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Presegli smo 
pričakovanja 
in smo na 
pravi poti…

Ko smo pred dobrim letom in pol začeli 
razglabljati in razmišljati o tem, kaj narediti z 
nogometom v Radomljah in kako ga peljati 
naprej, si niti v sanjah nisem predstavljal, da 
lahko v sezoni in pol toliko postorimo.
Zato, najprej iskrene čestitke in moja zahvala 
vsem, ki ste pri tem sodelovali. Ta uvodnik 
je prekratek, da bi lahko imenoval vse, ki ste 
dodali svoj delček v mozaik zgodbe – ta že 
dobiva jasne orise. Zahvala gre vsakemu in 
vsem, ki podpirate nogomet v Radomljah, 
navijate za naše fante, vozite mlade 
nogometaše na treninge in nam namenite 
kakšno spodbudno besedo. To nam 

ogromno pomeni in hvaležni smo za vsak 
prispevek, besedo podporo, dobro voljo 
ter prijaznost, ki jo izkazujete. Čuti se, da je 
pripadnost klubu na višjem nivoju in da se 
vsi, ki ste kakorkoli vključeni, zavedate, da s 
tem soustvarjate zgodbo o uspehu.
Ob tej priložnosti, bi se posebej rad 
zahvalil vsem sponzorjem in donatorjem, 
ki podpirate naš klub. Zavedam se, da 
v današnjih časih ni lahko investirati v 
šport ter pomagati takšnim klubom kot 
smo mi. Posebno zahvalo pa v svojem 
imenu in imenu vseh članov NK Radomlje, 
namenjam g. Metodu Cerar. Brez njegovega 
angažiranja, ogromno preživetih ur na 
igrišču in velikega finančnega vložka, bi bil 
Športni park (več o projektu boste izvedeli v 
nadaljevanju) le pobožna želja. 
Priznam, včasih res prehitevam stvari in da 
sem kar malce nestrpen, če ni vse tako kot 
mora biti. Po drugi strani pa mi je jasno, da 
je to tek na dolge proge in bomo šele čez 
nekaj let obirali sadove današnjega dobrega 
dela. Z veseljem pa lahko ugotovim, da smo 
držali besedo in naredili skoraj vse, kar smo 
obljubili na prvi skupščini društva.
Mladinska nogometna šola deluje in naše 
selekcije prvič v zadnjih 20 – tih letih 
predstavljajo kompletno piramido od 
prvošolčkov, ki obiskujejo krožek nogometa 
v osnovni šoli, do kadetov in mladincev. 
Aktivnih je devet selekcij (vsaka ima svojega 
trenerja s potrebno izobrazbo), kar pomeni, 
da več kot 150 fantov redno trenira in 
tekmuje v ligaških tekmovanjih. Takšna 

struktura zagotavlja kontinuiteto v procesu 
treniranja in osnovni temelj vsakega 
resnega nogometnega kluba. Lahko rečem, 
da imamo zelo dobro ekipo trenerjev, 
ki so zagnani in pripravljeni delati, kar je 
zagotovilo za kakovostni razvoj mladih 
nogometašev.
Prvo moštvo je v lanski sezoni osvojilo 8. 
mesto v 3. SNL Zahod in tudi letos bomo 
zanesljivo prezimili v sredini lestvice. Cilj 
vseh nas je, da pravilno selekcioniramo 
ekipo, ki bo v prihodnjih letih krojila vrh tega 
tekmovanja in se ob ugodnem razpletu 
lahko spogledovala tudi z 2. SNL. 
Mislim pa, da je naša tretja usmeritev – 
Športni park najpomembnejša. Uspeli 
smo urediti lastništvo zemljišča, zagotoviti 
osnovno infrastrukturo, zgraditi moderno 
igrišče z umetno travo in zagotoviti pogoje, 
ki jih ima malo katero nogometno društvo 
v okolici. Lahko smo ponosni na narejeno 
in veliko gradbišče na igrišču dokazuje, 
da se tukaj ne bomo zaustavili in bomo v 
športnem parku naredili še veliko novega. 
Za nogometaše in vse ostale... Radomlje 
dobivajo športni center, na katerega smo 
lahko ponosni.
Prepričan sem, da smo na pravi poti in smo 
ekipa, ki se s povprečjem ne bo zadovoljila. 
Gremo naprej in vsi ste lepo vabljeni, da se 
nam na kakršenkoli način pridružite. 

Predsednik NK Radomlje
Matjaž Marinšek

NK Radomlje, Prešernov 43, 1235 Radomlje, 
davčna št.: SI 74368001, matična št.: 5117275, TR: 02304 – 0016902457 odprt pri NLB d.d. 

NK Radomlje ima status društva v javnem interesu in je upravičenec do donacij
iz naslova dohodnine.

Predsednik : Matjaž Marinšek, tajnik društva: Boštjan Pavlič. Upravni Odbor sestavljajo: predsednik 
Matjaž Marinšek, podpredsednika Metod Cerar in Dušan Florjančič in člani: Miha Cerar, Zvone 

Slobodnik, Tone Završan, Matjaž Obrstar, Iztok Brumec, Matija Urbanija, Miran Brolih, Mitja Jereb in 
Boštjan Pavlič
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Intervju 
Metod Cerar, 
Kalcer d.o.o.

G. Metod Cerar, že dolga leta ste glavni 
sponzor NK Radomlje. Kako to, da 
pomagate ravno nogometašem in da ste 
si za svoj klub izbrali NK Radomlje?
Sem Radomljan in vse do mladinske 
ekipe sem igral nogomet v NK Radomlje. 
Ker so se za ta šport navdušili tudi trije 
sinovi, enostavno nisem imel druge 
možnosti. Moram reči, da z veseljem že 
kar nekaj let sponzoriram in pomagam 
nogometašem. Težava v Sloveniji je ta, 
da država in gospodarstvo premalo 
pomagata manjšim športnim društvom 
in zavedam se, da je brez pomoči 
domačih podjetnikov zelo težko delovati 
in preživeti. Zato se čutim nekako 
odgovornega, da sem zraven in s tem 
podpiram šport v svojem kraju.

V zadnjem času se veliko dogaja na 
igrišču v Radomljah, ki je eno samo 
gradbišče. Poleg sponzoriranja kluba se v 
zadnjih letih pojavljate tudi kot investitor 
športnega parka. Kaj se pravzaprav 
dogaja?
Po nekajletnih prizadevanjih, smo 
končno uspeli urediti lastništvo zemljišča 
in pokazala se je enkratna priložnost, 
da zgradimo moderen športni park, ki 
bo zagotavljal prvovrstne pogoje za 

treniranje in tekmovanja. Kot lahko vidite, 
smo naredili malo igrišče z umetno travo, 
ki že danes zagotavlja nemoteno vadbo 
v vseh vremenskih razmerah. Upajmo, 
da bomo do konca leta dokončali tudi 
veliko igrišče z zadnjo generacijo umetne 
trave in s tem zagotovili pogoje za igranje 
uradnih tekem. 

Kakšni so nadaljnji načrti povezani z 
izgradnjo športnega parka?
Kot rečeno, bomo najprej dokončali 
igrišče z umetno travo, zgradili tribune 
za 300 gledalcev in namestili nove 
garderobe. Vse omenjeno bo zagotavljalo 
igranje rednih prvenstvenih tekem, kar 
nam bo še kako prav prišlo, ko bomo 
gradili glavno igrišče z naravno travo. 
Uredili bomo tudi dostopno cesto do 
parka in jo dali v upravljanje občini 
Domžale. Celotno območje športnega 
parka bo zagrajeno, prav tako bomo 
uredili tekaško in sprehajalno stezo okoli 
parka. V nadaljevanju bomo začeli s 
pridobivanjem potrebne dokumentacije 
za izgradnjo novega štadiona s 
pripadajočim objektom in tribunami, v 
katerem bodo garderobe, klubski prostori, 
gostinski lokal in večnamenski prostor 
za druge športne dejavnosti. V okviru 

športnega parka bomo v bodoče zgradili 
tudi igrišče za odbojko na mivki, teniška 
igrišča in večnamensko ploščad za druge 
športe. (podrobnejši načrt športnega 
parka je prikazan v biltenu)

Verjetno se pri izvedbi tega projekta 
srečujete z nemalo težavami. Katere 
so glavne ovire in težave pri izgradnji 
športnega parka?
Največ preglavic nam povzročajo 
dolgotrajni in zapleteni administracijski 
postopki, zaradi katerih bo marsikatera 
iniciativa še morala počakati. Ker moramo 
prekvalificirati del zemljišča, pričakujemo, 
da se gradnja glavnega štadiona in nujno 
potrebnih novih garderob, ne bo začela 
pred koncem leta 2010. Drugi izziv je 
seveda financiranje projekta. Zaenkrat 
gre večinoma za vlaganje privatnega 
kapitala. Vendar brez pomoči tako širše 
lokalne skupnosti (občine Domžale) kot 
ministrstva, verjetno projekta ne bomo 
sposobni financirati do konca. Finančna 
konstrukcija zaenkrat pokriva oba igrišča 
z umetno travo in urejeno okolico v tem 
delu parka. Na vse ostalo bomo pač 
morali še malo počakati.

Omenili ste privatni kapital, ki ga vlagate 
v projekt. Kaj pričakujete od tega vložka 
in kaj je glavni motiv za investiranje v 
Športni park?
Že nekajkrat sem omenil, da ne vem 
kakšne ekonomske logike v tem projektu 
zaenkrat ni. Zadovoljni bomo, če bomo 
objekt tržili tako uspešno, da bomo 
pokrili stroške vzdrževanja športnega 
parka in vse ostale stroške (energija, 
voda, zavarovanje), ki bodo nastali z 
dokončanjem objektov. Verjemite mi, da 
je precej večji motiv narediti nekaj več za 
naš kraj in NK Radomlje in predvsem to mi 
je izziv zaradi katerega vztrajam. Prepričan 

sem, da imamo danes v klubu res dobro 
vodstveno ekipo in enostavno moramo 
izkoristiti priložnost. Ko bo infrastruktura 
zgrajena, bo vsem, ki bodo prišli v klub za 
nami, precej lažje.

Kakšne pa so vaše ambicije v 
tekmovalnem smislu? Kaj pričakujete od 
NK Radomlje v bodoče?
Strinjam se s predsednikom, da je osnovna 
prioriteta Mladinska nogometna šola 
in kvalitetno delo z mladimi. Lepo je 
pogledati polna igrišča mladih fantov, 
ki se učijo prvih nogometnih korakov. 
Glede prvega moštva pa moram reči, da 
je seveda nujno potrebno igrati vsaj v 3. 
SNL zahod. Prvo moštvo je magnet in vse 
delamo zato, da bomo v nekaj letih spet 
imeli več domačih fantov v prvi ekipi. 
Seveda pa moramo gledati na denar. 
Mnogo klubov je zaradi prevelikih apetitov 
propadlo, zato mora upravni odbor kluba 
za vsako sezono posebej določiti proračun 
do katerega lahko gremo. Disciplina na 
tem področju in seveda v celotnem klubu, 
je ključ za dolgoročno delo in razvoj.

Kaj bi za konec sporočili vsem članom NK 
Radomelj in ostalim krajanom našega 
okoliša?
Z veseljem vsem skupaj sporočam, da 
smo zavihali rokave in da bomo projekt 
peljali naprej. Športni park Radomlje bo 
ponos vseh nas in velika pridobitev za vse 
Radomljane in okoličane. Zagotavljam 
vam, da ima NK Radomlje odlično 
perspektivo, prave ljudi vključene v 
projekt in da se bo o nogometu v našem 
kraju še veliko slišalo. Hvala lepa vsem, 
ki kakorkoli pomagate in sodelujete pri 
projektu. Veseli in hvaležni smo vsake 
podpore in spodbude.  

Avtor: B. Pavlič
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Matjaž, v Radomlje ste prišli iz veliko bolj 
renomiranega okolja – NK Domžal. Kaj 
vas je privabilo v našo sredino in kako ste 
zadovoljni?
Res je. V Domžalah sem bil zaposlen kot 
trener selekcije U-12 in pomočnik vodji 
mladinskega nogometnega centra. Tam 
sem opravljal delo trenerja tri leta in po 
izteku pogodbe s strani ministrstva ter 
medsebojnim sporazumom s klubom 
sem se odločil, da pridem v Radomlje. 
Na povabilo predsednika kluba Matjaža 
Marinška in zaradi kluba, za katerega sem 
začutil, da ima velike potenciale, sem bil 
pripravljen združiti moči in dvigniti klub 
še na višji nivo. Zdaj v klubu delujem že 
drugo leto in napredek v klubu je očiten. 
Zadovoljstvo je veliko za kar smo zaslužni 
vsi, ki delujemo v nogometnem klubu 
Radomlje.

Kaj lahko poveste o sebi in zakaj se 
ukvarjate z nogometom?
Že kot otrok sem preživel nešteto ur na 
igrišču z žogo v nogah. Ukvarjal sem 
se z večino športov, ki so bili aktualni, 
toda nobeden me ni tako prevzel kot 
nogomet. Zato sem se z osmimi leti vpisal 
v nogometni klub Ježica (Interblock), 
kjer sem pod okriljem Štefana Beleta in 
takratnih trenerjev spoznaval vse čare 

Intervju 
Matjaž 
Obrstar

nogometne igre. Kasneje me je pot 
zanesla tudi v atletske vode, kjer sem 
treniral pod vodstvom Jureta Kastelica. 
Toda želja po nogometu ni usahnila in 
vrnil sem se tja kjer sem začel. Vzporedno 
s treniranjem sem pričel tudi s študijem 
na Fakulteti za šport, kjer sem se odločil 
za smer športno treniranje – nogomet. 
Hkrati sem ob igranju nogometa za NK 
Factor, NK Črnuče, NK Svobodo-Ljubljana 
pridobival dragocene trenerske izkušnje 
z delom v Otroški nogometni šoli 
Ljubljana, ki jo vodi starosta nogometa 
gospod Branko Elsner. Delovanje v ONŠ 
Ljubljana in treniranje nogometa me je 
pripeljalo do trenerja selekcije U-14 NK 
Ljubljana, po nekaj letih do trenerja NK 
Domžal in kasneje Radomelj. Nogomet 
me spremlja tako že od mladosti. Njegova 
dinamičnost ter nepredvidljivost sta stvari, 
ki privabljata velike množice otrok ter 
odraslih na igrišča in ob njih. Tako se mu 
tudi jaz nisem mogel upreti.

Glede na to, da ste delovali v dveh klubih 
iz domžalske občine – kaj je glavna razlika 
med kluboma?
Tri stvari so, ki vplivajo na razliko 
med obema kluboma. Prva stvar je v 
infrastrukturi in pogojih delovanja kluba, 
druga v številčnosti članov oziroma 

demografski številčnosti prebivalcev kraja 
samega, ter tretja je trenerski kader in 
delo samo. To je tisto kar loči klube na 
velike in majhne. Je pa res, da se razlike 
znatno zmanjšujejo in postajamo vedno 
bolj privlačen klub. Z izgradnjo določenih 
igralnih površin, širjenja območja dela ter 
izboljšanja trenerskega kadra postajamo 
vedno bolj konkurenčni in zanimivi. To 
je izziv za vse nas, ki delujemo v klubu in 
motivacija za naprej.

V organizacijskem smislu ste vodja 
mladinske šole NK Radomlje. Kaj to 
pomeni in kakšne so vaše zadolžitve v 
klubu?
Če gledamo predvsem iz organizacijskega 
vidika je naloga vodje mladinske 
nogometne šole skrb za nemoteno 
delovanje šole same in njen razvoj 
v prihodnosti. Delovanje celotne 
nogometne šole je razvejano na več 
področij, ki jih znotraj šole združujemo. 
S tem mislim na skrb za nemoten potek 
vadbe vseh osmih selekcij v klubu, 
njihovo tekmovanje v medobčinski 
nogometni zvezi Ljubljana in strokovno 
delo trenerjev. Poleg administrativnih 
in logističnih zadev, ki sodijo k delu 
samem, skrbim za čim večjo ponudbo 
aktivnosti našim nogometašem. Ob 
sodelovanju z okoliškimi osnovnimi 
šolami, medobčinsko nogometno zvezo 
Ljubljana in nogometno zvezo Slovenije 
vsakodnevno izboljšujemo delo šole ter 
postajamo vse bolj prepoznavni. 

Kako ste zadovoljni z delom trenerjev in 
kluba v celoti in kje vidite možnosti za 
njihovo nadaljnjo rast ter razvoj? Kaj je 
za nogometnega trenerja mladih najbolj 
pomembno?
V naši mladinski šoli deluje deset trenerjev 
z opravljenimi trenerskimi licencami. 

Poleg mene in Dušana Balutta, ki sva 
redno zaposlena v klubu, imamo še 
sedem honorarno zaposlenih trenerjev, 
ki skrbijo za svoje selekcije ter enega 
trenerja vratarjev. Trenerski kader je 
sestavljen iz igralcev, ki so preigrali 
mnogo nogometa, zato je osnova 
dobra. Njihovo znanje pa še dodatno 
izboljšujemo na mesečnih sestankih z 
ogledom strokovnega gradiva, tekem… 
Dobro delo trenerskega kadra se zrcali 
v stanju ekipe ter posledično tudi kluba. 
Možnost, da napredujemo in postanemo 
boljši, nas motivira in hrabri. Trener kot 
vodja ekipe pa je odgovoren za stanje 
svoje ekipe. Vsak trener ima svoj lasten 
pristop do igralcev toda vsi trenerji 
imajo isti cilj. Ta cilj pa je dvigniti raven 
nogometnega znanja na višji nivo ob 
upoštevanju določenih pravil vzgoje in 
vadbenega procesa. Za nogometnega 
trenerja mladih je predvsem pomembno, 
da zna vzpostaviti stik z otroki in prikazati 
vse lepote nogometne igre ter jih naučiti 
igrati nogomet. 

Ker teritorialno pokrivamo samo eno 
osnovno šolo, je verjetno glavni izziv 
privabiti mlade igralce iz okoliških krajev. 
Kakšne aktivnosti potekajo v tem smislu?
Za dobro in kvalitetno ekipo je poleg dela 
potreben širok igralski kader. Do sedaj je 
bilo sodelovanje z osnovno šolo Preserje 
bistvenega pomena za naš klub. Večina 
igralcev, ki so prišli v naš klub so bili 
učenci iz OŠ Preserje. Z letošnjim letom 
smo še razširili naše delovanje in z vadbo 
na dveh osnovnih šolah OŠ Marije Vere 
ter OŠ Toma Brejca stopili korak naprej. 
Poleg aktivnosti na šolah poskušamo biti 
čim bolj prepoznavni tudi v širši okolici. 
Sodelujemo na tekmovanjih Rad igram 
nogomet (tudi organizacijsko), z Otroško 
nogometno šolo Ljubljana, prirejamo 
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turnirje, prijateljske tekme… Poleg tega 
naj omenim tudi tradicionalne priprave 
na Rogli ter Poreču, kjer množičen obisk 
potrjuje pravilnost naše odločitve. Ob 
dobrem delu v klubu postajamo vse bolj 
zanimivi tudi za igralce, ki vadijo v drugih 
klubih. Z dobrim sodelovanjem z ostalimi 
klubi, kjer bi posebej izpostavil NK 
Mengeš, smo naredili še korak naprej. 

Nogomet je moštvena igra in igra na 
rezultat. Kakšno je vaše stališče in glavni 
smisel nogometne igre za otroke. Je 
smiselno igrati na rezultat in zmagovati 
ali pa vzgajati igralce?
Cilj vsakega trenerja v mladinski šoli 
nogometa Radomlje je naučiti otroka in 
njegovo ekipo igrati nogomet. Rezultat 
vsekakor ni bistvenega pomena in prav 
to hočemo prenesti na naše najmlajše. 
Želja po igri, kombinatorika, hitrost igranja 
in moštveni duh so tisti dejavniki, ki so 
v ospredju. Naše delo je zasnovano na 
dolgoročnih načrtih, ki bodo pripeljali 
klub in igralce na mesto, ki si ga zaslužijo. 
Ob dobrem in trdem delu, disciplini ter 
odgovornosti bo rezultat prišel sam po 
sebi njegovi obrisi pa se že počasi kažejo. 
Glavni smisel nogometne igre je predvsem 
učenje nogometnih prvin ob vključevanju 
igralca v ekipo, prevzemanju odgovornosti, 
razvijanju delovnih navad, skrbi za opremo, 
ter vzgoji v pozitivne osebnosti. Današnji 
način življenja je takšen, da rezultati 
postajajo merilo znanja. Velikokrat pa 
ti niso objektiven dejavnik. Zato smo 
navkljub dobrim rezultatom v prvenstvu še 
zmeraj orientirani v smeri napredka v igri 
ter vzgoji igralcev.

Kako ste zadovoljni s sodelovanjem 
staršev do svojih otrok in trenerjev? Kaj 

bi sporočili mladim nogometašem in kaj 
njihovim staršem?
Starši so pomemben del našega dela. 
Njihov pozitivni pristop, zaupanje trenerju 
in podpora otroku, ko jo ta potrebuje 
so izjemnega pomena. Predvsem bi 
izpostavil vlogo staršev pri motiviranju in 
spodbudi otroka na tekmah. Naša želja 
je, da gre otrok po vsaki tekmi domov z 
dvignjeno glavo in ponosen, ker je dal 
na tekmi vse od sebe. Zato je odnos 
trener-starši-otrok bistvo dobrega dela in 
pozitivnega vzdušja v klubu. V ta namen 
ob vsakem koncu prvenstva organiziramo 
zaključek prvenstva in druženje vseh 
staršev, otrok in trenerjev. Našim mladim 
nogometašem bi ob tej priložnosti 
izrekel pohvalo za ves trud, ki so ga vložili 
na vadbi ter s prikazanim na tekmah. 
Prepričan sem, da so starši opazili dobro 
delo trenerjev in napredek otrok. Od njih 
pa pričakujemo spodbudo ter motivacijo.

NK Radomlje vsako leto organizira tudi 
letno šolo nogometa na Rogli. Kaj je 
glavni namen in cilj takšnega druženja 
otrok? Ali nameravate s to prakso tudi 
nadaljevati?
Priprave na Rogli so postale že 
tradicionalne in njen množičen obisk 
potrjuje, da se jih otroci radi udeležijo. 
Glavni namen in cilj druženja otrok je 
predvsem priprava na začetek prvenstva. 
Istočasno pa ob vadbi ter pripravi igralcev 
na začetek tekmovanja izpolnjujemo še 
druge cilje. Ti cilji so: vključevanje novih 
otrok v ekipo oziroma selekcijo, druženje 
in socializacija, razvijanje delovnih navad, 
pravilno in zdravo prehranjevanje… 
Seveda vsako leto pridemo iz priprav 
polni lepih spominov in doživetij. Lahko 
potrdim, da bodo priprave organizirane 

tudi prihodnje leto in ne vidim razloga 
zakaj te prakse ne bi nadaljevali.

Glede na to, da smo šele dobro začeli z 
načrtnim delom – kakšni so tekmovalni 
cilji in kaj pričakujete od posameznih 
selekcij v prihajajočih letih?
Stvari v nogometu ni moč spremeniti v 
enem dnevu. Naši cilji so in morajo biti 
dolgoročni, seveda ob izpolnjevanju 
kratkoročnih.Tekmovalni cilji temeljijo 
na uvrstitvi v ligo višje. V mladinski šoli 
si prizadevamo, da prideta kadetska in 
mladinska ekipa v 2.SKL/SML, starejši 
dečki v 1.ligo MNZ LJ ter mlajši dečki 
v 2.ligo. Predvsem od mlajših selekcij 
pričakujem veliko v napredku in 
dvigovanju igre na višji nivo. To pomeni 
predvsem boljše obvladovanje tehničnih 
prvin, taktičnega znanja, kombinatorike 
in hitrosti igre. Kot sem že povedal je 
dobra igra pot do dobrega rezultata in 
boljšega položaja na lestvici. Dobro delo 
z naši podmladkom bo to potrdilo v 
prihajajočih letih. 

Kakšen je vaš pogled na sodelovanje s 
sosednjimi manjšimi klubi in kakšna je 
možnost sodelovanja z NK Domžale?
Sodelovanje s sosednjimi manjšimi klubi 
je vsekakor koristno za vse sodelujoče. 
Vsekakor pa mora biti to sodelovanje 
obojestransko. Tukaj bi izpostavil naše 
sodelovanje s klubom NK Mengeš, kjer 
so postavili želje otrok na prvo mesto 
in v naš klub pripeljali kar nekaj dobrih 
igralcev. Z NK Domžale pa na nek način 
tudi že sodelujemo. Z letošnjo sezono 
smo prijavili za tekmovanje kadetsko 
ekipo v kateri je vključenih tudi nekaj 
igralcev Domžal. Igralci tako pridobivajo 
dragocene izkušnje, ki koristijo vsem. 

Možnosti sodelovanja z NK Domžale so 
vsekakor velike in potrebne. 

Kako ocenjujete sodelovanje z Osnovno 
šolo Preserje pri Radomljah?
Sodelovanje z Osnovno šolo Preserje je 
vsekakor zelo pozitivno. Poleg ponujenih 
objektov za vadbo, te koristimo čez zimske 
mesece v šoli tako, da organiziramo 
interesno dejavnost nogometa za vse 
prvošolčke, ki si želijo stopiti v svet 
nogometa. Tu moram omeniti predvsem 
našega trenerja Pajnič Tomaža, ki vodi 
vadbo in deluje kot pedagog na osnovni 
šoli. V ponudbo mladinske šole nogometa 
smo vključili tudi predure nogometa, ki 
potekajo dvakrat tedensko. Vse to ne bi 
bilo mogoče, če ne bi bilo razumevanja s 
strani šole.

Prihaja zimsko obdobje in konec 
jesenskega dela prvenstva. Kako se bo 
nadaljevala vadba in tekmovanje v 
zimskem času?
S prihodom hladnejšega vremena se 
predvsem mlajše kategorije selijo v notranje 
prostore osnovne šole Preserje. Starejše 
selekcije pa bodo kombinirale tudi vadbo 
na umetnem igrišču NK Radomlje. Prejšnje 
leto smo kombinirali tudi z vadbo na 
športnih igriščih na Ježici toda z letošnjim 
letom in izgradnjo igrišča z umetno travo 
v Radomljah maksimalno koristimo dane 
pogoje. Tekmovanje mlajših selekcij se 
nadaljuje v zimski ligi, ki jo organizira MNZ 
Ljubljana. Starejše selekcije pa bodo igrale 
predvsem prijateljske tekme. Prav tako pa 
obiskujemo in sodelujemo v tekmovanjih 
Rad igram nogomet ter različnih turnirjih po 
Sloveniji in zunaj nje. 

Avtor: B. Pavlič
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sodelujemo z NK Mengo. Imamo skupne 
selekcije U12, U14 in U18, s tem tako 
zagotavljamo kontinuiteto in celotno 
piramido selekcij. Rad bi povedal še to, da 
imamo za igralce iz Mengša organiziran 
redni prevoz na treninge v Radomlje. Tudi 
sodelovanje z Domžalami ocenjujem, kot 
uspešno, saj precej Radomljanov igra vidno 
vlogo v domžalskih selekcijah, v Radomlje 
pa smo pridobili tudi nekaj fantov z 
domžalsko nogometno šolo. 

Več kot 30 let ste že v trenerskem poklicu 
– kaj bi sporočili mladim trenerjem, ki šele 
začenjajo svojo pot?
 Mladi trenerji, ki se ukvarjajo z mlajšimi 
selekcijami bi morali biti predvsem dobri 
demonstratorji in psihologi. Morajo se 
vseskozi izobraževati, saj je v današnjem 
času na voljo ogromno literature in na 
svetovnem spletu lahko dobijo praktično 
vse kar potrebujejo. V klubu imamo sedaj 
garnituro mladih in zagnanih trenerjev, ki 
so naložba, katera bo omogočala razvoj 
mladih nogometašev na dolgi rok.

Kot rečeno imate dolgoletne izkušnje 
v delu z mladimi. Kaj pa sporočate 
mladim nogometašem, kaj je za njih 
najpomembnejše in kako naj delajo, da 
bodo čim bolje napredovali?
Za mlade nogometaše je pomembno 
da veliko trenirajo. Vsaka ura, ki jo bodo 
preživeli na igrišču in zavzeto trenirali se jim 
bo kasneje obrestovala. Formula za uspeh 
v športu je enostavna - 60 % delo, talent 
20% in sreča 20%. Vsekakor pa mora biti na 
prvem mestu šola in pravilno usklajevanje 
šolskih in športnih obveznosti, to je 
najboljša dota za življenje.

Kakšni so po vašem mnenju realni cilji 
NK Radomlje in kaj bi morale biti glavne 
prioritete?    
Realni cilj za prvo moštvo je biti v samem 
vrhu 3. SNL in v nekaj letih priti tudi v 2. SNL. 
Najbolj pomembno v tem trenutku pa je, 
da  mladince in kadete čim prej spravimo 
v drugo ligo NZS, kar bo mladim fantom 
omogočilo lažji prehod v prvo moštvo, to 
je vsekakor osnovni cilj našega dela. Vse 
ostale selekcije pa morajo čim prej priti 

v prve lige MNZ Ljubljana. Prioriteta je 
predvsem kvalitetno delo z mladimi igralci 
in vzgajanje teh fantov v dobre športnike 
ter ljudi. Seveda pa moramo dokončati 
dela v športnem parku. Ker imamo aktivne 
vse selekcije je zdajšnja kapaciteta igrišč in 
predvsem garderob že premajhna.

Kako ocenjujete trenutne razmere za 
nogomet v Sloveniji in kako gledate na 
nadaljnji razvoj nogometa?
Kolikor denarja toliko muzike. Mislim, da 
se premalo vlaga v slovenski nogomet. 
Slovenski nogomet ni samo prva ali druga 
liga. Baza se ustvarja v manjših klubih, ki pa 
niso dovolj finančno podprti s strani države 
in gospodarstva. Na tem področju je 
enostavno nujno nekaj narediti, saj mnogo 
manjših klubov životari in nima osnovnih 
pogojev za delo z mladimi.

Kako ocenjujete rezultate in igre mlajših 
selekcij v preteklem koledarskem letu?  Ste 
zadovoljni z narejenim ali bi se dalo še kaj 
boljše?
Delo z mlajšimi selekcijami je zelo dobro 
zastavljeno. Vse ekipe so pri vrhu v ligah 
MNZ. Zavedati pa se moramo, da v športu 
ne gre tako na hitro. Če bomo delali kot 
smo začeli, bomo sadove obirali čez tri, 
štiri leta.

Kot glavni in odgovorni za številčnost in 
dobro zastopanost igralcev v vseh selekcijah 
imate precej stikov s starši mladih igralcev. 
Kako so starši zadovoljni z delom v klubu in s 
pogoji, ki jih nudimo?
Moram reči da so starši zelo zadovoljni 
z delom trenerjev in uprave. To se vidi 
predvsem pri mlajših selekcijah, saj starši 
pridno hodijo na tekme in glasno navijajo za 
Radomlje. Ko se pogovarjam s starši iz drugih 
klubov nam vsi zavidajo dobre pogoje in 
delo naših trenerjev. Ne bojte se – rezultati 
bodo prišli sami po sebi. 

Kaj je tisto kar pri sodelavcih in športnikih 
najbolj cenite?
Zame je največja vrednota pridnost in 
delavne navade. Vse ostalo izhaja iz tega.

Avtor: B. Pavlič

Tone, pred dobrim letom ste se vrnili v staro 
jato NK Radomlje. Kaj vas je pritegnilo in 
kaj je bil glavni razlog, da ste prišli nazaj?
V Radomlje sem se vrnil, ker verjamem 
in zaupam sedanji garnituri, ki vodi klub. 
Upam, da bom tudi s svojim delom 
pripomogel, da bo klub uspešno deloval.

Imate dolgoletne izkušnje in veliko 
generacij nogometašev je šlo skozi vaše 
roke. V čem se danes razlikuje delo z 
mladimi nogometaši v primerjavi z nekoč 
(pred 30 leti)?
Nekoč so otroci začeli trenirati nekoliko 
kasneje, z enajstimi morda dvanajstimi 
leti in praktično vsi so igrali v eni selekciji 
(pri pionirčkih smo takrat rekli). O sedmih 
samostojnih otroških selekcijah smo lahko 
le razmišljali… Mogoče je bilo otroke takrat 
lažje navdušiti za treniranje, saj ni bilo 
računalnikov in drugih igric, ki bi zabavale 
mlade.
Danes otroci začnejo trenirati že z šestimi, 
sedmimi leti. Sistem igranja na polovico 
igrišča in manjše število igralcev, jim 
omogoča hitrejše napredovanje. Tudi število 
treningov, njihova kvaliteta in pogoji za delo 
so na precej višjem nivoju. Več razdrobljenih 
selekcij otrokom omogoča igranje s svojimi 
vrstniki, kjer lahko vsi pokažejo svoje znanje 
in napredek.

Vsi vidimo, da se v NK Radomlje precej 
dogaja. Kako ocenjujete usmeritve kluba in 
kje vi vidite perspektivo našega kluba?
Kaj nekaj... to kar se dogaja v našem klubu 

Intervju Tone 
Završan

je cela revolucija. Nisem si mislil, da bomo 
tako hitro dobili igrišče z umetno travo. 
Tudi zasnova celotnega športnega parka 
je enkratna in vsi smo lahko zadovoljni, da 
bomo v Radomljah dobili takšen objekt. Ko 
bomo dokončali igrišča in garderobe, vidim 
NK Radomlje tudi v 2. SNL, mlajše selekcije 
pa v prvih ligah MNZ.

V Radomljah in tudi drugih manjših klubih 
se že nekaj let soočamo z odhodi najboljših 
igralcev v druge sredine. Kako vi vidite to 
problematiko in kakšna je rešitev?
Odhodi in prihodi se bodo vedno dogajali. 
Če je igralec talentiran in je presegel 
vrstnike v ekipi mu moramo zagotoviti 
močnejšo konkurenco, da bo lahko še 
napredoval. Lep primer smo imeli z Luko 
Grešakom. Če bi ga tiščali v naši sredini ne 
bi nikoli igral lige prvakov. Rešitev pa vidim 
v tem, da delamo pridno in strokovno ter 
dvigujemo naš tekmovalni nivo. Prepričan 
sem, da bodo pogoji, ki jih ustvarjamo, 
pritegnili tudi fante iz drugih sredin in 
bomo tako zanimivi tudi za tiste najboljše 
fante, ki danes igrajo v močnejših klubih. 
Vsi so vedno dobrodošli nazaj in mislim, da 
je to najbolj prava pot za mlade igralce.

Verjetno je povezovanje s sosednjimi klubi 
koristno in tudi potrebno. Kakšen je vaš 
pogled na to in s katerimi klubi trenutno 
sodelujemo?
Ker je na tako majhnem prostoru veliko 
nogometnih klubov je sodelovanje 
nujno potrebno. Mi trenutno zelo dobro 



12 13

NK Radomlje NK Radomlje

Predstavitev
selekcij z njihovimi 
trenerji

Ekipa U-6 je najmlajša v naši mladinski šoli 
in vadi dvakrat tedensko na OŠ Preserje, 
pod vodstvom profesorja športne vzgoje 
Pajnič Tomaža (licenca PRO). Sestavlja jo 25 
otrok, ki obiskujejo prvi razred devetletke. 
Vadba poteka v okviru krožka na šoli in 
je namenjena vsem otrokom, ki se želijo 
pobližje spoznati z nogometom. Treningi 
potekajo takoj po pouku v telovadnici 
OŠ Preserje, v pomladanskih mesecih pa 
tudi na igriščih NK Radomlje. Cilj vadbe je 
spoznavanje nogometa v igri in usmerjanje 

otrok v redno vadbo v mladinski šoli. Letos 
jim bomo v sodelovanju z nogometno 
zvezo Slovenije in Otroško nogometno šolo 
Ljubljana omogočili tekmovanje za značko 
nogometaša.

U-6

V prvi vrsti z leve sedijo: Gaja Šalamun, Maks Zvonc, Janez 
Černivec, Rok Pavlič, Trener Tomaž Pajnič, David Jeretina, 
Gaj Gruden, Jan Jereb, Matej Mušič.
V drugi vrsti z leve stojijo: Tim Cerar, Filip Kosmač, Ian 
Juhant, Anže Židan, Jaša Hubat, Žan Pirš, Vili Žorž, Andraž 
Škerjanec, Kristjan Resanovič. 
Manjkata: Nace Zupančič in Peter Vovk. 

U-7

Stojijo z leve: Grešak Staš, Breznik Patrik, Capuder Rok, 
Ličina Amar, Kopitar Nejc, Pergovnik Maj, Marinšek Mark, 
Šumah Andraž, trener Anže Hribar. 
V ekipi sta še: Hozjan Nik, Beden Domen.

To selekcijo vodi trener Anže Hribar 
(licenca C). Ekipa je sestavljena iz 10 
igralcev, ki vadijo dva do trikrat tedensko 
na igriščih NK Radomlje. Ta ekipa še 
ne tekmuje v prvenstvu, temveč igra 
prijateljske tekme ter obiskuje turnirje, ki 
jih organizirajo za to starostno kategorijo. 

Vadba poteka po programu mladinske 
šole, ki temelji na nadgradnji osvojenega 
znanja v prejšnjem letu. 
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Stojijo z leve: Gregorin Simon, Šalamun Luka, Žunič Gregor, 
Golob Žan, trener Anžur Luka.
Čepijo z leve: Kunstelj Luka, Juhant Žiga, Sladič Andrej, 
Kopitar Nejc, Zabukovnik Mark.
V ekipi je tudi Markovič Igor.

Je najmlajša ekipa v naši šoli, ki se že 
seznanja s prvimi nastopi v tekmovanju 
medobčinske nogometne lige. 
Tekmovanje poteka po turnirskem načinu 
tekmovanja in trenutno je naša ekipa tretja 
na lestvici v svoji skupini. Njen trener je 

U-8
Anžur Luka (licenca C). V ekipo je združenih 
približno deset otrok, ki obiskujejo vadbo 
trikrat tedensko. V tem obdobju dajemo 
velik poudarek na razvijanju tehnike in 
uživanju v igri nogometa.

LESTVICA CICIBANI (U-8), 5. krog 26.10.08

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Domžale 12 11 0 1 78:5 33
2. Mengo 28 A 12 8 1 3 48:14 25
3. Kalcer Vodoterm 12 6 2 4 44:20 20
4. Kamnik 12 3 1 8 33:40 10
5. Komenda 12 0 0 12 0:124 0

Vadba otrok v kategoriji U-9 poteka 
pod vodstvom trenerja Balutto Dušana 
(licenca B), ki je drugi redno zaposleni 
v naši šoli. Tudi ta selekcija cicibanov 
uspešno tekmuje v turnirskem 
tekmovanju regionalne lige in predstavlja 

LESTVICA CICIBANI (U-9), 4. krog 26.10.08  

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Vodoterm B 12 12 0 0 52:7 36
2. Zagorje 12 7 1 4 32:26 22
3. Litija 12 3 0 9 24:42 9
4. Brinje B 12 1 1 10 11:44 4

LESTVICA CICIBANI (U-9), 4. krog 09.11.08  

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Domžale 9 9 0 0 47:8 27
2. Kamnik 9 5 1 3 21:14 16
3. Termit Moravče 9 2 0 7 14:41 6
4. Kalcer Vodoterm A 9 1 1 7 14:33 4

Stojijo z leve: Jeraj jan, Iglič Jaka, Levstek Matic, Šraj Leon, 
Juras Jaša, Bizjan Gašper, Repnik Žiga, Džafič Alen, Jenko 
Borut Blaž, trener Balutto Dušan.
Čepijo z leve: Jerman Žan Luka, Capuder Jernej, Kosmač 
Uroš, Cerar Lenart, Dolenc Anže, Cerar Marcel, Kočar 
Jernej.

U-9

načrtno delo naše šole. Trenutno je v 
ekipi 20 otrok, ki se udeležujejo vadbe 
nogometa trikrat tedensko. V tej starosti 
dajemo velik poudarek na razvoju tehnike 
obvladovanja žoge, koordinacije gibanja 
ter druženju. 
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Selekcija cicibanov U-10 že počasi kaže 
obrise začrtanega dela našega programa 
mladinske šole. Njen trener je Balutto 
Dušan. Aktivno je v vadbo vključenih 
devetnajst otrok, ki zasedajo v svoji skupini 
trenutno tretje mesto. V tej starostni 
kategoriji se način tekmovanja spremeni, 
saj iz turnirskega preidejo na ligaško 
tekmovanje. V tej starosti morajo imeti 
otroci že določeno tehnično znanje, ki 
ga prikažejo na tekmah. Še zmeraj je v 

U-10

Stojijo z leve: Kopitar Urban, Kopitar Žan, Drev Nolde Žiga, 
Bojanc Klemen, Zarnik Jan, trener Balutto Dušan.
Čepijo z leve: Belovič Rene, Kočan Eldin, Zupan Rok, 
Marinšek Matic, Škrjanec Jakob.
V ekipi so še: Brodar Jan, Kunstelj Matija, Repanšek Urban, 
Zajc Tine, Kokalj Erik, Lužar Jaka.

ospredju igra in sodelovanje s soigralci. 
Tudi odnosi med soigralci so bistvenega 
pomena, hkrati pa je rezultat le nagrada 
za dobro igro. Treningi potekajo trikrat 
tedensko. 

LESTVICA CICIBANI (U-10), 9. krog 08.11.08

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Domžale 9 8 1 0 66:6 25
2. Mengo 28 A 9 8 1 0 39:11 25
3. Kalcer Vodoterm 9 5 1 3 32:27 16
4. Termit Moravče 9 5 0 4 27:30 15
5. Roltek Dob 9 4 1 4 34:39 13
6. Komenda 9 4 1 4 24:31 13
7. Črnuče 9 4 0 5 32:36 12
8. Alfa 9 2 2 5 23:39 8
9. Arne Tabor 69 9 1 1 7 20:44 4
10. Kamnik A 9 0 0 9 6:40 0

Ekipo mlajših dečkov smo sestavili iz 
igralcev rojenih v letih 1996 in 1997, ki 
prihajajo iz Radomelj in Mengša. Njihov 
trener je Uroš Pišek, ki je v letošnji 
sezoni prišel iz NK Mengo. Poleg njega 
imamo tudi pomočnika trenerja Brumec 
Iztoka, ki skrbi, da vadba otrok poteka 
nemoteno in po načrtu dela. Zavedamo 
se, da je številčnost otrok bistvenega 
pomena za boljše delo kluba, toda 
hkrati pa dajemo poudarek na kvaliteti 
trenažnega procesa in individualizaciji. 
Kvaliteta dela se s številčnostjo otrok 
le poveča. Tekmujejo v regionalnem 

U-12

Stojijo z leve: trener Brumec Iztok, Brumec Luka, Letnar Jan, 
Železnikar Jaka, Marinšek Grega, Jevtimijevič Aleksa, Brolih 
Lenart, Jurišič Matej, Krpič Primož, Omerzel Peter, trener 
Pišek Uroš.
Čepijo z leve: Levec Anže, Humar Tomaž, Štruklec Luka, 
Šuštar Janez, Lovšin Matej, Cerar Matej, Novak Anže, Gere 
Andrej, Marinšek Žiga.
V ekipi igrajo še: Repanšek Peter, Emeršič Matic, Urbanija 
Domen, Carič Luka, Lubi Nejc, Levstek Jan, Bregant Žan, 
Muratbašič Jamin, Ferko Dominique, Šircelj Nejc.

tekmovanju, zimski ligi, turnirjih in 
prijateljskih tekmah. Cilj te ekipe je 
uvrstitev v drugo MNZ ligo, ki je glede 
na razplet v prvem delu, dosegljivo že v 
letošnji sezoni. 

LESTVICA MLAJŠI DEČKI (U-12), 11. krog 15.11.08

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Bravo Publikum B 44 36 3 5 204:23 111
2. Kalcer Vodoterm 44 35 3 6 165:28 108
3. Litija 44 25 2 17 129:117 77
4. Svoboda Kisovec 40 21 5 14 118:69 68
5. Svoboda Ljubljana 44 21 5 18 104:99 68
6. Logatec 40 11 4 25 45:128 37
7. Zagorje 44 5 2 37 31:200 17
8. Slovan B 44 5 2 37 27:159 17
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Za ekipo starejših dečkov U-14, ki 
nastopajo v drugi ligi regionalnega 
tekmovanja redno vadi 20-22 otrok pod 
vodstvom trenerja Jureta Kaplje (licenca 
B), ki podaja neprecenljive izkušnje na 
mlajše igralce. Vadijo štirikrat tedensko 
v zimskih mesecih kombinirajo z vadbo 
zunaj in v šoli. Poleg tehničnih zahtev v 
igri postajajo vedno bolj pomembne tudi 
taktične zamisli, ki jih poskušajo ustvariti 

U-14

Stojijo z leve: Iskra Mark, Pečnik Miha, Begič Emrah, Grčar 
Matija, Dolenc Gašper, Štefančič Aljaž, trener Kaplja Jure.
Čepijo z leve: Posel Nejc, Primožič Tim, Vukovič Danijel, 
Čretnik Vitja, Gere Peter, Leban Rosulnik Mark, Premk Matic.
V ekipi so še: Lipovšek Mel, Štruklec Matej, Zalaznik Marko, 
Dermastija Jaka, Bašič Žan, Adamič Matic, Cerar Miha, 
Kregar Julijan, Stanonik Timotej.

v igri. Model igre  te ekipe je predvsem 
kolektivna igra z določenimi tehničnimi in 
taktičnimi zahtevami.

LESTVICA STAREJŠI DEČKI (U-14), 11. krog 15.11.08

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Interblock 11 10 0 1 42:3 30
2. Bravo Publikum 11 9 2 0 48:2 29
3. Arne Tabor 69 11 8 0 3 18:15 24
4. Roltek Dob 11 6 1 4 24:13 19
5. Kalcer Vodoterm 11 6 0 5 24:15 18
6. Šmartno 11 5 0 6 27:25 15
7. Svoboda Ljubljana 11 4 2 5 15:17 14
8. Jezero Medvode 11 4 2 5 28:17 14
9. Krim 11 3 0 8 14:54 9
10. Olimpija Ljubljana 11 1 4 6 13:14 7
11. Slovan 10 2 0 8 7:59 6
12. Termit Moravče 10 1 1 8 10:36 4

Kadetska ekipa je v letošnjem letu spet 
postavljena na noge. Njen trener je 
Obrstar Matjaž (licenca PRO), ki je hkrati 
tudi vodja Mladinske šole nogometa 
Radomlje. V ekipi je 18 igralcev, ki 
tekmujejo v 1.kadetski ligi MNZ Ljubljana. 
Večina igralcev je letnik 1993 in bodo 
tekmovali  v tej starostni kategoriji tudi 
naslednje leto. Na polovici sezone so 

LESTVICA KADETI (U-16), 15. krog 15.11.08

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Bravo Publikum 15 13 1 1 83:4 40
2. Ilirija 1911 15 12 3 0 74:12 39
3. Slovan 15 12 3 0 58:12 39
4. Bela Krajina 15 12 2 1 87:12 38
5. Dolomiti Dobrova 15 9 2 4 53:20 29
6. Alfa 15 8 1 6 34:27 25
7. Arne Tabor 69 15 7 1 7 37:26 22
8. Livar I. Gorica 15 6 4 5 37:23 22
9. Kalcer Vodoterm 15 6 0 9 32:50 18
10. Vrhnika 15 5 2 8 39:52 17
11. Komenda 15 4 3 8 27:59 15
12. Črnuče 15 3 4 8 26:52 13
13. Cockta Kresnice 15 4 1 10 34:66 13
14. Anet Dol 15 2 2 11 26:59 8
15. Šmartno 15 1 1 13 11:69 4
16. Krim 15 1 0 14 14:129 3

U-16

Stojijo z leve: Jereb Luka, Mali Denis, Jesenko Matej, 
Urbanija Klemen, Juhant Matic, Narat Aljaž, Klander Aleš, 
trener Obrstar Matjaž. 
Čepijo z leve: Zore Aleš, Golubovič Gregor, Cerar Klemen, 
Laznik Matic, Svetlin Klemen, Breznik Marcel, Mišljenović 
Blaž.
V ekipi so še: Robida Matic, Florjančič Matej, Jemec 
Simon, Pavlič Urban.

uvrščeni  v sredino lestvice kadetske lige, 
ki jo tvori šestnajstih ekip.



20 21

NK Radomlje NK Radomlje

Mladinska selekcija predstavlja naše 
najstarejše igralce, ki se počasi pripravljajo 
na prestop v člansko selekcijo. Ti igralci so 
plod našega dolgoletnega dela in kažejo 
rezultate dobrega dela. V tej selekciji, ki 
jo trenira pod budnim očesom Alibabič 
Elvira (licenca C) vadi 15 fantov. Treningi 
potekajo štirikrat tedensko in sicer v 
poletnih mesecih na igriščih NK Radomlje. 
V zimskem obdobju pa izvajajo treninge 
zunaj ter uporabljajo telovadnico v šoli. 
Tekmujejo v regionalni ligi Ljubljana in 

U-18

LESTVICA MLADINCI (U-18), 11. krog 15.11.08

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Interblock 11 10 0 1 42:3 30
2. Bravo Publikum 11 9 2 0 48:2 29
3. Arne Tabor 69 11 8 0 3 18:15 24
4. Roltek Dob 11 6 1 4 24:13 19
5. Kalcer Vodoterm 11 6 0 5 24:15 18
6. Šmartno 11 5 0 6 27:25 15
7. Svoboda Ljubljana 11 4 2 5 15:17 14
8. Jezero Medvode 11 4 2 5 28:17 14
9. Krim 11 3 0 8 14:54 9
10. Olimpija Ljubljana 11 1 4 6 13:14 7

11. Slovan 10 2 0 8 7:59 6

12. Termit Moravče 10 1 1 8 10:36 4

trenutno zasedajo 5. mesto. Letos smo za 
mladince organizirali tudi skupne priprave 
v Poreču, kjer so lahko še dodatno utrdili 
svoje pridobljeno znanje in se še bolj 
povezali med sabo. Želimo si, da bi jedro 
članske ekipe sestavljali domači igralci, ki 
prihajajo iz naše nogometne šole.

Stojijo z leve:  Trener Alibabič Elvir, Borovici Aridon, Hribar 
Marko, Bevk Matej, Janežič Žiga, Boštic Nejc, Zupan Mitja.
Čepijo z leve: Destani Elbasan, Zore Aleš, Zore Rok, Laznik 
Matic, Cerar Matic, Borkovič Sandi, Dimc Gregor.
V ekipi so še: Cerar Klemen, Kerin Igor.

Veterani NK Radomlje so za delovanje 
celotnega kluba zelo pomembni in 
veseli smo, da so tako dejavni in vedno 
pripravljeni priskočiti na pomoč. Zanje je 
veljalo, vse do lanske sezone, da so spadali 
med najštevilčnejše v ligi in so zelo težko 
izgubili tretji polčas. Več kot očitno pa 
je redno treniranje na igrišču z umetno 
travo, pod budnim očesom vodje ekipe 
Žileta Josipovića, že obrodilo sadove, saj 
od začetka letošnjega koledarskega leta ni 
prav veliko ekip odneslo točk iz Radomelj. 
Trenutno veterani zasedajo tretje mesto na 
lestvici in ciljajo na vrh svoje skupine.

VETERANI

Stojijo z leve: Bojan Melkić, vodja ekipe Živko Josipović, 
Sašo Marinšek, Andraž Popelar, Džordže Popovič, Janko 
Poljanšek, Rastko Pergovnik, Boštjan Grošelj, Andrej Mali, 
Iztok Brumec
Čepijo: Grega Repanšek, Andrej Torkar, Albin Vodlan, 
Drago Zor, Matija Urbanija, Dušan Zaman, Robi Klopčič, 
Andrej Juras, Aleš Orel
Manjkajo: Tomaž Marinšek, Matej Rak, Uroš Grošelj, Jože 
Herič, Miran Brolih, Brane Stojc, Matjaž Marinšek, Dore 
Stupica, Jure Kaplja

SKUPNA LESTVICA KADETI/MLADINCI, 11. krog 15.11.08

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Bravo Publikum 14 11 1 2 60:8 34
2. Ilirija 1911 14 8 2 4 37:21 26
3. Livar I. Gorica 14 8 1 5 49:27 25
4. Arne Tabor 69 14 8 0 6 43:22 24
5. Kalcer Vodoterm 14 7 0 7 29:51 21
6. Bela Krajina 14 5 1 8 35:40 16
7. Alfa 14 5 1 8 24:56 16
8. Šmartno 14 1 0 13 15:67 3

Veterane moramo pohvaliti za pomoč pri 
organizaciji tekem prvega moštva in vseh 
drugih akcij, ki jih naredijo v dobro kluba. Na 
njihovih ramenih je tudi vsakoletna izvedba 
in organizacija kresovanja.
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Prvo moštvo, NK Radomlje, že šesto 
sezono uspešno igra v 3. SNL zahod. 
Tekmovalno sezono 2008/09 so začeli 
precej ambiciozno, saj so pod taktirko 
dolgoletnega tehničnega vodja ekipe, 
g. Zvoneta Slobodnik, pripeljali novega 
trenerja g. Jureta Sajevic in precej močnih 
igralskih okrepitev (Miškič, Delišiminović, 
Rajterič, Fekonja, Mohar, Vidović, Yabang). 
Na žalost vseh, predvsem naših navijačev, 
so kljub zelo dobrim rezultatom v 
pripravljalnem obdobju, sezono začeli pod 
pričakovanjem in izgubili nekaj tekem proti 
precej slabšim nasprotnikom. Po šestem 
kolu, so zamenjali trenerja in v klub pripeljali 
g. Jožeta Prelogar, ki je uspel motivirati in 
prevetriti ekipo in doseči nekaj zelo dobrih 
rezultatov. Ekipa je ujela priključek in tako 
jesenski del tekmovanja zaključila na 6. 
mestu z 22 osvojenimi točkami.

Cilji prvega moštva v nadaljevanju 
sezone, ki jih bodo obdržali v zgornjem 
delu lestvice, so predvsem dobre igre 
in zanesljivo nabiranje točk. Gledano 
dolgoročno, pa je vsekakor selekcioniranje 
mlade in poletne ekipe, ki bo pripravljena, 
da ob ugodnem razpletu lahko zaigra tudi 
v 2. SNL. Njihova velika želja je tudi ta, da bi 
v prvi ekipi zaigralo še več domačih fantov, 
kar bi postavilo piko na i naši mladinski 
nogometni šoli. 

PRVO MOŠTVO NK Radomlje (člani) 

Stojijo z leve: tehnični vodja Zvone Slobodnik, Gregor Kosec, 
Jovan Vidović, Vladimir Karadžić, Tadej Fekonja, Robert 
Lenček, Goran Lazarević, Matijas Delišimunović, Kristjan 
Vuk, glavni trener Jože Prelogar, zdravnik Janez Kramar.
Čepijo: Uroš Juračič, Andraž Pustotnik, Matic Seferović, Blaž 
Mohar, Robert Rajterič, Anton Filip Fridl, Marko Lunder, 
Jusupha Yabang.
Manjkajo:  Janez Hribar, Goran Miškič, Simon Cerar, Matej 
Narat, Roman Gomboši, Gašper Tomc in Dejan Džogić.

V nogometnem klubu Radomlje se 
poleg uspehov na športnem področju 
poskušamo uveljaviti tudi na širnem spletu 
in tako vsem, staršem, otrokom in tistim, ki 
iščejo kakršnekoli informacije, poskušamo 
pomagati na dandanes najlažji in najhitrejši 
način. 
Zato smo v preteklem letu ustvarili in 
uredili naš spletni portal na naslovu www.
nk-radomlje.si. Tako na naši spletni strani 
lahko preverite kdaj, kje in s katero ekipo 
bodo igrali naši nogometaši, preverite 
situacijo na lestvici, preberete poročila 
s tekem članske ekipe, starši igralcev pa 
v zavihku Obvestila trenerjev preverite 
obvestila, ki vam jih posredujejo trenerji. 
Navsezadnje si lahko ogledate glavne 
sponzorje našega kluba in preverite vre-
mensko napoved.
V zavihku Selekcije si lahko pogledate 
sestave ekip vseh starostnih kategorij in 
njihovih trenerjev, od najmlajših cicibanov 
(U-6, U-7, U-8, U-9, U-10), mlajših (U-12) 
in starejših dečkov (U-14), kadetov (U-16), 
mladincev (U-18), članov in navsezadnje 
tudi veteranov. Pod vsako selekcijo je 
spisek igralcev ter povezava do lestvice 

SPLETNA STRAN 
NK RADOMLJE

http://www.nk-radomlje.si

tekmovanja, v katerem posamezna ekipa 
zastopa naš klub.
Poleg novic, obvestil in pregleda selekcij 
ponujamo uporabnikom tudi ogled slik z 
raznih tekmovanj, priprav in posameznih 
tekem, le-te so na voljo v galeriji, za regis-
trirane uporabnike pa je omogočeno tudi 
sodelovanje na forumu kluba in vpogled v 
koledar dogodkov. 
Tako se naš nogometni klub razvija tudi 
na informacijskem področju, ki pa je v 
vsakdanjem življenju ključnega pomena, 
saj prav internet omogoča dostop do 
podatkov na vsakem koraku, v vsakem 
trenutku in ravno k temu strmimo tudi pri 
nas. Seveda pa smo odprti tudi za nove 
ideje, predloge in pripravljeni prisluhniti 
slehernemu uporabniku. Torej, če vas kaj 
moti, imate kakšen predlog za izboljšanje 
spletne strani ali pa potrebujete pomoč, 
nam lahko pišete na e-mail naslov: klub@
nk-radomlje.si in potrudili se bomo ter 
pomagali po naših najboljših močeh.
Športni pozdrav tudi s spletne strani NK 
Radomlje.

Administrator, Uroš Juračič

LESTVICA 3. SNL ZAHOD, 14. krog 08.11.08

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Tinex Šenčur 14 11 1 2 39:13 34
2. Jadran Dekani 14 9 3 2 34:19 30
3. Kranj 14 8 3 3 25:11 27
4. Krka 14 8 1 5 26:21 25
5. Slovan 14 7 2 5 23:23 23
6. Kalcer Vodoterm 14 7 1 6 22:20 22
7. Tolmin 14 6 3 5 23:14 21
8. Roltek Dob 14 4 6 4 22:20 18
9. Sava Kranj 14 5 3 6 19:24 18
10. Brda 14 4 3 7 16:19 15

11. Kamnik 14 3 4 7 15:24 13

12. Adria 14 3 3 8 14:27 12

13. Avtoplus Korte 14 3 2 9 12:22 11

14. Tabor Sežana 14 1 3 10 8:41 6



1

2

3
4

5
6

7

9

8

12

14

13

10

11

123456

VELIKO
 IG

RIŠČ
E Z U

M
ETN

O
 TRAVO

M
A

LO
 IG

RIŠČ
E Z U

M
ETN

O
 TRAVO

TRIBU
N

A
 ZA

 300 G
LED

A
LC

EV

G
LAVN

I O
BJEKT S TRIBU

N
A

M
I

VEČ
N

A
M

EN
SKA

 PLO
ŠČ

A
D

O
TRO

ŠKO
 IG

RIŠČ
E

G
LAVN

I N
O

G
O

M
ETN

I STA
D

IO
N

891011121314

G
A

RD
ERO

BE

ŠTIRI TEN
IŠKA

 IG
RIŠČ

A

IG
RIŠČ

A
 ZA

 O
D

BO
JKO

 N
A

 M
IVKI

TEKA
ŠKA

 STEZA

PRO
STO

R ZA
 PIKN

IK

PA
RKIRN

I PRO
STO

RI

PRO
STO

R ZA
 PIKN

IK

ŠPO
RTN

I PA
RK RA

D
O

M
LJE

7


