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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, Rastko Pergovnik, Sašo 

Marinšek, Mitja Jereb in Boštjan Pavlič

Lepo je v teh dneh biti Slovenec in imeti 
rad nogomet. Naša reprezentanca je spisala 
čudovito pravljico, ki ogromno pomeni za 
slovenski nogomet. Še enkrat se je pokazalo, 
da kvalitetni posamezniki in debeli bančni 
računi ne pomenijo dosti, ko nasproti stoji 
močan kolektiv, neizmerna želja in veliko 
srce. Pokazalo se je, da David lahko premaga 
Galjota, ko ima jasno vizijo in je odločen, 
da gre do konca. Naša reprezentanca je 
lep primer, da lahko tudi majhni naredijo 
velike stvari in nehote se mi poraja paralela z 
vsem, kar delamo v našem klubu. Preprosto 
moramo verjeti, da smo sposobni dihati eden 
za drugega in velike stvari se bodo lahko 
dogajale tudi v Radomljah. 
Uvodni del letošnjega biltena o delovanju 
našega kluba ne morem nadaljevati drugače 
kot z ugotovitvijo, da smo v tem težkem letu 
preživeli in nadaljevali vse aktivnosti, ki smo si 
jih začrtali pred slabimi tremi leti. Zato najprej 

Namesto 
uvoda…

Predsednik NK Kalcer 
Vodoterm Radomlje, 
Matjaž Marinšek

pohvala in zahvala vsem, ki ste finančno 
pomagali, da bomo leto, ki ga večina 
športnih klubov in društev zaključuje v rdečih 
številkah, končali brez odprtih obveznosti do 
naših partnerjev in vseh, ki delajo v klubu.
Čas debelih krav je za nekaj časa preteklost 
in moramo se soočiti z drugačno ekonomsko 
in finančno situacijo v naši družbi. Ravno 
zaradi tega sem ponosen in vesel, da imamo 
v Radomljah tako zveste sponzorje in 
donatorje, ki nam niso odrekli pomoči in so 
ostali z nami tudi v takšnih razmerah. Najbolj 
pa me veseli dejstvo, da je skoraj 300 davčnih 
zavezancev namenilo del dohodnine našemu 
društvu, da je v večini domov v Radomljah 
in okolici obešen koledar NK Radomlje in 
da so bile donacije nabrane z razdelitvijo 
koledarjev višje kot kadarkoli prej. To nam 
ogromno pomeni in potrjuje, da imamo 
na svoji poti široko podporo in da gremo v 
pravo smer. V imenu NK Radomlje in v svojem 
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imenu najlepša hvala in obljubljam, da bomo 
z dobrim delom naredili vse, da boste vsi, 
ki kakorkoli prispevate in nas spodbujate 
zadovoljni, da pomagate nogometašem. 
Lepo je bilo v preteklih mesecih priti 
popoldne ali med vikendom v naš športni 
park in pogledati vrvež ter dogajanja na 
nogometnih igriščih. Delamo … Več kot 230 
nogometašev vsaj dvakrat ali trikrat tedensko 
trenira in se uči nogometnih korakov. Po 
mnenju mnogih, ki poznajo razmere v 
nogometu, smo med najbolj številčnimi in 
najbolje organiziranimi nogometni društvi 
v ljubljanskem okolišu. V letošnji sezoni 
nastopamo prav z vsemi selekcijami od 
cicibanov do veteranov in kljub temu, da 
imamo ogromno površin za treniranje je na 
naših igriščih velikokrat gneča in premalo 
prostora za vse. Imamo aktivno žensko ekipo, 
delamo na tem, da bo v kratkem kompletna 
tudi ekipa deklic med 8 in 12 letom, podpira 
nas dobro organizirana in ena najbolj 
številčnih navijaških ekip in imamo željo, da 
vse skupaj še nadgrajujemo in da gremo 
naprej. Hvala lepa vsem, ki ste del te zgodbe. 
Z veseljem lahko ugotovim, da uresničujemo 
in dobro izvajamo vse tri strateške usmeritve 
kluba, ki smo jih predstavili na prvi skupščini 
društva pod novim vodstvom. 

Mladinska nogometna šola:
Zavedamo se, da je delo z mladimi edina 
prava in dolgoročna pot. V NK Radomlje 
ima delo z mladimi prioriteto in verjetno 
smo eden redkih nogometnih klubov, ki 
v mladinski pogon vlaga več, kot v prvo 
moštvo. V letošnjem letu smo se z ekipama 
mlajših in starejših dečkov že uvrstili v višji 
nivo tekmovanja in počasi bomo nivo 
tekmovanj dvignili na tisto raven, ki bo 
otrokom omogočala kakovostni razvoj 
ter redno primerjavo z najboljšimi klubi v 
Sloveniji. Pomembno je, da pritegnemo kar 
največje število tistih najmlajših in gradimo 

generacije igralcev, ki bodo znali igrati 
nogomet in rasti v zdrave, športne osebnosti. 
Nogomet razvija splošne motorične 
sposobnosti, spodbuja timsko delo, zahteva 
sodelovanje in razvija sposobnost intuicije in 
hitrega predvidevanja dogodkov. Vse to pa je 
ključnega pomena za zdrav razvoj naših otrok 
in najboljša popotnica za njihove življenjske 
poti. Po mojem mnenju je prav to naša misija 
in glavni cilj treniranja nogometa.

Sodoben športni park z vso potrebno 
infrastrukturo:
Ko smo pred leti pripravili prve projekte je 
le malokdo verjel, da bo vse skupaj nekega 
dne postalo realnost. Danes lahko ponosno 
ugotovimo, da je lep del parka urejen tako, 
kot smo si zamislili. Te dni pridobivamo vso 
potrebno dokumentacijo za legalizacijo 
dovozne poti, ki jo bomo tudi asfaltirali in 
tako rešili osnovni problem, ki nas je žulil 
mnoga leta. Še letos nameravamo urediti 
tudi elektro infrastrukturo in zagotoviti, 
da bodo lahko reflektorji osvetljevali oba 
igrišča z umetno travo, kar bo omogočalo 
koriščenje igrišč tudi v dolgih zimskih večerih. 
Predvsem igrišče z umetno travo, ki je eno 
največjih in najmodernejših v Sloveniji, je 
velika pridobitev za nas in okoliške klube, saj 
omogoča treniranje in igranje tekem v vseh 
letnih časih in ob vsakem vremenu. Postavili 
smo tudi nove garderobe, priročno garažo 
in sanitarije in tako lahko danes v Radomljah 
gostimo tudi najbolj zahtevne profesionalne 
ekipe. Velika pridobitev v športnem parku 
pa je tudi novo igrišče z naravno travo, ki 
je urejeno v vzhodnem delu parka in bo 
omogočalo normalno delovanje kluba tudi v 
času, ko bomo gradili glavni štadion. Uredili 
smo tudi okolico in parkirišča, tako da park že 
dobiva svojo pravo podobo. Ob tej priložnosti 
bi pohvalil našega gospodarja Justina Hrovat, 
ki zgledno skrbi, da je v parku vse tako, kot 
mora biti. 

sporočam, da popolnoma zaupam tej ekipi 
in sem prepričan, da bomo v nekaj sezonah 
naredili rezultat, ki smo ga sposobni. 

Kako naprej?
Moram priznati, da so se okoliščine precej 
spremenile in da je vedno težje zagotavljati 
sredstva za nadaljnje investicije. Nikakor pa 
ne mislimo odnehati in verjamem, da lahko 
najdemo pot in stvari peljemo naprej.
Vsekakor se zavedamo, da moramo čim prej 
poskrbeti za tribune in vse bolj številčnim 
gledalcem omogočiti lažje spremljanje 
domačih tekem. Premične tribune bomo uredili 
ob glavnem igrišču in ob igrišču z umetno 
travo in tako zagotovili osnovne pogoje našim 
zvestim privržencem. Posebej pa veseli dejstvo, 
da bomo tudi navijaški skupini FC Mlinar 
omogočili lažje navijanje in jih spodbudili z še 
močnejšo podporo našim fantom. 
V prihodnjih letih nameravamo urediti 
gradbeno dovoljenje za gradnjo glavnih 
tribun in novih garderob ob centralnem 
igrišču. Potrebno bo obrniti glavno igrišče 
in zgradi sodoben štadion z vso potrebno 
infrastrukturo za igranje v najvišjih slovenskih 
ligah. Zavedamo se, da bi bil ta objekt pika na 
i športnega parka v Radomljah in kljub težki 
ekonomski situaciji bomo naredili vse, da se 
projekt ne bo ustavil.

Ob izteku koledarskega leta lahko z dvignjeno 
glavo pogledamo nazaj. Bodimo zadovoljni 
s tem kar smo naredili in potrudimo se, da 
bomo odpravili tudi tiste stvari, ki še niso 
takšne kot bi morale biti.

Hvala lepa vsem, ki nas spodbujate in nam 
pomagate – gremo naprej.

Srečno in zdravo Novo leto Vam želim,

Predsednik NK Radomlje
Matjaž Marinšek

Prvo moštvo:
Preteklo sezono je NK Kalcer Vodoterm 
Radomlje končal na 3. mestu 3. SNL lige 
zahod. Naši fantje so predvsem z igrami v 
zadnjih kolih na noge dvignili nogometno 
srenjo v bližnji in daljni okolici in fantom 
moramo iskreno čestitati za dosežke v 
spomladanskem delu prvenstva. Imeli 
smo ekipo, ki je mlela vse pred seboj in 
nogometna evforija je bila na vrhuncu.
Vsi smo bili prepričani, da bomo z nekaj 
okrepitvami ki smo jih pripeljali, eden od 
glavnih kandidatov za uvrstitev v višji rang 
tekmovanja. Strinjam se, da je šesto mesto, ki 
smo ga osvojili v jesenskem delu prvenstva 
nekoliko manj kot je ekipa sposobna, ampak 
na žalost je to šport in prepoceni smo izgubili 
nekaj točk in se tako uvrstili nižje, kot je 
večina pričakovala. Potrebna bo sprememba, 
predvsem pa premik v glavah in spet bomo 
tam kamor sodimo. 
Vsem navijačem, pripadnikom kluba in 
predvsem igralcem ter strokovnemu vodstvu 
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Zvone 
Slobodnik - 
tehnični vodja

Intervju

Vsi, ki poznajo nogomet v Radomljah vedo, 
da ste že celo večnost alfa in omega v NK 
Radomlje. Kako in kdaj se je vse skupaj 
začelo in kaj vas je pritegnilo v nogomet?
Že kot otrok sem veliko igral nogomet in 
moram reči, da je z leti moje veselje do 
nogometa le še naraščalo. Vse do poškodbe 
in operacije kolena sem aktivno igral, po 
poškodbi pa to ni bilo več mogoče. Ker 
imam nogomet rad, sem se skušal kako 
drugače obdržati v nogometnih vodah in 
tako sem se v zgodnjih 90-tih letih aktiviral 
v NK Radomlje, kjer že vrsto let opravljam 
različne funkcije.

Kakšna je vaša funkcija v klubu in kakšno 
delo opravljate?
Opravljam funkcijo sekretarja kluba oziroma 
tehničnega vodje. Odgovoren sem za sestavo 
članskega moštva, izbiro prvega trenerja in 
poročam Upravnemu odboru kluba.

Kako ocenjujete delo v klubu in vse kar se je 
dogajalo v zadnjih dveh-treh letih? Je novo 
vodstvo kluba na pravi poti?
Mislim, da klub deluje zelo dobro. Saj so tudi 
pogoji veliko boljši, kot so bili včasih. Tudi 
samo vodstvo kluba svoje delo opravlja zelo 
dobro in z vso resnostjo in s tem so tudi vidni 
rezultati na samem nogometnem objektu kot 
tudi rezultati vseh selekcij NK Radomlje.

Kako ste zadovoljni z igrami prvega 
moštva v sezoni 2009/10? Pričakovali smo 
veliko.
V članski ekipi je prišlo do kar nekaj 
sprememb, vendar kljub temu z zaključkom 
jesenskega dela tekmovanja nisem 
zadovoljen. Upam pa, da bo spomladanski 
del prinesel boljše rezultate.

Kakšni so cilji za nadaljevanje sezone? 
Kakšno je vaše videnje igranja v 2. SNL ligi?
Naš cilj je še vedno priti na vrh lestvice in s 
tem mogoče celo prestop v 2. SNL ligo. Za 
igranje v 2. SNL ligi pa bi potrebovali vsaj še 
tri do štiri kakovostne igralce.

V Radomljah smo znani, da precej hitro 
menjamo trenerje prvega moštva in 
veljamo za precej zahtevno sredino, kjer 
ni lahko uspeti. Kaj bi vi povedali na to 
temo?
Moje mnenje je, da je za rezultate tekem 
še vedno najbolj odgovoren trener. Če se 
trener ne vklopi v ekipo - pač ni primeren za 
vodenje le-te.

Govori se, da so v zadnjem času igralci v 
Radomljah plačani bolje kot v drugih klubih 
v 3. SNL ligi. Kaj lahko poveste o tem?
V NK Radomljah nobeden od igralcev ne živi 
od nogometa.

Letos so se v Radomljah organizirali tudi 
navijači in predvsem na lokalnih derbijih 
je bila pomoč Mlinarjev res izdatna. Kako 
klub sodeluje z navijači in kakšni so načrti 
za naprej?
NK ima z navijaško skupino Mlinarji dobre 
odnose in jim je tudi pomagal pri nakupu 
navijaških rekvizitov in majic.

Ena od strateških usmeritev kluba je 
zgraditi ekipo v kateri bi ključno vlogo igrali 
igralci, ki so vzgojeni v Mladinski šoli NK 
Radomlje - vaše mnenje o tem.
V zadnjih letih se z mladinskim pogonom 
dela veliko bolje kot v preteklosti. Zato 
upam, da se bodo rezultati tega dela čim prej 
pokazali tudi pri članski ekipi.

Kako je z ekipo za spomladanski del 
prvenstva? Ali nameravate pripeljati kakšne 
okrepitve in kako boste spremenili ekipo?
Za spomladanski del se bomo potrudili 
pridobiti kakšnega novega kakovostnega 
igralca in s tem tudi posledično s katerim 
od dosedanjih članov prekiniti pogodbo. 
Vse pa je seveda odvisno od finančnih 
zmogljivosti.

Upravni odbor kluba razmišlja, da bi prijavil 
še eno ekipo, ki bi igrala v nižji MNZ ligi, kjer 
bi se kalili igralci, ki prihajajo iz mladinske 
šole.
Ideja, da bi prijavili še eno ekipo v nižji MNZ 
ligi je vsekakor dobrodošla, toda na to so 
zopet vezana finančna sredstva.

Kaj NK Radomlje najbolj potrebuje za 
uspešno delo v bodoče? Kako vi vidite 
prihodnost našega kluba in kaj mora 
vodstvo kluba zagotoviti, da ne bomo 
plesali samo nekaj sezon?
Cilj vseh nas je, vse selekcije pripeljati ligo višje 
- prioriteta pa sta ekipi mladincev in kadetov, ki 
bi si jih želeli videti vsaj v drugi SN ligi.

Kako ocenjujete sodelovanje z NK Domžale?
Lahko bi bilo boljše!!!

Kaj bi povedali za konec in česa si želite v 
prihajajočem letu?
Želim si še boljšega sodelovanja, 
razumevanja in še trdnejšega dela vseh ekip 
v NK Radomlje in posledično s tem tudi 
boljših rezultatov.
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Matjaž, leto je hitro naokoli. Nam lahko 
zaupate, kaj se je v tem času dogajalo 
v mladinski šoli nogometnega kluba 
Radomlje?
Čas je res hitro minil in tako je z vsemi stvarmi, 
ki jih opravljaš z veseljem. Tako je tudi delo v 
mladinski šoli nogometa Radomlje potekalo 
zelo dinamično in zanimivo. Za to se moram 
v prvi vrsti zahvaliti vsem sodelujočim, ki so 
stopili na našo skupno pot in pripomogli k 
še boljšem delovanju kluba in staršem, ki so 
zelo pomemben del našega razvoja sedaj 
ter v prihodnje. V mladinski šoli smo v tem 
letu sledili zastavljenim ciljem iz prejšnje 
sezone, ki so dali smer našemu delu. Z dobrim 
delom smo povečali število članov v našem 
klubu, okrepili trenerski kader, organizirali 
turnirje, igralne dneve in maksimalno delali 
na napredku naših nogometašev. Hočemo 
ponuditi nekaj več kot ostali, neko dodano 
vrednost, ki bi privabila mlade fante v 
nogomet. To je tisto, kar nas vodi naprej in vabi 
nove člane v naš klub. 

Veliko aktivnosti je potekalo v vašem klubu. 
Tradicionalne priprave na Rogli in prve 
priprave starejših selekcij v Italiji v kraju 
Lignano. Kako so priprave potekale in 
kakšni so bili odzivi otrok?
Primarni cilj priprav je predvsem priprava 
igralcev na začetek prvenstvenega 

tekmovanja in dvig igralčevih sposobnosti. 
Poleg tega je namen priprav tudi druženje 
igralcev, spoznavanje novih krajev, igralnih 
površin in povezovanje med igralci. Letos 
smo prvič izvedli priprave v Lignanu in 
domov odšli zadovoljni. Nastanjeni smo bili 
v hotelskem kompleksu v Lignanu, v hotelu 
St.Maria. Pogoji za trening so bili odlični 
(igrišča z umetno in naravno travo) in menim, 
da so bili fantje s pripravami zadovoljni. Za 
zaključek smo odšli še na ogled naše članske 
ekipe, ki je igrala tekmo v Goriških Brdih. 
Priprave na Rogli, ki so že tradicionalne, so 
bile letos v organizacijskem smislu še za 
stopnjo boljše kot v prejšnjih letih. Pogoji, 
nastanitev, ponudba in vse kar sledi temu 
so bili na vrhunski ravni in ne čudi me, da 
vedno več vrhunskih ekip prihaja tja. Mi 
smo se tam že kar ustalili in iz leta v leto 
izboljšujemo kvaliteto priprav. Verjamem, 
da so priprave za otroke prijeten dogodek 
in se jih z veseljem udeležijo. Naj omenim, 
da smo imeli poleg športnih aktivnosti tudi 
večerne aktivnosti, v kjer smo spoznavali 
zgodovino nogometa, tekmovali v pisanju 
navijaške himne in njeni izvedbi, tako 
smo dali še dodaten čar tem pripravam. 
Tudi nam trenerjem je bilo v veselje videti 
naše nogometaše kako napredujejo v 
nogometnem znanju in kot osebe postajajo 
pravi športniki.

Prejšnje leto ste začeli z vadbo nogometa na 
treh osnovnih šolah za otroke, ki prvič sedejo 
za šolske klopi. Kako poteka delo z njimi in 
kakšni so rezultati dela?
Z vključitvijo dveh dodatnih šol, OŠ Marije 
Vere in OŠ Toma Brejca, smo postavili 
temelje naši mladinski šoli nogometa. Delo z 
otroki je malenkost drugačno, saj se tu skozi 
igro učijo osnovnih elementov nogometne 
igre. Tu imamo odlične trenerje, ki jih poleg 
vseh nogometnih zadev navajajo tudi na 
kolegialnost ter sodelovanje s soigralci, skrb 
za svojo in šolsko opremo, odgovornost do 
dela ter ekipe. Za njih smo jim s pomočjo 
Nogometne zveze Slovenije ponudili 
tekmovanje za športno značko nogometaša, 
organizirali smo prijateljske tekme z drugimi 
osnovnimi šolami, igralne dneve in zaključek 
na igriščih NK Radomlje. Ob koncu leta so vsi 
dobili priznanja za udeležbo in prizadeven 
trud na vadbi nogometa. Največja nagrada 
za naše trenerje in s tem rezultat dobrega 
dela je zadovoljstvo otrok in njihovih staršev. 

Kateri cilji so vas vodili v letošnjem letu pri 
delu z otroki in kaj pripravljate za njih v 
prihodnje?
Mladinska šola nogometa Radomlje ima 
več različnih ciljev, ki pa so usmerjeni v isto 
smer in se dopolnjujejo. Od dela na osnovnih 
šolah, kjer pripravljamo otroke na vadbo, v 
nogometnem klubu pa do dela v mladinski 
šoli, kjer se posvečamo profesionalnem 
delu z otroki in maksimalnim napredkom v 
njihovem nogometnem znanju. Od splošnih 
do specifičnih ciljev prehajamo postopoma 
in previdno. Ker hočemo ponuditi mladim 
nogometašem vedno več smo jim v letošnjem 
letu ponudili poleg predur, igralnih dni, 
turnirjev v tujini in doma, še ligo U-7, ki je 
edinstvena v našem kraju, soorganizacijo 
turnirja Cordial Cup in še veliko več. 

Liga za najmlajše oziroma selekcijo U-7 

je edina, ki je organizirana za tako mlade 
igralce. Kakšen je namen te lige, koliko je 
ekip in kako poteka?
Zaradi pomanjkanja tekem za to selekcijo in 
privajanja otrok na igranje nogometa smo v 
sodelovanju z NK Šenčur letos pripravili ligo 
U-7. Namenjena je vsem otrokom rojenim 
letnik 2002 in mlajšim, ki bi radi igrali tekme 
z drugimi vrstniki. Z naše strani poskrbimo za 
organizacijo in razpored tekem ter uporabo 
igralnih površin. Letos je v ligo vključenih 10 
ekip v katerih sodeluje preko 100 otrok. Rad 
bi poudaril, da je namen te lige organizirano 
igranje tekem z drugimi klubi, kjer se beleži 
rezultat vendar se tekme ne točkujejo in 
lestvica se ne beleži. Ekipe so razdeljene v dve 
skupini v katerih igrajo tekme, na polovici lige 
pa se naredijo nove skupine. Tekme se igrajo 
na igriščih NK Radomlje ter v športni dvorani 
v Šenčurju. Na koncu lige oziroma na njenem 
zaključku bodo nagrade in darila dobili vsi 
sodelujoči in ne samo zmagovalne ekipe kot 
je to v navadi.

Mladinska šola nogometa sodeluje 
tudi s klubi v okolici. Kako poteka tako 
sodelovanje in kje so možnosti za nadaljnji 
razvoj?
V klubu hočemo odpreti vrata vsem, ki jim 
je nogomet pri srcu. Prav tako je s klubi, ki 
so v naši okolici ali dlje. Nogomet in naše 
delo lahko napreduje samo ob dobrem 
sodelovanju z ostalimi klubi. Pri nas lahko 
omenim sodelovanje z nogometnim klubom 
Domžale, nogometnim klubom Mengo 
28 in nogometnim klubom Šenčur. Z njimi 
poteka sodelovanje, ki ga želimo ohraniti in 
še dodatno izboljšati. Z leta v leto postajamo 
boljši in močnejši. Ekipe postajajo številčnejše 
in močnejše. Nekaj starejših igralcev dobimo 
iz drugih klubov in mislim, da je to dobra 
osnova. Nosilcev igre je vedno več, igralci 
pa so začeli igrati zanimiv in dinamičen 
nogomet.

Matjaž 
Obrstar

Intervju
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Možnosti za razvoj in boljše sodelovanje 
so še odprte in jih je še veliko. Z NK Šenčur 
organiziramo ligo U-7, z NK Domžale 
organiziramo kvalifikacijski turnir za turnir 
Cordial Cup in z NK Mengo 28 sodelujemo 
v tekmovanju medobčinske nogometne 
zveze Ljubljana v selekciji mlajših dečkov. 
Verjamemo, da so te usmeritve pravilne in s 
tem vabimo tudi ostale klube k sodelovanju. 

Število članov v NK Radomlje se je letos 
povečalo in privabili ste tudi nekaj 
zanimivih igralcev. Kako se to pozna v igri in 
kakšni so vaši tekmovalni cilji v prvenstvih 
mlajših selekcij?
Kvaliteti dela sledi tudi kvantiteta. Tako je tudi 
v našem klubu. Število članov se je povečalo 
in ponosni smo na to. Večina igralcev je prišla 
zaradi dobrega dela trenerskega kadra ter 
usmeritev kluba. Klubskim članom nudimo 
veliko, poleg najboljših pogojev za trening 

v naši bližnji okolici tudi letne priprave (ki jih 
delno financira klub), trening dresi, turnirji, 
zaključki. Vsaka sprememba v ekipi je opazna 
in igra se posledično izboljša. Res pa je, da so 
zahteve vedno višje in potrebno je nekaj časa, 
da igralci postanejo del ekipe. 
Vse selekcije od cicibanov U-8 in do 
najstarejših mladincev tekmujejo v 
medobčinski nogometni zvezi Ljubljana. Pri 
vseh selekcijah je igra in želja po nadigravanju 
nasprotnika bistvenega pomena. Zato v 
našem klubu dajemo velik poudarek na 
igri, kombinatoriki in hitrem gibanju žoge. 
V prejšnji sezoni smo se s selekcijo mlajših 
dečkov uvrstili v 2. ligo in s selekcijo starejših 
dečkov v 1. ligo MNZ Ljubljana. Letos imamo 
lepo možnost uvrstitve mlajših dečkov v 
1. ligo MNZ Ljubljana. Kadeti in mladinci 
nastopajo v 1. ligi in se borijo za uvrstitev v 
2. ligo nogometne zveze Slovenije. Vse pa 
zahteva svoj čas in potrpljenje. Vsako dobro 

delo in trud prinese rezultat in k temu v naši 
šoli tudi stremimo. 

Trenerski kader je v tej sezoni spremenjen 
in glede na število otrok imate pri nekaterih 
selekcijah tudi dva trenerja. Nam lahko 
zaupate nekaj več o trenerskem kadru vaših 
selekcij?
V sezoni 09/10 smo zaradi velikega števila 
otrok pri nekaterih selekcijah dodali še enega 
trenerja, ki se lahko maksimalno posveti 
potrebam naših otrok. Začeli smo že pri 
najmlajših, kjer v OŠ Preserje delujeta dva 
trenerja in sicer Pajnič Tomaž ter Pustotnik 
Andraž. Pri selekciji U-7 sta aktivna trener 
Anžur Luka in Popelar Andraž, ki bo v bodoče 
odgovoren za formiranje nogometne ekipe 
deklic. Selekcijo mlajših dečkov vodita Pišek 
Uroš in Brumec Iztok. Verjamem v to, da 
kvaliteta ne sme priti pod vprašaj na račun 
kvantitete oziroma številčnosti otrok. Poleg 
selekcij, kjer delujeta dva trenerja pa imamo 
še naslednje trenerje in sicer Balutto Dušan 
selekciji U-9 in U-10, Ravnikar Franci je 
odgovoren za selekcijo starejših dečkov U-14, 
Alibabič Elvir trener mladincev, Juračič Uroš 
trener vratarjev in jaz kot trener kadetov in 
pomočnik pri selekciji U-14. Tako v mladinski 
šoli nogometa deluje dvanajst trenerjev, ki 
skrbijo za naše nogometaše in njihov razvoj. 

V letošnjem letu ste organizirali tudi dva 
turnirja za selekciji U-7 in U-8 ter zaključno 
tekmovanje najboljših ekip selekcije U-9. Kako 
poteka organizacija in kakšen je njen namen?
Tudi turnirji, ki jih organiziramo so del našega 
dela in nabiranja novih izkušenj. Organizacijsko 
se trudimo ponuditi otrokom nove izkušnje 
in lepe spomine na take dogodke. V zadnjih 
dveh letih smo postavili temelje in predstavili 
naš klub tudi širši okolici. Trudimo se privabiti 
čim večje število najboljših ekip in se primerjati 
z njimi. Naše selekcije so predstavile lepo igro 
in so se konkurenčno zoperstavile vsakemu 
nasprotniku. Namen teh turnirjev je otrokom 
ponuditi nekaj novega, lepo doživetje, 
pridobivanje izkušenj in primerjanje znanja 
z ostalimi vrstniki. Pri organizaciji turnirjev 
sodelujejo tudi starši in s tem postanejo del 
ekipe. Poleg turnirjev smo s srečelovom zbrali 
nekaj sredstev. Te koristimo za druženje staršev, 
otrok in trenerjev. Letos smo s selekcijo U-10, 
iz teh sredstev, popeljali v Split, kjer so se 
pomerili z ekipo Hajduka. Izkušnje so bile zelo 
pozitivne in koristne za vse.

Sodelujete tudi z Zavodom za šport in 
rekreacijo Domžale pri organizaciji šolskih 
tekmovanj?
Tako je. V letošnjem letu smo priredili dva 
šolska tekmovanja v nogometu za različni 
starostni kategoriji. Ker naši igralci tekmujejo 
tudi na šolskih tekmovanjih smo se odločili, da 
ponudimo tudi organizacijo šolskih tekmovanj 
v nogometu. Na zavodu za šport in rekreacijo 
Domžale so potrdili ustreznost ponudbe in 
nam dodelili organizacijo. Menim, da je še 
veliko otrok, ki bi radi igrali nogomet in na 
šolskih tekmovanjih pokažejo vso svoje znanje. 
Na naših igriščih jim poskušamo ponuditi 
najboljše pogoje, ki si jih šolska tekmovanja 
in sodelujoči zaslužijo. Verjamemo, da so 
bili na Zavodu z organizacijo zadovoljni in 
pričakujemo organizacijo šolskih tekmovanj 
tudi v prihodnje.
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Dušan Balutto

Trener se predstavi

Prihajam iz Kamnika in pri svojih 34. letih 
sedaj delujem kot trener nogometa v 
nogometnem klubu Radomlje. Po izobrazbi 
sem diplomiran varnostni inženir, vendar me 
nogomet in šport spremljata že vse od malih 
nog.
V kraju Radomlje se je pred nekaj leti 
začela zgodba, ki je glede na velikost kraja 
dokaj nenavadna. V Radomljah raste nekaj 
čarobnega, nekaj nevsakdanjega in tu ne 
govorim le o novem športnem parku, ki nam 
že sedaj omogoča odlične pogoje za delo 
in vadbo, pač pa o duhu, ki se je naselil v 
ta kraj. Govorim o zanosu glavnih klubskih 
akterjev, o veselju in strasti otrok in trenerjev, 
o krajanih, ki se ob čedalje večjem številu 
zgrinjajo na nogometne dogodke. Čarovnija 
je, da iz leta v leto rastemo in smo kot klub 
večji, pa ne samo po velikosti in številčnosti 
temveč po razmišljanju. Pred par leti sem 
del te zgodbe postal tudi sam. Na povabilo 
Završan Toneta, klubske legende in staroste, 
sem na začetku vodil mladinsko ekipo, 
kasneje pa sem pričel trenirati naše najmlajše 
nadobudneže (U-7), fante generacije letnik 
99 (sedanja ekipa U-10). Moje delovanje v 
klubu sedaj posega tudi na področje vodenja 
interesnih dejavnostih – mali nogomet, na 
OŠ Toma Brejca in OŠ Marija Vera s katerima 
je NK Radomlje lansko sezono pričel 
sodelovati. V klubu vodim dve selekciji, in 

sicer sem trener ekip U-9 in U-10, s katerima 
poskušamo osvojiti čim več nogometnega 
znanja z namenom, da bodo naši igralci imeli 
čim boljšo kontrolo žoge v igri. Poskušamo 
jim približati nogomet kot igro veselja in 
druženja. Iz njih želimo narediti osebnosti 
z vrednotami, ki jih bodo plemenitile in jim 
koristile tudi na nadaljnji življenjski poti, pa 
četudi le ta ne bo povezana z nogometom. 
Verjamem, da bodo ponosni na to, da izhajajo 
iz nogometnega kluba Radomlje ter da bodo 
naši najboljši glasniki. 
Vsako leto v naš klub pride na naše turnirje 
ogromno število različnih ekip, ki so željne 
pokazati svoje nogometno znanje, vendar 
tudi NK Radomlje poskrbi, da se naši fantje 
udeležijo različnih turnirjev, tudi v tujini. 
Fantje, ki tvorijo sedanjo ekipo U-10 so že 
prekaljeni borci, saj so lansko leto obiskali 
Beograd in si ogledali lovorike FC Crvene 
zvezde na štadionu Marakana ter se 
spoprijateljili z vrstniki iz nogometne šole 
Winner v Beogradu. Poleti so sodelovali na 
močnem turnirju v Avstriji pri Graškem klubu 
– FC GAK, kjer je sodelovalo kar 42 ekip, fantje 
pa so zasedli zelo solidno 13. mesto. 
V mesecu oktobru se je organizirala odprava 
NK Radomlje ekipe U-10 v Split, kamor smo 
šli z namenom obiskati ponos Dalmacije 
HNK Hajduk Split. Prvi večer po prihodu v 
Split smo izkoristili za večerni ogled mesta. 

Drugi dan smo si zjutraj ogledali prvenstveno 
srečanje njihove ekipe U-11, kasneje pa je v 
njihovem vadbenem centru tudi naša ekipa 
U-10 izvedla trening in preizkusila pogoje 
mladinske nogometne šole, v kakršnih vadijo 
hrvaški vrstniki. Sledilo je prosto popoldne 
za sprehod po splitskih ulicah. Žal v soboto 
ogleda članske tekme na Poljudu ni bilo, 
ker se je v zadnjem trenutku odločilo, da se 
bo tekma zaradi prenosa HTV-ja odigrala v 
nedeljo zvečer. Tako da je zvečer namesto 
ogleda tekme sledila večerja in počitek. 
Nedelja je bil dan, ko se je naša ekipa 
pomerila z vrstniki iz Splita in pri naših fantih 
se je videlo pravo vznemirjenje. Vsi so komaj 
čakali, da se tekma prične. Kljub burji, ki je 
oteževala igranje, je bila igra obeh tekmecev 
bojevita in s strani nasprotnika zelo agresivna, 
kar nam je povzročalo kar nekaj preglavic. 
Zaradi tega smo naredili več napak, kljub 
temu pa so naši fantje pokazali srčno igro in 
dostojno zastopali klubske barve. Na koncu 
je bil rezultat drugotnega pomena, štejejo 
pa izkušnje pridobljene v Splitu in doživetje, 
da smo bili gosti kluba s takšno tradicijo. 
Po tekmi smo si ogledali še kompleks 
vadbenega centra HNK Hajduk Split na 

Poljudu – garderobe, pokrito vadbeno halo, 
videli smo tudi vadbeni fitnness center in 
stali na osrednjem štadionu – Poljud. Po 
ogledu so nas povabili v press room, kjer 
nam je eden izmed starost Hajduka zelo 
doživeto predstavil in opisal zgodovino 
kluba in upam si trditi, da smo slišali tudi 
kakšno zgodbo o klubu, ki jo lahko slišiš le 
od takšnih klubskih legend. Ob tej priložnosti 
se v imenu kluba zahvaljujem vsem staršem, 
ki so tako ali drugače pripomogli, da so se 
fantom omogočila vsa ta doživetja. V klubu 
se zavedamo, da so starši pomembni steber 
delovanja kluba. 
Verjamem v naše delo in nadaljnje zastavljene 
cilje mladinske nogometne šole v klubu, saj 
želimo biti prepoznavna nogometna šola v 
tem prostoru, ki kali igralce, ki bi bili zanimivi 
tudi za prvoligaške ekipe. Vem koliko energije 
in truda vloži trener v trenažni proces ter 
koliko ponavljanj morajo izvesti igralci, da 
se to opazi na igrišču. Zavedamo se, da bo 
preteklo še mnogo ''Mlinščice'', a v klubu se že 
pojavljajo mladeniči, ki nam dajejo upanje na 
to. Torej z upanjem lahko zremo v prihodnost 
našega kluba. Fantje le tako naprej!
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Tisti, ki spremljate dogajanja na spletni strani  
NK Radomlje, ste že med aktualnimi novicami 
na portal lahko prebrali, da je NK Radomlje 
uspelo (skupaj z NK Domžale) pridobiti 
status soorganizatorja kvalifikacijskega 
turnirja Cordial Cup, ki velja za enega 
največjih in najbolj prestižnih nogometnih 
dogodkov za mlade nogometaše na svetu. 
Turnir bo potekal zadnji vikend v mesecu 
aprilu prihodnje leto na nogometnih 
igriščih v Radomljah in Domžalah. Ob tem 
moramo povedati, da je to edini turnir, ki 
bo organiziran na področju bivše skupne 
države, tako imamo lepo priložnost privabiti k 
sodelovanju tudi tradicionalno dobre ekipe iz 
Hrvaške, Bih in Srbije. 
Tekmovanje za pokal Cordial Cup je veliko 
tekmovanje mladih selekcij U11, U13 in 
U15 (po našem sistemu so to selekcije U10, 
U12 in U14) na katerem sodeluje več kot 
600 ekip iz cele Evrope in posebni gostje iz 
Južne Amerike ter Afrike. Lastnik licence in 
blagovne znamke sta HG Sportpromotion 
ter g. Hans Gruebler, ki je v avgustu tudi 
obiskal in pozitivno ocenil oba športna parka. 
Zmagovalec turnirja (v Radomljah bomo 
organizirali kvalifikacijski turnir za igralce 
U13 na velikem igrišču 11:11) se neposredno 
uvrsti na zaključni turnir v Kitzbuehlu. Za 
nogomet v Radomljah pa je pomembno, 
da z organizacijo kvalifikacijskega turnirja 

NK Radomlje soorganizator 
enega največjih turnirjev za 
mlade v Evropi

CORDIAL CUP

dobimo povabilo za eno ekipo na glavni 
turnir (Wild card) kamor bomo poslali našo 
ekipo cicibanov (U10). Finalno tekmovanje 
poteka vsako leto, zadnji ali predzadnji vikend 
v maju, v Kitzbuehlu ter okoliških mestih v 
Avstriji in prihodnje leto bodo organizirali že 
13. zaključni turnir po vrsti.
V svojem in imenu NK Radomlje 
obljubljam, da bomo z dobro organizacijo 
kvalifikacijskega turnirja izpolnili pričakovanja 
lastnika licence in da bo turnir v Radomljah 
postal tradicionalen. To pa bi zdajšnji in 
prihajajoči generaciji, naših nadebudnih 
nogometašev, pomenilo veliko in 
predstavljalo lepo priložnost za igranje in 
druženje z igralci v najmočnejših evropskih 
klubih. Pozivam trenerje in igralce ekip, ki 
bodo sodelovali, da se čim bolje pripravijo, 
vse ostale pa, da obiščete turnir in navijate za 
naše fante.

Zapisal: Boštjan Pavlič

Naš novinar se je ustavil na OŠ Preserje 
ter OŠ Marije Vere, kjer izvajamo krožek 
nogometa in zastavil nekaj vprašanj našim 
bodočim nogometašem.

Zakaj treniraš nogomet?
Timon: Ne vem. Ker me veseli, da se nekaj 
naučim in bi rad postal slaven. 
Žiga Ž.: Zato, da bi dobro igral.
Nedim: Zato, ker mi je dobro.  
Žiga: Meni tudi.
Nejc D.: Zato, da se ga bomo naučili in ko 
bomo veliki bomo imeli kaj delat. 
Tim: Ker bi se ga rad naučil igrat.
Anda: Mi je všeč.
Kdo je tvoj najljubši nogometaš?
Timon: Christiano Ronaldo.
Žiga Ž.: Henry. 
Nedim: Christiano Ronaldo.
Dejan: Nedim. 
Kdo pa je Nedim?  
Dejan: Tisti, ki ima rdeč dres.  
Pa poznaš še kakšnega nogometaša, ki ni 
iz te šole?  
Dejan: Ronaldo, Lionel,Messi.
Nejc D.: Luka Ivan Robič. 
Dino: A je lahko iz Barcelone? Messi.
Kaj je golavt?
Žiga Ž.: Golavt je takrat, ko ima golman žogo. 
Kaj pa je avtogol?  
Nedim: Če da igralec gol v svoj gol.

Moj prvi intervju 
(učenci OŠ 
Preserje in OŠ 
Marije Vere)

Žiga D.: Isto.
Anže: Autogol je takrat, ko je kot.
Kdaj pa je golaut? 
Žiga D.: Ne vem. Če svoj nogometaš, da žogo 
v svoj gol.  
Nik H.: Ko žoga uide čez gol.
Nik H.: Ko damo žogo na tla in izvajamo. 
Koliko časa že igraš nogomet?
Domen: Dolgo.  
Si brcal žogo že preden si začel vaditi 
nogomet v šoli?
Domen: Samo z dedijem na travi.
Žiga Ž.: Že eno leto. 
Novinar: Si začel že prejšnje leto? 
Žiga Ž.: Ja pri Lukatu.
Anže: Samo takrat, ko sem bil bolan nisem 
mogel.  
Potem že dva meseca?  
Anže: Ja.
Nejc: Eno leto.
V kateri državi bo SP v nogometu leta 2010? 
Domen: V Južni Afriki.
Žiga Ž.: Slovenija je premagala Ruse in že vem, 
da bo v Južni Afriki. 
Vid: Jooj.  
A bo v Afriki?  
Vid: Neee.  
Na Japonskem? 
Vid: Neee.  
V Sloveniji? 
Vid: Mogoče. 
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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) in trenerja Pustotnik 
Andraža. Sestavlja jo 20-25 otrok, ki obiskujejo 
prvi razred devetletke. Vadba poteka v okviru 
krožka na šoli in je namenjena vsem otrokom, 
ki se želijo pobliže 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.

U-6

V ekipi so: Anže Kosmač, Nace Kosmač, Tim Cetin, Mark 
Jerman, Bosan Dogandžič, Max Žibert, Maj Demšar, Dejan 
Marjanovič, Maks Vertnik, Miha Ocepek, Jan Čirič, Lev 
Tomše, Andrej Stražar, Timon Popelar, Nedim Ljubijankič, 
Miha Brumec, Matic Šuštar, Žiga Židan, Žan Oražem, Ožbej 
Marolt, Žan Martin Jeraj, Domen Flerin, Peter Kranjc, Žiga 
Kralj, Domen Kobalj.

Anže: Meni je moj oči povedal samo se ne 
spomnim več. 
Jan: V Afriki.
Kdo je najboljši slovenski nogometaš?
Maks: Christiano Ronaldo.  
Za koga pa igra Robert Koren?  
Maks: Ne vem.
Nedim: Tisti, ki je dal gol. Ko smo zmagal. 
Vid: Jaz nobenega ne poznam. 
Žan: Slovenskega ne poznam, poznam pa 
Ronalda.
Kaj je offside?

OŠ Marija Vera Oš Toma Brejca, 1.razred

Oš Toma Brejca starejšiOŠ Toma Brejca, 2-3.razred

Maks: Če golman poda svojemu nogometašu 
žogo in če zadane aut. To pomeni.
Timon: Če je en nogometaš preveč blizu 
golmana.  
Kateri igralec obrambni ali napadalec?  
Timon: Napadalec.  
Svoje ali nasprotne ekipe?  
Timon: Nasprotne.
Nik K.: Ko je en igralec prehitro šel h golu pa 
mu je podal, pa da je prepozno stekel, ko je 
bil ofsajd.
Kdo je kapetan v ekipi?
Žiga Ž.: Tisti, ki je največji.
Nedim: Tisti, ki ima kapetanski trak.  
Zakaj pa ima trak?  
Nedim: Da se ve, kdo je kapetan.  
Kje pa dobi kapetan trak?  
Nedim: Trener mu ga da.
Kaj si želiš za Miklavža, Božička?
Vid: Najrajši si želim eno plišasto igračko.  
Kaj pa žogo? 
Vid: Ja tudi.
Anže: Bom povedal dvoje. Kitaro pa boben.  
A žogo tudi? 
Anže: Ja.
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U-7

Stojijo: Žan Pirš, Aljaž Jeran, Ian juhant, Mojca Peterlin, 
Ian Cedilnik, Gaja Šalamun, Blaž Ložar, Vili Žorž, Nace 
Zupančič, Nik Hozjan, Luka Mlakar, Anže Židan, Jernej 
Prebil in Nik Vodišek-Smirčič
Čepijo: Anja Kaplja, Jaša Kern-Habat, David Jeretina, Armin 
Gromilič, Janez Popelar, Domen Ravnikar, Leon Kotnik, 
Maks Zvonc, Rok Pavlič, Kristian Resanovič, Nik Korošec, 
Tim Gajšek in Luka Mišurič

To selekcijo vodita trenerja Anžur Luka (licenca 
B) in Popelar Andraž. Ekipa je sestavljena iz 28 
igralcev, ki vadijo trikrat tedensko na igriščih 
NK Radomlje. Ekipa sodeluje v ligi U-7, ki jo 
organizira naša mladinska šola s sodelovanjem 
NK Šenčur. Vadba poteka po programu 
mladinske šole, ki temelji na nadgradnji 
osvojenega znanja v prejšnjem letu. V ekipi 
vadi tudi nekaj deklic in naš cilj je, da do 
prihodnje sezone formiramo celotno ekipo, ki 
bi nastopala tudi v ligaškem tekmovanju.

Stojijo z leve: Mežnar Urban, Ovca Žiga, Gavrilovič David, 
Kopitar Nejc, Hribar Matevž, Capuder Rok, Racaj Ron in 
trener Hribar Anže.

Je najmlajša ekipa v naši šoli, ki se že 
seznanja s prvimi nastopi v tekmovanju 
medobčinske nogometne lige. Tekmovanje 
poteka po turnirskem načinu tekmovanja. 
Prijavljeni imamo dve ekipi, ki igrata vsaka 
v svoji skupini. Njen trener je Hribar Anže 

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

LESTVICA 5. krog 24.10.09

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Komenda 12 8 3 1 25:6 27
2. Kalcer Vodoterm 12 8 3 1 28:9 27
3. Ihan 12 5 4 3 24:15 19
4. Kamnik 12 3 1 8 13:24 10
5. Roltek Dob 12 0 1 11 8:44 1

LESTVICA 4. krog 18.10.09

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Arne Tabor 69 12 12 0 0 69:5 36
2. Kalcer Vodoterm 12 6 1 5 27:20 19
3. FC Ljubljana 12 5 1 6 27:24 16
4. Brinje B 12 0 0 12 1:75 0

Klečijo z leve: Šaubah Domen, Sejfič Amar, Đuzič Anis, 
Koletnik Erik,  Vollmajer Jan, Vollmajer Nik, Šumah Andraž 
in Pergovnik Maj. V ekipi igrajo še: Blaževič Kristjan, Bregant 
Tilen, Kladnik Urban, Marinšek Mark.

Jan Weisseisen, David Domovec in Staš Grešak
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Vadba otrok v kategoriji U-9 poteka pod 
vodstvom trenerja Balutto Dušana (licenca 
B), ki je redno zaposlen v našem klubu. Tudi 
ta selekcija cicibanov uspešno tekmuje v 
turnirskem tekmovanju regionalne lige in 
predstavlja načrtno delo naše šole. Trenutno 
je v ekipi 14-16 otrok, ki se udeležujejo 
vadbe nogometa trikrat tedensko. V tej 
starosti dajemo velik poudarek na razvoju 
tehnike obvladovanja žoge, koordinacije 
gibanja ter druženju. 

LESTVICA 4. krog 24.10.09

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Domžale 12 10 1 1 76:10 31
2. Kalcer Vodoterm A 9 7 1 1 31:11 22
3. Kamnik 9 3 0 6 18:20 9
4. Vir 9 2 0 7 6:42 6
5. Mengo 9 1 0 8 5:53 3

Stojijo z leve: trener Balutto Dušan, Golob Žan, Stojanovič 
Aleksander, Zabavnik Matic, Žunič Gregor, Pajtak Jan, 
Kregar Miha, Osolin Jošt in Gregorin Simon.
Klečijo z leve: Zabukovnik Mark, Bojko Filip, Kunstelj Luka, 
Šalamun Luka, Tavčar Jan, Juhant Žiga in Markovič Igor.
V ekipi igrata še: Sladič Andrej in Peterlin Mojca.

U-9
Selekcija cicibanov U-10 že počasi kaže 
obrise začrtanega dela našega programa 
mladinske šole. Ekipa je zelo perspektivna 
in je danes že med najboljšimi v Sloveniji. 
Fantje se lahko povsem enakovredno kosajo 
s prvoligaškimi klubi, kot so Domžale in 
Interblock, in verjamemo, da je to generacija 
o kateri se bo še slišalo. Njen trener je 
Balutto Dušan. Aktivno je v vadbo vključenih 
14-16 otrok, ki zasedajo v svoji skupini prvo 
mesto. V tej starostni kategoriji se način 
tekmovanja spremeni, saj iz turnirskega 
preidejo na ligaško tekmovanje. V tej starosti 

U-10

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

morajo imeti otroci že določeno tehnično 
znanje, ki ga prikažejo na tekmah. Še zmeraj 
je v ospredju igra in sodelovanje s soigralci. 
Odnosi med soigralci so v tej starosti 
bistvenega pomena,  rezultat pa jemljemo le 
kot nagrado za dobro igro. Treningi potekajo 
trikrat tedensko.

LESTVICA 9. krog 07.11.09

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Vodoterm 8 8 0 0 46:3 24
2. Komenda 8 7 0 1 51:5 21
3. Kamnik 8 5 1 2 32:10 16
4. Roltek Dob 8 5 0 3 19:20 15
5. Termit Moravče 8 4 1 3 27:21 13
6. Interblock C 8 3 0 5 25:15 9
7. Vir 8 2 0 6 18:36 6
8. Ilirija 1911 B 8 0 1 7 5:55 1
9. Ihan 8 0 1 7 5:63 1
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Ekipo mlajših dečkov sestavlja 25-28 otrok 
rojenih leta 1997 in 1998. Njihova trenerja 
sta Pišek Uroš in Brumec Iztok, ki skrbita, 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 
tekmovanju, zimski ligi, turnirjih in prijateljskih 
tekmah. Ekipa se je lani uvrstila v 2. MNZ 

U-12

Stojijo z leve: trener Brumec Iztok, Kopitar Žan, Novak Anže, 
Burgar Blaž, Šuštar Janez, Emeršič Matic, Cerar Matej, Gere 
Andrej, Štruklec Luka, Levstek Jan, Marinšek Žiga, Zarnik 
Jan in trener Pišek Uroš.
Klečijo z leve: Kopitar Urban, Omerzel Peter, Klun Rok, 
Zupan Rok, Lužar Jaka, Belovič Rene, Škerjanec Jakob, 
Repanšek Urban, Marinšek Matic, Drev Nolde Žiga in 
Bojanc Klemen.
V ekipi igrajo še: Kokalj Erik, Zajc Tine, Brodar Jan, Kunstelj 
Matija, Faladore David.

ligo in se letos bori  za uvrstitev v 1. MNZ 
ligo mlajših dečkov, ki je tudi najvišji rang 
tekmovanja v tej starostni kategoriji.

LESTVICA 11. krog 14.11.09

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Bravo Belinka 44 39 3 2 156:23 120
2. Kočevje 44 36 4 4 132:29 112
3. Interblock B 44 34 1 9 151:43 103
4. Olimpija Ljubljana 40 20 7 17 89:51 67
5. Kalcer Vodoterm 44 18 10 16 83:67 64
6. Bela Krajina 40 17 4 23 74:101 55
7. Ilirija 1911 44 15 8 21 81:79 53
8. Arne Tabor 69 44 16 3 25 53:75 51
9. Kolpa 44 14 3 27 101:133 45
10. Livar I. Gorica 44 11 7 26 49:117 40
11. Slovan 44 10 6 28 53:138 36
12. Roltek Dob 44 5 2 37 39:205 17

Za ekipo starejših dečkov U-14, ki nastopajo v 
prvi ligi regionalnega tekmovanja redno vadi 
20-22 otrok pod vodstvom trenerja Ravnikar 
Francija (licenca A) in trenerja Obrstar Matjaža 
(licenca PRO). Vadijo štirikrat tedensko v 
zimskih mesecih kombinirajo  vadbo zunaj 
(na umetni travi) ter vadbo v OŠ Preserje. 
Poleg tehničnih zahtev v igri postajajo vedno 
bolj pomembne tudi taktične zamisli, ki jih 
poskušajo ustvariti v igri. Model igre te ekipe 
je predvsem kolektivna igra z določenimi 

U-14

Stojijo z leve: Pečnik Miha, Dolenc Gašper, Cerar Miha, Jurišič 
Matej, Martič Matej, Spahijaj Dardan, Dermastja Jaka, 
Štruklec Matej, Koletnik Matej, Domadenik Tim in trener 
Ravnikar Franci.
Klečijo z leve: Krpič Primož, Durmiševič Zenor, Petrovič Blaž, 
Karlošek Jan, Lovšin Matej, Primožič Tim, Železnikar Jaka, 
Letnar Jan, Vukovič Danijel, Posl Nejc in Potočnik Luka.
V ekipo so še: Premk Matic,Bešter Matic in Jakopin Janez.

tehničnimi in taktičnimi zahtevami. Cilj te 
selekcije je uvrstitev v najvišjo 1. slovensko 
ligo U-14 vzhod.

LESTVICA 11. krog 14.11.09

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kočevje 10 10 8 1 42:4 25
2. Ilirija 1911 10 9 8 1 34:3 25
3. Brinje 10 8 7 1 20:6 23
4. Roltek Dob 10 6 6 4 9:11 18
5. Kamnik 10 6 5 5 9:11 15
6. Kalcer Vodoterm 10 5 4 4 20:17 14
7. Arne Tabor 69 10 4 3 3 9:14 13
8. Zagorje 10 4 2 5 9:23 9
9. MNK Ljubljana 10 3 1 6 8:21 6
10. Šmartno 10 1 0 7 4:29 3
11. Livar I. Gorica 10 2 0 7 3:28 3
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Kadetska ekipa vadi pod vodstvom trenerja 
Obrstar Matjaža in v njej je aktivnih 22 fantov, 
ki vadijo štirikrat tedensko. Tekmujejo v 1. 
kadetski ligi in so trenutno na tretjem mestu. 
Način in zahteve treninga so prilagojene tej 
starostni kategoriji. Hitrost igre, kombinatorika 
in borbenost postajata prepoznavni način 
igre in zahteva za to selekcijo. 

LESTVICA 13. krog 14.11.09

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Bela Krajina 12 11 1 0 57:10 34
2. Ilirija 1911 12 7 3 2 33:11 24
3. Kalcer Vodoterm 11 7 1 3 27:16 22
4. Livar Brinje 11 6 2 3 25:20 20
5. Alfa 11 4 4 3 21:12 16
6. Šmartno 12 5 1 6 17:26 16
7. Jezero Medvode 12 1 4 7 13:36 7
8. Dolomiti Dobrova 11 1 1 9 6:33 4
9. Arne Tabor 69 12 1 1 10 5:40 4

U-16

Stojijo z leve: Mišljenovič Blaž, Grčar Matija, Iskra Mark, 
Beganovič Meris, Begič Emrah, Mali Denis, Jereb Luka, Zore 
Aleš, Janežič Matic in trener Obrstar Matjaž.
Čepijo z leve: Štefančič Aljaž, Gere Peter, Svetlin Klemen, 
Spahijaj Albion, Muratovič Fahrudin, Beganovič Amir, 
Robida Matic, Rahne Nik in Laznik Matic.
V ekipi so še: Jemec Simon, Klander Aleš, Urbanija Klemen, 
Čatipi Benjamin.

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 trenira pod budnim 
očesom Alibabič Elvira (licenca C), vadi do 15 
fantov. Treningi potekajo štirikrat tedensko 
na igriščih NK Radomlje. V zimskem obdobju 
pa izvajajo treninge zunaj ter uporabljajo 
telovadnico v šoli. Tekmujejo v regionalni ligi 
Ljubljana in trenutno zasedajo 7. mesto. Letos 
smo za kadete in mladince organizirali tudi 

U-18

LESTVICA 13. krog 14.11.09

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Livar Brinje 11 10 0 1 42:3 30
2. Bela Krajina 11 9 2 0 48:2 29
3. Ilirija 1911 11 8 0 3 18:15 24
4. Arne Tabor 69 11 6 1 4 24:13 19
5. Dolomiti Dobrova 11 6 0 5 24:15 18
6. Jezero Medvode 11 5 0 6 27:25 15
7. Kalcer Vodoterm 11 4 2 5 15:17 14
8. Alfa 11 4 2 5 28:17 14
9. Šmartno 11 3 0 8 14:54 9

skupne priprave v Lignanu, 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, Zupan Mitja, Borovci 
Aridon, Boštic Nejc, Janežič Žiga, Škorič Aleksander, 
Mladenovič Aleksander, Hribar Marko.
Čepijo z leve: Juhant Matic, Kerin Igor, Golubovič Gregor, 
Cerar Matic, Zore Rok, Destani Mentor in Cerar Klemen.
V ekipi igra še: Bevk Matej.
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Veteranska ekipa je jesenski del tekmovanja 
odigrala nekoliko slabše od pričakovanj. 
Kljub dejstvu, da so poškodbe in službene 
obveznosti precej zdesetkale ekipo in da 
nobene tekme nismo odigrali s popolno 
ekipo, se zavedamo, da bomo morali še bolj 
trenirati in preteči kakšen kilometer več, če 
se želimo enakovredno kosati s tekmeci. Na 
sestanku ob koncu sezone, so se igralci na 
pobudo selektorja Živka Josipovića odločili, 
da bodo vsako nedeljo dopoldne trenirali in 
se tako pripravljali na spomladanski del.
Moramo pa veterane pohvaliti za dobro 
sodelovanje in pomoč pri delovanju kluba. 

VETERANI

Stojijo z leve: Živko Josipović – vodja ekipe, Andrej Torkar, 
Tomaž Marinšek, Bogdan Mirnik, Andrej Juras, Janko 
Poljanšek, Miran Brolih, Andrej Mali, Bojan Melkić,
Čepijo: Ernest Kopitar, Feliks Vodlan, Brane Stojc, Đorđe 
Popović, Dušan Zaman, Aleš Orel, Iztok Lacijan,   Matej 
Rak, Robi Klopčič        ,
Manjkajo: Jure Kaplja, Matija Urbanija, Uroš Grošelj, Sašo 
Marinšek, Rastko Pergovnik, Boštjan Grošelj, Dore Stupica, 
Grega Repanšek, Andraž Popelar, Drago Zor, Iztok 
Brumec, Jože Herič, Primož Modrijan in Matjaž Marinšek

Nepogrešljivi so predvsem pri organizaciji 
vsakoletnega prvomajskega kresovanja in 
na tekmah prvega moštva, ko z veseljem 
poskrbijo za vse, kar je potrebno za dobro 
organizacijo prvenstvenih tekem.

Ko pogledamo nazaj moramo biti ponosni 
na sezono 2008/09, kjer je prvo moštvo, NK 
Kalcer Vodoterm, končalo na odličnem 3. 
mestu v 3. SNL Zahod. Predvsem izreden 
spomladanski del, v katerem smo izgubili 
le nekaj točk, je dvigoval pričakovanja in 
temperaturo pred začetkom nove sezone. 
Potem ko smo ekipo okrepili še z nekaterimi 
kakovostnimi igralci (Žeželj, Zager, Kokalj, 
Jakopič, Snoj, Damjanič, Bubnjič, Božnjak in 
Dželadini ) smo bili prepričani, da imamo 
ekipo za sam vrh ligaškega tekmovanja, kar se 
je tudi potrdilo na vseh prijateljskih tekmah. 
Praktično smo vse tekme z drugoligaši 
odigrali zelo dobro, jih večinoma tudi dobili 
in se popolnoma enakovredno kosali s 
tekmeci, ki že nekaj let igrajo v višjem rangu 
tekmovanja.
Vendar pa se je na žalost vseh simpatizerjev 
kluba, predvsem pa igralcev in vodstva kluba, 
prvenstvo začelo pod našimi pričakovanji. Že 
od prvega kola proti Dobu nismo bili pravi. 

Po nepotrebnem smo izgubili nekaj tekem 
in odločili smo se, da zamenjamo prvega 
trenerja Jožeta Prelogar. Dirigentsko palico 
je prevzel dolgoletni igralec našega kluba, 
Janez Hribar. Jesenski del smo nadaljevali po 
sistemu vroče-hladno, tako da smo končali 
na šestem mestu, s kar velikim zaostankom za 
vodilno ekipo Adrie iz Mirna.
V nadaljevanju sezone bomo nekoliko 
prevetrili ekipo in se kar najbolje pripravili za 
spomladanski del, v katerem lahko pridemo 
v sam vrh lestvice. Naš glavni cilj je graditi 
ekipo, ki bo v prihodnjih letih glavni kandidat 
za napredovanje v 2. SNL.

PRVO MOŠTVO NK Radomlje (člani) 

V ekipi so v jesenskem delu igrali: Vlado Karadžić, Niko Snoj, 
Jaka Kokalj, Marko Lunder, Darko Karapetrović,  Grega 
Zager, Uroš Juračič, Evzal Dželadini, Nimet Dželadini, Robert 
Lenček, Dražen Žeželj, Matic Seferević, Goran Miškič,  Jaka 
Jakopič, Janez Hribar, Andraž Pustotnik, Blaž Mohar, Jovan 
Vidović, Gašper Tomc, Domen Božjak, Lazar  Milenkovič,  
Asmir  Škrijelj, Gregor Kosec, Matic Šušerski, Elbasan Destani, 
Igor Damjanič, Matej Narat, Kristjan Vuk, Marko Bubnjič in 
Xhynet Cutra  
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LESTVICA 3. SNL ZAHOD, po 14. krogu 14.11.09

KLUB ŠT Z N P GR TČ

1. Adria 14 10 3 1 34:13 33

2. Roltek Dob 14 9 4 1 37:12 31

3. Brda 14 8 2 4 30:12 26

4. Jadran Dekani 14 7 4 3 19:13 25

5. AH Mas Tech 14 7 3 4 28:15 24

6. Kalcer Vodoterm 14 7 3 4 28:21 24

7. Kranj 14 7 3 4 25:21 24

8. Tolmin 14 5 4 5 22:24 19

9. Krka 14 4 2 8 17:18 14

10. Šobec Lesce 14 3 3 8 18:33 12

11. Kamnik 13 2 5 6 10:18 11

12. Jezero Medvode 13 2 4 7 14:34 10

13. Sava Kranj 14 3 1 10 13:34 10

14. Zagorje 14 2 1 11 11:38 7

ŽNK 
RADOMLJE

Skupaj z rastjo športnega parka v Radomljah 
se je porajala ideja o ustanovitvi ženske 
nogometne ekipe. Ob močni želji in pritisku 
na vodstvo s strani nogometa željnih 
punc pa se je ta ideja tudi realizirala. 24. 
avgusta 2009, so dekleta prvič obula svoje 
kopačke in začela s treningom pod okriljem 
trenerja Darka Karapetroviča in njegovega 
pomočnika Marka Lundra. Ekipa šteje 14 
deklet, s povprečjem 20 let, ki so izjemno 
nadarjena in perspektivna. Trenirajo dvakrat 
tedensko in drugo leto že ciljajo na žensko 
nogometno ligo. Zgovoren je tudi podatek, 

da so dekleta po 11-ih treningih odigrala 
prijateljsko tekmo z ŽNK Vir in zmagala s 3:2. 
Napredek se kaže iz treninga v trening, zato 
verjamemo, da se bo o naših dekletih še 
veliko pisalo, govorilo in slišalo.

Pripravila: Eva Cerar in Anže Hribar

Stojijo - od leve proti desni: Tina Grčar, Nina Jenko, Romana 
Rojc, Liza Penov, Eva Cerar, Katja Saksida, Bernarda 
Zalaznik.
Klečijo - od leve proti desni: Petra Kočevar, Katja Kočevar, 
Marija Lampe, Sara Jerebic, Tjača Kovač, Simona Kočar.
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Odlične predstave, prvega moštva NK Kalcer 
Vodoterm Radomlje ob koncu lanske sezone, 
so navdušile mnoge ljubitelje nogometa 
in v zraku je visela iniciativa, da se navijači 
organizirajo in še bolj izdatno pomagajo 
našim fantom k čim večjemu številu zmag. 
Na večnem derbiju v Dobu, ta je potekal 
konec aprila, se je zbralo več kot 300 
navijačev iz Radomelj, ki so popolnoma 
preglasili domače navijače in prav to tekmo 
lahko označimo kot rojstni dan navijaške 
skupine FC Mlinar. Na pobudo zagnanih 
bivših nogometašev našega kluba, Anžeta 
Hribar in Albina Cerar, se je na ali pa po tej 
tekmi ustanovila navijaška skupina. Ta se 
je hitro organizirala in na naslednjih dveh 
tekmah doma je več kot 50 Mlinarjev že 
spodbujalo naše nogometaše. Z navijaškimi 
rekviziti, klubsko himno in rumenimi majicami 
so dokazali, da so enotni in mislijo resno. V 
času nogometnih počitnic so nadaljevali z 
aktivnim zbiranjem članov, pisanjem novih 
pesmi, oblikovanjem majic, transparentov 
in zastav ter se dobro pripravili za novo 
sezono. Danes lahko rečemo, da smo prava, 
najštevilčnejša in najbolj glasna navijaška 
skupina v domžalsko kamniškem okolišu. Kot 
zanimivost lahko povemo, da ima navijaška 
skupina FC Mlinar predstavnike v obeh spolih 
in so predstavnice nežnejšega v navijanju 
popolnoma konkurenčna močnejšemu. 

FC MLINAR

Glavni cilji organiziranja navijaške skupine 
se kažejo predvsem v združevanju članov v 
smislu organiziranega športnega navijanja 
na tekmah, s poudarkom na kulturnem 
obnašanju in skrbi za razvoj in promocijo 
nogometa ter športnega parka v Radomljah.
Ob tej priložnosti bi radi povabili tudi nove 
člane, da se nam pridružijo in začnejo navijati 
za nogomet v Radomljah.
Za konec bi se radi zahvalili vodstvu kluba, ki 
nam je trdno stalo ob strani in podprlo našo 
idejo. V imenu vseh Mlinarjev obljubljamo, da 
smo pripravljeni, da pripeljemo NK Radomlje 
v drugo ligo in bomo s fanti tako v zmagah, 
kot tudi porazih. Da pa bi bili  še boljši in 
glasnejši, bi nam zelo prav prišla tribuna 
– verjamemo, da vodstvo misli podobno 
in bomo tako lahko že spomladi navijali z 
nekoliko višje osnove. 

Pripravila: Eva Cerar in Anže Hribar

Spletna stran NK Radomlje v decembru 
2009 praznuje svoj drugi rojstni dan v novi 
podobi. Seveda se tudi mi pomikamo v 
korak s časom in spletno stran vseskozi 
posodabljamo ter tako uporabnikom 
in obiskovalcem ponujamo vse več 
informacij, zanimivosti in novic povezanih z 
radomeljskim nogometom. Stran je, poleg 
že omenjenih lastnosti, dosegla največ na 
področju komunikacije s starši igralcev, ki 
trenirajo v naši mladinski nogometni šoli. 
Ker se zavedamo, da sta dandanes hitrost in 
podajanje informacij ključnega pomena pri 
organiziranju urnika nemalokatere družine 
oz. posameznika, se vse bolj trudimo podajati 
informacije v najkrajšem možnem času. 
Starši nadebudnih nogometašev lahko tako 
v vsakem trenutku na naši spletni strani 
preverijo termine treningov in tekem za vse 
starostne kategorije, prav tako pa so v stiku 
s svojimi nogometaši, ko se le-ti mudijo na 
pripravah ali gostovanju daleč stran od doma. 
Z vsakodnevnimi svežimi novicami smo želeli 
prikazati vsaj kanček tistega, kar smo sami 
doživljali na omenjenih dogodkih. 
Pa si poglejmo spletno stran NK Radomlje 
še skozi številke. V letu 2009 je v enajstih 

SPLETNA STRAN 
NK RADOMLJE

http://www.nk-radomlje.si

mesecih stran obiskalo slabih 120.000 
obiskovalcev. Vrhunec in najvišji obisk 
(približno 17.500 obiskov / mesec) je bil 
zabeležen v mesecu avgustu in septembru, ko 
je bila sezona vseh selekcij v polnem zagonu, 
v mesecih, ko ligaška tekmovanja počivajo pa 
obisk nikoli ni padel pod 6000 klikov/mesec. 
Na strani je registriranih 50 uporabnikov, ki 
pa jih bomo v prihodnosti poskušali vse bolj 
vključevati v našo spletno skupnost. 
Spletna stran po svojem obisku in 
popularnosti torej sledi prav vsem smernicam 
in trendom v našem nogometnem klubu in 
tako bo tudi v prihodnje, saj se še predobro 
zavedamo, da lahko tudi prek spleta veliko 
ponudimo vsem tistim, ki jih zanima 
radomeljski nogomet. Če imate kakršnekoli 
pritožbe, pohvale in predloge nam pišite na 
klub@nk-radomlje.si. Z veseljem vam bomo 
prisluhnili in poskušali storiti vse, da bo stran 
še boljša in prijaznejša za uporabnike. 
Sedaj pa takoj za računalnik in v internetni 
brskalnik vpišite www.nk-radomlje.si ter se na 
lastne oči prepričajte, če vse napisano drži. 
Drži? Če so Radomlje, potem drži!

Administrator: Uroš Juračič
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