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Izvleček
Zgodovina, razvoj in uporaba slovenskega nogometnega besedišča
Magistrsko delo se osredotoča na tri segmente: na uporabo nogometnega besedišča v
Slovenskem pravopisu in Slovarju slovenskega knjižnega jezika; na razvoj slovenske nogometne
terminologije do leta 1940 v slovenskih časopisih; na uporabo vzdevkov nogometnih klubov in
reprezentanc v slovenskih spletnih medijih v obdobju 2010–2017. Zanimalo nas je predvsem
kdaj in kako se nogometno besedišče začne pojavljati v zgoraj navedenih jezikovnih priročnikih,
kako so časopisi do leta 1940 uporabljali nogometno besedišče, iz katerih jezikov so besede
prevzemali ter kako se danes slovenski spletni mediji odločajo za uporabo vzdevkov klubov in
reprezentanc. Ali uporabljajo le-te citatno ali pa jih prevajajo oz. podomačijo? Za lažje
razumevanje razvoja slovenskega nogometnega jezika je v magistrsko delo vključena tudi kratka
zgodovina nogometa na Slovenskem in v sosednjih državah.
Ključne besede: slovenski nogomet, nogometna terminologija, razvoj slovenskega nogometnega
besedišča, jezikovni priročniki, časopisi, spletni mediji
Abstract
The history, development, and use of Slovene football terms
This master’s thesis investigates three key topics: 1) the use of Slovene terms in the Slovene
Normative Guide and Standard Slovene Dictionary; 2) the development of Slovene terminology
in Slovene newspapers until 1940; and 3) the use of nicknames of clubs and national teams in
Slovene online media from 2010 to 2017. The main focus was to establish when and how
Slovene football terminology started to appear in these dictionaries, how the newspapers used
football terms until 1940, which languages the terms were adopted from, and how online media
write the nicknames of football clubs and national teams today—that is, whether they cite,
translate, or adapt them. In order to facilitate understanding of the development of Slovene
football terminology, this master’s thesis also includes a brief history of football in Slovenia and
neighboring countries.
Keywords: Slovene football, football terminology, development of Slovene football terms,
reference sources, newspapers, online media
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1 Uvod
Nogomet je eden tistih športov, ki redko koga pusti ravnodušnega. Igrajo ga povsod, najbolj
priljubljen pa je v Južni Ameriki in Evropi. Šport kot ga poznamo danes, se je začel razvijati v
drugi polovici 19. stoletja v Angliji. Zelo priljubljen je tudi v Sloveniji, o njem se veliko piše v
medijih, včasih pa se pojavlja tudi izven športnega konteksta.
Pričujoče magistrsko delo se osredotoča predvsem na slovensko nogometno besedišče, ki se je
razvilo skupaj s športom, ko je le-ta prišel v stik s slovenskim prostorom. Delo je razdeljeno na
dva dela. V prvem delu bomo naredili kratek pregled zgodovine nogometa na Slovenskem in v
sosednjih državah, saj nam bo to pomagalo pri razumevanju in analizi rezultatov v nadaljevanju.
V drugem delu bomo naredili kratek pregled treh segmentov: pojavljanja nogometnega besedišča
v jezikovnih priročnikih, razvoja nogometnega besedišča v časopisnih medijih do leta 1940 in
aktualnega stanja uporabe vzdevkov za nogometne klube in reprezentance v pisnih spletnih
medijih.
V prvem segmentu bomo preverili, kdaj se beseda nogomet prvič pojavi v jezikovnem
priročniku. V nadaljevanju bomo opazovali nogometno besedišče v Slovenskem pravopisu
(izdaje 1899, 1920, 1935, 1950, 1962 in 2001) ter v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Tu
nas bo zanimalo še, ali se zadetki za besedo nogomet razlikujejo v SSKJ 1 in SSKJ2, ki je druga,
dopolnjena in deloma prenovljena, izdaja slovarja iz leta 2014.
V drugem segmentu bomo preučili slovenske časopise med leti 1905 in 1940 ter navedli osnovno
nogometno besedišče, ki se pojavlja v člankih o nogometnih tekmah. To besedišče bomo kasneje
tudi skupno analizirali in preverili, iz katerega jezika je bilo uporabljenih in prevzetih največ
besed. Poskušali bomo upoštevati več časopisov, da bi zajeli večje število novic in besedišča.
V tretjem segmentu bo v ospredju uporaba vzdevkov za klube in reprezentance. Vzdevki so v
nogometu zelo pogosti, najdemo pa jih tudi v drugih športih. Zanimalo nas bo, ali slovenski
spletni mediji le-te uporabljajo citatno ali pa jih prevajajo ter kako pogosto jih uporabljajo. Pri
vzdevkih za klube smo omejili iskanje na obdobje med letoma 2016 in 2017, za reprezentance pa
smo obdobje razširili, in sicer od leta 2010 do leta 2017, saj so reprezentance v ospredju
predvsem v času evropskih in svetovnih prvenstev.
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2 Zgodovina nogometa
V tem poglavju je predstavljena zgodovina nogometa na Slovenskem od začetkov do časa po
osamosvojitvi Republike Slovenije in kratka zgodovina nogometa v sosednjih državah – v
Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem.
2.1 Zgodovina nogometa na Slovenskem
V tem poglavju se bomo posvetili zgodovini nogometa v slovenskem prostoru od samih začetkov
konec 19. stoletja do časa po osamosvojitvi Slovenije leta 1991.
Začetki razvoja nogometa v slovenskem prostoru segajo v čas, ko je bila Slovenija še del avstroogrske monarhije. Takrat so začeli nastajati prvi slovenski nogometni klubi. Po razpadu
monarhije je Slovenija postala del Kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov, v tem času pa je
nastala predhodnica današnje Slovenske nogometne zveze. Slovenska nogometna zveza je bila
ena od podzvez v Jugoslovanski nogometni zvezi v času Kraljevine Jugoslavije in kasnejši
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Poleg domačih tekmovanj so slovenski klubi igrali
tudi na jugoslovanskih turnirjih in ligah. Že od ustanovitve Ljubljanske nogometne podzveze pa
so imeli Slovenci tudi svojo neuradno reprezentanco, čeprav je bila na mednarodni ravni
zastopana z jugoslovansko reprezentanco, kjer so lahko igrali tudi slovenski igralci. Po
osamosvojitvi Slovenije je nastala Slovenska nogometna zveza, ki je bila sprejeta v Mednarodno
in Evropsko nogometno zvezo. Danes je slovenska državna reprezentanca uradna predstavnica
Slovenije na mednarodnih tekmovanjih.
Slovenski nogomet pred osamosvojitvijo
Pravi razvoj organiziranega nogometa na Slovenskem se je začel po letu 1909, ko je Stanko
Bloudek iz Prage prinesel prvo nogometno usnjeno žogo, nogometne čevlje in drese. Leta 1910
je bil v Ljubljani ustanovljen prvi dijaški nogometni klub v Ljubljani SK Hermes, leto kasneje pa
še prvi »pravi« nogometni klub v Ljubljani, tj. SK Ilirija (Stare 1991: 8–9). Datum 9. maj 1911 je
pomemben predvsem zato, ker je SK Ilirija prvi nogometni klub, ki so ga ustanovili Slovenci.
Pred tem letom so na Slovenskem že obstajali nekateri nogometni klubi, ki pa so jih ustanovili
Nemci ali pa Madžari, takratni sodržavljani v avstro-ogrski monarhiji (ND Ilirija). Primera takih
2

nogometnih klubov sta NK Nafta, ki so ga Madžari ustanovili v Lendavi leta 1903 (Nafta 1903)
in NK Cillier Athletik-klub Eiche, ki so ga ustanovili Nemci v Celju leta 1906 (NK Celje).
Vseeno pa so tudi ti klubi prispevali k razvoju in širjenju nogometa na slovenskem ozemlju. Pred
vojno je nastal še en nogometni klub v Ljubljani, tj. NK Slovan, leta 1913.
Med prvo svetovno vojno se je razvoj slovenskega nogometa ustavil. SK Ilirija je po vojni leta
1919 ponovno obnovila delovanje, leta 1918 je nastala nogometna sekcija SK Primorje (Stare
1991: 7). V 20-ih letih 20. stoletja je bilo ustanovljenih že več klubov, tako da se je leta 1920
rodil Ljubljanski nogometni podsavez ali Ljubljanska nogometna podzveza – predhodnica
Slovenske nogometne zveze. Istega leta so organizirali tudi prvo slovensko prvenstvo v
nogometu (Stare 1991: 9). Sama Podzveza, kot nakazuje tudi ime, ni bila samostojna, ampak je
bila del Jugoslovanske nogometne zveze. To so Hrvati ustanovili leta 1919, ker so sledili ideji,
da bodo združeni v eni skupni organizaciji lahko postali člani Mednarodne nogometne zveze in
imeli eno skupno reprezentanco, ki bi Jugoslavijo predstavljala na mednarodni ravni. S tem pa so
možnost za igranje na mednarodnih tekmah dobili tudi Slovenci (Krajnik 2010).
Slovenska nogometna reprezentanca je kmalu po ustanovitvi nogometne zveze odigrala tudi prvo
tekmo proti francoski nogometni reprezentanci, tj. 23. junija 1921. Francoska nogometna zveza
tekme ne označuje kot uradno, zato ker slovenska reprezentanca ni imela statusa uradne
reprezentance. Jugoslavija je v tistem času šele zaprosila za članstvo v Mednarodni nogometni
zvezi (Bergant 2000: 13). Vseeno pa je bilo gostovanje Francozov v Ljubljani takrat zelo
pomembno, tako športno kot politično.
Francozi so želeli povečati svoj vpliv na Balkanu, zato se je francoska reprezentanca leta 1921
odpravila na turnejo po balkanskem ozemlju in igrala tekme v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu.
Turneja je za Slovenijo zanimiva tudi zato, ker je takrat kot vodja francoske delegacije prišel tudi
novi predsednik Fife Jules Rimet. To je bilo eno izmed njegovih prvih potovanj kot novi
predsednik Mednarodne nogometne zveze. Končni rezultat tekme je bil 0 : 5 za Francijo
(Bergant 2000: 14).
Jugoslovanska reprezentanca je igrala prvo mednarodno tekmo 28. avgusta 1920 proti ČeškoSlovaški na olimpijskih igrah v belgijskem Antwerpnu (UEFA). Na tej tekmi je jugoslovanski
dres oblekel tudi prvi Slovenec, Stanko Tavčar. Tavčar je bil prvi slovenski nogometni zvezdnik
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med leti 1912 in 1922, igral pa je za nogometni klub Ilirija. Po njem je minilo kar 50 let, preden
je v jugoslovanski reprezentanci ponovno igral Slovenec, Branko Oblak, in sicer leta 1970
(Krajnik 2010). Jugoslovanska reprezentanca je bila v slovenskih časopisih tedanjega časa
predstavljena kot »naša reprezentanca«1, na kar kaže tudi poročanje tekem in dogajanja s prvega
svetovnega prvenstva v Urugvaju leta 1930. Tretje mesto na tem prvenstvu je tudi največji uspeh
Jugoslavije2.
Na razvoj slovenskega nogometa vplivali tudi Čehi
Na slovenski nogomet ni vplival le razvoj tega športa v sosednjih državah, ampak tudi tesen
odnos, ki so ga Slovenci imeli s Čehi. Oba naroda sta bila v začetku 20. stoletja zelo povezana.
Veliko Slovencev je študiralo v Pragi in tako so v domovino nazaj prinašali navade, športe in
drugo. Za razvoj telovadbe in nogometa je bila pomembna ustanovitev društva Sokol v Pragi leta
1862, ki je po vzoru Čehov vodila v ustanovitev Južnega Sokola (kasneje poimenovan
Ljubljanski Sokol) leta 1863 v Ljubljani (Pavlin 2014: 15).
Prva kluba, ki sta bila ustanovljena v Pragi, enemu od središč nogometa v avstro-ogrski
monarhiji, sta bila Šparta Praga (Sparta Praha) leta 1894 in Slavija Praga (Slavia Praha) leta
1896. V tistem času so Čehi že igrali v ligah, ampak prve večje lige so se pojavile šele po letu
1912 (Duke 2011: 239).
Prvo nogometno usnjeno žogo in drugo nogometno opremo je Stanko Bloudek v Ljubljano leta
1909 prinesel prav iz Prage (Stare 1991: 8). Bloudek je tudi sodeloval pri nastanku prvega
nogometnega kluba NK Ilirija. Ustanovni člani so zelo spoštovali češki nogometni klub Slavija
Praga, ki je bil v tistem obdobju zelo močan klub. Ko so ustanavljali Ilirijo, je bilo eno od
predlaganih imen za to tudi Slavija. O ustanovitvi Ilirije so med prvimi obvestili prav Češko
nogometno zvezo in nekatere češke klube (Pavlin 2000: 20).

1

Slovenska časopisa Slovenec (št. 166, Ljubljana, 23. julij 1930, str. 2, »Tekme za svetovno prvenstvo«) in
Ponedeljek (št. 30, Ljubljana, 28. julij 1930, str. 1, »Uruguay : Jugoslavija 6 : 1«), npr. sta pisala o »naših igralcih«,
čeprav v reprezentanci ni bilo nobenega igralca slovenskega rodu.
2

Poleg osvojitve tretjega mesta v Urugvaju na svetovnem prvenstvu leta 1930 je jugoslovanska reprezentanca
sodelovala na petih olimpijskih igrah. Zmagala je leta 1960 v Rimu, leta 1948 je bila v Londonu drugo uvrščena, v
Los Angelesu leta 1984 pa je osvojila tretje mesto. Jugoslovanska nogometna reprezentanca je sodelovala tudi na
številnih svetovnih prvenstvih. Na evropskih prvenstvih je osvojila drugo mesto – v Parizu leta 1960 in v Rimu leta
1968 (UEFA).
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Pomemben mejnik za nadaljnji razvoj slovenskega nogometa predstavlja tekma med Ilirijo in
praško Slavijo, 2. julija 1913 v Ljubljani. Slavija je bila tista, ki je stopila v stik z Ilirijo. To je
bilo v času, ko je organizirala turnejo po južnoslovanskem območju. V Iliriji so bili povabila zelo
veseli, vendar pa so se zavedali tudi dejstva, da organizacija take tekme ne bo enostavna. Tekmo
so na koncu vseeno izvedli, Ilirija pa je izgubila 0 proti 10. Kljub porazu, ki so ga vsi pričakovali
zaradi slovesa Slavije, pa so Slovenci dokazali svoje organizacijske sposobnosti in potencial na
igrišču. Ilirija je spoznala, da je za uspeh pomembno tudi strokovno vodenje moštva, zato je
prosila Slavijo, naj jim pošlje trenerja ali igralca, ki bi jim pomagal pri usposabljanju ekipe
(Pavlin 2013, 2000: 21–22).
Istega leta je član Slavije Jirkovský postal trener in igralec Ilirije. Nogometaše Ilirije je naučil
vadbe in načina igranja po češkem vzoru. Avgusta 1913 so že igrali prve tekme,
najpomembnejša pa je bila tekma z klubom HAŠK iz Zagreba. Ilirija je zmagala s 3 proti 1. Tako
je bila popravljena slaba predstava na medsebojni tekmi nekaj mesecev prej, kjer so Ljubljančani
izgubili 0 proti 9 (Pavlin 2013, 2000: 22). Tekma s Slavijo je tako prinesla novost za slovenski
nogomet, ki je začel bolj strokovno pristopati k sami igri.
O njej so veliko poročali tudi časopisi tistega časa, saj so bralce pred tekmo 3 obveščali in pisali o
samem poteku tekme4. Na strani 5, v 134. številki časopisa Slovenec, ki je izšel v sredo 25. junija
1913 in tudi napoveduje tekmo med Ilirijo in Slavijo, je neznani avtor zapisal: »Kdor je
zasledoval v zadnjih dveh letih razvoj športa med Slovenci, mora pač priznati, da je specijelno
nogomet tako napredoval in si pridobil toliko prijateljev med občinstvom, da pač zasluži, da se
ga primerno uvažuje in podpira.«5
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Slovenec, št. 146, Ljubljana, 28. junij 1913, str. 6 »Football-match „Slavia“« v. „Ilirija“«; Slovenski narod, št. 145,
Ljubljana, 27. junij 1913, str. 3 »Football – Match S. K. »Slavia«, Praga – S. F. K. »Ilirija«, Ljubljana.«; Dan, št.
539, Ljubljana, 26. junij 1913, str. 2 »S. K. Slavia v Ljubljani.«; Dan, št. 541, Ljubljana, 28. junij 1913, str. 3
»Fooball-match [tako] »Slavia« v. »Ilirija«
4

Dan, št. 545, Ljubljana, 2. junij 1913, str. 2 »S. K. Slavia v Ljubljani.«; Dan, št. 546, Ljubljana, 3. julij 1913, str. 3
»Nogometna tekma«
5

Skoraj enake besede najdemo tudi v: Dan, št. 539, Ljubljana, 26. junij 1913, str. 2 »S. K. Slavia v Ljubljani«
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Po osamosvojitvi
Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so se uradno začele beležiti tekme slovenske
reprezentance, čeprav je ta igrala tekme že od začetka 20. stoletja. Prvo uradno prijateljsko
tekmo je samostojna Slovenija tako odigrala 3. junija 1992 proti Estoniji. Prvo kvalifikacijsko
tekmo je odigrala po enajstih prijateljskih tekmah, in sicer 7. septembra 1994 proti Italijanom.
Šlo je za kvalifikacije za evropsko prvenstvo 1996 v Angliji, na katerega pa se Slovenija ni
uvrstila (NZS).
Prvi večji uspeh je slovenska reprezentanca dosegla z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo leta
2000 v Belgiji in na Nizozemskem. To je bilo prvo veliko tekmovanje, na katerega je bila
Slovenija uvrščena, dosegla pa je dve točki. Naslednji večji uspeh je reprezentanca doživela, ko
se je prvič uvrstila na svetovno prvenstvo v Južni Koreji in Japonski leta 2002. Drugič so
slovenski nogometaši sodelovali na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010, kjer so tudi
dosegli prvo zmago na mednarodnem tekmovanju in se skoraj uvrstili med najboljšo
šestnajsterico (NZS).
2.2 Zgodovina nogometa v sosednjih državah
V pričujočem poglavju bomo naredili kratek zgodovinski pregled nogometa v Italiji, Avstriji, na
Madžarskem in Hrvaškem.
Za razvoj nekega športa v državi je pomembno tudi to, da se razvije v celotni regiji in okolici.
Tako na razvoj nogometa na Slovenskem vpliva razvoj v sosednjih državah, kjer je nogomet med
najbolj priljubljenimi športi. Predvsem je pomembna soseda Hrvaška, ker sta bili skupaj s
Slovenijo del avstro-ogrske monarhije, Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije in Socialistične
federativne republike Jugoslavije. Hrvaška je pomembna tudi zato, ker je slovenščina po njej
prevzela poimenovanje za ta šport – nogomet.
Slovenija je bila skupaj z Madžarsko in Avstrijo pod isto oblastjo med leti 1867 in 1918. V
avstro-ogrski monarhiji se je nogomet začel razvijati različno pri posameznih narodih, ki so bili
del skupne države. Habsburžani niso bili preveč navdušeni nad razvojem nogometa, saj je
priljubljenost športa povzročila združevanje večjih skupin ljudi. Bali so se, da bi to lahko
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pripeljalo do političnih nasprotovanj monarhiji. Kljub temu, da oblasti niso podpirale razvoja
nogometa ali na splošno velikih združenj mase ljudi, pa je ta šport postal zelo priljubljen (Walvin
1994: 77). Predvsem pa se je hitro razvil najprej na Dunaju in potem dosegel še Budimpešto ter
Prago (Duke 2011: 239).
Dualizem je bil glavni politični sistem Avstro-Ogrske, to pa pomeni da je Madžarska ob
združitvi z Avstrijo ohranila notranjo avtonomijo (Encyclopædia Britannica). Tako sta se tudi,
namesto ene skupne, razvili dve ločeni nogometni zvezi – avstrijska in madžarska.
Avstrija
Med Avstrijci sta najbolj priljubljena športa nogomet in smučanje. Začetki nogometa na
avstrijskem ozemlju segajo v leto 1870, pravi razvoj pa se je začel v devetdesetih letih 19.
stoletja. Prva dva avstrijska nogometna kluba sta nastala pred letom 1900 na Dunaju. Leta 1894
sta bila ustanovljena First Vienna Football Club in Vienna Cricket and Football-Club (OEFB).
Avstrijska nogometna zveza ali Österreichische Fußball-Bund je bila ustanovljena leta 1904. Že
leto pozneje je bila zveza sprejeta v Mednarodno nogometno zvezo (Fifa). Prvo domače ligaško
prvenstvo je bilo organizirano že leta 1911, po letu 1919 pa je Avstrija postala zelo močna
reprezentanca, že takrat so tudi igrali profesionalni nogomet (OEFB). V začetku tridesetih let je
bila reprezentanca najmočnejša (Dreisbach 2013: 131). Leta 1945 so reformirali nacionalno ligo,
ponovno pa so to storili še leta 1974, ko so jo poimenovali Bundesliga in določili, da bodo
zmanjšali število klubov s 17 na 10 (Bundesliga).
Avstrija je postala članica Evropske nogometne zveze (Uefa) leta 1954. Avstrijska reprezentanca
je na svetovnih prvenstvih igrala sedemkrat, najboljša dosežka pa sta tretje mesto leta 1954 v
Švici in četrto mesto leta 1934 v Italiji (Dreisbach 2013: 130–133). Avstrija je leta 2008 skupaj s
Švico gostila Evropsko nogometno prvenstvo (OEFB).
Madžarska
Avstro-ogrska monarhija je zastopala Madžare na mednarodni ravni in v zunanji politiki, vseeno
pa so z združitvijo z Avstrijo ohranili notranjo avtonomijo (Encyclopædia Britannica). Več
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avtonomije in tudi zavedanja lastne identitete pa so si pridobili tudi preko nogometa in dejstva,
da so imeli lastno nogometno zvezo (Molnar et al. 2011: 255).
Nogomet so na madžarskih tleh začeli igrati že po letu 1890, čeprav takrat še ni bilo
organizirano. Madžarska nogometna zveza ali Magyar Labdarúgó Szövetség je bila ustanovljena
leta 1901. Članica Mednarodne nogometne zveze je postala leta 1906, članica Uefe pa leta 1954
(UEFA). Madžarsko ligo so prvič igrali leta 1901.
Madžarski nogomet je bil uspešen predvsem v 30-ih in 50-ih letih prejšnjega stoletja. Nogometna
reprezentanca v 50-ih je bila znana kot Aranycsapat (zlata ekipa) ali Čarobni Madžari. Takratna
ekipa je bila zelo uspešna, ker je trener Gusztáv Sebes uvedel spremembe – vsi igralci so bili
pomemben del moštva, poleg tega pa so lahko igrali na vseh pozicijah (FIFA).
V svoji zgodovini so Madžari osvojili tri olimpijske naslove (1952, 1964, 1968), na svetovnih
prvenstvih leta 1938 in 1954 so osvojili drugo mesto in leta 1964 so bili tretji na evropskem
prvenstvu (MLSZ). Nazadnje so se udeležili svetovnega prvenstva leta 1986, na evropsko
prvenstvo pa so se po 44-ih letih uvrstili leta 2016.
Italija
Italijanska nogometna zveza ali Federazione Italiana Giuoco Calcio je bila ustanovljena 16.
marca leta 1898, njena ustanovitev pa je močno povezana z razvojem samega italijanskega
nogometa. Čeprav se je nogomet, kot ga poznamo danes, razvil v Angliji, je bil ta šport na
italijanskem prostoru priljubljen že prej. Pravo združitev vseh navijačev je povzročila italijanska
reprezentanca, ki je prvič igrala leta 1910, v belih dresih. Leto kasneje so prevzeli modro barvo,
po kateri so znani še danes. Prvo nacionalno tekmovanje so odigrali šele leta 1913, vseeno pa se
je priljubljenost nogometa hitro širila. V času prve svetovne vojne, predvsem med letoma 1916
in 1919, je prišlo do zatišja, trajalo je kar nekaj časa, da si je zveza opomogla (FIGC).
V naslednjih 20-ih letih je prišlo do velikih sprememb. Vse do leta 1926 so bili igralci amaterji,
po tem letu se je začela profesionalizacija. Leta 1930 se je prvič organiziralo svetovno prvenstvo
v Urugvaju, ustanovili pa so tudi italijansko ligo. V 30-ih letih so Italijani zmagali na dveh
svetovnih prvenstvih leta 1934 in 1938 ter na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 (FIGC).
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Druga svetovna vojna je spet povzročila, da se je razvoj nogometa za nekaj časa ustavil, sledilo
je veliko razočaranj tudi na mednarodni ravni, na svetovnih prvenstvih v Braziliji leta 1950, v
Švici leta 1954 in na Švedskem leta 1958. Po slabih predstavah reprezentance in raznih škandalih
pa so leta 1959 ustanovili tri lige, ki so se ohranile do danes – profesionalna, pol profesionalna in
amaterska. Po letu 1960 si je italijanski nogomet ponovno opomogel. Reprezentanca je postala
evropski prvak leta 1968 in prišla v finale svetovnega prvenstva leta 1970. Uspehe pa je v tistem
času dosegala predvsem na klubski ravni. Leta 1982 je Italija osvojila tretji naslov svetovnega
prvaka v Španiji. V 90-ih letih sta bila uspešna kluba Juventus in AC Milan, leta 1990 pa je
Italija drugič organizirala svetovno prvenstvo (FIGC).
Italijanska nogometna zveza je postala članica Fife leta 1905, v Evropsko nogometno zvezo pa je
bila sprejeta leta 1954 (UEFA).
Hrvaška
Nogomet je najbolj priljubljen šport na Hrvaškem, na ozemlju današnje Republike Hrvaške pa so
ga igrali že konec 19. stoletja.
Prvi, ki je leta 1892 prinesel nogometno žogo v Zagreb, je bil Franjo Bučar. Bučar, ki je bil
slovenskega rodu, je naredil ogromno za prepoznavnost in priljubljenost nogometa in drugih
športov na Hrvaškem (Hemar 2014: 21). Prav on in drugi člani hrvaškega Sokola so leto pozneje
prosili študenta slavistike Slavka Rutznerja, naj si izmisli hrvaško poimenovanje za novi šport,
saj niso hoteli uporabljati tuje besede football (Mudražija 2016: 27; Hečimović 2017).
Pred koncem 19. stoletja že obstajajo podatki o tekmah na hrvaškem ozemlju in o igranju
nogometa v Zadru, Istri, Zagrebu ter drugod. Na hrvaškem prostoru so nogomet igrali že od leta
1873, ko so ga s seboj na Reko prinesli angleški tovarniški delavci. Prva verzija Pravil igre v
hrvaškem jeziku je izšla leta 1896 v Zagrebu. Pred ustanovitvijo Hrvaške nogometne zveze so
nogomet igrali pod okriljem gimnastičnega društva Hrvaški Sokol. Prva hrvaška nogometna
kluba PNIŠK in HAŠK sta bila ustanovljena leta 1903. Zaradi političnih razmer v tistem času, ko
so oblasti nasprotovale nastanku Hrvaške nogometne zveze, je minilo več let, preden je do
ustanovitve prišlo. Leta 1909 je znotraj Avstro-Ogrske nastala Hrvaška športna zveza. Leto
pozneje so sprejeli Pravila igre, 13. junija 1912 pa je bila ustanovljena še sekcija za nogomet. Ta
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datum pa Hrvati označujejo za uraden datum ustanovitve Hrvaške nogometne zveze ali Hrvatski
nogometni savez (HNS).
Po koncu prve svetovne vojne so se hrvaški nogometni klubi združili in zahtevali ustanovitev
Hrvaške nogometne zveze, kar pa se ni zgodilo. Namesto nje je bila leta 1919 ustanovljena
Jugoslovanska nogometna zveza ali Nogometna zveza Jugoslavije. Po letu 1939 je bila zveza
ustanovljena kot Hrvaška nogometna zveza in ni bila več le sekcija Hrvaške športne zveze. V
času, ko je bila Hrvaška del Socialistične federativne republike Jugoslavije, je bila HNS pod
Nogometno zvezo Jugoslavije (HNS). Nogomet na Hrvaškem je bil podrejen političnemu
dogajanju, saj je bila Zveza že po nastanku podrejena Jugoslovanski nogometni zvezi. Po drugi
svetovni vojni, ko je razpadla Kraljevina Jugoslavija in je nastala Socialistična federativna
republika Jugoslavija, pa je pridobila več avtonomije. Po osamosvojitvi Hrvaške je tudi zveza
postala popolnoma samostojna institucija (Kassimeris 2015: 20).
V Mednarodno nogometno zvezo je bila sprejeta leta 1941, ponovno so obnovili članstvo leta
1992 po osamosvojitvi Republike Hrvaške, v Uefo pa so jo sprejeli leta 1993. Kot samostojna
država se je petkrat udeležila evropskega prvenstva, štirikrat pa se je kvalificirala na svetovno
prvenstvo. Njen največji uspeh je tretje mesto, doseženo na svetovnem prvenstvu v Franciji leta
1998 (HNS).
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3 Nogometno besedišče
Nogometno besedišče se je začelo razvijati skupaj z razvojem samega športa. Predvsem na
začetku je bilo težko, ker besede še niso obstajale, zato so si jih izposojali iz drugih jezikov. Ker
se je nogomet kot ga poznamo danes začel razvijati na angleškem prostoru, sta se tudi besedišče
in terminologija najprej začela razvijati v angleškem jeziku. V nadaljevanju nas bo zanimalo, ali
je slovenščina večino besed prevzela iz angleščine ali pa je nogometno izrazje prevzela tudi iz
jezikov sosednjih držav.
3.1 Rojstvo besede nogomet
Ko so konec 19. in začetek 20. stoletja Slovenci začeli spoznavati nogomet, še niso imeli besede,
ki bi označevala ta šport, prav tako pa niso poznali pravil igre.
Besedo nogomet najdemo v Slovenskem etimološkem slovarju, kjer je zapisano, da je beseda
prevzeta »iz hrv. nȍgomēt, zloženke iz hrv. nòga ‛noga’ in izpeljanke iz mètati ‛metati’«6.
Besedo najdemo tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ki nogomet označuje kot športno
igro, »pri kateri igralci z brcanjem spravljajo žogo v gol«.
Slovenci so prvo pisno gradivo o nogometu dobili šele leta 1940. Knjigo z naslovom Pravila
nogometne igre 1940: z razlago in slikami sta napisala dva slovenska zvezna sodnika Lado
Macoratti in Pero Škerlj. Nad tem so bili navdušeni tudi mediji, ki so o tem poročali. Očitno se
jim je zdelo, da je pomanjkanje virov velik problem. V časopisu Slovenski dom iz dne 14.
januarja 1941 so na strani 10 objavili članek z naslovom »Važna pridobitev za slovenske
nogometaše«. V njem je zapisano, da so se pred letom 1940 zanašali predvsem na nemške in
druge vire, kar pa je povzročalo, da je prihajalo do nesoglasij. V časopisu Jutro iz dne 29.
december 1940 lahko na strani 8, v članku z naslovom »Pravila nogometne igre«, beremo, da so
Slovenci čakali na »prvo izdajo mednarodnih nogometnih pravil /.../ skoraj 30 let.« V članku
navajajo tudi besede avtorjev, in sicer, da so si Slovenci pred tem pri pravilih pomagali z
nemškimi in madžarskimi izvirniki ter nekaj precej zastarelimi hrvaškimi izdajami. V obeh

6

Natančnejši opis nastanka hrvaškega izraza na strani 10.
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člankih je zapisano, da priročnik temelji na takratni najnovejši izdaji nogometnih pravil
Mednarodne nogometne zveze – Laws of the Game 1939–40.
3.2 Prevzemanje besed v slovenščini
V slovenščini uporabljamo prevzete besede, saj jezik, tako kot drugi jeziki, ni samozadosten. V
slovenskem knjižnem jeziku obstaja več načinov prilagajanja – glede na izgovor in pisavo,
obliko ali rabo ter glede na njihove posamezne dele oz. morfeme (SP 2001: 22). Slovenski
pravopis (2001: 22) loči prevzete (izposojenke, podomačena lastna imena, polcitatna lastna
imena in besedne zveze, tujke in polcitatne besede), domače in poldomače ali polprevzete
besede. Nas bo zanimalo predvsem, iz katerih jezikov je slovenski jezik do leta 1940 prevzemal
največ nogometnega izrazja in kako so nove besede zapisovali.
3.3 Opredelitev analiziranih virov
V analizo besedišča so vključeni:
-

jezikovni priročniki Slovenski pravopis in Slovar slovenskega knjižnega jezika, starejša in
novejša izdaja;

-

slovenski časopisi, ki so izhajali do leta 1940, to so Jutro, Slovenski narod, Dan, Slovenec,
Večerni list, Mariborski delavec, Tabor, Mariborski Večernik »Jutra«, Ponedeljski Slovenec,
Jutro: ponedeljska izdaja, Slovenski dom in Jugoslovan;

-

spletne izdaje časopisov in multimedijski portali: Delo, Dnevnik, Ekipa24, 24.ur, RTV Slo in
Siol.net.

Jezikovni priročniki: SP in SSKJ
Slovenski pravopis in Slovar slovenskega knjižnega jezika sta jezikovna priročnika, ki pomagata
pri reševanju jezikovnih vprašanj v slovenščini. Slovenski pravopis je sestavljen iz dveh delov –
Pravil in Slovarskega dela. V njem najdemo zapis, izrek, pregibanje, skladenjsko rabo in včasih
tudi stilske napotke. Prvič je izšel leta 1899, sledile pa so še izdaje leta 1920, 1935, 1950, 1962,
1990 in 2001 (Pravopis).
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Slovar slovenskega knjižnega jezika je informativno-normativni, enojezični razlagalni slovar in
najpomembnejše, najobsežnejše slovensko slovarsko delo. Med leti 1970 in 1991 je izšlo pet
knjig, leta 1995 pa je izšel prenovljen izvod z vsemi iztočnicami (Mladinska). Dvajset let
kasneje, leta 2014, je izšla prenovljena in dopolnjena izdaja z opisi besed in pomenov, ki so
postali del slovenskega jezika po letu 1991 (MKLJ).
Časopisi in spletni mediji
Po pregledu priročnikov smo pogledali še razvoj nogometnega besedišča v časopisih. Anton
Breznik je v razpravi O časnikarski slovenščini leta 1933 napisal, da novinarski jezik močno
vpliva tudi na druge vrste jezika (str. 72). Časopisni jezik najbolj vpliva na splošno rabo in
predstavlja odločilni dejavnik pri oblikovanju norme knjižnega jezika (Kalin Golob 2004: 703).
Zato smo se tudi odločili, da bomo pogledali, kako so nogometno besedišče uporabljali v
časopisih.
Poskušali smo zajeti več časopisov, časovni razpon pa je bil med letoma 1905 in 1940. Vključili
smo vse letnice do leta 1920, poleg tega pa še leta 1925, 1930, 1935 in 1940. Izbrali smo sledeče
časopise:
-

Slovenski narod je začel izhajati od leta 1868 v Mariboru, od leta 1873 pa v Ljubljani. Bil je
najpomembnejši liberalni politični časopis in prvi slovenski dnevnik (DLIB).

-

Dan je bil neodvisni politični dnevnik, ki je izhajal med letoma 1912 in 1914. Bil je
predstavnik jugoslovanske politične in kulturne ideje (DLIB).

-

Jugoslovan je izhajal tedensko med letoma 1917 in 1918, zavzemal se je za združitev južnih
Slovanov pod skupnim imenom Jugoslavija (DLIB).

-

Dnevnik Mariborski delavec je bil neodvisni delavski list za Maribor in okolico, ki je izhajal
med letoma 1918 in 1920 (DLIB).

-

Časnik Slovenec je izhajal med leti 1873 in 1945 kot vodilni predstavnik slovenskega
katolicizma. Nastal je kot odgovor na časopis Slovenski narod, ki so ga izdajali
mladoslovenci (DLIB).

-

Dnevnik Večerni list, ki je izhajal neodvisno med letoma 1919 in 1920 v Ljubljani, je
objavljal razne novice in opisoval povojne razmere (DLIB).
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-

Slovenski dom je začel izhajati kot desničarski dnevnik leta 1935, pozneje pa je postal uradni
časopis fašistične oblasti. Izhajal je do leta 1945, malo pred osvoboditvijo (DLIB).

-

Tabor je nastal pod Jugoslovansko demokratsko stranko, izhajal je med letoma 1920 in 1927
v Mariboru kot naslednik dnevnika Mariborski dnevnik (DLIB).

-

Tabor je nadomestil Mariborski Večernik »Jutra«, ki je izhajal med letoma 1927 in 1938
(DLIB).

-

Dnevnik Jutro je izhajal med letoma 1920 in 1945 kot politični dnevnik, ki je objavljal
novice iz tujine in od doma. Izhajal je najprej v Ljubljani, kasneje pa je imel še izdaje za
Primorsko, Gorenjsko in tujino. Jutro je bil najbolj bran dnevnik v Ljubljani (DLIB).

-

Jutro: ponedeljska izdaja je bil najprej ponedeljkova tedenska izdaja časopisa Jutro, ki se je
leta 1927 osamosvojila ter izhajala najprej pod imenom Ponedeljek, nato pa od leta 1931
naprej kot Jutro: ponedeljska izdaja do leta 1943 (DLIB).

-

Ponedeljski Slovenec je naslednik časopisa Slovenski list, izhajal je med letoma 1932 in 1939
kot ponedeljkova izdaja časopisa Slovenec (DLIB).

Za iskanje vzdevkov smo uporabili sledeče spletne izdaje časopisov: Delo, Dnevnik in Ekipa24,
poleg tega pa še portale: 24.ur, RTV Slo, in Siol.net. Če jih naštejemo po vrsti, je prvi spletni
portal Siol.net, ki je nastal leta 1996.7 Spletna izdaja časopisa Dnevnik je začela izhajati 3.
januarja 1998.8 Medijski portal 24.ur je bil ustanovljen leta 1999.9 Tudi spletna izdaja časopisa
Delo je začela izhajati leta 1999.10 Medijski portal RTV Slo se je rodil leta 2001. Ekipa24 je
spletna izdaja časopisa Ekipa SN, ki je v taki obliki začela izhajati leta 2015, čeprav v arhivu
najdemo tudi starejše letnice.11

7

http://www.telekom.si/o-podjetju/skupina-telekom-slovenije/zgodovina

8

https://www.dnevnik.si/dd

9

http://pro-plus.si/slo/pro_plus/zgodovina/

10

http://trgovina.delo.si/vsebina/40/

11

http://ekipa.svet24.si/ekipa/predstavitev
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4 Analiza zbranih virov
V tem poglavju bomo pregledali izbrane jezikovne priročnike, časopise in spletne medije ter
zbrane podatke analizirali.
4.1 Pregled jezikovnih priročnikov
Preden bomo poiskali nogometno besedišče v časopisih, bomo preverili, kako se je le-to
pojavljalo v jezikovnih priročnikih. Pregledali bomo izdaje Slovenskega pravopisa (1899, 1920,
1935, 1950, 1962, 2001), da bi preverili, v katerih izdajah se beseda nogomet pojavi ter ali se
pojavlja še kakšna beseda, ki jo vključujemo v nogometno besedišče. Za konec bomo naredili še
primerjavo med starejšo in novejšo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Zanimalo nas
bo, ali se nabor in navajanje besed med njima razlikuje.
Pregled Slovenskega pravopisa
Kot je bilo pričakovati, v prvi izdaji Slovenskega pravopisa iz leta 1899 še ne najdemo besede
nogomet. Tudi v Breznikovem pravopisu iz leta 1920 ni besede nogomet ali drugega besedišča,
ki se navezuje nanj. Pričakovali bi, da bomo kaj našli v izdaji iz leta 1935, saj je bil takrat
nogomet že uveljavljen. Ampak nogometa še ne najdemo, so pa v slovarju besede, npr. šport,
tekma, pokal in žoga, ki jih v prejšnjih izdajah ni.
Besedo nogomet prvič najdemo v Slovenskem pravopisu iz leta 1950, in sicer v slovarskem delu:
-

nogomèt -éta m, nogométen -tna -o: ~ a žoga, tekma; nogometáš -a m, nogometaški -a -o (str.
425).

V SP 1962 se iztočnica bistveno ne razlikuje:

- nogomèt -éta m, nogométen -tna -o: ⁓i sodnik, ⁓a žoga, tekma, nogometáš -a m, nogometaški
-a -o nogomèt
Pridevnik je izraz nogometaški, kar je hrvaška beseda.
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V treh vnosih iz SP 1950 je napisano, da so trije izrazi povezani z nogometom, in sicer gol12,
golen13, liga14.
V izdaji iz leta 1962 najdemo že več izrazov, ki so povezani z nogometom; poleg samostalnikov
(enajst – nogometna enajstérica; gól – vrata ali zadetek; golén; nogometna ígra; kót – streljati
pri nogometu; nogometna líga; navíti – navijanje na nogometni tekmi; strel …) so tudi glagoli
(igráti, izenáčiti – v nogometni tekmi, streljati, navijati …).
V segmentu Kratice in znamenja je navedena tudi FIFA - Fédération Internationale de Football
Associations [TAKO] (str. 1039). Uporabljen je francoski izraz, pri zapisu pa je prišlo do napake,
saj je besedi Association dodan -s. Prevod se v slovenščini glasi mednarodna zveza nogometnih
društev.
Največ zadetkov za besedo nogomet najdemo v najnovejši izdaji Slovenskega pravopisa iz leta
2001. V spletni različici se pokaže 39 iztočnic. Nekatere iztočnice nimajo kvalifikatorjev, druge
pa imajo tudi kvalifikator športni žargon (npr. gólgeter, kíbic, kópačka, úsnje – nogometna žoga,
žóga - z dolgimi ~ami doseči premoč) ali pa povedo, da gre za publicističen način izražanja
(ekípa –

publ.

skupina; mundiál –

nogometu |tekmovanje|,

publ.

publ.

svetovno nogometno prvenstvo; pokál –

Moštvo je odneslo ~ je zmagalo; razigráti -

publ.

publ.

prirediti ~ v

Nogometaši so se

razigrali šele na koncu tekme |začeli uspešno, dobro igrati|; žóga - publ. poriniti ~o v mrežo dati
gol).

Opaziti je, da se v publicistiki uporablja poseben jezik, ki se je uveljavil tudi v jezikovnem

priročniku. Tako lahko vidimo, da je bila prava odločitev, da poleg normativnih priročnikov,
pogledamo še rabo jezika v časopisih.

12

gol [gol] -a m šp. vrata, zadetek pri nogometu, hokeju ipd., golman -a [-olm-] m vrata (str. 201)

13

golen -i ž, golen ji -a -e, golenjak -a m oklep za na kolena (pri nogometu, hokeju), golenica -e ž golenja kost,
gorenji del škornjev, goleničen -čna -o, golenka -e ž nogavica brez stopala goleti -im, goli -ite! golel -ela -o (str.
202)
14

liga -e ž zveza: nogometna ~ ; ligaški -a -o: ~ e tekme, liga š -a m udeleženec ligaških tekem (str. 327)
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Pregled in primerjava SSKJ1 in SSKJ2
V tem segmentu smo pregledali, koliko zadetkov za besedo nogomet najdemo v spletni različici
Slovarja slovenskega knjižnega jezika. V nadaljevanju pa smo primerjali rezultate iskanja v
SSKJ1 in SSKJ2.
Naredili smo primerjavo med SSKJ1 in SSKJ2 ter preverili, ali se iztočnice oz. primeri ter
kvalifikatorji med obema razlikujejo. V iskalnik Slovarja slovenskega knjižnega jezika smo
vtipkali besedo nogomet in dobili 155 zadetkov.15 To niso le besede, ki so del nogometnega
besedišča, ampak tudi tiste, ki imajo nogomet med primeri.
Večina primerov je ostala enakih v obeh izdajah, pri 21-ih pa se pojavijo razlike. Pri iztočnicah
biti, internacionalec, kibic, kibicirati, košarkar, mob, polčas, povoziti, premoč, prognozer je
razlika v kvalifikatorju. Iztočnice biti, internacionalec, mob in prognozer imajo v SSKJ1
drugačen kvalifikator kot v SSKJ2. Iztočnice košarkar, polčas, povoziti, premoč imajo v SSKJ1
kvalifikator, v SSKJ2 pa ne več. Iztočnici kibic in kibicirati v SSKJ1 nimata kvalifikatorja v
SSKJ2 pa ga imata, tj. pogovorno. Iztočnici antipropaganda in antireklama se pojavita samo v
SSKJ2.
Glagol biti ima v primeru: otroci bijejo žogo (igrajo nogomet) v SSKJ2 dodan kvalifikator
starinsko, pri iztočnici internacionalec je kvalifikator žargon dopolnjen s športni (žargon).
Beseda mob ima spremenjen kvalifikator iz redko v zastarelo za razlago in primer: drhal, sodrga:
športni mob je vdrl na nogometno igrišče. Pri besedi prognozer je dopolnjen kvalifikator žargon
v igralski žargon. Iztočnice, ki nimajo več kvalifikatorja, so: košarkar, kjer je odstranjen
kvalifikator žargon, pri iztočnicah polčas, povoziti in premoč pa je odstranjen kvalifikator športni
žargon. Iztočnici kibic in kibicirati sta dobili kvalifikator pogovorno, ki ga v SSKJ1 nimata.
Pri sledečih iztočnicah so odstranili primere, ki so povezani z jugoslovansko preteklostjo. Tako
je primer pri iztočnici odpraviti – Partizan je odpravil Crveno zvezdo (s) 3 : 0 – izbrisan. Pri
iztočnici selektor pa je primer: selektor jugoslovanske nogometne reprezentance zamenjan s:
selektor slovenske nogometne reprezentance. Pri iztočnici prvenstvo je odstranjen primer:
prvenstvo Jugoslavije.
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Pri iztočnicah igralec in krilen je v SSKJ2 odstranjen del besedila: zlasti pri nogometu. Pri
iztočnici skavtizem je kot primer uporabljen nogomet, v SSKJ1 je primer gojiti nogomet, plavanje
in skavtizem, v SSKJ2 pa je glagol spremenjen v: izbral je nogomet, plavanje in skavtizem.
Beseda ofsajd ima drugačno dvojnico, v SSKJ1 je: ófsajd in óffside -a [ofsajd], v SSKJ2 pa:
ófsajd in ôfsajd tudi offside.
Vidimo lahko torej, da je večina primerov ostala v obeh različicah slovarja enakih. Pri tistih
21-ih primerih pa je prišlo do sprememb le pri delu razlage. Zabeležili smo sledeče spremembe:
spremenjen ali odstranjen kvalifikator; odstranjeni jugoslovanski primeri; odstranjen del besedila
v primeru.
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4.2 Nogometno besedišče v časopisih
V tem segmentu bomo analizirali zgoraj naštete časopise. Analizo smo razdelili na dva dela: v
prvem delu je predstavljen razvoj nogometnega besedišča, kako se je to skozi leta spreminjalo,
razvijalo in uveljavilo. Zanimalo nas bo, kako se je prevzemalo besede skozi čas, in predvsem,
ali je mogoče ugotoviti, iz katerih jezikov je slovenščina najbolj pogosto prevzemala izraze za
nogomet. Preverili bomo tudi, na kakšen način so se besede v slovenščini prilagodile. Drugi del
je posvečen prevzemanju imen klubov in državnih reprezentanc. Zanimalo nas bo, ali se
uporabljajo vzdevki tujih klubov ter kako se uporabljajo – kot citatne besede ali pa jih prevajajo.
4.2.1 Pregled nogometnega besedišča v časopisih
Časopise smo pregledali v arhivu Digitalne knjižnice Slovenije. Do leta 1920 smo upoštevali vse
časopise oz. članke, ki so izšli. Po letu 1920 smo omejili iskanje na leta 1920, 1925, 1930, 1935
in 1940.
Do leta 1920
Ko se je nogomet začel počasi uveljavljati tudi v slovenskem prostoru, so o njem začeli poročati
tudi mediji. Pregled časopisov v slovenski digitalni knjižnici je pokazal, da so o nogometu začeli
večkrat poročati leta 1910. V tistem obdobju je bilo poročanje o tem športu precej neredno,
novice pa so bile objavljene v rubriki Dnevne vesti. Igra še ni bila jasno opredeljena, ljudje je
niso dobro poznali, zato so tudi v časopisih pisali o tem, kaj nogomet je, od kod izvira in kako se
igra (1911, Jutro maj 4, maj 5. št. 424 in št. 425).
Pri pregledovanju materiala v Digitalni knjižnici Slovenije smo poročanje o nogometu v
časopisih prvič zasledili leta 1909. Pred tem je bil nogomet omenjen v številki 4 revije Domači
prijatelj16 iz leta 1906, ki je izhajala v Pragi med letoma 1904 in 1915 (Tucovič 2007). V članku
o Pragi je napisano, da imajo prostore za football (futbal). – Hrvatje pravijo nogomet (Domači
prijatelj, št. 4). V reviji le omenijo, da Hrvati ta šport imenujejo nogomet, avtor članka pa
uporablja besedo futbal. Na Češkem je bil nogomet že takrat zelo priljubljen, v reviji lahko
beremo:
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Domači prijatelj. št. 4, Praga, 1. april, 1906, str. 96–101 »Zlata Praga«
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»Kadar igra Slavija – najboljši »nogometni« klub z angležkimi, danskimi, ogrskimi ali nemškimi
nasprotniki – udje teh klubov so večina visokošolci dotičnih narodov – gleda ta boj z ogromno, v
usnje zašito žogo po deset tisoč ljudi, ki plačajo seveda vstopnino, kakor pri drugih utrkah. Le da
pri futbalu ni cen, igra se za čast svojega kluba.« (Domači prijatelj, št. 4)
Poročanje o nogometu in nogometnih tekmah v slovenskem časopisu prvič zasledimo v časopisu
Slovenec17 iz 17. maja 1909. Novica je dolga le en stavek in govori o tem, da se bo v četrtek
odvijala tekma med celovškimi realci in gimnazijci.
Ponovno najdemo novice o nogometu v časopisu Jutro iz meseca junija, leta 1910 (Jutro, 8., 9.,
12., 14. junij). Objavljeno najdemo v rubriki Dnevne vesti. V posameznih številkah ni ločene
rubrike za šport, poleg tega pa tudi ni objavljenih drugih športnih novic. Vse novice iz številk,
objavljenih 8.18, 9.19, 12.20, 14.21 junija leta 1910 imajo skupno le to, da govorijo o tekmah med
dijaki. Drugače pa so novice med seboj zelo različne in nimajo skupnega vzorca. Osmega in 9.
junija so se pomerili slovenski in nemški dijaki, 12. in 14. junija pa dve slovenski gimnaziji.
Očitno so šport že jemali zelo resno, saj so dijaki igrali v skupnih dresih (modro-bela stranka in
belo-rdeča obleka). Rezultati so objavljeni za dve tekmi in so precej visoki 17 : 1 (Jutro, 8. junij)
in 14 : 5 (Jutro, 14. junij).
V objavljeni novici iz dne 9. junija gre za neke vrste komentar. Avtor ni napisan, vendar pa
govori v prvi osebi, sam je bil športnik z izkušnjami, ki je sodeloval na tekmah na Dunaju,
Gradcu in Zagrebu. Poroča, kakšna je bila igra slovenskih dijakov. Igrali so disciplinirano in
dobro igro, četudi so igrali šele drugo leto. Ta podatek kaže na to, da se je nogomet okoli leta
1910 na Slovenskem začel šele razvijati, drugod pa je bila igra že bolj uveljavljena.
Terminologija se je začela počasi razvijati in uveljavljati. Termini, ki so jih že uporabljali, so
bili: nogometna tekma, moštvo, gol, slovenska napadalna vrsta. Druge besede, ki so jih
uporabljali, pa so bile: prva polovica, football-tekma (Jutro, 14. junij).
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Slovenec. št. 111, Ljubljana, 17. maj, 1909, str. 3 »Tekma v nogometu«
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Jutro. št. 97, Ljubljana, 8. junij, 1910, str. 2 »Slovenci zmagali na tekmi«
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Jutro. št. 98, Ljubljana, 9. junij, 1910, str. 2 »Nogometna tekma«

20

Jutro. št. 101, Ljubljana, 12. junij, 1910, str. 2 »Nogometna tekma«
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Jutro. št. 103, Ljubljana, 14. julij, 1910, str. 2 »Nogometna tekma«

20

Tudi v časopisu Slovenski narod so že leta 1910 pisali o nogometnih tekmah med gimnazijci. V
številki 120 so pisali o tekmi, ki ni bila običajna. Ker igrišče ni bilo dovolj veliko, je namesto 12
[TAKO] igralo po 6 igralcev – vidimo, da pravila še niso bila jasno zastavljena. Besede, ki so
bile že takrat uporabljene, so nogometna tekma, goli, igralci, desni napadalec, levi branilec.
Zanimivo je videti izraze, ki so drugačni od današnjih: sportsmeni, stranka rdečih, gledalstvo,
revanche-tekma.22
V letu 1911 v številki 426 časopisa Jutro v novici z naslovom »Prvi football-match ljubljanskega
srednješolskega moštva« lahko beremo, da se bo v Ljubljani odvijala prva football-tekma med
ljubljanskimi srednješolci s tujimi klubi. V naslovu torej uporabijo izraz football-match v samem
besedilu pa football-tekma. Očitno so se že v tistem času trudili besede podomačiti. V novici
najdemo še izraze: slovensko moštvo, neslovenski klub, občinstvo, igralci.23
V časopisu Jutro so 5. maja 1911 objavili članek z opisom nogometne igre in pravil. Tak članek
je zelo uporaben vir terminologije, saj nam pokaže, kako so se v tistem času spopadali s
nogometnim besediščem. Sam članek opisuje potek nogometne igre, »gre se zato, da eno moštvo
drugemu spravi žogo v branko, kar se imenuje "gol" (goal).« Torej namesto vrata uporabijo izraz
branka. Beseda gol je zapisana v narekovajih, v oklepaju pa je dodano še angleško
poimenovanje. Poleg tega so v članku navedene pozicije igralcev »pet spredaj (forivard) prednja
straža ali napadalci, za njimi pridejo trije kalvi, srednji igralci, potem prideta dva odbijalca,
branitelja branke (backi, beki) in v branki stoji brankar (golman), ki lovi žogo v skrajnem
slučaju«. Očitno še niso bili popolnoma prepričani, kako so položaji poimenovani. Besede, ki se
še uporabljajo, so: moštvo, igralci, društvo A, društvo B, žoga.24
Leta 1913 so veliko poročali o tekmi med Ilirijo in praško Slavijo, ki je bila zelo odmevna25. V
časopisu Dan, objavljenim 28. junija (št. 541, str. 3), v dveh naslovih uporabijo najprej izraz
fooball-match [TAKO], v naslednjem naslovu pa tekma. Verjetno je prišlo do tipkarske napake,
ker se beseda fooball ne ponovi nikjer drugje. V Slovenskem narodu tudi najdemo napoved
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Slovenski narod. št. 120, Ljubljana, 31. maj, 1910, str. 3 »Nogometna tekma«
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Jutro. št. 426, Ljubljana, 6. maj, 1911, str. 1 »Prvi football-match ljubljanskega srednješolskega moštva«
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Jutro. št. 425, Ljubljana, 5. maj, 1911, str. 3 »Nogometne tekme v Ljubljani«
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Več o tej tekmi na strani 4, Na razvoj slovenskega nogometa vplivali tudi Čehi.
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tekme, kjer pa so že jasno poimenovane pozicije igralcev: vratar, desni branilec, levi (branilec),
krilci, napadalci.
V Slovenskem narodu, objavljenem 13. maja 1913, najdemo opis nogometne tekme med
Jugoslavijo iz Gorice in ljubljansko Ilirijo, na kateri se potegujeta za »prvenstvo v nogometu
med Slovenci«. V novici je opisan potek tekme, zato najdemo besedišče, ki je za nas zanimivo.
Besede, ki jih uporabljajo, so vrata, napad, igrišče, napadalci, vratar, obramba, občinstvo,
gledalci. Prvi polčas je prva polovica, naprej pa je enajstmetrovka napisana s številko
11metrovka, igralec pa jo je zakrivil. V nadaljevanju je zapisano, da se je enajstmetrovka
pretvorila v goal, kasneje pa doseže »Ilirija« še drugi goal. V drugem delu novice je opisana še
ena tekma, v kateri pa so na igrišču tri rezerve. Potem pa tudi v tem delu zasledimo besede
vratar, obramba, tekma, (nasprotnikova) vrata.26
Časopis Slovenec je v številki 221, ki je izšla 28. septembra 1913, objavil članek z naslovom
»Nekaj o hrvaškem akademskem šport-klubu«. V njem govori o hrvaškem nogometnem klubu
HAŠK in o njegovem trenerju. Za besedo trener uporabi avtor novice besedo trainer-profesional,
naprej pa uporabi še besedo trainer za trenerje praške Slavije, glagol, ki ga uporabi, pa je trenira.
Za ekipo uporablja izraz moštvo.27
Slovenski narod je 20. septembra 1913 objavil dve novici z naslovoma »Football-Match Celovec
– Ljubljana« in »Nogometna tekma za prvenstvo Celovec«. Prvi naslov vsebuje besedo footballmatch, drugi pa slovenski prevod nogometna tekma.28 To je zanimivo, ker nam pokaže, da so še
vedno pisali to besedno zvezo v različnih oblikah.
Po letu 1914 ne najdemo novic o nogometu v nobenem časopisu, saj se v času prve svetovne
vojne nogomet ustavi. Med letoma 1914 in 1918 časopisi ne poročajo o nogometu, ponovno pa
začnejo objavljati novice leta 1919.
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Slovenski narod. št. 107, 13. maj, 1913, str. 3 »Nogometna tekma v Ljubljani«
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Slovenec. št. 221, 26. september, 1913, str. 4 »Nekaj o hrvaškem akademskem šport-klubu«
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Slovenski narod. št. 216, 20. september, 1913, str. 5 »Football-Match Celovec - Ljubljana« in »Nogometna tekma
za prvenstvo Celovec - Ljubljana«
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V časopisu Slovenec, v številki 191, objavljeni 21. avgusta 1919, najdemo novico z naslovom
»Nogomet«. V njej piše, da bo športni klub »Ilirija« otvorila jesensko športno sezono proti
hrvatskemu športnemu klubu »Sparta« iz Zagreba. Namesto nogometni klub uporabljajo torej
besedno zvezo športni klub. Ponovno pa ne poroča o nogometni tekmi, ampak o football-tekmi.29
Po letu 1920
Po letu 1920 število novic o nogometu naraste. Po temeljitem pregledu časopisov iz tistega leta
pa smo našli le napovedi in rezultate tekem. V redkih primerih smo našli novico, kjer je bil
objavljen potek tekme, kar je otežilo zbiranje besedišča.
V 100. številki Večernega lista, ki je izšla 3. maja 1920, je objavljena novica o tekmi med S. K.
Sparto in S. K. Ilirijo. Besede, ki jih uporabljajo, so polčas, napadalci, krilci, zabiti gole.30
V 175. številki časopisa Mariborski delavec, objavljeni 9. avgusta 1920, poročajo o poteku
tekme med dvema mariborskima kluboma Rote Elf in SSK Mariborom za točke v prvenstvu
Slovenije. Besedišče, ki ga uporablja, je: sovražna polovica, (krasni) meti, pred rdečim golom,
gol je padel, center, strel iz levega kota, golman, prodrlo desno krilo, branilec, sovražna
branilska črta, kot, razmerje kotov, levo krilo. Za nas je zanimivo poročanje drugega gola:
»Drugi gol je bil nepravilen (ker of side)« [TAKO], sodnik pa ga je vseeno priznal.
Prepovedanega položaja avtor očitno ne pozna, saj v drugem delu novice uporabi isto besedo v
narekovajih: »Bilo je mnogo »of side«, katerih je kratko malo prezrl.« (sodnik). Drugi polčas je
označen kot drugi »half-time«. Čeprav v večini primerov uporabi besedo golman, pa se enkrat
pojavi tudi sopomenka vratar. Poročanje je zelo natančno, vidimo pa lahko, da za nekatere izraze
avtor ne pozna slovenskih izrazov (of side, half-time).31
Leta 1925 v časopisu Jutro najdemo objave o nogometnih tekmah v različnih številkah. V
številki 9 je uporabljena beseda kapetan.32 V številki 59 najdemo drugačne zapise za nekatere
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Slovenec. št. 191, Ljubljana, 21. avgust, 1919, str. 3 »Nogomet«
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Večerni list. št. 100, Ljubljana, 3. maja, 1920, str. 2 »Nogometne tekme S. K. Sparta, Zagreb proti S. K, Ilirija,
Ljubljana«
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Mariborski delavec. št. 175, Maribor, 9. avgust, 1920, str. 3 »Prvenstvena tekma „Rote Elf“ – SSK Maribor 8 : 3
(5:1)«
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Jutro. št. 9, Ljubljana, 11. januar 1925, str. 7 »Švicarska nogometna reprezentanca« in »Madžarska : Italija«
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izraze iz preteklih let: enajstmetrovka ni več zapisana s številko, poleg tega pa je bil zadetek
direkten gol iz kornerja. Očitno so besedo korner začeli podomačevati – c gre v k. Uporabljajo pa
še izraz prvenstvena tekma, ofenziven, trening, streli, gol (v pomenu vrata), branilci, obramba,
druga polovica, gol (v pomenu zadetek), braniti napade, krilci, napadalna vrsta, nasprotnikova
vrata, levo krilo, halfi, prva polovica, korner, enajstmetrovka, vratar. Avtor uporabi vrata in gol
kot sopomenki.33 V številki 103 pa zapišejo drugi polčas, ne pa druga polovica. V nadaljevanju
najdemo še: vratar, revanžna tekma (ne več revanche-tekma), golman, sodnik, izključiti igralca,
igrač (namesto igralec), srednji napadalec, prodor, strel, out (streli v out ali pa v prečko),
prečka, drugi polčas, enajstmetrovka, off sidov (mn.) – iz off side, prva postava, prijateljska
tekma, revanža, reprezentant, reprezentančni igralci, tribuna.34
V številki 137 najdemo natančno poročanje o nogometnih tekmah pod naslovom »Tekme za
državno prvenstvo v nogometu«. Besedišče, ki ga uporabijo, je: lep stoping, oddajanje žoge,
napad, leva stran, desno krilo, srednji krilec, branilec, strelec, lep start na žogo, vratar, (vratar
je) ubranil vse, kombinacijska igra, napadalna akcija, krilska vrsta, desna stran napada,
najboljši igrač, obramba, obrambna trojica, konča v of sidu, gol v pomenu vrata, prosti strel,
korner s k-jem, vrata, druga polovica, obramba, gol, enajstmetrovka, časten gol [TAKO],
krilska vrsta, napadalna vrsta, (Pavleković) strelja, strel, (prosti strel), ki ga zabije, avto gol,
kazenski prostor, score za rezultat, desna zveza, (sodnik je) podaljšal igro.35
Pri pregledovanju časopisa Slovenec nismo našli toliko člankov, ki bi opisovali tekme. V treh
številkah smo našli opise tekem, in sicer v številkah 74, 118 in 247.
Številka 74 je izšla 2. aprila 1925 in v novici z naslovom »NOGOMET« opisuje tekmo med
kluboma Ilirijo in Primorjem. Uporabljeno besedišče je: prvenstvena tekma, igrišče, igrač (nad
igrača), goal namesto gol, vratar, leva zveza, sodnik, forward, II. polčas, moštvo, srednji krilec,
branilca, stranska halfa, napadalna vrsta, I. polčasu, desno krilo, levo krilo, odbijalo navale
Ilirije, centerforwardom, simpatičnega Windiseha (sr. krilec), pasivna taktika, napad, igro
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Jutro. št. 59, Ljubljana, 10. marec, 1925, str. 6 »Gradjanski : Primorje« in »Druge nedeljske tekme«
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Jutro. št. 103, Ljubljana, 3. maj, 1925, str. 4 »Včerajšnje nogometne tekme«, »Concodia : Hašk«, »Hrvatski akad.
Sportni klub (Hašk)«
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nogometne tekme«
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zavlačevati, pri sedmem goalu, prvenstvena tekma rezervnih moštev. Poleg tega pa so spodaj
navedeni še rezultati mednarodnih tekem, kjer najdemo še izraze klub, prvak, točke prvenstvene
tabele.36
Številka 118 je izšla 28. maja 1925, v rubriki Turistika in sport pa pišejo o tekmi med AC
Venezio in Ilirijo, ki je označena kot »prvi nastop italijanskega nogometa v Ljubljani«. Zasledili
smo izraze: državni prvak, team, igrači namesto igralci. Sledi opis tekme med kluboma Ilirija in
Gradijanski ŠK, Zagreb. Relevantno za nas je besedišče: sestava moštev, sodnik, namestnik
Hitreca v pomenu menjava, je pustila v forwardu veliko vrzel v pomenu napadalna vrsta, izid
tekme, napadalni vrsti, forward v pomenu napadalec, gol v pomenu vrata, centerhalf, branilec,
ofenzivni branilec, goalman napisano z a-jem, napram dobljenim golom v pomenu zadetek,
drugi polčas, half, vratar, moštvo […] zadržuje žogo, oddajanje (žoge), napadi Gradjanskega,
dva kota, obramba (Ilirije), preiti v napad, prodor, desno krilo, Poduje […] plasira žogo v levi
kot, lep predložek, plasira drugič v mrežo v pomenu zadeti, Potocki […] požene žogo v prazen
gol, drugi polčas, ofenziva Gradjanskega v pomenu napad, v outu, napisano v angleščini, ampak
sklanjano v slovenščini, pravilna predložka namesto predložek, Oman […] ostro strelja v desni
spodnji kot, Dosovič ga dohiti in faulta v kazenskem prostoru, »enajstko« v pomenu
enajstmetrovka, slabo obrani (vratar), izravnana igra namesto izenačena igra.37
V številki 247, ki je izšla 31. oktobra 1925, v rubriki Turistika in sport najdemo novici z
naslovom »Nedeljske prvenstvene nogometne tekme« in »Češkoslovaška : Jugoslavija«. V prvi
novici ni besedišča, saj gre le za napoved tekme med največjima lokalnima tekmecema SK Ilirijo
in ASK Primorjem. Edino, kar se pojavi, je: se nahaja momentano v dobri formi, reprezentančni
igralec ter iztreniranost svojega moštva. V drugem delu pa najdemo bogato besedišče, ker
opisuje tekmo med Češkoslovaško in Jugoslavijo. Uporabljeno izrazje je: državna nogometna
reprezentanca, moštvo, tesen izid; tehnike, to je ravnanja z žogo; oddajanje žoge, poigravanje v
napadu, udarci na gol v pomenu streli na gol, češki team namesto češko moštvo, razviti pravo
igro, vigranost moštva [TAKO] v pomenu uigranost moštva, prodori, češka obramba, krilska
vrsta, napadalna vrsta, obe zvezi v pomenu zvezna igralca, desno krilo, češki gol v pomenu
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vrata, napadalci, prvi polčas, prvi gol je padel, »enajstka« v pomenu enajstmetrovka, rezultat ob
polčasu, drugi polčas, strel, razmerje kotov. Novica je nedokončana, saj je zadnji stavek:
Razmerje kotov je 13.38
V mariborskem časopisu Tabor so pod rubriko Sport redno poročali o nogometnih srečanjih. V
številki 168 pišejo o več tekmah, za nas pa so relevantni sledeči izrazi in besedne zveze:
enajstmetrovka, prvi polčas, drugi polčas, streljanje na gol, krilska vrsta, štiri rezerve v pomenu
rezervni igralci, napadalni trio, obrambni trio, vratar, pokalna tekma, (Rapidova) rezerva v
pomenu rezervno moštvo, napad v pomenu napadalna vrsta, levi krilec.39 V številki 191 se,
poleg nekaterih zgoraj navedenih izrazov, pojavi še: prvo moštvo, kombinacije s kratkimi pasi v
pomenu podajami, srednji krilec, podajati visoke žoge, zabil vse tri gole, desna zveza v pomenu
vezni igralec, levo krilo, gol v pomenu vrata, obramba, zastreljana (enajstmetrovka),
prvenstvena sezona, srednji napadalec, strel na gol, Vodebov gol je padel iz offsida.40
Leta 1930 so prvič organizirali svetovno prvenstvo, o čemer so obveščali tudi v slovenskih
časopisih, saj je bila Jugoslavija zelo uspešna. V Slovenskem narodu so, npr. objavili novico z
naslovom »Jugoslavija premagala Brazilijo«, kjer najdemo besedne zveze zabiti gol in svetovno
nogometno prvenstvo41. V časopisu Slovenec, v številki 166 (izšla 23. julija 1930), tudi najdemo
poročanje o svetovnem prvenstvu pod naslovom »Tekme za svetovno prvenstvo«. V opisu tekme
med Jugoslavijo in Bolivijo najdemo tudi besedo hat trick, ki se danes zelo pogosto uporablja –
»Bek, ki je proti Boliviji dosegel »hat trick«.42
V časopisu Jugoslovan so v dveh številkah pisali o vlogi sodnika in nogometnih pravilih, kar za
nas predstavlja dober vir besedišča. V številki 17, ki je izšla 22. junija 1930, je v novici z
naslovom »Nemiri na sportnih prostorih – posledica nepoznavanja pravil« zapisano, da gledalci
ne poznajo vloge sodnika, zato so se odločili pisati o njegovih pristojnostih. »Menimo, da je v
prvi vrsti časopisje poklicano, da v tem pogledu vpliva vzgojno na športno publiko.« Nogomet je
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športna panoga, ki je »pri nas najbolj razširjena«. Tudi tu vidimo, kako priljubljen je bil nogomet
že od samega začetka. V tem kontekstu se pojavi besedišče: žvižg piščalke, prestopek proti
pravilom, kaznuje igralce z opominom ali takojšnjo izključitvijo, stranski sodnik.43
Prav tako v Jugoslovanu v številki 34, ki je izšla 13. julija 1930, v odgovoru pismu bralca
navedejo najpomembnejša nogometna pravila. V članku najdemo sledeče izraze in besedne
zveze: gol, out, doseči gol, gol črta, gol stebra, prečka, napadalna stranka, golova ali stranska
črta, žoga izven igre, vmetavanje stranskega outa, vreči žogo direktno v gol, streljati out (goalkick), out črta, sodnik prizna gol, streljanje kota (corner), streljanje outa (goal-kick), obrambna
stranka, 11 metrovka, vratar, naskočiti vratarja (remplati), golovega (imenovanega tudi
vratarjevega) prostora, gol prostor, rempati žogo. Podatkov je zelo veliko, zanimivo pa je, da v
tem članku avtor uporabi tudi tuje izraze – v oklepaju ali pa kar kot sopomenko;
»Pri streljanju outa (goal-kick) se odbije žoga od sodnika v gol – sodnik odloči corner. Isto
odločitev napravi sodnik, ako bi močan veter, pri goal-kicku pognal žogo nazaj v gol, ne da bi se
pri tem dotaknila kakšnega igralca. Zgodi se lahko, da pošlje pri goal-kicku branilec žogo mesto
vratarju direktno v gol, tudi v tem slučaju je corner.«44
V časopisu Jugoslovan (št. 89) se ponovijo izrazi trener, vratar, moštvo, zabiti gol, napad,
strelci. Uporabljajo pa še besedo enajstorica.45
V časopisu Slovenski narod v številki 118, ki je izšla 24. maja 1930, pišejo o 10. obletnici
Ljubljanske nogometne podzveze. V članku »Zanimivosti iz domačega športa« najdemo sledeče
izrazje: podsavezni kapetan, reprezentanca, treningi in trening, štirje timi, podsavezni tim,
igrači, klub, za backa, srednji krilec, stranski krilec, igra na mestu centerforwarda, dribla,
državno prvenstvo, podzavezno prvenstvo.46

43

Jugoslovan. št. 17, Ljubljana, 22. junij, 1930, str. 13 »Nemiri na sportnih prostorih – posledica nepoznavanja
pravil«
44

Jugoslovan. št. 34, 13. julij, 1930, str. 15 »O nogometnih pravilih«

45

Jugoslovan. št. 89, Ljubljana, 14. september, 1930, str. 7 »Hašk : Ilirija«

46

Slovenski narod. št. 118, Ljubljana, 24. maj, 1925, str. 3 »Zanimivosti iz domačega sporta«

27

Nadaljujemo s pregledom besedišča iz leta 1935. V časopisu Mariborski Večernik »Jutra« v
številki 157, ki je izšla 15. julija 1935, najdemo v rubriki Sport kratke novice o posameznih
tekmah. Besedišče, ki ga uporabijo, je: nogometaši, prvenstvena tekma, podzvezna liga,
podzvezno prvenstveno tekmovanje, napadalna vrsta, krliska vrsta, napadalci, prodori, dva gola,
obramba, vratar, moštvo, enajstorica namesto enajsterica, fair (tekma), prvi polčas, državno
nogometno prvenstvo.47 V številki 86 ponovno poroča o različnih tekmah in uporablja poleg
zgoraj navedenega še: prvenstvena tabela, igralci, geslo vsakega sportnika »fair play«, prvi
polčas, moštvo, razlika golov, sodnik, drugi polčas, je ostro startal na, izključil (igralca),
branilec, desno krilo, rezultat, zahrbtnih foulov v pomenu prekršek in foulih, prvenstvena tabela,
prijateljska tekma.48
V časopisu Ponedeljski Slovenec v številki 10, ki je izšla 11. marca 1935, tudi najdemo opise
poteka tekem. Besedišče, ki ga uporabljajo, je: vodilni klubi, prvenstvene tekme, je padel prvi
gol, so postali ofenzivni, prvi zgoditek v pomenu zadetek, drugi polčas, častni gol, Ilirija pa je
delala gole, več golov zabil, v najmočnejši postavi, moštvo, enajstorica, vigranost v pomenu
uigranost, v vratih, ožja obramba, krilska vrsta, zamenjal Soltana Pogačnika, napad v današnji
postavi, pred golom v pomenu vrata, ostra ofenzivnost, prvenstvena tekma, rezerva Ilirije v
pomenu rezervna ekipa, liga moštvo, državno prvenstvo, zasul njeno mrežo z goli, zimski pokal,
prijateljska tekma.49 V številki 20, ki je izšla 20. maja 1935, pa pod naslovom »Nedeljski sport«
poročajo o tekmi Primorje proti Slaviji, kjer – poleg zgoraj navedenih besed in besednih zvez –
najdemo: liga tekma, liga, sodnik, prva polovica namesto prvi polčas, prvi del namesto prvi
polčas, obramba, vratar, goli, druga polovica namesto drugi polčas, drugi polčas, žoga ni hotela
in ni hotela v mrežo, prvi polčas, sojenje oz. nesojenje pogrešk v pomenu prekrški, moštvo,
izcimi nešteto kornerjev, izenačenje, golman namesto vratar, srednja črta v pomenu zvezna
vrsta, napad, nefair sportnega izpada, strel iz kota, gol v pomenu vrata, malo naprej strel iz
kornerja – očitno uporabljajo oba izraza – kot in korner; strelja Zemljič v prečko, porine (žogo) z
glavo v mrežo, prvenstvene tekme. Pod naslovom »Celjski nogomet« najdemo še: 2. polčas
napisano s številko, igralci, neodločen rezultat, avtogol, obramba, strelec, fair igra, 1. polčas
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napisano s številko, levi half. V segmentu Mariborski sport najdemo še: podsavezno prvenstvo,
tekma, obe krili, krilo, krilska vrsta je bila defenzivno boljša, branilca sta dobro ščitila, vratar,
gol v pomenu zadetek, desno krilo, navidezni faul v pomenu prekršek, 11 metrovka napisano s
številko, korner, strel, levo krilo, prijateljska tekma.50
V časopisu Jutro: ponedeljska izdaja najdemo v številki 12, ki je izšla 25. marca 1935, celotno
stran 5 posvečeno nogometu in poročanju o različnih nogometnih tekmah. Pod naslovom
»Sportna nedelja, Drugo kolo državnega prvenstva« najdemo sledeče izraze: drugo kolo, državno
prvenstvo, ligaško tekmovanje, ligaška tekma, državni prvak, tablica v pomenu tabela, gol, drugi
polčas, enajstorica namesto enajsterica, napadalni kvintet, srednja vrsta v pomenu zvezna vrsta,
defenzivna taktika, napad, strel, iz vsake pozicije, trening, reprezentance, desno krilo, obramba,
branilca, napadalci, gol v pomenu zadetek, moštvo, igrajo fair, je dobro ubranil, krilec, napad,
privrženci kluba, vigranost, izvedli par svežih napadov, prvi kot, do auta, njegov strel, prost strel
brez i-ja, nekateri so reklamirali ofside, strel od daleč, pod prečko, aut, čelo tabele, igrišče,
Silvak strelja, žoga se od prečke odbije v aut, prvi polčas, drugi polčas, prevzame po kornerju,
strelja v mrežo, strel z daljave, končni rezultat, ga sodnik kljub of side prizna, branilec,
enajstmetrovka, levo krilo, gol Hajduka v pomenu vrata Hajduka, iz of side pozicije, enajstorica,
srednja vrsta.51 V številki 28, ki je izšla 29. julija 1935 pod naslovom »Velik dan za Primorje«,
se pojavi naslednje besedišče, poleg večine zgoraj omenjenega: v najavljenih postavah,
prvenstvena tablica v pomenu tabela, srednja vrsta, ofenzivna igra, črno-beli krilci, strelci,
branilci, piska sodnik Slamičev faul, preveč kombinira v kazenskem prostoru, v aut, v presoji
offsidov, lokalni derby zapisan z y-lonom, sodnik je presodil enajstmetrovko, kvalifikacijska
tekma, dve semifinalni tekmi, revanžna tekma.52
Leta 1940
Časopis Slovenski dom poroča v številki 235 iz dne 14. oktobra 1940 o tekmah slovenske lige.
Pogledali smo, katero besedišče je še vedno enako in katero se je začelo spreminjati. Besede, ki
so v uporabi: kolo, slovensko nogometno prvenstvo, prvi polčas, prvenstvena tabela, prvenstvena
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lestvica, slovenska liga, razlika v golih, slabo sojenje sodnika, velika gol-diferenca. Naprej
najdemo še besedišče in tudi natančno dogajanje na različnih tekmah: match, kakor ga je vredno
gledati; halflinija in napad, igra z glavo, vratar, desni branilec, levi half, centerhalf, desna zveza,
obe krili, vigrana celota, drugi polčas, igralci, vrata; je Sočan streljal »prostega«, ki je šel v gol;
enajstmetrovka, (Ljubljana je) nastopila v naslednji postavi, moštvo, igral na krilu, potem pa je
šel na zvezo; igra krilca, krilska vrsta, prvi polčas, začel z napadom; strel odbil od vrat; zabije
drugi gol, jo Jež zastrela – igralec je zapravil priložnost; koti, (Djukič) z glavo zabije tretji gol;
prosti strel; stadion; so tudi gostje izvedli nekaj lepih napadov; drog praznega gola; pustili čez
sredino igrišča, so padli … lepi goli; desni branilec, tekma je bila […] fair, zadnja jesenska
ligina tekma, kratki streli, končni izid, izključiti […] igralca.53 V številki 282, ki je izšla 9.
decembra 1940, pa poročajo o prvaku Slovenske nogometne zveze. Med poročanjem o teh
tekmah najdemo, poleg nekaterih zgoraj navedenih izrazov, še: je sodnik odžvižgal konec, gole
so dali, je sodnik odpiskal tekmo pred koncem, klub, izredno fair moštvo; je Žigon dal
popolnoma regularen in lep gol; sodnik je zapiskal gol; se strelja […] prosti strel; je moral
sodnik […] izključiti dva igralca; šestnajstmeterski prostor [TAKO], gol v pomenu vrata, sodnik
[…] odžvižgal igro – je odpiskal konec tekme; enajstorica, reprezentanca, prosti udarec za faul,
faul, šestnajsterec v pomenu šestnajstmetrski prostor, zvezni kapetan.54
V časopisu Jutro: ponedelska izdaja najdemo npr. v številki 25, ki je izšla 17. junija 1940,
novico o državnem prvaku Jugoslavije. Po zdaj že ustaljenem vzorcu pišejo pod naslovom, ki
vsebuje imena obeh tekmecev, še o posameznih tekmah. V tej številki zasledimo: razlika golov,
kolo, zaključna tabela, je bil »foul« na Božoviću; prosti strel […] je streljal; desno krilo; z glavo
zadel v mrežo; zabil […] gol, končni rezultat, je sodnik izključil Božovića; zgoditek v pomenu
zadetek, drugi polčas, srednji krilec, najboljši nogometni klub; je sodnik zaradi foula diktiral
upravičeno enajstmetrovko; je žogo potisnil v mrežo; obramba, napadalna vrsta, strelec
častnega gola, tekmi v polfinalu, najboljši klubi, enajstorici, skupni izid, moštvo, časten remis v
pomenu izenačen izid, povratna tekma, stadion, prvi polčas, pred odmorom, po pavzi, na lastni
polovici, strelec, v drugi polovici igre, vrata, igralci, napadalci, krilska vrsta, ožja obramba,
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krilci, nesmiselno nabijanje žoge; je Železničar zastreljal kar tri enajstmetrovke; razmerje golov,
gole so zabili, četrti gol […] je padel, neodločeni izid, obramba, strelec, igralec; glede offsida;
je Brodnik ustrelil še četrti gol.55 V številki 279, ki je izšla 28. novembra 1940, pa pišejo o
nogometnih dogodkih, ki se bodo še odvijali. Besedišče je skromnejše: ligaška tabela,
enajstorica, prvorazredni klubi, tako imenovani »gorenjski derby«, revanžni (tekmi), prijateljske
in reprezentančne tekme, revanža, piščalka.56 V številki 263, ki je izšla 9. novembra 1940, pa
najdemo še za nas zanimiv izraz, in sicer nemški državni trener.57
V časopisu Slovenec, v številki 255 iz dne 6. novembra 1940, v rubriki Šport, lahko najdemo
besedišče: nogometne enajstorice, dva remisa, razmerje golov, reprezentanca, nepopolna
zasedba, napadalec, zvezni kapitan namesto zvezni kapetan, skupni trening, igralci, zastopal
svoje klubske in državne barve, svetovno nogometno prvenstvo.58
4.2.2 Analiza zbranega besedišča
Sledi analiza besedišča, ki smo ga zbrali iz časopisov. Poskušali smo jih razdeliti v smiselne
sklope. Najprej so navedeni izrazi, povezani s poimenovanjem oseb, izrazi, povezani z delom
igre ali igrišča, izrazi, povezani s tekmovanjem ter glagoli, povezani z nogometom. Izraze smo
postavili v imenovalnik, razen v primerih, ko se nam je sklanjanje zdelo zanimivo.
Izrazi, povezani s poimenovanjem oseb
V nadaljevanju bomo pregledali poimenovanje položajev nogometnih igralcev ter drugih
poimenovanj oseb ali skupin, ki so se pojavili v analiziranih časopisih.
Vratar je igralec, ki stoji pred golom in brani vrata. Prvič zasledimo uporabo te pozicije leta
1911 kot brankar, v oklepaju pa (golman). Ta beseda, ki se sicer ne uporablja pogosto, je bila po
vsej verjetnosti prevzeta iz češčine – brankář. Izraz vratar se v analiziranih medijih pojavi leta
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1913 in se ponovi v vseh ostalih letih. Leta 1920, 1925 in 1935 najdemo poleg izraza vratar še
izraz golman. Angleški izraz za to pozicijo je goalkeeper, hrvaška izraza pa sta vratar in golman.
Sledi pozicija napadalec, to je igralec, ki igra predvsem v napadu. Prvič se izraz pojavi že leta
1910, poleg tega najdemo tudi izraz napadalna vrsta. Leta 1911 lahko v članku zasledimo, da je
v oklepaju zapisan izraz forivard, ki je prevzet iz angleške besede za napadalca, tj. forward,
zraven pa je še dodano oz. razloženo, da je to prednja straža ali napadalci. Leta 1920 se pojavi
le izraz napadalci, leta 1925 pa je uporaba tega izraza še posebej zanimiva. Poleg napadalci,
srednji napadalec, napadalni trio najdemo še izraze forward, zapisan po angleško, enkrat v
pomenu napadalec in drugič v pomenu napad. Naslednji izraz, ki se pojavi, je centerforward, ki
pomeni srednji napadalec. Ta je tudi sklanjan: centerforwardom in centerforwarda. Leta 1935 in
1940 uporabljajo le izraza napadalci, napadalec in napadalna vrsta ter olepšane publicistične
besedne zveze kot npr. napadalni kvartet. Ponovno lahko vidimo, da so imeli pisci člankov
težave z uporabo imena pozicije igralca.
Vezni igralec ali vezist je igralec, ki povezuje napad in obrambo ter igra na sredini igrišča. Prvič
se v analiziranih medijih izraz pojavi leta 1911 kot trije kalvi, srednji igralci. Leta 1920 najdemo
besedo center. V nadaljevanju se pojavijo različna poimenovanja, leta 1925 najdemo izraze halfi,
desna zveza, leva zveza, stranska halfa, centerhalf, halfi, obe zvezi (v pomenu zvezna igralca),
desna zveza (v pomenu vezni igralec). Pri raziskavi izraza smo ugotovili, da je bila pozicija
centre-half (angleško poimenovanje) najprej v vezni vrsti, z leti pa se je premaknila nazaj v
obrambo. Uporabljali so tudi okrajšavo halfi. Leta 1935 najdemo izraze srednja črta (v pomenu
zvezna vrsta), levi half, srednja vrsta (v pomenu zvezna vrsta). Nazadnje pa leta 1940 uporabijo
halflinija, levi half, centerhalf, desna zveza. Očiten je torej vpliv angleškega izraza.
Zelo pogosto se je v časopisih pojavila pozicija krilo. Krilec je igralec, ki povezuje napad in
obrambo, skrajno levo ali skrajno desno (SSKJ). Dandanes obstajata dve poziciji, vezni in
napadalni krilec. Beseda je bila verjetno prevzeta iz angleških izrazov za to pozicijo – wing,
wing-back ali winger. V analiziranih slovenskih časopisih se izraz prvič pojavi leta 1913 kot
krilci. Kasneje najdemo še sledeče različice poimenovanja: leta 1920 krilci, levo krilo, desno
krilo. Leta 1925 se pojavijo krilci, levo krilo, desno krilo, srednji krilec, krilska vrsta, srednji
krilec, simpatičnega Windiseha (sr. krilec) – v tem primeru napišejo pozicijo v oklepaju, krilska
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vrsta. Leta 1930 najdemo krilska vrsta, desno krilo, krilska vrsta, obe krili, krilo, levo krilo,
krilec. Leta 1940 se večkrat pojavijo že prej našteti izrazi: obe krili, igral na krilu potem pa je šel
na zvezo, igra krilca, krilska vrsta, desno krilo, srednji krilec, krilska vrsta, krilci.
Branilec je izraz, ki označuje igralca, ki stoji za vezno vrsto in ima nalogo, da preprečuje napade
nasprotne ekipe. Prvič se izraz v naši analizi pojavi leta 1910, in sicer kot levi branilec. Leta
1911 najdemo zanimiv način zapisa in poimenovanja te pozicije, dva odbijalca, branitelja
branke (backi, beki). V članku najdemo različne oznake za branilca: odbijalec, branitelj branke,
v oklepaju pa še becki, beki. Branilec verjetno izhaja iz angleške besede defender, becki in beki
pa tudi iz angleškega izraza back, ki se veže z drugimi besedami (back, full-back, wing-back,
left-back, right-back, centre-back) – to nam pove, da igralci igrajo zadaj. Zapis beki je
podomačen. Leta 1913 najdemo izraza levi branilec in desni branilec, leta 1920 pa se pojavi
poleg besede branilec še neke vrste publicistično poimenovanje sovražna branilska črta.
Publicistični sta tudi besedni zvezi: iz leta 1925 obrambni trio in iz leta 1930 obrambna trojica.
Leta 1925 ponovno najdemo poleg branilec in branilca še izraze ofenzivni branilec (ofenzivni
izhaja iz nemške besede Offensive in francoske besede offensive) in za backa. Tu je angleška
beseda sklanjana po slovensko, ohranjen pa je citatni zapis (za razliko od zapisa iz leta 1911, tj.
beki). Leta 1935 uporabljajo izraz branilec, zanimiva pa je uporaba glagola ščitila (branilca sta
dobro ščitila) namesto branila. Leta 1940 smo zasledili le izraz desni branilec.
Del ekipe je tudi trener – beseda označuje posameznika, ki uri nogometno moštvo. V
analiziranih medijih se je prvič pojavila leta 1913 kot trainer-profesional in trainer. Beseda
izhaja iz nemške besede trenieren ter angleške besede train (SES) in je tudi zapisana citatno.
Leta 1925 se pojavi izraz iztreniranost moštva. Leta 1940 je izraz zapisan kot (nemški državni)
trener. Poleg samostalnika za osebo smo v ta del dodali tudi samostalnik za aktivnost in glagol.
Glagol se pojavi leta 1913, tj. trenira. Izraz trening se prvič pojavi leta 1935 (trening in
treningi), ponovi pa se leta 1935 in 1940 (trening).
Izraz sodnik se v analiziranih časopisih pojavi leta 1925 in se ponovi še leta 1935 ter 1940, vedno
v tej obliki. Leta 1930 se enkrat pojavi tudi pozicija stranski sodnik. V nadaljevanju
magistrskega dela bomo pogledali glagole, ki so povezani tudi z delovanjem sodnika, pri samem
izrazu pa ni sprememb. V angleščini se uporablja izraz referee.
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Besedo igralci uporabijo že leta 1910 in 1911. Od leta 1925 se v večini primerov pojavlja ta
izraz, vendar pa leta 1925 in 1930 najdemo tudi izraz igrači. Ta izraz ima danes v SSKJ
kvalifikator zastarel. Strelec je izraz, ki se v naši analizi virov pojavi leta 1925. Najdemo ga še
leta 1935 in 1940. Bolj pogosto kot samostalnik strelec se pojavlja glagol streljati. Najverjetneje
izhajata izraza iz angleških besed shooter in glagola to shoot. Izraz kapetan je beseda, ki se
pojavi leta 1925. Leta 1930 uporabijo še besedo podsavezni, ki se navezuje na kapetana
določenega podsaveza ali podzveze. V nadaljevanju najdemo leta 1940 še izraz zvezni kapetan, ki
označuje kapetana na zvezni ravni. Istega leta se pojavi tudi izraz zvezni kapitan. Tu lahko
sklepamo, da gre za prevod angleške besede captain oz. prevzem besede iz hrvaščine, tj.
kapetan.
Izraza menjava in rezervno moštvo imata kar nekaj različic. Leta 1913 najdemo v članku izraz
rezerve, leta 1925 se ponovno pojavi izraz rezerve v pomenu rezervno moštvo, mediji pa
uporabijo tudi izraz namestnik. Do leta 1940 njuna uporaba ni bila poenotena.
Izraz postava pomeni del ekipe oz. moštva, ki igra na tekmi, npr. začetna postava. Besedo
postava v pomenu moštvo je slovenščina prevzela iz hrvaščine (pȏstava) (SES). Leta 1925 se ta
izraz pojavi prvič, poleg njega pa najdemo še besedno zvezo sestava moštev. Beseda se pojavi še
leta 1935, in sicer v najmočnejši postavi, v najavljenih postavah.
Pomembni so tudi izrazi ekipa, enajsterica in reprezentanca. Ekipa se do leta 1940 ne pojavi,
namesto te besede se uporablja izraz moštvo. Ta se uporabi že leta 1910, 1911 in 1913. Leta 1911
uporabijo v članku tudi izraza društvo A in društvo B. Leta 1925 se poleg izraza moštvo pojavi
tudi angleški izraz team. Leta 1930 se pojavi izraz tim in v množini timi, ki je tujka, izpeljana iz
angleške besede team. V enem primeru najdemo še izraz obrambna stranka in napadalna
stranka. Leta 1935 časopisi uporabljajo besedo moštvo, enkrat pa najdemo izraz liga moštvo (ne
npr. s pridevnikom ligaško moštvo). Tudi leta 1940 najdemo besedo moštvo za označevanje
nogometnih ekip, pojavi pa se še izraz nepopolna zasedba.
Izraz enajsterica se je pojavil v letih 1930, 1935 in 1940 kot enajstorica.
Izraz reprezentanca se v analiziranih medijih prvič pojavi leta 1925, v nadaljevanju pa še leta
1930, 1935 in 1940. Leta 1940 se pojavi tudi publicističen zapis zastopal svoje klubske in
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državne barve. Izraz je tujka, ki je bila prevzeta preko nemščine (repräsentieren) in francoščine
(représenter), pomeni pa ‛predstaviti’ (SES).
Izraz klub označuje moštvo, ki igra skupaj pod skupnim imenom. Izraz je slovenščina prevzela
preko nemščine (Klub) in angleščine (club) (SES). Prvič se je izraz pojavil leta 1911 –
(neslovenski) klub. Leta 1919 najdemo izraz športni klub, leta 1925 in 1930 pa klub. Leta 1935 se
pojavi izraz vodilni klubi. Na koncu pa se izraz pojavi še leta 1940, in sicer klub, najboljši
nogometni klub, najboljši klub, prvorazredni klubi.
Izrazi, povezani z delom igre ali igrišča
Izraza napad in obramba se v nogometnem kontekstu pojavita leta 1913. Oba izraza se
nespremenjena pojavljata še leta 1925, 1930, 1935 in 1940. Leta 1925 se za izraz napad uporabi
ofenziva. To besedo je slovenščina prevzela preko nemščine (Offensive), prihaja pa iz
francoščine offensive (SES). Podoben, vendar ne popolnoma enak pomen kot zgornja izraza,
imata tudi besedi ofenzivnost ali napadalnost in defenzivnost. Ti besedi se skrivata v besednih
zvezah, ki smo jih našli v analiziranih časopisih. Leta 1925 se tako pojavijo: kombinacijska igra,
napadi (Gradjanskega), preiti v napad, napadalna akcija, ofenziven, tehnike, to je ravnanja z
žogo, oddajanje žoge, poigravanje v napadu, razviti pravo igro. Zgoraj našteti izrazi ali besedne
zveze so nekako povezani z »napadanjem na vrata« oz. s »poskušanjem dati zadetek«. Leta 1930
najdemo še izraze: so postali ofenzivni, izvedli par svežih napadov, ostra ofenzivnost in ofenzivna
igra. Leta 1940 se pojavi tudi publicistično obarvan so tudi gostje izvedli nekaj lepih napadov.
Tudi pri izrazu defenzivnost se pojavijo različni izrazi. Leta 1925 najdemo izraza pasivna taktika
in igro zavlačevati. Leta 1935 se pojavi besedna zveza defenzivna taktika. Začne se torej govoriti
tudi o taktiki in načinu igranja, ne govori se samo o tem, da je potrebno dati zadetek.
V nadaljevanju bomo natančneje pregledali izraze vrata, kazenski prostor, enajstmetrovka in
prodor.
Vrata ali gol so prostor, kamor napada nasprotna ekipa. Poimenovanje se prvič pojavi leta 1911
kot branka, ki je češka beseda. Gol je prevzeta beseda, najverjetneje iz nemškega izraza Goal in
angleške besede goal. V analiziranih medijih se izraza vrata in gol izmenično uporabljata v vseh
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letih (1913, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940). Nekajkrat pa najdemo tudi prenesen pomen streljal v
mrežo, potisnil žogo v mrežo.
Izraz enajstmetrovka je kazenski strel, ki se izvaja z razdalje enajstih metrov. Prvič se pojavi leta
1913 kot 11metrovka, 11metrovka se je pretvorila v goal. Leta 1925 najdemo enajstmetrovka,
»enajstka« (v pomenu enajstmetrovka). Leta 1930 se pojavi zapis 11 metrovka, leta 1935
ponovno 11 metrovka, nazadnje pa še leta 1940 kot enajstmetrovka, je sodnik zaradi foula
diktiral upravičeno enajstmetrovko, je Železničar zastreljal kar tri enajstmetrovke. Pojavijo se
različni zapisi izraza enajstmetrovka, 11metrovka, 11 metrovka in »enajska«.
Izraz kazenski prostor je del igrišča, ki sega 16,5 m levo in desno od gola (SSKJ). Pojavi se leta
1925 kot kazenski prostor in 1935 preveč kombinira v kazenskem prostoru.
Našli smo tudi izraze kot, prekršek in strel. Beseda kot izhaja iz angleške besede corner. Čeprav
že leta 1925 uporabljajo slovenski izraz kot, pa kasneje leta 1925 in 1935 najdemo tudi besedo
korner – črko c nadomesti k. Besedo korner mediji sklanjajo. Do leta 1940 v analiziranih
časopisih nismo našli besede prekršek. Namesto tega so mediji večinoma uporabili izraz faul,
besedo pa so tudi sklanjali. Gre za angleško besedo foul. Enkrat najdemo leta 1930 izraz
prestopek proti pravilom. Izraz strel je v vseh člankih uporabljen namesto angleškega izraza
kick. Leta 1925 se enkrat pojavi tudi izraz udarci na gol.
Izraza avt in prepovedan položaj se pojavljata z različnimi zapisi. Beseda avt se do leta 1940 v
časopisih nikoli ni pojavila v taki obliki. Leta 1925, 1930 in 1935 je zapisana citatno iz angleške
besede out in je tudi sklanjana – v outu, outa. Leta 1935 najdemo zapis aut zapisano z u-jem
namesto z v-jem. Beseda ofsajd se je uveljavila v Pravilih, mediji pa danes uporabljajo izraz
prepovedan položaj. Opaziti je, da so se mediji soočali s težavami pri zapisu besede. Leta 1920
se izraz pojavi kot of side in »of side« brez drugega f-ja in zapisana v narekovajih. Leta 1925,
1930, 1935 in 1940 se uporablja poleg of side še off side. Sklanjanje besede je sledeče, leta 1925
v of sidu, iz offsida, množina je of sidov, brez e-ja.
Beseda zadetek ali gol se v analiziranih medijih pojavi že leta 1910 kot gol in goli. Leta 1911
najdemo izraz zapisan kot »gol« v narekovajih, zraven pa je v oklepaju še original (goal). Leta
1913 najdemo le izraz goal, leta 1920 pa gol. Besedi gol in goal se pojavita leta 1925, kjer je tudi
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druga beseda sklanjana: goalu. Leta 1930, 1935 in 1940 mediji uporabijo samo gol in goli,
najdemo pa še eno besedo, in sicer zgoditek, ki po vsej verjetnosti prihaja iz hrvaške besede
zgoditak. Besedo gol je slovenščina prevzela iz angleške besede goal. Še dva »gola« najdemo v
medijih drugače zapisana, to sta avtogol in častni gol. Avtogol leta 1925 zapišejo narazen, leta
1935 pa skupaj. Častni gol je leta 1925 zapisan kot časten gol, leta 1935 in 1940 pa kot častni
gol.
Izraz prosti strel je v Pravilih zapisan kot prosti udarec, analizirani mediji pa ga uporabijo bolj
poredko. Leta 1925, 1935 in 1940 uporabijo besedno zvezo prosti strel.
Prvi polčas je bil leta 1910, 1913 in nekajkrat leta 1925 poimenovan prva polovica. Leta 1925
najdemo izraz prvi polčas, enkrat zapisan tudi z rimsko številko (I. polčas). Leta 1935 in 1940
prevladuje izraz prvi polčas, leta 1935 pa se pojavita tudi oznaki prva polovica in prvi polčas.
Angleški izraz je first half-time, tako da lahko sklepamo, da je slovenska beseda polčas prišla iz
besede half-time. Pri izrazu drugi polčas najdemo v vseh analiziranih medijih izraz drugi polčas,
leta 1925 je enkrat zapisan z rimsko številko (II. polčas), leta 1935 pa z arabsko številko (2.
polčas). Leta 1940 najdemo izraz druga polovica. Prvič, ko se pojavi ta izraz v analiziranih
medijih leta 1920, najdemo izraz drugi »half-time«, angleška beseda je v narekovajih.
Beseda rezultat ali izid se pojavi leta 1925, 1935 in 1940. Leta 1925 najdemo 3 različne izraze:
rezultat, score in izid. Score je angleški izraz za rezultat. Leta 1935 se pojavi le rezultat, leta
1940 pa najdemo izraz izid. V Slovenskem etimološkem slovarju piše, da je slovenščina besedo
prevzela iz nemške besede Resultat in francoske besede résultat, ki izhaja iz srednjeveško
latinskega izraza resultatum. Prav tako izid prihaja iz latinščine (eventus ali exitus).
Besedno zvezo razmerje golov najdemo leta 1935 in 1940. Leta 1935 uporabijo razlika golov,
leta 1940 pa razlika v golih, gol-diferenca, razlika golov in razmerje golov. Tudi pri tem
poimenovanju vidimo, da ni bilo enotnosti. V časopisih najdemo tudi izraz razmerje kotov, ki se
pojavi leta 1919 in 1925.
Zanimiva je uporaba pojma izenačenje in izenačenost ter besedne zveze neodločen izid. Leta
1935 uporabijo izraz izenačenje. Leta 1940 najdemo izraz časten remis, dva remisa in neodločen
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izid. Besedo remis je angleški jezik prevzel iz francoščine (SES). Poleg tega leta 1925 uporabijo
za pomen izenačena igra besedno zvezo izravnana igra.
Izraz derbi se pojavi leta 1935 in 1940 zapisan s črko y – derby. Besedo je slovenščina prevzela
iz angleščine in je tako zapisana tudi v analiziranih člankih.
Beseda uigranost pomeni, da igralci dobro sodelujejo kot ekipa. V analiziranih člankih se izraz
večkrat pojavi zapisan kot vigranost – leta 1925, 1935 in 1940. Leta 1940 je najdemo izraz
vigrana celota. Beseda izhaja iz hrvaške besede uigranost, ki jo je očitno prevzela tudi
slovenščina.
V športu sta pomembna tudi pojma poštena igra in poštenost. Leta 1930 se pojavi izraz nefair
športni izpad. Leta 1935 najdemo igrajo fair, fair igra, fair tekma, geslo vsakega športnika »fair
play«. Leta 1940 najdemo še tekma je bila fair. V vseh analiziranih časopisih uporabljajo
angleško besedo fair. Pozneje se uporablja tudi zapis fer, vendar pa ne v analiziranih medijih.
Izraz poštenost izhaja iz hrvaščine in srbščine (pòšten) (SES).
Izrazi, povezani s tekmovanjem
Nogometna tekma je imela v začetkih nogometa na Slovenskem kar nekaj različnih poimenovanj.
Leta 1910 najdemo izraze nogometna tekma in football-tekma z vezajem. Leta 1911 se footballtekma ponovi, pojavi pa se še football-match. Ti trije zapisi se ponovijo še leta 1913 in 1919.
Leta 1935 najdemo še izraz tekma, leta 1940 pa ponovno match. Poimenovanje izhaja iz
angleškega izraza football match. Iskali so torej različne načine, kako bi zapisali to besedno
zvezo.
V kasnejših letih, ko sta se struktura nogometa in tekmovanja razvili, so se razvili tudi izrazi za
vse, kar je s tem povezano: tekma (prijateljska, prvenstvena), prvenstvo, prvak, tabela, liga, kolo,
sezona.
Izraz prvenstvena tekma se v analiziranih medijih pojavi leta 1925 in 1935. Izraz prijateljska
tekma se je prvič pojavil leta 1925 ter kasneje 1935 in 1940. V nadaljevanju smo združili še
ostala poimenovanja za tekme. Leta 1925 uporabijo izraz pokalna tekma, leta 1935 najdemo
izraze kvalifikacijska tekma, dve semifinalni tekmi in ligaška tekma. Prva se uporablja tudi danes,
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semifinalna tekma najverjetneje izhaja iz angleške besede semifinal. Danes se uporablja izraz
polfinalna tekma – semi- je del tujih zloženk, ki pomeni pol- (SES). Leta 1940 se pojavi izraz
tekmi v polfinalu. Izraz ligaška tekma ima nekaj različic, poleg ligaška tekma še liga tekma in
leta 1940 zadnja jesenska ligina tekma.
Poseben primer je povratna tekma. Ta izraz se prvič pojavi leta 1910 kot revanche-tekma. Izraz
revanche izhaja iz francoskega izraza revanche (SES). Leta 1925 najdemo izraza revanžna tekma
in revanža. Leta 1935 se ponovi revanžna tekma, leta 1940 pa najdemo izraza revanžna tekma in
revanža, vedno s črko ž. Danes se beseda ne uporablja pogosto, a se napiše s črko š (revanša).
Leta 1940 pa se prvič pojavi izraz povratna tekma, ki se uporablja še danes.
Izraz prvenstvo se pojavi leta 1920, v letih do 1940 se pojavi v različnih besednih zvezah:
prvenstvo Slovenije (1920), državno prvenstvo (1925, 1930), svetovno nogometno prvenstvo
(1930, 1940), državno nogometno prvenstvo (1935), državno prvenstvo (1935), podsavezno
prvenstvo (1930, 1935), podsavezno prvenstveno tekmovanje (1935), slovensko nogometno
prvenstvo (1940). Prav tako se pojavi tudi izraz prvak, prvič v analiziranih medijih leta 1925 kot
prvak in državni prvak (1925, 1935).
Lestvica je izraz, ki pomeni vrstni red klubov na različnih tekmovanjih in ligah. Beseda izhaja iz
hrvaščine (ljȅstve) in stare češčine (lestva v pomenu obešalnik) (SES). Leta 1935 so uporabili
izraze tabela in tablica, leta 1940 pa samo tabela. Beseda se večinoma uporablja s pridevnikom
(1935): prvenstvena tabela, prvenstvena tabela, čelo tabele, prvenstvena tablica (v pomenu
tabela), točke prvenstvene tabele, tablica (v pomenu tabela), prvenstvena tablica. Leta 1940
najdemo še prvenstvena tabela in ligaška tabela.
Izraz sezona v nogometu zajema obdobje, ko se igrajo nogometne tekme. Besedo je slovenski
jezik prevzel preko nemškega jezika (Saison) iz francoščine (saison) (SES). Prvič se v
analiziranih časopisih pojavi leta 1919 v besedni zvezi jesenska športna sezona, kasneje pa še
leta 1925 kot prvenstvena sezona.
S pojmom sezona pa sta povezana tudi izraza liga in kolo oz. krog. Beseda liga je v slovenščino
prišla iz nemške besede Liga, beseda pa izhaja iz španščine (liga), ki pomeni zveza, oz. je to
skupek moštev, ki tekmujejo med seboj v sezoni (SES). Izraz najdemo prvič leta 1935
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(podsavezna liga, ligaška tekma, liga, ligaško tekmovanje), v nadaljevanju pa še leta 1940 v
besedni zvezi slovenska liga. Izraz kolo označuje del ligaškega tekmovanja. Beseda je hrvaškega
in srbskega izvora (kȍlo). Pomen se je razvil preko besede krog (iz angleščine round, nemščine
Runde in izraza runda) iz pomena besede koló (SES). Beseda kolo se pojavi leta 1935 (drugo
kolo) in leta 1940 kot kolo.
Glagoli, povezani z nogometom
V nadaljevanju sledi segment, kjer si bomo podrobneje ogledali glagole, povezane z nogometom.
Najpogostejši primeri so: doseči zadetek, streljati, braniti (vratar), narediti prekršek.
Danes se uporablja besedna zveza doseči zadetek. Leta 1913 se prvič pojavi: doseže drugi goal,
11metrovka se je pretvorila v goal. Leta 1920 najdemo še izraze zabiti gole, gol je padel. Leta
1925 se pojavi veliko primerov: plasira žogo v levi kot, prvi gol je padel, streljanje na gol, zabil
vse tri gole, zabiti gol, požene žogo v prazen gol; (prosti strel), ki ga zabije; plasira drugič v
mrežo, požene žogo v prazen gol. V nadaljevanju so leta 1930 uporabljeni primeri doseči gol,
zabiti gol, porine (žogo) z glavo v mrežo. Leta 1935 najdemo veliko primerov: (Ilirija pa) je dala
gole, več golov zabil, zabil […] gol, zasul njeno mrežo z goli, je padel prvi gol. Leta 1940
najdemo sledeče fraze: je (Žigon) dal popolnoma regularen in lep gol, gole so zabili, zabije
drugi gol, četrti gol […] je padel, gole so dali, so padli ... lepi goli, je Brodnik ustrelil še četrti
gol, (Djukič) z glavo zabije tretji gol.
Skupno se torej pojavijo: doseči gol, pretvoriti se v gol, zabiti gol, gol je padel, plasirati žogo v
gol/mrežo, pognati žogo v (prazen) gol, poriniti žogo v gol, dati gol, zasuti mrežo z goli, ustreliti
gol. Vidimo torej, da so imeli pisci člankov zelo veliko različic za to, da povedo, da je bil
dosežen zadetek.
Glagol streljati pomeni z »močnim udarcem, sunkom prizadevati si spraviti žogo v gol« (SSKJ).
Leta 1925 se prvič pojavi ta glagol: ____ strelja, (Silvak) strelja, strelja poleg tega pa še
publicistično obarvan požene žogo v prazen gol in v obliki samostalnika streljanje na gol. Leta
1930 ponovno najdemo streljati out (goal-kick), leta 1935 se pojavi primer strelja v mrežo, leta
1940 pa še prosti strel je streljal.
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Vratar brani vrata, leta 1925 se torej prvič pojavi glagol: (vratar) je ubranil vse, braniti napade,
slabo obrani (vratar). Prav tako se glagol ubraniti pojavi še leta 1935 v frazi je dobro ubranil.
Glagol narediti prekršek se v časopisih prvič pojavi leta 1925 kot (Dosovič) ga dohiti in faulta v
kazenskem prostoru. Glagol faulta izhaja iz nemške besede Foul in angleške besede foul (SES),
pojavi pa se le enkrat. Leta 1930 se pojavi pojem naskočiti vratarja (ramplati), leta 1935 pa
najdemo še je ostro štartal na _____. Našteti primeri ne pomenijo dobesedno narediti prekršek,
vendar pa kažejo na to.
V tem delu dodajamo še glagola izvesti prosti strel in zastreljati (enajstmetrovko). Danes se
uporablja pojem izvesti prosti strel. Prvič se pojavi leta 1925 primer (prosti strel), ki ga zabije, v
nadaljevanju leta 1935 najdemo primer prosti strel […] je streljal. Na koncu pa še leta 1940 se
strelja prosti strel, je Sočan streljal »prostega«. Glagol zastreljati se danes ne pojavlja zelo
pogosto, večinoma pa se pojavi v paru zastreljati enajstmetrovko. Leta 1925 najdemo primer
zastreljana (enajstmetrovka), potem pa še leta 1940 primere je (Železničar) zastreljal kar tri
enajstmetrovke, jo Jež zastrela (v pomenu igralec je zapravil priložnost).
Poglejmo še en pomemben izraz v nogometu, to je izraz žoga. Ta beseda se v časopisih prvič
pojavi leta 1911. V povezavi s tem najdemo tudi kar nekaj publicističnih fraz. Leta 1920 se
pojavijo primeri (krasni) meti, podajati visoke žoge. Leta 1925 najdemo veliko primerov z žogo:
oddajanje žoge, požene žogo v prazen gol, lep stopining, lep start na žogo, moštvo […] zadržuje
žogo, oddajanje (žoge), kombinacije s kratkimi pasi (v pomenu podajami), lep predložek. Leta
1930 so primeri žoga izven igre, vreči žogo direktno v gol. Tudi leta 1935 najdemo veliko
primerov: žoga ni hotela in ni hotela v mrežo, šel na žogo, preveč kombinira v kazenskem
prostoru, dribla, iz vsake pozicije. Na koncu pa se leta 1940 pojavijo še: nesmiselno nabijanje
žoge, igra z glavo.
Glagoli, povezani s sodniki
Sledijo še glagoli in besede, ki so povezane s sodniki. Priznati gol je ena izmed sodnikovih
nalog, prvič se ta besedna zveza pojavi leta 1920, ponovi pa se tudi leta 1930 v primeru sodnik
prizna gol in leta 1940 kot sodnik je zapiskal gol. Sodnikova naloga je tudi odpiskati konec
tekme. Leta 1940 je sodnik odžvižgal konec, je sodnik odpiskal tekmo pred koncem, sodnik je
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odžvižgal igro (v pomenu je odpiskal konec tekme). V SSKJ najdemo primer z obema glagoloma
(žarg., šport. sodnik je odžvižgal konec polčasa z žvižgom naznanil in žarg., šport. sodnik je odpiskal
konec tekme), danes pa se uporablja glagol odpiskati. Sodnik mora včasih tudi izključiti igralca,
prvič se to v časopisih pojavi leta 1925, leta 1935 se pojavi primer izključiti (igralca), potem pa
še leta 1940 izključiti […] igralca, je moral sodnik […] izključiti dva igralca, je sodnik izključil
(Božovića). Leta 1925 pa najdemo tudi glagol (sodnik je) podaljšal igro, a se kasneje več ne
pojavi.
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4.3 Prevzemanje vzdevkov klubov in reprezentanc
V tem poglavju bomo analizirali, kako se v spletnih slovenskih časopisih in medijskih portalih
uporabljajo vzdevki različnih nogometnih klubov v današnjem času. Pregledali bomo vzdevke
petih klubov iz Španije, Italije, Anglije, Nemčije in osmih državnih reprezentanc. Za primerjavo
bomo preverili tudi, kako se uporabljajo vzdevki klubov košarkarske ameriške lige NBA. Naše
iskanje smo omejili na spletne izdaje časopisov Delo, Dnevnik in Ekipa24 ter spletne portale
24.ur, RTV Slo in Siol.net. Časovna omejitev sta leto 2016 in 2017, čeprav bomo iskali tudi
članke, ki so vsebovali vzdevke v predhodnih letih.
4.3.1 Prevzemanje vzdevkov klubov
V tem delu bomo našteli pet klubov iz posamezne države – Španije, Italije, Anglije, Nemčije –
ter preverili, kako se njihovi vzdevki pojavljajo v izbranih spletnih medijih.
Španski klubi
Med španskimi klubi smo izbrali: Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, Villareal
Club de Fútbol, Valencia Club de Fútbol in Club Atlético de Madrid.
Nogometni klub Real Madrid Club de Fútbol je najuspešnejši španski klub, ki ima v španščini
sledeče vzdevke: los Blancos, los Merengues, los Vikingos in los Galácticos. Los Blancos, v
prevodu beli, so poimenovani zaradi belih dresov. Prav tako jih poimenujejo los Merengues, tj.
sladica, narejena iz beljakov in je bele barve (v obliki malih puhastih oblačkov) (La Liga). Los
Galácticos je vzdevek, ki se nanaša predvsem na obdobje prvega predsedovanja klubu Florentina
Pereza, med leti 2000 in 2006. V slovenščini se še vedno zelo pogosto uporabljata prav izraza
beli balet in galaktiki, ki sta v Delu, Dnevniku in Ekipi24 zapisana tako: beli balet in galaktiki.
Ta dva vzdevka uporabljata tudi 24.ur in Siol.net.
Nogometni klub Fútbol Club Barcelona iz Katalonije ima tudi več vzdevkov za igralce in svoje
navijače: ekipa je znana kot Barça ali Blaugrana oz. Azulgrana. Barça je okrajšava za ime kluba
– Barcelona, Blaugrana oz. Azulgrana pa se nanaša na klubsko barvo – gre za črte, ki so modre
in granatne barve (katalonsko: blau in špansko: azul). Navijači Barcelone so znani kot
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Blaugranas, Azulgranas, Barcelonistas in Culés. Zadnji vzdevek je nastal, ker so nekoč na
stadionu gledalci sedeli z zadnjicami na zidu. Le-te so videli mimoidoči, tako da je iz katalonske
besede za zadnjico nastal vzdevek Culé. V slovenščini se uporabljata vzdevka Barça ali Barca.
Zapis se razlikuje, npr. Dnevnik in Ekipa24 uporabljata izključno izraz Barca, medtem ko Delo
uporablja obe različici, Barça in Barca. Drugi vzdevek, ki ga vsi časopisi uporabljajo enako, je
Katalonci. Delo je edini, ki uporablja tudi vzdevek blaugrana. Drugi mediji – RTV Slo, 24.ur in
Siol.net – uporabljajo samo Barca. RTV Slo ne uporablja vzdevka Blaugrana, medtem ko ga na
24.ur najdemo kar pogosto napisanega z malo (blaugrana). Siol.net ga po letu 2016 ne uporablja.
Azulgrana ne uporablja noben od analiziranih slovenskih medijev.
Club Atlético de Madrid ima več vzdevkov, med njimi Colchoneros, Rojiblancos in Indios.
Rojiblancos se nanaša na barve kluba (rdeče-beli), prav tako Colchoneros ali žimničarji. Po
koncu državljanske vojne so žimnice pokrivali s blagom, ki je imelo rdeče in bele črte, zato se je
kluba prijel tudi ta vzdevek (La Liga). V Delu špansko besedo Rojiblancos uporabijo le
nekajkrat, vendar to leta 2013 in 2014, pogosteje se odločajo za slovenski prevod rdeče-beli.
Colchoneros najdemo le enkrat v letu 2017, večkrat pa pred tem, in sicer leta 2014 in 2015,
medtem ko žimničarjev ni. V Dnevniku najdemo izraz rojiblancos le dvakrat, rdeče-beli,
colchoneros in žimničarji pa sploh ne. Ekipa24 sploh ne uporablja španske različice, slovensko
pa bolj redko, in sicer v letu 2016 in v predhodnih letih, prav tako ne uporabi colchoneros ali
žimničarji. RTV Slo rojiblancos uporablja pred letom 2015, kasneje pa ne, rdeče-beli nazadnje
uporabi zapisanega poševno leta 2016 (rdeče-beli). 24.ur uporablja slovenski prevod rdeče-beli,
španske besede in žimničarji pa ne. Uporablja tudi colchoneros. Siol.net do leta 2016 nekajkrat
uporabi rojiblancos, zapisanega z veliko (Rojiblancos), bolj pogosto poseže po slovenskemu
prevodu. Colchoneros najdemo pogosto, napisan pa je v obliki Los Colchoneros, žimničarjev ni.
Vsi mediji pišejo Atlético brez é-ja, Atletico ter npr. Atletico iz Madrida, madridski Atletico.
Villareal Club de Fútbol ima vzdevek El Submarino Amarillo, ki ga je dobil po znani pesmi
skupine The Beatles, tj. pesem Yellow Submarine. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je
klub napredoval v prvo ligo, so igrali špansko priredbo te skladbe, ki je potem postala vzdevek
kluba (La Liga). Prevod v slovenščini je rumena podmornica. V Delu najdemo vzdevek le
nekajkrat v slovenščini, in sicer zapisan v narekovajih (»rumena podmornica«). Dnevnik
uporablja vzdevek bolj pogosto in brez narekovajev. Ekipa24 uporabi izraz le dvakrat, leta 2016
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in 2015, kasneje ni več zadetkov. Slovenski prevod vzdevka uporabljajo še 24.ur (rumena
podmornica), RTV Slo (poševni zapis rumena podmornica, zapis rumena podmornica) in Siol.net
(rumena podmornica).
Nogometni klub Valencia Club de Fútbol ima vzdevek los Che, ki ga je dobil zaradi načina
govora prebivalcev regije (La Liga). Che je izraz, ki bi ga prevedli kot hej. V slovenščini se
uporablja izraz netopirji, ki ga najdemo redko, v Ekipi24 je zapisan kot netopirji, v Delu in
Dnevniku pa ga ni. V 24.ur uporabljajo vzdevek netopirji, medtem ko RTV Slo uporabi izraz le
nekajkrat v letih 2016 in 2017. Na spletnem portalu Siol.net vzdevka ni.
Italijanski klubi
Italijanski klubi, ki smo jih vključili v analizo, so Juventus FC, F. C. Internazionale Milano, AC
Milan, AS Roma in SSC Napoli.
Klub AC Milan ima vzdevek I Rossoneri ali rdeče-črni, ki se nanaša na uradne klubske barve. V
časopisu Delo najdemo zapis v italijanščini, vendar v dveh člankih različno napisano, enkrat
Rossoneri, v drugem članku pa rossoneri. V Ekipi24 najdemo zapis rossoneri. Tako Delo kot
Eipa24 pa največkrat uporabljata slovenski prevod rdeče-črni. Včasih v istem članku uporabijo
obe sopomenki. Dnevnik ne uporablja izraza rossoneri, ampak samo rdeče-črni, ki pa se ne
pojavlja v letu 2017. Siol.net sicer nekajkrat uporabi italijansko različico vzdevka Rossoneri, a
večinoma se odloča za prevod rdeče-črni. Tudi RTV Slo se raje odloča za prevod, zapisan
poševno (rdeče-črni). 24.ur uporablja obe različici, bolj pogosto pa vseeno slovensko rdeče-črni.
Juventus FC je najuspešnejši italijanski klub, ki ima v italijanščini vzdevke I Bianconeri, La
Vecchia Signora in Juve. I Bianconeri pomeni belo-črni in označuje barvo dresov – bele in črne
črte. La Vecchia Signora pomeni stara dama, v Delu najdemo zapis z veliko začetnico Stara
dama in poševno stara dama. Dnevnik in Ekipa24 uporabljata pokončno pisavo in malo
začetnico – stara dama. Delo sicer redko uporablja drugi vzdevek, če pa ga, najdemo obe
možnosti: belo-črni in črno-beli, poleg tega pa pogosteje uporablja okrajšavo Juve. Ekipa24 in
Dnevnik ne uporabljata vzdevka klubskih barv, pogosto pa okrajšavo Juve. RTV Slo največkrat
uporablja vzdevek stara dama, a ga piše različno, z narekovaji »stara dama«, poševno stara
dama in pokončno, tj. stara dama. Redko uporablja tudi vzdevek belo-črni, celo črno-beli,
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okrajšave Juve pa sploh ne. 24.ur pogosto uporablja vzdevek stara dama, drugi vzdevek pa
uporablja v verziji črno-beli in ne belo-črni. Okrajšavo Juve v 24.ur najdemo bolj poredko.
Siol.net sicer uporablja stara dama, ampak ne tako pogosto, ne uporablja pa vzdevkov belo-črni
in Juve.
Internazionale Milano je italijanski nogometni klub iz Milana, znan kot Inter. Klub ima vzdevek
nerazzurri (Enciclopedia del calcio) ali v slovenščini črno-modri. Slovenski prevod pogosto
uporablja Ekipa24, Delo in Dnevnik pa ne. Preverili smo še portala 24.ur in RTV Slo, kjer
vzdevek ni bil uporabljen. V medijih se bolj uporablja vzdevek modro-črni, najdemo ga v Delu,
Ekipi24 (vzdevek uporabi tudi za druge klube), Siol.net (uporabi ga le nekajkrat) in 24.ur. Vsi se
raje odločajo za krajšavo imena kluba – Inter.
Associazione Sportiva Roma je italijanski nogometni klub, znan pod vzdevkoma I Giallorossi in
včasih I Lupi. Giallorosi je vzdevek, ki označuje klubske barve – rumeno in rdečo, v slovenščini
rumeno-rdeči. Vzdevek I Lupi pomeni volkovi in je nastal zato, ker imajo na svojem grbu to
žival. V Delu se le enkrat v letu 2017 pojavi slovenski prevod rumeno-rdeči, drugače pa ne
uporabljajo izraza giallorossi, volkovi ali lupi. V Dnevniku in Ekipi24 sploh ne najdemo
nobenega vzdevka. Ekipa24 rumeno-rdeči nekajkrat uporabi za druge ekipe. Vzdevka volkovi
mediji verjetno ne uporabljajo zato, ker je to tudi vzdevek nemškega kluba Wolfsburg. 24.ur do
leta 2016 uporablja izraz rumeno-rdeči, giallorrosi pa uporabi v letih 2013 in 2014. V enem
članku uporabi tudi izraz volkovi iz Rima. RTV Slo in Siol.net ne uporabljata nobenega od
vzdevkov. Večinoma so mediji, ki smo jih analizirali, uporabili vzdevek Rimljani, razen
Dnevnika. Na splošno pa se vsi odločajo za ime kluba, Roma.
SSC Napoli je italijanski klub, ki ima dva vzdevka Gli Azzurri in I Ciucciarelli. Gli Azzuri ali
modri se kot pri večini vzdevkov nanaša na barvo dresov, I Ciucciarelli pa je vzdevek, ki pomeni
oslički. Vzdevek izhaja iz slabe sezone 1926/27, takrat so jih slabšalno začeli klicati oslički,
vzdevek pa so kasneje vseeno obdržali (Football History). Delo, Dnevnik, Ekipa24, Siol.net, RTV
Slo ne uporabljajo oznak sinje modri ali oslički. 24.ur je edini medij, v katerem smo našli
vzdevek sinje modri za neapeljski klub. Sinjemodri je tudi vzdevek za angleški nogometni klub
Manchester City, zato ga v povezavi z Napolijem mediji ne uporabljajo.
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Angleški klubi
Angleški izbrani klubi so Manchester United FC, Mancester City FC, Liverpool FC, Arsenal FC
in Chelsea FC.
Manchester United FC je najuspešnejši klub v Angliji. Vzdevek, ki ga označuje v angleščini, je
The Red Devils ali rdeči vragi. Slovenski prevod vzdevka se v slovenskih medijih uporablja zelo
pogosto. Ekipa24, Dnevnik in Delo ga uporabljajo redno, pišejo pa ga z malo začetnico (rdeči
vragi). Tudi 24.ur, Siol.net in RTV Slo vzdevek pogosto uporabljajo, RTV Slo ga zapiše poševno.
Mancester City FC je klub, ki ima dva vzdevka, to sta Citizens in The (Sky) Blues. The Citizens
ali meščani je nastal iz samega imena kluba, iz besede City. Vzdevek The (Sky) Blues ali v
prevodu sinje modri pa se nanaša na svetlo modro barvo dresov (World Soccer Talk). V
slovenščini najdemo oba vzdevka, tako meščane kot tudi sinje modre. Delo uporablja oba, čeprav
drugega pišejo včasih skupaj, včasih narazen. V Dnevniku v letu 2017 vzdevka meščani ne
uporabljajo, v rabi je sinje modri, zapisano narazen. Tudi v Ekipi24 uporabljajo le vzdevek
sinjemodri, a napisano skupaj. Na portalu 24.ur najdemo oba vzdevka, sinje modri je pisano
skupaj ali narazen. RTV Slo vzdevek še kar pogosto uporablja in ga piše narazen (sinje modri) ali
skupaj (sinjemodri). Siol.net sinje modri uporabi leta 2016, ne pa leta 2017.
Liverpool FC je uspešen angleški nogometni klub, ki je vzdevek prevzel po rdeči barvi dresa –
The Reds ali v prevodu rdeči (World Soccer Talk). V slovenščini se uporablja prevod rdeči,
vendar pa ga Delo, Dnevnik in Ekipa24 ne uporabljajo pogosto. V letu 2017 smo našli tak zapis
le v enem članku v Ekipi24. V drugih virih, na multimedijskih portalih 24.ur in RTV Slo ga prav
tako ne uporabljajo pogosto, v letu 2017 zelo redko. Razlog, zakaj se rdeči ne uporablja tako
pogosto, lahko iščemo v podobnosti z vzdevkom kluba Manchester United, tj. rdeči vragi – pri
iskanju smo pogosto naleteli na članke, ki so govorili o njih.
Angleški klub Arsenal FC ima vzdevek The Gunners ali v slovenščini topničarji. To
poimenovanje je nastalo v času ustanovitve kluba. Ustanovitelji so bili delavci tovarne orožja
Royal Arsenal. Ko se je leta 1913 klub dokončno preimenoval v Arsenal FC, je vzdevek vseeno
ostal (World Soccer Talk). Ekipa24 najbolj pogosto uporablja ime topničarji, drugi je Dnevnik,
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Delo pa ga ne uporablja tako pogosto v letu 2017. Topničarje najdemo tudi na 24.ur, RTV Slo in
Siol.net.
Chelsea FC je angleški klub, ki je dobil vzdevek v čast klubski barvi, in sicer The Blues, Včasih
je bil znan tudi pod poimenovanjem Pensioners. The Blues ali modri se nanaša na barvo kluba,
Pensioners pa je vzdevek, ki je nastal, ker je v Chelseaju bolnišnica za vojne veterane torej
pensioners, v slovenščini veterani (World Soccer Talk). V slovenščini se uporablja preveden prvi
vzdevek, torej modri. Delo in Ekipa24 redno uporabljata prevod modri, medtem ko ga Dnevnik v
letu 2017 ne uporablja tako pogosto. Včasih najdemo tudi variacije: londonski modri ali modri iz
Londona. Druga medija, ki pogosto uporabljata ta vzdevek, sta 24.ur in RTV Slo. Siol.net ga
uporablja, vendar ne tako pogosto.
Nemški klubi
Med nemškimi klubi smo izbrali sledeče: FC Bayern München, Ballspielverein Borussia 09 e.V.
Dortmund, RB Leipzig, Verein für Leibesübungen Wolfsburg e. V. in Bayer 04 Leverkusen
Fußball GmbH.
Nogometni klub FC Bayern München je najuspešnejši nemški klub, znan pa je pod vzdevkom
Die Bayern ali v slovenščini Bavarci, ker prihajajo iz nemške zvezne dežele Bavarske. Za klub
se uporablja tudi okrajšava imena Bayern. V slovenščini se prevod Bavarci uporablja zelo
pogosto. Najdemo ga v Delu, Ekipi24, Dnevniku ter RTV Slo, Siol.net in 24.ur. Ime kluba
uporabljajo časopisi tudi tako: Bayern iz Münchna (Dnevnik) in münchenski Bayern (Ekipa24)
ali samo Bayern.
Nemški klub Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund je klub, ki ima vzdevek die
Schwarzgelben ali v slovenščini črno-rumeni, znan pa je tudi z okrajšavo imena – BVB. Die
Schwarzgelben je vzdevek, ki izhaja iz klubskih barv, torej črne in rumene. V slovenskih
časopisih se pogosteje uporablja okrajšava BVB. Delo in Dnevnik uporabljata samo okrajšavo,
medtem ko Ekipa24 uporabi tudi vzdevek črno-rumeni (Dnevnik je črno-rumeni uporabil npr.
leta 2014). Vzdevek uporablja še RTV Slo, vendar ga piše poševno: črno-rumeni, in 24.ur, ki
uporablja tudi okrajšavo BVB. Poleg teh dveh se uporabljajo še poimenovanja kluba
dortmundska Borussia, Borussia iz Dortmunda in Borussia.
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Nemški klub Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH je v nemščini znan tudi z vzdevkom die
Werkself, v slovenščini okvirno tovarniška enajsterica. Ime so dobili po tovarni farmacevtskega
podjetja Bayer AG, ki je tudi ustanovitelj kluba (Bundesliga). Klub je okrajšan tudi kot Bayer 04
Leverkusen, Bayer Leverkusen, Leverkusen ali Bayer. V izbranih slovenskih medijih se vzdevek
prevaja kot lekarnarji. V taki obliki ga v letu 2016 in 2017 uporabljata časopisa Ekipa24 in
Dnevnik. Delo besedo uporablja, ampak jo piše v narekovajih: »lekarnarji«. Druga različica
vzdevka, ki ga pregledani mediji sicer manj uporabljajo, pa je farmacevti. Izraz najdemo v
Dnevniku, 24.ur in RTV Slo.
Verein für Leibesübungen Wolfsburg e. V. je nemški klub, ki ima vzdevek Die Wölfe ali v
slovenščini volkovi. Ekipa24 vzdevek sicer nekajkrat uporabi, ampak v večini primerov se članki
nanašajo na košarko in zagrebški košarkarski klub Cibona, ki ima enak vzdevek. V Delu in
Dnevniku ne najdemo prevoda volkovi za označevanje tega kluba. Izraz zasledimo v sledečih
spletnih medijih: RTV Slo, 24. ur in Siol.net.
V zadnjih letih je postal uspešen klub RB Leipzig, ki je bil ustanovljen leta 2009 in ima vzdevek
die Roten Bullen (Die Roten Bullen) ali v slovenščini rdeči biki. Ta vzdevek je moštvo dobilo
zato, ker ga je ustanovilo podjetje Red Bull. Klub je napredoval v 1. nemško ligo v sezoni
2016/17, tako da lahko domnevamo, da se bo prevod imena začel pojavljati tudi v slovenskih
medijih. V Delu najdemo novice o rdečih bikih v letu 2016, pišejo pa jih v narekovajih (»rdeči
biki«). V Ekipi24 ne poročajo o tem klubu, Dnevnik pa uporablja samo ime in ne vzdevka.
Vzdevek najdemo v RTV Slo, kjer je zapisan poševno (rdeči biki), in na Siol.net. Pregledani viri
za sam klub uporabljajo ime RB Leipzig.
4.3.2 Prevzemanje vzdevkov državnih reprezentanc
Tudi državne nogometne reprezentance imajo svoje vzdevke, zato smo poleg klubov raziskali še
poimenovanja sledečih reprezentanc: Francije, Italije, Nemčije, Anglije, Nizozemske, Španije,
Argentine in Brazilije. Za iskanje teh vzdevkov smo upoštevali obdobje od 2010 do avgusta
2017. Pri iskanju teh izrazov se bo pojavila težava, da se vzdevki za nacionalne reprezentance
včasih uporabljajo za več športnih panog.
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Francoska nogometna reprezentanca je znana v svojem jeziku kot les Bleus ali modri in Les
Tricolors ali v slovenščini tribarvni. Delo uporabi vzdevek v narekovajih in z malo začetnico
»les bleus«. V večini primerov so bili zadetki za druge športe, npr. košarko ali rokomet. Ekipa24
in Dnevnik francoske verzije ne uporabljata. V slovenskih medijih prevladuje vzdevek galski
petelini, uporabljajo ga Delo, Dnevnik, Ekipa24, poleg tega pa še Siol.net, RTV Slo, ki vzdevek
piše poševno (galski petelini), ter 24.ur.
Italijani imajo vzdevek gli azzurri, v slovenščini modri. Slovenski mediji uporabljajo italijansko
besedo, vendar pa ponovno označujejo z njo več športov, poleg nogometa še predvsem košarko
in hokej. Časopis Delo ga piše v narekovajih »azzurri« ali poševno azzurri, Ekipa24 in Dnevnik
izraz pogosto uporabljata in ga pišeta z malo začetnico. Vzdevek azzuri uporabljajo še 24.ur,
RTV Slo, ki besedo piše poševno azzurri, in Siol.net. Mediji ne uporabljajo prevoda modri, eden
od razlogov je verjetno ta, da ne bi prišlo do zmede, saj je to vzdevek za angleški nogometni klub
Chelsea.
Elf ali enajst je vzdevek, ki označuje reprezentanco Nemčije. Delo uporablja vzdevek in ga piše
v narekovajih »elf«, Ekipa24 in Dnevnik pogosto uporabljata vzdevek in ga pišeta pokončno - elf.
Izraz najdemo še v sledečih medijih: Siol.net, ki izraz ne uporablja pogosto, piše pa ga na tri
različne načine (Elf, »elf« in elf), RTV Slo, ki izraz piše poševno elf, in 24.ur (elf).
Angleška reprezentanca ima vzdevek The Three Lions ali trije levi, ki so del njihovega grba. V
slovenščini se za angleško reprezentanco večinoma uporablja vzdevek Otočani, a najdemo tudi
prevod trije levi. V Dnevniku, npr. leta 2012 vzdevek najdemo v narekovajih »trije levi«, leta
2014 pa je zapisan brez. Delo uporablja vzdevek Otočani, v dveh člankih smo našli drugi
vzdevek, leta 2014 je avtor uporabil poimenovanje angleški »levi«, leta 2015 pa v drugem članku
najdemo ime brez narekovajev (trije levi). Ekipa24 tega vzdevka ne uporablja. Mediji, v katerih
se še pojavlja, pa so RTV Slo, kjer ga pišejo v narekovajih »trije levi«, v Siol.net, kjer ga pišejo
brez narekovajev, in 24.ur, kjer najdemo dva članka iz leta 2016, v enem je napisan z veliko
začetnico (Trije levi), v drugem pa z malo (trije levi). Delo za Angleže pogosteje uporablja
vzdevek Otočani. Ekipa24 prav tako uporablja to oznako, vendar označuje z njo tudi hokejiste.
RTV Slo in Siol.net tudi uporabljata to oznako. Na splošno se ta vzdevek uporablja tudi v
političnem kontekstu, tako da ni omejen samo na šport.
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Nizozemci so znani po svoji oranžni barvi, ki je njihov zaščitni znak, zato ne preseneča, da je
njihov vzdevek Oranje ali v prevodu oranžni. Drugi vzdevek je Elftal ali v slovenščini ekipa
enajstih. V slovenskih medijih se nizozemska izraza ne pojavljata. Namesto tega mediji
uporabljajo vzdevek tulipani, saj je Nizozemska znana kot dežela tulipanov. Izraz uporabljajo
tudi za druge športe, npr. odbojko. Ta vzdevek ni tako pogost kot npr. azzurri, mediji ga
uporabljajo redkeje. V Delu ga najdemo le nekajkrat, zapisan pa je v narekovajih »tulipani«,
Ekipa24 ga je do leta 2015 pogosto uporabljala, zadnji dve leti pa se beseda ne pojavlja. Dnevnik
je vzdevek predvsem uporabljal v času svetovnega prvenstva v Braziliji leta 2014. Po tem letu ne
najdemo vzdevka. RTV Slo vzdevek nizozemske reprezentance ne piše poševno (tulipani),
besedo pa najdemo še v 24.ur in Siol.net.
Španija je najbolj znana po vzdevku La Roja, kar pomeni rdeča in izhaja iz barve dresov. Poleg
tega je španska reprezentanca z leti pridobila še druga poimenovanja, La Furia in La Furia Roja.
Časopis Delo je v obdobju med letoma 2010 in 2014 enkrat uporabil vzdevek La Roja, ki ga je
sklanjal v besedni zvezi na čelu La Roje, tujo besedo je torej sklanjal po slovenskem načinu.
Prav tako je v istem obdobju nekajkrat uporabil vzdevek La Furia. Le-tega je zapisal na različne
načine, in sicer »Furia«, »furija« in furia. Vidimo, da ni poenotenega zapisa. Enkrat besedo
slovenijo, drugič ne. Ekipa24 vzdevka La Roja ne uporablja, pogosto pa najdemo besedo furija.
Dnevnik redko uporablja vzdevke za špansko reprezentanco, nekajkrat uporabi le izraz furia brez
črke j ali narekovajev. Na RTV Slo najdemo članke z uporabo vzdevka La Furia večinoma v
slovenščini (furija), leta 2013 pa je enkrat uporabljen vzdevek »furia roja«. V Siol.net leta 2014
dvakrat najdemo preveden izraz rdeči (la roja), s španskim vzdevkom v oklepaju. Večinoma pa
se odločajo za vzdevek furija in nekajkrat za rdeča furija. 24.ur uporablja vzdevek furija. Tudi
španske vzdevke uporabljajo za označevanje drugih panog, npr. španske košarkarske
reprezentance.
Argentinska nogometna reprezentanca ima vzdevek povezan z barvami dresov – La Albiceleste
ali v slovenščini belo-svetlomodra. Čeprav mediji včasih uporabijo argentinsko poimenovanje,
pa se v večini primerov zanje pojavlja izraz gavči. Npr. v časopisu Delo izraz Albiceleste
uporabijo nekajkrat, leta 2016 je zapisan v narekovajih in z veliko začetnico (»Albiceleste«), leta
2017 pa brez narekovajev in z malo začetnico (albiceleste). Ekipa24 je začela vzdevek
uporabljati leta 2016 in 2017, zapisan kot albiceleste. Drugače pa se tako Delo kot Ekipa24
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največkrat odločita za vzdevek gavči. V Dnevniku najdemo argentinsko besedo le v dveh
člankih, in sicer leta 2014 (albiceleste) in leta 2016 zapisano z veliko začetnico Albiceleste.
Dnevnik nobenega od izrazov ne uporablja pogosto, vseeno pa se gavči pojavi večkrat. Preveden
izraz modro-beli mediji skoraj ne uporabljajo, saj je to vzdevek za slovenski nogometni klub
Nova Gorica in portugalski klub FC Porto. Izraz najdemo samo nekajkrat v Dnevniku in Ekipi24.
Siol.net največkrat uporablja izraz gavči, vendar pa trikrat uporabi tudi argentinski izraz, zapisan
brez narekovajev (albiceleste). Prav tako tudi na 24.ur, kjer večkrat uporabijo izraz gavči, čeprav
nekajkrat najdemo tudi argentinsko besedo. RTV Slo se pogosteje odloča za poimenovanje gavči,
ki ga piše poševno (gavči). Nekajkrat pa uporabi vzdevek Albiceleste, ki ga tudi sklanja po
slovensko: La Albicelesta (junij 2016) in albicelesteja (september 2016). V imenovalniku pa
izraz napiše poševno (albiceleste). V obeh primerih spremeni spol iz ženskega v originalu v
moškega. Kot pri drugih reprezentancah, se izraz gavči uporablja tudi za druge športe, npr.
košarko ali rokomet.
Reprezentanca Brazilije je znana kot Seleção ali v slovenščini reprezentanca. Slovenski mediji
uporabljajo prečrkovano različico selecao. V Delu najdemo sklanjano besedo: s selecaom in
seleçaa. V drugem primeru se ohrani tudi originalni zapis. Dnevnik besede ne uporablja pogosto.
Predvsem se pojavlja leta 2014 v času svetovnega prvenstva v Braziliji. V večini primerov je
zapisan brez oklepajev, enkrat pa ga najdemo tudi z narekovaji »selecao«. Ekipa24 prečrkovan
vzdevek uporablja dokaj redno do leta 2016. Drugi mediji so še Siol.net, 24.ur, ki tudi besedo
občasno pišejo z narekovaji, ter portal RTV Slo, ki vzdevek tudi sklanja selecao – selecaa.
Košarka: liga NBA
Za primerjavo smo preverili še, kako izbrani mediji uporabljajo vzdevke košarkarskih ekip lige
NBA. Ugotovili smo, da vsi mediji imena klubov pišejo v celoti (Los Angeles Lakers, Miami
Heat, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs, New York Knicks, Golden State Warriors itd.) ali
pa samo kraj (Los Angeles, Cleveland, San Antonio, New York itd.). Razlike se pojavijo pri
pisanju samih vzdevkov. Delo, Dnevnik in Ekipa24 se najpogosteje odločajo za slovenski
prevod. Delo in RTV Slo jih najpogosteje pišeta z veliko začetnico (Jezerniki, Vročica, Konjeniki,
Ostroge, Kratkohlačniki, Bojevniki, Pelikani, včasih napisano z malo začetnico npr. ostroge),
Dnevnik, Ekipa24, 24.ur in Siol.net pa z malo (bojevniki, konjeniki, vročica). Delo in Ekipa24 se
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pogosto odločita tudi za originalni vzdevek in ga tudi sklanjata (Lakersi, Sixersi, pri Spursih, pri
Clippersih itd.). Ekipa24 piše imena tudi tako: Los Angeles Lakersi, Brooklyn Netsi. RTV Slo se
pogosteje odloča za originalne vzdevke (Raptors, Cavaliers, Kingsi, Celtics, Clippersov), čeprav
uporablja tudi slovenske različice. Siol.net se pogosteje odloča za prevod, vendar uporablja tudi
originale. Razen pri Dnevniku, pa pri večini najdemo tudi uporabo obeh različic v istem članku.
V nobenemu od analiziranih člankov nismo našli vzdevka zapisanega v oklepaju.
4.3.3 Analiza uporabe vzdevkov
Pri pregledu spletnih izdaj časopisov in multimedijskih portalov smo prišli do sledeče
ugotovitve: ni prave enotnosti pri odločanju o načinu uporabe in pisave vzdevkov nogometnih
klubov.
Pri španskih klubih ne uporabljajo ali prevajajo vseh vzdevkov, prav tako se razlikuje uporaba
glede na medij. Vzdevke Real Madrida prevajajo vsi izbrani mediji – galaktiki in beli balet.
Največ razlik je pri zapisu imen in vzdevkov klubov Barcelona in Atletico iz Madrida. Tudi ta
kluba imata več imen, za Barcelono vsi mediji uporabljajo vzdevek Katalonci, malo manj pa
okrajšavo Barça. Dnevnik, Ekipa24, 24.ur, RTV Slo in Siol.net uporabljajo prečrkovano besedo
Barca, ç se prečrkuje v c. Delo uporablja obe verziji (Barça, Barca). Delo in 24.ur (ter Siol.net
pred 2016) uporabljata še katalonski vzdevek blaugrana z malo začetnico. Atlético se v
slovenščini piše brez é-ja – Atletico. Delo, 24.ur in Siol.net najpogosteje uporabljajo prevod
rdeče-beli. RTV Slo ga uporablja pred 2016 in ga piše poševno (rdeče-beli), Ekipa24 ga tudi
uporablja pred letom 2016. Špansko besedo Cholchoneros uporabljajo Delo (enkrat leta 2017
pred tem pa leta 2014, 2015), 24.ur in Siol.net (Los Cholchoneros); Rojiblancos pa najdemo
dvakrat v Dnevniku z malo začetnico rojiblancos, v RTV Slo pred letom 2015 in v Siol.net (do
leta 2016 napisano z veliko začetnico). Prevoda žimničarji ne uporablja noben medij. Nogometni
klub Villarreal ima en vzdevek, ki se prevaja. Vzdevek rumena podmornica uporabljajo
Dnevnik, 24.ur, Siol.net napisano z malo začetnico, RTV Slo piše vzdevek poševno ali pokončno
(rumena podmornica ali rumena podmornica), Delo pa ga nekajkrat uporabi v narekovajih »rumena
podmornica«. Najredkeje se uporablja vzdevek za klub Valencia. Španskega vzdevka ne
uporablja noben medij, slovensko ime netopirji pa redko najdemo v Ekipi24, 24.ur in RTV Slo (le
nekajkrat).
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Pri italijanskih klubih se mediji največkrat odločajo za prevode vzdevkov barv in okrajšav imen.
Le italijanski vzdevek za Milan najdemo v Delu pisan z malo in veliko začetnico (Rossoneri,
rossoneri), v Ekipi24 pisan z malo (rossoneri), v 24.ur (rossoneri) in redko v Siol.net. Včasih
najdemo v istem članku obe različici. Slovenski prevod rdeče-črni najdemo pogosteje.
Uporabljajo ga v Delu, Ekipi24, Dnevniku (pred letom 2017), RTV Slo (piše poševno rdeče-črni),
24.ur in Siol.net. Nogometni klub Juventus ima kar nekaj vzdevkov, ki jih v različnih medijih
uporabljajo različno. Delo pogosto uporablja vzdevek stara dama, ki ga piše z veliko ali z malo
začetnico. Belo-črni oz. črno-beli najdemo bolj redko, zelo pogosto pa se odloča za okrajšavo
imena Juve. RTV Slo tudi največkrat uporablja vzdevek stara dama, ki ga piše različno (stara
dama,

stara dama, »stara dama«), redko uporablja belo-črni, nekajkrat tudi črno-beli, nikoli pa

Juve. Dnevnik in Ekipa24 se pogosto odločata za vzdevek stara dama, redko za okrajšavo Juve
in nikoli za izraz belo-črni. Siol.net od vseh treh vzdevkov uporablja le stara dama (ne pogosto).
24.ur pa zelo pogosto izbere stara dama, redko Juve in nikoli belo-črni. Za Internazionale Milan
mediji največkrat uporabijo vzdevek modro-črni in ne črno-modri, kot bi se glasil dobesedni
prevod. Modro-črni najdemo v Delu, Ekipi24, ki ime uporabi tudi za druge klube, 24.ur in
nekajkrat v Siol.net. Nerazzurri se ne uporablja, vsi mediji pa uporabljajo okrajšavo imena kluba
Inter. Za nogometni klub Roma vsi slovenski mediji uporabljajo vzdevek Rimljani. Italijanskih
vzdevkov ni, nekajkrat pa najdemo vzdevek preveden v slovenščino. Rumeno-rdeči uporabljata
Delo (enkrat v letu 2017) in 24.ur (do leta 2016). Siol.net, RTV Slo, Dnevnik in Ekipa24 ne
uporabljajo nobenega od vzdevkov. Enkrat v 24.ur najdemo preveden vzdevek – volkovi iz Rima.
Verjetno se ime lupi oz. volkovi ne uporablja, ker je to vzdevek za nemški klub Wolfsburg.
Najmanj zadetkov smo našli za vzdevke sinje modri in oslički za klub Napoli. Sinje modri za
Napoli uporablja le 24.ur, ostali mediji pa ne. Prav tako ni osličkov. Sinje modri je vzdevek za
angleški klub Manchester City, zato verjetno ne uporabljajo tega vzdevka za Neapeljčane.
Vzdevek, ki smo ga našli prav v vseh medijih, je rdeči vragi za Manchester United. Zelo pogosto
ga uporabljajo Delo, Dnevnik, Ekipa24, 24.ur, Siol.net in RTV Slo, ki ga piše poševno (rdeči
vragi). Za Manchester City se uporabljata oba prevedena vzdevka, meščani in sinje modri. Oba
vzdevka najdemo v Delu in 24.ur, oba pa sinje modri pišeta skupaj ali narazen. Ostali mediji
vzdevka meščani ne uporabljajo. Dnevnik in Siol.net uporabita sinje modri (napisano narazen)
pred letom 2017, Ekipa24 ga piše skupaj (sinjemodri), RTV Slo pa narazen. Liverpool ima
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vzdevek rdeči, ki pa se ne uporablja pogosto. Nekajkrat ga najdemo v Delu, Dnevniku, 24.ur,
RTV Slo in enkrat leta 2017 tudi v Ekipi24. Razlog je lahko ta, da je vzdevek podoben rdečim
vragom, velikokrat smo namreč naleteli na članke o njih, ko smo iskali vzdevek za Liverpool. Za
klub Arsenal se v slovenskih medijih uporablja preveden vzdevek topničarji. Zasledimo ga v
Dnevniku, Ekipi24, Siol.net, RTV Slo, 24.ur in Delu (čeprav ne preveč pogosto v letu 2017).
Chelsea ima v slovenščini vzdevek modri, ki ga redno uporabljajo Delo, Ekipa24, 24.ur, RTV Slo
in Dnevnik (bolj redko v letu 2017).
Pri nemških klubih ne uporabljajo originalnih vzdevkov, ampak prevode. Za Bayern München
mediji uporabljajo vzdevek Bavarci (iz Die Bayern). Najdemo ga v Delu, Dnevniku, Ekipi24,
24.ur, RTV Slo in Siol.net. Poleg tega najdemo še okrajšavo Bayern, Bayern iz Münchna in
münchenski Bayern. Za označevanje ekipe Borussia Dortmund mediji večinoma uporabljajo
okrajšavo BVB. Delo uporablja samo okrajšavo, ne pa samega vzdevka. Slovenski prevod črnorumeni uporabljajo Ekipa24, 24.ur in RTV Slo, ki ga piše poševno (črno-rumeni). Dnevnik je
črno-rumeni uporabil leta 2014. Variacije za ime kluba so še dortmundska Borussia, Borrusia iz
Dortmunda in Borussia. Naslednji klub, Bayer Leverkusen, slovenski mediji pišejo tako: Bayer
04 Leverkusen, Leverkusen in Bayer. V slovenščini najdemo dva različna vzdevka lekarnarji in
farmacevti. Lekarnarji v letih 2016 in 2017 uporabljajo Ekipa24, Dnevnik ter Delo, ki izraz piše
v narekovajih »lekarnarji«. Manj pogosto v Dnevniku, 24.ur in RTV Slo najdemo izraz
farmacevti. Najmanj se uporabljata vzdevka za nogometna kluba Wolfsburg in RB Leipzig.
Wolfsburg ima vzdevek volkovi, ki pa ga najdemo le pri RTV Slo, 24.ur in Siol.net. Ekipa24
uporabi ta izraz za drugo ekipo, in sicer zagrebško košarkarsko moštvo Cibona, ki ima enak
vzdevek. Delo in Dnevnik vzdevka ne uporabljata. Zadnji analizirani nemški klub je leta 2009
ustanovljena ekipa, ki smo jo izbrali prav zaradi kratke zgodovine. Preveriti smo hoteli, ali tudi
za to ekipo že obstaja prevod vzdevka. Vzdevek rdeči biki najdemo v Siol.net, leta 2016 ga v
Delu najdemo napisanega v narekovajih (»rdeči biki«) in v RTV Slo, ki besedno zvezo piše
poševno (rdeči biki). Ekipa24 in Dnevnik vzdevka kluba ne uporabljata. Vsi pa za poimenovanje
kluba uporabljajo RB Leipzig ali pa Leipzig.
Tako kot pri klubih si slovenski mediji tudi pri vzdevkih reprezentanc niso enotni. Mediji so
najbolj usklajeni pri uporabi vzdevkov za francosko (galski petelini), italijansko (azzurri),
nemško (elf), nizozemsko (tulipani), argentinsko (gavči) in brazilsko (selecao) reprezentanco.
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Vzdevke v oklepaju uporabljajo vsi pregledani mediji, pride pa do odstopanj v zapisu in uporabi
še drugih vzdevkov.
RTV Slo piše vse vzdevke poševno, razen selecao. Italijanski vzdevek azzuri z malo začetnico
pišejo Ekipa24, Dnevnik, 24.ur in Siol.net. Delo ga napiše v narekovajih (»azzurri«) ali poševno
(azzurri). Prevoda modri v medijih ne najdemo, ker ga večina uporablja za označevanje
angleškega kluba Chelsea. Tudi za nemško reprezentanco mediji uporabljajo nemški vzdevek,
Delo ga piše v narekovajih in z malo začetnico (»elf«), Ekipa24, Delo in 24.ur pišejo pokončno
in z malo (elf), Siol.net pa ima tri različice (Elf, »elf« in elf). Brazilski vzdevek mediji ne
uporabljajo pogosto, Delo ga zapiše z malo (selecao), prav tako Dnevnik, čeprav ga najpogosteje
uporablja v času svetovnega prvenstva v Braziliji leta 2014. Samo enkrat ga uporabi v
narekovajih (»selecao«). Ekipa24 po letu 2016 redno uporablja izraz selecao. Bolj poredko to
besedo najdemo v 24.ur, Siol.net (»selecao«) in RTV Slo (selecao). Vzdevek Nizozemcev
slovenski mediji ne uporabljajo pogosto, Dnevnik (predvsem v času svetovnega prvenstva v
Braziliji leta 2014), 24.ur, Siol.net in Ekipa24 (pogosto do leta 2015) ga uporabljajo z malo
začetnico (tulipani), Delo ga zapiše v narekovajih (»tulipani«).
Poleg vzdevkov, ki jih uporabljajo vsi, pa za zgornje reprezentance uporabljajo različni mediji
tudi druge vzdevke. Za označevanje Francozov najdemo v Delu tudi francosko poimenovanje,
zapisano z malo in v narekovajih (»les bleus«), vzdevek pa se uporabi tudi za druge športe. Za
Argentince najdemo v Delu nekajkrat argentinsko poimenovanje – leta 2016 zapisano
»Albiceleste«, leta 2017 pa albiceleste. Dnevnik le dvakrat uporabi izraz, in sicer leta 2014
zapisano albiceleste, leta 2016 pa Albiceleste. Ekipa24 uporablja izraz po letu 2016 naprej, in
sicer albiceleste. Siol.net in RTV Slo samo nekajkrat uporabita izraz albiceleste (RTV Slo:
albiceleste). Prevoda modro-beli ne najdemo v nobenem mediju, pod tem vzdevkom so znani
drugi klubi, npr. NK Nova Gorica in Porto.
Za reprezentanco Anglije sicer najdemo skupen izraz Otočani (razen 24.ur), vendar se le-ta
uporablja tudi v političnem kontekstu. Drug vzdevek, ki se pojavlja redkeje, je slovenski prevod
angleškega vzdevka trije levi. Dnevnik ga uporabi leta 2012 (»trije levi«) in leta 2014 (trije levi).
Dnevnik izraz uporabi leta 2014 (»levi«) in leta 2015 (trije levi). RTV Slo tokrat uporabi
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narekovaje (»trije levi«), Siol.net zapiše z malo (trije levi), 24.ur pa leta 2016 zapiše vzdevek z
malo (trije levi) ali veliko začetnico (Trije levi).
Španska reprezentanca ima največ različnih poimenovanj. Zanjo uporabljajo vzdevek furija, ki
pa se uporablja citatno (Dnevnik: furia) ali pa poslovenjeno (24.ur, Ekipa24: furija). Siol.net
najpogosteje uporablja furija, nekajkrat pa najdemo tudi rdeča furija. Dvakrat leta 2014 uporabi
rdeči (la roja) – prevod in v oklepaju original. RTV Slo enkrat tudi citatno uporabi izraz v
narekovajih »furia roja«. Delo redkeje uporablja vzdevke za Špance, med letoma 2010 in 2014
uporabi izraz La Roja, drugače pa najdemo prvi vzdevek v treh različicah (»Furia«, »furija« in
Furia).
Vzdevke treh reprezentanc so nekateri mediji tudi sklanjali. Delo je sklanjal španski vzdevek La
Roja – La Roje, RTV Slo je sklanjal argentinski vzdevek na dva načina: Albicelesta in
albicelesteja. Brazilski vzdevek sta prav tako sklanjala RTV Slo (selecao – selecaa) in Delo
(selecao – selecaom in seleçaa). Pri ostalih medijih so ohranjali vzdevke v imenovalniku. Delo je
španskemu poimenovanju ohranil ženski spol, medtem ko je RTV Slo argentinskemu vzdevku
spremenil spol (ženski v moški). Prav tako oba medija spremenita spol brazilskega
poimenovanja.
Pri uporabi vzdevkov v košarkarski ligi NBA so si mediji bolj enotni kot pri vzdevkih za
nogometne klube in reprezentance. Prav tako se uporablja le en vzdevek za vsak klub. Razlog za
to je, da so vzdevki teh klubov tudi del imena, npr. Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors,
itd. V slovenskih medijih poleg celotnega imena in samo kraja kluba (Cleveland, Golden State
itd.) uporabljajo tudi samo vzdevke – citatno ali pa prevedeno. Delo, Dnevnik, Ekipa24 in
Siol.net se najpogosteje odločijo za prevode vzdevkov. Na portalu RTV Slo pa pogosteje najdemo
citatna poimenovanja. Vsi razen Dnevnika včasih v istih člankih uporabljajo obe različici.
Prevode vzdevkov mediji ne pišejo enotno. Delo in RTV Slo jih pišeta večinoma z veliko
začetnico (Jezerniki, Vročica, Konjeniki), včasih pa tudi z malo (ostroge). Dnevnik, Ekipa24,
24.ur in Siol.net vzdevke v slovenščini pišejo z malo začetnico (konjeniki, vročica). Delo in
Ekipa24 citatna poimenovanja tudi sklanjata (Lakersi, Spursi), Ekipa24 sklanja tudi celotno ime
(Los Angeles Lakersi).
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Ugotovili smo, da v slovenskih medijih ni enotnosti, ko gre za poimenovanja vzdevkov
nogometnih in tudi košarkarskih klubov. Nekateri uporabljajo samo okrajšave imen, drugi
vzdevke pišejo citatno ali jih prevajajo, razlikujejo pa se tudi pri uporabi velikih in malih
začetnic. V zaključku so natančneje zabeleženi vsi rezultati analize.
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5

Zaključek

V magistrskem delu smo se osredotočili na razvoj nogometnega jezika v treh segmentih. Najprej
smo preverili, kdaj se je nogomet prvič pojavil v jezikovnih virih in kako se razlikujejo iztočnice,
ki so del nogometnega besedišča oz. vsebujejo besedo nogomet v razlagi. V drugem delu smo v
časopisih poiskali novice o nogometu in izpisali nogometne izraze ter jih analizirali. Omejili smo
se na obdobje med letoma 1905 in 1940. V tretjem delu smo preverili, kako spletni časopisi in
spletni portali uporabljajo vzdevke nogometnih klubov in reprezentanc. Zanimalo nas je
predvsem to, ali se odločajo za citatna poimenovanja ali jih prevajajo ter kako jih zapisujejo.
Ugotovili smo, da se je beseda nogomet v Slovenskem pravopisu prvič pojavila v izdaji iz leta
1950. Največ zadetkov, ki so povezani z nogometom, smo našli v najnovejši izdaji iz leta 2001,
in sicer 39. Nekatere iztočnice nimajo kvalifikatorjev, druge vsebujejo kvalifikator športni
žargon ali pa povedo, da gre za publicističen način izražanja. Primerov s publicističnim
kvalifikatorjem je 5 (ekípa; mundiál; pokál; razigráti; žóga). Torej je bila naša domneva, da
moramo v analizo vključiti tudi časopise, pravilna, saj tudi jezikovni priročnik vsebuje primere
rabe v publicistiki.
Pregledali smo tudi, kako se beseda nogomet pojavlja v spletni različici Slovarja slovenskega
knjižnega jezika in primerjali najdene iztočnice v SSKJ1 in SSKJ2. Zanimalo nas je, ali se
iztočnice oz. primeri in kvalifikatorji med obema razlikujejo. Po vpisu besede nogomet v
iskalnika smo dobili 155 zadetkov. V analizo smo vključili tudi besede, ki sicer niso del
nogometnega besedišča, ampak imajo nogomet med primeri. V obeh izdajah je večina primerov
ostala enakih, razlike pa so se pojavile pri 21-ih iztočnicah.
Pri teh 21-ih iztočnicah je prišlo do sprememb le pri delu razlage. Našli smo sledeče razlike:
spremenjen ali odstranjen kvalifikator (biti, internacionalec, kibic, kibicirati, košarkar, mob,
polčas, povoziti, premoč, prognozer); odstranjeni jugoslovanski primeri (odpraviti, selektor,
prvenstvo); odstranjen del besedila v primeru (igralec, krilen, skavtizem, ofsajd).
Opravili smo tudi analizo časopisov med leti 1905 in 1940 ter navedli osnovno nogometno
besedišče, ki se je pojavilo v člankih o nogometnih tekmah – upoštevali smo vse letnice do leta
1920 ter leta 1920, 1925, 1930, 1935 in 1940. To besedišče smo skupno analizirali in preverili, iz
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katerega jezika so uporabljali in prevzeli največ besed. V našo analizo smo poskušali vključiti
več časopisov, saj smo hoteli zajeti večje število novic in besedišča. Zbrano besedišče smo
razdelili na smiselne sklope, da bi lažje opravili analizo – izrazi, povezani s poimenovanjem
oseb, izrazi, povezani z delom igre ali igrišča, izrazi, povezani s tekmovanjem, glagoli, povezani
z nogometom. Izraze smo postavili v imenovalnik, razen v primerih, ko se nam je sklanjanje
zdelo zanimivo.
Imena za pozicije nogometašev so očitno predstavljala problem, saj skozi vsa leta najdemo
različna poimenovanja in zapise. Vsi izrazi se v analiziranih časopisih prvič pojavijo med letoma
1910 in 1913. Izraz vratar se izmenično uporablja z izrazom golman, ki ga mediji danes ne
uporabljajo. Očitno beseda izhaja iz hrvaščine (vratar, golman). Ostale pozicije najverjetneje
izhajajo iz angleščine. Napadalec prihaja iz angleškega izraza forward, saj v časopisih najdemo
tudi zapise forivard, forward, centerforward. Slednjega tudi sklanjajo. Vezni igralec izhaja iz
angleškega izraza centre-half, saj se uporabljajo zapisi half, halfi, halflinija pa tudi srednja vrsta.
Branilec tudi verjetno izhaja iz angleške besede defender, prav tako pa becki in beki prihajata iz
angleškega izraza back, ki se veže z drugimi besedami (back, full-back, wing-back, left-back,
right-back, centre-back).
V tem delu lahko izpostavimo še izraze igralci, strelec/streljati in kapetan. Strelec in glagol
streljati izhajata iz angleščine, prav tako izraz kapetan, ki ga enkrat najdemo zapisanega kot
kapitan. Izraz igralci se v analiziranih medijih pojavlja tudi kot igrači, ki pa ima v SSKJ
kvalifikator zastarelo. Izraz ekipa se do leta 1940 ne pojavi. Namesto tega se pojavijo izrazi
moštvo, društvo A/B, team, tim, obrambna/napadalna stranka. Team je angleški izraz, tim pa ima
prilagojen zapis. Izraza enajsterica tudi ne najdemo v tej obliki, časopisi uporabljajo izraz
enajstorica. Izraz klub izhaja iz angleščine in nemščine.
Izrazi, ki so povezani z delom igre ali igrišča, so tudi predstavljali težavo. Prva predstavljena
izraza sta napad in obramba, ki ju je slovenščina verjetno prevzela iz angleških izrazov attack in
defense. Mediji so poleg tega uporabljali tudi izraza ofenzivnost in defenzivnost.
Izraz vrata in gol se uporabljata uravnoteženo, beseda pa verjetno izhaja iz angleščine in
nemščine. Izraz enajstmetrovka se prvič pojavi leta 1913, v časopisih se pojavijo različni zapisi:
11metrovka in s presledkom 11 metrovka.
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Izraz kot prihaja iz angleške besede corner. Najdemo tudi izraz, zapisan kot korner, c
nadomestijo s k-jem in ga tudi sklanjajo. Prekršek je izraz, ki se do leta 1940 ne pojavi, namesto
tega mediji uporabljajo izraz faul, ki ga sklanjajo. Do leta 1940 torej najdemo izraz, ki izvira iz
angleškega izraza foul. Pojavi se tudi izraz strel, ki izhaja iz angleške besede kick in je zelo
pogost.
Izraza, ki sta bila zelo pogosto zapisana citatno in z veliko različicami, sta avt in prepovedan
položaj. Avt se v tej obliki nikoli ne pojavi. Beseda izhaja iz angleškega izraza out, v letih 1925,
1930 in 1935 se piše citatno out in je tudi sklanjana (outa). Leta 1935 se pojavi zapis aut,
namesto v-ja je zapisan z u-jem. V Pravilih je zapisan izraz ofsajd, vendar pa mediji danes
uporabljajo izraz prepovedan položaj. Do leta 1940 se pojavijo sledeči zapisi: of side, »of side« z
enim f-jem, izmenično se tako pojavljata of side in off side, v množini pa se pojavi of sidov brez
e-ja.
Gol v pomenu zadetek se je prvič pojavil leta 1910. Beseda izhaja iz angleškega izraza goal. Leta
1911 se pojavi zapis: »gol« (goal). Po zapisu lahko sklepamo, da so takrat šele začenjali
ustvarjati izraz, saj je v oklepaju dodan tudi original. Leta 1925 je beseda tudi sklanjana, v goalu.
Še en izraz, ki se danes drugače uporablja v Pravilih in medijih, je prosti udarec. V časopisih se
namreč pojavi le prosti strel.
Pri obeh izrazih, tj. prvi in drugi polčas, najdemo različne zapise. Od leta 1910 se pojavijo zapisi
prva in druga polovica, I. in II. polčas, prvi in drugi polčas, enkrat pa 2. polovica in drugi »halftime«. Izraz polčas je slovenščina prevzela iz angleščine.
Izraza rezultat ali izid se pojavita nekajkrat, različice pa so rezultat, izid in score. Prav tako se
pojavi več različic: razlika golov, razlika v golih, gol-diferenca in razmerje golov. Izraz
neodločen izid ima tudi več različnih poimenovanj. Med drugim smo našli izraz izenačenje, v
nadaljevanju pa še časten remis in dva remisa. Danes se uporablja beseda brez črke s, torej remi.
Na koncu pa imamo še izraza izenačena igra in izravnana igra.
Tako kot izraz remi, ki se do leta 1940 piše remis, pa najdemo še eno besedo, ki ima danes
drugačen zapis, in sicer izraz derbi. Do leta 1940 se je pisal z črko y, kar je tudi citaten zapis
angleške besede derby. Tudi izraz uigranost se je do leta 1940 pisal s črko v (vigranost),
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najdemo pa še besedno zvezo s pridevnikom, vigrana celota, prav tako s črko v namesto črke u.
Poštenost in poštena igra sta pomembna dela športa, zato ne preseneča, da se pojavita tudi v
časopisih v nogometnih novicah. Vendar pa se v vseh primerih pojavi kar angleška citatna
beseda fair (igraj fair, fair igra, fair tekma, geslo vsakega športnika je »fair play«). Ta beseda se
danes zapiše: fer, ampak se v analiziranih časopisih ne pojavi. Najdemo tudi protipomenko tega
izraza, primer: nefair športni izpad.
Nogometna tekma je še en izraz, ki ima različna poimenovanja, tudi citatno. 1910 se pojavita
izraz nogometna tekma, poleg tega pa še kombinacija slovenščine in angleščine football-tekma z
vezajem. Leta 1911 se pojavi še citatno poimenovanje z vezajem football-match. Leta 1940 še
najdemo angleško besedo match.
Zanimivi so še izrazi semifinalna tekma, ligaška tekma in povratna tekma. Semifinalna tekma se
pojavi leta 1935. Semi- je del tujih zloženk, danes pa se uporablja slovenska različica pol-, torej
polfinalna tekma. Ligaška tekma ima različne zapise, liga tekma in ligina tekma. Tudi izraz
povratna tekma se je razvil iz tujke. Leta 1910 se je pojavil izraz revanche-tekma. Beseda
revanche izhaja iz francoščine. Leta 1925 pa že najdemo prilagojeno verzijo revanžna tekma in
revanža. Povratna tekma se prvič pojavi leta 1940, izraz revanža se danes uporablja redko, a se
napiše s š-jem, revanša.
Glagol oz. besedna zveza doseči zadetek, ki se danes uporablja, se v tej obliki v medijih ne
pojavi. Od leta 1913 naprej se pojavi izraz doseči goal, v kasnejših letih pa se najpogosteje
uporabijo sledeče besedne zveze: pretvoriti se v goal, zabiti goal, gol je padel, plasirati žogo v
gol, (igralec) požene žogo v gol, streljanje na gol, dati gol in ustreliti gol. Časopisi so uporabljali
različne glagole za dosežen zadetek. Od leta 1925 se uporablja tudi izraz streljati na gol, ki pa
ima tudi različico s samostalnikom, streljanje na gol. Ta glagol pa ne pomeni nujno, da je bil
dosežen zadetek.
Glagol braniti vrata se pojavi leta 1925. Najdemo tri različice: (vratar) je ubranil vse, braniti
napade, slabo obrani (vratar). Leta 1935 najdemo še glagol ubraniti (je dobro ubranil). Ubraniti
se uporablja v pomenu prestreči, npr. vratar je žogo prestregel. Braniti pa je bolj na splošno,
pomeni, da stoji pred vrati in jih brani pred goli.
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Pomemben glagol pri nogometu je tudi narediti prekršek. V časopisih se nikoli ne pojavi v tej
obliki. Namesto tega najdemo variacije, ki pa se ne uporabljajo pogosto: ga faulta, naskočiti
vratarja (ramplati), ostro štartati na igralca.
Danes se uporablja glagol izvesti prosti strel, v časopisih pa najdemo sledeče primere: zabiti
prosti strel in streljati prosti strel. Še en glagol, ki se pojavi nekajkrat, je zastreljati. Predvsem se
pojavi v paru z izrazom enajstmetrovka. Primer so: zastreljana enajstmetrovka, je zastreljal, kar
tri enajstmetrovke, jo ____ zastrela (zapisano brez j).
Na koncu se pojavi še nekaj glagolov, ki so povezani z žogo. Ti so v nedoločniku: oddajanje
žoge, pognati, startati na žogo, zadrževati žogo, žoga izven igre, vreči žogo, iti na žogo, preveč
kombinirati v kazenskem prostoru, driblati, nabijanje žoge, igranje z glavo.
V časopisih so se pojavili tudi glagoli, ki so povezani s sodniki. Ti glagoli oz. besedne zveze so:
priznati gol, zapiskati gol, odžvižgati konec tekme, izključiti igralca, podaljšati igro.
Večina izrazov se je torej razvila iz angleščine (pozicije igralcev, kapetan, kot, strel), saj iz
Anglije izhaja tudi nogomet, kot ga poznamo danes. Besede so v slovenščino prišle iz angleščine
preko nemščine (npr. trenirati, klub, gol). Nekatere besede so prišle v slovenski jezik preko
nemščine in francoščine (reprezentanca) ali samo francoščine (revanša, remis), in tudi hrvaščine
(vratar/golman, postava). V obdobju okoli leta 1910 je bilo nekaj poizkusov prevzemanja čeških
besed (branka, brankar), a se te niso obdržale.
Na koncu smo analizirali, kako se v spletnih slovenskih časopisih in medijskih portalih
uporabljajo vzdevki različnih nogometnih klubov v današnjem času. Pregledali smo vzdevke
petih klubov iz Španije, Italije, Anglije, Nemčije in osem državnih reprezentanc. Naše iskanje
smo omejili na spletne izdaje časopisov Delo, Dnevnik in Ekipa24 ter portale 24.ur, RTV Slo in
Siol.net. Kot časovno omejitev za klube smo postavili leto 2016 in 2017, čeprav smo navedli tudi
članke, ki so vsebovali vzdevke v predhodnih letih, ter obdobje med 2010 in 2017 za
reprezentance.
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Z analizo smo ugotovili, da pri pisanju vzdevkov ni enotnosti. Razlike se pojavijo na vseh
področjih, na primer pri odločitvi o prevodu ali uporabi vzdevka v originalu ter pri obliki zapisa.
Tudi znotraj enega samega medija se pojavljajo razlike.
Enotnost se pojavi pri pisanju sledečih vzdevkov: za klub Real Madrid Club de Fútbol (beli balet
in galaktiki), Futbol Club Barcelona (Barca, Katalonci), Manchester United FC (rdeči vragi),
Manchester City FC (sinjemodri oz. sinje modri), Arsenal FC (topničarji), Chelsea FC (modri),
FC Bayern München (Bavarci).
Slovenski mediji uporabljajo okrajšave imen: Futbol Club Barcelona (Barca), Internazionale
Milano (Inter), Associazione Sportiva Roma (Roma), Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund
(BVB, Borussia, Borrusia iz Dortmunda), Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH (Bayer 04
Leverkusen, Bayer Leverkusen, Leverkusen, Bayer).
Drugače pa se pri vseh 20-ih analiziranih klubih pojavljajo razlike pri uporabi prevoda ali
originala, pri zapisu z veliko ali malo začetnico, z narekovaji ali brez ter zapisom poševno. Pri
nemških in angleških klubih se nikoli ne pojavijo vzdevki v originalu, ampak jih mediji vedno
prevajajo. Taki primeri so: rdeči vragi, sinje modri in meščani, rdeči, topničarji, modri, Bavarci,
črno-rumeni, lekarnarji, volkovi, rdeči biki. Pri španskih in italijanskih klubih se uporabljajo
prevedeni vzdevki in tudi originali. Primeri so: beli balet in galaktiki; Katalonci, Barca,
blaugrana; rdeče-beli, Colchoneros; rumena podmornica; netopirji; rdeče-črni, rossoneri; stara
dama, belo-črni oz. črno-beli; modro-črni; giallorossi, volkovi. Večina vzdevkov se uporablja
redko.
Ker imajo tudi državne reprezentance vzdevke, smo se odločili, da jih raziščemo. Predvidevali
smo, da bomo pri iskanju naleteli tudi na druge športe, saj se vzdevki prekrivajo. To se je tudi
zgodilo, zato smo našli tudi članke o košarki, rokometu itd. Pri vzdevkih reprezentanc si mediji
niso enotni in večino vzdevkov uporabljajo zelo redko. Pri analizi smo preverjali vzdevke osmih
reprezentanc: Francije, Italije, Nemčije, Anglije, Nizozemske, Španije, Argentine in Brazilije.
Z analizo smo ugotovili, da mediji teh vzdevkov ne uporabljajo pogosto. Prav tako se tudi pri
reprezentancah razlikuje način zapisa. Vzdevki, ki smo jih našli in se pojavljajo v vseh
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analiziranih medijih, so: galski petelini, azzurri, elf, Otočani ali trije levi, tulipani, furija ali la
furia ali La Roja, gavči ali albiceleste in selecao.
Pri nekaterih vzdevkih smo našli prilagojen zapis za slovenščino. Okrajšava za klub FC
Barcelona je v originalu Barça, mediji pa pišejo Barca brez ç-ja. Podoben primer je vzdevek
brazilske reprezentance, ki se v originalu zapiše seleção, a se je zapis poslovenil v selecao.
Vzdevek italijanske reprezentance azzurri ostaja zapisan v originalu, prav tako vzdevek nemške
reprezentance elf. Vzdevek španske reprezentance La Furia, se v medijih piše z j-jem – furija.
Podoben primer je vzdevek za Real Madrid galacticos, ki so ga slovenili kot galaktiki.
Razlike se pojavijo tudi pri zapisovanju besed, saj mediji uporabljajo velike ali male začetnice,
narekovaje, poševno pisavo. Na primer, za vzdevek Barcelone – Barça – Dnevnik in Ekipa24
pišeta samo poslovenjeno, Barca, medtem ko Delo uporablja oba zapisa. Vzdevke kluba Atletico
mediji pogosto uporabijo v španščini, in sicer Colchoneros in Rojiblancos. Siol.net piše drugi
vzdevek z veliko začetnico (Rojiblancos), 24.ur pa piše prvi vzdevek z malo (colchoneros). Delo
v letu 2017 le enkrat uporabi izraz in ga zapiše z malo začetnico (colchoneros). Pri vzdevku za
klub Milan najdemo v Delu obe različici italijanskega imena, z veliko in z malo začetnico
(Rossoneri, rossoneri). Vzdevek za nemško reprezentanco mediji pišejo na različne načine. V
Delu ga najdemo v narekovajih z malo (»elf«), na portalu Siol.net je zapisan na tri različne
načine – Elf, »elf« in elf, Ekipa24 in Dnevnik ga pišeta pokončno (elf), RTV Slo pa poševno (elf).
Pri prevedenih vzdevkih je situacija malo bolj jasna, saj le-te pišejo vedno z malo (rdeči vragi,
topničarji, farmacevti, galski petelini, gavči), razen ko gre za označevanje prebivalcev
(Katalonci, Bavarci, Otočani).
Nekatere originalne vzdevke mediji tudi sklanjajo, npr. na čelu La Roje (imenovalnik: La Roja);
La Albicelesta in albicelesteja (imenovalnik: La Albiceleste) – tu je spremenjen tudi spol iz
ženskega v moškega. Brazilski vzdevek selecao je sklanjan selecaa ter s selecaom (ponovno se
spremeni spol) in seleçaa z ç-jem.
Pri vzdevkih za reprezentance smo našli tudi članke, ki so govorili o drugih športih. Veliko
vzdevkov se namreč uporablja tudi pri drugih športnih disciplinah (npr. košarka).

65

Za primerjavo smo preverili tudi, kako v izbranih medijih zapisujejo vzdevke košarkarskih ekip
ameriške lige NBA. Ugotovili smo, da tudi pri zapisovanju teh vzdevkov mediji niso enotni. Vsi
uporabljajo celotna poimenovanja klubov (Los Angeles Lakers, Miami Heat, San Antonio Spurs,
Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors itd.) ali pa le kraj (Los Angeles, Miami, San
Antonio, Cleveland, Golden State, itd.). Razlikujejo pa se pri uporabi samo vzdevka. Delo,
Dnevnik, Ekipa24 in Siol.net najpogosteje uporabljajo slovenski prevod, čeprav se Delo, Ekipa24
in tudi Siol.net pogosto odločajo tudi za original in ga sklanjajo. RTV Slo se pogosteje odloča za
original. Vsi razen Dnevnika včasih v istem članku uporabljajo original in prevod.
Pisanje prevedenih vzdevkov ni enotno. Delo in RTV Slo jih večinoma pišeta z veliko začetnico
(Vročica, Konjeniki, Jezerniki), včasih pa tudi z malo (ostroge). Dnevnik, Ekipa24, Siol.net in
24.ur pa prevode pišejo z malo (bojevniki, konjeniki, vročica). Delo in Ekipa24 se pogosto
odločata tudi za originalen vzdevek, ki ga tudi sklanjata (Lakersi, Sixersi, pri Clippersih, pri
Spursih, itd.), Ekipa24 imena piše tudi tako: Los Angeles Lakersi in Brooklyn Netsi. RTV Slo se
pogosteje odloča za originalni vzdevek (Raptors, Celtics, Cavaliers, Kingsi, Clippersov), čeprav
uporablja tudi prevode. Pogosto najdemo v člankih zapisani obe različici vzdevkov.
Čeprav si mediji tudi tu niso povsem enotni glede zapisa, pa vzdevke uporabljajo pogosto. Malo
več jasnosti je v primerjali z nogometnimi vzdevki, verjetno zato, ker so vzdevki deli imen
klubov.
Pričujoče magistrsko delo je analiziralo več segmentov nogometnega besedišča, vendar pa se
zavedamo, da sta drugi in tretji segment lahko še bolj raziskana. Čeprav smo pri analizi
časopisov poskušali zajeti čim več različnih virov, lahko za nadaljnje raziskave predlagamo še
bolj natančen pregled, na primer iskanje po letu 1940, vključitev številk iz let, ki jih naša analiza
ne vsebuje, ali pa analizo besedišča posameznih časopisov. Ugotovili smo namreč, da so se
posamezni časopisi vedno znova odločali za določene izraze.
Prav tako predlagamo razširitev raziskav vzdevkov za klube in reprezentance, na primer analiza
arhivov od samih začetkov spletnih portalov ali primerjavo med spletno in pisno različico
časopisov. Predvsem pa bi lahko naredili tudi analizo pisanja po posameznem časopisu. Pri naši
analizi smo na primer ugotovili, da ima portal RTV Slo vzdevke zelo pogosto napisane poševno
in z malo začetnico. Raziskali pa bi lahko tudi pisanje različnih avtorjev, saj je analiza pokazala,
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da so vzdevke večinoma uporabljali eni in isti novinarji pri posameznem časopisu. Pri manjših
jezikovnih skupnostih namreč majhno število ljudi lahko vpliva in oblikuje jezik ter rabo.
Nogomet se nenehno razvija, saj se pravila vedno znova posodabljajo, predvsem pa se razvija
tudi tehnologija, s katero želijo izboljšati sojenje. Zato se lahko v prihodnosti izvedejo tudi
raziskave aktualnega besedišča ter nastajanja imen za različne nove naprave.
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6 Povzetek
Magistrsko delo se osredotoča na tri segmente razvoja nogometnega jezika. V prvem segmentu
nas je zanimalo, kdaj se je nogomet začel pojavljati v jezikovnih virih. Preverili smo, kakšne so
razlike med iztočnicami, ki so del nogometnega besedišča oz. vsebujejo tudi v razlagi besedo
nogomet. Pri analizi smo upoštevali Slovenski pravopis in Slovar slovenskega knjižnega jezika. V
drugem segmentu smo analizirali nogometne izraze v časopisnih novicah. Časovni razpon je bil
med letoma 1905 in 1940. Pri tem smo upoštevali vse letnice do 1920, potem pa še leta 1920,
1925, 1930, 1935 in 1940. Če bi upoštevali še več letnic, bi bila analiza preobsežna. Vključili
smo sledeče časopise: Slovenski narod, Dan, Jugoslovan, Mariborski delavec, Slovenec, Večerni
list, Slovenski dom, Tabor, Mariborski Večernik »Jutra«, Jutro, Jutro: ponedeljska izdaja in
Ponedeljski Slovenec. V tretjem segmentu smo preverili, kako spletni časopisi in spletni portali
uporabljajo vzdevke nogometnih klubov in reprezentanc. Predvsem nas je zanimalo, ali se
odločajo za citatno poimenovanje ali pa jih prevajajo ter kako jih zapisujejo.
Beseda nogomet se v Slovenskem pravopisu prvič pojavi v izdaji iz leta 1950, največ zadetkov,
povezanih z nogometom, pa smo našli v najnovejši izdaji iz leta 2001. Iztočnic je 39, nekatere
nimajo kvalifikatorjev, druge vsebujejo kvalifikator športni žargon ali pa povedo, da gre za
publicističen način izražanja. Iztočnic, ki vsebujejo publicistični kvalifikator, je 5 (ekípa,
mundiál, pokál, razigráti, žóga). S to ugotovitvijo smo potrdili našo domnevo, da moramo v
analizo vključiti tudi časopise, saj tudi v jezikovnem priročniku najdemo primere rabe v
publicistiki.
V nadaljevanju smo preverili, kako se beseda nogomet pojavlja v spletni različici Slovarja
slovenskega knjižnega jezika in primerjali najdene iztočnice v SSKJ1 in SSKJ2. Zanimalo nas je,
ali se iztočnice oz. primeri in kvalifikatorji med obema razlikujejo. V iskalnika smo vtipkali
besedo nogomet in dobili 155 zadetkov. V analizo smo vključili besede, ki so del nogometnega
besedišča, poleg tega pa še besede, ki imajo nogomet med primeri. V obeh izdajah je večina
primerov ostala enakih, razlike smo našli pri 21-ih iztočnicah.
Pri slednjih je prišlo do sprememb le pri delu razlage. Razlike so bile spremenjen ali odstranjen
kvalifikator (biti, internacionalec, kibic, kibicirati, košarkar, mob, polčas, povoziti, premoč,
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prognozer); odstranjen jugoslovanski primer (odpraviti, selektor, prvenstvo); odstranjen del
besedila v primeru (igralec, krilen, skavtizem, ofsajd).
V drugem segmentu smo opravili analizo časopisov med leti 1905 in 1940 ter navedli osnovno
nogometno besedišče, ki se pojavi v člankih o nogometnih tekmah. Poskušali smo zajeti več
časopisov, saj smo tako imeli na voljo večjo raznolikost virov. Zbrano besedišče smo analizirali
in preverili, iz katerega jezika je bilo uporabljenih in prevzetih največ besed. Za lažje analiziranje
besedišča smo ga razdelili v smiselne sklope oz. skupine: izrazi, povezani s poimenovanjem
oseb, izrazi, povezani z delom igre ali igrišča, izrazi, povezani s tekmovanjem, ter glagoli,
povezani z nogometom. Najdeno besedišče smo navedli v imenovalniku, druge sklone pa smo
ohranili v primerih, ki so se nam zdeli zanimivi pri analizi.
Analiza je pokazala, da so imeli še posebej na začetku težave pri poimenovanju pozicij igralcev.
Skozi leta se pojavljajo različna poimenovanja in zapis izrazov. Prvič se ta skupina izrazov v
analiziranih medijih pojavi med letoma 1910 in 1913. Iz hrvaščine sta očitno prevzeta izraza
vratar oz. golman, ki sta se takrat uporabljala izmenično, danes pa se beseda golman v medijih
ne pojavlja. Izraze napadalec (iz ang. forward), vezni igralec (iz ang. centre-half) in branilec (iz
ang. defender oz. back) pa je slovenščina očitno prevzela iz angleščine, saj najdemo tudi izraze
za napadalca zapisane: forivard, forward, centerforward; za vezista: half, halfi, halflinija,
srednja vrsta, ter za branilca: becki, beki.
Nekaj je izrazov, ki se v analiziranih medijih do leta 1940 ne pojavijo (npr. ekipa) ali pa izrazov,
ki se danes ne uporabljajo v tej obliki (npr. enajstorica). Izraz igralec se je v časopisih pojavljal
tudi v obliki igrač, ki pa ima danes v SSKJ-ju kvalifikator zastarelo.
Tudi izrazi, povezani z igro ali delom igrišča, so prestavljali težavo, saj smo tudi tu našli različna
poimenovanja in zapis. Izraza napad in obramba sta verjetno prišla iz angleških izrazov attack in
defense, mediji pa so uporabili še izraza ofenzivnost in defenzivnost. Tako kot pozicija vratar sta
se tudi izraza vrata in gol pojavljala izmenično. Od leta 1913 najdemo izraz enajstmetrovka, ki
ima različne zapise: 11metrovka ali s presledkom 11 metrovka.
Zanimivi so izrazi kot, prekršek, avt, ofsajd, gol in nogometna tekma, saj pri vseh najdemo
citatno poimenovanje in slovenjenje zapisa. Vse besede je slovenščina prevzela iz angleščine.
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Izraz kot je zapisan kot corner, korner, kjer je c zamenjan s k-jem. Izraz prekršek se do leta 1940
uporablja samo kot faul (iz ang. foul) z a-jem namesto o-ja. Tudi avt se do leta 1940 v tej obliki
ne pojavlja, najdemo različice out in aut. V Pravilih je zapisana beseda ofsajd, vendar pa mediji
danes uporabljajo izraz prepovedan položaj. Do leta 1940 pa najdemo sledeče zapise: of side, »of
side« z enim f-jem, izmenično se tako pojavljata of side in off side, v množini pa se pojavi of
sidov brez e-ja. Izraz nogometna tekma se v analiziranih medijih pojavi leta 1910 in ima tudi
pogosto angleški zapis. Do leta 1940 najdemo, poleg slovenskega (nogometna tekma), še
kombinacijo slovenščine in angleščine football-tekma z vezajem. Leta 1911 se pojavi angleški
zapis z vezajem football-match, leta 1940 pa še match.
Leta 1910 se prvič pojavi izraz gol v pomenu zadetek. Leto kasneje najdemo zapis »gol« (goal).
Po zapisu lahko sklepamo, da se je šele začel oblikovati izraz, saj je v oklepaju dodan tudi
original. Še en izraz, ki se danes drugače uporablja v Pravilih in medijih, je prosti udarec. V
časopisih se namreč pojavi le prosti strel.
Tudi pri označevanju polčasov se je pojavilo veliko različnih zapisov. Od leta 1910 naprej: prva
in druga polovica, I. in II. polčas, prvi in drugi polčas, enkrat pa 2. polovica in drugi »halftime«. Izraz polčas je slovenščina prevzela iz angleščine (ang. first/second half).
Poleg izrazov, ki so neposredno del nogometnega besedišča, smo v analizo vključili tudi izraze,
ki posredno spadajo zraven: remi (do leta 1940 pisan remis, časten remis in dva remisa), derbi
(pisan derby), uigranost (pisano vigranost), poštenost in poštena igra oz. fer (pisano v sledečih
različicah igraj fair, fair igra, fair tekma, geslo vsakega športnika je »fair play«) in nepošteno
(nefair športni izpad). Remi prihaja iz francoščine, uigranost iz hrvaščine, fair pa iz angleščine.
Nekajkrat se pojavita tudi izraza rezultat ali izid z različicami rezultat, izid in score. Več različic
ima tudi izraz razlika v golih: razlika golov, razlika v golih, gol-diferenca in razmerje golov.
V nadaljevanju so navedeni izrazi, ki označujejo različne tekme: polfinalna tekma, ligaška tekma
in povratna tekma. Izraz polfinalna tekma se je pojavil leta 1935 in se je zapisoval kot
semifinalna tekma. Semi- je del tujih zloženk, medtem ko je slovenska predpona pol-. Ligaška
tekma ima različne zapise, liga tekma in ligina tekma. Izraz povratna tekma ima tudi veliko
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različic. Od leta 1910 naprej se pojavljajo zapisi revanche-tekma, revanžna tekma in revanža,
šele leta 1940 pa tudi povratna tekma. Danes se beseda revanša piše s š-jem in ne s ž-jem.
Poleg teh izrazov smo analizirali tudi glagole, ki smo jih našli v časopisnih novicah. Razdelili
smo jih na glagole, povezane z igro (doseči goal, streljanje na gol, braniti napade, ostro štartati
na igralca, zabiti prosti strel, oddajanje žoge, pognati, startati na žogo, zadrževati žogo, žoga
izven igre, vreči žogo, iti na žogo, preveč kombinirati v kazenskem prostoru, driblati, nabijanje
žoge, igranje z glavo itd.), ter na glagole, povezane s sodnikom (priznati gol, zapiskati gol,
odžvižgati konec tekme, izključiti igralca, podaljšati igro). Besedne zveze doseči zadetek,
narediti prekršek in izvesti proti strel analizirani časopisi v tej obliki ne uporabijo.
Nekatere besede, ki so zapisane citatno ali polcitatno, so v časopisih tudi sklanjali, npr.
centerforward, korner, faul, out, goal.
Analiza je pokazala, da se je večina izrazov torej razvila iz angleščine (pozicije igralcev,
kapetan, kot, strel, ofsajd, avt itd.), saj iz Anglije nogomet, kot ga poznamo danes, tudi izhaja.
Nekatere besede so v slovenščino prišle iz angleščine preko nemščine (npr. trenirati, klub, gol),
druge pa so v slovenščino prišle preko nemščine in francoščine (reprezentanca) ali samo
francoščine (revanša, remis), pa tudi hrvaščine (vratar/golman, postava). V obdobju okoli leta
1910 je bilo nekaj poizkusov prevzemanja čeških besed (branka, brankar), a se te niso obdržale.
V tretjem delu smo pregledali, kako slovenski mediji uporabljajo vzdevke za nekatere
nogometne klube in državne reprezentance. Pri klubih smo jih izbrali po pet iz štirih držav. Iz
Španije smo preverili klube Real Madrid Club de Fútbol, Futbol Club Barcelona, Club Atlético
de Madrid, Villarreal Club de Fútbol in Valencia Club de Fútbol. Iz Italije smo izbrali AC
Milan, Juventus FC, Internazionale Milano, Associazione Sportiva Roma, SSC Napoli. Angleški
izbrani klubi so bili Manchester United FC, Manchester City FC, Liverpool FC, Arsenal FC in
Chelsea FC. Iz Nemčije pa smo vzeli FC Bayern München, Ballspielverein Borussia 09 e. V.
Dortmund, RB Leipzig, Verein für Leibesübungen Wolfsburg e. V., Bayer 04 Leverkusen Fußball
GmbH. V nadaljevanju smo preverili še vzdevke osmih reprezentanc: Francije, Italije, Nemčije,
Anglije, Nizozemske, Španije, Argentine in Brazilije.
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Naše iskanje smo izvedli samo na spletnih medijih, omejili smo se na šest medijev, ki so spletne
izdaje časopisov Delo, Dnevnik in Ekipa24, potem pa še portali 24.ur, RTV Slo in Siol.net.
Omejili smo se tudi časovno, da bi bilo vse skupaj bolj pregledno. Časovna omejitev sta leto
2016 in 2017, čeprav smo navedli tudi članke, ki so vsebovali vzdevke v predhodnih letih. Pri
reprezentancah smo za iskanje vzdevkov upoštevali obdobje od 2010 do avgusta 2017. Obdobje
iskanja smo razširili, saj smo domnevali, da se v času svetovnih prvenstev veliko več piše tudi o
samih reprezentancah.
Analiza je pokazala, da pri uporabi vzdevkov ni enotnosti. Nekateri vzdevki so sicer precej
ustaljeni (rdeči vragi, sinje modri, azzurri, gavči), vendar pa se večina vzdevkov uporablja
redkeje. Mediji v večini primerov uporabljajo prevedene različice vzdevkov (sinje modri, rdeči
vragi, topničarji, Bavarci, beli balet, galaktiki, Katalonci, Barca, rdeče-beli, rumena
podmornica, netopirji, rdeče-črni, stara dama, belo-črni oz. črno-beli, modro-črni, volkovi itd.),
vendar pa najdemo tudi vzdevke v originalu (azzurri, rossoneri, colchoneros, blaugrana itd.).
Vzdevka za klub Real Madrid, galacticos, in za špansko reprezentanco, la Furia, imata
poslovenjen zapis – galaktiki in furija.
Razlikuje se tudi zapis vzdevkov, saj na primer vzdevek za nemško reprezentanco elf najdemo
zapisanega v treh različicah Elf, »elf« in elf. Včasih so izrazi zapisani tudi poševno, npr. rdečečrni, rumena podmornica, azzurri. Poševen zapis vzdevkov najpogosteje uporablja portal RTV
Slo.
Za primerjavo smo preverili, kako izbrani mediji uporabljajo vzdevke košarkarskih klubov
ameriške lige NBA. Ugotovili smo, da tudi pri uporabi le-teh ni enotnosti. Vsi mediji sicer pišejo
celotna imena klubov (Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs) ali pa le kraj (Miami, New York),
vendar pa je uporaba samo vzdevkov drugačna. Delo in RTV Slo jih večinoma pišeta z veliko
začetnico (Vročica, Jezerniki), včasih pa tudi z malo (ostroge). Dnevnik, Ekipa24, Siol.net in
24.ur prevode pišejo z malo (bojevniki, konjeniki). Delo in Ekipa24 se pogosto odločata tudi za
originalen vzdevek, ki ga tudi sklanjata (Lakersi, pri Clippersih, pri Spursih, itd.), Ekipa24
imena piše tudi tako: Los Angeles Lakersi. RTV Slo se pogosteje odloča za originalni vzdevek
(Raptors, Celtics, Kingsi, Clippersov), čeprav uporablja tudi prevode. Pogosto v istemu članku
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uporabijo obe različici vzdevkov. Domnevamo, da je pri teh vzdevkih malo več reda, saj so del
uradnega imena kluba.

7 Summary
This master’s thesis consists of three sections relating to the development of football
terminology. The first part seeks to establish when the word nogomet ‘football’ started to appear
in dictionaries. I checked the differences between the dictionary entries that are part of football
terminology and those entries that have the word ‘football’ in their description. The dictionaries
used for this were the Slovene Normative Guide and the Standard Slovene Dictionary. In the
second part I analyzed football terminology in newspaper articles. The timeframe chosen was
between 1905 and 1940; I considered all the years until 1920 as well as the years 1920, 1925,
1930, 1935, and 1940. Given the limited space of a master’s thesis, only these years were
selected. The newspapers included were Slovenski narod, Dan, Jugoslovan, Mariborski delavec,
Slovenec, Večerni list, Slovenski dom, Tabor, Mariborski Večernik »Jutra«, Jutro, Jutro:
ponedeljska izdaja, and Ponedeljski Slovenec. Slovene newspapers and Slovene online platforms
use nicknames of football clubs and national teams. The main purpose was to see whether the
online media cite the original nicknames or whether they use the translated version.
The word ‘football’ first appeared in the Slovene Normative Guide in the 1950 edition, and the
most hits were registered in the newest edition (2001). Thirty-nine entries were analyzed; some
of them did not have a qualifier, and some had the qualifier ‘sports jargon’ or it was marked as
part of journalistic language. Five entries contained a journalistic language example (ekípa
‘team’, mundiál ‘world cup’, pokál ‘cup’, razigráti ‘start playing well’, žóga ‘ball’). These
results justified my initial decision: the inclusion of newspaper articles in the analysis. The
reason for this decision is because it was felt that journalistic language also shapes the language
of a country.
Next I analyzed how the word nogomet ‘football’ appears in the online version of the Standard
Slovene Dictionary (SSKJ) and compared the entries in the old edition, or SSKJ 1, with SSKJ2,
the new edition from 2014. I wanted to compare both in order to determine whether the entries,
examples, and qualifiers differed. The word ‘football’ was typed into the search engines and 155
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matches were obtained. In the analysis I included entries that are both part of football
terminology and entries for which ‘football’ appears among the examples. In both editions of the
dictionary the majority of entries remained the same; differences were only found in twenty-one
of them.
These twenty-one entries showed differences in part of the description: a changed or removed
qualifier (biti ‘to be’, internacionalec ‘national team player’, kibic ‘supporter/fan’, kibicirati ‘to
support’, košarkar ‘basketball player’, mob ‘rabble’, polčas ‘half time’, povoziti ‘beat very
easily’, premoč ‘superiority’, prognozer ‘announcer’); removed examples from Yugoslavia
(odpraviti ‘win against’, selektor ‘national coach’, prvenstvo ‘championship’); or a removed part
of the text in the example (igralec ‘player’, krilen ‘wing’, skavtizem ‘scouting’, ofsajd ‘off side’).
In the second part I conducted an analysis of football terms that appeared in football articles in
Slovene newspapers between 1905 and 1940. I sought to include as many different newspapers
as possible in order to have a diverse range of sources. The collected terms were then studied to
establish which language Slovene had adopted most of the terms from. To facilitate the analysis,
the terms were organized in groups: terms related to people, terms related to parts of the football
game or field, terms related to the competition, and verbs connected with football. The nouns
were listed in the nominative case; other cases were also written down if they were deemed
interesting for the analysis.
The analysis showed that, especially at the beginning, writers faced difficulties naming the
players’ field positions. Over the course of time many different names and manners of writing
these were used. This group of words first started to appear between 1910 and 1913. The terms
vratar or golman ‘goalkeeper’ are believed to be adopted from Croatian. The two terms were
used interchangeably, but today the term golman is no longer used in the media. The terms
napadalec ‘forward’, vezni igralec ‘centre-half’, and branilec ‘defender’ or ‘back’ were
apparently loan translations from English; for example, variations of the term napadalec were
also forivard, forward, and centerforward; and for the term vezist ‘centre-half’ they were half,
halfi, halflinija, and srednja vrsta.
Some of the terms used today do not appear in the data analyzed (e.g., ekipa ‘team’) and some of
the terms are no longer used in the same form (e.g., enajstorica ‘eleven (players)’). The word
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igralec ‘player’ was also written with the synonym igrač, which now has the qualifier zastar.
‘obsolete’.
Terms relating to parts of a football game or field were also problematic for journalists because
they were used and written in different ways. The terms napad and obramba are believed to be
loan translations of the English words attack and defense. In the newspapers analyzed, the terms
ofenzivnost and defenzivnost were also used. As is the case with the term vratar ‘goalkeeper’, the
terms vrata ‘goal’ and gol ‘goal’ are used interchangeably. In 1913 the term enajstmetrovka
‘penalty kick’ first appeared and is also written together as 11metrovka and separated as 11
metrovka.
Of additional interest are the terms kot ‘corner’, prekršek ‘foul’, avt ‘out’, ofsajd ‘offside’, gol
‘goal’, and nogometna tekma ‘football match’ because all are written in English as well as with a
Slovene translation. All of the words were adopted from English. The term kot ‘corner’ is written
corner or korner, where the c is replaced by a k. Until 1940, the term prekršek ‘foul’ was used
only as faul with an a instead of an o. The term avt ‘out’ also does not appear in this form;
instead, the terms out and aut are used. In the Laws of the Game the term ofsajd ‘offside’ is
written, but the media today use the term prepovedan položaj. Up until 1940 the following
examples were found: of side, ‘off side’ with only one f, as well as the forms of side and off side
appearing interchangeably, and the plural form of sidov without the letter e. The term nogometna
tekma ‘football match’ first appeared in the newspapers analyzed in 1910 and was also written in
the English form. Until 1940, the Slovene term is used (nogometna tekma) as well as the
combination of Slovene and English football-tekma. In 1911 the original English form is found,
written with a hyphen, football-match, and in 1940 the shortened version match.
In 1910 the term gol ‘goal’ was used for the first time. In 1911 the term was found written »gol«
(goal). It can be assumed that at that time the term was developing because the English term is
written in parentheses. Another term that is written in the Pravila nogometne igre – uradno
besedilo s komentarji, 2017/18 and used in the newspapers differently is prosti udarec ‘free
kick’. In the newspapers the term prosti strel is used instead.
Many variations were found with regard to the two halves of the game, prvi/drugi polčas
‘first/second half’. From 1910 onward the terms used were: prva and druga polovica, I. and II.
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polčas, prvi and drugi polčas and once 2. polovica and drugi »half-time«. Slovene adopted the
term polčas from the English word.
In the analysis I also included terms that are not directly related to football terminology: remi
‘tie’ (written remis, časten remis, and dva remisa until 1940), derbi ‘derby’ (written derby),
uigranost ‘play well’ (written vigranost), poštenost ‘fairness’ and poštena igra ‘fair play’ or fer
‘fair’ (written in the variations: igraj fair ‘play fair’, fair igra ‘fair game’, fair tekma ‘fair
match’, geslo vsakega športnika je “fair play” ‘the moto of each player is “fair play”’), and
nepošteno ‘unfair’ (nefair športni izpad ‘“unfair” outburst of a sportsman’). Remi was adopted
from French, uigranost from Croatian, and fair from English.
Terms that appeared in the analysis only occasionally were rezultat or izid ‘score’ with the
variations rezultat, izid, and score. The term razlika v golih ‘goal difference’ also had several
variations: razlika golov, razlika v golih, gol-diferenca and razmerje golov.
The following includes different terms used for games: polfinalna tekma ‘semifinal match’,
ligaška tekma ‘league match’, and povratna tekma ‘return game’. The term polfinalna tekma
appeared in 1935 and was written as semifinalna tekma. The prefix semi- is a part of foreign
compounds, whereas the Slovene prefix is pol-. The term ligaška tekma has the variations liga
tekma and ligina tekma. The expression povratna tekma also has many variations. From 1910
onward I found the variations revanche-tekma, revanžna tekma, and revanža, and the term
povratna tekma appeared only in 1940. Today the word revanša is written with the letter š and
not with the letter č.
In addition, I analyzed the verbs discovered in the newspaper articles. I organized them into two
groups: verbs connected to the game (doseči goal ‘to score a goal’, streljanje na gol ‘shoot a
goal’, braniti napade ‘defend from attacks’, ostro štartati na igralca ‘aggressive attack on a
player’, zabiti prosti strel ‘score a free kick’, oddajanje žoge ‘to pass the ball’, zadrževati žogo
‘keep possession of the ball’, žoga izven igre ‘ball out of play’, vreči žogo ‘throw the ball’,
driblati ‘dribble’, nabijanje žoge ‘kick the ball’, igranje z glavo ‘play with the head’, etc.) and
verbs connected to the referee (priznati gol ‘award a goal’, odžvižgati konec tekme ‘blow the
final whistle’, izključiti igralca ‘send off a player’, podaljšati igro ‘to play overtime’). The
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collocations doseči zadetek ‘score a goal’, narediti prekršek ‘commit a foul’, and izvesti proti
strel ‘shoot a free kick’ are not found in this form in the newspapers analyzed.
Some of the words written in their original form, or semi-original form, are declined; for
example, centerforward, korner, faul, out, goal.
The analysis shows that the majority of Slovene terms were adopted from English (player
positions, kapetan, kot, strel, ofsajd, avt, etc.), this is perhaps because, as argued by some, that
the game found its modern origins in England. Some words came into Slovene from English
through German (trenirati, klub, gol), some came from French through German (reprezentanca),
and some were adopted directly from French (revanša, remis) or Croatian (vratar/golman,
postava). Around 1910 there were some attempts to adopt Czech words (branka ‘goal’, brankar
‘goalkeeper’)—because Slovenes admired Czech football—but they did not become established.
I did not find any other examples after that year.
The third part of this master’s thesis analyzed how the Slovene online media uses nicknames of
football clubs and national teams. I chose five teams from each of four different countries: Spain,
Italy, England, and Germany. The clubs from Spain were Real Madrid Club de Fútbol, Futbol
Club Barcelona, Club Atlético de Madrid, Villarreal Club de Fútbol, and Valencia Club de
Fútbol. The clubs from Italy were AC Milan, Juventus FC, Internazionale Milano, Associazione
Sportiva Roma, and SSC Napoli. The clubs from England were Manchester United FC,
Manchester City FC, Liverpool FC, Arsenal FC, and Chelsea FC. The clubs from Germany were
FC Bayern München, Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund, RB Leipzig, Verein für
Leibesübungen Wolfsburg e. V., and Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH. Following this, I also
chose eight national teams, these being France, Italy, Germany, the Netherlands, Spain,
Argentina, and Brazil.
The research was conducted only through use of online media. I chose the online versions of
three newspapers (Delo, Dnevnik, and Ekipa24) and three online platforms (24.ur, RTV Slo, and
Siol.net). The timeframe for football clubs was limited from 2016 to 2017, although I added
some examples from earlier articles that were used infrequently. For the national team, the
timeframe was extended from 2010 until August 2017 because it was assumed that during the
world cups the media pay more attention to national teams.
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The analysis showed that the online media have no consistency in writing the nicknames of
football clubs. Some of the nicknames were established and written consistently (rdeči vragi ‘the
Red Devils’, sinje modri ‘the Light Blues’, azzurri ‘the (Light) Blues’, gavči ‘the gauchos’), but
the majority are not used very often. The data analyzed show that the online media mostly use
translated nicknames (sinje modri ‘the Light Blues’, rdeči vragi ‘the Red Devils’, topničarji ‘the
Gunners’, Bavarci ‘the Bavarians’, beli balet ‘white ballet’, galaktiki ‘the Galactics’, Katalonci
‘the Catalans’, Barca, rdeče-beli ‘the Red-Blacks’, rumena podmornica ‘the Yellow Submarine’,
netopirji ‘the bats’, rdeče-črni ‘the Red and Blacks’, stara dama ‘the Old Lady’, belo-črni ‘the
White-Blacks’ or črno-beli ‘the Black-Whites’, modro-črni ‘the Blue-Blacks’, volkovi ‘the
wolves’, etc.), but it is also possible to find the original nickname (azzurri ‘the (Light) Blues)’,
rossoneri ‘the Red-Blacks’, colchoneros ‘matress team’, blaugrana ‘the Blue-Reds’, etc.). The
nicknames for the football club Real Madrid and the Spanish national team, galacticos ‘the
Galactics’ and La Furia ‘the Fury’ are Slovenized as galaktiki and furija.
Differences are also present how the nicknames are written. An example is the nickname for the
German national team Elf ‘eleven’. It is written three different ways: Elf, »elf« and elf.
Sometimes the nicknames are written in italics; for example, rdeče-črni, rumena podmornica,
azzurri, and so on. The media platform RTV Slo uses italics the most.
In order to make a comparison, I analyzed how the same online media use and write the names
of basketball clubs playing in the National Basketball Association. The research showed that
there is no consistency in the use of these nicknames either. All six sources write the full names
of the clubs (Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs) or only the city they are from (Miami,
New York), but the use of the nicknames varies. Delo and RTV Slo usually write the nicknames
with an initial capital (Vročica ‘Heat’, Jezerniki ‘Lakers’), but sometimes also with a small initial
(ostroge ‘Spurs’). Dnevnik, Ekipa24, Siol.net and 24.ur use the translated nicknames written with
an initial small letter (bojevniki ‘Warriors’, konjeniki ‘Cavaliers’). Delo and Ekipa24 often chose
to use the original English nicknames and also decline them (e.g., Lakersi, pri Clippersih, pri
Spursih, etc.). Ekipa24 writes the nicknames as follows: Los Angeles Lakersi. RTV Slo usually
choses the original nickname (Raptors, Celtics, Kingsi, Clippersov), although it also uses the
translated versions. It is very common to find both versions of the nickname in the same article.
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It seems that there is more order in the use of the nicknames for the NBA basketball clubs
because nicknames are part of the official name.
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Slovenec. št. 111, Ljubljana, 17. maj, 1909, str. 3 »Tekma v nogometu«
Slovenec. št. 118, Ljubljana, 28. maj, 1925, str. 5-6 »Turistika in sport«
Slovenec. št. 166, Ljubljana, 23. julij, 1930, str. 2 »Tekme za svetovno prvenstvo«
Slovenec. št. 191, Ljubljana, 21. avgust, 1919, str. 3 »Nogomet«
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Slovenski dom. št. 235, Ljubljana, 14. oktober, 1940, str. 4 »Zadnje kolo jesenskega tekmovanja
v slovenski ligi«
Slovenski dom. št. 282, Ljubljana, 9. december, 1940, str. 4 »Tekmovanje v slovenski ligi
končano: Prvak Slovenske nogometne zveze je SK Ljubljana«
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potrebujete. MMC RTV Slo (8. avgust). Dostopno na: https://goo.gl/9qWmhB
85

V finalu lige prvakov Real in Juventus. Siol.net (10. maj 2017). Dostopno na:
https://goo.gl/E4czkW
Valencia:
A. G. 2016. Napadalec Alcacer na Camp Nouu, Munir se seli na Mestallo. MMC RTV Slo (30.
avgust). Dostopno na: https://goo.gl/3Kxqmu
M. J. 2016. Barca na gostovanju v Valencii do zmage v zadnji sekundi, spet odločil Messi. 24.ur
(22. oktober). Dostopno na: https://goo.gl/dkQF63
Preobrat v zadevi Ronaldo! Cristiano se je povsem osmešil na trgu in zdaj ... uh, kdo bi si to
mislil!? Ekipa24 (2. julij 2017). Dostopno na: https://goo.gl/uSRUkv
Se obeta prestopna bomba? Robert Prosinečki kandidat za trenerja španskega velikana! Ekipa24
(18. april 2017). Dostopno na: https://goo.gl/JkqA8a
T. J. 2016. Padec na zadnje mesto Valencio prisili v zamenjavo trenerja. MMC RTV Slo (21.
september). Dostopno na: https://goo.gl/VeQaDj
Velikan želi Slovenca: Nejc Skubic pred sanjskim prestopom? Ekipa24 (3. januar 2017).
Dostopno na: https://goo.gl/CXS6Xh
Ž. L. 2017. Marcelo rešil Real in Ronalda, ki je ob tesni zmagi nad Valencio zastreljal najstrožjo
kazen. 24.ur (29. april). Dostopno na: http://www.24ur.com/sport/nogomet/real-11.html
Villarreal:
A. G. 2017. Messi v zadnji minuti rešil točko - Barca izgublja stik z Realom. MMC RTV Slo (8.
januar). Dostopno na: https://goo.gl/bBFudB
A. G. 2017. Real že v uvodne pol ure napolnil mrežo odpisane Granade. MMC RTV Slo (6. maj).
Dostopno na: https://goo.gl/xvU8sQ
gv. 2016. United potrdil prihod branilca Villarreala. Ekipa24 (8. junij). Dostopno na:
https://goo.gl/8o8Lsv
J. K. 2017. Hladen tuš na Calderonu: Soriano matiral Oblaka in ponovno odprl bitko za tretje
mesto. 24.ur (25. april). Dostopno na: https://goo.gl/Gu8YD2
J. P. 2017. Pričakovano: Bojan Jokić ni več član Villarreala. Delo (2. januar). Dostopno na:
https://goo.gl/MU1mgH
Mitrović. Dejan. 2015. Liga Europa: V igri še trije Slovenci. Ekipa24 (19. marec). Dostopno na:
https://goo.gl/arw41q
ng, rk. 2016. Atletico in poškodbe pokvarili večer Barceloni, v Nemčiji derbi vodilnih Bayernu.
Dnevnik (22. september). Dostopno na: https://goo.gl/rs35va
Sevilla izvlekla remi, Liverpool klecnil v 92. minuti. Siol.net (28. april 2016). Dostopno na:
https://goo.gl/y3y7Q1
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Suhadolnik. Jernej. 2016. Ronaldova glava želi eno, telo zmore drugo. Delo (26. september).
Dostopno na: https://goo.gl/UKsHhV
T. Š. 2016. Zidane frustriran po remiju: 'Zdaj vsaj ne bomo več govorili o rekordu'. 24.ur (22.
september). Dostopno na: https://goo.gl/QU6HJD
Tudi v evropski ligi diši po španskem finalu. Dnevnik (29. april 2016). Dostopno na:
https://goo.gl/KwsJt5
Valencia tone vse nižje, ne gre ji niti po odhodu italijanskega trenerja. Siol.net (9. januar 2017).
Dostopno na: https://goo.gl/CKnbEN
Vzdevki za italijanske klube
Inter:
A. V. 2017. Najstniška vratarska senzacija pogojuje svoj obstanek na San Siru z odhodom v
madridski Real že naslednje leto. 24.ur (30. junij). Dostopno na: https://goo.gl/aiT29n
Bertolacci v Milan za 20 milijonov evrov. Siol.net (30. junij 2015). Dostopno na:
https://goo.gl/ctw3sP
IL PRIMO SCHUDETTO. enciclopediadelcalcio.it (s.a.). Dostopno na: https://goo.gl/8PKBhR
Inter razstrelil Kurtićevo Atalanto, Birsa in Cesar med strelci #video. Siol.net (12. marec 2017).
Dostopno na: https://goo.gl/pfJQEw
Interjevih 57 milijonov za Vidala: Prepričal Bayern, prestop zavrnil zvezdnik. Razlog? Ne boste
verjeli! Ekipa24 (9. julij 2017). Dostopno na: https://goo.gl/kxwgu5
J. K. 2016. Iličić zapravil enajstmetrovko v Rimu, Anđelković s Palermom slavil na nori tekmi,
drugi zaporedni strelski 'šov' Mertensa. 24.ur (18. december). Dostopno na:
https://goo.gl/fiV9CL
J. K. 2016. Zadetek Kurtića za 'evropsko' Atalanto na ravni Lige prvakov, Juventus v Genovi
izgubil tekmo, Bonuccija in Alvesa. 24.ur (27. november). Dostopno na: https://goo.gl/LEikZy
Jamnik. Tilen, D. S. 2017. Zapata na milanskem derbiju za remi izenačil v 97. minuti; Kurtić
zadel proti Romi. MMC RTV Slo (15. april). Dostopno na: https://goo.gl/r12nWL
Kdo se je opekel na nogometni tržnici: Deset najbolj zgrešenih nakupov pretekle sezone.
Ekipa24 (12. junij 2017). Dostopno na: https://goo.gl/RNgZt3
M. F. 2016. So rossoneri že dobili bitko za Vazqueza? 24.ur (6. februar). Dostopno na:
https://goo.gl/Q9CixD
M. F. 2016. Šok za pristaše rossonerov: Bacca po sezoni zapušča San Siro? 24.ur (23. marec).
Dostopno na: https://goo.gl/y2DCkf
N.A./STA. 2017. VIDEO: Walker za rekordno vsoto k sinje modrim, steber Juventusove
obrambe staro damo zamenjal za milanskega 'hudička'. 24.ur (14. julij). Dostopno na:
https://goo.gl/UhKDyT
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Plestenjak. Rok, Rok. Viškovič. 2017. Inter se je v infarktni končnici opekel proti Milanu, gol
Jasmina Kurtića v Rimu. Siol.net (15. april). Dostopno na: https://goo.gl/s6o2kS
Sloviti Gazzetta in Marca: Bajna, 50 milijonska ponudba za Diega Simeoneja. Ekipa24 (18. april
2017). Dostopno na: https://goo.gl/ftWuTM
Španec zadal AC Milanu boleč udarec.
https://goo.gl/GLx7zj

Siol.net (21. maj 2016). Dostopno na:

T. J. 2017. Biglia že deseta poletna okrepitev Milana. MMC RTV Slo (17. julij). Dostopno na:
https://goo.gl/2bkQyb
Ž. L. 2016. FOTO: Milan v predbožični loteriji Juventusu preprečil 'italijanski trojček',
superpokal v Lombardijo. 24.ur (23. december). Dostopno na: https://goo.gl/6hWTPm
Juventus:
A. G. 2017. Bayern posodil Douglasa Costo v Juventus - možnost odkupa za 40 milijonov evrov.
MMC RTV Slo (12. julij). Dostopno na: https://goo.gl/cn12Ki
A. G. 2017. Buffon bo branil le še eno sezono - razen če osvoji Ligo prvakov. MMC RTV Slo
(12. junij). Dostopno na: https://goo.gl/quNvn6
A. G. 2017. Juventus v Rimu že naredil prvi korak proti trojni kroni. MMC RTV Slo (17. maj).
Dostopno na: https://goo.gl/ytRtsV
gv. 2017. Real, pazi se! Stara dama si želi nepogrešljivega člana Madridčanov. Ekipa24 (14.
julij). Dostopno na: https://goo.gl/JghWV3
Iskra. Uroš. 2015. Juventus trepeta: poveljnik obrambe odšepal z igrišča. Siol.net (3. junij).
Dostopno na: https://goo.gl/JtH6XM
J. M. 2017. Juventus pripeljal Szczesnya in De Sciglia. Delo (18. julij). Dostopno na:
https://goo.gl/Qs4zVc
Je to sploh mogoče: Zavrnili 95 milijonov evrov! Ekipa24 (18. julij 2017). Dostopno na:
https://goo.gl/P6x2bx
Juventus prvak, Iličić v polno v Neaplju, sladka zmaga Handanovića. Siol.net (21. maj 2017).
Dostopno na: https://goo.gl/QU6ovW
Juventus prvi finalist lige prvakov. Ekipa24 (9. maj 2017). Dostopno na: https://goo.gl/muAGbf
Knafelc. Rok. 2017. Navijači obrnili hrbet Interju. Dnevnik (16. maj). Dostopno na:
https://goo.gl/GZ5FVJ
Lebinger. Anže. 2017. Juventus osvojil pokal, zre proti domačemu naslovu in ligi prvakov.
Dnevnik (18. maj). Dostopno na: https://goo.gl/W9tm2Y
Lebinger. Anže. 2017. Max Allegri: Osvojili nismo še ničesar. Dnevnik (9. maj). Dostopno na:
https://goo.gl/WFnt5X
M. J. 2017. Rdeče-beli stroj za gole proti črno-beli granitni obrambi. 24.ur (3. maj). Dostopno
na: https://goo.gl/Ljd3q3
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M. J. 2017. VIDEO: Juventus izgubil finale, a zaslužil največ od vseh v LP. 24.ur (5. junij).
Dostopno na: https://goo.gl/3J7CGg
M. L. 2017. Juventus s Cuadradovim projektilom ugnal Inter. MMC RTV Slo (5. februar).
Dostopno na: https://goo.gl/MJQCjr
M. R. 2016. Chiellini in Marcelo brez prvih tekem osmine finala Lige prvakov. MMC RTV Slo
(9. februar). Dostopno na: https://goo.gl/NzaaUG
M. R. 2017. Boleča poraza Interja in Milana. MMC RTV Slo (7. maj). Dostopno na:
https://goo.gl/gEYn7W
M.J./STA. 2017. VIDEO: Buffon: Pred dvema letoma so vsi mislili, da je bil tisti moj zadnji
finale. Toda verjeti moraš svojim sanjam. 24.ur (2. junij). Dostopno na: https://goo.gl/m4QN3A
N. A. 2017. Veliko slavje stare dame v italijanskem pokalu odlična popotnica pred finalom Lige
prvakov. 24.ur (17. maj). Dostopno na: https://goo.gl/44yEo6
N. Gr. 2017. Allegri ostaja pri Stari dami. Delo (7. junij). Dostopno na: https://goo.gl/MZoQtT
Nejedly. Gorazd. 2017. V Cardiffu videli, da na evropski vrh vodi le odprt mošnjiček. Delo (6.
junij). Dostopno na: https://goo.gl/ZiKuyZ
Prevlada se nadaljuje, stari dami italijanski pokal. Ekipa24 (17. maj 2017). Dostopno na:
https://goo.gl/f9gi3a
Suhadolnik. Jernej. 2017. Juventus se je pridružil Bayernu, Barceloni in Realu. Delo (14. marec).
Dostopno na: https://goo.gl/TouFT1
Suhadolnik. Jernej. 2017. Real doslej zmagoval, Juventus izgubljal. Delo (12. maj). Dostopno
na: https://goo.gl/8H7Xmb
Suhadolnik. Jernej. 2017. Real doslej zmagoval, Juventus izgubljal. Delo (12. maj). Dostopno
na: https://goo.gl/8H7Xmb
Španec zadal AC Milanu boleč udarec.
https://goo.gl/GLx7zj

Siol.net (21. maj 2016). Dostopno na:

T. Š. 2017. VIDEO: Neuničljivi Buffon je mislil, da je že zapravil zadnjo priložnost, a v Cardiffu
bo igral v tretjem finalu LP. 24.ur (10. maj). Dostopno na: https://goo.gl/8goRXv
T.Š./STA. 2017. Juve osredtočen na Cardiff, a že pogleduje v novo sezono: Mandžukić ostaja v
Torinu. 24.ur (27. maj). Dostopno na: https://goo.gl/XqejBY
VELIKI MET Juventusa: 27 let po kraji firenškega princa je stara dama spet udarila in
razbesnela navijače Fiorentine. Ekipa24 (24. julij 2017). Dostopno na: https://goo.gl/LjkV28
Vozel. Aleš. 2017. Juventus potrdil vozovnico za Cardiff. MMC RTV Slo (9. maj). Dostopno na:
https://goo.gl/fDfhSW

Milan:
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Gattuso se vrača na San Siro. Ekipa24 (27. maj 2017). Dostopno na: https://goo.gl/ES3Kv8
J. M. 2017. Bonucci iz Juventusa k Milanu, Walker v Man. City, Kampl brez prestopa na
Kitajsko. Delo (14. julij). Dostopno na: https://goo.gl/wTYhXp
L. Z. 2017. Osijek šokiral PSV, prenovljeni Milan uspešno začel evropsko pot. Delo (27. julij).
Dostopno na: https://goo.gl/GWsyZt
N. Gr. 2017. Prenova Milana v polnem teku - prihaja tudi Ricardo Rodriguez. Delo (8. junij).
Dostopno na: https://goo.gl/ogQj9M
Nazaj tja, kjer ga ljubijo in obožujejo? Zlatanu Ibrahimoviću se je ponudila možnost povratka na
kraj zločina. Ekipa24 (13. junij 2017). Dostopno na: https://goo.gl/X8BzRN
Prenovljeni Milan še naprej diktira oster ritem na poletni tržnici: Tole je zvezdniški napadalec, ki
ga želijo rossoneri. Ekipa24 (8. julij 2017). Dostopno na: https://goo.gl/D4zJ82
Suhadolnik. Jernej. 2017. Juventus, pozor: tudi Milan načrtuje vrnitev na vrh. Delo (10. julij).
Dostopno na: https://goo.gl/mJegNg
Napoli:
J. K. 2017. Atletico z 'B-ekipo' brez Jana Oblaka prek Liverpoola do naslova, žvižgi Bayernu po
še enem porazu. 24.ur (2. avgust). Dostopno na: https://goo.gl/6EczN1
J. K./STA. 2016. Napoli zamenjavo za Higuaina našel v nesrečnežu Eura Miliku, Song iz
Barcelone prestopil v Rubin. 24.ur (2. avgust). Dostopno na: https://goo.gl/UaLZsM
SSC Napoli. FootballHistory.org (s. a.). Dostopno na: https://goo.gl/38kSpQ
Roma:
A. V., STA. 2017. Totti potrdil slovo od Rome, ne tudi od nogometa. Delo (25. maj). Dostopno
na: https://goo.gl/E76YK1
Balantič. Robert. 2017. To bi bilo sanjsko! Maribor in italijanski velikan začela pogovore za
prestop velikega talenta. Ekipa24 (17. julij). Dostopno na: https://goo.gl/u6yDzt
J. K. 2016. Pri Portu in Romi zadovoljni, Spalletti brez milosti do svojih: 'Določene reči se ne
smejo zgoditi'. 24.ur (18. avgust). Dostopno na: https://goo.gl/hKkTWy
J. K. 2016. VIDEO: Policist je med rimskim derbijem pozabil, da je na dolžnosti, ultrasi Rome
slavili na treningu. 24.ur (5. december). Dostopno na: https://goo.gl/JdQ72C
N. A. 2016. Juventus utrdil svoje mesto na vrhu, Wojciech Szczesny kljub izjemni predstavi ni
uspel rešiti Rome. 24.ur (17. december). Dostopno na: https://goo.gl/vEYxrZ
N. Gr. 2017. Nogometni svet: Di Francesco na klopi Rome, Pickford najdražji angleški vratar.
Delo (13. junij). Dostopno na: https://goo.gl/CuvfsU
Plestenjak. Rok. 2016. Real žrtev italijanskega prekletstva. Siol.net (8. marec). Dostopno na:
https://goo.gl/zBKAPm
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Suhadolnik. Jernej. 2017. Odšel je zadnji rimski cesar – Totti. Delo (29. maj). Dostopno na:
https://goo.gl/mxpUm5
Suhadolnik. Jernej. 2017. Tudi Valter Birsa in Josip Iličić nemočna. Delo (22. maj). Dostopno
na: https://goo.gl/VszWz8
Trening Rome je minil v sovražnem ozračju. Ekipa24 (25. maj). Dostopno na:
https://goo.gl/2wCu4X
Zajčevi na kolena spravili Milan, Juventus se je znesel nad Genoo. Siol.net (24. april 2017).
Dostopno na: https://goo.gl/hGWYEf
Vzdevki za angleške klube
Beckett. James. 2010. Origins of Nicknames for 20 Premier League Clubs. World Soccer Talk
(15. november). Dostopno na: https://goo.gl/UPcxaV
Arsenal:
A. G. 2017. Topničarji še upajo na preboj v Ligo prvakov. MMC RTV Slo (17. april). Dostopno
na: https://goo.gl/pqjZzZ
Arsenal je Sancheza pripravljen prodati tudi velikemu rivalu, toda ... Ekipa24 (9. julij 2017).
Dostopno na: https://goo.gl/8MgrXG
Iskra. Uroš. 2017. Alvaro Morata blizu selitve na Old Trafford. Siol.net (14. junij). Dostopno na:
https://goo.gl/9TYT3d
J. M. 2015. Lacazette podpisal za Arsenal, Hernandez iz Atletica k Realu. Delo (5. juli).
Dostopno na: http://www.delo.si/sport/nogomet/lacazette-podpisal-za-arsenal-hernandez.html
Kdo se je opekel na nogometni tržnici: Deset najbolj zgrešenih nakupov pretekle sezone.
Ekipa24 (12. junij 2017). Dostopno na: https://goo.gl/RNgZt3
Knafelc. Rok. 2017. Wenger uspešen v 13. poskusu. Dnevnik (9. maj). Dostopno na:
https://goo.gl/6tZfTW
M. L. 2017. Topničarji po zmagi v Southamptonu prehiteli rdeče vrage. MMC RTV Slo (10. maj).
Dostopno na: https://goo.gl/3ZLQBB
N. A. 2017. Topničarji na krilih Sancheza opravili s 'črnimi mačkami', City po zmagi na tretje
mesto. 24.ur (16. maj). Dostopno na: https://goo.gl/7ZL7a7
N. A. 2017. Zadetka Özila in Sancheza za miren spanec Wengerja, topničarji slavili v
Middlesbroughu. 24.ur (17. april). Dostopno na: https://goo.gl/FRbM5e
N. Gr. 2017. Arsenal po zmagi nad Southamptonom še ni vrgel puške v koruzo. Delo (11. maj).
Dostopno na: https://goo.gl/TqMPp2
N. Gr. 2017. Wenger tudi uradno vsaj še dve sezoni na klopi Arsenala. Delo (31. maj). Dostopno
na: https://goo.gl/A72ZNF
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Viškovič. Rok, Sportal. 2017. Arsenal tik pred rekordnim nakupom. Siol.net (3. julij). Dostopno
na: https://goo.gl/pUHq1p
Chelsea:
A. G. 2017. Pri Chelseaju že hladijo šampanjec, Middlesbrough pa se seli v drugo ligo. MMC
RTV Slo (8. maj). Dostopno na: https://goo.gl/teMYiM
Chelsea za 45 miljonov kupil branilca, ki ga nezadovoljni navijači pošiljajo v ... rezervno mlado
ekipo. Ekipa24 (9. julij 2017). Dostopno na: https://goo.gl/GCNPmF
Čista norost! Menjava legendarnega Terryja na poslovilni tekmi postala ... stavniški škandal!?
Ekipa24 (23. maj 2017). Dostopno na: https://goo.gl/uvzECV
J. M. 2017. Morata odhaja k Chelseaju. Delo (19. julij). Dostopno na: https://goo.gl/oJEVyk
Lebinger. Matej. 2017. Chelsea že slavi, Tottenham se je poslovil od naslova in stadiona.
Dnevnik (15. maj). Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042771881
N. Gr. 2017. Moses podaljšal s Chelseajem, Boruc zaključil reprezentančno kariero. Delo (1.
marec). Dostopno na: https://goo.gl/mtjFx2
Plestenjak. Rok. 2016. Chelsea se je znebil nekdanjih superzvezdnikov. Siol.net (1. julij).
Dostopno na: https://goo.gl/yswxVY
Sportal, STA. 2017. Chelsea po desetih letih ostal brez Nigerijca. Siol.net (6. januar). Dostopno
na: https://goo.gl/pke1Aj
T. J. 2017. 80 milijonov evrov za selitev Morate k Chelseaju. MMC RTV Slo (19. julij).
Dostopno na: https://goo.gl/mBJgxf
Ž. L. 2017. 'Blues' za Chelsea na uvodu sezone, Burnley šokiral prvake, City uspešno, Liverpool
brez zmage na goliadi. 24.ur (12. avgust). Dostopno na: https://goo.gl/gukj7R
Ž. L. 2017. Morata po 'rdeči košarici' v Chelsea? Arsenal želi 80 milijonov evrov za Alexisa.
24.ur (10. julij). Dostopno na: https://goo.gl/U75AwG
Liverpool:
Lisjak. Mitja. 2017. Liverpool četrti, Arsenal brez Lige prvakov. MMC RTV Slo (21. maj).
Dostopno na: https://goo.gl/7neZpx
STA. 2017. Liverpool je dočakal prvo poletno okrepitev. Ekipa24 (23. junij). Dostopno na:
https://goo.gl/3VtnUC
Manchester City:
A. G. 2016. Sladka zmaga Guardiole - Barca na kolenih na Etihadu. MMC RTV Slo (1.
november). Dostopno na: https://goo.gl/MaAzgN
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A. V. 2016. Barcelona in Manchester City želita dokončati delo. MMC RTV Slo (22. november).
Dostopno na: https://goo.gl/pXJ3NG
A. V. 2016. Liverpool na Anfieldu ostaja "strup" za Manchester City. MMC RTV Slo (31.
december). Dostopno na: https://goo.gl/ySardu
A. V. 2017. Mendy v Manchester City za 57,5 milijona evrov. Delo (22. julij). Dostopno na:
https://goo.gl/tMYwki
Iskra. Uroš. 2016. Guardiola počasi spoznava, da ni več v Nemčiji ali Španiji. Siol.net (4.
december). Dostopno na: https://goo.gl/9zDspf
J. K. 2017. Manchester City pripravljen plačati noro odškodnino za Oblaka, Simeone o tem ne
želi niti slišati. 24.ur (19. januar). Dostopno na: https://goo.gl/7MNR4R
Knafelc. Rok. 2017. Ko zabija James Milner, Liverpool ne izgublja. Dnevnik (21. marec).
Dostopno na: https://goo.gl/U2f8jB
L. Z. 2017. Nogomet: poraz Higuaina na sodišču, Mendy bo izpustil začetek sezone. Delo (27.
julij). Dostopno na: https://goo.gl/sDBStA
Lebinger. Anže. 2017. Atlético brez Oblaka do pomembne prednosti. Dnevnik (21. februar).
Dostopno na: https://goo.gl/KYyqjW
M.J./STA. 2017. L'Equipe: Mendy iz Monaco v Manchester City za 57,5 milijona evrov. 24.ur
(22. julij). Dostopno na: https://goo.gl/F2UDXX
N. A. 2016. Sinjemodri s preobratom na Etihadu poskrbeli za lepo predbožično darilo navijačem.
24.ur (18. december). Dostopno na: https://goo.gl/muo61o
N. A. 2017. Chelsea po spodrsljaju Manchester Citya že hladi šampanjec, sinjemodri pred
domačim občinstvom iztržili le točko. 24.ur (8. marec). Dostopno na: https://goo.gl/k8MYGi
N. Gr. 2017. City v Manchestru od raja do pekla in nazaj. Delo (21. februar). Dostopno na:
https://goo.gl/qf1RPD
N. Gr. 2017. Guardioli uspel nov veliki met - prihaja Bernardo Silva. Delo (26. maj). Dostopno
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nu. 2017. Arsenal je Sancheza pripravljen prodati tudi velikemu rivalu, toda ... Ekipa24 (9. julij).
Dostopno na: https://goo.gl/8MgrXG
nu. 2017. Noro, kakšne številke! Razkrito, koliko so za Mbappeja pripravljeni ponuditi najboljši
ponudniki. Ekipa24 (6. junij). Dostopno na: https://goo.gl/EQTKFc
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R. K. 2017. Guardiola: Monaco lahko zabije milijon golov. MMC RTV Slo (22. februar).
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Viškovič. Rok, Sportal. 2016. Chelsea še naprej diha za ovratnik vodilnim, nova klofuta za
Mourinha. Siol.net (31. oktober). Dostopno na: https://goo.gl/DDyvc7
Ž. L. 2017. FOTO in VIDEO: Dan odprtih vrat na Etihadu po preobratu pripadel Cityju, meščani
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Rdeči vragi do visoke zmage, Tottenham z igralcem več slavil pri Newcastlu. Siol.net (13. avgust
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Bayern, Bayer in Werder so se rešili tik pred zdajci, Köln vztraja pri vrhu. Siol.net (25.
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M. Ž., J. P., Delo.si. 2014 Nogometno SP: azzurri tudi brez Buffona premočni za Angleže. Delo
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Suhadolnik. Jernej. 2017. Iščejo tudi Rooneyja, Kroosa in Fabregasa. Delo (19. maj). Dostopno
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oktober). Dostopno na: https://goo.gl/xuSh26
Plestenjak. Rok. 2016. Junak Di Maria v solzah. Siol.net (7. junij). Dostopno na:
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rk, STA. 2014. Argentinski junak Romero van Gaalu hvaležen za vse večne čase. Dnevnik (10.
julij). Dostopno na: https://goo.gl/Tk9yEK
rk. 2016. Preobrat Špancev na Wemblyju, Argentinci na krilih Messija razbili Kolumbijo.
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STA / M.G. 2017. Šok terapija tudi za Argentince: po kazni Messiju se poslavlja še selektor
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