni, da se mora praktično vsak slovenski 
športnik hočeš-nočeš podvreči protidopinškim 
pravilom WADA, sicer tvega ostre sankcije, 
med katerimi je tudi dosmrtna prepoved 
športnega udejstvovanja.

Skupaj z doping kontrolami na dan tekmovanj 
velja v nogometu in v športu nasploh od 
1. januarja 2009 tudi pravilo, ki omogoča 
izvedbo kontrol dopinga izven tekmovanj 
ob kateremkoli času in kraju in ne samo po 
tekmah (tako imenovano ‘’out-of-competition 
testing’’) ter pravilo glede obvestila o 
(pre)bivališču športnika (‘’+whereabouts 
information’’). Smisel predložitve navedenih 
podatkov je namreč v tem, da WADA v vsakem 
trenutku ve, kje se posamezni športnik 
nahaja, nato pa lahko, po potrebi, na tako 
ugotovljenem kraju obišče športnika in od 
njega zahteva, da opravi dopinški test.

Glede na cilj teh pravil, torej preprečevanje 
uporabe dopinga pri vrhunskih športnikih, 
gredo ukrepi, ki se trenutno izvajajo, po 
našem mnenju predaleč. Motenje in vdor v 
zasebnost vpletenih športnikov in njihovih 
družinskih članov nikakor ni v sorazmerju z 
zastavljenim ciljem. Iz navedenih razlogov sta 
edina aktivna in reprezentativna sindikata 
športnikov v Sloveniji SPINS in SŠS podala 
prijavo Informacijski pooblaščenki v Sloveniji. 
Doslej je podobno prijavo pripravilo vseh 
21 sindikatov, članic FIFPro v EU, s čimer se 
poskuša na svetovni ravni doseči spremembo 
prestrogih pravil WADA.

PRIJAVA INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI 
ZOPER PRAVILA WADA IN 
OKS PROTI DOPINGU
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Pravilniku proti dopingu povzela Nacionalna antidopinška komisija (NAK). 
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Anonimna anketa nogometašev o slovenskih nogometnih klubih 
v tekmovalni sezoni 2007/08

Skupna povprečna ocena klubov, v katero so 
všteta vsa vprašanja in odgovori, je vidno slabša 
kot lani, kar nas ne more navdajati z optimiz-
mom. Zanimivo je tudi, da se je še povečal 
razkorak med najbolje in najslabše ocenjenim 
klubom na razpredelnici. Navedeno je mogoče 
posledica dejstva, da so se igralci začeli zave-
dati, da je smisel ankete prikazati dejansko 
stanje v klubih ter da s tem, ko svojemu klubu 
prisodijo višjo oceno, kot si jo v resnici zasluži, 
le prikrivajo resnične razmere in s tem klubu ne 
pomagajo prav dosti. V oči nam tako takoj pade 
porazna povprečna ocena 3,56 pri Dravi, kar je 
posledica razmer, ki so v pretekli sezoni vladale 
v klubu, ko so ekipo skozi sezono vodili kar 
štirje različni trenerji, igralci pa so na zaslužene 
prihodke čakali več mesecev zapovrstjo.

Drugo vprašanje, ki je poizvedovalo točnost 
izplačil pogodbenih obveznosti, je negativno 
zopet izpostavilo Dravo s povprečno oceno 2,46 
ter Primorje z oceno 3,50, za kar ne potrebu-
jemo komentarja ter obema kluboma nikakor 
ni v čast. Na tem mestu bi omenili zaskrbljujoče 
stanje pri Primorju, pri katerem se očitno, z 
ozirom na lansko sezono, ko je bil med najnižje 
ocenjenimi klubi, ni spremenilo prav veliko. 
Sicer je res, da klubska uprava tik pred koncem 
prvenstva dolgove vsako leto poravna, ni pa ra-
zumljivo, zakaj vseskozi igralce pušča v negoto-
vosti. Vsak laik bi iz rezultatov ocen lahko raz-
bral, da finančne težave, kadrovske spremembe 

in zamenjave trenerjev negativno vplivajo na 
vzdušje v slačilnici in medosebne odnose v klu-
bih. Za razvoj slovenskega nogometa nikakor ni 
dovolj, da klub zadovolji le strokovne kriterije 
licenčnega oddelka NZS, ampak je potrebno 
vzpostaviti tudi simbiozo med upravo in akterji 
na igriščih na eni strani, kot tudi z navijači in 
okoljem na drugi. Navedeno nazorno pokažejo 
ocene o javni podobi klubov, ki so pravtako 
nižje kot lani.

Da pa vse le ni tako črno, se vidi pri odgovorih 
nogometašev Nafte, Domžal, Interblocka in 
Maribora. Prav slednji iz najbolj nogometno 
navdahnjenega mesta v Sloveniji je zanimiv 
primer, kako lahko igralci in okolica, nekaterim 
zamenjavam navkljub, ohranijo zaupanje v ožje 
klubsko vodstvo, kar kažejo znatno boljše ocene 
nogometašev kot pred letom dni. Podobno se z 
dobrimi ocenami lahko pohvali tudi lendavska 
Nafta, ki dokazuje, da je lahko tudi manjši klub, 
sicer član slovenske prvoligaške druščine šele 
zadnjih nekaj let, za vzor drugim dolgoletnim 
slovenskim prvoligašem. Pri klubu iz skrajnega 
severovzhoda Slovenije nas veseli predvsem 
točnost pri izplačilu pogodbenih obveznosti do 
igralcev.

Iz odgovorov nogometašev lahko sklepamo, da 
je pri izpolnjevanju finančnih obveznosti pri 
večini klubov prišlo do izboljšanja, z izjemo 
seveda že omenjene dvojice klubov na začelju 

Že tretje leto zapored so 
nogometaši prve slovenske lige 
izpolnjevali anonimni vprašalnik o 
razmerah, ki vladajo pri prvoligaških 
klubih ter s katero želi sindikat 
SPINS opozoriti na slabosti in 
prednosti pri vodenju posameznih 
klubov. V anketi, ki je bila izvedena 
v aprilu 2008, je sodelovalo 158 
igralcev iz vseh desetih prvoligaških 
klubov.

KONČNI VRSTNI RED

št. glasov

Livar, Koper, Primorje in Drava
niso dobili glasov

MARIBOR 67
DOMŽALE 41
INTERBLOCK 33
GORICA 7
CELJE 5
NAFTA 3
Skupaj glasov 156

SEZONA
2007/08
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lestvice. Izpostaviti je nujno tudi pomembno 
ugotovitev, da so vsi igralci Interblocka na 
drugo vprašanje odgovorili s čisto desetico. 

V primerjavi s prejšnjimi leti nas najbolj skrbij 
trend padajočih ocen pri jasnosti pogodbenih 
določil, kar samo še potrjuje, da so prizadevanja 
sindikata za uvedbo enotne pogodbe legitimna 
in potrebna. Z enotno pogodbo bi rešili po-
glavitne probleme in nejasnosti pri sklepanju 
pogodb med klubi in nogometaši ter se tako 
izognili konfliktnim situacijam, ki nastanejo v 
fazi sklepanja pogodb in se nato lahko vlečejo 
še dolgo zatem. Enotna pogodba je seveda ena 
izmed glavnih zahtev sindikata do klubov, s 
čimer bi zadostili zahtevam in priporočilom, ki 
jih narekujeta krovni nogometni organizaciji 
FIFA in UEFA. Glede na število klicev in pritožb 
nogometašev, ki jih vsakodnevno prejmemo v 
naši pisarni, ter glede na številne nove, izjemno 
slabo pripravljene pogodbe (če omenimo samo 
v nebo vpijoč primer pogodb v Celju) lahko z 
gotovostjo že zdaj zatrdimo, da se bo negativen 
trend ocen nadaljeval, če enotna pogodba ne bo 
kmalu sprejeta. 

Najbolj kritično ocenjena kategorija letos je bila 
javna podoba klubov in sicer s povprečno oceno 
5,89. Ugotovimo torej lahko, da se klubi bolj 
kot kdarkoli prej srečujejo s problemi trženja v 
svojih okoljih in izoblikovanjem lastne medijske 
podobe v slovenskem prostoru. V razmislek 
klubom bi radi na tem mestu navedli razis-
kavo, ki so jo opravili v »International Journal 
of Sports Marketing & Sponsorship«, kjer so 
med drugim proučevali nove možnosti trženja 
medijskih nogometnih vsebin s pomočjo novih 

GLASOVANJE ZA NAJBOLJ ORGANIZACIJSKO UREJEN KLUB

MARIBOR
INTERBLOCK
DOMŽALE
NAFTA
GORICA
CELJE
KOPER
LIVAR
PRIMORJE
DRAVA
POVPREČJE

1 2 3 4 povprečje

1. Ali misliš da so možnosti sporazumevanja in posredovanja mnenj v tvojem klubu med igralci in upravo dobra?
2. Kako točna so v tvojem primeru izplačila pogodbenih obveznosti?
3. Kaj meniš o jasnosti pogodbenih določil v tvoji pogodbi in izpolnjevanju vseh določil s strani tvojega kluba?
4. Kaj misliš o javni podobi tvojega kluba (v medijih, v širšem okolju, med navijači)?

10

8

6

4

2

0

ocena

vrstni red št.glasov 1 2 3 4 povprečje

Maribor 14 9,357 9,714 8,857 9,785 9,428
Interblock 16 6,937 10,000 9,187 7,437 8,390
Domžale 24 7,708 8,833 8,750 6,333 7,906
Nafta 14 7,785 9,071 7,643 6,928 7,856
Gorica 9 4,666 9,777 7,111 5,555 6,777
Celje 15 6,333 6,200 7,666 6,666 6,716
Koper 19 5,842 6,421 6,316 5,894 6,118
Livar 16 3,125 8,625 6,000 3,812 5,390
Primorje 16 4,062 3,500 4,750 3,062 3,843
Drava 15 4,200 2,466 4,133 3,466 3,566
 158 6,002 7,461 7,041 5,894 6,599

medijev oziroma interneta. Iz raziskave izhaja, 
da so nogometni navijači v povprečju priprav-
ljeni plačati 3,73 EUR za video vsebine deset 
minutnih vrhuncev nogometnih tekem. Razis-
kava je bila narejena med dvanajst tisoč navijači 
iz sedmih nogometnih klubov prve nemške 
lige. Po raziskavi sodeč bodo klubi v prihodnje v 
močnejši poziciji nasproti medijskim ponud-
nikom. Sami bodo lažje pripravljali medijske 
vsebine in s tem oblikovali lastno podobo kluba 
v javnosti ter pri tem celo zaslužili. Za tiste, 
ki se novim tehnologijam ne bodo pravočasno 
prilagodili obstaja resna nevarnost, da bodo 
izgubili večji del svojih prihodkov.

Lovoriko najbolje organiziranega nogo-
metnega kluba na Lestvici drugačne vrste 
je letos od Domžal prevzel Maribor, ki 
je omenjene tekmece prehitel kar za 26 
glasov.

Gledano v celoti lahko zasledimo tako na-
predek klubov pri finančnem izpolnjevanju 
obveznosti do igralcev, kot tudi nazadovanje, 
ko govorimo o javni podobi in organiziranosti  
klubov, kar pušča veliko prostora za razvoj in 
rast v prihodnosti. SPINS že leta opozarja na 
omenjeno problematiko ter predlaga in  prip-
ravlja konkretne predloge in rešitve, ki jih bodo 
odgovorni pri NZS in Združenju kubov prve 
SNL slej ko prej morali upoštevati. Skrajni čas je 
že, da se nekatere stvari premaknejo na bolje.
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Ne glede na to, da smo v Sloveniji priča stalni rasti doseganja 
vrhunskih športnih dosežkov na mednarodnih tekmovanjih 
ter dejstvu, da  je v Sloveniji vedno več športno aktivnega 
prebivalstva (60% odrasle populacije), pa raziskave kažejo, 
da smo po višini izdatkov, ki so namenjeni vlaganju v šport, 
zaenkrat še daleč za razvitimi državami. Da je finančno 
stanje na področju športa zaskrbljujoče, se ve že dalj časa. 
Da pa je odnos države do športa katastrofalen je pokazala 
analiza, ki so jo napravili na sindikatu SPINS, kjer so naredili 
pregled financiranja programov v športu pri nas.

V Sloveniji je večina finančnih sredstev neke športne orga-
nizacije ali društva, zagotovljena s strani zasebnih virov. 
Izdatki s strani države so, glede na pridobljene informacije 
iz sosednjih držav in držav Zahodne Evrope, občutno nižji. 
V oči bode podatek, da je delež javnih izdatkov za šport 
(občinski, državni proračun ter sredstva iz iger na srečo), 
ki predstavljajo pomembne prihodke športnih organizacij, 
predvsem  športnih društev in zvez, samo 19%, medtem ko 
je povprečje v EU 28 %. Stanje, kjer so športni klubi odvisni 
od enega ali dveh večjih sponzorjev v klubu ali prodaje TV 
pravic, nikomur ne omogoča mirnega in dolgoročnejšega 
dela.

Ne samo, da ne dosegamo povprečja deleža javnih izdatkov 
za šport, država celo iz leta v leto zmanjuše delež izdatkov za 
programe športa v celotnih izdatkih proračuna RS (Pregled-
nica 1).

Občine zmanjšujejo sredstva

Mačehovski odnos do športa kažejo 
tudi lokalne skupnosti. Pod drob-

nogled so v raziskavi vzeli obe 
največji slovenski mesti, kjer 

je tudi največje število vrhun-
skih športnih kolektivov pri 
nas. Tako v Ljubljani kot 
Mariboru, žal vedno manj 
sredstev namenjajo sofinan-
ciranju programov športa. 
V Ljubljani, ki je po večini 

kriterijov najrazvitejše 
slovensko mesto, se tudi 
zaradi vedno slabših 
pogojev, delež kategoriz-
iranih športnikov MOL 
v strukturi katego-

riziranih športnikov 
celotne Slovenije iz 
leta v leto bistveno 
zmanjšuje (Pregled-
nica 2). V zadnjih 

V Sloveniji radi poudarimo, kako pomemben je enakomeren razvoj telesa in duha, 

a vendar bi po ravnanju države mislili popolnoma drugače. Če sklepamo po sofinanciranju 

programov  v športu in kulturi, lahko namreč ugotovimo, da država športu namenja 

         kar 2x manj sredstev kot kulturi.

DELEŽ IZDATKOV ZA PROGRAME

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

VIR: MŠŠ, FŠO
Opomba: v letu 2007 je ocena realizacije, za leti 2008 in 2009 pa načrt
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petih letih se je delež ljubljanskih kategoriranih 
športnikov v razmerju do vseh v Sloveniji z 32 
odstotkov zmanjšal na 22 odstotkov. 

Da je šport v Ljubljani v krizi, kažejo, poleg 
propada številnih ljubljanskih klubov, tudi 
podatki o ustvarjenih prihodkih športnih 
društev v zadnjih nekaj letih. V deležu bruto 
družbenega proizvoda se prihodki športnih 
društev s sedežem v Mestni občini Ljubljana 
realno zmanjšujejo za 5 do 7 odstotkov letno 
(Preglednica 3). Nekaj pozitivizma vliva le 
načrt proračuna MOL za naslednja leta, ki 
predvideva povišanje izdatkov za šport.

Še bolj zaskrbljujoč je odnos drugega največjega 
mesta Maribor, ki je leta 2008 za izvajanje pro-
grama ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOS-
TI namenil za kar 33,7% manj sredstev kot leto 
prej, medtem ko je za izvajanje PROGRAMOV 
V KULTURI povečal sofinanciranje za 44,3%. 
Tako se je financiranje športa v zadnjih dveh 
letih v Mariboru povečalo za 1,6%, medtem 
ko se je kulturi od leta 2006 do 2008 povečal 
dotok sredstev za kar 74,6 % (Preglednica 4). 
Razen investicij v infrastrukturo (nogometni 
stadion), ni bilo vidnejših prispevkov k sofi-
nanciranju vrhunskega športa.

Večjo porabo sredstev, ki jih za šport in rek-
reacijo namenja prebivalstvo v primerjavi z 
državo in lokalnimi skupnostmi, pokaže tudi 
povprečna poraba denarnih sredstev gospod-
injstev v obdobju 2000-2005. Po podatkih 
Statističnega urada RS se je v tem času obseg 
povprečnih letnih sredstev za šport in rekre-
acijo povečal za dobrih 30%, to je približno za 
enak odstotek kot so se povečala povprečna 
celotna porabljena sredstva gospodinjstev. Ti 
podatki kažejo, da se ljudje radi in vedno več 
ukvarjajo s športom.

V zadnjih letih je imela Slovenija nad 
povprečno gospodarsko rast v primerjavi 
z drugimi članicami EU. Gospodarska rast 
generira tudi večjo potrošnjo prebivalcev 
na področju tako imenovane prostočasne 
industrije (glasba, film, kultura, šport), kar 

PRORAČUN ZA LETO 2008 (v evrih)

VIR: Mestna občina Maribor

realizacija 
2006

realizacija 
2007 - ZR

proračun 
2008

- sprejet

%
(PRO8,

REAL06)

%
(PRO8,

REAL07)

ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
Programi športa
Programi za mladino
PROGRAMI V KULTURI
Knjižničarstvo in založništvo
Umetniški programi
Ljubiteljska kultura
Mediji in avdiovizualna kultura
Drugi programi v kulturi
Zoološki in botanični vrtovi, 
akvariji, arboretumi ipd.

7.114.272
6.919.031
195.241
6.250.757
2.356.700
1.736.148
190.517
28.180

1.823.088
116.124

10.897.063
10.693.288
203.775
7.563.007
2.423.911
2.020.349
193.441
43.221

2.754.213
127.873

7.226.452
6.957.651
268.801

10.911.477
2.526.436
2.154.997
182.715
40.000

5.890.329
117.000

101,60
100,60
137,70
174,60
107,20
124,10
95,90
141,90
323,10
100,80

66,30
65,10
131,90
144,30
104,20
106,70
94,50
92,60
213,90
91,50

ODHODKI ZA KULTURO IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (v evrih)

VIR: Ministrstvo za kulturo

proračunsko leto
državni 

proračun
vsi odhodki za 

kulturo - MK
investicijski odhodki

v kulturo

0d tega

odhodki za 
kulturne dejavnosti

2003

2004

2005

2006

2007

6.252.160.314

6.680.397.084

7.181.479.946

7.629.762.659

7.762.890.000

127.463.181

136.478.071

146.679.613

154.257.346

164.661.000

9.779.358

12.776.962

9.349.433

12.533.496

12.906.848

117.683.823

123.701.109

137.330.180

141.723.850

151.754.152

REALIZIRANI JAVNI IZDATKI NA MŠŠ, FŠO, OBČINE V EU (v milijonih evrov)

VIR: MŠŠ, FŠO, poročila občin 

skupaj občine, država, fundacija
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Iz tiskovne konference 14. 4.2009

“Stanje ni rožnato, ampak menimo, da nogomet 
kot prestižni šport ne bi smel imeti finančnih 
težav oziroma bi jih moral imeti zadnji, poleg 
tega pa se v slovenskem nogometu že tako in 
tako ne gibljejo izjemno visoke vsote,” je na 
novinarski konferenci SPINS povedal pred-
sednik sindikata, Dejan Stefanović in obenem 
predstavil kratkoročne ukrepe, ki jih je v času 
recesije predlagalo združenje. Ti so po mnenju 
SPINS v praksi neuresničljivi, saj Združenje 
zavrača podpis kolektivne pogodbe, edin-
ega instrumenta v veljavi igralcev, nekateri 
klubi (npr. Celje) pa ne bodo mogli izpolniti 
predlaganih obveznosti. Predlog namreč vse-
buje tudi odpravnine, ki za npr. za prekinitev 
triletne pogodbe predvidevajo odpravnino v 
višini šestih plač, klubi pa tega denarja, ki ga 
predlaga združenje v okviru ukrepov, trenutno 
nima na voljo. Pri tem je Stefanović poudaril, 
da so tudi pri sindikatu apelirali na igralce za 
odlog izplačil obveznosti po pogodbi. A glede 
predloga združenja je opozoril na primer 
prvoligaša NK Celje, pri katerem še nihče od 
igralcev letos ni dobil niti evra plače, ne za 
januar ne za februar ne za marec, nekaterim je 
klubsko vodstvo dolžno še za lanska november 
in december.  “Jedro problema v Celju ni recesija, 
ampak dejstvo, da je novi management precenil 
svoje plačilne sposobnosti. Gre za problem, ki ga 
je ‘zakuhalo’ klubsko vodstvo, ki ima po pogodbi 
‘zaposlenih’ 33 igralcev,” je dejal Stefanović in 
dodal, da so pri NK Celje igralcem v podpis 
ponudili aneks k pogodbi o igranju nogometa, 
v katerem zaradi spremenjenih gospodarskih 
razmer in finančne krize ter s tem posledično 
zmanjšanega proračuna kluba “ponujajo”, da se 
od 1. januarja do 30. junija 2009 nogometašem 
izplačuje polovico nižji mesečni znesek od 
tistega, ki je zapisan v osnovni pogodbi.

Pri SPINS so zato predlagali, da naj NK Celje 
izpolni zaostale obveznosti do igralcev za 
nazaj, da klub izplača obveznosti za januar 
in februar, in bi omenjeni aneks začel veljati 
marca, s čemer se strinjajo tudi nogometaši. 
A vodstvo NK Celje ne odstopa od aneksa, ki 
ga želi uveljaviti tudi za nazaj, kar bi lahko 
privedlo tudi do propada kluba, saj bodo igralci 
zaradi neizpolnjevanja obveznosti upravičeno 
lahko zahtevali prekinitve pogodb, ter pri tem 
uveljavljali tudi odškodnino do izteka pogodbe. 
Posledično bi se dolg kluba lahko povečal 

Večna recesija
v slovenskem športu

pa športne organizacije v preteklih letih niso 
znale izkoristit. Zato bi bilo potrebno narediti 
več za še dodatno povečanje konkurenčnosti 
športa v primerjavi z ostalimi aktivnostmi 
prostočasne industrije. Možni ukrepi bi tako 
bili zniževanje stroškov, subvencioniranje 
izobraževanja kvalitete delovne sile s področja 
športa in rekreacije ali subvencioniranje 
najema športnih prostorov (zaradi zniževanja 
cene storitev) ipd. Lokalne skupnosti bi tako 
lahko na različne načine pomagale prebroditi 
težave, v katerih se je znašlo veliko športnih 
dorganizacij in društev, zaradi neugodnih 
gospodarskih razmer.

Primerjava s kulturo

 Primerjava s kulturo se zdi na mestu, če vemo, 
da imajo zaposleni v kulturi in športu podoben 
status samostojnega delavca in bi ga morala 
država tako tudi obravnavati. Kljub podobnemu 
statusu in dejstvu, da lahko delovna doba 
kulturnika traja 40 let ali več, športnika pa 
največ okoli 15 let, se sofinanciranje teh dveh 
dejavnosti močno razlikuje. Iz preglednic 4, 5 in 
6 lahko razberemo, da tako država kot lokalne 
skupnosti povečujejo sredstva namenjena 
kulturi, medtem ko jih športu zmanjšujejo.  Če 
vzamemo v ozir vsa sredstva, ki jih športniki 
dobijo z naslova občin, države in evropskih 
sredstev, lahko ugotovimo, da je teh še vedno 
2x manj kot sredstev namenjenih kulturi 
(Preglednica 7).

Pretirana usmerjenost na izdatke sponzorjev, ki 
pomenijo za športna društva glavni vir prihod-
kov, lahko prinaša marsikatere pomanjkljivosti 
oz. nevarnosti. Poleg tega globalizacija z global-
nimi mediji vpliva tudi na odločitve podjetij, 
kam in na kakšen način vlagati sredstva za 
oglaševanje. Večji medijski doseg ima športni 
dogodek ali športni zvezdnik, bolj privlačen je 
za sponzorje in obratno. Šport je za podjetja 
samo eno izmed trženjskih orodij za vstop na 
trg, uveljavitev na trgu, pospeševanje prodaje, 
idr. Zato je še posebej sedaj v času recesije, ko 
se veliko podjetij umika iz športa potrebno 
društvom za nemoteno delovanje zagoto-
viti reden dotok sredstev. Predvsem z večjim 
angažiranjem države in lokalne skupnosti. 
Vodilni politiki bi se morali, po besedah pred-
stavnikov sindikata SPINS, močno zamisliti, saj 
je iz analize razvidno, da so pogoji za delovanje 
profesionalnih klubov iz leta v leto slabši.
Šport je po vseh kazalcih ne samo družbena 
dejavnost, temveč tudi gospodarska panoga, 
ki v Sloveniji ustvari več kot 2 odstotka bruto 
družbenega proizvoda. Številni poznavalci na-
povedujejo, da bo v prihodnjih nekaj letih šport 
postal glavna prostočasna industrija. Čas je, da 
ga kot takega začnemo tudi obravnavati.

Luka Mažgon

tudi za več kot milijon evrov.  Zaradi takšnih 
primerov so pri SPINS že predlagali, da se 
položaj poklicnih športnikov izenači z delavci 
v kulturi. V analizi in primerjavi sofinanciranja 
športa in kulture je Luka Mažgon predstavil, 
da se javni izdatki za kulturo iz leta v leto 
višajo, za šport pa iz leta v leto nižajo. Država 
namreč namenja dobrih petkrat več denarja 
za kulturne dejavnosti kot za šport. “Kdaj bo 
prišlo do tega, da bomo športniki izenačeni 
s kulturnimi delavci, ne vem. To je vprašanje 
morda tudi za državni zbor. Ali pa se ne-
hajmo sprenevedati in javno povejmo, da smo 
športniki dvakrat manj vredni kot ‘kulturniki’,” 
meni Stefanović.

----------

Največje rezerve za povečanje proračunov 
profesionalnih športnih kolektivov se 
torej skrivajo v financiranju iz državne 
blagajne ter predvsem pri sofinanciranju 
lokalne skupnosti. Ni skrivnost, da 
slovenske občine po pravilu ne prispe-
vajo za delovanje športnih društev kot 
so Olimpija, Celje ali Maribor, medtem 
ko mestna občina Zagreb za NK Dinamo 
primakne več kot 5.500.000 EUR na leto. 
Podobnih zgledov iz Francije, Nemčije, 
Španije, če naštejemo le nekaj držav EU, 
je ogromno, vprašajte le Prašnikarja v 
Cottbusu, ki mu je regija pred kratkim 
priskočila na pomoč z dodatnim miljonom 
evrov. Najbolj v nebo vpijoča pa je v Slo-
veniji prav primerjava z delavci v kulturi, 
čeprav je športnikova “življenska doba” 
skoraj vedno omejena na 10 do 15 let! 

Glede na ostale države v EU smo v Sloveni-
ji nogometaši odrasli z recesijo. Drugega 
niti ne poznamo, saj blaginje v športu še 
od daleč nikoli nismo videli!
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SPINS 
Topniška c. 33 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Glavna pisarna:
SŠS
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 1 4341280
Fax: +386 1 2317298 / +386 1 4379379

E-mail: info@spins-sindikat.si
Web: www.spins-sindikat .si

Davčna št. sindikata - 45924287
Matična št. sindikata - 1886428

Ker veš, kaj pomeni solidarnost in ti ni vseeno,  kaj 
se v  dogaja s tvojimi kolegi, ki so se znašli v težavah in 
ker želiš, da imamo slovenski nogometaši v Sloveniji enake 
pravice kot vsi ostali delavci. 

Ker je SPINS član svetovne nogometne organizacije 
FIFPro in ti lahko neposredno pomaga v 43 državah, 
članicah FIFPro.

Ker je SPINS član Sindikata športnikov Slovenije in 
član največje sindikalne centrale Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije,  tako da lahko pričakuješ pomoč na 
vseh področjih tvojega udejstvovanja. 

Ker SPINS zastopa interese vseh nogometašev v 
Sloveniji ter lahko s predstavniki klubov sklepa enotno in 
kolektivno pogodbo za zaščito pravic nogometašev.

Ker ima SPINS svoje predstavnike v obeh Komisijah 
za status igralcev pri ZNL in pri NZS, ki neposredno 
odločata v tvojih sporih s klubi in ker so predstavniki 
SPINS zagovorniki tvojih interesov tudi v drugih organih 
NZS.

Ker ti SPINS nudi brezplačno pravno pomoč v vseh 
tvojih odnosih s klubom, torej v sporih pred Komisijo za 
status igralcev, civilnimi in delovnimi sodišči v Sloveniji 
ter arbitražo FIFA DRC in športnim razsodiščem CAS v 
Lausanni.

Ker si kot član SPINS upravičen do brezplačnega 
davčnega svetovanja in imaš pravico do solidarnostne 
pomoči.

Ker se lahko, če nimaš sklenjene nobene poklicne pogodbe, 
poleti vsako leto udeležiš odlično organiziranih prip-
rav in tekem selekcije SPINS ter sodeluješ na mednarod-
nem turnirju FIFPro.

Ker ti lahko predstavniki SPINS, preko svojih pooblaščenih 
agentov, pomagajo poiskati nov klub doma ali v tujini.

Ker ima SPINS močno pravno mrežo sedmih vrhunskih 
odvetnikov.

Ker si s članstvom upravičen do kartice ugodnosti, 
ki ti omogoča proste vstope na vse tekme 1. SNL (velja le 
za nogometaše prve lige) z velikim številom popustov v 
povezavi z različnimi partnerskimi podjetji.

Ker se SPINS zavzema za ustanovitev garancijskega 
sklada za izplačilo neplačanih plač in posebnega 
poklicnega fonda z davčnimi olajšavami za socialno varnost 
po koncu poklicne športne kariere.

Ker SPINS sodeluje v pogajanjih z vlado za socialni 
sporazum ter se zavzema za boljši socialni, zdravstveni in 
pokojninski status športnikov v Sloveniji.

Ker dobiš kot član najmanj trikrat vsako leto v roke 
brezplačno revijo SPINS XI.

Ker si kot član vsako leto ob koncu tekmovalne sezone 
vabljen na Nogometno galo SPINS XI.

Kako postati član SPINS?

Če si kot nogometaš registriran pri NZS, 
lahko postaneš član SPINS s prostovoljnim 
podpisom pristopne izjave, ki jo posreduješ 
predstavniku sindikata, ter s plačilom letne 
članarine na transakcijski račun sindikata, 
ki za sezono 2007/08 znaša 100 evrov 
za poklicne nogometaše in 50 evrov za 
amaterje.

V primeru včlanitve ti pravice, ki izhajajo iz 
članstva, pripadejo šele po šestih mesecih, 
zato se včlani takoj.

Igralci I. lige v sezoni 2007/2008 dobijo 
članske kartice zlate barve.

Podatki za plačilo s položnico so:

- Sindikat profesionalnih igralcev nogometa 
Slovenije - SPINS, Topniška cesta 33 b, 1000 
Ljubljana 
- Številka TR. računa: 29000-0055198386
- Namen: plačilo članarine za sezono 
2007/2008

Pristopno izjavo je možno dobiti v prostorih 
sindikata na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, 
lahko pa jo prejmete tudi v svojem klubu ali 
po pošti.

Članarina

Letna obveznost za člane za sezono 

2008/2009 je 50 € za amaterske 

igralce oziroma 100 € za profesionalne 

igralce.

Predsednik
Dejan Stefanović
gsm +386 41 747 003

Luka Mažgon
zunanji sodelavec
gsm +386 40 717 181

Ilija Kitić
član upravnega odbora
gsm +386 41 782 944
ilija.kitic@slopak.si

Jaka Jakopič
član upravnega odbora
gsm +386 41 745 700 
jakopic.jaka@gmail.si

Janez Strajnar
član upravnega odbora
gsm +386 41 761 788 
janez.strajnar@
telemach.si





Vabilo SŠS:

Le vsi športniki skupaj si lahko 
ustvarimo boljšo prihodnost zase 
in za slovenski vrhunski šport!

Druga volilna  skupščina Sindikata Športnikov Slovenije

V Ljubljani, 1. septembra 2009, ob 10.00 uri.
Dalmatinova ulica 4, sejna dvorana ZSSS, 6. nadstropje.
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