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Ali sta Slovenija in slovenski nogomet res nekaj tako posebnega, da pri nas ne veljajo 
oziroma ne morejo veljati pravila, ki veljajo v Nemčiji, Italiji, Španiji in na Nizozem-
skem? Zakaj v Sloveniji amaterski nogometaši še vedno ne morejo prestopiti v drugi 

klub brez plačila nadomestila, čeprav lahko to storijo amaterji v vseh drugih državah EU; celo 
na Hrvaškem? Zakaj nogomet v teh državah podira vse mogoče rekorde, čeprav morajo klubi 
na začetku sezone v poseben fond plačati zajetno garancijo za izplačilo plač nogometašem in 
vse igralce ustrezno nezgodno zavarovati? Ali bi enaki pogoji in načela res uničila slovenski 
nogomet in slovenske nogometne klube, kot to trdi vodstvo NZS? Kako da slovenski nogo-
metni prvoligaši še vedno nasprotujejo enotni pogodbi, ki bi bistveno olajšala pogajanja med 
igralci in klubi in vse klube postavila v enak položaj in čeprav enotno pogodbo poznajo vse 
države EU, tudi Avstrija, kjer je bila sprejeta celo brez sodelovanja sindikata? Zakaj so samo v 
slovenskem športu kolektivne pogodbe nekaj nedopustnega in nepredstavljivega, četudi zave-
zujejo vse ostale delavce, ki delajo v Sloveniji? Kako, da slovenska vlada ne razume, da imamo 
profesionalni športniki zelo kratko športno kariero, ki se mnogokrat zaradi poškodbe v tre-
nutku konča? Kdaj bomo deležni ustrezne in hitre zdravstvene oskrbe in davčnih olajšav za 
vlaganje v posebne poklicne sklade, kot jih poznajo v drugih državah EU? Kolikokrat moramo 
še ponoviti, da zaradi neizprosne konkurence, ki vlada v športu, pogosto zanemarimo študij 
ter zaradi treningov in tekem nimamo primernih delovnih izkušenj za prosta delovna mesta, 
ko končamo svojo športno pot? Kako si upata minister za šport Milan Zver in predsednik 
vlade Janez Janša veselo obiskovati naše tekme, ko pa vesta, da sta neposredno odgovorna, 
da je Slovenija na zadnjem mestu v EU glede davčnega, socialnega in pokojninskega statusa 
športnikov?

Upali smo, da bomo v zadnjih štirih letih od naše ustanovitve dobili odgovor na vsaj eno od 
zastavljenih vprašanj, a smo upali zaman. Da smo Slovenci majhen narod in neprimerljivi 
z ostalimi, da pri nas ni potrebno ničesar spreminjati, so v en glas zatrjevali vladni pred-
stavniki, Olimpijski komite Slovenije in predstavniki različnih športnih zvez in klubov. Zato 
ni prišlo do spremembe Zakona o športu, čeprav so imeli uradniki Direktorata za šport v 
rokah škarje in platno, da bi enkrat za vselej končali agonijo, v kateri se nahajamo slovenski 
nogometaši in športniki. Za primer Bossman nekateri predstavniki športnih zvez še slišali 
niso, dacarji nas rubijo za neplačan DDV in prispevke, kljub temu, da smo v enem letu dobili 
le eno plačo, saj naj ne bi bili delavci ampak obrtniki. Olimpijski komite katarze očitno ni 
sposoben, čeprav bi vse svoje članice lahko enostavno zavezal, da spoštujejo osnovne ustavne 
pravice športnikov, še manj pa seveda lahko pričakujemo od športnih zvez. Ampak, ali nave-
deno velja res za vse zveze?

Nogometna zveza Slovenije je od vsega začetka dobro sodelovala s sindikatom SPINS, v svoje 
pravilnike sprejela osnovna načela FIFA in v nekatere svoje organe celo vključila predstavnike 
sindikata. Velike težave in nasprotovanje NZS se je pojavilo, ko smo v sindikatu vztrajali 
pri popolnem prenosu vseh pravil in načel sodobnega nogometa ne samo na klubskim ravni, 
temveč tudi na reprezentančni. Pot, ki smo jo ubrali, je trnova, dovolj je bilo groženj s stavko, 
da je ne bi uresničili, če bo potrebno. Je edina pot, ki bo slovenski nogomet, šport ter slovenske 
športnike zopet približala svetovnemu vrhu.

Žoga je na vaši strani, spoštovani gospodje iz NZS! Vedite le, da boste prvi tako ali pa drugače. 
Ostali sledijo ...

Dejan Stefanović
predsednik SPINS
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V prisotnosti delegacije evropske krovne 
nogometne organizacije UEFA, na čelu z 
njenim predsednikom Michelom Platinijem, 
so bili v  začetku meseca na Dunaju izvoljeni 
prvi organi evropske divizije FIFPro. Predsed-
nik je postal Philippe Piat, ki je dobil več 
kot 90 odstotkov glasov, člani šestčlanskega 
izvršnega odbora pa so postali še Leonardo 
Grosso (Italija), Mick McGuire (Anglija), Rudi 
Novotny (Avstrija), Joaquim Evangelista (Por-
tugalska) in Maria Tsigoni (Grčija). Začasni 
predsednik organizacije bo, do naslednjega 
kongresa FIFPro 22. novembra v Barceloni, 
Leonardo Grosso, saj Piatu takrat poteče man-
dat kot predsedniku FIFPro. Kot nekdanji član 
francoskega in italijanskega sindikata, je častni 
gost Platini v svojem govoru v celoti podprl 
prizadevanja nogometašev, združenih pod 
okriljem sindikatov in se zavzel za še tesnejše 
in učinkovitejše sodelovanje med UEFA in 
FIFPro.

Ustanovni kongres evropske divizije FIFPro na Dunaju

Že četrto leto zapored je Evropska komisija 
podprla projekt FIFPro o socialnem dialogu, 
ki se je letos začel s sestankom 19. in 20. 
junija 2007 v Budimpešti. Srečanje je bilo 
namenjeno sindikatom in združenjem klubov 
iz držav vzhodne Evrope, prisotni pa so bili še 
visoki predstavniki UEFA in predsednik G14. 
Glavni poudarki razprave so bili implement-
acija minimalnih zahtev standardne pogodbe, 
predlog statuta neodvisne arbitraže in spre-
jetje kariernih skladov za poklicne športnike, 
kjer bo FIFPro nudil vso potrebno pomoč pri 
usklajevanju s pristojnimi ministrstvi za spre-
membo zakonodaje posameznih držav. Vsaka 
država je pripravila kratko predstavitev svoje-
ga delovanja ter trenutnih razmer in odnosov s 
predstavniki delodajalcev in nogometne zveze. 
Pri tem se je izkazalo, da je najbolj napredova-
la Romunija, stanje pa je zelo slabo predvsem 
na Madžarskem in v Sloveniji. Slednja je bila 
tudi edina država, kjer ni bilo predstavnikov 
klubov, medtem ko sta se zasedanja udeležila 
celo predsednika nogometnih zvez Poljske in 
Romunije.

Konferenca o socialnem
dialogu v nogometu
v Budimpešti

Predsednik ZNL Branko Florjanič je v maju 
na sejo predsedstva Združenja nogometnih 
prvoligašev povabil predsednika sindikata 
SPINS, da ta obrazloži predlog Jamstvenega 
fonda 1. in 2. SNL, ki bi bil ustanovljen za 
poravnavo obveznosti, ki jih določajo 
pravice nogometašev in trenerjev v 
primeru insolventnosti ali plačilne 
nediscipline nogometnih klubov. 
Povabilo na sejo, ki je sploh prvo 
za katerega koli predstavnika 
sindikata, pomeni pozitiven 
razvoj odnosov med sindikatom 
in združenjem ter pomeni 
nadaljnji korak k uresničevanju 
dobrega socialnega dialoga brez 
nepotrebnih sporov in nespora-
zumov. Z ustanovitvijo 
jamstvenega fonda bi se 
Slovenija pridružila 
nogometno razvitim 
državam, kot so 
Italija, Španija 
ali Francija, ki 
podobne sklade 
poznajo že 
več kot de-
setletja, 
ter na 

Predstavitev predloga jamstvenega fonda
na seji predsedstva ZNL

področju spoštovanja pravic nogometašev 
prehitela države, kot je Avstrija, kjer je npr. v 
zadnjih 25 letih, odlični gospodarski pod-
pori nogometu navkljub, v prvi in drugi ligi 
propadlo kar 24 klubov. Fond, ki zahteva letne 

denarne vložke od vseh akterjev v nogo-
metu, predstavlja dodatni element 

napredka slovenskega nogometa 
in ga dviguje nad vse ostale slov-
enske športne panoge.

Promocija za EURO 2008 - Dvoboj med portugalskimi in izraelskimi sindikalisti v dunajski sodni palači.

avgust 2007
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Predsednik ZNL
Branko Florjanič



Igralec Manchester Uniteda Christiano Ron-
aldo je iz rok predsednika sindikata angleških 
nogometašev PFA Gordona Taylorja, kot zadn-
ji izmed enajsterice najboljših nogometašev se-
zone 2005/2006, prejel pokal FIFPro WORLD 
XI. Tako kot že zadnji dve leti, bo tudi letos 
več kot 48.000 poklicnih nogometašev, članov 
FIFPro, glasovalo za najboljše nogometaše v 
sezoni 2006/2007. V Sloveniji bodo v avgustu 
glasovali v večini nogometaši prve in druge 
slovenske nogometne lige, glasovanje pa bo 
potekalo do konca meseca. FIFPro je mnenja, 
da lahko le tekmeci na igrišču pravilno ocenijo, 
kdo izmed njih je najboljši, zato naj bi bil na 
svetovni ravni izbor FIFPro tudi najbolj vero-
dostojen in pravičen.

Začetek glasovanja
za tretji izbor FIFPro World XI

Ministrstvo za zdravje se je junija zavezalo, 
da se bodo z novim letom začeli izva-
jati  organizirani zdravstveni  pregledi vseh 
registriranih športnikov v okviru obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Hkrati pa si bo 
Ministrstvo za zdravje skupaj z Olimpijskim 
komitejem Slovenije prizadevalo doreči sistem 
nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja 
kategoriziranih in poklicnih športnikov. 

Slovenskim vrhunskim športnikom, ki nas 
s svojimi vrhunskimi rezultati tako raz-
veseljujejo, želijo  pomagati pri vzdrževanju 
zdravja in s tem tudi omogočiti doseganje 
nadaljnjih uspehov. Zavedajo se, da športniki 
in športnice vsak dan izpostavljajo svojo 
prihodnost velikim tveganjem, saj njihovi 
napori, zahteve športa in obremenitve znatno 
presegajo zmožnosti povprečne populacije. Ob 
tem so največji in najbolj prodorni ambasa-
dorji Slovenije v tujini, in seveda tudi največji 
zagovorniki zdravega življenja, ki pa je eden 
izmed velikih ciljev slovenske zdravstvene 
politike.

Po večletnih opozorilih Sindikata športnikov Slovenije 
in SPINS bodo z novim letom organizirani zdravstveni 
pregledi za vse športnike

Socialni partnerji so po letu dni in pol pogajanj vendarle našli kompromisni dogovor o politiki 
plač ter parafirali novi socialni sporazum. Sporazum ima 19 poglavij, veljal bo do konca leta 2009, 
najpomembnejše poglavje sporazuma pa je, kot so se strinjali pogajalci, prav plačno. Plače bodo 
realno rasle, pri usklajevanju pa bodo upoštevali tako inflacijo kot produktivnost. Sporazum bodo 
dokončno podpisali septembra. V  socialni sporazum je vključen tudi predlog SPINS in Sindi-
kata športnikov Slovenije za ustrezno zdravstveno in pokojninsko varstvo slovenskih poklicnih 
športnikov.

V parafirani socialni sporazum vključena
problematika poklicnih športnikov

novicewww.spins-sindikat.si
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Minister za zdravje 
Andrej Bručan

Predsednik ZSSS Dušan Semolič
in sekretar ZSSS Milan Utroša

Novi nogometaš
NK Interblock Ermin Raković

pri glasovanju



Na kolegij predsednika NZS in Izvršni odbor NZS je vodstvo SPINS v 
marcu 2007 naslovilo več pobud in predlogov za spremembe pravilnikov 
NZS in prakse v slovenskem nogometu, ki so potrebne, da se zagotovi 
spoštovanje osnovnih načel in pravil FIFA ter zaščiti pravice nogometašev.

Vodstvo sindikata SPINS namreč meni, da 
je kot predstavnik več kot 90 odstotkov 
profesionalnih nogometašev v Sloveniji in 
kot polni član FIFPro, upravičen zahtevati 
spremembe, ki so v korist nadaljnjega 
razvoja slovenskega nogometa. Prav 
tako si slovenski nogometaši zaslužijo 
enako raven pravic, kot jih uživajo njihovi 
kolegi drugod po svetu. Hkrati si vodstvo 
sindikata želi, da se odnosi med SPINS in 
ZNS uredijo v posebnem dogovoru, ki bi 
bil primerljiv s sporazumom med FIFA in 
FIFPro, saj se le tako lahko doseže trans-
parentnost in predvidljivost v skupnem 
delovanju in medsebojnih interakcijah ter 
se izogne morebitnim nesporazumom in 
sporom. 

Po več kot štirih mesecih čakanja in po ne-
kajkratnih neuspešnih pozivih s strani sindi-
kata in celo grožnjo s splošnim protestom slov-
enskih nogometašev, smo 18. julija le dočakali 
prvi sestanek z delovno skupino kolegija 
predsednika NZS, v sestavi dveh podpredsed-
nikov NZS Antona Frantarja in Braneta 
Florjaniča ter generalnega sekretarja Daneta 

Jošta. V imenu sindikata SPINS sta sestanku 
prisostvovala predsednik Dejan Stefanović 
in član upravnega odbora SPINS Ilija Kitić. Ni 
odveč omeniti, da smo se na kongresu FIFPro 
na Dunaju o problematiki v slovenskem 
nogometu pogovarjali tudi z novim predsed-
nikom UEFA Michelom Platinijem, ki je 
izrazil polno podporo prizadevanjem SPINS-a. 
Verjamemo, da bo mnenje predsednika UEFA, 
dolgoletnega člana nogometnih sindikatov 
Francije in Italije, odigralo pomembno vlogo 
pri nadaljnjih pogovorih z NZS. 

Predlog NZS je, da po obojestranski obravnavi 
vseh predlaganih točk skupna delovna skupina 
pripravi predlog kolegiju predsednika NZS, 
kako naj se rešijo posamezna vprašanja. Za 
prihodnost slovenskega nogometa so predlogi 
omenjene skupine izjemno pomembni, že 
vnaprej pa smo predstavniki sindikata jasno 
povedali, da od zahteve za odpravo odškodnin 
za amaterje ne bomo odstopili. 

V nadaljevanju podajamo pregled pobud 
sindikata SPINS, ki jim sledijo neuradni sklepi 
skupne delovne skupine.

Pobude in predlogi SPINS:

1.   Pravilnik o sestavi in pristojnosti organov 
in komisij NZS, ki vodijo tekmovanje v ligah 
NZS, naj se spremeni v smeri zagotovitve ne-
pristranske sestave Komisije za status igralcev 
NZS in Komisije za pritožbe NZS, kadar se 
odloča o pravicah nogometašev. Zahtevana 
sprememba je konkretizacija okrožnice FIFA 
1010 ter točke 2.2 MoU (Memorandum of un-
dersanding FIFA – FIFPro z dne 2. 11. 2006).

-   Pobuda bo obravnavana v okviru sprememb 
pristojnosti posameznih organov NZS pri 
pripravi in prilagoditvi novega statuta NZS.

2.   V celoti naj se odpravijo odškodnine ozi-
roma nadomestila ob prestopih amaterjev, saj 
le te določbe ustvarjajo neposredno diskrimi-
nacijo med amaterji in profesionalci. Slednji 
po izteku pogodbe prestopijo v nov klub brez 
kakršnih koli finančnih obveznosti do nek-
danjega kluba, amaterji pa morajo ob prestopu 
vedno plačati nadomestilo. Sistem nadomestil 
za amaterje ne pozna nobena od ‘starih’ članic 
EU, po našem mnenju pa nasprotuje pravnemu 
redu EU, zahtevam in priporočilom Evrop-
ske komisije glede nadomestil v nogometu 
iz leta 2001, Ustavi RS, novemu Zakonu o 
društvih in nenazadnje tudi 3. členu Pravilnika 
FIFA. Nadomestila za amaterje iz 52. člena 
Pravilnika o statusu in registraciji igralcev 
(PRSI) so celo v neposrednem nasprotju s 47. 
členom iz istega pravilnika, ki je povzet iz 
20. člena Pravilnika o statusu in registraciji 
igralcev FIFA. Omenjeni člen pravi, da se 
nadomestilo plača samo v primerih, ko je 
igralec prvič registriran kot profesionalec ter 
kadar profesionalec prestopi v novi klub (med 
trajanjem pogodbe ali po poteku pogodbe) in 
sicer do konca tekmovalnega leta, v katerem je 
dopolnil 23 let.

-   NZS bo pripravila podrobno analizo inves-
ticij in vlaganj v vzgojo mladih in amaterskih 
nogometašev v Sloveniji s stališča posamezne-
ga nogometnega kluba. Rezultate raziskave 
bo obravnavala skupna delovna skupina na 
naslednjem sestanku v začetku septembra 
2007. 

Predsednik SPINS
Dejan Stefanović
s predsednikom UEFA 
Michelom Platinijem
na srečanju v Dunaju.
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KMALU BREZ NADOMESTIL PRI PRESTOPIH AMATERJEV



3.   Na podlagi točke 2.3 iz MoU naj NZS 
sprejme in potrdi minimalne zahteve, ki jih 
mora izpolnjevati profesionalna pogodba v no-
gometu, da bo zadovoljevala kriterije, ki so jih 
skupaj izoblikovali predstavniki UEFA, EPFL 
in FIFPro. Določba MoF o prevzemu minimal-
nih zahtev je še posebej pomembna za države, 
kjer v nogometu še ni sklenjene kolektivne 
pogodbe, ki bi natančneje urejala odnose med 
klubi, nogometno zvezo in nogometaši.

-   NZS bo do začetka avgusta 2007 pripravila 
avtentičen prevod minimalnih zahtev enotne 
pogodbe, katere implementacijo zahtevata 
tako FIFA in UEFA. Enotna pogodba mora biti 
po navodilih UEFA sprejeta do konca tekmov-
alne sezone 2007/08.

4.   Sprejme naj se pobuda za ustanovitev 
Garancijskega sklada 1. in 2. SNL, ki bi zaščitil 
prejemke nogometašev in trenerjev prve in 
druge slovenske nogometne lige v primeru, da 
nogometni klub ne izpolnjuje pogojev licen-
ciranja in posledično ugasne, oziroma kadar 
nogometni klub v celoti ne izpolni svojih ob-
veznosti iz pogodb do igralcev in trenerjev. Tu 
govorimo o načelu solidarnost 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, katerih poklicna 
pot se lahko konča že z vsakim naslednjim 
treningom, ter pravno in moralno zavezo NZS, 
ki je s sistemom licenciranja uvedla stroge 
pogoje za nastopanje v tekmovanjih NZS, ni 
pa poskrbela za ‘safety net’, torej na zaščito 
nogometašev in trenerjev 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 prispevala NZS. 

-   NZS bo pripravila pripombe normo-
tehnične narave na predlog statuta Garanci-
jskega sklada 1. in 2. SNL (t.i. Jamstvenega 
fonda), o katerem med predstavniki sindikata 
in klubov ni velikih zadržkov. Pripombe bo 
skupna delovna skupina obravnavala na 
naslednjem sestanku v septembru 2007. Če 
NZS v sklad ne bo želela prispevati, bo sklad 
veljal le za prvoligaške klube, člane ZNL, kar 
pomeni, da bodo do izplačil iz sklada tako 
upravičeni le nogometaši 1. SNL.
 
5.   NZS naj podpre prizadevanja SPINS za 
uveljavitev in spremembo davčne in pokojnin-
ske zakonodaje v Sloveniji, ki diskriminatorno 
obravnava slovenske športnike ter se aktivno 
vključi v pogajalski proces za pripravo zako-
nodajnega akta o Skladu poklicnih športnikov, 
ki bo športnikom omogočil prekvalifikacijo 
po koncu svoje športne kariere. Od vodstva 
NZS pričakujemo tudi, da zahteva sestanek s 
predsednikom vlade Janezom Janšo, na kat-
erem bi se pogovorili o kroničnih problemih, 
s katerimi se že vrsto let neuspešno sooča no-
gomet kot najbolj množičen šport v Sloveniji. 
Tovrstna srečanja so v sodobni Evropi nekaj 

povsem normalnega, saj je nogomet postal 
globalna igra, ki daleč presega okvire športne 
panoge kot take.

-   Predstavniki NZS se strinjajo s predlogi 
sindikata SPINS.

6.   V sodelovanju s SPINS naj NZS poskuša 
poiskati najboljše možne pogoje za nezgodno 
zavarovanje pri zavarovalnicah v Sloveniji 
ali v tujini ter ga ponuditi nogometašem v 
Sloveniji. V vodstvu SPINS z zaskrbljenostjo 
ugotavljamo, da je v Sloveniji izjemno težko 
skleniti zavarovalno polico, ki bi ustrezno 
zavarovala interese nogometašev ob nezgodah 
na nogometnih igriščih.

-   Predstavniki NZS se strinjajo s predlogi 
sindikata SPINS. Generalni sekretar NZS bo 
do naslednjega sestanka pripravil tudi poročilo 
o namenski porabi 4185 evrov, ki jih je NZS  
v letu 2007 namenila za delovanje sindikata 
SPINS. Tem sredstvom se je namreč sindikat 
odpovedal v prid dodatnemu nezgodnemu 
zavarovanju članov A reprezentance NZS.

7.   Promocijske in druge aktivnosti sindi-
kata SPINS, kot so Gala večer SPINS XI ter 
izbor najboljših nogometašev v Sloveniji, 
prizadevanja sindikata za pripravo treningov 
in tekem za nezaposlene nogometaše, kot 
tudi založniške, zakonodajne in dobrodelne 
aktivnosti sindikata, si zaslužijo bistveno večjo 
finančno podporo NZS. Zato apeliramo na 
Izvršni odbor NZS, da se  v letošnjem letu bist-
veno povečajo sredstva, ki jih NZS namenja za 
delovanje sindikata SPINS.

-   Predlog na prvem sestanku ni bil
obravnavan.

Besedilo: Dejan Stefanović

Jean-Marc Bosman ob predsedniku SPINS

pogajanja z NZSwww.spins-sindikat.si
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Najlepša hvala vsem,
ki so glasovali zame.
Še posebej bi se rad
zahvalil očetu, ki je vedno 

verjel v moje nogometno znanje, 
ter ženi. Tega naslova ne bi
osvojil brez pomoči
soigralcev, ki so mi
omogočili številne
priložnosti.
	 Ermin	Raković

Najboljši slovenski nogometaš leta 2006

ERMIN RAKOVIĆ

Gala	SPINS	XI	2006
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Ogledalce,	ogledalce	na	steni	povej,	kateri	najboljši	nogometaš	v	deželi	je	tej!	Sto	ljudi,	
sto	okusov,	radi	porečejo.	Pa	vendar	velja	prisluhniti	tistim,	ki	naj	bi	se	na	okroglo	usnje	
najbolje	spoznali.	Nogometašem	samim.	Članom	prvoligaških	in	drugoligaških
slovenskih	klubov,	ki	se	vsak	teden	borijo	za	prvenstvene	točke	in
imajo	moč	čarobnega	ogledalca.	Vsaj,	kar	se	tiče	nogometa.	Oni	bodo	že	vedeli,	komu	
oddati	pravičen	glas.	Na	srečo	se	enkrat	na	leto	postavijo	v	vlogo	glasovalca	in	s	svojimi	
odločitvami	pripomorejo	k	kar	najbolj	objektivnemu	izboru	najboljše	enajsterice	in	kajpak	
tudi	najboljšega	posameznika.					

V Sloveniji premoremo tovrsten privilegij že 
tretje leto zapored … Doslej sta bila okronana 
dva “kralja”. Po Saši Raniču je osvojil sloven-
ski vrh še Ermin Raković. Bo tudi leto 2007 
naklonjeno nogometašu, katerega priimek se 
prične na črko R? Pustimo se presenetiti, saj 
bo do slavnostne razglasitve preteklo še kar 
nekaj mesecev. Raje se še enkrat spomnimo 
nedavnega veličastnega dogodka, ko so člani 
Sindikata profesionalnih igralcev nogometa 
Slovenije (SPINS) v začetku decembra 2006 na 
2. nogometni gali SPINS XI 2006 v prekras-
nih prostorih ljubljanskega hotela Mons 
izbrali najboljšega slovenskega nogometaša 
leta 2006. Mikavni naslov je romal v roke 
(takratnemu) napadalcu Domžal Erminu 
Rakoviću, izbrana pa je bila tudi idealna 
enajsterica.

Rakovič z Domžalami na vrh
Nogometaši so torej izglasovali svojega junaka. 
To je postal Ljubljančan, ki je po štirimesečni 
avanturi pri turškem Diyarbakisporju 

znova oblekel dres Domžal in z dodatnim 
bremenom, pa tudi častjo kapetanskega traku 
povedel ambiciozno Stojanovičevo četo na 
slovenskih prestol. Že po jesenskem delu 
tekmovalne sezone 2006/07 PrveLige Telekom 
Slovenije je znašala prednost pred zasledovalci 
14 točk. Nič čudnega, da je mesto ob Kamniški 
Bistrici šest mesecev kasneje odpiralo 
šampanjce in nazdravljalo zgodovinskemu 
klubskemu uspehu. ‘’Raka’’ si je prislužil tudi 
ponoven vpoklic v izbrano vrsto, na odru v 
hotelu Mons pa je rade volje izpostavil tudi 
zaslugo marljivih soigralcev pri Domžalah: 
‘’Najlepša hvala vsem, ki so glasovali zame. Še 
posebej bi se rad zahvalil očetu, ki je vedno verjel 
v moje nogometno znanje, ter ženi. Tega naslova 
ne bi osvojil brez pomoči soigralcev, ki so mi 
omogočili številne priložnosti,’’ je dejal najboljši 
strelec novopečenih državnih prvakov. Ob tej 
priložnosti je poleg pokala SPINS XI v roke 
prejel še en spektakularen pokal, za katerega 
je poskrbel slovenski športni dnevnik Ekipa, 
na odru pa mu ga je v prisotnosti ljubljanskega 

Gala	SPINS	XI	2006
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Besedilo: Rok Plestenjak

župana Zorana Jankoviča izročil glavni 
urednik Goran Obrez. 

Od Španije do Azerbejdžana
In kako je izgledala idealna enajsterica SPINS 
XI 2006? Z upoštevanjem teoretične post-
avitve na nogometnem igrišču 4-3-3, je postal 
najboljši vratar Jasmin Handanovič (Koper), 
v branilski vrsti so stali drug ob drugemu 
Branko Ilič in Ivan Knezović (oba Domžale), 
Bojan Jokič (HiT Gorica) ter Fabijan Cipot 
(Maribor), v zvezni vrsti so opozarjali nase 
Zajko Zeba (Maribor), Enes Demirović 
(HiT Gorica) in Goran Arnaut (Primorje), v 
konici napada pa Ermin Rakovič in Zlatan 
Ljubijankič (oba Domžale) ter Valter Birsa 
(HiT Gorica). Izmed omenjenih le še štirje 
služijo nogometni kruh na slovenskih zeleni-
cah. Vsi ostali so doživeli potrditev v obliki po-
nudb tujih klubov, pot pa jih je ponesla vse od 
znamenite Primere Division do prvoligaškega 
okolja v oddaljenem Azerbajdžanu.

Žal se niso mogli vsi udeležiti nogometnega 
večera, ki je skušal s plemenito idejo združiti 
vse najlepše vrednote slovenskega žogobrca. 
Nekateri so si navkljub zimskemu obdobju še 
služili kruh v tujih prvenstvih, ki so decem-
bra še pridno potekala (Birsa pri Sochauxu v 
Franciji), branilec Domžal Knezović ni smel 
zamuditi poroke lastne sestre, Arnaut je 
moral k bolnem očetu v Srbijo, nekateri pa so 
si že iskali novega delodajalca in jo “odpi-
hali” v tujino(Zeba). Vsi ostali so uživali na 
domiselni prireditvi v organizaciji Sindikata 
profesionalnih igralcev nogometa Slovenije 
(SPINS), ki je skušala po zgledu na nogometno 
razvitejše države zbližati svet slovenskega 
prvoligaškega nogometnega okolja z bliščem 
elegance in vedno dobrodošle kakovostne 
glasbe (od Mance Izmailove do Juana Vasleta, 
od Tolovaja Mataja do tolkalne skupine Stop). 
To, kar naj bi postala stalnica na slovenskem 
prostoru. Izbran je bil tudi najboljši posa-
meznik v drugoligaški konkurenci. Naslov je 
osvojil napadalec Bonifike Dalibor Volaš, ki je 

v zadnjem delu sezone 2006/07 že nosil dres 
mestnega tekmeca Kopra.
 
Manjkal je le redkokdo
Prisotna je bila večina najboljših prvoligaških 
nogometašev v Sloveniji, brez katerih bi zble-
dela osnovna nit prireditve. Manjkali niso niti 
predstavniki vseh desetih klubov tekmovanja 
PrveLige Telekom Slovenije, vodilni delavci 
v slovenskem nogometu (Nogometna zveza 
Slovenije (NZS), Združenje nogometnih 
prvoligaških klubov (ZNPL), predstavniki pok-
roviteljev), pomembneži iz vrst gospodarst-
venikov, nekateri župani ter številni nekdanji 
reprezentantje, na čelu s člani nepozabne 
‘’zlate’’ generacije, ki nas je tako razvajala s 
predstavami na evropskem prvenstvu leta 
2000 in dve leti kasneje še na Mundialu na 
Daljnem Vzhodu. Seveda so omenjeni rade 
volje tudi podelili kakšno priznanje. Na odru 
so se tako zvrstili predsednik NZS Rudi Zavrl, 
predsednik Združenja prvoligašev Branko 
Florjanič, zdaj že ‘’upokojeni’’ nogometni 
sodnik Drago Kos, pa slovenska lepotica Iris 
Mulej, nekdanja člana neustrašne Katančeve 
enajsterice Aleš Čeh in Miran Pavlin (sedaj 
pa soigralca pri tretjeligašu Olimpiji Bežigrad), 
najuspešnejši trener na slovenskem prostoru 
v zadnji štirih letih Pavel Pinni ... Pova-
bljeni so bili tudi predstavniki Ministrstva za 
šolstvo in šport in Direktorata za šport RS ter 
predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, 
ki se kot edini vabilu niso odzvali, niti niso 
na kakršen koli način podprli edine prireditve 
te vrste v Sloveniji, ki jo v celoti organizirajo 
športniki sami.

Spektakularni enourni videprojekciji v 
produkciji podjetja Kerozin, ki se je odvijala 
na dvanajst meterskem platnu in bi bila v 
čast celo slovenskim Viktorjem, sta „v živo“ 
asistirala VJ za sliko in DJ za glasbo, vrhunec 
pa je prireditev doživela ob koncu v skup-
nem nastopu vseh tridesetih glasbenikov, 
seveda ob izvirni skladbi, ki je bila napisana 
posebej za ta večer. Zadnji akt je simboliziral 

odličnost in vrhunstvo, ki ju nogometaš kot 
posameznik lahko doseže le, če sestavlja del 
ekipe kot celote in ima podporo in pomoč vseh 
svojih soigralcev na igrišču. Vse niti dogajanja 
sta, ob pomoči množice hostes, povezovala 
stara znanca in uigran par s televizijskih 
zaslonov Mojca Mavec in Saša Jerkovič. Kot 
zanimivost lahko omenimo, da je za celoten 
potek prireditve, skupaj z osebjem Televizije 
Slovenija, ki je dogodek snemala in pod-
jetja Temma X, ki je pripravilo ozvočenje in 
opremo, skrbelo več kot stodvajset oseb. Za 
medijsko odmevnost večera nogometašev je 
poskrbelo osupljivo število več kot štirideset 
akreditiranih novinarjev. Podelitvi so seveda 
sledili izbrani gurmanski užitki kuhinje hotela 
Mons, druženje do poznih jutranjih ur pa se je 
nadaljevalo v najetem ekskluzivnem D-lounge 
baru hotela Domina.

Gala je postala stalnica
Končna misel je pripadla predsedniku SPINS-a 
Dejanu Stefanoviču, ki je poskrbel, da so 
si lahko nogometaši ob koncu določenega 
obdobja v sproščenem okolju izmenjali misli. 
Neumorni borec za pravice nogometašev je 
ob zaključku uradne prireditve obljubil, da bo 
ostal izbor najboljšega nogometaša še vrsto 
let prisoten na slovenskem prostoru. ‘’Po 
vzoru na nekatere bolj nogometno razvite sredine 
(Anglija, Francija, Nizozemska ...) je nastala gala 
prireditev, ki bo predstavljala vsakemu izmed 
prvoligaških igralcev še večji motiv za boljše 
predstave,’’ je še pripomnil in napovedal, da 
bo 3. nogometna gala SPINS XI 2007 skušala 
še preseči raven predhodnice. V goste naj bi 
prišel tudi sloviti francoski nogometaš … Kdo 
bo okronan za tretjega slovenskega nogo-
metnega kralja? Nogometaši prvoligaških in 
drugoligaških klubov bodo podobno kot leto 
poprej najprej izločili 24 kandidatov, nato 
pa bo na javni razglasitvi ugledala luč sveta 
najboljša enajsterica, za ‘’piko na i’’ pa še 
najboljši izmed najboljših.

Gala	SPINS	XI	2006
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Ranič in Kline s 

pomočjo SPINS 

v Grčijo

Slovenija bo imela v prihodnji 

sezoni dva nova predstavnika 

v najmočnejši grški nogometni 

ligi. Z dobrimi igrami za selek-

cijo SPINS na turnirju v Lizboni 

sta Saša Ranič in Miha Kline 

prepričala bodoče delodajalce iz 

vrst novega prvoligaša Verie.



2005

2006

2007
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Zagotavljanje osnovnih pravic, ki so preostalim delavcem samoumevne, davčne olajšave, zavarovanja, ustrezna 
zdravstvena oskrba, spoštovanje pogodb in nenazadnje možnost za delo po končani karieri - vse to so želje in cilji, 
ki jih imajo profesionalni igralci vsakodnevno v mislih. Pa vendar obstaja nekaj, kar ima prednost pred vsem prej 
naštetim. Igrati nogomet in uživati v delu, ki ga imajo tako neizmerno radi. Igrati nogomet v čim boljšem klubu, čim 
močnejši ligi in posledično ob čim boljših pogojih.

Nekaterim to uspe hitro in skoraj samodejno. 
Nekaterim ne uspe nikoli. Nekateri pa na 
tej poti naletijo na ovire. V danem trenutku 
ni prave ponudbe. Vrnitev po poškodbi zna 
biti travmatična. Želja po spremembi. Želja 
po bolj ambiciozni sredini. Ne pristajanje na 
kakršne koli pogoje. Preprosto »taktiziranje«, 
z željo podpisati čim boljšo pogodbo in zato 
pripravljenost čakati do zadnjega trenutka. 
Vse to so lahko razlogi, ki postavijo igralca v 
situacijo, da v trenutku, ko ekipe že začenjajo 
s pripravami na novo sezono še nima kluba, s 
katerim bi treniral. 

Ker so v Evropi sindikati spoznali, da je 
največ, kar lahko v teh trenutkih storijo za 
igralce to, da jim ponudijo primerne pogoje 
za delo in ustrezno strokovno pomoč, so 
hitro sledili primeru  trening »kampov«, ki 
jih od leta 1985 za svoje igralce brez pogodbe 
organizira italijanski sindikat profesionalnih 
igralcev nogometa (AIC). Belgijci, Nizozemci in 
Francozi, katerih ekipo igralcev brez pogodb je 
treniral celo Aime Jacquet (kasneje, leta 1998 
trener svetovnih prvakov), so hitro sledili 
temu vzoru. Prijateljske tekme med nezapo-
slenimi nogometaši iz različnih držav in ideja 
o mednarodnem turnirju, na katerem bi se 
pomerile ekipe teh držav in na katerega bi bili 
vabljeni klubi ter agenti, ki iščejo okrepitve,  so 
se ponujale kar same od sebe. 

Francija 2005

Prvi turnir te vrste je bil organiziran v mestecu 
Senlis v Franciji leta 2005. Sodelovali sta 
dve ekipi iz Francije, Angleži, Portugalci in 
Nizozemci. Belgijci so morali zaradi prometne 
nesreče, ki so jo doživeli na poti, udeležbo 
žal odpovedati. Turnir je bil zaradi odličnega 
odziva s strani agentov in klubov takojšnji us-
peh. Francoski igralci so podpisovali pogodbe 
s poljskimi in bolgarskimi klubi, portugalski 
nogometaš je podpisal pogodbo z moštvom 
Montpellier, na tem turnirju je 11 nizozemski 
nogometašev našlo nove delodajalce in še bi 
lahko naštevali.

Po prvih pripravah in tekmah, ki jih je 
imela s trenerjem Safetom Hadžičem 
selekcija SPINS v letu 2005, je nezaposlene 
nogometaše, člane SPINS, v letu 2006 prevzel 
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projekti

bivši trener ter pokalni zmagovalec z moštvom 
Olimpije – Suad Beširević. Ekipo je sestavl-
jalo tudi nekaj zvenečih imen. Raković, ki je 
priprave zapustil že kmalu po začetku in se 
pridružil Domžalam, je bil na primer samo 6 
mesecev kasneje razglašen za igralca leta 2006 
po izboru slovenskih nogometašev.

Nizozemska 2006

Leta 2006 je na turnirju v mestecu Rijnsburg 
v neposredni bližini Amsterdama na Nizo-
zemskem prvič sodelovala tudi slovenska 
zasedba. Kljub ne preveč blestečim rezultatom, 
so z dobro igro prispele prve ponudbe tudi 
slovenskim nogometašem. Samo leta so bila 
razlog, da Mitraković ni podpisal pogodbe z 
nizozemskim prvoligašem, pa tudi Pejković, 
ki je trenutno še edini, ki je na turnirjih FIFPro 
sodeloval tako kot igralec kot tudi trener, je 
imel ponudbo, da si za kakšno leto podaljša 
kariero. Tiganj, Ošlaj, Štrbac in Vugdalić 
so nekateri izmed udeležencev turnirja,  ki so 
končali v beležnicah agentov in predstavnikov 
klubov.   

Vsekakor je SPINS na tem turnirju dobil sliko, 
kako velik potencial in doseg imajo lahko 
ti turnirji in kako se pripraviti za tovrstna 
srečanja, da imajo nogometaši, ki se teh 
turnirjev udeležijo, čim večje možnosti za 
uspešno promocijo in priložnost za novo 
zaposlitev. 

Portugalska 2007

Pridobljene izkušnje so prišle še kako prav v 
letošnjem letu. Na turnir v Lizbono je SPINS 
prišel z odlično ekipo, ki je bila sestavljena 
tako iz izkušenih igralcev, ki so v Sloveniji 
že imeli konkretne ponudbe, a so se želeli 
dokazati v tujini, kakor tudi iz mladih, ki še 
vedno iščejo priložnost, da pokažejo kar znajo 
in zmorejo, vsem pa je bilo skupno, da so bili 
odlično pripravljeni in visoko motivirani.

V konkurenci ekip iz Francije, Nizozemske, 
Portugalske, Italije in Švice je bila slovenska 
ekipa pravi hit turnirja, ki ga je slovesno odprl 
Paulo Sousa in spremljal legendarni portu-
galski as Eusebio. Ekipe so bile razdeljene 
v dve skupini s po tremi moštvi, Slovenija 
pa je v svoji skupini, po zmagah nad Nizo-
zemsko in domačini, zasedla prvo mesto. V 
predtekmovanju je zablestel Blaž Puc z dvema 
zadetkoma, enega pa je prispeval Miha Kline. 
Levji delež uvrstitvi v finale je dodal vratar Bo-
jan Milić z dvema ubranjenima kazenskima 
streloma. Celotna ekipa je delovala izredno 
organizirano in močno ter v obeh tekmah 
odlično nadzirala sredino igrišča, kjer je ekipi 
poveljeval Amir Karić.

V finalni tekmi, ki je bila z naskokom najboljša 
tekma turnirja, je slovenska ekipa sicer 
izgubila proti Italijanom, a dosegla tisto kar 
si je najbolj želela; naši igralci so pritegnili 
pozornost številnih klubov in skavtov.
Slovenci so tekmo začeli izredno ambiciozno 
in po lepi akciji Kariča je Puc zadel za 1:0 
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ter tako postal prvi strelec turnirja. Italijani so 
izenačili iz sumljivo dosojene enajstmetrovke 
(na turnirju že tretje po vrsti proti ekipi Slo-
venije) zmago pa jim je zagotovil legendarni 
Giuseppe Signori s prostega strela s kakšnih 
25 metrov. Slovenska ekipa, v povprečju 
najmlajše moštvo turnirja, je skozi celotno 
tekmo narekovala tempo proti taktično 
perfektnim Italijanom. Tekma je navdušila vse 
prisotne, slovenski igralci pa so dobili točno 
tisto, po kar so pravzaprav prišli. Konkretne 
ponudbe za podpis novih pogodb. 

Vratar Milič, Karić, neuradno tudi najboljši 
igralec turnirja, Puc, najboljši strelec turnirja, 
Kline in Ranić, za katera je italijanski trener 
dejal, da  lahko brez težav igrata v Serie A, 
Bjelkanovič, Rakič, Bečiri, Panikvar in 
Hanžič, so nogometaši, za katere so kmalu 
prispele konkretne ponudbe in za katere je bilo 
največ zanimanja.

Vsi, ki se vsaj malo zanimamo za nogomet, 
vemo, da pri podpisovanju novih pogodb 
ne gre kar tako čez noč. V trenutku, ko je 
nastajal ta prispevek (konec julija) še ne vemo 
natančno, kdo od igralcev je dejansko uskladil 
vse pogoje z zainteresiranimi klubi in podpisal 
pogodbo, dejstva pa so, da bo večina od zgoraj 
navedenih igralcev našla novega delodajalca 
z bistveno boljšo pogodbo, kot so jo imeli do 
sedaj. Vse informacije v zvezi s prestopi igral-
cev, bodo objavljene v naši naslednji številki.

Glede na cilje zastavljene pred odhodom v 
Lizbono je zgoraj našteto dovolj, da udeležbo 
Slovenije na 3. FIFPro turnirju ocenimo kot 
velik uspeh, in če povzamemo še nekaj navedb 
z uradne spletne strani turnirja : »… a very 
strong Slovenian team …« , »… Slovenians - very 
fit and full of energy …«, je jasno, da mora 
udeležba slovenske ekipe na turnirju dati tudi 
konkretne rezultate.

Naj zaključimo z mislijo, da smo prepričani, 
da so turnirji te vrste odlični za promocijo 
nogometašev in da jih bo z leti gotovo več. 
Istočasno lahko ugotovimo, da sta kakovost 
in pripravljenost slovenski igralcev, ki so brez 
pogodb, ne samo primerljiva s kolegi iz EU, 
temveč sta celo boljši. 

In zato se vprašamo: » Zakaj so ti igralci sploh 
brez pogodb?« 

Razlag je več, nekaj pa zagotovo drži. Težava ni 
v kakovosti ali pripravljenosti igralcev,  enako 
pa lahko trdimo za njihove značajske poteze. 
Po vsej verjetnosti so to fantje, ki si želijo 
nekaj več in boljše, so ambiciozni in verjamejo 
vase. Fantje ki ne sprejmejo prve ponudbe, 
ki jim jo pomolijo pod nos in igralci, ki so 
pripravljeni za uspeh, če je to potrebno, iti tudi 
na vse ali nič. Vse to so lastnosti, ki krasijo 
tiste, ki na koncu pridejo na vrh. Za vrh pa je 
potrebno tudi malo sreče in mi jo želimo prav 
vsem. Hrabrosti in znanja jim ne manjka - v to 
so se prepričali vsi, ki so bili v Lizboni. 

Besedilo: Ilija Kitić



Upravni odbor sindikata SPINS je po vzoru ostalih sindikatov pred 
kratkim sprejel Pravilnik o solidarnostni pomoči SPINS, ki bo članom 
SPINS omogočal, da lažje prebrodijo težke trenutke v svojem življenju 
in premagajo ovire na poklicni poti. Člani so do solidarnostne pomoči 
upravičeni, kadar so socialno in materialno ogroženi zaradi nenadnih 
nepredvidenih dogodkov kot so bolezen, nesreča, smrt v družini, naravne 
nesreče in drugi nepredvideni dogodki. 

Pravico do solidarnostne pomoči imajo člani 
SPINS, ki so v sindikat včlanjeni vsaj 6 mes-
ecev, za izplačilo pa morajo člani sindikata iz-
polniti predpisan zahtevek, ki ga lahko najdejo 
med akti in statuti na spletni strani SPINS. 

O zahtevku odloča Upravni odbor sindikata. 
Do solidarnostne pomoči ima pravico tudi 
tisti začasno nezaposlen član, ki je bil pred 
začetkom brezposelnosti najmanj 18 mesecev 
član SPINS ter je nezaposlen že več kot tri 
mesece.

V nadaljevanju podajamo nekaj členov
pravilnika:

….

5.člen

Pravico do solidarnostne pomoči imajo člani 
SPINS, ki so včlanjeni v ta sindikat vsaj 6 mesecev 
in so socialno ogroženi.

6.člen

V smislu tega pravilnika se šteje, da je član sindi-
kata socialno ogrožen, če prihodki na družinskega 
člana za zadnje tri mesece ne dosegajo 50 % 
minimalne plače.

Pod dohodke družine štejejo zlasti prejemki 
vseh družinskih članov iz delovnega razmerja, 
priložnostno opravljenih storitev, preživnine, 
štipendije, družinski prejemki (otroški dodatki), 
nadomestila za čas brezposelnosti, prihodki iz 
kapitala …

7.člen

Solidarnostna pomoč se lahko dodeli tudi članu 
sindikata, katerega dohodki na družinskega člana 
presegajo cenzus iz 6. člena, če gre za družino 
z več šoloobveznimi otroci, ogroženost družine, 
kadar je član materialno ogrožen zaradi nenadnih 
nepredvidenih dogodkov kot so: bolezen, nesreča, 
smrt v družini, naravne nesreče in drugi nepred-
videni dogodki.

8.člen

Do solidarnostne pomoči ima pravico tudi tisti 
začasno nezaposlen član, ki je bil pred začetkom 
brezposelnosti najmanj 18 mesecev član SPINS 
ter je nezaposlen že več kot tri mesece.

9. člen

Član sindikata, ki prosi za solidarnostno pomoč, 
predloži vlogo na predpisanem obrazcu na naslov 
SPINS, Ljubljana, Dalmatinova 4,. Vlogi morajo 

biti priložena dokazila, iz katerih je mogoče 
objektivno ugotoviti, da prosilec izpolnjuje pogoje 
za dodelitev pomoči.

Upravni odbor mora o vsaki vlogi odločiti v roku 
30 dni. Odločitev upravnega odbora je dokončna 
in nanjo ni možen ugovor ali sodno varstvo.

10.člen

Višina dodeljene solidarnostne pomoči je odvisna 
od presoje socialnih razmer prosilca, praviloma pa 
naj ne bi bila nižja od polovice in ne višja od višine 
minimalne plače.
O izplačilu solidarnostne pomoči, ki presega tako 
višino, odloča upravni odbor.
Posameznemu prosilcu se lahko v koledarskem 
letu solidarnostna pomoč dodeli le enkrat. 
Izjemoma je možno solidarnostno pomoč dodeliti 
večkrat. O tem odloča upravni odbor.
Odobreno solidarnostno pomoč se lahko dodeli 
tudi v več obrokih.

11.člen

Enkratno solidarno pomoč se lahko odobri tudi 
članom družine umrlega člana sindikata, če so 
zaradi tega socialno ogroženi.
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ugodnosti





Že več let zaman opozarjamo na problematiko statusa poklicnega športnika, ki nikakor ne more veljati za športnike 
v kolektivnih športih, ki so seveda v odvisnem razmerju do svojih klubov. Če je bil omenjeni status še pred nekaj leti 
davčno ugoden s priznanimi 40-odstotnimi normiranimi stroški, pa tega danes več ne moremo trditi.

Športnik, ki je zavezanec za DDV in sam 
plačuje primerno visoke prispevke ter 
akontacijo za dohodnino, predstavlja za 
nogometne klube enak strošek, kot pa če bi 
imel klub z nogometašem sklenjeno pogodbo 
o zaposlitvi. Nogometaš bi bil tako kot vsi 
ostali delavci razbremenjen računovodskih 
opravil, ter bi se tudi tako lažje osredotočal 
na tekme in treninge. Preko davčno ugodnih 
vlaganj v poklicne sklade, bi bilo nogometašu 
tudi lahko omogočeno, da po zgledu ostalih 

držav EU poskrbi za svojo socialno varnost 
po koncu svoje športne kariere!

Pri prehodu na delovna razmerja, kar se bo 
zgodilo najkasneje v prihodnjem letu, bo 
nujno potrebno skleniti kolektivno pogodbo 
v nogometu. Minimalne zahteve za enotno 
pogodbo, ki jih je sprejela UEFA, določajo 
namreč, da mora enotna pogodba v nogome-
tu temeljiti na delovnem pravu. Po navodilih 
UEFA mora biti enotna pogodba sprejeta v 

tekmovalni sezoni 2007-2008. Le s spre-
jetjem kolektivne pogodbe Zakon o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 42-2006/2002) 
v svojem 52. členu dopušča sklepanje pogodb 
o zaposlitvi za določen čas za obdobje, ki je 
daljše od dveh let.

Da v naših razmišljanjih nismo osamljeni, 
dokazuje tudi naslednji članek avtorja 
Jerneja Podlipnika iz revije Davčno 
finančna praksa (št. 12, letnik VI, decem-
ber 2005), ki ga objavljamo v celoti!
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PRAVILNA OSNOVNA PREHRANA,
POČITEK, SPANJE IN UPORABA
PRIMERNIH DODATKOV
Verjetno vsi poznate rek »prazna vreča ne stoji pokonci«. To velja za 
povprečnega človeka, ki samo nekajkrat na leto brcne žogo, preteče nekaj 
kilometrov in seveda tudi za nogometaša, ki se vsakodnevno  znoji na 
igrišču z namenom biti boljši v tem kar počne.

Pomembnosti pravilne prehrane se ne sme 
spregledati. Vsakodnevni treningi zahtevajo 
od nogometaša, da se ta maksimalno 
regenerira, spočije mišice, zmanjša možnost 
nastanka poškodb na minimum ter pride na 
naslednji trening dobro pripravljen. 
Pa začnimo z ogrevanjem. Vsi verjetno veste, 
kakšne so posledice, če niste dobro ogreti. In 
enako se dogaja pri opuščanju najbolj 
pomembnega obroka – zajtrka.  Zajtrk je 
dejansko prvi obrok po prespani noči. Če 
vsebuje  ogljikove hidrate, beljakovine in 
kvakovostne maščobe, vas bo napolnil z 
energijo, ki jo potrebujete za dobro opravljen 
trening. Z opuščanjem zajtrka ne boste imeli 
energije, povečala se bo možnost nastanka 
poškodb, poslabšala se bo regeneracija  
oziroma obnova organizma in mišic. 

Kakšen je pravilen zajtrk?
Že prej smo omenili, da naj zajtrk vsebuje vsa 
potrebna hranila iz katerih bodo mišice 
pridobivale energijo. Sem ne 
spada skodelica kave na prazen 
želodec. Potrebno je poznati le 
nekaj osnovnih informacij, s 
katerimi si boste sestavili dober 
zajtrk. Energijo dajejo pretežno  
ogljikovi hidrati in kakovostne 
maščobe. V skupino ogljikovih 
hidratov sodijo polnozrnat kruh, 
žitarice, musliji, kosmiči, banane, 
pomaranče, keksi, riž, testenine 
itd. Večina med nami sicer za 
zajtrk noče jesti testenin, vendar 
so kot vir energije zelo 
priporočljive za športnike. 
Pozornost pri izbiri ogljikovih 
hidratov posvečajte predvsem glikemičnemu 
indeksu oz. preposto povedano, jed naj 
vsebuje čim manj enostavnega sladkorja.  
Enako velja za maščobe, ki sodijo med 
energijsko bogatejša živila, in jih telo 
nogometaša nujno potrebuje. Veliko jih dela 
napako, ker jedo preveč »slabih« maščob, ki 
nimajo nobenega koristnega učinka, le da 
redijo in povzročajo nelagodje v telesu.  Slabe 
maščobe vsebujejo salame, majoneze, paštete, 
čips, maslo, cvrtje, polnomastni siri in mleko.... 
Svetujemo vam, da raje izbirate kakovostne 
maščobe in sicer olivno, bučno, rastlinsko olje, 
lososa, tune, oreščke, mandelje ...

V naslovu piše.....in uporaba primernih 
dodatkov.  Večini se  bo postavilo vprašanje, 
kaj sploh so dodatki in kateri so primerni? 
Dodatki niso namenjeni nadomeščanju 
dnevnega jedilnika, temveč njegovi dopolnitvi. 
Z njihovo uporabo izboljšamo regeneracijo 
mišic, postanemo močnejši in vzdržljivejši ter 
boljši  v doseganju rezultatov.  Pomembnosti 
dodatkov, predvsem kakovostne izbire 
hidracijskega ter regeneracijskega napitka, bi 
se moral zavedati vsak igralec. V 
športno torbo obvezno sodi 
bidon, napolnjen z izotoničnim 
napitkom ACCELERADE, ki je 
namenjen kakovostni hidraciji, 
napolnitvi mišic z energijo, 
povečani vzdržljivosti na 
treningu in izboljšani obnovi 
mišic, že med samo aktivnostjo. 
Če ste do sedaj pili samo vodo, 
potem je skrajni čas, da 
preizkusite ACCELERADE in si 

zagotovite 
edinstveno 
prednost  pred 
ostalimi, ki 
ACCELERADA še ne uporabljajo.  
Zakaj je pomembno, da pridete 
na trening že dobro hidrirani? Iz 
prepostega razloga, mišice boste 
napolnili z energijo in tekočino. 
Ravno tema dvema dejavnikoma 
pa nogometaši ne dajejo dovolj 
velike pozornosti, zato jim pred 
začetkom treninga primanjkuje 
energije in se počutijo utrujeni 
in zaspani. 

Med samim treningom je potrebno sprotno 
dovajati tekočino in energijo. Ogljikovi hidrati 
v napitku skrbijo, da ne boste porabljali svoje 
lastne energije-zalog, s tem boste lahko 
trenirali intenzivneje in postali še bolj 
vzdržljivi.
 
Verjetno vsi poznate občutek, ko vam med 
treningom  začne primanjkovati moči, ko pade 
koncentracija in ko se začnejo pojavljati 
mišični krči. To se dogaja zaradi tega, ker ste 
izpraznili svoj glikogen v mišicah ter drugič, 
ker niste poskrbeli za dobro hidracijo telesa. 
Za dehidracijo pa velja, da morate na vsako 
uro treninga popiti do enega litra tekočine, 

kamor pa nikakor ne sodi samo voda, ampak 
izotonični napitki, ki so v primerjavi z vodo, 
veliko boljši pri zagotavljanju kakovostne 
hidracije. Eden od najbolj kakovostnih 
napitkov je napitek ACCELERADE.

Naj zaključim še z najpomembnejšim delom 
treninga – ohlajevanjem in raztezanjem. 
Verjetno vsi veste, kako zelo pomemben je ta 
del in kakšne so posledice, če tega ne opravite. 

Na naslednjem treningu boste 
imeli trde noge, pekle vas bodo 
mišice in ne boste mogli optimalno 
trenirati. Ključnih je prvih 30 
minut po končanem treningu. V 
tem času so vaše mišice najbolj 
utrujene in potrebujejo povrnjeno 
v čim krajšem času  vse, kar so 
porabile med treningom. 
Priporočamo vam izdelek 
ENDUROX R4, ki je namenjen 
popolni obnovi mišic, zapolnitvi 
glikogenskih zalog ter podpori 
imunskemu sistemu.

Zakaj je  ENDUROX R4  pomem-
ben in zakaj ravno v času 30 minut po 
treningu? Kot smo omenili je v mišicah 
shranjena energija, ki jo uporabljate za vse 
možne akcije, šprinte, brcanje, razmišljanje, 
koncentriranje kam podati žogo...To energijo 
ste med treningom porabili in jo morate 
najhitreje napolniti. Najhitreje jo boste 
napolnili, če boste takoj po treningu zaužili 
Endurox R4, ki vsebuje vse kar potrebujete, da 
se boste popolnoma regenerirali in spočili. 
ENDUROX R4 vsebuje  tudi vitamina C in E, 
ki pomagata pri ohranjanju zdravega 
imunskega sistema. To je še posebej pomemb-
no v času priprav in intenzivnega treniranja. 
Napitku so dodane tudi aminokisline BCAA, ki 
ščitijo vaše mišice, da ostanejo in postanejo še 
močnejše. 

Če želite resnično izkoristiti svoj talent in biti 
na vsakem treningu maksimalno pripravljeni, 
spočiti in osredotočeni na to, da postanete še 
boljši, potem ne pozabite, da so prehrana, 
primerni dodatki, kakovosten trening in 
seveda zadostna količina počitka ter spanja 
ključni za vsakega nogometaša.
Zapomnite si, cilj vsakega treninga je, da 
napredujete in izkoristite svoje talente!

Besedilo: Gašper Predanič
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športna prehrana



Osovnikarja
poganja TGsportlife

Matic Osovnikar, najhitrejši belec v teku na 100 metrov in Športnik leta 2006, ima novega 
sponzorja na področju športne prehrane in dodatkov – trgovino TGsportlife. Matic bo z uporabo 
vrhunske športne prehrane Accelerade, Endurox in NutraBolics dvignil svoje sposobnosti na 
najvišji nivo. 

V atletiki je ob napornih treningih uporaba prehranskih dodatkov nujna. Le tako se lahko telo 
pravilno regenerira in se napori na treningih obrestujejo. Šprinterski trening je z raznolikimi vajami 
za eksplozivnost in moč za mišice in celoten organizem še kako stresen, zato tudi Matic regen-
eraciji posveča precej pozornosti. Matic je z izdelki izjemno zadovoljen in pravi, da bo ob uporabi 
teh izdelkov vsakdo lažje in z večjim veseljem treniral in posledično zagotovo izpolnil svoje želje in 
ambicije v športu. Z izdelki Endurox, Accelerade in NutraBolics je to omogočeno na preprost in 
učinkovit način, tako da se celo Maticov trener včasih čudi, kako dobro prenaša vse napore.

osnovni nasvetiwww.spins-sindikat.si
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Člani SPINS imajo pri nakupu produktov
TG SPORTLIFE 25 % popust.



Zastavljena vprašanja so bila enaka kot lani:

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

2.	 Kako	točna	so	v	tvojem	primeru	izplačila
	 pogodbenih	obveznosti?

3.	 Kaj	meniš	o	jasnosti	pogodbenih	določil	v	tvoji	pogodbi	in		 	
	 izpolnjevanju	vseh	pogodbenih	določil	s	strani	tvojega	kluba?

4.	 Kaj	misliš	o	javni	podobi	tvojega	kluba
	 (v	medijih,	v	širšem	okolju,	med	navijači)?

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

NK Primorje z oceno 3.8 zopet bistveno 
negativno izstopa pri točnosti izplačil pogod-
benih obveznosti klubov do nogometašev. 
Brez upoštevanja te ocene bi bila letošnja 
povprečna ocena primerljiva z oceno iz leta 
2006, kar kaže, da se tudi v Sloveniji plačilne 
razmere v klubskem nogometu počasi stabi-
lizirajo in približujejo standardom razvitih 
držav EU. Deloma položaj lahko pojasnimo 
z dokončno uveljavitvijo sistema licenci-
ranja ter s spremembo Pravilnika o statusu 
igralcev NZS, ki od februarja 2006 naprej 
igralcem končno zagotavlja ustrezno zaščito. 
V prihodnosti bi lahko z uveljavitvijo garan-
cijskega sklada 1. SNL točnost in zanesljivost 
še dodatno izboljšali, kar bi povečalo zado-
voljstvo nogometašev in s tem javno podobo 
nogometnih klubov.

Kritično oceno so nogometaši prisodili tudi 
jasnosti pogodbenih določil, kar nedvoumno 
kaže na dejstvo, da je enotna pogodba, za 
katero se zavzema sindikat, v slovenskem 
nogometu nujno potrebna za ureditev 
odnosov in zmanjševanje konfliktnih situacij 
med klubi in igralci. Po sprejetju enotne 
pogodbe za 1. SNL, ki mora biti po navodilih 
UEFA med socialnimi partnerji usklajena 
do konca sezone 2007/2008 , se v tej anketi 
omenjeno vprašanje ne bo več pojavljalo.

Kot drugo najbolj kritično področje takoj za 
odnosi v klubih so nogometaši ocenili javno 
podobo klubov v medijih, širšem okolju in 
med navijači. Sicer se je ocena res za malen-
kost popravila, vendar je na voljo še veliko 
manevrskega prostora za napredovanje. Velik 
del krivde v tem delu sindikat zopet vali na 
delovanje Združenja 1. SNL, slovenskih 
klubov ter predvsem Nogometne zveze 

Slovenije. Ti očitno pri trženju in medijski 
podobi še vedno ne delujejo optimalno, kar 
seveda zavira razvoj nogometa v Sloveniji. 
V letu 2007 je napovedana nova oddaja o 1. 
SNL na nacionalni televiziji, pričakovati pa je 
tudi, da se bodo napori glavnega pokrovitelja 
1. SNL, podjetja Telekom kmalu obrestovali, 
zato verjamemo v bistveno izboljšanje medi-
jske podobe nogometa v Sloveniji.

Lovorika najbolje organiziranega kluba 
je letos pripadla Domžalam, ki so za 20 
glasov prehitele lanskoletnega zmagovalca 
Gorico, pri tem pa je zanimivo, da so le 
štirje nogometaši Domžal glasovali za svoj 
klub, pri Gorici pa so vsi, z izjemo enega 
nogometaša, glasovali za Gorico.

Rezultati torej govorijo svojo zgodbo, ki 
jo morajo odgovorni nogometni funkcio-
narji vsekakor vzeti resno!

Domžale 61
Gorica 41
Maribor 25
Interblock 8
Celje 7
Nafta 2
Drava 2
Bela Krajina, Koper, Primorje
niso dobili glasov

Najbolje	organizirani
slovenski	nogometni	klubi,
po	mnenju	nogometašev	1.	SNL

Drugo leto zapored so nogometaši prve 
slovenske nogometne lige sodelovali pri 
anonimni anketi sindikata SPINS o razmerah 
v klubskem okolju, v katerem treni-
rajo in tekmujejo. V vodstvu sindikata smo 
prepričani, da pridobljeni rezultati kažejo 
realno podobo o stanju v klubskih sredi-
nah, ki je niso olepšali klubski predstavniki 
ali popačili različni komentarji v javnih 
medijih. V aprilu 2007 je v anketi sodelovalo 
159 nogometašev, ki so odgovarjali na pet 
vprašanj. V sindikatu SPINS razočarani 
ugotavljamo, da je s skupno povprečno oceno 
5.59 pri presoji odnosov med nogometaši 
in klubsko upravo opazen viden padec glede 
na leto 2006, kar je po mnenju sindi-
kata največja ovira pri razvoju slovenskega 
nogometa. Okorele klubske strukture se 
še vedno niso prilagodile novonastalim 
tržnim razmeram v nogometu ter ne sledijo 
smernicam, ki jih začrtuje sistem licenci-
ranja in razvijajo sindikati nogometašev v 
sodobnem nogometu. Ne zadostuje, da klub 
zadovolji le strokovne kriterije licenčnega 
oddelka NZS, za razcvet nogometa je mnogo 
pomembnejše, da so vzpostavljeni ustrezni 
odnosi in medsebojno spoštovanje med 
klubsko upravo in neposrednimi akterji na 
igrišču, nogometaši. Brez te sinergije je za-
man pričakovati, da bodo nogometaši na ze-
lenicah igrali in ustvarjali privlačen nogomet, 
ki bo polnil slovenske stadione. Nogometaši 
in nogometni klubi morajo za dobro igro 
in rezultate po domače “dihati in živeti 
skupaj”, vse drugo je na dolgi rok dokazano 
obsojeno na neuspeh. Najslabše rezultate so 
pričakovano dosegli klubi, ki s sindikatom 
SPINS nimajo najboljšega sodelovanja, kot so 
NK Koper z najnižjo oceno nasploh 3.26 ter 
NK Primorje z oceno 3.88, takoj za njima pa 
sledi NK Celje. Kot zanimivost naj omenimo, 
da sta NK Primorje in NK Celje edina kluba, 
kjer se predstavniki sindikata SPINS sploh še 
niso sestali z nobenim od trenutnih predsed-
nikov klubov. Sliko odnosov znotraj klubov 
si bralci lahko ustvarite sami, socialni dialog 
v teh dveh klubih pa ne bi mogel biti na 
nižji ravni. Zanimiva je tudi zelo slaba ocena 
6 s strani nogometašev letošnjih prvakov 
Domžal, ki ne sledi rezultatskim uspehom 
kluba in je lahko tudi opozorilni signal, da na 
relaciji nogometaši - klubska uprava le ni vse 
tako, kot bi moralo biti.

NA	REPU	
PRIMORJE,
KOPER	IN	CELJE
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Interblock

Maribor

Nafta	Lendava

Gorica

Bela	Krajina

Drava	Ptuj

Domžale

Celje

Koper

Primorje

8,568

8,404

8,321

8,171

7,544

7,385

7,074

6,054

5,167

4,206

odgovorov 1. 2. 3. 4. povprečje

Anketa o slovenskih nogometnih klubihLestvica druga ne vrste! 
Spoštovani nogometaš, 

pred teboj je že drugo leto zapored anketa, s katero nas zanima, kakšno je stanje v slovenskih 
nogometnih klubih skozi tvoj pogled, od izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, pa do javne podobe 
kluba, v katerem treniraš.   

Prosim izpolni to anonimno anketo in prispevaj k boljšemu delovanju klubskih struktur. Na vsako 
vprašanje lahko odgovoriš z oceno v razponu od 1 do 10 (10  - najbolj pozitivna ocena)!  (vpiši ime svojega kluba)    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1. Ali misliš, da so možnosti sporazumevanja in posredovanja mnenj v tvojem 
klubu med igralci in klubsko upravo dobra?
OCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Kako to na so v tvojem primeru izpla ila pogodbenih obveznosti? 
OCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Kaj meniš o jasnosti pogodbenih dolo il v tvoji pogodbi in izpolnjevanju vseh 
pogodbenih dolo il s strani tvojega kluba? 
OCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Kaj misliš o javni podobi tvojega kluba (v medijih, v širšem okolju, med 
navija i)?

OCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Kateri nogometni klub v Sloveniji je po tvojem mnenju najbolje organiziran? NK  ________________________________________ 

ANKETA	O	SLOVENSKIH	NOGOMETNIH	KLUBIH
Povprečna	ocena	odgovorov	od	1	do	4,	po	klubih

ANKETA	O	SLOVENSKIH	NOGOMETNIH	KLUBIH
Povprečja	ocen,	za	posamezna	vprašanja

Interblock 10	 8,364	 9,909	 8,091	 7,909	 8,568

Maribor 13	 7,077	 9,385	 8,231	 8,923	 8,404

Nafta Lendava 21	 8,048	 9,238	 8,524	 7,476	 8,321

Gorica 19	 7,368	 9,684	 8,526	 7,105	 8,171

Bela Krajina 17	 7,647	 8,412	 8,353	 5,765	 7,544

Drava Ptuj 13	 7,231	 6,538	 7,615	 8,154	 7,385

Domžale 17	 6,000	 8,000	 7,647	 6,647	 7,074

Celje 18	 5,429	 6,643	 6,571	 5,571	 6,054

Koper 15	 3,267	 6,733	 5,933	 4,733	 5,167

Primorje 17	 3,882	 3,824	 5,412	 3,706	 4,206

Skupaj 160	 5,590	 6,870	 7,480	 6,590	 6,900
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Za naše člane hočemo nezgodno zava-
rovanje, ki bi le tem zagotovilo večjo varnost 
pri načrtovanju njihove športne kariere. 
Predvsem nas zanima zavarovanje v primeru 
poškodbe, ki povzroči trajno nesposobnost 
športnika in s tem onemogoči nadaljevanje 
njegove poklicne športne poti. Pri tem mora 
zavarovalna premija pokrivati ustrezno viso-
ko zavarovalnino, ki bo športniku omogočala 
prekvalifikacijo v drug poklic oziroma us-
trezno nadomestilo za izgubljen dohodek.

Iz navedenih razlogov smo se za pomoč ob-
rnili na nekaj drugih nogometnih sindikatov 
iz EU, ki so nam  rade volje pomagali in pred-
lagali nekaj svojih partnerskih zavarovalnic. 
Angleški sindikat PFA nas je povezal z eno 
največjih zavarovalnic na svetu, ki nas je 
s svojo ponudbo res prijetno presenetila. 
Pogoji zavarovanja so preprosto povedano 
nekajkrat boljši kot katera koli druga po-
nudba slovenske zavarovalnice, je pa tudi res, 
da je v tej ponudbi postavljen pogoj, da se 
morajo zavarovati vsi nogometaši v 1. SNL.

Kmalu pričakujemo drugo ponudbo s 
strani partnerske zavarovalnice avstrijskega 
sindikata VdF, katerega predstavniki so nas 
»potolažili«, da so tudi sami porabili več kot 
štiri leta za pridobitev primernega nezgod-
nega zavarovanja.

Z anketo, ki je bila opravljena v aprilu 2007, 
smo hoteli ugotoviti, koliko nogometašev v 
Sloveniji že ima sklenjeno nezgodno zava-
rovanje ter pod kakšnimi pogoji. 
Analiza rezultatov je pokazala, da ima v prvi 
ligi več kot polovica anketirancev sklenjeno 
nezgodno zavarovanje, zavarovalne premije 
pa se gibljejo tja do 150 evrov za najvišjo 
zavarovalno vsoto 120.000 evrov. Tukaj je 
potrebno vedeti, da so v Sloveniji najvišje 
zavarovalne vsote izplačane le v primeru 100 
% invalidnosti. Zavarovalnice iz tujine pa 
enake najvišje zavarovalne vsote za prim-
erljive zavarovalne premije, izplačajo že za 
trajno nesposobnost za nadaljevanje športne 
kariere, kar je vsekakor neprimerljivo boljša 
ponudba.
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Že več let si vodstvo sindikata SPINS neuspešno prizadeva za ustrezno nezgodno zavarovanje za
slovenske nogometaše. V ta namen smo opravili številne razgovore z največjimi zavarovalnicami v
Sloveniji, prvi sestanek z zavarovalnico Grawe sega še v leto 2004. Da bi končno pridobili primerno 
zavarovalno ponudbo, smo v marcu 2007 vsem slovenskim zavarovalnicam poslali naše povpraševanje in 
ponovno ugotovili, da zavarovalnice v Sloveniji zavarovanja pod pogoji, ki smo jih predvideli, ne morejo 
oziroma ne želijo ponuditi.



1. SNL
skupaj anketiranih 150
zavarovanih 77
povp. zavarovalna vsota 55.777,78 €
povp. zavarovalna premija 72,80 €
ZAVAROVALNICE
TRIGLAV 35
ADRIATIC 14
MERKUR 12
ZAVAROVALNICA MARIBOR 9
TILIA 3
GENERALI 1
GRAWE 1
CROATIA OSIGURANJE 1
ZAGREB OSIGURANJE 1

2. SNL
skupaj anketiranih 101
zavarovanih 40
povp. zavarovalna vsota 32.500,00 €
povp. zavarovalna premija 33,40 €
ZAVAROVALNICE
TRIGLAV 20
ADRIATIC 14
MERKUR 3
ZAVAROVALNICA MARIBOR 1
GENERALI 1
ALIANZ 1

nezgodna zavarovanjawww.spins-sindikat.si
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V anketi, ki so jo izpolnjevali slovenski nogometaši, so bila postavljena naslednja vprašanja:

1.  Ali imaš sklenjeno individualno nezgodno zavarovanje?2.  Če imaš, s katero zavarovalnico?3.  Koliko znaša višina mesečne premije?   4.  Koliko znaša najvišja zavarovalna vsota?  

Podrobneje bomo vse zavarovalne ponud-
be predstavili v novembrski številki naše 
revije, naši člani pa se bodo na decembrski 
skupščini SPINS lahko sami odločili o izbiri 
enotnega nezgodnega zavarovanja, ki naj 
bi nato predvidoma veljalo za vse poklicne 
nogometaše v Sloveniji.
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Kako spremljate razpletanje in ‘’razvoj’’ 
tovrstnih težav profesionalnih nogomet-
nih igralcev v Sloveniji?
Prav navedena kakovost pogodb je ključna. Spor 
vedno nastane tedaj, ko se pogodbeni stranki ne 
dogovorita dovolj natančno ali ko ne predvidita 
vseh situacij. Zato se pridružujem stališču o enot-
ni, standardizirani pogodbi, ki bi jo bilo mogoče 
ustrezno dopolnjevati z dodatnimi določili. Do 
tedaj igralcem svetujem, naj ne podpisujejo vse-
ga, kar jim klubi ponudijo. Predhoden pregled po-
godbe pravnika, ki se spozna na športne predpise, 
lahko dostikrat prepreči kasnejše zaplete. Posebno 
vprašanje je usklajenost pogodb z zakonodajo, 
pravilniki NZS in predpisi UEFE. Temu področju 
bi morala NZS in klubi posvečati več pozornosti. 
Sodne prakse o nekaterih bistvenih vprašanjih, ki 
zadevajo status igralcev, pri nas žal še ni.    

Kaj menite o prigodah v slovenskem no-
gometu, ki se dotikajo vašega delovnega 
področja? 
Slaba organiziranost in izostanek dolgoročne 
vizije v večini slovenskih klubov se odraža tudi v 
odnosih z igralci. Vse preveč je zanesenjaštva, ust-
nih obljub, zgolj delnega izpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti, enoletnih sponzorjev….. Problem je 
seveda sistemski in pogojen s skromno alokacijo 
kapitala v slovenskem športu. A o tem kdaj drugič.

Kaj bi se dalo izboljšati, kje še prežijo na 
nogometaše nezaželene ovire in pasti? 
Ob spremljanju prestopov igralcev v tujino – pa ne 
samo pri nas - se mi mnogokrat zdi, da se igralci 
precenjujejo in da so žrtve svojih agentov. Vsak 
igralec bi moral realno oceniti lastno vrednost in 
prestopiti v klub, v katerem se bo lahko izkazal 

oziroma vsaj dolgoročno igral. Vedeti je treba, da 
večji klubi kupujejo »na zalogo«, ne da bi resno 
računali na vse. Velik trenutni zaslužek v klubu, 
v katerem igralec ne igra, je lahko usoden za 
njegovo kariero   

Tudi sami igrate nogomet?
Zelo rad. Velikega še raje kot malega. S kolegi 
smo organizirali društvo Ljubljana Lawyers, v 
okviru katerega nastopamo v veteranski ligi in se 
udeležujemo nogometnih prvenstev pravnikov, 
evropskih in svetovnih. Imamo selektorja, drese, 
rezervirano igrišče….. Razmišljali smo celo o 
vključitvi v peto slovensko ligo. Rahla zasvojenost.   

Kateri je vaš najboljši nogometaš na 
svetu/Sloveniji in najljubši klub na svetu/
Sloveniji?
Ne obstaja objektivno najboljši nogometaš. 
Vedno nas s svojimi goli, driblingi, hitrostjo ali 
disciplino v igri navduši nekdo, s katerim se 
lahko poistovetimo in ga kujemo v zvezde. In 
smo se pripravljeni ure prerekati, da je boljši od 
onega drugega. In prav je tako. V otroštvu je bil 
Maradona bog. Želel sem celo izgledati kot on. Ni 
se ravno uresničilo….k sreči. Tehnika in fizična 
moč Zidana sta sodobni nogomet dvignila na višjo 
raven. Njegova eleganca in optimalnost rešitev 
sta neponovljivi. Dejstvo, da v Sloveniji nimam 
najljubšega igralca, pove verjetno vse o market-
ingu naše lige. Najljubši klub? Samo en. Hajduk. 
Forever&worldwide!

Morebiten vzdevek: nekajkrat je že kazalo 
nanj (Duda, Davc….), a se noben ni prijel

Starost: 32 let

Poklic: odvetnik, od leta 2002 zaposlen v 
Odvetniški družbi Dobravc Tatalovič & partnerji 

Izobrazba: Diplomiral sem leta 1998 na Pravni 
fakulteti v Ljubljani, še na stari lokaciji. Kot 
sodniški pripravnik sem leta 2001 opravil državni 
pravniški izpit in se zaposlil v SKB banki. Kmalu 
sem se odločil za odvetništvo, s katerim se še 
vedno ukvarjam. 

Kdaj ste pristopili h komisiji za status 
igralcev NZS?
Gre za komisijo za status igralcev Združenja 1. 
SNL. V njej sem začel sodelovati pred dvema leto-
ma, in sicer na povabilo Dejana Stefanoviča, ki se 
zavzema za strokovno in objektivno odločanje o 
sporih med igralci in klubi. Menim, da nam je to 
do neke mere uspelo. Vendar bi bilo delo komisije 
lahko še učinkovitejše, če bi bile njene pristojnosti 
širše, postopek odločanja pa natančneje urejen. 
Osebno navijam za vzpostavitev vsesplošne nogo-
metne arbitraže pri NZS.      

Zakaj ste se odločili za takšen korak?
Delovanje v okviru komisije se mi zdi normalen 
potek dogodkov. Od malega brcam žogo in sprem-
ljam prenose tekem. Ni treba posebej poudarjati, 
kakšna strast je lahko »fuzbal«. Po tem, ko sem 
se poklicno usmeril v pravo, mi soodločanje o 
pravicah nogometašev pomeni zanimivo postran-
sko dejavnost, v okviru katere združujem stro-
kovno znanje in veselje do nogometa. Morda me 
prav ukvarjanje s problemi nogometašev potolaži, 
da nisem nadaljeval s treniranjem nogometa.  

Katero je vaše delovno področje pri 
komisiji za status igralcev NZS?
Člani komisije nismo zadolženi za določena 
področja. Skupno obravnavamo posamezne 
primere, ki pa jih zadnje čase ni prav veliko. Ne 
vem, ali je to dobro ali slabo. Precej nesoglasij 
med igralci in klubi se uredi »kvazi« sporazumno, 
v škodo igralcev. To je po svoje razumljivo, saj želi 
igralec čim prej nadaljevati s kariero. Vendar na 
ta način problemi ostajajo nedorečeni in klubi 
lahko nepravilnosti ponavljajo tudi v bodoče.  

Se še spominjate vašega prvega delovnega 
primera, ki ste ga opravljali v prid SPINS?
Prvega ne več. Pač pa se spomnim primera 
precej znanega slovenskega nogometaša. Šlo 
je za vprašanje, ali je igralec dolžan plačati 
nadomestilo (odškodnino) za prestop v tuj klub. 
Pogodba med njim in klubom je bila tako slaba in 
terminološko nedosledna, da je dovoljevala več 
pravnih interpretacij. Kasneje so zadevo rešili 
sporazumno. 
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Morebiten vzdevek: Erma

Starost: 1974 letnik, torej 33 let

Poklic: vodja področja upravljanja s tveganji v 
Hypo Alpe-Adria-bank d.d. risk manager, pričel 
avgusta 2005

Izobrazba: dipl. iurist s pravosodnim izpitom, 
diplomiral leta 1998, pravosodni izpit opravil l. 
2003

Kdaj ste pristopili h komisiji za status 
igralcev nzs? V sezoni 2005/2006 in sicer h 
komisiji združenja 1. SNL

Zakaj ste se odločili za takšen korak? 
Na osebno zaprosilo predsednika SPINS, zaradi 
osebne ljubezni do nogometne igre ter zaradi želje 
po ureditvi razmer v slovenskem nogometu.   

Katero je vaše delovno področje pri 
komisiji za status igralcev NZS? Člani 
v komisiji ne pokrivamo posameznih področij, 
temveč odločamo kot kolektivni organ o vseh 
zadevah, za katere smo pač pristojni po veljavnih 
pravilnikih. 

Se še spominjate vašega prvega delovnega 
primera, ki ste ga opravljali v prid SPINS? 
Nisem povsem prepričan, čeprav dejansko res 
ni bilo veliko primerov. mislim, da je šlo za 
nek odškodninski spor med nk maribor branik 
in nk drava zaradi prestopa nekega mlajšega 
nogometaša. 

Kako spremljate razpletanje in ‘’razvoj’’ 

tovrstnih težav profesionalnih nogomet-
nih igralcev v sloveniji? V bistvu me veseli, da 
imamo člani komisije vsako leto vse manj zadev v 
obravnavi, kar jasno kaže na izboljšanje razmer 
v Slovenskem nogometu. Gotovo gre razloge za 
občutno zmanjšan pripad zahtevkov iskati v 
sprejetem pravilniku o licenciranju, prav tako pa 
ne smemo pozabiti na trud vložen s strani vodstva 
SPINS.

Kaj menite o prigodah v slovenskem 
nogometu, ki se dotikajo vašega de-
lovnega področja? Kot sem že omenil, zadeva 
se generalno izboljšuje. sam pa tudi ocenjujem, 
da naša komisija dobro opravlja svoje delo, saj se 
ne spomnim primera, da bi bila katera od naših 
odločb uspešno razveljavljena oz. spremenjena s 
strani instančnih organov.   

Kaj bi se dalo izboljšati, kje še prežijo na 
nogometaše nezaželene ovire in pasti? 
Uvedba enotne pogodbe za igranje nogometa bo 
pripomogla k dodatni ureditvi razmerij v slov-
enskem nogometu, kar bo verjetno še zmanjšalo 
število sporov, o katerih bo odločala naša 
komisija. Prav tako pa bi morala biti ena izmed 
vodilnih nalog zaposlenih v športu, čimprejšnja in 
ustreznejša ureditev statusa športnikov s pomočjo 
spremembe pozitivne zakonodaje v RS.   

Tudi sami igrate nogomet? Seveda, vendar 
žal le toliko, kolikor mi to dopuščajo službene 
obveznosti, pa tudi zdravstveno stanje, saj sem v 
zadnjih letih pogosto poškodovan.  

Kateri je vaš najboljši nogometaš na 
svetu/Sloveniji in najljubši klub na svetu/
Sloveniji? Igralec: overall Zidane (trenutno 
Kaka) / E. Demirovič. Nisem goreč navijač enega 
samega kluba, intimno pa razlikujem med klubi, 
ki jih spoštujem in tistimi, ki so mi pač prilju-
bljeni. 

Pravniki SPINS na konferenci RFEF 
v Madridu na temo športne arbitraže CAS
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Starost: 32 let

Poklic: Odvetnik Janez Pejovnik, Slovenska 
cesta 29, 1000 Ljubljana 

Po opravljenem pripravništvu v pravni pisarni 
v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana ter 
opravljenem sodniškem pripravništvu na Višjem 
sodišču v Ljubljani sem bil najprej od oktobra 
2002 do oktobra 2003 zaposlen kot odvetniški 
kandidat pri Odvetniški družbi Toš in partnerji 
op., d.n.o. Ljubljana, nato pa od novembra 2003 
odvetniški kandidat pri odvetniku Juriju Dolžanu 
iz Ljubljane; vse do marca 2006, ko sem odprl 
lastno pisarno.

Izobrazba: Univerzitetni diplomirani pravnik, 
diplomiral sem leta 1998 na Pravni fakulteti 
v Ljubljani in leta 2002 opravil tudi pravniški 
državni izpit.

Kdaj ste pristopili h komisiji za status 
igralcev?
V Komisijo za status igralcev pri Nogometni zvezi 
Slovenije sem bil imenovan leta 2005 za obdobje 
od leta 2005 do 2009.

Zakaj ste se odločili za takšen korak?
Kot odvetnik, ki obožuje šport, sem tako kar 
najbolj učinkovito združil teorijo in prakso. Vseka-
kor pa tudi zato, ker mi ni vseeno za razmere v 
slovenskem nogometu, ki sem jih lahko spremljal 
preko predsednika SPINS Dejana Stefanoviča, 
ko je še aktivno igral nogomet v Sloveniji. S 
sodelovanjem v komisiji želim tako pripomoči, 
da se pravice slovenskih nogometašev zaščitijo 
in približajo tistim, ki jih uživajo nogometaši v 
tujini.

Katero je vaše delovno področje pri 
Komisiji za status igralcev NZS?
Kot član komisije sodelujem pri vseh odločitvah, 
skladno s Pravilnikom o registraciji in statusu 
igralcev (PRSI). Torej glede statusa igralca, vel-
javnosti pogodbe med profesionalcem in klubom, 
nadomestila in višine nadomestila, upravičenosti 
odstopa od pogodbe zaradi pravnega in športnega 
razloga, odškodnine zaradi enostranskega ods-
topa od pogodbe ter spora zaradi neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti.

Se še spominjate vašega prvega delovnega 
primera, ki ste ga opravljali v prid SPINS?
V Komisijo za status igralcev NZS sem bil sicer 
res imenovan na pobudo SPINS, kar pomeni, da 

se še posebej zavzeto trudim za celovito varovanje 
pravic in obveznosti nogometašev (tako amaterjev 
kot profesionalcev), seveda pa kot pravnik v celoti 
spoštujem naš “statut”, se pravi PRSI.

Moji prvi primeri, pri katerih sem sodeloval kot 
član komisije, so se nanašali na ugotovitev statusa 
igralca (tedaj se je status delil še na amaterje in 
neamaterje - danes profesionalce), kar se je tudi 
v prihodnje izkazalo kot najpogostejša tematika 
primerov, ki jih obravnava naša komisija.

Kako spremljate razpletanje in “razvoj” 
tovrstnih težav profesionalnih nogomet-
nih igralcev v Sloveniji?
Že vse od začetka mojega sodelovanja pri NZS 
opažam, da tako NZS kot SPINS delata v korist 
slovenskih nogometašev. Seveda pa je potrebno še 
kar precej postoriti, da bodo slovenski nogometni 
igralci zavarovani ter obravnavani podobno, 
kot so njihovi kolegi v tujini. V komisiji smo že 
nekajkrat ugotovili, da je PRSI glede določenih 
vprašanj premalo dodelan in da je potreben kar 
precejšnje prenove.

Kaj menite o prigodah v slovenskem no-
gometu, ki se dotikajo vašega delovnega 
področja?
Obstajajo posamezna področja našega obravna-
vanja, za katera menim, da bi jih bilo potrebno v 
celoti uskladiti s smernicami FIFA. Naj omenim le 
problem odškodnin pri prestopih amaterjev.

Kaj bi se dalo izboljšati, kje še prežijo na 
nogometaše nezaželene ovire in pasti? 
Pravzaprav gre za klasične probleme celotnega 
slovenskega športnega področja, od infrastruk-
ture do celovite ureditve “delovnega” statusa 
nogometašev. Celoten proces, ki zahteva sode-
lovanje ne samo SPINS in NZS, temveč širše 
politične in strokovne javnosti. 

Tudi sami igrate nogomet? 
Vsekakor. Sem navdušen rekreativni igralec 
nogometa in član nogometne ekipe “Ljubljana 
Lawyers”, s katero se udeležujemo odvetniških 
prvenstev po vsem svetu ter tako združujemo 
šport, poklic in zabavo. V Sloveniji pa sodelujemo 
v eni ljubljanskih rekreativnih lig ter skozi vse 
leto vzdržujemo formo za težke mednarodne 
preizkuse.

Kateri je vaš najboljši nogometaš na 
svetu/Sloveniji in najljubši klub na svetu/
Sloveniji?
Kot Ljubljančan v vseh športih že od malega navi-
jam za Olimpijo ter seveda za našo reprezentanco 
in sem navdušen, da ponovno prihaja novi val 
mladih nogometašev, ki bo (spet) dokazal, da se v 
Sloveniji igra izvrsten nogomet. Od tujih klubov 
pa sem zvest privrženec španskega nogometa ter 
predvsem Barcelone, kjer me zaradi svoje bor-
benosti, nepopustljivosti in srčne igre navdušuje 
zlasti Carles Puyol.

ČLAN KOMISIJE ZA STATUS IGRALCEV PRI NZS
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Kako postati član SPINS?

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

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

Članarina

Letna obveznost za člane 
za sezono 2007/2008 
je 50 EUR za amaterske 
igralce oziroma 100 EUR 
za profesionalne igralce.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ker ima SPINS močno pravno mrežo 
sedmih vrhunskih odvetnikov.

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

Ker se SPINS zavzema za ustano-
vitev garancijskega sklada za izplačilo 
neplačanih plač in posebnega poklicnega 
fonda z davčnimi olajšavami za socialno var-
nost po koncu poklicne športne kariere.

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

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

Ker si kot član vsako leto po koncu jesen-
skega dela tekmovalne sezone vabljen na 
Nogometno galo SPINS XI.

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

Podatki za plačilo s položnico so:

- Sindikat profesionalnih igralcev nogo-
meta Slovenije - SPINS, Topniška cesta 
33 b, 1000 Ljubljana 
- Št. TR. računa: 29000-0055198386
- Namen: plačilo članarine za sezono 
2007/08

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

avgust 2007članstvo v SPINS
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Vsi udeleženci kongresa FIFPro 2006 na legendarnem stadionu Maracana v Rio de Janeiru

karikaturawww.spins-sindikat.si
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