
POSTANI DAROVALEC
www.slovenija-transplant.si

Fo
to

  /
  S

av
an

t

PODAJ NAPREJ

SPINS Oglas Plakat.indd   2 26.4.12   16:22



POSTANI DAROVALEC
www.slovenija-transplant.si

PODAJ NAPREJ

Fo
to

  /
  S

av
an

t

SPINS Oglas Plakat.indd   1 26.4.12   16:21



Fo
to

  /
  S

av
an

t

POSTANI DAROVALEC
www.slovenija-transplant.si

PODAJ NAPREJ

SPINS Oglas A3 Oglas Pkakat 8 nogometasov.indd   1-2 8.5.12   15:43



TEMA: Predstavitev projektov SPINS

NOGOMETNA GALA
SPINS XI 2012



Kazalo
03

04–07

08–09

10–13

14–25

26–27

28–29

30–31

32–33

34–37

38–39

40–45

46–49

50–55

56

Uvodnik

Gala intervju: Marcos Tavares

Gala - Nominiranci za najboljše 
nogometaše sezone 2011/12

Gala intervju: Dare Vršič

Transplant

Pravice športnikov

Skupaj za dobro nogometa

Nogometaši na tvoji strani

Parašport je šport

Rdeči karton

Rožnati oktober

Izobraževanje na daljavo

Nogometaši brez pogodb

Zakon o premostitvenem
zavarovanju poklicnih športnikov

Najboljša zelenica sezone

2 maj 2012

IZDAJATELJ: SPINS,
Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije

FOTO: Vid Ponikvar/Sportida, fotoarhiv Spins

OBLIKOVANJE: Športnet, d.o.o.

TISK: Schwarz Print, d.o.o.



Graditev pozitivne javne podobe nogometašev, kot jo drugod poznajo že dolgo časa, je po 
našem mnenju edini ključ do uspeha za vrnitev navijačev na nogometne stadione. S tem ciljem 
v mislih, sindikat SPINS že več let izvaja projekte družbene odgovornosti in akcije humanitarne 
narave ter tudi druge projekte, ki naj bi povečali ugled nogometa v slovenski družbi ter iz 
nogometašev naredili produktivne člane družbe, kot je univerzitetni študij na daljavo na 
Danskem. Vseeno pa opažamo, da se večina nogometnih klubov v Sloveniji še ne zaveda, da 
morajo sami projekte družbene odgovornosti nadaljevati ter ustvarjati nove.  

Nekaj smo zajeli v tej reviji, vsi pa skoraj v celoti slonijo na naših plečih, saj država in 
Fundacija za šport, nerazumljivo, zanje še vedno nima popolnoma nobenega posluha. Število 
projektov sindikata se je povečalo do te mere, da jih na zadovoljivi ravni ni več mogoče izvajati, 
brez dodatne organizacijske in finančne pomoči vseh subjektov v slovenskem nogometu. Tu 
trdno verjamemo v sodelovanje krovne slovenske nogometne organizacije NZS, ki od 1. junija 
letos prevzema tekmovanje in trženje 1. SNL, s čimer se odpravlja ozko grlo pri pogajanjih 
za statusni položaj nogometašev v Sloveniji. V prihodnosti bomo zato skušali zbližati naša 
stališča ter vse moči usmeriti razvojne potenciale slovenskega nogometa, ki niso majhni. Veseli 
nas, da so odgovorni ljudje pri NZS prepoznali potrebo po neodvisnem razsojanju sporov 
ter po garancijskem skladu, ki sta osnova za obstoj profesionalnih klubov ter zaščito pravic 
nogometašev.

S podpisom avtonomne pogodbe, ki zavezujejo vse evropske nogometne zveze in klube 
ter jo urejajo predpisi EU, je v evropskem nogometu zavel nov veter. Največje spremembe bo 
povzročil ravno v Vzhodni Evropi, pod katero v organizacijskem smislu, na našo žalost, še vedno 
prištevamo tudi Slovenijo. UEFA bo, po besedah predsednika Platinija, s trdo roko bedela nad 
izpolnjevanjem določil iz navedene pogodbe. Le ta namreč predvideva tudi uvedbo delovnih 
razmerij, ki so predpogoj za obstoj normalnega socialnega dialoga, nečesa, kar že dolgo 
pogrešamo. Ob medsebojnem spoštovanju socialnih partnerjev v nogometu Slovenija lahko v 
letu dni postane zgled za vse naše sosede. Vsekakor bo imela, pri zagotavljanju primernega 
davčnega in socialnega statusa, odločilno vlogo Vlada RS, kost za glodanje smo ji s predlogom 
zakona o poklicnem zavarovanju športnikov že vrgli.

Vasja Simčič, ki smo ga tokrat upravičeno postavili na naslovno stran revije, je po našem 
mnenju lahko vzor vsem našim članom. Vasja je predstavnik sindikata v svojem klubu, nesebično 
pomaga svojim kolegom ter se vsestransko udejstvuje tudi izven igrišč.  Na snemanju skupne 
akcije “Podaj naprej”, kateri je posvečen precejšen del revije, je, brez pomislekov, pristal na 
vpis v register donorjev organov in tkiv, ki ga v Sloveniji vodi zavod Slovenija Transplant. Akcija 
ozaveščanja o transplantaciji, ki se bo odvijala na slovenskih nogometnih igriščih in katere 
pobudnik je društvo Transplant, je korak v pravo smer, le slediti mu je treba.

Letos smo našo tradicionalno prireditev SPINS XI obogatili z izborom za najboljšega 
mladega igralca, najlepši gol ter najboljšega trenerja v Sloveniji, saj menimo, da večje število 
nagrad pomeni tudi priznanje in motivacijo za večje število oseb, kar daje prireditvi še dodatno 
težo in ugled. 

Obrnite list in uživajte v branju. 

Obrniti nov list!

Dejan Stefanović
predsednik SPINS
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Kapetan Maribora Marcos Tavares in 
najboljši nogometaš v Sloveniji v letu 
2011 je že vrsto let zaščitni znak 
vijoličastih, s katerimi je osvojil 
že kopico lovorik. Ko je leta 2008 
prišel v Ljudski vrt, sprva ni bil 
deležen prevelikih simpatij, a 
skozi leta igranja v vijoličastem 
dresu je postal tisto, kar je 
danes – kapetan in verjetno tudi 
najbolj priljubljen nogometaš 
najboljšega slovenskega kluba. 
Vzporedno z njegovim prihodom 
v klub se je drastično začela 
vzpenjati tudi rezultatska krivulja 
mariborskega prvoligaša. Doslej 
je v slovenskem prvenstvu zabil 
že prek 50 prvoligaških golov, 
skupaj s tistimi, ki jih je prispeval 
še v pokalnem tekmovanju in v Evropi 
je številka že nekaj časa nazaj presegla 
70. Ob treh prvenstvenih in pokalni – že 
čez nekaj dni bo imel priložnost v pokalu 
do zmage priti še drugič -, ne manjka 
niti lovorik, ki jih je osvojil v Sloveniji. Pri 
28 letih je pri nas že peto leto in ne bi bilo 
presenečenje, če bi ostal do konca nogometne 
poti. Tudi zato, ker gre za zelo preprostega in 
profesionalnega nogometaša, je med navijači 
to, kar je. Zaščitni znak Maribora.

MARCOS TAVARES:
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V Sloveniji ste že štiri leta in pol. Kako se 
spominjate obdobja, ko ste prišli?
To je bil zame velik izziv. Prišel sem v povsem 
neznano okolje. Nisem poznal države, vse je 
bilo nekaj povsem novega za mene. Prišel sem z 
namenom, da pokažem, kaj znam in dam na igrišču 
vse od sebe. Želel sem si biti čim boljši, če ne že 
najboljši nogometaš v slovenskem prvenstvu.

In ste tudi bili. Ob koncu lanskega leta ste 
bili že v izboru SPINS XI še tretjič zapored 
izbrani za najboljšega nogometaša slovenske 
lige.
Ta priznanja mi neizmerno veliko pomenijo. To je 
največja potrditev mojega dela. To, da so me za 
najboljšega izbrali igralci, ki najbolje vedo, kaj 
se dogaja na igrišču, je še toliko bolj pomembno. 
To so nagrade, ki mi bodo ostale v spominu za 
vse življenje. Ponosen sem nanje. Vsake sem bil 
enako vesel. Čeprav sem bil lani že tretjič zapored 
najboljši, nisem bil prav nič manj vesel, kot sem 
bil, ko sem nagrado prejel prvič.

Zelo priljubljeni ste tudi med navijači. 
Podpora med pristaši je dodatni motiv, mar 
ne?
Seveda. Da me imajo navijači radi, mi pomeni veliko. 
Pa niti ne zaradi tega, ker zabijam veliko golov in 
igram dobro. Čutim, da me imajo radi tudi zaradi 
tega, ker sem takšen, kot sem. Ker verjamejo, da 
sem dober človek. Zaradi tega mi je toplo pri srcu. 
Še bolj kot to, da si dober nogometaš, je zame 
pomembno, da si dober človek. Ko me kdo na ulici 
ustavi in mi nameni kakšno pozitivno besedo, mi 
pomeni veliko. Vedno bom na voljo vsakemu, ki si 
bo želel poklepetati z mano. Takšen sem. Dobro se 
zavedam, da se nogomet igra za navijače. Oni so 
naše največje bogastvo. Če bi dosegali uspehe, a 
igrali pred praznimi tribunami, nam to ne bi prav 
veliko pomenilo.

Vrnimo se k začetkom. Ste, preden ste prišli v 
Slovenijo, vedeli, kam prihajate?
Ničesar nisem vedel. Seveda sem poznal Zlatka 
Zahovića in slišal za slovensko reprezentanco, ki 
je nastopila na svetovnem prvenstvu leta 2002, 
to pa je tudi vse. Preden sem prišel, sem skočil 
na splet in skušal poizvedeti čim več o Sloveniji. 
Ugotovil sem, da gre za državo bivše Jugoslavije, 
izvedel še nekaj malenkosti, a sem bil še vedno 
malce prestrašen. Prihajal sem v neznano. A ko 
sem prišel, sem Slovenijo in Maribor hitro vzljubil. 
Zelo rad imam to državo. Všeč mi je skoraj vse, 

kar je v Sloveniji. Od hrane, do krajev, ljudi … 
Vse! Tudi moja družina se tukaj odlično počuti, 
kar je zelo dobro. Skupaj z družino se v Mariboru 
pogostokrat sprehajamo po Lentu, odidemo 
na Pohorje, bil sem tudi že marsikje drugje po 
Sloveniji. Zelo všeč mi je bilo na Bledu, tam sem 
preživel sploh prve prave počitnice v Sloveniji. Pa 
tudi na Triglavu sem že bil. No, le do tam, kjer se 
lahko pride z avtom. (smeh)

Vseskozi poudarjate, da je Maribor vaš dom. 
Boste tu ostali še dolgo časa?
V Mariboru je čudovito živeti. Čutim, da je to moj 
dom. Bog je hotel, da sem tukaj in počutim se 
odlično. Maribor je majhno, a hkrati veliko mesto. 
To ravnovesje mi ustreza. V Mariboru imamo jaz in 
moja družina na voljo vse, kar si želimo. Tukaj je 
moje življenje, tu je moja prihodnost. Kupil sem si 
hišo v Sloveniji. Tu nameravam ostati tudi po tem, 
ko bom sklenil nogometno pot. Ustanovil bom 
nogometno šolo v Mariboru, takšni so moji načrti. 
Bog je želel, da z družino ostanem v Sloveniji.

Ampak pred meseci ste bili blizu selitve. 
Vleklo vas je na Kitajsko.
Da, takrat je bilo zelo blizu, v določenem trenutku 
je že kazalo, da bom odšel. Bila je resna ponudba, 
a potem se ni izšlo. In ni mi žal. Slovenija je moja 
država, Maribor je moje mesto. Upam in želim si, 
da bi podaljšal pogodbo. Da bom ostal tu, kjer sem.

Pa jezik, že govorite slovensko?
Žal še ne, a se trudim. Imam svojo privatno 
učiteljico. Verjamem, da bom kmalu tudi govoril 
slovensko. Razumem že večino, le govorim težko.

V Mariboru je čudovito živeti.
Čutim, da je to moj dom. Bog je hotel,

da sem tukaj in počutim se odlično.
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Vaša velika želja je slovensko državljanstvo. 
Še vedno gojite tudi upanje po igranju v 
slovenski izbrani vrsti?
Da pridobim državljanstvo, moram v Sloveniji 
živeti pet let. To se bo zgodilo januarja prihodnje 
leto in verjamem, da potem ne bo težav in ga 
bom dobil. Če mi bo uspelo, bo to blagoslov Boga. 
Zato, ker bom dobil državljanstvo, in zato, ker v 
Mariboru ne bom več imel statusa tujca, kar je za 
klub zagotovo dobro. Pa tudi zato, seveda, da bom 
lahko kandidiral za reprezentanco. Želim si igrati 
v dresu Slovenije. To je moja velika želja.

Pred štirimi leti ste v Maribor prišli kot prost 
nogometaš. Bili ste v nezavidljivem položaju.
Da, bil sem član APOEL iz Nikozije, pri katerem pa 
so se nam, Brazilcem, po neuspehu v kvalifikacijah 
za ligo prvakov, zahvalili za sodelovanje. Bil sem 
brez kluba, a sem nato na priporočilo nekdanjega 
nogometaša Maribora Niltona Fernandesa prišel 
v Slovenijo. Odigral sem pripravljalno tekmo 
- mislim, da je bilo nekje na Hrvaškem-, in pri 
Mariboru so se odločili, da mi ponudijo priložnost. 
Čeprav takrat nisem bil v ravno najboljši fizični 
kondiciji, so očitno videli, da jim lahko pomagam. 
Potem je bilo v prvih nekaj mesecih dokaj težko, 
saj nisem redno igral, a sem, tudi z božjo pomočjo, 
prišel do priložnosti in začel zabijati gole. Potem je 
šlo vse skupaj le še navzgor. Moram pa priznati, da 
si nisem mislil, da bom tako dolgo ostal v Mariboru. 

Skladno z vašim prihodom je začel boljše 
rezultate dosegati tudi Maribor, ki je bil pred 
tem v krizi. Navijači so počasi že pozabili 
na uspehe, ki so jih vijoličasti dosegali na 
prelomu tisočletij.
Ko sem prišel, smo bili na sredini prvenstvene 
razpredelnice, a smo nato začeli dosegati boljše 
rezultate in igrali vse bolje. V drugi sezoni, ki 
sem jo prebil v Mariboru, pa je šlo še navzgor. 
Začeli smo dosegati odlične rezultate in ob koncu 
zanesljivo osvojili naslov, na katerega so navijači 
čakali dolgih šest let. Spomnim se, da je bilo veselje 
nepopisno. To je bil moj prvi naslov v slovenski ligi, 
kar mi je pomenilo veliko. Vsi smo igrali odlično, 
vsi smo na vsaki tekmi dali vse od sebe. To je eden 
izmed mojih najlepših spominov, odkar sem prišel 
v Maribor. Bilo je prečudovito. 

Potem je Maribor začel osvajati lovorike 
kot po tekočem traku. Da, do izraza je prišla 
kakovost, ki jo imamo. Na vseh področjih. Ne le na 

igrišču. Tudi v vodstvenih strukturah je naš klub 
na veliko višjem nivoju, kot so preostali slovenski 
klubi. To je moralo priti do izraza. Pa seveda 
navijači, na njih ne morem in ne smem pozabiti. 
Naši navijači so najboljši v Sloveniji in daleč 
naokoli. Ko se spomnim, kakšno vzdušje znajo 
pripraviti na evropskih tekmah, se takoj naježim.

V tej sezoni ste korak naprej naredili tudi v 
evropskih tekmovanjih. Kaj je potrebno za 
nove uspehe zunaj slovenskih meja?
Moramo delati v isti smeri, kot smo doslej. 
Moramo dobro trenirati in držati skupaj. To, kar 
nam je uspelo letos, je velik uspeh, čeprav se 
tega marsikdo ne zaveda. Če pogledam, kako je 
v Braziliji, lahko rečem, da Maribora doslej ni 
poznal nihče. Zdaj, ko smo igrali v Evropi, ga že 
marsikdo. To, da smo igrali v ligi Europa, je za 
naš klub in naše mesto velik plus. Seveda pa se ne 
smemo zadovoljiti s tem, kar smo dosegli. Moramo 
storiti še korak dlje. 

Liga prvakov, torej?
To je želja nas vseh, seveda. Se je pa potrebno 
zavedati, da je to vse prej kot lahek zalogaj. 
Potrebne je tudi veliko sreče, da ti uspe kaj takega. 
V primerjavi s prejšnjo sezono moramo ohraniti 
tiste stvari, ki smo jih delali dobro, in odpraviti 
tiste, ki so bile slabe. Že od nekdaj sem sanjal o ligi 
prvakov in upam, da jo bom v Mariboru dočakal. 
To bi bil zagotovo vrhunec moje kariere. 

Prav ciprski APOEL, pri katerem ste bili pred 
prihodom v Maribor, je bil senzacija lige 
prvakov v tej sezoni. Uvrstil se je v četrtfinale.
Vesel sem bil, ker je mojemu nekdanjemu klubu 
uspelo. Pogovarjal sem se z nekaterimi nogometaši, 
ki so bili v Nikoziji, ko sem jaz igral tam. Pa tudi 
s prijatelji s Cipra. Že, ko sem bil tam sam, so vsi 
razmišljali le o igranju v ligi prvakov. A nam žal 
ni uspelo. Izpadli smo proti nekemu beloruskemu 
klubu, kar je bil velik udarec za klub. Zdaj pa je 
bila v ekipi očitno boljša kemija in APOEL je uspelo 
to, kar mu je. In, kot sem že rekel, vesel sem, da je 
bilo tako. To, kar je dosegel moj nekdanji klub, je 
skorajda neverjetno.

Kakšna je razlika med ciprskim in slovenskim 
nogometom?
Kar očitna. Tam je povsem drugačna nogometna 
zgodba. Na Cipru je liga veliko boljša kot v 
Sloveniji. Ciprčani imajo veliko več denarja, kot ga 
je tukaj. Imajo zelo dobre tujce, ki veliko stanejo, 
a lahko veliko tudi ponudijo. To se seveda pozna 
pri rezultatih. A ko sem prišel v Slovenijo, je bila 
razlika ogromna. Zdaj ni več. Kot smo videli, se 

Že od nekdaj sem sanjal o ligi prvakov in upam,
da jo bom v Mariboru dočakal.
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lahko tudi mi kosamo z nekaterimi zelo dobrimi 
evropskimi klubi. Odkar je v klubu Zahović, imamo 
novo, evropsko miselnost. Ko smo igrali proti 
Palermu, Glasgow Rangers, tudi Club Bruggu, smo 
sami sebi dokazali, da nismo nič slabši od njih. Kar 
pa je najbolj pomembno, pa je to, da Maribor raste 
iz leta v leto. V tej sezoni smo prišli do lepega 
uspeha v Evropi, v slovenskem prvenstvu smo si 
naslov zagotovili šest tekem pred koncem in tako 
naprej. Verjamem, da bomo z Zahovićem, ki dobro 
ve, kako se stvarem streže, naredili še ogromno.

Žal je v marsikaterem drugem slovenskem 
klubu stanje drugačno. Nekje životarijo iz 
dneva v dan.
Škoda, da je tako. Kaj narediti, da bo drugače, je 
težko vprašanje, na katerega nimam odgovora. 
Žalosten sem, ko vidim, da nekateri nogometaši, 
proti katerim igram v slovenski ligi, praktično 
nimajo denarja niti za dostojno življenje. 
Nogometaš je v Sloveniji marsikje tisti, ki je v 
najslabšem položaju, kar seveda ni dobro. Nekateri 
podpišejo pogodbe, pa jih potem ne spoštujejo. To 
se dogaja marsikje. To se bo moralo spremeniti! 
Predvsem to, da se spoštuje, kar se podpiše. 

Toda kje dobiti denar?
Slovenska podjetja bi morala bolj spoštovati 
nogomet, ki je največji promotor Slovenije v 
svetu. Tudi država bi morala marsikaj spremeniti 
v odnosu do nogometa, velik primanjkljaj pa 
je tudi glede televizijskih pravic. Marsikje po 
svetu klubi dobivajo veliko denarja s te strani, v 
Sloveniji tega ni. Pa medijska pozornost, tudi ta 
bi bila lahko boljša. Naštel bi lahko še marsikaj, a 
lahko je govoriti, malce težje pa kaj spremeniti. 
Vsekakor pa upam, da se v prihodnosti bo. Na 
bolje, seveda.

Tudi z akcijami, ki jih pripravlja 
sindikat SPINS?

Seveda, sindikat je za nogometaše več kot dobrodošel. Je praktično 
edini, ki pomaga nogometašem. Slednji so marsikdaj opeharjeni in v 
podrejenem položaju. SPINS je tisti, ki jim lahko pomaga. To, da je 
slovenskim nogometašem na voljo sindikat, je za nas vsekakor dobro. 
Da se nekdo bori za njihove pravice, ki jim jih pogosto marsikdo želi 
prikrajšati.

Je sindikat SPINS pomagal tudi vam?
Je, ko sem odhajal s Cipra, so mi Dejan Stefanović in ljudje s SPINS 
pomagali, da sem rešil nekaj težav, zato sem jim seveda hvaležen. Pa 
tudi s prireditvijo in izborom za najboljšega nogometaša v Sloveniji 
so na SPINS naredili korak v pravo smer. Slovenski nogomet 
potrebuje takšne stvari. Predvsem zato, da se tudi nogometaši kdaj 
počutimo, da nekaj pomenimo.

V Mariboru nogometaši nikoli niste imeli težav?
Ne, odkar sem jaz v Ljudskem vrtu, je vse 
v najlepšem redu. Nobenih, niti najmanjših 
problemov ni. Zato pa tudi smo prvaki. Mi 
spoštujemo vodilne ljudi, oni pa nas. Oni 
izpolnjujejo svoje obveznosti, mi pa svoje in 
skupaj dosegamo odmevne rezultate. 
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Nominiranci za najboljše nogometaše sezone 2011/2012:

VRATARJI

ZVEZNI IGRALCI

Jasmin
Handanović
NK Maribor

Dare
Vršič
NK Olimpija

Dejan
Mezga
NK Maribor

Elvis
Džafić
NK Olimpija

Luka
Žinko
NK Rudar Velenje

Aleš
Mertelj
NK Maribor

Nejc
Vidmar
NK Domžale

Goran
Galešič
ND HiT Gorica

Goran
Cvijanović
NK Maribor

Izbor najboljših nogometašev sezone, 
s strani profesionalnih nogometašev, 
članov SPINS, se je pričel leta 2004, 
ko je na naslov sindikata SPINS 
prispelo 216 veljavnih glasovnic. Prva 
uradna razglasitev je bila izvedena na 
skupščini SPINS, in sicer 29. maja 2004. 
Sprva se je glasovalo le o najboljšem 
nogometašu v Sloveniji, naslednje leto 
pa se je po vzoru svetovnega združenja 
nogometnih sindikatov FIFPro, izbiralo 
tudi najboljšo enajsterico sezone, kar 
se je ohranilo vse do danes. Kasneje 
so bila izboru dodana glasovanja za 
najboljšega slovenskega nogometaša 
sezone in najboljšega nogometaša druge 

slovenske nogometne lige. V letošnjem 
letu, ko smo priča že sedmemu izboru 
najboljših nogometašev sezone, smo 
glasovanje popestrili še z izborom 
najboljšega vratarja, najboljšega 
branilca, najboljšega veznega 
igralca, najboljšega napadalca,  
najboljšega mladega nogometaša 
in najboljšega trenerja sezone 
2011/2012, s čimer smo izbor 
razširili ter mu dodali še večjo 
veljavo in pomen.

V glasovanje za SPINS XI, v 
tekmovalni sezoni 2011/12, so 
bili vključeni vsi igralci prve 
slovenske nogometne lige, igralci 
druge slovenske nogometne lige 
pa so glasovali za najboljšega 
igralca svoje lige in najboljšega 
nogometaša leta. Prav tako so v 

letošnji sezoni pri glasovanju za 
najboljšega trenerja sezone v 
Sloveniji, sodelovali vsi glavni 
trenerji in njihovi pomočniki, 

tako prve kot druge slovenske 
nogometne lige.

Nagrada za najboljšega nogometaša 
po izboru stanovskih kolegov, je v 

svetu že dolgo ena od najbolj cenjenih 
lovorik, ki jih nogometaš lahko dobi, saj 

je to priznanje, ki ga v bistvu podeljujejo 
soigralci in nasprotniki, ki so vse veščine 
nogometne igre spoznali med dvoboji na 
travnati površini.

Izbor SPINS XI je prav tako sovpadal s 
sedmim izborom svetovnega združenja 
nogometašev FIFPro za najboljšega 
nogometaša in enajsterico – FIFA 

FIFPro WORLD XI.

Skupno je glasovalo 178 nogometašev prve slovenske nogometne lige.
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Nominiranci za najboljše nogometaše sezone 2011/2012:
BRANILCI

NAPADALCI

MLADI NOGOMETAŠI (U-23)

Martin
Milec
NK Maribor

Nusmir
Fajić
NK Mura

Martin
Milec
NK Maribor

Sreten
Sretenović
NK Olimpija

Etien
Velikonja
NK Maribor

Mitja
Viler
NK Maribor

Aleksander
Rajčević
NK Maribor

Vito
Plut
ND HiT Gorica

Boban
Jovič
NK Olimpija

Aljaž
Struna
FC Luka Koper

Dalibor
Volaš
NK Maribor

Fabijan
Cipot
NK Mura

Ivan
Knezović
NK Domžale

Agim
Ibraimi
NK Maribor

Aljaž
Struna
FC Luka Koper

Boban
Jović
NK Olimpija

Milan
Osterc
FC Luka Koper
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Dare Vršič je bil pred slabima dvema letoma v 
velikih težavah. Z Romunijo ni imel sreče. 
Bil je izigran. Vse skupaj je prišlo celo do 
tega, da je resno razmišljal o tem, da 
preneha z igranjem nogometa 
in se posveti trenerskemu 
poslu. Pa se k sreči ni. Sledila je rešitev in selitev 
k Olimpiji. Kot se je izkazalo pozneje, je storil pravi korak. 
Bolje se skorajda ne bi mogel odločiti. V Ljubljani se je vrnil 
v staro formo, si kmalu spet priboril reprezentančni vpoklic, 
zabijal gole tako v Evropi kot tudi v slovenskem prvenstvu 
in v začetku maja izpolnil željo, ki je bila v zadnjih tednih te 
sezone vse večja. Preselil se je v tujino. Sklenil je štiriletno 
sodelovanje z dunajsko Austrio. Pot do cilja ni bila lahka, 
še zdaleč ne. A iz tega, kar se je 27-letnemu vezistu 
dogajalo pri prejšnjih izkušnjah v tujini, je odnesel 
marsikatero izkušnjo, ki bo v prihodnosti prišla prav.

DARE VRŠIČ:

Pred začetkom kvalifikacij bomo morali odpraviti
še marsikatero težavo. Na vsakem treningu, na vsaki 

tekmi bomo morali dati vse od sebe. Najprej nas čakata 
tekmi proti Grčiji in Romuniji, potem pa bomo lahko 

začeli razmišljati o kvalifikacijskih izpitih.
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Izpolnila se je vam je želja. Odhajate v Austrio. 
Po podpisu pogodbe vam je zagotovo odleglo?
Tako je. Res sem si želel oditi v tujino. Pa ne zaradi 
tega, ker mi v Olimpiji ne bi bilo dobro. Daleč od tega. 
Ampak zato, ker je stanje v slovenskem nogometu 
takšno, kot pač je. Moram misliti na svojo in prihodnost 
svoje družine. Z nogometom doslej še zdaleč nisem 
zaslužil toliko, da bi si zagotovil mirno življenje po 
tem, ko bom prenehal z igranjem nogometa. Želel 
sem si oditi, a ne kamorkoli. Imel sem nekaj ponudb 
s Kitajske in podobnih držav, a sem jih takoj zavrnil. 
Zavedal sem se, da verjetno ne bom mogel prestopiti 
v katero izmed najboljših lig na svetu, hkrati pa si 
nisem želel oditi nekam, kjer ne bi bil zadovoljen ali 
pa bi sedel na klopi, zato sem s prestopom v Austri 
povsem zadovoljen. Prepričan sem, da sem izbral 
pravilno. Veselim se novega izziva. Odhajam v dober, 
urejen klub, ki ima visoke cilje. Z družino se bom na 
Dunaju, ki je prava evropska prestolnica, zagotovo 
dobro počutili. Upam, da bodo navijači razumeli mojo 
odločitev. Z njimi sem se vselej dobro razumel. Po eni 
strani mi je zelo žal, ker odhajam. Za podporo bi se 
zahvalil predvsem navijaški skupini Green Dragons, 

ki mi je vselej stala ob strani.

Kaj storiti, da bo tudi slovenska liga 
bolj mikavna in iz nje nogometaši ne 

bodo bežali ob prvi priložnosti, ki se 
jim ponudi?

Naša liga je, kar se tiče kakovosti, glede na 
vložek v naš nogomet zelo, zelo dobra. A da bo še 

boljša, se bo moralo spremeniti marsikaj. Od vlaganja 
v nogomet, do odnosa nekaterih in seveda obiskanosti 
tekem. Če ni gledalcev, ni pravega nogometa. Pri nas 
pa je tako, da imaš štiri, pet evropskih tekem, pa 
potem še derbi z Mariborom, ko so tribune polne, na 
preostalih tekmah pa igraš pred nekaj sto gledalci. 
Povsod je tako, razen mogoče v Mariboru. Pa imamo 
v Ljubljani nov, lep štadion, a gledalcev ni. Tudi v 
Kopru, kjer so zgradili nov štadion, ni nič drugače. Ko 
smo tam gostovali z Olimpijo, je bil to derbi, tribune 
pa prazne. In ko je tako, je za nogometaša žalostno.

Se v Slovenijo nameravate vrniti?
Bomo videli, kaj in kako. A če se bom, lahko rečem, 
da se bom skušal vrniti v Olimpijo. Ljubljana mi je 
najbližje. Olimpija je poleg Mure moj klub. Vrnila me 
je na pravo pot, ko mi je bilo najtežje in tega ne bom 
nikoli pozabil. Tudi v Ljubljani mi je bilo z družino 
čudovito. Počutil sem se zelo dobro. Ljubljana je 
mesto, v katerem človek lahko zadiha s polnimi pljuči.

V Romuniji je bila zgodba povsem drugačna. Tja 
se verjetno ne boste vrnili.
Ne. Niti slučajno. Naj povem tudi to, da sem zelo 
vesel, ker se bo reprezentanca avgusta v prijateljski 

tekmi z Romunijo pomerila v Sloveniji in ne v gosteh. 
Če sem iskren, sploh ne vem, če bi se odpravil na 
gostovanje. Prav mogoče je, da bi selektorja prosil, 
da me takrat prečrta s seznama. V Romunijo ne bom 
šel nikoli več. Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi se vrnil 
tja.

S Politehnico iz Temišvarja imate še vedno 
neporavnane račune?
Še vedno. Leta 2009 so se pri Politehnici odločili, 
da mi bodo prepolovili plačo. Nato sem, začenši z 
oktobrom, tri mesece prejemal le polovico plače, v 
naslednjih treh mesecih pa nisem dobil ničesar. Po 
mojih izračunih so mi Romuni dolžni še nekje okoli 
100. 000 evrov, a na ta denar sploh ne računam več. 
O Romuniji sploh ne razmišljam. V Ljubljani sem bil 
osredotočen le na igranje v Olimpiji, drugo me ni 
zanimalo. Čeprav seveda pridejo trenutki, ko pomisliš 
tudi na ta denar, a načeloma sem na vse skupaj že 
pozabil.

Ampak na romunski nogometni arbitraži so 
pred časom razsodili, da ste klubu iz Temišvarja 
dolžni več kot milijon in pol evrov.
Seveda so, ko pa je jasno, da je klub povezan s tem 
združenjem. Ljudem, ki delajo tam, ni bilo težko 
poslati nekega papirja in napisati, kar so napisali. 
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O tem, kot sem že rekel, sploh ne razmišljal, čeprav 
je res, da sem bil nekaj dni po tem, ko sem prejel to 
obvestilo, malce na trnih. Seveda vsak normalen 
človek razmišlja tudi o tem, kaj bo, če bo moral plačati 
tako visok znesek. Njihova odločitev pa ne pomeni 
nič. Zadevo smo poslali na FIFA, ki ima seveda višje 
pristojnosti, kot jih ima romunsko združenje.

In kaj so razsodili na FIFA?
Za zdaj še nič. Že dve leti nazaj je bilo rečeno, da bo 
zaključeno konec septembra, nato da bo do konca 
oktobra, potem do konca leta. A za zdaj nimam 
informacije, da bi se kaj spremenilo na bolje.

Verjetno niste prvi slovenski nogometaš, ki je 
imel težave v Romuniji?
Ne, skorajda vsi so imeli težave. Kolikor vem, je bil Jaka 
Štromajer edini, ki jih ni imel. Pa so tam igrali še Andrej 
Pečnik, Jan Pahor, Andrej Rastovec in še marsikdo. 
Tudi Dejan Rusić, ki je bil moj soigralec pri Politehnici, 
je imel nemalo problemov. Včasih, ko sva sedela skupaj 
in se pogovarjala, kaj vse se nama dogaja, nisva vedela, 
ali naj se jočeva ali smejeva. Romunija zagotovo ni 
sredina, ki bi jo svetoval kateremukoli slovenskemu 
nogometašu.

Kdaj se je začelo zapletati pri igranju v Romuniji?
Ko sem bil član slovaške Žiline, so me hoteli že pred tem, 
preden sem odšel v Temišvar. Sprva se nismo uspeli 
dogovoriti, potem smo se. Zdaj mi je seveda žal, da 
sem se odločil tako, kot sem se. Naredil sem napako, iz 
katere sem se naučil marsikaj. No, takrat sem podpisal 
triletno pogodbo, po kateri naj bi letno zaslužil 200.000 
evrov. V pogodbi je bil napisan tudi aneks o možnosti 
podaljšanja pogodbe za nadaljnji dve leti. A to je bila le 
opcija, ne pa avtomatično podaljšanje, kot so si pozneje 
razlagali Romuni. Že takoj, ko sem prišel v Romunijo, 
mi je bilo jasno, da ne bo niti približno tako, kot sem se 
želel. Tam igrajo zelo grd, grob nogomet. Na prvi tekmi 
sem se žoge dotaknil morda desetkrat. Potem je hitro 
prišla poškodba. Sprva sem bil operiran v Romuniji, a 
poseg ni uspel. Potem sem šel v Avstrijo, kjer je bilo 
bolje. Ko sem se po skorajda dveh letih odsotnosti 
vrnil na igrišče, sem igral slabše, saj sem imel težave 
z manjšimi poškodbami, verjetno je bila to posledica 
hujše poškodbe. No, potem pa se je začelo. Lastniki 
so po eni izmed tekem ocenili, da se ne trudim dovolj. 
Kaznovali so me, mi, kot sem že dejal, sprva prepolovili 
plačo, potem pa nisem dobival ničesar več. Takrat 
sem bil na dnu in si rekel, da ta kraj ni zame. Da bom 
zagotovo odšel.
In kaj se je dogajalo potem?

Lastniku kluba sem rekel, da mi je vseeno, kaj se bo 
zgodilo. Da bom zapustil Temišvar, pa četudi bom 
zaradi tega prenehal z igranjem nogometa, o čemer 
sem v najbolj kritičnih trenutkih resno razmišljal. 
Potem pa sem zapustil Temišvar in odšel v Koper na 
posojo. Da sem januarja leta 2010 lahko odšel tja, 
sem moral podpisati pogodbo, ki so mi jo ponudili. Na 
pogodbi pa ni bilo zneska, ki naj bi ga zaslužil, a sem 
jo vseeno podpisal, kar je bila seveda velika napaka. 
V klubu so mi zagotovili, da bom dobil vse, kar so mi 
dolžni, in bo plača za naslednji dve sezoni enaka, kot 
sem se dogovoril ob prihodu v Romunijo. Po igranju 
v Kopru, kjer sem bil pod velikim pritiskom, saj so me 
pri Politehnici želeli prodati za milijon evrov in stvar bi 
bila rešena, sem se vrnil v Koper. Kljub vsem težavam, 
ki sem jih imel v Temišvarju, sem bil motiviran, da 
pokažem, kaj znam, a sem doživel nov šok. V klubu 
so mi dejali, da sem podpisal pogodbo, po kateri se 
odrekam zaslužku. Takrat mi je prekipelo.

Kako ste se potem rešili Romunije in prišli v 
Slovenijo?
Ko nisem videl izhoda, sem po pripravah poklical 
predsednika SPINS Dejana Stefanovića, ki mi je 
obljubil, da se bo o vsem skupaj pozanimal. Informiral 
se je po ostalih delih Evrope. Hitro je ugotovil, da je 
pogodba nična. Da sem po vseh pravilih prost igralec 
brez odškodnine. Takšna pogodba, kot sem jo imel, 
pač ni mogla biti veljavna. Nogometaš mora biti za 
svoje delo plačan. Sploh pa je tako, da pogodba, ki je 
podaljšana, ne more biti manjša od prejšnje. Romuni 
pa se še naprej niso bili pripravljeni pogovarjati, imeli 
so svojo plat zgodbe. Če sem jaz rekel, da je trikrat 
ena tri, so oni rekli, da ni. Da je štiri. In podobno … 
Takrat sem zaupal SPINS, ravnal sem se po njihovih 
navodili in izšlo se je tako, kot se je. Uspelo mi je oditi 
iz Romunije. K sreči.

Olimpija pri prizadevanju, da vas pripelje v svoje 
vrste, ni imela težav?
Ni. Olimpija ni imela nič s Politehnico. To se je dotikalo 
le mene in mojega nekdanjega kluba. Šlo je le za spor 
med mano iz klubom iz Temišvarja. Olimpija pa je bila 
prvi klub, ki me je želel in naredil vse, da sem prišel, kar 
se je izkazalo za zadetek v polno. Takrat so bili živci na 
vrhuncu. Imel sem možnost, ki sem jo čakal od lanske 
jeseni dalje. Da grem v ruski Krasnodar na preizkušnjo. 
K njim bi moral sredi januarja na priprave v Turčijo. 
A je stvar propadla. Ravno v tem času me je poklical 
Milenko Ačimovič in me vprašal, če me zanima prihod 
v Olimpijo. Rekel sem, da ne. Da imam višje cilje in 
me Slovenija na žalost ne zanima. Potem sem v Turčiji 
za neki klub odigral prijateljsko tekmo. Da vidim, kje 
sem. Po tisti tekmi sem videl, da nisem pravi. Da sem 
daleč od dobre forme. Takoj, ko sem prišel z letala, sem 
poklical Milenka in ga vprašal, če se lahko dobiva. Da 

Seveda, tega trenutka, ko sem zadel za zmago
nad Srbijo, ne bom pozabil nikoli.
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mi je Olimpija zanimiva. Marsikaj je bilo sicer še treba 
razrešiti z Romuni, a so se pri Olimpiji zelo potrudili in 
jim je uspelo. Za to sem jim zelo hvaležen. Hitro smo 
se dogovorili in po nekaj dneh smo podpisali pogodbo.

Je bila možnost tudi prestop v Maribor?
Govorilo se je marsikaj, a ni bilo nič konkretnega. 
Res je, da sem, ko sem čakal na razrešitev mojih 
problemov, tudi sam pomislil na Maribor. Klical sem 
enega od menedžerjev, ki je blizu mariborskemu klubu, 
in ga vprašal, če mi lahko najde kak klub in s tem mislil 
na Maribor. Takoj mi je dejal, da v situaciji, v kateri 
sem, ni možnosti, da najdem kak klub. S tem je bilo te 
zgodbe konec in pozneje sem pristal v Olimpiji. To, kar 
je pred časom rekel Zlatko Zahović, ki je trdil, da sem 
navijač Maribora, pa je bila le provokacija. Za Maribor 
nikoli nisem navijal, čeprav prihajam iz Štajerske. Moj 
klub je bil pred tem Mura. V Murski Soboti sem živel 
od dvanajstega leta, tam tudi hodil v šolo in storil prve 
članske nogometne korake. Zato sem tudi vesel, da 
gre Muri v zadnjem času odlično. V Murski Soboti je 
nogomet z naskokom šport številka ena. Tam ljudje 
norijo za nogometom. Takšnih klubov si v Sloveniji 
lahko le želimo.

Pri Olimpiji je bil zaslužek manjši, a ni bilo drugih 
težav?
Da, denar, ki ga prejemam pri Olimpiji, je nekajkrat nižji 
od tistega iz Romunije, a tu vsaj nimam oziroma nisem 
imel težav. Vse je bilo v najlepšem redu. Pri Olimpiji 
nisem imel niti najmanjših težav. Vse je bilo urejeno. Ko 
je tako, je lepo igrati. To se je videlo tudi na igrišču. V 
tej sezoni sem igral najbolje doslej. Še nikoli nisem bil 
tako sproščen, še nikoli tako učinkovit. Potrditev dobre 
sezone pa je zdaj prišla še v obliki prestopa na Dunaj. 
Hkrati sem vesel, da bo na moj račun nekaj zaslužila 
tudi Olimpija.

Pred odhodom na zasluženi oddih vas čakajo 
še reprezentančne obveznosti. Že razmišljate o 
začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2014?
Ne, tako daleč še ne razmišljam. Pred začetkom 
kvalifikacij bomo morali odpraviti še marsikatero 

težavo. Na vsakem treningu, na vsaki tekmi bomo morali dati vse od sebe. 
Najprej nas čakata tekmi proti Grčiji in Romuniji, potem pa bomo lahko 
začeli razmišljati o kvalifikacijskih izpitih.

Proti Romuniji boste še dodatno motivirani?
Verjetno res. Trenutno v izbrani vrsti igra nekaj nogometašev, ki so bili 
člani Politehnice, ko sem jaz igral tam. Zagotovo bom še bolj motiviran, 
kot bi bil sicer. Upam, da bom igral dobro in bom Romunom pokazal, da 
znam igrati nogomet. Seveda bom vesel, če bom zabil tudi gol, a najbolj 
pomembno je, da zmaga Slovenija.

Pod vodstvom novega selektorja Slaviše Stojanovića sta odigrali 
dve tekmi. Razlike med njim in Matjažem Kekom?
Ne vem, ko smo se dobili pred tekmami z ZDA in Škotsko, nismo bili dolgo 
skupaj, imeli smo bolj malo časa, tako da težko govorim o spremembah. 
Sam bi težko povedal kaj pametnega. Vsaj za zdaj. Nisem občutil preveč 
sprememb. Morda je še največja sprememba ta, da novi selektor da veliko 
poudarka na prekinitvah.

Odsotnost Roberta Korena in Milivoja Novakovića se pozna?
Ne vem, jaz težko govorim. Ni me bilo zraven, ko je bila ekipa na svetovnem 
prvenstvu, zato težko govorim o razliki. Ne vem, meni se zdi vzdušje v 
ekipi enako, kot je bilo prej. Vselej je bilo sproščeno, tako je tudi zdaj. 
Najbolj pomembno pa je, da zmaguješ. Ko so rezultati, je dobro vse.

Obe tekmi pod vodstvom novega selektorja ste začeli na klopi. Ste 
s statusom, ki ga imate v izbrani vrsti, nezadovoljni?
Kje pa. Niti približno. Igram v Sloveniji, zato bi težko pričakoval, da 
bom dobil prednost pred tistimi, ki igrajo v bistveno močnejših ligah, za 
bistveno močnejše klube, kot je Olimpija. Jasno je, da so imeli prednost 
oni. Vesel sem bil že, da sem bil zraven.

Lansko leto si boste zagotovo zapomnili tudi po neverjetnem golu, 
ki ste ga zabili Srbiji.
Seveda, tega trenutka, ko sem zadel za zmago nad Srbijo, ne bom pozabil 
nikoli. Zato, ker je bil to moj prvi reprezentančni gol, ki je nekaj pomenil, 
pa seveda tudi zaradi načina strela, po katerem je žoga končala v mreži. 
Spomnim se, da sem prekinitev želel izvesti na hitro in ciljal na daljšo 
vratnico. Žoga je zletela malce višje, kot sem želel, presenetila vratarja in 
končala za njegovim hrbtom. Gol, ki ga ne dosežeš ravno vsak dan.

Pri 27 letih ste zavoljo več dejavnikov dosegli manj, kot so mnogi 
od vas pričakovali.
Zaradi tega ne čutim nobene grenkobe. Po nekaj pogovorih z različnimi 
ljudmi iz sveta nogometa sem prišel do zaključka, da je najbolje, če 
preteklost pustim za sabo. Zadal sem si cilj, da se ne obremenjujem z 
ničimer drugim kot s svojo igro. Ko sem prišel v Olimpijo, sem si rekel 
‘zdaj začenjam na novo’. Kot da sem star 21 let. Kar se mi je dogajalo, 
je pozabljeno. Verjamem, da bom prišel do tistega, kar si zaslužim. Zdaj 
mislim le nase in mi je malo mar, kaj si drugi mislijo.

Do kdaj nameravate igrati?
Upam, da mi bodo ta tri leta, ko praktično nisem igral, podaljšala kariero. 
Da bom igral do 40. leta. Bomo videli, če bo šlo. Nikoli ne veš, kaj bo. Ne 
glede na vse pa je jasno, da bom v nogometu ostal tudi, ko bom prenehal 
aktivno igrati. Nogomet je vse, kar znam. 
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Darovanje organov in tkiv za namen zdravljenja s presaditvijo je eno najbolj humanih 
dejanj v civilizirani družbi. Darujemo lahko po smrti ali za časa življenja, kadar z 
darovanjem ne ogrožamo svojega zdravja. Z organom ali tkivom, ki ga darujemo po 
smrti, lahko ohranimo življenje hudo bolni osebi ali spremenimo način življenja v bolj 
kakovostno pri bolnikih, katerih življenje je odvisno od zdravljenja z dializo. Darovanje 
po smrti je pogosto povezano z nenadnim dogodkom, ob katerem niti sorodniki ne vedo 
za opredelitev umrle osebe do darovanja. Zato je zelo pomembno, 
da se, glede darovanja po smrti opredelimo za časa 
življenja in s to odločitvijo seznanimo naše bližnje.

P Pri odločanju za darovanje se lahko 
srečamo z različnimi pomisleki ali 
se celo pojavi strah, da ne bi v času 

zdravljenja v bolnišnici dobro poskrbeli za 
nas, kadar  smo opredeljeni za darovanje. 
V urejenem sistemu, kakršnega imamo v 
Sloveniji, je ta skrb popolnoma odveč.  Ekipa 
za odvzem in presaditev se vključi  šele potem, 
ko so bile izčrpane vse možnosti zdravljenja 
in je bila ugotovljena smrt. 

Organe in tkiva se odvzamejo pri  mrtvem 
darovalcu v operacijski dvorani s posegom, ki 
poteka v sterilnem okolju in skrbno kot vsaka druga 
operacija. Po odvzemu organov se  truplo oskrbi z 
vsem spoštovanjem do umrle osebe  in zato se tudi 
po darovanju lahko poslovimo ob odprti krsti. Ob 
odvzemu tkiv kot so kosti in roženice pa odvzeti 
deli nadomestijo s protezo.  

Dodelitev organov bolnikom, ki jih nujno 
potrebujejo, ni prepuščena naključju. Izbiro bolnika 
med čakajočimi določajo posebni pravilniki, ki 
zagotavljajo poleg pravilne medicinske indikacije 
tudi pravičnost pri izbiri prejemnika. Pridobljeni 
organ ni primeren za presaditev kateremukoli 
bolniku. Za nekatere organe je dovolj skladna 
krvna skupina in velikost, za druge pa je potrebna 
tudi tkivna skladnost. Nasprotno za presajanje tkiv 
mrtvih darovalcev te omejitve večinoma ne veljajo. 
Vsi bolniki, ki čakajo na presaditev, so vodeni na 
čakalnem spisku. 

DAROVANJE
ORGANOV IN TKIV
PO SMRTI

Za darovalca organov 
se lahko opredelimo na 
enem od pooblaščenih 
mest, kjer izpolnite 
»Pristopno izjavo«. S 
seboj potrebujemo kartico 
zdravstvenega zavarovanja 
in osebni dokument. 
Pooblaščena oseba overovi 
»Pristopno izjavo« in en izvod 
priporočeno pošlje v Slovenija-
transplant, kopijo izjave pa 
prejme podpisnik izjave. Na Slovenija-transplantu 
podatke o opredelitvi vpišejo v informacijski sistem 
ZZZS. Podatek o opredelitvi za darovanje ostane 
neviden. Šele po smrti opredeljene osebe ga lahko 
odčita pooblaščeni zdravnik - transplantacijski 
koordinator s svojo profesionalno kartico. 

Pooblaščena mesta za sprejem izjav so v 
določenih zdravstvenih ustanovah in lekarnah ter 
na določenih območnih enotah Rdečega križa. 
Seznam je objavljena spletni strani Slovenija-
transplanta: www.slovenija-transplant.si.

Vsakdo, ki se je že opredelil za darovanje po 
smrti, lahko svojo prvotno odločitev  tudi prekliče. 
»Odstopno izjavo« se lahko podpiše na enem od 
pooblaščenih mest na enak način in pod enakimi 
pogoji kot se podpiše »Pristopno izjavo«.
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Zdravljenje s presaditvijo organov

je izjemno učinkovito.

Slovenija se po rezultatih na tem področju

uvršča v sam svetovni vrh.

Naj na koncu povzamemo bistvo:

Darovanje organov je najvišja oblika pomoči 
sočloveku.

Zdravljenje s presaditvijo organov je izjemno 
učinkovito. Slovenija se po rezultatih na tem 
področju uvršča v sam svetovni vrh.

Za darovanje po smrti se lahko opredelite
tako da:

● Svojo željo glede darovanja  sporočite bližnjim 
osebam.
● Podpišete izjavo o darovanju delov telesa  po 
smrti  na pooblaščenih mestih po celi Sloveniji. 
Seznam pooblaščenih mest najdete na naši spletni 
strani www.slovenija-transplant.si, kjer so na voljo 
tudi druge informacije s področja darovanja in 
presajanja organov. 

Zavod RS za presaditve organov in tkiv, 
Slovenija transplant deluje v 
Sloveniji  že 10 let

V letu 2002 je bil ustanovljen Zavod RS za 
presaditve organov in tkiv, Slovenija transplant 
na osnovi zakonskega določila in pooblastil v 
Zakonu o odvzemu delov človeškega telesa za 
namen zdravljenja, sprejetega  2000. 

Poslanstvo javnega zavoda Slovenija-transplanta je predvsem v 
ureditvi pogojev za razvoj in delovanje transplantacijske dejavnosti 
in še posebej pridobivanja organov in drugih delov človekovega 
telesa za zdravljenje ter nadzor nad dejavnostjo. Pri vsakdanjem 
kliničnem delu upoštevamo osnovne etične principe ter skrbimo 
za spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic. 
Naloga je zelo obsežna, zavod jo rešuje s sodelovanjem in podporo  
strokovnjakov UKC Ljubljana, donorskih bolnišnic in Zavoda RS za 
transfuzijsko medicino, ki so vključeni v klinično delo in pripravljeni 
razvijati dodatne naloge. Vpetost zavoda v mednarodno sodelovanje 
je zelo intenzivna in nenehno poteka tudi izmenjava najboljših 
praks tako v okviru Evropske Unije kot tudi v globalnem pogledu. 
Zelo pomembna naloga zavoda je predstavitev dejavnosti različnim 
sredinam. V sodelovanju z mediji in njihovimi vidnimi predstavniki 
zavod uspešno širi idejo o darovanju in vzpodbuja zaupanje ljudi in 
uporabnikov v zdravljenje in varnost našega sistema. 

V 10 letih delovanja so sodelavci  zavoda Slovenija-transplant 
uredili pogoje in izboljšali razmere za izvajanje transplantacijske 
dejavnosti v organizacijskem strokovnem, in pravno etičnem smislu. 
Povezovanje na vseh področjih in kakovostna komunikacija med 
strokovnjaki ter spoštovanje življenjskih vrednot je nit, ki ji v zavodu 
sledimo in bo  ostala stalna   spremljevalka tudi v prihodnosti. Razvoj 
uporabne informatike ter raziskav na področju transplantacijske 
medicine nenehno vabita in kažeta nove smeri.  Evropska 
skupnost je zelo skrbna na področju transplantacije in darovanja 
in intenzivno pripravlja jasne zakonske in strokovne podlage glede 
varnosti in kakovosti. Mednarodno sodelovanje tako  z državami, 
ki so v Evrotransplantu in drugimi evropskimi državami je osnova 
za kakovost in varnost v programu za darovanje in posledično 
zdravljenje s presaditvijo na nivoju države.

Zavod Slovenija transplant je  prijazna, odprta ustanova, ki skrbi 
za vrednote in skupaj z odgovornimi strokovnjaki za zaupanje v 
korektnost in etičnost  transplantacijske medicine.

16 maj 2012
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O Slovenskem društvu Transplant

Slovensko društvo Transplant je prostovoljno, samostojno, nepridobitno 
združenje, ki je organizirano v skladu z Zakonom o društvih. 
Ministrstvo za zdravje RS mu je dodelilo status društva, ki deluje v 
javnem interesu in status humanitarne organizacije. Ustanovljeno je 
bilo 25. 5. 2000, danes ima okoli 450 članov in izdaja svoje glasilo. 
Društvo je član WTGF (Svetovna športna federacija transplantiranih) in 
EHLFT (Evropska zveza srčnih in pljučnih transplantiranih). Materialna 
podlaga za izvajanje društvenih programov so pridobljena javna in 
zasebna sredstva. Aktivni člani delamo za društvo prostovoljno.

Slovensko društvo Transplant je sodobno društvo, ki združuje bolnike 
s presajenimi organi in tkivi*, njihove svojce in medicinsko osebje. 
Izvajamo družabne, izobraževalne, športne, rekreativne, razvedrilne 
in socialne aktivnosti. Društvo v širši javnosti uveljavlja nov pristop 
k promociji darovanja organov kot moderni obliki solidarnosti in 
življenja. Zavedamo se naše družbene vloge in delovanja za javno 
korist. Zavzemamo se za uspeh truda zdravnikov. Pogosto nastopamo 
v medijih, sodelujemo v zakonodajnih postopkih, predlagamo civilne 
pobude in predstavljamo lastne iniciative. Negujemo prijateljske vezi 
s podobnimi organizacijami v tujini. Udeležujemo se mednarodnih 
srečanj in uspešno nastopamo na skupnih športnih tekmovanjih. Vizija 
poslanstva Slovenskega društva Transplant je izboljšanje življenja 
bolnikov s presajenimi organi in njihovih bližnjih.

*(srce, pljuča, jetra, ledvica, trebušna slinavka, kostni mozeg)
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Kako je nastala družbeno odgovorna kampanja

PODAJ NAPREJ
P redstavniki Sindikata profesionalnih 

igralcev nogometa Slovenije (SPINS), 
člani Slovenskega društva Transplant in 

predstavniki zavoda Slovenija – transplant (zavoda 
Republike Slovenije za presaditve organov in 
tkiv) so se povezali v želji, da bi s sodelovanjem 
in skupnimi močmi opozorili na pomen in vlogo 
transplantiranja organov v Sloveniji. Pripravili so 
vsebinski program in ključne poudarke projekta ter 
se za pomoč pri komuniciranju obrnili na agencijo 
Imelda Ogilvy, specializirano za integrirano tržno 
komuniciranje. 

Na podlagi vsebinskih informacij in želja zgoraj 
omenjenih predstavnikov, je ekipa agencije Imelda 
Ogilvy sestavljena iz dveh vodij projekta in odnosov 
z javnostmi Milane Simonič in Eve Strohmaier 
Ocvirk, kreativnega direktorja Jureta Požuna, art 
direktorja Branislava Miloševića, tekstopisca Bora 
Kolariča in oblikovalca Jožeta Martinčiča prišla 
do ideje za vizualno podobo in slogan kampanje: 

Podaj naprej. 

Besedna zveza Podaj naprej izraža tri glavna 
sporočila kampanje. 
a) Želi razbiti predsodke, ki se v slovenski družbi 
pojavljajo glede presajanja organov. Sporočilo Podaj 
naprej tej nadvse resni tematiki odvzema ost in jo 
približuje vsakdanjemu pogovornemu jeziku.
b) Sporočilo se odlično navezuje na nogometno 
vsebino, ki je okvir celotne kampanje. Nogometaši 
člani SPINS bodo s prvo podajo razširili sporočilo 
med ljubitelje nogometa.
c) Slednje pa bo sporočilo Podaj naprej pripravilo 
do tega, da bodo informacijo širili še naprej.

Družbeno odgovorna kampanja Podaj naprej je 
sestavljena iz različnih, med seboj povezanih 
elementov: veleplakatov in plakatov, TV oglasa, 
tiskanih oglasov, spletnega widgeta, nogometnih 
žog z nalepkami, nalepkami za drese nogometašev 
slovenske prve lige in elementov odnosov z 
javnostmi. Kreativna ekipa agencije Imelda Ogilvy 
je zasnovala okvirne vizualne podobe, ki so se na 
podlagi mnenj vseh vključenih strani, realizirale v 
prave oglase. 

Tako smo v torek, 24. aprila 2012, fotografirali 
in snemali nogometaše slovenske prve lige 
na stadionu Stožice. Kljub močnemu dežju in 
mrzlim temperaturam je akcija uspela. Rezultate 
fotografiranja si lahko v mesecu maju 2012 
ogledate na veleplakatih in plakatih po vsej 
Sloveniji, rezultat snemanja pa na televizijskih 
programih in v poslovalnicah Pošte Slovenije. Na 
terenu so se nam pridružili tudi novinar in snemalec 
ŠPORT TV ter novinar in fotograf Slovenskih novic, 
ki so pripravili reportažo o zakulisju dogajanja. 

18 maj 2012
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Dare Vršič, kapetan Olimpije

Dare Vršič, Eva (Imelda Ogilvy) in Aleš Mertelj, NK Maribor

Snemanje video spota

Branislav Milošević, art direktor agencije Imelda Ogilvy

Fotografiranje nogometašev za posterje akcije

Aleš Mertelj, namestnik kapetana pri NK Maribor

Vasja Simčič, golman HiT Gorice, se je odločil postati darovalec

Fotografiranje transplantirancev, tudi majhne Amelie

Zakulisje snemanja in fotografiranja kampanje “Podaj naprej”

www.spins.si 19

ARENETRANSPLANT



INTERVJU:

Anastazija 
Bizjak

Predsednica Slovenskega društva Tansplant

dr. dent. med.

Zelo se veselimo akcije
»Podaj naprej«, ki je dober 

zgled dveh skupin civilne 
javnosti, ki bosta skupaj 

ustvarili dogodke v mesecu 
maju 2012 in upamo,

da bosta dosegli odlične 
sinergijske učinke.

Prosim predstavite Slovensko društvo Transplant.
Slovensko društvo Transplant je humanitarna, nevladna organizacija, 
ki združuje ljudi z raznovrstnimi presajenimi organi, njihove svojce 
in medicinsko osebje. Delujemo v javnem interesu na državnem 
nivoju. Naše poslanstvo je skrb za nemedicinsko dobrobit bolnikov s 
presajenimi organi. Naše društvo izvaja različne socialne programe: 
športno- rekreacijski, izobraževalno-informativni, družabni, kulturni 
in podobni. Aktivisti v društvu delamo prostovoljno. Društvo vodimo 
kot moderno, sodobno organizacijo. Veliko pozornost posvečamo 
iskrenim, neposrednim in sproščenim medčloveškim odnosom 
med člani. Poudarjamo pozitivne izkušnje, za katere menimo, da so 
izredno pomembne za premagovanje statusa bolnika.

Ali je po vašem mnenju področje presajanja človeških organov 
(transplantacije) še vedno tabu tema?
Da, menimo, da sta ta dejavnost in tema še vedno necelovito 
predstavljeni širši javnosti. Zelo se veselimo akcije »Podaj naprej«, ki 
je dober zgled dveh skupin civilne javnosti, ki bosta skupaj ustvarili 
dogodke v mesecu maju 2012 in upamo, da bosta dosegli odlične 
sinergijske učinke.

Ali spremljate nogomet?
Nogomet  s partnerjem spremljava kot gledalca. Ta šport nama je 
posebno všeč zaradi družbeno socialne prepustnosti. Navedeno 
prispeva k veliki popularnosti tega športa, ki še raste.

Kateri nogometaš vam je najbolj pri srcu?
Franz Beckenbauer.

Ali poznate kakšen primer športnika, ki je potreboval 
presaditev človeškega organa?
Transplantiranci se vsaki dve leti udeležujemo svetovnih letnih in 
zimskih športnih iger. Tekmujemo v običajnih olimpijskih disciplinah. 
Tam sem spoznala mnogo športnikov, ki so enako dobri kot zdravi 
in nekateri med njimi tudi tekmujejo na običajnih tekmovanjih med 
zdravimi športniki. Nekateri so tudi bivši profesionalni športniki, 
katerim so odpovedali organi. Sicer se spomnim, da je nek 
kanadski deskar osvojil srebrno olimpijsko medaljo šest mesecev po 
transplantaciji jeter.

20 maj 2012
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www.transplant.si

Društvena srečanja so polno obiskana kar se vidi na fotografiji s Prema.
Dogodek  smo izvedli v okviru našega rednega socialno kulturnega programa.

Kako pogosti so tovrstni projekti in koliko 
pripomorejo k odločitvi posameznika, da 
postane darovalec organa?
Akcija »Podaj naprej« je prva tovrstna konsistentna 
akcija za dosego teh ciljev. Učinkovito smo 
izkoristili vse naše potenciale in pripravili 
večplastno prireditev, za katero smo prepričani, 
da bo izpolnila pričakovane cilje. Ugled javnih 
osebnosti, v tem primeru reprezentančnih igralcev 
nogometa v Sloveniji, ki so nosilci simpatij široke 
javnosti in njihovo simbolno dejanje opredelitve za 
posmrtno darovanje organov, je zgled, ki ga želimo 
komunicirati.

Kako bi ocenili odnos državnih institucij do 
tovrstnih aktivnosti?
Dejavnost presajanja organov v namene zdravljenja 
je v Sloveniji dobro razvita. To dejstvo viša ugled 
državi Sloveniji v mednarodnem pogledu, kar se po 
našem mnenju premalo izpostavlja in vidimo to kot 
eno od možnih poudarkov našega dela na področju 
PR. Naše desetletne izkušnje kažejo na razmeroma 
nerazvite percepcije institucij do naših pobud. To 
področje bomo skušali izboljšati. Projekt »Podaj 
naprej« obeh civilnih skupin je primer, s kakršnimi 
bomo v bodoče povabili državne institucije, da se 
aktivno vključijo in pridružijo našim naporom.

Ali menite, da je šport tisto področje, s 
pomočjo katerega lažje pridemo do želenih 
sprememb v družbi in nenazadnje sprememb 
miselnosti posameznikov?
Šport se je izkazal v moderni družbi kot pozitivna 
dejavnost, ki nima samo fizičnih učinkov, temveč 
postaja del množične kulture. Zgled lahko povzroči 
spremembo miselnosti posameznika.
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INTERVJU:

Danica Avsec
direktorica Zavoda RS za presaditev organov 
in tkiv Slovenija-Transplant

dr. med., svetnica
prim.

Naše temeljne naloge 
so: pospeševanje 

transplantacijskega programa, 
vključno s pridobivanjem 

organov, tkiv in celic; 
koordinacija transplantacijske 

dejavnosti na nacionalni in 
mednarodni ravni; nadzor nad 

izvajanjem vseh aktivnosti 
na področju transplantacijske 

dejavnosti v naši državi. 

Prosim predstavite organizacijo Slovenija-transplant, Zavod 
RS za presaditve organov in tkiv?
Slovenija - transplant (Zavod RS za presaditve organov in tkiv) je 
osrednja ustanova, ki povezuje nacionalni program zdravljenja s 
presaditvijo  delov človeškega telesa.  Kljub dolgi tradiciji presajanja 
organov  (prva presaditev ledvice živega darovalca je bila v Sloveniji 
opravljena že leta 1970) je bila nacionalna transplantacijska mreža 
vzpostavljena šele leta 1998. Naše temeljne naloge in pooblastila 
so: pospeševanje transplantacijskega programa, vključno s 
pridobivanjem organov, tkiv in celic; koordinacija transplantacijske 
dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni; nadzor nad 
izvajanjem vseh aktivnosti na področju transplantacijske dejavnosti 
v naši državi. Na žalost ta segment medicine dopušča možnost 
zlorab, zato je področje nadzora kakovosti, varnosti in sledenja 
včasih ključnega pomena. Prav tako pa ne smemo pozabiti na naše 
vsakodnevne aktivnosti, kot so spodbujanje k darovanju človeških 
organov, ozaveščanje širše javnosti o darovanju in vključitvi v mrežo 
darovalcev človeških organov in nenazadnje, kakšni so postopki 
zdravljenja.

Ali je po vašem mnenju področje presajanja človeških organov 
(transplantacije) še vedno tabu tema?
Osebno imam občutek, da so danes ljudje veliko bolje informirani, 
kot so bili pred desetimi leti. Morda še vedno obstajajo skupine 
ljudi, ki vedo o tem področju premalo. Predvsem imam v mislih 
razne e-forume, kjer opažamo slab odziv posameznikov, ki brez 
tehtnih razlogov in znanja, širijo neprimerne informacije in s 
tem škodijo našemu trudu in prizadevanjem. Prav zato je način 
informiranja bistvenega pomena. Raziskave so pokazale, da je 65-70 
% anketiranih ljudi takoj pripravljenih postati darovalec človeškega 
organa po svoji smrti. So pa vsekakor demografski faktorji tisti, ki 
ponavadi povzročijo razhajanja v miselnosti in seveda odločitvah 
posameznikov.

Ali spremljate nogomet?
Spremljam le pomembnejše tekme. Stanujem v Mariboru, zelo blizu 
stadiona Ljudski vrt, tako da vedno spremljam prihod nogometnih 
navdušencev, navijačev, na stadion. Tekme pa si ogledam ponavadi 
kar od doma, preko televizijskega sprejemnika. 
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www.slovenia-transplant.si

dr. med., svetnica

Pri projektu, katerega pobudnik je SPINS
so v vlogi prenašalcev informacij nogometaši,
junaki v lokalnih sredinah, ki se s svojim sporočilom 
dotaknejo marsikaterega posameznika. 

Kateri nogometaš vam je najbolj pri srcu?
Na nogomet gledam morda malce drugače. Iz 
drugega zornega kota kot običajni nogometni 
navdušenci. Če povem po pravici, so mi vsi 
uspešni športniki posebej pri srcu in jih cenim 
ter spoštujem. Vsekakor pa sem preko medijev 
seznanjena z rezultati in dosežki, tako domačih 
kot tujih nogometašev oziroma nogometnih ekip.

Ali poznate kakšen primer športnika, ki je 
potreboval presaditev človeškega organa?
Poznam. Na žalost so tudi med športniki takšni 
primeri. Verjetno je najbolj odmeven primer v 
zadnjem času, primer francoskega nogometaša 
Erica Abidala, ki so mu pred kratkim uspešno 
presadili jetra. Prav tako mi je poznan primer 
hrvaškega nogometaša Ivana Klasnića, ki je v letu 
2007 uspešno prestal dve operaciji presaditve 
ledvic.

Kako pogosti so tovrstni projekti in koliko 
pripomorejo k odločitvi posameznika, da 
postane darovalec človeškega organa?
Največjo moč imajo prav takšni projekti, kot 
ga sedaj izvajamo s sindikatom SPINS. Zelo 
pomembno je posredovanje informacij in 
kdo za tem posredovanjem stoji. V primeru 
projekta, katerega pobudnik je SPINS so v vlogi 
prenašalcev informacij nogometaši, junaki v 
lokalnih sredinah, ki se s svojim sporočilom 
dotaknejo marsikaterega posameznika. To je 
vsekakor velika prednost pred običajnimi prijemi 
in načini ozaveščanja družbe.

Ali menite, da je šport tisto področje s 
pomočjo katerega lažje pridemo do želenih 
sprememb v družbi in nenazadnje sprememb 
miselnost posameznikov?
Vsekakor. Športniki s svojimi vrednotami in 
pozitivnimi lastnostmi prenašajo informacije 
v družbo. Tukaj je pozitivna selekcija oziroma 
izbor lokalnih »junakov« že narejen, kar kaže na 
veliko prednost pri dojemanju oglaševalske akcije. 
Zelo sem zadovoljna, da smo se aktivnosti lotili 
s skupnimi močni, preko športa in športnikov. 
Sem mnenja, da lahko naredimo velik korak k 
uresničitvi naših namenov in bolj pozitivnem 
sprejemanju področja transplantiranja človeških 
organov, v slovenski družbi.
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INTERVJU:

Arsen Dedić
Nerad potujem,
a v Slovenijo bom
z veseljem prišel

V dandanašnjem svetu
je tako, da marsikdo,

ki sem mu pomagal, ni znal
reči niti hvala!

Arsen Dedić je pesnik, skladatelj in pevec. Kaj ima danes 
73-letni hrvaški umetnik skupnega z nogometom? Bolj 
malo. A sredi maja bo nastopil na prireditvi Nogometna 
Gala SPINS XI. S prisotnostjo bo podprl akcijo Slovenskega 
društva Transplant, ki bo v mesecu maju, v sodelovanju s 
Slovenija – transplant (Zavod RS za presaditve organov in 
tkiv) in SPINS, opozarjalo na problematiko transplantiranja 
organov v Sloveniji. Tudi sam namreč sodi med tiste, ki so jim 
presadili jetra. ‘’Na takšne akcije se vedno rad odzovem. Ljudje 
iz Slovenije so mi pisali, saj vedo, da sem transplantacijo prestal 
tudi sam. Z veseljem sem potrdil moj prihod, čeprav v zadnjih letih 
marsikoga zavrnem, saj enostavno nimam več volje, da bi preveč 
potoval. Čutim se dolžnega, na takšne pozive se enostavno moram 
odzivati. Veselim se prihoda v Slovenijo in upam, da bom pomagal 
k večji ozaveščenosti glede transplantacije. Verjamem, da lahko s 
statusom, ki ga imam, pomagam. Na sceni sem že 60 let, več kot 
petdesetletje se trudim, da delam dobro in rad pomagam, če lahko,’’ 
je pogovor začel legendarni umetnik, ko smo ga poklicali v 
Zagreb, kjer živi z dolgoletno soprogo Gabi Novak, prav tako 
priznano akademsko glasbenico. ‘’Ne vem, kako je pri vas, 
a na Hrvaškem je ozaveščenost glede težav z jetri bolj slaba. Več 
se govori o srcu, ledvicah … O težavah z jetri je slišati bolj malo. 
In ko je tako, se marsikdaj govori in piše drugače, kot je v resnici. 
Marsikdo te težave takoj poveže s prekomernim pitjem alkohola in 
podobno, pa seveda še zdaleč ni vselej tako. Tudi pri meni je bilo 
enako. Spomnim se celo, da so bili nekateri novinarji, jaz jim pravim 
kvazi novinarji, tako nesramni, da so o meni pisali čiste neresnice 
in se pravzaprav naslajali ob usodi, ki me je doletela. Pa tudi sicer 
marsikdo, ki ima težave, ne ve, na koga se obrniti. Klicali so me že 
mnogi in me spraševali, kaj naj naredijo. Zato je prav, da tudi sam 
pripomorem k večji ozaveščenosti in pripomorem ljudem, ki imajo 
težave z jetri,’’ pravi človek, ki se je rodil v Šibeniku, doslej pa 
ob številnih ploščah, ki jih je izdal, napisal še številne zbirke 
poezij in napisal glasbo za čez 200 gledaliških predstav, 
igranih, risanih, dokumentarnih filmov, televizijskih dram in 
nadaljevank.

O težavah z jetri, ki jih je imel in moral zaradi tega pred 
več kot osmimi leti na transplantacijo, je spregovoril brez 
ovinkarjenja. ‘’To je bilo obdobje, ki je bilo zelo težko in naporno, 
a sem s pomočjo družine in volje, ki sem jo imel, pa tudi optimizma, 
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vse prebrodil in zdaj uspešno živim življenje, 
čeprav seveda nič več ni tako, kot je bilo. Zdaj 
teče že deveto leto, odkar so mi presadili jetra, 
pa nisem imel nobenih večjih težav. Pravijo, da 
je prava redkost, da telo reagira tako dobro, kot 
je pri meni,’’ pravi priznani glasbenik, ki je 
poseg opravil v Italiji. ‘’Na transplantacijo sem 
odšel v Padovo, kjer so me operirali, brez da bi 
plačal karkoli. Status, ki sem ga tam imel in ga 
še imam, mi je pomagal, da sem prišel na vrsto 
takoj. Glede na pokojnino, ki jo kljub vsemu delu 
in nagradam, ki sem jih prejel, imam, si sam ne 
bi mogel plačati niti poti v Padovo. A tamkajšnji 
župan me je sprejel z razprtimi rokami in mi 
nudil vse, kar sem si želel. Za mene so poskrbeli 
res vrhunsko. Pred tem pa sem na Hrvaškem 
hodil k zdravniku in na raznorazne terapije. No, 
da ne bom preveč zašel s teme. Operiran sem 
bil 24. februarja leta 2004, to je datum, ki si ga 
bom za vselej zapomnil. V Padovo sem prišel v 
spremstvu soproge, saj je moral biti prisoten kdo 
od družine in bil primoran podpisati, da se strinja 
s posegom in morebitnimi posledicami,’’ pravi 
Dedić, ki so ga težave z jetri doletele nenadno 
in nepričakovano. ‘’Nisem bil alkoholik. Seveda 
sem kdaj pa kdaj tudi kaj spil, a ne veliko. Tudi kadil 
nisem pogosto in, zanimivo, do obdobja, ko sem 
ugotovil, da je z mojimi jetri nekaj narobe, nisem 
niti enkrat začutil kakršnokoli bolečino. Nisem 
imel nobenih težav. Vse skupaj se je začelo, ko sem 
pojedel nekaj ajvarja, ki mi ga je v dar poklonil nek 
prijatelj, filmski igralec. Takoj za tem, ko sem ga 
zaužil, sem imel težave, ki niso pojenjale. Potem 
sem odšel na pregled v Zagreb, kjer so ugotovili, 
da je z mojimi jetri nekaj hudo narobe. Da sem 
zastrupljen. Potem pa se je začelo razpletati 
tako, kot se je. Seveda ni bil ajvar usoden, bil je 
le sprožilec vseh težav, ki so se začele pojavljati. 
Živel sem zelo stresno življenje, imel na stotine in 
stotine koncertov in predstav, prepotoval cel svet, 
od Ria de Janeira, do Pariza in Almate v Rusiji. 
Tak tempo življenja je terjal davek in vse skupaj 
se je odrazilo na jetrih. Ko sem ugotovil, kaj je z 
mano, se nisem ustrašil. Optimistično in pogumno 
sem se, seveda ob pomoči mojih najbližjih, podal 
v boj in bil prepričan, da mi bo uspelo. In mi tudi 
je. Potrebno je biti hraber, ko si v takšni situaciji. 
Poznam mnoge, ki niso bili, a jih žal ni več med 
nami,’’ je povedal z otožnim glasom.

‘’Po operaciji sem dokaj hitro prišel na normalne 
tirnice življenja. Nimam večjih težav, tudi glede 
psihološkega stanja ne. Niti kar se tiče umetniške 
navdahnjenosti in delovnih sposobnosti. Čeprav 
je res, da se ti življenje po takšnem posegu v 
marsičem spremeni. Imaš težave z marsikatero 

zadevo, ki ti je bila prej normalna. Tudi s hojo 
in življenjem nasploh. Vozim, denimo, več ne, 
‘živim’ po taksijih, a ne glede na vse sem lahko 
zadovoljen s tem, kar imam. Živim za mojo Gabi, 
s katero sva poročena že 40 let, sina in hčer, 
predvsem pa za vnukinjo Lu. Ona mi pomeni vse 
na svetu. Ko sem v njeni družbi, ponovno zaživim. 
Ko mi reče ‘dedek’, je to za mene nekaj najlepšega 
od vsega na svetu. Ona je tista, ki mi daje voljo 
do življenja,’’ je razložil in se ob tem iskreno 
nasmejal ter nadaljeval: ‘’Zdaj redno hodim na 
kontrole in živim, kolikor se da zdravo. Čeprav bi 
se lahko bolj pazil, kot se. Tega se zavedam, a v 
načinu življenja, kot ga imam, je težko. Štiri leta 
po posegu sem prvič spet poizkusil alkohol. Zdaj 
sem in tja popijem kakšen kozarec dobrega vina, 
žganih pijač ne pijem skoraj nikoli.’’ Kdorkoli s 
podobnimi težavami ga prosi za pomoč, mu 
rade volje pomaga, čeprav nima pozitivnih 
izkušenj z vsemi, ki jim je. ‘’V dandanašnjem 
svetu je tako, da marsikdo, ki sem mu pomagal, 
ni znal reči niti hvala,’’  je žalostno ugotovil. Za 
konec smo, ker bo na prireditvi SPINS nastopil 
pred občinstvom, v katerem ne bo manjkalo 
nogometašev, nekaj besed namenili še za 
mnoge najbolj pomembni postranski stvari na 
svetu. ‘’Nogomet sem, ko sem bil mlad, igral. Bil 
sem tudi dober plavalec, košarkar. Rad sem imel 
zagrebški Dinamo, tudi splitski Hajduk mi je bil 
pri srcu. A zdaj nogometa ne spremljam več prav 
veliko. Le, ko igrajo najboljši klubi v Evropi, si kdaj 
pa kdaj ogledam kakšno tekmo. Z zdravstvenimi 
težavami, ki sem jih imel, sem v veliki meri izgubil 
tudi voljo do športa,’’ je za konec povedal eden 
izmed najbolj priznanih umetnikov iz časov 
nekdanje skupne Jugoslavije.
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Garancijski sklad – nujnost!

JASMIN HANDANOVIĆ:
V Mantovi sem izgubil
približno 75 odstotkov denarja

Finančna in gospodarska kriza ter posledično 
slabe razmere v slovenskem klubskem nogometu 
so vse deležnike pripeljale do točke, ko je 
potrebno nemudoma ukrepati. Predlog sindikata 
SPINS, ki že nekaj let leži na mizi, je pobuda o 
ustanovitvi garancijskega sklada/fonda, ki bi zaščitil 
prejemke profesionalnih nogometašev prve in druge 
slovenske nogometne lige v primeru, da nogometni 
klub postane insolventen in posledično ugasne, 
oziroma kadar nogometni klub v celoti ne izpolni 
svojih obveznosti iz pogodb do igralcev. Tu govorimo 
o načelu solidarnosti med akterji v slovenskem 
nogometu, ki bi preprečila izgubo ugleda nogometa 
kot panoge, vsakič, ko pride do spora zaradi plačilne 
nediscipline. Gre pa tudi za pogodbeno zavezo 
nogometnih klubov do neposrednih proizvajalcev 
ter pravno in moralno zavezo NZS, ki je s sistemom 
licenciranja uvedla stroge pogoje za nastopanje v 

Sindikat SPINS si že nekaj časa prizadeva, da bi 
v Sloveniji ustanovil garancijski sklad za klube 
1. SNL in 2. SNL po vzoru razvitih nogometnih 
držav Italije, Španije, Francije in še nekaterih. 
Izkušnje s takšnim skladom ima iz obdobja, ko je igral 
na Apeninskem polotoku, tudi Jasmin Handanović. ‘’V 
Italiji je v drugi ligi tako, da vsak klub vplačuje določeno 
vsoto denarja v garancijski sklad. Če klub, v katerem 
si igral, propade in ne izplača svojih obveznosti, si 
upravičen do zneska v višini največ 105 tisoč evrov. 
A to velja le za eno sezono. Jaz sem, danimo, imel 
sklenjeno triletno pogodbo z Mantovo, ki je propadla, 
a sem upravičen le nadomestka za eno sezono,’’ je 
podrobno opisal vratar Maribora, ki je bil v Italiji član 
Empolija in Mantove, ki je propadla leta 2010, in dodal: 
‘’Od tega zneska se, tudi če si imel podpisano večletno 
pogodbo, odštejejo plače, ki si jih dobil v letu, ko je klub 
propadel. Jaz sem dobil eno plačo, torej sem upravičen 
vsote 105 tisoč evrov minus znesek, ki sem ga dobil 
od ene plače. Tega denarja še nisem dobil. Čakam že 
nekaj časa, a bom denar verjetno dobil šele čez nekaj 
let. Vprašanje je, kdaj bo prišla na vrsto Mantova, saj je 
imelo oziroma še ima težave v Italiji kar nekaj klubov.’’ 
Izkušeni vratar bo, ne glede na vse, izgubil kar nekaj 
denarja, ki bi mu moral pripasti. 

tekmovanjih NZS, ni pa poskrbela za ‘safety net’, 
torej za zaščito nogometašev v primeru, ko klub 
zaradi neizpolnjevanja kriterijev licenciranja preneha 
obstajati. V sklad bi prispevali v enakem deležu klubi 
1. SNL in SPINS ter sorazmerno manj klubi 2. SNL, 
največji delež pa bi prispevala NZS. 

Sprejetje predloga o ustanovitvi garancijskega 
sklada in zavarovanju zapadlih terjatev igralcev do 
slovenskih nogometnih klubov je nujna za ohranitev 
ugleda in obstoj slovenskega nogometa, saj nam 
grozi propad dveh klubov v prvi ligi (NK Mura 05, 
NK Nafta Lendava), nihče pa si verjetno ne želi več 
ponovitve scenarija iz NK Drava oziroma NK Primorje, 
ko je večina igralcev ostala brez zasluženega plačila. 
Upamo, da so bili pred tem NK Olimpija, NK Mura 
in NK Ljubljana, dovolj poučni primeri, kako lahko je 
pustiti na cedilu nogometaše in njihove družine.

‘’Podpisano sem imel, to ni 
skrivnost, triletno pogodbo, vredno 
150 tisoč evrov letno. Približno 
75 odstotkov tega denarja žal 
ne bom nikoli videl,’’ je priznal 
starejši izmed priznanih bratrancev 
Handanović. ‘’Sicer pa je v Italiji za 
nogometaše, kar se tiče pogodb, 
kar dobro poskrbljeno. Plače so v neto zneskih, klub bruto plača skorajda 
dvakrat več, kot pripade igralcem. Klubi namreč vplačujejo v pokojninski, 
garancijski in še en sklad, za katerega se nogometaš dogovori posamično 
in ga klub vplačuje za čas, ko preneha z igranjem v tujini. Za ta denar 
potem lahko zaprosiš tri mesece po prenehanju igranja v tujini. Jaz tega 
še nisem storil, a v prihodnosti zagotovo bom. Glede pokojninskega sklada 
pa je tako, da moraš v Italiji, da si upravičen do denarja, igrati pet let. 
Jaz sem žal le štiri,’’ je podrobno predstavil slovenski reprezentant in 
nekaj besed namenil še tematiki o zdravju nogometašev na italijanskih 
nogometnih zelenicah, kar je po smrti Piermaria Morosinija pereča tema 
na Apeninskem polotoku.

‘’Jaz sem imel dobre izkušnje, je pa verjetno s tem drugače od kluba do 
kluba. Že pred podpisom te pregledajo, pozneje sledijo redni pregledi. 
So pa to bolj osnovni pregledi. Ko sem se z reprezentanco odpravljal na 
svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki, so bili pregledi veliko bolj 
temeljiti in obsežni,’’ je še povedal Handanović.
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Kdaj do primernega
zdravstvenega varstva športnikov? 

DAMIR BOTONJIĆ:
Za zdravje nogometašev
v Sloveniji slabo skrbijo

Ne dolgo nazaj, se je na obračunu italijanske druge 
lige med Pescaro in Livornom  zgodila nova športna 
tragedija. 25-letni Livornov vezist, Piermario 
Morosini, se je v 31. minuti dvoboja, ob izidu 2:0, 
nenadoma zgrudil na zelenico in umrl zaradi srčnega 
infarkta. Podobna tragedija je prav tako pretresla 
Anglijo, ko je na polfinalnem pokalnem dvoboju 
Tottenhama in Boltona na zelenici nezavesten obležal 
Fabrice Muamba. Vezist Boltona je imel ob tem več 
sreče, saj je ob hitrem posredovanju zdravniških 
služb preživel in trenutno dobro okreva. 

Kaj je vzrok številnim tragedijam, ki smo jim priča v zadnjih 
letih, ne vemo zagotovo. Gotovo je tukaj prisotnih več 
dejavnikov, katerim so podvrženi profesionalni športniki. 
Vzroke lahko iščemo sprva pri zunanjih vplivih, kot so 
izjemni napori, (pre)malo časa za počitek in regeneracijo, 
posledično doživljanje stresa in še bi lahko naštevali. Na 
drugi strani pa ne smemo pozabiti na zdravstveno stanje 
športnikov. Prirojene zdravstvene težave oziroma telesne 
okvare, se zaradi nerednih, pomanjkljivih oziroma ne dovolj 
strokovnih zdravniških pregledov nemalokrat spregledajo, 
kar lahko ob spletu nesrečnih okoliščin, pripelje do najbolj 
tragičnih situacij.

Že v letu 2007 sta se na pobudo ministra za zdravje 
Andreja Bručana, predstavnika Sindikata športnikov 
Slovenije, skupaj s predstavniki OKS, v prostorih 
Ministrstva za zdravje sestala z ministrom in njegovimi 
najožjimi sodelavci.  Srečanje je bilo posledica dopisa, 
ki ga je sindikat posredoval ministru in vladi, o pereči 
problematiki zdravstvenega varstva športnikov ter dolgih 
čakalnih vrstah na zdravstvene storitve, ki za športnike 
zaradi nadaljevanja njihove kratke športne kariere po 
mnenju sindikata niso sprejemljive.  Takratni minister je 
bi mnenja,  da je potrebno zdravstveno varstvo športnikov 
sistemsko rešiti na način, ki ne bo posegal v redni sistem 
zdravstva. Kot rešitev se je ponudila možnost, da se 
nadstandardno zavarovanje, ki je preko OKS že na voljo 
kategoriziranim športnikom, omogoči za vse poklicne 
športnike.  Minister je tudi pokazal naklonjenost predlogu, 
da država krije stroške za preventivne zdravstvene 
preglede vseh registriranih športnikov, ki sedaj bremenijo 
starše športnikov in športna društva. 

V Sloveniji Zakon o športu sicer govori o področju 
zdravstvenega varstva športnikov in rednih zdravstvenih 
pregledih, ki naj bi bili obvezni za športnike, ki nastopajo 
na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih 
zvez. Natančnejše pogoje za opravljanje preventivnih 
zdravstvenih pregledov določi minister, pristojen za 

O tem, kako je v Sloveniji poskrbljeno za zdravje nogometašev, lahko marsikaj 
pove Damir Botonjić, izkušeni slovenski vratar, ki je pred več kot sedmimi leti 
doživel družinsko tragedijo. Njegov starejši brat Nedžad, takrat vratar Ljubljane, 
je na pomožnem igrišču štadiona v Šiški sredi treninga preminil zaradi srčnega 
zastoja, star komajda 25 let. ‘’Brat je imel težave, ki pa so jih pri takratnem klubu 
očitno spregledali. Zakaj, ni težko ugotoviti. Marsikje v Sloveniji so – in bojim se, 
da je tako še vedno -, dovoljenja zdravniki dajali kar tako. Brez, da bi nogometaša 
sploh pregledali. A tako seveda ne gre. Če avto ni vozen, ga pač ne voziš. Tako bi 
moralo biti tudi z nogometaši oziroma s športniki. Če bi bilo tako, kot bi moralo 
biti, bi verjetno marsikdo, ki ga več ni med nami, še živel. Ne verjamem, da je ta 
tragični dogodek, ki je v marsičem spremenil moje življenje, kaj spremenil. Vsaj jaz 
nisem opazil, da bi bilo tako. Ko se pri nas zgodi kaj tragičnega, se mesec ali dva 
o tem govori na dolgo in široko, potem pa vse skupaj potone v pozabo,’’ je povedal 
nogometaš, ki je trenutno brez kluba, nazadnje pa je branil za Olimpijo. 

Zaradi tragedije, ki se je zgodila njegovi družini, je pravico poiskal na sodišču. 
‘’Zadeva je že nekaj časa na sodišču, a za zdaj ni še nič odločenega. Verjamem, da 
bomo v kratkem videli, kako se bo razpletlo. Pa tu ne gre za denar in odškodnino, 
ampak predvsem za to, da bi se nekaj spremenilo,’’ poziva 32-letni vratar, ki je po 
smrti brata za nekaj let prekinil nogometno pot in imel težave tudi z depresijo. 
Ko se je spet vrnil na nogometne zelenice, je tehtal skorajda 180 kilogramov, a 
z močno voljo shujšal za več kot 70 kilogramov in se vrnil v tekmovalno formo. 
‘’Prepričan sem, da so pregledi nogometašev v Sloveniji še vedno premalo 
profesionalni. Preiskav je mala množica, a pri nas smo deležni le tistih najbolj 
osnovnih. Vse je preveč rutinsko. Le zato, da je. Tudi pri Olimpiji, ko smo bili v 
tretji in drugi ligi, je bilo podobno. Opravili smo le osnovni pregled. Sam sem šel na 
svojo lastno pest h kardiologu, ki je opravil raznorazne preglede. Ko sem ugotovil, 
da je vse tako, kot bi moralo biti, sem bil miren,’’ pravi vratar, ki je pred leti igral 
tudi v Turčiji, kjer je bilo, kot pravi, povsem drugače. ‘’Tam so nogometaše pred 
podpisom pogodbe in tudi pred začetkom sezone res podrobno pregledali. Ni bilo 
možnosti, da bi kogarkoli pustili v ekipi, če ne bi bil zdrav. Že, če te je bolel zob, 
nisi dobil zdravniškega potrdila. Pri nas je drugače. Pa ne bi rad delal kateremu 
izmed slovenskih klubov. Verjetno je tudi kje v Sloveniji, v Mariboru, denimo, 
drugače. A tam, kjer sem igral jaz, ni bilo tako. Upam, da se bo vse spremenilo,’’ 
si je zaželel Botonjić.

zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za šport. 
Prav tako ta isti zakon narekuje, da morajo izvajalci 
letnega programa zagotoviti, da športno udejstvovanje 
ne škodi zdravju aktivnih udeležencev v športu in da 
od športnika nihče ne sme zahtevati, da trenira ali 
tekmuje v času bolezni ali poškodbe. Ali se omenjene 
določbe v realnosti tudi izvajajo, presodite sami ... 
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Parašport je šport

Rožnati oktober Rdeči karton

Nogometaši na tvoji strani

Projekti, ki dvigujejo profil nogometa v družbi in izboljšujejo status ter javno podobo 
nogometašev, povečujejo povezanost klubov z lokalnimi skupnostmi in posledično 
obisk na tekmah. Slovenija si lahko za zgled vzame nekaj bolj urejenih in k temu 
naravnanih sredin iz tujine, na primer Anglije, kjer se z omenjenimi projekti ukvarjajo 
že nekaj časa.

28 maj 2012
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Rdeči karton

V Sloveniji je nogomet še vedno le ena 
izmed iger, ki je priljubljena med 
širšo skupino športnih navdušencev, 

medtem ko v podobno razvitih državah 
nogomet presega meje igre, rezultata, porazov 
ter zmag. Nogomet je postal pomemben 
dejavnik v družbi.

Profesionalni nogometaš ne more postati vsak, 
čeprav zna velika večina ljudi na svetu brcniti 
žogo. Postati profesionalni nogometaš oziroma 
športnik so sanje skoraj vsakega najstnika, a uspe 
le redkim. Tako je tudi v Sloveniji. Na drugi strani 
pa se status profesionalnega nogometaša, na ravni 
slovenskega profesionalnega nogometa ne ceni, 
oziroma je mnenje splošne javnosti o nogometaših 
preskromno, premalo samozavestno, premalo 
ponosno in včasih tudi podcenjevalno.  Ob 
vnovičnih uspehih posameznikov pri nas in v 
tujini, ko nekateri nogometaši dosegajo že vidne 
vloge v tujih klubih in ob vnovičnih uspehih 
reprezentance, se je popularnost nogometa zopet 
dvignila, vendar bolj na mednarodni ravni.

Vprašanja, kaj vse lahko družbi ali lokalni skupnosti 
prinese profesionalni nogometaš, niso bila v 
Sloveniji nikoli resno zastavljena. Nihče se ni nikoli 
popolnoma postavil v vlogo nogometaša.  Včasih 

postane monotonost treningov in tekem moteča, 
zato začne vsak nogometaš iskati svoje možnosti 
zapolnitve prostega časa in svoje poti pri 
izobraževanju ter iskanju odgovora na vprašanje, 
kaj početi po končani karieri.   Škoda je praznih 
tribun na novih slovenskih stadionih, škoda 
je, da vse več otrok sedi za računalniki in da je 
problematika negibčnosti otrok v Sloveniji vse 
večja. Škoda je, da nogometaši niso stalnica na 
družabnih straneh časopisov, da bi nosili status 
pomembnih akterjev družbeno odgovornih 
aktivnosti ali drugih akcij, kot to počnejo njihovi 
kolegi v tujini.

Vse to je mogoče spremeniti s pomočjo usmerjene 
komunikacije in vpetosti kar najširše javnosti.  
Šport, in s tem tudi nogomet, se lahko s takšnim 
načinom zoperstavi drogam, alkoholu in drugim 
škodljivim družbenim vplivom. Seveda ne 
takoj, temveč počasi in zanesljivo ter predvsem 
sistematično načrtovano.

Povezanost klubov z lokalno 
skupnostjo

Združenje nogometnih prvoligašev Slovenije 
predstavlja pomembnega partnerja, tako pri 
začetnih, kot tudi  nadaljnjih aktivnostih v 
projektu. Sodelovanje z NZS, sodniško ter 
trenersko organizacijo, pa bi projektu »Za dobro 
nogometa« še dodatno dvignilo ugled. Nadejamo 
si, da se bo povprečna gledanost slovenske 
nogometne lige, s tradicionalnim ponavljanjem/
izvajanjem projekta povečala, kar si slovenski 
nogomet glede na vedno boljšo infrastrukturo, 
tudi zasluži. Prav tako si želimo, da začne okolica 
ceniti in živeti ter se družiti z nogometaši, saj si 
z odrekanjem, delom, pripadnostjo in načinom 
življenja to vsekakor zaslužijo.

Projekti, ki dvigujejo profil nogometa v družbi in 
izboljšujejo status ter javno podobo nogometašev 
na ta način povečujejo povezanost klubov z 
lokalno skupnostjo ter posledično povečujejo obisk 
(dokaz, da nam na dolgi rok lahko uspe je angleški 
nogometni klub Manchester City, ki je imel preden 
je izpadel v tretjo ligo povprečno gledanost 33.000 
gledalcev, v tretji ligi pa 29.000).

Predstavitvene ideje projekta

»Skupaj za dobro nogometa«

so pozdravili prav vsi
prvoligaški klubi.

Profesionalni 
nogometaš 
ne more 
postati vsak, 
čeprav zna 
velika večina 
ljudi na svetu 
brcniti 
žogo.

NOGOMETAŠI NA TVOJI STRANI

PARAŠPORT JE ŠPORT
RDEČI KARTON

ROŽNATI OKTOBER
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NOGOMETAŠI
NA TVOJI STRANI
Nogometaši so pomembni vzorniki otrok. Znano je, da je veliko nogometašev, zaradi 
želje po dobri športni karieri, prekine šolanje, zato je njihova spodbuda k učenju 
in vztrajanju pri doseganju dobrih izobraževalnih rezultatov toliko bolj iskrena in 
pomembna. Športniki lahko pripomorejo in vzpodbudijo motivacijo za učenje, kljub 
rednemu ukvarjanju z nogometom oz. športom nasploh. 

P o besedah pedagogov in učiteljev, 
branje tudi pri nas postaja vedno 
večji problem. Zato smo se na 

Sindikatu profesionalnih igralcev nogometa 
Slovenije, ob pomoči Združenja 1.SNL, 
odločili pomagati. Skupaj z vodjo bralnega 
projekta in vodstvom OŠ Maksa Pečarja je 
bil tako zasnovan pilotski (poizkusni) projekt 
“Na Tvoji strani.” 

Tako bodo / so na šolah nogometaši brali otrokom 
pravljice, jih učili osnovnih nogometnih pravil 

ter poskušali razložiti, da je njihova prihodnost 
odvisna tako od izobraževanja kot od ljubezni 

do nogometa oziroma športa ter gibanja. 
V prihodnosti bo pred dogodki pozvana 

tudi širša javnost in otroci, da se 
udeležijo teh aktivnosti in morda 
podarijo (rabljene ali nove) knjige. 
Kasneje bomo z zbranimi knjigami 
opremili posebne bralne kotičke, v 
nogometnih klubih po Sloveniji.

Namen spodbujanja otrok k branju 
knjig, aktivnejšemu življenju in 

zdravemu prehranjevanju je v dobi 
sedenja in računalnikov izrednega 

pomena, predvsem za tako imenovano 
“računalniško generacijo” otrok. Nogometaši 

bodo z občasnimi obiski na šolah spodbujali otroke 
k branju, športu in zdravem načinu življenja z 
različnimi aktivnostmi, v sodelovanju s programi 
lokalnih šol.

Cilj naših aktivnosti je spodbuditi kar največ otrok 
k branju, zdravemu načinu življenja in ukvarjanju 
s športom. Nagrada za najuspešnejše, je izvedba 
šolske podelitve nagrad najboljšim športnikom in 
učencem šole, na nogometni tekmi na domačem 
stadionu, kjer bodo podelitvi lahko prisostvovali 
tudi starši.

Otrok, ki bo predstavljen na štadionu kot najboljši 
ali eden najboljših bralcev šole, otroci, ki bodo 
kot najboljša bralna ekipa šole predstavljeni 
pred navijači in otroci, ki so pri branju najbolj 
napredovali, se bodo vsekakor spominjali tega dne 
za vse življenje in se bodo radi vračali na stadion, 
mogoče tudi kasneje s svojimi družinami. Na 
podelitev nagrad bodo na stadion prišli tudi starši, 
sorodniki ter sošolci in sošolke, ki takega dogodka 
zagotovo ne bodo hoteli zamuditi. Posledično 
se bo povečal obisk na tekmah, saj bodo ljudje 
sčasoma uvideli, da je lahko druženje na stadionu 
tudi prijetno.

Nogometaši so pomembni vzorniki otrok. Znano 
je, da je veliko nogometašev zaradi želje po uspehu 
prekinilo šolanje, zato je njihova spodbuda k učenju 
in doseganju dobrih izobraževalnih rezultatov toliko 
bolj iskrena in pomembna. Športniki lahko veliko 
pripomorejo k motivaciji za učenje in ukvarjanje 
z nogometom oz. športom nasploh.  Projekt, ki  
bi ga podprli slovenski nogometni reprezentanti 
in drugi profesionalni nogometaši, bo povezoval 
nogomet z izobraževanjem in spodbujanjem otrok 
z namenom, da le ti prepoznajo svoje želje že 
zgodaj ter da jim družbena podpora pomaga pri 
nenehnem razvoju in izobraževanju.  V preteklem 
letu smo pripravili pilotski projekt, v sodelovanju 
z NK Olimpija Ljubljana in otroci iz OŠ Maksa 
Pečarja. Ugotovili smo, da se otroci veliko lažje 
poistovetijo s svojimi vzorniki, ki prihajajo iz 
istega mesta. Pomembno je tudi, da se nogometaši 
vključijo v šole, kjer otroci radi igrajo nogomet. 
Tako lahko otroci postanejo zvesti obiskovalci 
nogometnih tekem, nekateri pa morda nekoč celo 
pravi nogometaši.

Namen spodbujanja otrok k

branju knjig, aktivnejšemu življenju

in zdravemu prehranjevanju

je v dobi sedenja in računalnikov 

izrednega pomena.
30 maj 2012
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Prvi, ki so bili pripravljeni aktivno sodelovati v omenjenem projektu 
so bili nogometaši NK Olimpija Ljubljana. V četrtek 24. 3. 2011 so 
obiskali OŠ Maksa Pečarja in prav tako najmlajše bralce po razredih. 
Poslušali so branje učencev, odgovarjali na njihova vprašanja, brali 
odlomke iz svojih najljubših otroških knjig in na koncu predstavili še 
nogometna pravila ter dele obvezne športne opreme nogometaša. 

Ob tem obisku so učenci, ki so do sedaj prebrali največ knjig 
(najboljši so prebrali več kot 20 knjig!), s strani nogometašev 
prejeli tudi posebno nagrado, in sicer ogled nogometne tekme 
na stadionu Stožice. Vsak otrok je prejel zastavico NK Olimpija, 
nogometaši pa so potrpežljivo delili avtograme in se z veseljem 
udeležili skupnega fotografiranja.
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S pomočjo nogometašev je bila predstavljena košarka na vozičkih, panoga para 
športa (športa invalidov), ki je velikokrat izrednega pomena pri vračanju invalidov v 
normalne tirnice življenja. Projekt je marsikomu pokazal pot k lepšemu jutri in hkrati 
dal dober zgled za vse tiste, ki se ne znajdejo v prelomnih življenjskih situacijah. 

P ovezanost med športniki in pomoč, ki 
si jo ob tem nudijo, je dvignila ugled 
tako nogometu kot parašportu ter 

tako dosegla širše množice ljudi, predvsem 
tiste, ki so področje športa invalidov smatrali 
kot tabu.

V mesecu januarju 2011 smo predstavili košarko 
na vozičkih, kjer so se v trgovskem centru, v 

metanju na koš na invalidskem vozičku, 
pomerili nogometaši in aktivni igralci 

košarke na vozičkih v Sloveniji.  S 
projektom so največ pridobili invalidi, 
saj jih bodo ljudje še bolj razumeli, 
sprejeli medse, jim pomagali in 
omogočili boljše in predvsem 
lažje pogoje pri premagovanju 
vsakodnevnih težav.

Nogometaši so se s sodelovanjem 
v projektu začeli zavedati kako 

pomembno je biti zdrav in v življenju 
početi tisto, kar znaš ter pri tem uživati. 

Posledično so se začeli zavedati tudi problematike 
invalidov in nanjo opozarjati ter s tem krepiti željo 
po nenehni pomoči. S tem, ko so se športniki v 
javnosti pojavili s problemom invalida ali drugih 
marginalnih skupin, so šokirali širšo in lokalno 
javnost, opozorili na situacijo ter poskrbeli, da se je 
začela okolica tega tudi zavedati. Večkrat ko se na 
situacijo opozori, večja je strpnost in razumevanje 
invalidov.  Na specifične družbene probleme je 
potrebno opozarjati kontinuirano. Želimo si, da 
projekt zaživi in postane tradicionalen.

Nogometaši so se s sodelovanjem v projektu 

začeli zavedati kako pomembno je biti zdrav

in v življenju početi tisto,

kar znaš ter pri tem uživati. 

32 maj 2012
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POKAŽI DISKRIMINACIJI
RDEČI KARTON
Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje posameznice oziroma posameznika 
v primerjavi z nekom drugim zaradi narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, 
zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, verskega ali drugega prepričanja, 
starosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja ali 
katerekoli druge osebne okoliščine.  

K ot povsod po svetu se tudi v Sloveniji 
srečujemo z diskriminacijo. Na 
žalost ta pojav ni obšel niti področja 

športa. Vse prevečkrat smo namreč priča 
primerom diskriminacije in neprimernega 
vedenja na športnih prireditvah, ki so 
postale skoraj idealen prostor za sporočanje 
nepriljubljenih gest in nenadzorovanih 
izpadov posameznikov. 

Organizacije na področju športa, med njimi 
tudi Sindikat profesionalnih igralcev nogometa 
Slovenije (SPINS) se že kar nekaj let aktivno 
zavzemajo za izkoreninjenje ali vsaj zmanjšanje 
pojavnosti diskriminatornih oziroma nasilnih 
dejanj na športnih prireditvah. Prav iz tega razloga 
se izvajajo akcije ozaveščanja in javnega pozivanja 
zainteresirane javnosti, navijačev, k spoštovanju 
etičnih norm ter družbenih vrednot in nenazadnje 
k športnemu spodbujanju »akterjev« na športnih 
dogodkih.

Nasilje v športu je le ena od pojavnih oblik 
diskriminacije. V športu ločimo več vrst nasilji. 
Lahko so le ta v obliki brutalnih medčloveških 
spopadov ali kriminalnih dejanj. Vsekakor 
so največkrat ta dejanja povezana denarjem, 
komercializacijo in kulturnimi pojmovanjem 
moškosti.

Zanimivo dejstvo je, da se tudi pri športih kjer 
je prisoten stik telesa, pojavlja namerno nasilje 
oziroma tendenca k poškodbi nasprotnika, 
seveda vse zaradi želje po zmagi. Velikokrat so 
takšni prijemi, predvsem pri moških, postali kar 
del strategije poteka tekmovanja. Tu seveda 

posamezniki izpostavljajo svoje zdravje in ogrožajo 
nasprotnikovega, po drugi strani pa nasilna 
dejanja spodbujajo rast njihovega ega in občutka 
vsemogočnosti-moškosti.

Nasilje med navijači je velikokrat izzvano 
preko nasilja na igrišču/tekmovališču, dinamike 
množice, situacije same in splošnih kulturnih ter 
zgodovinskih ozadij. Zaenkrat najboljša rešitev je 
izolacija nasilnih množic. Prav tako nam nasilje 
na tekmovanjih sporoča, da posamezni segmenti 
določenih športov niso dovolj urejeni oziroma so 
potrebni sprememb.

Vzgoja navijačev je prav tako eno od dolgoročnih 
orodij za preprečevanje nasilja v športu. 
Preventivne dejavnosti se med seboj zelo 
razlikujejo in se raztezajo od predavanj 
otrok navijačem, ki jih organizirajo športna 
društva, avanturistične športne aktivnosti, 
ki jih pripravljajo za navijače/huligane 
ob koncih tedna, do zelo propagiranih 
navijaških ambasad na velikih 
tekmovanjih in kampanj za »fair play«.

Mednarodno gibanje FARE

Prvi FARE (Football against racism in Europe) 
teden boja proti rasizmu in drugim oblikam 
diskriminacije v športu, je potekal leta 2001 in 
sicer na 50 dogodkih v devetih evropskih državah. 
V letu 2004 se je akcija izpeljala že na 400 
različnih dogodkih v 33 državah. Tako je omenjeni 
projekt organizacije FARE prerasel v največjo 
manifestacijo proti rasizmu in drugim oblikam 
diskriminacije na nogometnih igriščih. V letu 
2005, ko se je organizacija FARE že šestič zapored, 
na nogometnih igriščih širom Evrope, spopadla z 
že omenjenimi problemi moderne družbe, se je 35 
državam prvič pridružila tudi Slovenija.

»V nogometu igralce ocenjujemo po dosežkih 

ter prispevku k ekipi in ne po veroizpovedi, 

narodnosti ali barvi kože.«

34 maj 2012
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V sklopu omenjenega evropskega projekta, pod 
pokroviteljstvom organizacije FARE, je tudi v letu 2007 
potekala enotedenska akcija ‘’Pokaži diskriminaciji 
rdeči karton’’. Šlo je za svojevrsten slovenski odgovor 
dolgoletnemu vseevropskemu projektu, ki je namenjen 
boju proti rasizmu in drugim oblikam diskriminacije tako 
na nogometnem igrišču kot tudi v vsakdanjem življenju. 
Tako so v okviru združevanja partnerjev zaživele številne 
aktivnosti. Pod ‘’skupno’’ zastavo so stopili Sindikat 
profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS), 
Nogometna zveza Slovenije (NZS), Združenje 1. SNL, 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Zavod za 
fair play in strpnost v športu, Ministrstvo za šolstvo in 
šport RS, Mirovni inštitut ter Društvo DIH.

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je po 
nekaj letnem premoru, v letu 2011, natančneje v 16. krogu 1. 
slovenske nogometne lige, na igriščih prvoligaških klubov, 
zopet izvedel aktivnosti v okviru evropske akcije boja proti 
rasizmu. V sodelovanju z Združenjem nogometnih klubov 
1. SNL (Združenjem 1. SNL) so nogometaši v javnost 
ponesli slogan “Pokaži nasilju rdeči karton”.

Slovenski nogometaši so z mednarodno poznano gesto, 
dvigom rdečih kartonov pred začetkom tekem, opozorili 
na problematiko navijaške kulture v Sloveniji, predvsem v 
smislu sovraštva, poniževanj, zbadljivk ter tudi rasističnih 
opazk ali nasilja. 

Nogometni stadioni morajo postati varno in zgledno okolje 
za vse generacije slovenskih navijačev. Le na ta način se 

bo število obiskovalcev na nogometnih tekmah, slovenskih 
klubov, povečalo. Akcija “Pokaži nasilju rdeči karton” je 
potekala predvsem v duhu spodbujanja k boljšemu in 
poštenemu navijanju. Nogometaši so poleg dviga rdečih 
kartonov pred tekmami, na problematiko nasilja opozorili 
tudi s predvajanjem posnetih izjav kapetanov NK Olimpije 
in NK Maribora, Dalibora Radujka in Marcosa Tavaresa.

SPINS se je izziva lotil s skupno in skladno akcijo. Tako 
SPINS kot Združenje 1.SNL sta odločno sporočila, da 
nasilje ne sodi na nogometna igrišča in ob njih. Vse 
kršitelje je potrebno strogo kaznovati, brez tolerance.      

V okviru aktivnosti, katerih pobudnica je organizacija 
FARE je bila že v letih 2005 in 2006, na področju 
Slovenije izvedena akcija, s katero so se sodelujoči 
poskušali zoperstaviti in opozoriti na probleme rasizma, 
nacionalizma, diskriminacije in nestrpnosti v športu. 
Organizatorja projekta Mladinska športna zveza Posavja in 
Zavod za fair play in strpnost v športu skupaj s partnerjem 
Združenjem klubov 1. SNL so uvodne protokole tekem 
1. slovenske nogometne lige zaznamovali z nošenjem 
posebnih majic z napisom »STOP diskriminaciji in 
nestrpnosti«. K akciji so pristopile vse začetne enajsterice, 
skupaj s sodniško ekipo. Ob tem so igralci moštev širši 
javnosti pokazali tudi rdeče kartone s simbolnim napisom 
»STOP« s katerimi so želeli opozoriti na pereč problem, 
za katerega tudi v Sloveniji še ne poznamo rešitve. V letu 
2006 sta pri aktivnost sodelovala le Združenje 1. SNL in 
Zavod za fair play in strpnost v športu. Nogometaši so 
na igrišče prinesli in ponosno, širši slovenski javnosti, 
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RDEČI KARTON

Diskriminacija je nedopustna!

Zato POKAŽIMO DISKRIMINACIJI

RDEČI KARTON!

Več o projektu “Pokaži diskriminaciji rdeči karton” si lahko preberete na spletni strani:

http://www.rdeci-karton.si/

predstavili transparente z napisi: »Stop rasizem - spoštuj 
vsakogar« in »Stop diskriminacija«.
 
Kot poseben dogodek je vredno omeniti akcijo igralca 
CMC Publikum, Sunday Ibejija, ki je na tekmi Nafta-CMC 
Publikum dosegel gol za znižanje zaostanka, pri tem pa s 
strani domačih navijačev ni bil deležen žvižgov in drugih 
oblik nestrpnosti temveč aplavza kot znak spoštovanja do 
omenjenega nogometaša in njegovega prispevka k moštvu 
in igri.  

Diskriminacija ogroža, omejuje ali onemogoča prizadevanje, 
uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, zato je različno obravnavanje dopustno le 
v izjemnih primerih.  Poznamo dve vrsti diskriminacije: 
neposredno (direktno) in posredno (indirektno) diskriminacijo. 
O neposredni diskriminaciji govorimo, kadar je posameznica 
oziroma posameznik v primerljivi situaciji obravnavan 
manj ugodno kot nekdo drug zaradi svoje narodnosti, rase, 
etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti, 
jezika, verskega ali drugega prepričanja, starosti, spolne 
usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega 
položaja ali katerekoli druge osebne okoliščine.  Za 
diskriminacijo gre tudi v primeru neprilagojenega dostopa do 
javnih prostorov in storitev za gibalno ovirane posameznice 
in posameznike.  O posredni diskriminaciji, ki ji pravimo tudi 
prikrita diskriminacija, govorimo, kadar na videz nevtralne 
določbe, merila ali ravnanja v podobni situaciji postavljajo 
posameznico oziroma posameznika v slabši položaj kot 
nekoga drugega zaradi njene oziroma njegove narodnosti, 
rase ali etnične pripadnosti, spola, verskega prepričanja, 
invalidnosti ali zdravstvenega stanja, spolne usmerjenosti 
ali druge osebne okoliščine.  Neposredna ali posredna 
diskriminacija so tudi navodila, s katerimi se želi doseči 
diskriminacija. V takih primerih sta za kršenje prepovedi 
diskriminacije odgovorna tako oseba, ki nekoga diskriminira, 
kot tudi oseba, ki takšna navodila daje.
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ROŽNATI
OKTOBER

SPINS in Združenje prvoligašev Slovenije sta tako v lanski, kot tudi letošnji sezoni 
dokazala, da se da s skupnimi močmi narediti veliko dobrega tudi preko nogometa 
oziroma športa nasploh. Pri projektu »Rožnati oktober« sodeluje tudi Društvo 
onkoloških bolnikov Slovenije, ki s svojimi prostovoljkami na dogodkih opozarja na 
enega največjih problemov današnje družbe. 

R ak na dojki ni samo v Sloveniji, temveč 
tudi v svetu, sovražnik številka ena, 
ko govorimo o tej zahrbtni bolezni 

pri ženskah. S pomočjo Društva onkoloških 
bolnikov Slovenije poskuša SPINS predvsem 
opominjati na samopregledovanje ter redne 
obvezne preglede za ženske, po 50. letu 
starosti.

Če se osredotočimo na ozaveščanje javnosti, ta 
projekt oziroma njegova vsebina hitro preraste 
okvire bolnišnic in obolelih ljudi, saj se pojavi na 

športnem dogodku, ko tega ljudje ne pričakujejo. 
Tako šokira, opozori in pripravi človeka, 

da začne o tej problematiki razmišljati 
pozitivno in ne nujno tragično.

V letu 2010 in 2011 je akcija potekala 
skozi celoten mesec oktober na 
vseh tekmah 1. SNL. Vsi igralci so 
v tem mesecu, na levi strani nad 
grbom nosili nalepko roza pentlje, 
ki simbolizira boj proti raku dojke. 

Prav tako, je imela vsa spremljevalna 
ekipa na in ob igrišču pripete roza 

pentlje. Pobiralci žog in rezervni igralci, 
so nosili roza majice s sloganom projekta. 

Pred stadioni so klubi zagotovili mesta, kjer 
so imele prostovoljke Društva onkoloških bolnikov 

Slovenije možnost predstavitve vsebin, prav tako 
pa so gledalcem ob nakupu vstopnice podarile 
roza pentljo in letak.

Ta projekt oziroma njegova vsebina

hitro preraste okvire bolnišnic in obolelih ljudi, 

saj se pojavi na športnem dogodku,

ko tega ljudje ne pričakujejo. 
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OKTOBER

Rožnati oktober – svetovni mesec 
boja proti raku dojk

Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah. Vsako leto zboli 
vse več žensk – v Sloveniji že skoraj 1200, umre pa jih okoli 
400. V rožnatem oktobru želimo zato še bolj opozarjati na 
problematiko tega najpogostejšega raka žensk, ozaveščati 
in obolelim pomagati k okrevanju ter se zavzemati za njihovo 
celostno rehabilitacijo in čim bolj kakovostno življenje z 
boleznijo.

Slovenski športniki so še enkrat več dokazali, da šport ni 
le igra, ampak pomemben dejavnik pri ozaveščanju ljudi 
o problematiki, pred katero navadni smrtniki bežimo in si 
zatiskamo oči. Na tekmah so v sklopu rožnatega oktobra - 
svetovnega meseca boja proti raku dojk, v letu 2010, imeli 
svoja obuvala zavezana z roza vezalkami, v letu 2011 pa so 
nosili roza trakove na rokavih in tako skozi celotno srečanje 
opozarjali gledalce na tribunah in pred televizijskimi 
sprejemniki na še kako pereč problem v svetu in pri nas. 

S svojim medijskem izpostavljanjem so želeli opozoriti 
okolico, da rak ne izbira ter da lahko z aktivnim športnim 
življenjem, in raznoliko prehrano ter samopregledovanjem 
naredijo velik korak k kvalitetnejšemu življenju ter sami 
preventivi.

Še kako je na vse okoli igrišča opozarjal slogan, ki ga nikakor 
ne bi smeli pozabiti in bi moral odmevati v naši podzavesti:  
ne bežimo pred seboj ampak se začnimo ukvarjati 
s seboj, NE ZAVEŽI SI ŽIVLJENJA BODI ZAVEZAN S 
ŠPORTOM.
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Izobraževanje oziroma učenje na daljavo se je začelo pred okrog sto leti z dopisnim 
učenjem v redko poseljenih državah Avstralije, Nove Zelandije in ZDA. Razmahnilo 
se je zlasti v zadnjih letih, ko je postala informacijsko komunikacijska tehnologija 
dostopna vsem in si pravzaprav danes več niti ne znamo predstavljati življenja brez 
nje. Zlasti s pojavom interneta in na njem temelječih šolskih omrežjih se je možnost 
za uporabo učenja na daljavo bistveno razširila. Omrežja postajajo sredstvo za 
razpečevanje in izmenjavo virov (gradiv, programov) za učitelje, učence in starše, 
on-line komunikacijo (e-pošta, forumi, pogovori, e-konference, orodja za sodelovanje 
ipd.), vir informacij in dejavnosti v prostem času. Omrežja pa niso priložnost samo 
za učitelje, ampak vedno bolj tudi za učence (npr. kot vir za dopolnilno in dodatno 
izobraževanje, preverjanje znanja, medsebojno pomoč ipd.) in starše (obveščanje o 
dogajanju v šoli, komunikacija z učitelji ipd).

IZOBRAŽEVANJE

PROJEKT: 
VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ 

NA DALJAVO ZA 
ŠPORTNIKE 

(e-študij)

Dejstvo je, da mnogi športniki

zaključijo kariero v zrelih letih,

kar pomeni težje vključevanje na trg dela,

še posebej, če upoštevamo,

da nimajo ustrezne izobrazbe. 
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P ri izobraževanju na daljavo, kjer sta 
študent in profesor dejansko ločena 
v prostoru in času, je študent z 

izobraževalnimi vsebinami oz. profesorjem 
povezan izključno s pomočjo sodobnih 
informacijskih (izobraževalnih) tehnologij.

Športniki, ne samo vrhunski, so vsekakor ena od 
ciljnih skupin, ki je z uvedbo in razvojem zgoraj 
omenjenih načinov izvajanja študijskega procesa, 
tehnologij ter programov, ogromno pridobila. 
Velikokrat se športniki znajdejo v situaciji, ko 
bi se želeli vključiti v proces visokošolskega 
izobraževanja, a jim je zaradi obilice obveznosti 
ali odsotnosti od doma, oziroma nadaljevanja 
športne poti izven Slovenije, to žal onemogočeno. 
Kakorkoli, te posameznike lahko smatramo kot 
vrh športne piramide in vzor mladim športnikom 
v procesu treniranja ter tekmovanj. Vrhunski 
oziroma profesionalni šport zahteva veliko osebne 
predanosti, tako da športniki pogosto pozabijo 
na svojo prihodnost in tako imenovano »drugo 
kariero« po koncu športne poti. Tukaj pa vsekakor 
svoje mesto najde tudi izobraževanje.  Mnogi 
športniki imajo nizko izobrazbeno stopnjo in zelo 
malo delovnih izkušenj izven sveta športa. Dejstvo 
je, da mnogi med njimi zaključijo športno kariero 
v zrelih letih, kar pomeni težje vključevanje na 
trg dela, še posebej, če upoštevamo, da nimajo 
ustrezne izobrazbe. 

Ko športnik dopolni 30 let, se potreba po varnem 
prihodku in urejenem življenjskem statusu močno 
poveča. Le malo športnikov v času svoje športne 
kariere zasluži toliko denarja, da jim takoj po koncu 
le-te ni potrebno poskrbeti za redni prihodek. 
Izpostaviti je potrebno tudi faktor športnih 
poškodb, ki nemalokrat povzročijo predčasen 
zaključek poklicne športne poti in prepuščenost 
športnika samemu sebi – največkrat brez rednih 
dohodkov. Športniki se morajo namreč zavedati, 
da sta za kvalitetnejši prehod, iz športne v »drugo« 
življenjsko obdobje ali poslovno kariero, potrebna 
na eni strani izobrazba, na drugi strani pa dodatna 
strokovna znanja, ki pomagajo pri iskanju nove 
zaposlitve.

In prav učenje/študij na daljavo je ena od 
edinstvenih priložnosti, ki lahko ciljnim skupinam 
kot so športniki, olajša marsikatero težavo in skrb 
po končani športni karieri.

Dejstvo je, da mnogi športniki

zaključijo kariero v zrelih letih,

kar pomeni težje vključevanje na trg dela,

še posebej, če upoštevamo,

da nimajo ustrezne izobrazbe. 

Analiza raziskave

Raziskava, s pomočjo katere smo želeli ustvariti 
vzorec izobrazbene strukture, zainteresiranosti 
in študijske usmerjenosti športnikov, je bila 
opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika 
zaprtega tipa. Anketiranih je bilo 170 
posameznikov, članov desetih športnih društev 
(klubov), ki so v sezoni 2009/2010 nastopali v 
prvi slovenski nogometni ligi. Vsebina anketnega 
vprašalnika je bila prilagojena mednarodni 
raziskavi, ki je potekala pod pokroviteljstvom 
svetovnega združenja nogometnih sindikatov 
FIFPro. Analiza anketnih vprašalnikov nam je 
zagotovila informacije, ki smo jih pred analizo 
potrebovali oziroma pričakovali.

Potrebno je dodati, da smo poleg raziskave 
opravili tudi vrsto ustnih razgovorov s športniki, 
ki prihajajo iz drugih športnih panog. Tudi ti so 
pokazali velik interes in zanimanje za projekt 
študija na daljavo, hkrati pa se njihova mnenja in 
odgovori niso dosti razlikovala od rezultatov, ki 
smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika.

Starostna struktura anketirancev:
4,1 % anketirancev je bilo starih med 15 in 18 let; 
42,9 % med 19 in 22 let;
29,4 % med 23 in 26 let;
14,7 % med 27 in 30 let; 
5,3 % med 31 in 34 let ter 
3,5 % starejših od 35 let.

Stopnja izobrazbe anketirancev:
1,2 % anketirancev je končalo 7 razredov osnovne 
šole; 16,4 % je uspešno zaključilo osnovno šolo; 
7,6 % ima nižjo poklicno izobrazbo; 28,7 % jih ima 
srednjo poklicno izobrazbo; 41,5 % ima srednjo 
strokovno izobrazbo ali srednjo splošno izobrazbo 
– gimnazija; 0,6 % ima višješolsko izobrazbo in 
2,3 % visokošolsko izobrazbo. 

Zainteresiranost anketirancev za vključitev v 
projekt študija na daljavo:
Na vprašanje »ali bi bili zainteresirani študirati s 
pomočjo spletnih orodij (ali bi se vključili v projekt 
študija na daljavo)?« je 79,4 % anketirancev 
odgovorilo z DA, 20,6 % pa z NE.

Plačilo šolnine:
Kljub temu, da so prihodki anketiranih 
posameznikov sorazmerno nizki, so le-ti pokazali 
tolikšno stopnjo interesa in volje, da jih je 65,3 
% odgovorilo pritrdilno oz. so pripravljeni za 
šolanje plačati šolnino, 34,7 % pa šolnine ne 
želijo plačati.
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Višina šolnine:
Izmed 65,3 % anketirancev, ki so odgovorili, da 
so za šolanje pripravljeni plačati šolnino je 60,0 
% tistih, ki bi plačali do 1000 EUR / študijsko 
leto, 32,7 % takšnih, ki bi prispevali od 1000 do 
2500 EUR, 0,9 % pa od 2500-5000 EUR. Nekaj 
anketirancev na vprašanje ni odgovorilo ali pa je 
plačilo šolnine pogojevalo s finančnim stanjem v 
določenem obdobju.

Čas za študij:
Na vprašanje »Koliko ur tedensko ste pripravljeni 
porabiti za študij (učenje)?«, je 
24,5 % anketirancev odgovorilo z »manj kot 5«; 
41,9 % jih je odgovorilo »približno 10«;
20,0 % z »približno 15«;
4,5 % z »približno 20«;
1,3 % z »približno 25«;
2,6 % z »več kot 30« in
5,2 % z »drugo«.

Izobrazbena stopnja študija:
Na vprašanje »Katera izobrazbena stopnja študija/
učenja na daljavo bi bila za vas zanimiva je 11,7 % 
anketirancev odločilo za srednješolsko (poklicno) 
izobrazbo; 43,3 % za visokošolski strokovni študij; 
24,6 % za univerzitetne programe (1. bolonjska 
stopnja); 7,6 % za magisterij stroke (2. bolonjska 
stopnja) in 8,8 % za nobeno od teh.

Predmetna področja:
Na vprašanje »Katera predmetna področja pri 
študiju na daljavo bi bila za vas zanimiva?«, 
se je 53,2 % anketirancev odločilo za šport; 
18,7% za podjetništvo (poslovanje); 19,9 % za 
trženje (marketing); 32,2 % za vodenje podjetij 
(menedžment), 6,4 % za področje informacijsko-
komunikacijske tehnologije in 4,1 % za »drugo«.

Jezik študija:
Na vprašanje »Ali lahko predavanja pri študiju na 
daljavo potekajo v angleškem jeziku?« se je 28,8 
% anketirancev opredelilo za odgovor DA; 59,6 % 
ji je odgovorilo z »DA, ampak bi se raje odločil za 
slovenski jezik; 11,5 % pa jih je odgovorilo z NE.

Študij  na mednarodni ali lokalni ravni:
Na vprašanje »Ali bi se raje odločili za študij  na 
mednarodni ravni ali na lokalni ravni  (znotraj R 
Slovenije)?« se je 34,4 % anketirancev opredelilo 
za mednarodno raven; 64,9 za lokalno raven in 
0,6 % za »drugo«.

Analiza in izsledki anketnega vprašalnika ter 
intervjujev so pokazali, da med športniki obstaja 
velik interes uporabe modernejših prijemov na 
področju izobraževanja. Vzpodbudno je dejstvo, 
da je bila večina anketirancev starih med 19 in 26 
letom, kar pomeni da predstavljajo generacije za 
katere velja, da so primerne za vključitev v tovrsten 
način izobraževanja. Prav tako tudi ostali kazalniki 
govorijo v prid izvedbe študija na daljavo, saj so 
anketiranci pripravljeni posvetiti kar nekaj svojega 
prostega časa študiju oziroma učenju, predvsem pa 
jih zanimajo študijski programi na visokošolskem 
nivoju. Smatramo, da lahko posledično nizki 
izobrazbeni strukturi anketirancev, nezadovoljiva 
raven znanja angleškega jezika, predstavlja kar 
veliko oviro pri nemotenem opravljanju študijskih 
obveznosti – vsaj, ko govorimo o študiju na daljavo 
na mednarodni ravni. Zato je smotrno razmišljati 
o uvedbi izključno slovenskega paketa študija, z 
vključenimi primernimi programskimi  vsebinami 
– tujimi jeziki in ostalimi strokovnimi predmetnimi 
področji, za katere so anketiranci pokazali poseben 
interes (šport, podjetništvo, marketing (trženje), 
menedžment (vodenje)).
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Študij na daljavo za profesionalne 
nogometaše na mednarodni ravni 
(FIFPro Online Academy) 

Svetovno združenje nogometnih sindikatov FIFPro, 
je v želji in z namenom omogočiti profesionalnim 
nogometašem nadaljevanje študija in pridobitev 
visokošolske izobrazbe ter jih pripraviti na čim 
lažji prehod v življenjsko obdobje po zaključeni 
športni karieri, pripravil projekt tako imenovanega 
»študija na daljavo« (FIFPro Online Academy). S 
tem bo profesionalnim nogometašem omogočeno 
to, česar v preteklosti niso bili deležni oziroma se 
niso imeli možnosti poslužiti.

Prav tako je omenjeni projekt pomemben, saj 
se bo s širjenjem informacij o dobri praksi, le-
ta razširil na ostale (še) nevključene države in 
tako po eni strani koristil nadaljnjemu razvoju 
in napredku programa izobraževanja, po drugi 
strani pa privabil vedno več novih, znanja željnih, 
profesionalnih nogometašev.

Projekt se izvaja v dvanajstih evropskih državah, 
vanj pa naj bi se v triletnem obdobju vključilo do 
250 profesionalnih nogometašev.

»Študij na daljavo«, ki poteka pod pokroviteljstvom 
projekta »FIFPro Online Academy« je sestavljen 
in izveden v sodelovanju z izobraževalnimi 
institucijami znotraj Evropske unije. Kot zgled naj 
bi snovalci vzeli študij na daljavo, ki ga že nekaj 
časa izvajajo na nizozemskem in je dodobra utečen 
(VVCS Academy - http://www.vvcs.nl/academy/).

Izobraževanje poteka preko izobraževalne 
spletne platforme »IT’s Learning«, ki 
udeležencem projekta omogoča izobraževanje 
na daljavo z vzajemnim sodelovanjem »v 
živo« preko spleta. Aplikacija je interaktivna 
nadgradnja mnogih programskih rešitev in 
je uporabniško mnogo bolj prijazna, tako 
študentom, kot predavateljem. Sodelujoči so 
deležni obširnih navodil ter vodenja v času 
študija, vse z namenom doseganja večje 
učinkovitosti in boljših učnih uspehov v času 
njihove profesionalne športne kariere. Ta orodja 
seveda omogočajo posamezniku opravljanje 
študija iz kateregakoli kraja na svetu, kjer se 
športnik oziroma v tem primeru študent, nahaja. 

Študijski programi se v glavnem nanašajo na 
področja podjetništva, vodenja (menedžmenta) in 
trženja (marketinga) ter se bodo lahko izvajali v 
dvanajstih evropskih državah v skladu z bolonjskim 
učnim programom.

Partnerji v projektu:

● SŠS / SPINS, Slovenija
● PFA, Škotska, Velika Britanija 
● Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori, Romunija 
● NISO, Norveška 
● VVCS, Nizozemska 
● AIC, Italija 
● PFA, Anglija, Velika Britanija 
● JPY, Finska 
● Spillerforeningen, Danska 
● UNFP, Francija 
● SFS, Švedska 
● PFAI, Irska

V študijskem letu 2011/2012 se je visokošolski 
program »športnega menedžmenta«  začel izvajati 
na danski univerzi UCN Denmark (University 
College of Northern Denmark), ki je predstavila 
izredno ugodne pogoje sodelovanja (brezplačno 
šolnino), razen nakupa literature oziroma 
knjig, hkrati pa slovi kot priznana ter kvalitetna 
izobraževalna ustanova na Danskem. 

Kot omenjeno se programske vsebine nanašajo 
predvsem na področje športnega menedžmenta in 
poslovne administracije. Ti dve področji združujeta 
vse tiste predmetne vsebine in področja, za katere 
med ciljno skupino (nogometaši) obstaja največ 
zanimanja in za katere se predpostavlja, da bodo 
imeli v praksi posameznika pozitiven učinek.

Univerza UCN zagotavlja programe, prilagojene 
bolonjski reformi. Dodiplomski študij športnega 
menedžmenta je poslovno naravnan študij, ki 
traja tri leta in pol oziroma sedem semestrov. Ta 
program je možno nadgraditi z eno in pol letnim 
študijem trženjskega menedžmenta, finančnega 
menedžmenta ali turističnega menedžmenta, na 
podiplomski ravni. Osredotočenost programa 
temelji na pripravi študentov na dinamično vlogo 
v športu ali organizaciji s športom povezanih  
dogodkov, širom po svetu.

Športnik bo z uspešno zaključenim programom 
lahko iskal zaposlitev kot svetovalec na področju 
športa, športni funkcionar, načrtovalec razvoja 
športa, menedžer (vodja/upravljavec) kluba, 
koordinator trženja (marketinga) na področju 
športa ali koordinator športnih dogodkov in 
prireditev .

Študijski program poleg splošnih programskih 
vsebin, ki jih študentje spoznajo v začetnih 
semestrih študija obsega naslednje vsebine: 
industrija v športu in njene vsebine; trženje v 
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športu – vedenje potrošnika; sponzoriranje in 
zbiranje sredstev; menedžment v športu (strateške, 
organizacijske in teorije menedžmenta); ekonomija 
v športu (šport kot produkt in finance na področju 
športa); metodologija in raziskovanje na področju 
športa; pravo in šport, pogodbe v športu in krizni 
menedžment.

V študijskem letu 2011/2012 se je preko 
Sindikata profesionalnih igralcev nogometa 
Slovenije (SPINS), v študijski program vključilo 7 
profesionalnih nogometašev (Tadej Apatič, Milan 
Anđelković, Darko Brljak, Suad Fileković, Erik 
Salkič, Dalibor Stevanović in Davor Škerjanc) 
ki nemoteno in v celoti opravljajo vse študijske 
obveznosti. V prihajajočem študijskem letu 
2012/2013, pa je prijavljenih 11 novih kandidatov, 
ki bodo preko uspešno opravljena sprejemnega 
izpita iz znanja angleškega jezika, nadaljevali 
uspešno pot svojih predhodnikov.

Več o omenjenem mednarodnem programu študija na daljavo, si lahko preberete na: 
http://www.ucnorth.dk/Home/Programmes_-_Courses/Sport_Management.aspx

Cilji in namen projekta
Sindikat športnikov Slovenije in Sindikat profesionalnih igralcev 
nogometa Slovenije, stremita k cilju, sistemsko ureditev študija 
na daljavo ponuditi čim večjemu številu športnikov (ne samo 
nogometašem) in jim s tem omogočiti nemoten ter uspešen študijski 
proces, ki bo v čim manjši meri posegal in vplival na njihov vsakodnevni 
ritem ali urnik treningov. Prav tako uspešna izvedba programov 
ne odvisna od kraja oziroma države, v kateri športniki trenirajo ali 
tekmujejo. 

Prav tako je športnikom in nenazadnje njihovim trenerjem potrebno 
ponuditi možnost dodatnega usposabljanja, za delo z računalnikom 
oziroma specifično programsko opremo, s pomočjo katere študij na 
daljavo poteka. 

Glavni cilj projekta je, Izbranim športnikom, predvsem tistim, ki jim 
tak način študija bolj ustreza, omogočiti študij brezplačno oziroma 
pod ugodnejšimi pristopnimi pogoji. V prihodnosti pričakujemo veliko 
povečanje števila vpisanih študentov in razširitev  števila in vsebin 
študijskih programov. 
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Tadej Apatič

»Študij na daljavo je vsekakor 
vrsta študija, ki je pisana na 
kožo športniku. Elektronska 
učilnica mi omogoča, da si kot 
profesionalni športnik, vedno 
najdem čas za spremljanje 

predavanj in redno opravljanje vseh študijskih 
obveznosti.«

Milan Anđelković

»Študijski program »Športni 
menedžment«, ki se izvaja na 
UCN Denmark na Danskem, 
je neprimerljiv s katerimkoli 
programom v Sloveniji. 
Predmetne vsebine so izredno 

aplikativne in prilagojene profesionalnim 
športnikom oziroma delu, ki ga lahko športnik po 
končanem študiju opravlja.«

Darko Brljak

»Tako dobro organiziranega 
in uporabnega študija bi si 
želel verjetno vsak športnik v 
Sloveniji. Vsebine so nadvse 
zanimive, način elektronske 
komunikacije oziroma 

izvajanja programa je »v koraku s časom« in kar 
je najpomembneje, proces študija lahko športniki 
opravljamo nemoteno, ne glede na čas ali kraj 
bivanja.«

Suad Fileković

»Dolgo sem iskal primeren 
študijski program. Ko so mi 
na SPINS predstavili študij 
športnega menedžmenta na 
Danskem, sem se zanj odločil 
v trenutku. Zdaj lahko vse 

svoje obveznosti združim s študijem, poleg vsega 
pa izpopolnjujem znanje angleškega jezika, v 
katerem poteka študij.« 

Kaj o izobraževanju na daljavo menijo slovenski nogometaši, 
vključeni v mednarodni študijski program športnega menedžmenta, 
na danski univerzi UCN Denmark

IZJAVE:

Erik Salkič

» Na srečo sem preko 
sindikata SPINS dobil 
priložnost študija v tujini, 
saj v Sloveniji primernega 
programa nisem našel. 
Študij na Danskem mi nudi 

vse tisto, kar sem pričakoval, poleg vsega pa je 
brezplačen.«

Davor Škerjanc

»Uporabnost predmetnih 
vsebin, dosegljivost le teh 
na spletu (v e-učilnici), 
povezovanje v poslovna in 
študijska omrežja, moderen 
pristop profesorjev, brezplačen 

študij - vse to so značilnosti mednarodnega 
študija na Danskem, ki ga kot profesionalni 
nogometaš obiskujem. Resnično mi je žal, da 
podobnih študijskih programov ne poznamo v 
Sloveniji. Mislim, da bi si športniki to zaslužili!«

Dalibor
Stevanović 

»Izobraževanje je danes 

izredno pomembno. Še 

posebej za športnike, 

ki se bližajo koncu 

športne kariere in 

začenjajo razmišljati o 

novih, morda poslovnih 

izzivih. Sam sem se kljub aktivnemu igranju 

nogometa odločil za študij športnega 

menedžmenta, na Danskem. Na žalost 

v Sloveniji ni sistemsko urejenega tako 

imenovanega študija na daljavo, ki aktivnemu 

športniku omogoča nemoten študijski proces, 

kjerkoli se ta nahaja. Prav to je bil eden 

glavnih razlogov, da me je s pomočjo sindikata 

SPINS, pot zanesla na Dansko.«
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Osnovni namen in cilj delovanja 
sindikata SPINS, je pomagati 
svojim članom ter jim omogočiti kar 
največ koristnih dejavnosti oziroma 
projektov. Ena prvih aktivnosti, ki 
jih je SPINS začel izvajati s takšno 
vsebino, je projekt “Nogometaši 
brez pogodb.”

NOGOMETAŠI

46 maj 2012
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S indikat SPINS ponuja svojim članom 
možnost brezplačne udeležbe na 
pripravah in mednarodnem turnirju 

z ekipo, ki jo sestavljajo nogometaši (člani 
SPINS), ki so v tistem trenutku brez 
delodajalca (kluba).  Nogometaš, ki mu ne 
uspe pravočasno najti kluba, s katerim bi 
podpisal pogodbo, na igrišču vsekakor ne bo 
zmožen pokazati tistega, česar je sposoben. 

Še več, če nogometaš ostane brez nogometnih 
treningov je primoran trenirati sam, kar za 
njegov razvoj in nogometno kariero vsekakor ni 
dobro.  Prav to je eden od glavnih razlogov, zaradi 
katerega SPINS svojim članom nudi možnost 
udeležbe na brezplačnih večtedenskih pripravah 
in mednarodnem nogometnem turnirju, kjer se 
vsi trudijo pokazati svoje najboljše nastope, da bi 
jih morda opazili prisotni predstavniki klubov ali 
mednarodni agenti. 

Omenjeni turnirji, ki se jih je udeležila ekipa SPINS 
in ki potekajo pod pokroviteljstvom svetovnega 
združenja nogometnih sindikatov FIFPro, so do 
sedaj gostile tri države, in sicer Francija, Grčija 
ter Nizozemska.   Nogometaši trenirajo pod 
vodstvom priznanih slovenskih trenerjev, ki se jih 
je v preteklih letih zvrstilo že kar nekaj. Prav vsi 
povabljeni trenerji so z veseljem sprejeli izziv in 
bili pripravljeni pomagati pri projektu. Do sedaj 
so selekcije SPINS vodili: Safet Hadžić, Suad 
Beširović, Bojan Prašnikar, Dušan Kosić in Jani 
Pate.  

Borza igralcev

V času priprav je poskrbljeno tudi za prijateljske 
tekme. Ekipa SPINS je navadno zaradi dobre 
igralske zasedbe iskana pri trenerjih moštev 
1. SNL in tudi ekip iz tujine, ki so na pripravah 
v Sloveniji, Avstriji, Italiji ali na Hrvaškem.  Kot 
zanimivost naj omenimo, da se je treningov 
ekipe SPINS, v zadnjih šestih letih, udeležilo 
tudi veliko število slovenskih reprezentantov: 

Kot zanimivost naj omenimo,

da se je treningov ekipe SPINS,

v zadnjih šestih letih,
udeležilo tudi veliko število

slovenskih reprezentantov:

Aljoša Sivko, Amir Karić, Sebastjan 

Cimerotić, Muamer Vugdalić,

Senad Tiganj, Jalen Pokorn,

Igor Lazić, Zoran Zeljković,

Luka Žinko in Patrik Ipavec. 

SPINS svojim članom nudi možnost udeležbe

na brezplačnih večtedenskih pripravah

in sodelovanje na mednarodnem

nogometnem turnirju.
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Aljoša Sivko, Amir Karić, Sebastjan Cimerotić, 
Muamer Vugdalić, Senad Tiganj, Jalen Pokorn, 
Igor Lazić, Zoran Zeljković, Luka Žinko in Patrik 
Ipavec.   Projekt nogometaši brez pogodb pa ni 
zanimiv le za športnike, nogometaše. 

Zaradi dobrega odziva v javnosti, se za sodelovanje 
odločijo tudi podjetja, ki so nogometašem 
pripravljena pomagati. Tako je SPINS poleg 
dolgoletnih sodelavcev, opremljevalca športne 
opreme Sportika in dobavitelja vrhunske športne 
prehrane TG Sportlife, v letošnjem letu uspel 
privabiti tudi svetovno priznano znamko, Puma.

Na spletni strani www.spins.si so v rubriki, ki je 
namenjena izključno nogometašem, imena igralcev 
brez kluba oziroma pogodbe, objavljena v tako 
imenovani »borzi igralcev«, kjer jih potencialni 
delodajalci ali iskalci nogometnih talentov lažje 
opazijo. Prav tako imajo vsi člani SPINS možnost 
izdelave svoje spletne (pod)strani, kjer se z vnosom 
osnovnih podatkov, foto in video materiala lažje in 
predvsem na enem mestu predstavijo nogometnim 
agentom, klubom ali svojim oboževalcem.
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Sindikat SPINS za svoje člane, ki so brez kluba, 
že kar nekaj časa organizira treninge in tudi 
prijateljske tekme, kar je  nogometašem v veliko 
pomoč pri iskanju novega kluba. Takšnih je bilo 
doslej že mnogo, eden izmed tistih, ki je treniral 
v organizaciji SPINS, je tudi  Rok Elsner. 

‘’Ko mi je poleti leta 2009 potekla pogodba z 
Interblockom, se nisem uspel dogovoriti za podaljšanje. 
Priključil sem se selekciji SPINS in treniral nekajkrat 
na teden. Nato smo igrali na turnirju v Amsterdamu, 
kjer smo dobro zastopali barve Slovenije in prišla je 
prva ponudba s Poljske. Bil sem na preizkušnji pri Wisli 
v Krakovu, pustil sem dober vtis, a se nismo uspeli 
dogovoriti. Nato sem šel v Kuvajt, kjer sem igral leto 
dni, potem pa za pol leta še na Norveško. Od januarja 
lani sem član Slaska iz Vroclava,’’ je izkušnjo s SPINS 
opisal 26-letni vezist. 

‘’V selekciji SPINS so vsi brez pogodbe, tudi trenerji, a 
za vse je urejeno na profesionalnem nivoju. SPINS ima 
v najemu igrišča, igralci dobijo tudi opremo. Vse je 
tako, kot si nogometaš lahko le želi. Zdaj sicer nimam 
več stikov s SPINS, a lahko rečem, da je bila moja 
izkušnja s slovenskim sindikatom zelo pozitivna,’’ 
pravi mlajši izmed bratov Elsner, ki se je na Poljskem 
odlično znašel. 

‘’Igram redno, kar je najbolj pomembno. Nepomembno 
pa seveda ni niti to, da je v klubu vse dobro urejeno. 
Plača je redna in dosti višja, kot je bila v Sloveniji, 
mogoče kdaj zamuja kakšna premija, to pa je tudi 
vse. Liga je kakovostna, infrastruktura prav tako. 
To, da bo na Poljskem letos evropsko prvenstvo, je 
tamkajšnjemu nogometu prineslo veliko dobrega,’’ 
je še povedal Elsner, ki ima pogodbo s Slaskom 
sklenjeno do junija leta 2013, morda pa odide že 
prej. Za njim je odlična sezona, ki jo je kronal 
z golom za zmago v zadnjem krogu nad 
Wislo v Krakovu, ki je Slasku prinesla 
naslov prvaka, na katerega je ta 
klub čakal dolgih 25 let. 

‘’Najbolj je seveda 
pomembno, da smo 
zmagali in osvojili 
naslov, a gol, ki sem ga 
dosegel, je vsemu skupaj dal še dodatno težo. 
Zabijam malokrat, a ko se vpišem med strelce, zabijem 
lep ali pa pomemben gol. Tako je očitno naneslo, zaradi 
tega se seveda ne pritožujem,’’ je še povedal Elsner.
  

ROK ELSNER:
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ZAKON O
PREMOSTITVENEM
ZAVAROVANJU

Kariera poklicnega športnika je v primerjavi s poklicno kariero običajnih ljudi izredno 
kratka ter predvsem izpostavljena velikemu številu zunanjih dejavnikov. Malo po 
dopolnjenem tridesetem letu starosti, športniki začnejo intenzivneje razmišljati 
o novem poglavju življenja ter s tem povezano prekvalifikacijo v sekundarno, 
»poslovno« kariero. Malo je takšnih, ki imajo po končani športni karieri finančno 
prihodnost zagotovljeno, za večino namreč velja, da je začetek novega življenjskega 
obdobja vse prej kot lahek.

Zagotavlja socialno varnost

tudi po koncu profesionalne 

športne kariere

50 maj 2012
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N avedeni razlogi so Sindikat 
športnikov Slovenije (SŠS) in 
Sindikat profesionalnih igralcev 

nogometa Slovenije (SPINS) spodbudili k 
pripravi predloga zakona, ki bi poklicnim 
športnikom v Sloveniji, po vzoru tujih ureditev 
(predvsem Nizozemske, Belgije, Francije ter 
Španije), zagotovil socialno varnost tudi po 
koncu športne poti.

Vsebina predloga Zakona o premostitvenem 
zavarovanju poklicnih športnikov predvideva, da 
bi športniki tako rekoč poskrbeli sami zase, saj bi 
v času športne aktivnosti, ko so njihovi dohodki 
relativno visoki, »varčevali« z vlaganjem dela 
svojih prihodkov v tako imenovani »premostitveni 
sklad«.  

Namen in cilj 

Namen in cilj premostitvenega sklada je  omogočiti 
športniku varčevanje dela prihodkov v času aktivne 
športne poti, po koncu le te pa postopno črpanje 
prihrankov iz sklada, s čimer bi bil dosežen lažji 
prehod na novo poklicno pot; zaščititi športnika 
pred prekomerno porabo njegovih prihodkov v času 
aktivne športne kariere in izpadom dohodkov po 
njenem koncu; razpršitev diskriminatorne davčne 
obremenitve prihodkov športnikov v Sloveniji, 
ki so v kratki športni karieri večinoma vedno v 
najvišjem dohodninskem razredu; preprečevanje 
bega vrhunskih slovenskih športnikov v davčno 
ugodnejša okolja.  

Država bi športnike pri tem »varčevanju« 
spodbujala z ustreznimi davčnimi olajšavami. 
Prispevki, ki bi bili odvedeni v »premostitveni 
sklad«, bi bili namreč v tistem davčnem obdobju 
v celoti izvzeti iz dohodninske osnove športnika 
oziroma ne bi bili obdavčeni.  Zakon predvideva, 
da bi imeli športniki/zavarovanci, po dopolnjenem 
35. letu starosti, pravico, bodisi do mesečne 
premostitvene rente, bodisi do enkratnega 

izplačila vrednosti premoženja, ki bi se zbral na 
njihovem osebnem računu (»v premostitvenem 
skladu«).  Trajanje in višina rente bi bila odvisna od 
višine sredstev na računu vsakega posameznika. V 
primeru, če bi zaradi poškodbe ali bolezni prišlo 
do predčasnega prenehanja aktivne športne 
kariere, pa bi bilo možno, pred posebno komisijo, 
to pravico uveljaviti že prej.

Obdavčitev premij

Obdavčitev premij oziroma izplačil iz 
»premostitvenega sklada« bi bila odvisna od 
načina izplačevanja, in sicer bi se v primeru 
MESEČNIH RENT v davčno osnovo vštevalo 
le 30% izplačil (zakonsko preferiran način), v 
primeru ENKRATNEGA izplačila vseh finančnih 
sredstev pa 50% izplačanih sredstev.*  
* višini odstotkov (%) dohodninske osnove za izplačila iz 
»premostitvenega sklada« sta del predloga ZPZPŠ in se 
lahko do sprejetja zakona spremenita.      

Osnova za plačilo prispevkov : 

● plača (plača s prispevki delodajalca), ki jo 
zavarovanec prejema od zavezanca za plačilo 
prispevkov; 
● premije oziroma nagrade, ki jih zavarovanec 
prejme iz naslova uspešnosti oziroma zaradi 
doseganja posebnih rezultatov;  
● enkratni znesek, ki ga športnik prejme ob 
podpisu nove pogodbe (“sign-on-fee”);
● sponzorska sredstva, ki jih zavarovanec 
prejme kot športnik svetovnega, mednarodnega 
ali perspektivnega razreda po veljavnih 
Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji 
(OKS-ZŠZ). **  
** O vključitvi prejemkov iz zadnjih treh alinej, se 
zavarovanec odloča ob vsakokratnem izplačilu prejemka. 
V letno osnovo za plačilo prispevkov, se iz naslova 
sponzorskih sredstev, ki jih zavarovanec prejme, lahko 
vključi največ 150.000,00 EUR.
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Vsebina predloga 
Zakona o 

premostitvenem 
zavarovanju 

poklicnih 
športnikov, 

dodatna pojasnila 
in izračuni so 

dostopni na 
spletni strani 

Sindikata 
športnikov 

Slovenije
(www.sportnik.si).

Višina vplačil v premostitveni sklad bo odvisna 
od višine posameznikovih prejemkov in bo 
predhodno določena v besedilu zakona. Pri 
tem so tisti športniki, ki so v rednem delovnem 
razmerju s športnim društvom (klubom), obvezno 
vključeni v shemo sklada, ostali posamezniki, ki 
pa so vpisani v register poklicnih športnikov pri 
MŠŠ (poklicni športniki) in imajo hkrati status 
vrhunskega športnika (športnik svetovnega, 
mednarodnega ali perspektivnega razreda 
po veljavnih Pogojih, pravilih in kriterijih za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v 
Republiki Sloveniji (OKS-ZŠZ)) pa se lahko ob 
plačilu prispevkov, v premostitveno zavarovanje 
vključijo prostovoljno.  Skupni znesek prispevkov, 
ki bi ga moral zavezanec mesečno plačati v dobro 
posameznega zavarovanca, se izračuna glede 
na zavarovančevo mesečno osnovo za plačilo 
prispevkov in znaša: *** 

*** Mesečni prihodki in višine prispevkov v premostitveni sklad so navedene informativno kot predloga ZPZPŠ. 
Dokončno bodo sprejete in določene s strani slovenskih športnikov na skupščini SŠS.  Prav tako bo naknadno 
sprejeta odločitev glede tehnične izvedbe obračuna skupnega zneska prispevkov, ki jih mora zavezanec plačati v 
dobro posameznega zavarovanca, in sicer med mesečno (navedena zgoraj) ali letno osnovo za plačilo prispevkov 
zavarovanca.  Pri predlogu zakona izhajamo iz usmeritve, da izračun višine vložkov v »premostitveni sklad« temelji 
na predpostavki, da se najprej odvedejo prispevki v »premostitveni sklad«, ostanek pa predstavlja plačo s prispevki 
delodajalca (t.i. bruto/bruto plača). S tem bi primerjalno dosledno povzeli delovanje tujih »premostitvenih/kariernih 
skladov« (npr. nizozemski CFK). Vsaka druga rešitev ni mednarodno-pravno utemeljena.

	 1.		 osnova	nižja	od	600 € 0 € 

	 2.		 osnova	od	600	€	do	850 € 70 € + 5	odstotkov	zneska,	ki	presega	600 €

	 3.		 osnova	od	850	€	do	1.200 € 110 € + 10	odstotkov	zneska,	ki	presega	850 €

	 4.		 osnova	od	1.200	€	do	1.650 € 190 € + 14	odstotkov	zneska,	ki	presega	1.200 €

	 5.		 osnova	od	1.650	€	do	2.200 € 300 € + 19	odstotkov	zneska,	ki	presega	1.650 €

	 6.		 osnova	od	2.200	€	do	3.200 € 450 € + 25	odstotkov	zneska,	ki	presega	2.200 €

	 7.		 osnova	od	3.200	€	do	4.100 € 850 € + 35	odstotkov	zneska,	ki	presega	3.200 €

	 8.		 osnova	od	4.100	€	do	5.500 € 1100 € + 44	odstotkov	zneska,	ki	presega	4.100 €

	 9.		 osnova	višja	od	5.500 € 1650 € + 50	odstotkov	zneska,	ki	presega	5.500 €

	 razred		 mesečni	prihodek	 višina	prispevka	v	»premostitveni	sklad«	
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ZAKON O
PREMOSTITVENEM
ZAVAROVANJU
POKLICNIH
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E na izmed idej za izboljšanje statusa 
športnikov v Sloveniji, seveda 
tudi nogometašev, je Zakon o 

premostitvenem zavarovanju poklicnih 
športnikov. Kariera športnikov je v 
primerjavi s poklicno kariero običajnih 
ljudi zelo kratka in tudi tvegana. Dejstvo, 
da je le majhen odstotek športnikov 
takšnih, ki imajo po končani športni 
poti finančno prihodnost zagotovljeno, 
je Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) in 
Sindikat poklicnih igralcev nogometa v 
Sloveniji (SPINS) spodbudilo k pripravi 
predloga zakona, ki bi športnikom v 
Sloveniji zagotovil socialno varnost 
po koncu športne poti. Podoben zakon 
imajo marsikje v tujini, tudi v Belgiji, 
kjer je svoj čas igral priznani nekdanji 
slovenski nogometni reprezentant Sašo 
Udović.

SAŠO UDOVIČ:
Zakon o premostitvenem zavarovanju

‘’V Belgiji je bilo tako, - kolikor vem, je še vedno 
-, da je iz pogodbe, ki jo je podpisal nogometaš, 
določena vsota avtomatično šla v ta fond. Za kako 
visoko vsoto je šlo, je bilo odvisno od kluba, od 
plače in podobno. Od bruto zneska plače je šel 
določen procent, 15 ali 20 odstotkov, denimo – 
govorim na pamet -, v ta fond. Po 35. letu, ko je 
marsikateri nogometaš socialno ogrožen, je vsak 
upravičen zneska, ki se nabere. Ne glede na to, ali 
je tam igral pol leta ali pa 15 let. Tudi država je do 
tega zakona zelo prijazna, obdavčitev je manjša, 
kot je navadno. Jaz sem bil tri leta v Belgiji in sem 
ta denar prejel,’’ je povedal Udovič, ki je bil v 
Belgiji član Beverena, za katerega je igral od leta 
1993 do 1996. 

‘’Meni je ta denar prišel prav, pa sem tam igral 
le tri sezone. Nekdo, ki je igral deset ali celo več 
let, ga je bil zagotovo še bolj vesel. Tak model bi 
bil pravi za Slovenijo, saj je pri nas 90 odstotkov 
takšnih, ki nikoli ne gredo v tujino. Če igrajo 
pri nas 12, 14 let, se bi v ta fond nabralo veliko 
denarja, ki bi po koncu kariere prišel še kako prav. 
Je pa po drugi strani seveda tudi vprašanje, ali so 
klubi sposobni plačevati v tak fond,’’ se sprašuje 
nekdanji reprezentant. 

‘’Sam sem imel srečo. Ko sem prišel v tujino, so 
bila pogajanja za plačo neizprosna, a ko sem se 
dogovoril, sem dobil to, kar je bilo podpisano. Pri 
nas pa je tako, da se nekaj dogovoriš, potem pa je 
v praksi povsem drugače. Jaz v tujini nisem imel 
nobenih težav. Plače so bile vselej redne. Pri nas 
pa se podpiše za višje vsote od plačilnih zmožnosti 
klubov. Vsi razmišljajo v smeri ‘saj že bo nekako, 
bomo že nekje našli denar’. Potem pa imamo kup 
nezadovoljnih igralcev. Je pa res, da, ko sem igral 
jaz, še ni bilo velike finančne krize. Po eni strani 
je logično, kar se dogaja. Če podjetja odpuščajo 
delavce in propadajo, je težko pričakovati, da bodo 
vlagala v šport in nogomet. Upam pa, da bo čim 
prej boljše,’’ je še povedal strelec 16 zadetkov v 
dresu Slovenije. 

Meni je ta denar prišel prav, pa sem tam igral le tri sezone.
Nekdo, ki je igral deset ali celo več let,
ga je bil zagotovo še bolj vesel.
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O  premostitvenem skladu poklicnih 
športnikov smo se pogovarjali tudi z 
direktorjem Direktorata za šport Dragom 
Balentom.

Kaj menite o ideji premostitvenega sklada 
poklicnih športnikov?
Je vsekakor zanimiva, saj lahko pripomore k temu, 
da bodo športniki med športno kariero in zlasti po 
njej imeli večjo socialno varnost. Glede na to, da pa 
je že utemeljena tudi v delovnem osnutku zakona, 
pa je lahko ta primerna osnova resnih pogovorov 
znotraj športnih zvez in združenj ter seveda tudi 
z državo.

Na kakšen način bi ga bilo potrebno 
uveljavljati?
Predvsem na način, kot sem že nakazal v odgovoru 
na prvo vprašanje. Navsezadnje gre za novost 
v urejanju statusa športnikov v slovenskem 
prostoru, kar bo zahtevalo, tako mislim, kar veliko 
usklajevanja tako v samem športu kot tudi v 
razmerju med športniki, športnimi organizacijami 
in državo, ki jo bo stvar vsaj posredno, nekaj pa 
tudi neposredno zadevala. Če bomo želeli priti 
do čim bolj ugodnih rešitev za vse strani, bo 
to pomenilo odprto in na dejstvih utemeljeno 
razpravo, ki bo mogla prinesti ugodne rešitve; 
ni pa seveda nujno, da bodo te čim bolj ugodne 
za vse strani. Vsekakor bo bistveno, da lahko z 
rešitvami, ki so nakazane, pridemo do trdnejšega 
statusa slovenskih športnikov, ne glede na to, ali 
nastopajo za tuje ali domače klube.

Katere so najbolj kritične točke v odnosu 
države do profesionalnih športnikov?
Težko bi rekel, da obstajajo prav kritične točke 
države, gre bolj za celovito sistemsko ureditev tudi 
profesionalnega športa v Sloveniji, od zakonodaje, 
ki je povsem zastarela in jo primerno urejamo, 
do oblik organiziranja civilne družbe, vsekakor 
pa konkretneje glede profesionalnih športnikov 
predvsem vprašanje pravic in obveznosti med 
delodajalci-klubi in profesionalnimi športniki, 
reprezentanco in (zavarovalnine)športniki 
reprezentanti, profesionalnimi pogodbami in 
enakomernejšemu (skozi več let) obdavčevanju 
prihodkov povezanih z  neenakomernimi časovnimi 

DRAGO BALENT:
Status naših športnikov 

prejemki (sklad), kako primerno izkoristiti njim 
lastna dragocena znanja profesionalnih športnikov 
in izkušnje ob zaključku njihovih aktivnih 
športnih karier v skladu z njihovo večjo denarno, 
izobrazbeno, zaposlitveno varnostjo...

Kakšen je v vaših očeh status slovenskih 
poklicnih športnikov v primerjavi s preostalimi 
evropskimi državami?  
Ne gre za moje mnenje, temveč za povsem 
strokovno primerljive podatke, ki kažejo, da 
je profesionalnih športnikov malo, da je njihov 
status razen v redkih panogah manj urejen od 
zaželenega, da prejemki tistih profesionalnih 
športnikov, ki igrajo v Sloveniji, niso primerljivi 
s prejemki profesionalnih športnikov, ki uspejo v 
tujini, da ti statusi profesionalnih športnikov niso 
sodobno urejeni v Zakonu o športu.

Vsekakor bo bistveno, da lahko
z rešitvami, ki so nakazane,
pridemo do trdnejšega statusa
slovenskih športnikov.
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NAJBOLJŠA 
ZELENICA SEZONE

V želji, da bi v Sloveniji travnate oziroma igralne površine, dosegle raven visoko razvitih 
nogometnih dežel, smo na Sindikatu profesionalnih igralcev nogometa realizirali idejo, s katero 
smo želeli spodbuditi nogometne klube oziroma vzdrževalce zelenic, k še bolj zavzetemu in 
strokovnemu delu.  Projekt nosi naslov »Najboljša zelenica sezone«, lotili pa smo se ga po vzoru 
nekaterih tujih nogometnih sindikatov, kjer je ocenjevanje igralnih površin s strani nogometašev, 
že dobro ustaljena praksa.

Zelo slabo 
pripravljeno
igrišče

Slabo
pripravljeno
igrišče

Dobro
pripravljeno
igrišče

Zelo dobro 
pripravljeno
igrišče

Odlično 
pripravljeno
igrišče

1 2 3 4 5

S indikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije 
(SPINS) je tako s prvim kolom spomladanskega dela 1. 
slovenske nogometne lige v sezoni 2011/2012 uvedel 

ocenjevanje “Najboljše zelenice sezone”. 

V projektu so aktivno vključeni nogometaši, ki so vsekakor 
najbolj pristojni za podajanje ocene o kvaliteti travnate 
površine.    Namen akcije je izboljšati igralne pogoje na 
slovenskih prvoligaških prizoriščih, in sicer na način, da se 
izpostavi najboljše pripravljene travnike ter nagradi klub 
oziroma osebe, ki so za pripravo igrišč neposredno odgovorne.   

Po vsaki končani tekmi 1. SNL kapetani gostujočega moštva 
predstavnikom sindikata SPINS podajo oceno o kakovosti 
travnate površine. Zelenice ocenjujejo na lestvici od 1 do 5, 
kjer pomeni;    1 = zelo slabo pripravljeno igrišče  2 = slabo 
pripravljeno igrišče  3 = dobro pripravljeno igrišče  4 = zelo 
dobro pripravljeno igrišče  5 = odlično pripravljeno igrišče.

Prav tako pa se že nekaj let za napredek in razvoj kvalitete 
travnatih/igralnih površin v profesionalnem nogometu, 
na zelo sistematičen način zavzema Svetovno združenje 
nogometnih sindikatov FIFPro. Danes, znotraj vseh večjih 
nogometnih klubov, delujejo ekipe strokovnjakov, katerih 
skrb je izključno usmerjena v vzdrževanje in urejevanje 
travnatih oziroma igralnih površin. Naj kot primer navedemo 

enega najmodernejših nogometnih kompleksov, v angleškem 
Tottenhamu, kjer na svoje odprtje čaka popolnoma nov center 
za treniranje, urejen po najmodernejših standardih, ki veljajo 
v svetovnem nogometu. Kompleks bo tvorilo 16 nogometnih 
igrišč, za njih pa bo skrbela ekipa kar 24 strokovnjakov.

Po besedah glavnega oskrbnika travnatih površin, omenjenega 
trening centra angleškega kluba Tottenham Hotspur, za slabo 
pripravljeno podlago nikoli ne smemo kriviti pomanjkanja 
sredstev. S pravilnim pristopom vzdrževanja zelenice, se lahko 
le ta pripravi za manj kot 10.000 € letnega stroška. Največkrat 
so za slabo urejene zelenice krive slabo predhodno pripravljene 
podlage, na katere se posadi trava, pomanjkljivo strokovno 
znanje vzdrževalcev in neprimerna skrb za zelenice med 
tekmovalno sezono.

V zadnjih letih se je z razvojem tehnologij in raznih študij, ki 
so bile opravljene na tem področju začela razvijati tehnika 
kombiniranja naravne in umetne travnate površine. Tako so 
na primer, na podlagi, ki jo pripravijo za sajenje na vsake dva 
centimetra že položena umetna vlakna, med katera se posadi 
naravna trava. S tem postopkom dobimo kombinacijo naravne 
in umetne igralne površine, ki zaenkrat ne pozna kritik. Na 
takšen način ima urejene igralne površine trenutno kar 70 % 
ekip v angleški prvi ligi (Premier League).
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