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Spoštovani prijatelji 
NK Radomlje

Še malo in leto bo naokoli. Spodobi se in čas je, da naredimo 
inventuro ter pogledamo, kako smo krmarili v iztekajočem 
se letu. Vsi se zavedamo, da je bilo leto v marsičem težko 

in posebno ter nadvse sem zadovoljen, da se nismo ustrašili 
negativnih trendov v gospodarstvu ter naši družbi nasploh, 
ampak smo verjeli, da zmoremo in šli naprej. Nadaljevali smo s 
pisanjem naše zgodbe in naredili nekaj odločilnih korakov na 
poti do pravega nogometnega kluba. V letu, ko so mnogi klubi 
zabredli v velike finančne težave in komaj preživeli, nas sponzorji 
ter donatorji niso zapustili, tako da leto končujemo brez odprtih 
finančnih obveznosti in s popolnoma uresničenimi cilji, ki smo si 
jih postavili ob koncu lanskega leta. To je najlepši dokaz, da smo 
na pravi poti in obljubljam, da še nismo rekli zadnje besede. Delali 
smo, delamo in delali bomo tudi v bodoče – v dobro kluba in vseh 
igralk ter igralcev, ki trenirajo nogomet v Radomljah. Vsem, ki ste 
nam pomagali in mislili na nas, se v imenu kluba in svojem imenu 
iskreno zahvaljujem in se toplo priporočam tudi za vnaprej.

Danes je res lepo pogledati internetno stran našega kluba, prebrati 
Ekipo ali pa prebrskati spletne strani NZS in ugotoviti, da je naše 
prvo moštvo, po končanem jesenskem delu tekmovanja, na prvem 
mestu v 3. SNL zahod in da se povsem upravičeno spogledujemo z 
napredovanjem v višji rang tekmovanja. Iskrene čestitke fantom in 
strokovnemu štabu, ki so osvojili rekordnih 30 točk in si privoščili en 
sam prvenstveni poraz. »Kapo dol«, bi rekel Srečko Katanec. Prepričan 
sem, da imamo ekipo in da smo počasi zreli za korak, o katerem do 
sedaj nismo glasno razmišljali. 

Podobno veselje pa so nam privoščili tudi kadeti in mladinci, ki ravno 
tako zasedajo prvo mesto na skupni lestvici MNZ Ljubljana in so ob 
takšnem nadaljevanju tudi najresnejši kandidati za napredovanje v 2. 
SNL ligo, kar smo si v upravnem odboru postavili kot prvi cilj letošnje 
sezone. Mislim, da je za nadaljnji razvoj kluba in igralcev, 
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ki bodo prihajali iz naše nogometne šole zelo pomembno, da igramo 
v najvišjih možnih ligah in zagotovimo napredek tudi tistim najbolj 
nadarjenim, ki so do sedaj zapuščali naš klub, ker enostavno nismo 
bili konkurenčni. Še enkrat povem, da enostavno moramo vzgajati 
domače igralce in da je to tisto področje, kjer do danes še nismo 
naredili vsega kar bi lahko. Zaradi tega je uspeh kadetov in mladincev 
tako željan in potreben.

Posebej pa veseli dejstvo, da smo pri najmlajših že zelo pri vrhu in 
da lahko igramo enakovredno tudi z najboljšimi. Selekcija starejših 
dečkov bo ostala v 1. MNZ ligi, ekipa mlajših dečkov že nastopa v 
najvišji možni ligi in uspešno tekmuje z najboljšimi klubi v ljubljanski 
regiji, zelo dobro pa stojimo tudi pri vseh drugih selekcijah, kjer 
smo ne samo med najboljšimi, ampak tudi med najštevilčnejšimi, 
kar je za majhne Radomlje res lep uspeh. Še bolj celosten pristop, 
spodbujanje in grajenje tistih pozitivnih veščin ter sposobnosti, ki 
jih lahko omogoči le trening nogometa in predvsem biti drugačen 
od drugih klubov v okolici, so področja, kjer moramo delati še več in 
bolje. Verjamem, da imamo trenersko ekipo, ki je sposobna, zagnana 
in strokovna ter bo znala nadgraditi dosedanje delo .

Osnova za vse zgoraj navedeno pa so dobri pogoji za treninge in 
tekme. Z veseljem lahko ugotovimo, da je v tem letu veliko pridobil 
tudi Športni park. Nova cesta je odprta, pridobili smo začasno 
parkirišče zunaj parka, kar je nujno potrebno ob vseh velikih 
dogodkih, ki jih bomo prirejali v parku. Dokončali smo pomožno 
igrišče z naravno travo in uredili razsvetljavo, tako, da zdaj lahko 

treniramo zunaj tudi pozimi. Za naše zveste navijače smo postavili 
tribune, da bodo odslej lažje spremljali vsa dogajanja tako na 
glavnem igrišču kot tudi na umetni travi. Vsi, ki prihajajo v naš park 
so navdušeni nad pogoji, ki jih nudimo našim nogometašem in 
moramo biti ponosni na vse kar je bilo narejeno v preteklih letih. 

Res sem vesel in zadovoljen, da lahko delam z ekipo čudovitih ljudi 
in zanesenjakov, ki imajo radi nogomet in so pripravljeni pustiti srce 
na igrišču ali ob njem. Veste, tu ne gre za denar; gre za dušo in motiv 
narediti nekaj več kot je nujno potrebno.
 Ob tej priložnosti bi se posebej rad zahvalil vsem igralcem, ki se 
borijo za barve našega kluba in zaradi katerih delamo vse to, vsem 
trenerjem, ki imajo najtežjo nalogo, da poskrbijo, da so vsi igralci 
spoštovani, da napredujejo in dobivajo priložnosti za igro, vsem 
staršem, ki spodbujate svoje otroke in jih vozite na treninge in 
nenazadnje vsem prijateljem našega kluba iz Radomelj in okolice, 
ki nas podpirate in nam pomagate v naši zgodbi. Velika hvala 
Metodu, brez katerega te zgodbe ne bi bilo in vsem sponzorjem ter 
donatorjem, ki vam ni vseeno in ste tudi v teh časih z nami. Obljubim, 
da bomo s sredstvi, ki nam jih namenjate, ravnali smotrno in v dobro 
vseh nogometašic in nogometašev NK Radomlje.

Lepo praznovanje in veliko sreče, zdravja in nogometnega 
zadovoljstva v Novem letu

Predsednik NK Radomlje
Matjaž Marinšek

V letu 2010 smo v nogometnem klubu Radomlje vpeljali kar nekaj 
novosti in ena izmed njih je tudi uporaba članskih izkaznic. Te so 
namenjene vsem članom kluba (igralcem, staršem, trenerjem, 
navijačem, podpornikom, sponzorjem, oglaševalcem in donatorjem 
...). Odločili smo se, da izdelamo tri vrste članskih izkaznic in sicer: 
klasično člansko izkaznico v modri barvi, izkaznico za prijatelje 
kluba v srebrni barvi in pa izkaznico za sponzorje, oglaševalce in 
podpornike kluba v zlati barvi. Namen izkaznic je predvsem narediti 
klub prepoznaven širši javnosti, povečati pripadnost in pa ponuditi 
vsem članom kluba klubske ugodnosti. 

Klasična (modra) članska izkaznica je namenjena vsem, ki bodo 
vplačali letno članarino v vrednosti 20 EUR. Poleg izkaznice bodo 
prejeli tudi navijaški rekvizit, ob predložitvi izkaznice pa so upravičeni 
tudi do popusta pri najemu objektov - igrišč v Športnem parku 
Radomlje.

Kartica Prijatelj kluba (srebrna) je namenjena vsem, ki bodo vplačali 
letno članarino v vrednosti 40 EUR. Poleg izkaznice so na voljo 
vse ugodnosti kot pri klasični izkaznici, v ceno pa je vštet tudi 
BREZPLAČEN OGLED VSEH DOMAČIH TEKEM ČLANSKE EKIPE.

Kartica Podpornik kluba (zlata) je namenjena sponzorjem, 
oglaševalcem in donatorjem kluba. Več o oglaševanju, sponzoriranju 
ali doniranju klubu si lahko preberete na naslovu: http://www.nk-
radomlje.si/oglasevanje/.

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: Tone Završan, Matjaž 
Obrstar, Rastko Pergovnik, Sašo Marinšek, Mitja Jereb in Boštjan Pavlič

Sponzorji NK Radomlje: 

PRIJATELJ KLUBA

Članska izka
znica

Ime in priimek:

Podpis:

Številka
 izka

znice:PODPORNIK KLUBA
Članska izkaznica

Ime in priimek:

Podpis:

Številka izkaznice:ČLAN KLUBA
Članska izkaznica

Ime in priimek:

Podpis:

Številka izkaznice:
NK RADOMLJE

0000

Pridružite se več kot tristotim 
članom NK Radomlje in si 
tudi Vi priskrbite člansko 
izkaznico, ter koristite 
članske ugodnosti!
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Rajko – ste trener prvega moštva NK Radomlje; se lahko na 
kratko predstavite in poveste kaj več o sebi in svoji 
športni poti?
Leta 1969 sem začel svojo nogometno pot v NK Rudar Trbovlje, 
kjer sem igral za vse mlajše klubske slekcije in bil državni 
reprezentant v pionirski in mladinski selekciji. Naslov državnega 
prvaka sem s člansko ekipo Rudarja osvojil leta 1979 pod taktirko 
današnjega trenerja Interblocka dr. Zdenka Verdenik. Za Rudar sem 
nastopal v drugi jugoslovanski ligi, v katero se je ekipa Rudarja 
nekajkrat uvrstila in tudi nekajkrat izpadla. To je bila res posebna 
liga in izkušnje iz takšnega tekmovanja mi zelo koristijo tudi 
dandanes. Dokaj zgodaj sem se podal v trenerske vode in - kot 
zanimivost - bil trener v Radomljah že pred več kot petnajstimi leti. 
Kmalu po delovanju v Radomljah in Kamniku je prišlo vabilo NK 

Rajko Jeršin

Intervju s trenerjem prvega moštva 
NK Radomlje

Factor in na Ježicah sem nekako našel svoj dom. Tam sem deloval 
12 polnih let, treniral vse selekcije, bil nekajkrat državni prvak in 
pripeljal prvo ekipo v štirih letih iz tretje v prvo ligo. 

Kateri so vaši največji igralski in trenerski uspehi?
Kot že rečeno, smatram za največji igralski uspeh igranje v drugi 
jugoslovanski ligi za ekipo Rudarja iz Trbovelj. Ta ekipa je bila v 
tistih časih med štirimi ali petimi najbolje organiziranimi in tudi 
najkvalitetnejšimi klubi v Sloveniji.

Kot trener pa smatram, da je največji uspeh uvrstitev Interblocka 
v 1. SNL ligo praktično s samimi igralci, ki smo jih vzgojili na Ježici. 
Deset let sem bil tudi trener državne reprezentance (kadeti, mladinci 
in mlada reprezentanca), kjer sem imel priložnost delati z večino 

zdajšnjih državnih reprezentantov. NK Factor je bil res klub na mestu 
in imel sem priliko spoznati pravo profesionalno trenersko delo doma 
in v tujini. Skupaj z zdajšnim pomočnikom Matjaža Keka Milanom 
Miklovičem sva precej potovala po svetu (Irska, Nemčija, Anglija in 
Italija) in se učila evropskega nogometa tudi od velikih evropskih 
trenerjev (Marcelo Lippi). Z različnimi ekipami smo se udeleževali 
največjih evropskih turnirjev in v zadovoljstvo mi je, da smo bili 
enekovredni tudi najboljšim. S kadetsko ekipo sem recimo igral tudi 
proti ekipi Milana, ki jo je takrat vodil legenda italijanskega nogometa 
Franco Baresi.

Kako ste prišli v Radomlje in kaj vas je prepričalo v to 
odločitev?
V Radomlje me je pred kakšnim letom povabil g. Zvone Slobodnik, 
ki je bil takrat tehnični vodja kluba. Vedno sem si želel delati v 
klubu, ki ima jasno vizijo in ambicije narediti nekaj več. Pritegnili 
so me izredni pogoji za delo (menim, da takšnih nimajo niti vsi 
prvoligški klubi) in korektnost vodstva kluba, ki je vedno držalo 
besedo, česar prepogosto nismo deležni v slovenskem nogometu.

Kako ste zadovoljni z igrami in rezultati vaše ekipe v 
jesenskem delu tekmovanja?
Nič ni tako dobro, da ne bi bilo lahko še boljše. Rezultatsko smo 
jo zelo dobro odnesli, čeprav na nekaterih tekmah nismo bili 
optimalni. Ob tej priložnosti bi čestital igralcem in se jim zahvalil 
za borbenost in profesionalen odnos. Želim si predvsem v miru 
delati z igralci. Verjamem v delo na dolgi rok in čutim, da lahko 
ti igralci še ogromno napredujejo in da so sposobni pokazati 
še več. Potencial za napredovanje vidim predvsem v taktični 
pripravljenosti ekipe. S fanti smo ogromno delali, saj smo priprave 
začeli že 10. julija in ni bilo malo dni, ko je večina oddelala tudi po 
dva treninga dnevno. Rezultat je samo odraz in logična posledica 
vsega tega. 

Kakšni so odnosi v ekipi in kako obvladate toliko različnih 
karakterjev igralcev in pogledov na nogometno igro ?
Mislim, da smo v zadnjih mesecih vzpostavili pravo hierarhijo v 
ekipi in točno se ve kdo kaj dela. Igralci morajo verjeti v to kar 
delamo na treningih in imam občutek, da je temu tako. Ker so tudi 
rezultati dobri, imamo v ekipi dobro vzdušje in zelo motivirane 
igralce. Pomaga tudi dovolj širok igralski kader in pravo razmerje 
med mlajšimi in izkušenejšimi igralci.

Dandanes poznamo veliko nasprotnikov treniranja in igranja 
na umetni travi. Kakšno je vaše mnenje?
Vem, da je stroka deljena. Moje mnenje je, da je umetna trava nujno 
potrebna in ne predstavljam si priprav in treniranja v jesenskih in 
zimskih mesecih brez možnost uporabe le-te. Če je trava kvalitetna 
in redno vzdrževana, mislim, da možnost poškodb ni prav nič večja 
od možnosti poškodbe na naravni travi. Potrebno je poskrbeti za 
pravo obutev, dobro strokovno delo in težav s poškodbami bo manj. 
V Radomljah fantje zelo lepo skrbijo za igrišča in imamo popolne 
pogoje za delo.

Nekateri navijači niso  zadovoljni s tako imenovano obrambno 
igro (oziroma nenapadalno igro), ki smo ji bili priča predvsem 
na začetku prvenstva. Kaj lahko poveste o tem?
Conski način branjenja je sestavni del igre vseh vrhunskih ekip. 
Odločil sem se, da najprej uredimo stvari, ki niso povezane s 
posestjo žoge. Zakaj? Nikoli na nobeni tekmi ne moreš igrati 
tako, da nasprotnik ne bo prišel pred tvoja vrata in te ogrožal. Če 
imaš organizirano obrambo, imaš manjšo verjetnost, da dobivaš 
gole (letos samo jih prejeli najmanj v ligi, sedem). Mislim, da je 
to urejeno in funkcionira zelo dobro. Zdaj iz te cone poskušamo 
prihajati v napad. V napadu igramo lahko z dolgimi globinskimi 
podajami po tleh ali po zraku in z vodenjem. Tudi v teh elementih 
smo že naredili korak naprej. Najbolj zahtevna pa je igra kratkih 
pasov in pa razvoj igre iz cirkulacije, kjer moramo še veliko narediti. 
Igra kratkih pasov, kot jo igra Barcelona, so sanje vsakega trenerja. 
Veliko tega delamo na treningih, ampak potrebno bo še nekaj časa 
in individualnega napredka igralcev, da bomo to dejansko igrali 
tudi na tekmah.

Igrati s kratkimi pasi v napadu in hkrati s cono v obrambi je fizično 
zelo naporno in zahteva veliko energije in moči. Zato igralci 
večkrat ostanejo na svoji polovici in se ne vključujejo v napadalne 
akcije ali pa izpadejo iz igre v napadalni polovici, ker enostavno 
nimajo dovolj moči za hitro vračanje. Zaradi teh zadev večkrat 
prihaja do občutka, da nismo dovolj napadalni. Ampak na teh 
stvareh delamo in verjamem, da bomo naredili korak naprej že v 
spomladanskem delu prvenstva.

Kaj ta ekipa potrebuje, da se bomo veselili tudi ob koncu 
prvenstva in kaj potrebujemo za obstanek v 2. SNL ligi, v 
kolikor nam to uspe?
Verjamem v to ekipo in vem, da lahko obdržimo prvo mesto. 
Mislim, da je ekipa sposobna ostati tudi v drugi ligi in rad bi, da to 
uspe tem fantom. Potrebovali bi mogoče še kakšnega napadalno 
usmerjenega igralca in upam, da se bo Robi (o.p. Lenček) čim 
hitreje pripravil in uspešno vrnil na zelenice.
Res mi je v veselje delati s temi fanti. Vedno, ko se po naporni 
tekmi spočijem in naspim, se zavedam, da je to - to in da so 
fantje pravi. Sem pa, kot vsak človek, včasih tudi nervozen in pod 
pritiskom in vsem se opravičujem za kakšno bolj trdo besedo v 
takšnih situacijah. 
 
Bi še, za konec, še kaj želeli sporočiti vsem prijateljem NK 
Radomlje?
Naj bodo potrpežljivi in verjamejo v to ekipo. Zavedam se, da 
je biti jesenski prvak velika odgovornost in da bodo vsi dali svoj 
maksimum proti nam. Obljubljam, da bomo dali vse od sebe in se 
dobro pripravili na prvenstvo. Ne smemo biti obremenjeni s prvim 
mestom, ampak moramo biti to kar smo in prepričan sem, da tudi 
rezultat ne bo izostal. Vsi lepo vabljeni v Športni park.

S trenerjem prvega moštva se je pogovarjal
Sergej Mostnar
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Izteka se četrto leto odkar ste se aktivirali v NK Radomlje. Kako 
ocenjujete pretekla štiri leta in narejeno v tem obdobju. Ste 
zadovoljni?
Moram reči, da sem izredno zadovoljen in vesel, da nam je uspelo 
narediti skoraj vse, kar smo si zastavili za cilj leta 2007. Športni 
park v Radomljah stoji in vsi obiskovalci so navdušeni in v en glas 
poudarjajo, da imamo že danes enega najlepših nogometnih 
centrov v Sloveniji. Delamo z otroki, imamo najštevilčnejšo in dobro 
organizirano otroško ter mladinsko nogometno šolo. Lep je tudi 
pogled na lestvico 3. SNL zahod, kjer NK Radomlje vodi na lestvici ... 
Seveda pa Slovenci raje vidimo kozarec pol prazen kot pa pol poln in 
smo vzgojeni tako, da raje brskamo po tem, česar nam še ni uspelo 
narediti in kaj še ne deluje tako kot bi lahko. Tudi pri nas je še veliko 
dela in marsikaj se da narediti še bolje. Zavedam se, da vsak, ki dela - 

Intervju s predsednikom 
NK Radomlje

Matjaž Marinšek
dela tudi napake, vendar popolnoma zaupam ekipi, ki dela v klubu in 
obljubljam, da bomo s podobnim zagonom delali tudi v bodoče.

Zanimivo je, da uspevate in gradite naprej tudi v teh težkih 
časih, ko v gospodarstvu in naši ljubi državi ne cvetijo rožice. 
V nasprotju z mnogimi drugimi nogometnimi klubi kar dobro 
plavate in kot slišim, niste v rdečih številkah. Kako vam to 
uspeva in kakšni so načrti za v bodoče – lahko pričakujemo 
nadaljevanje zgodbe?
Popolnoma se strinjam – časi so zelo težki in vedno težje je priti do 
denarja. Težko je reči kakšni bodo naslednji koraki in zelo verjetno 
bomo morali potegniti ročno zavoro, da vlak ne bo ušel v napačno 
smer. Proračun kluba se je v preteklih letih precej povečal in paziti 
moramo, da bomo imeli stvari pod kontrolo in pojedli le toliko, 

kolikor bo skuhano. Zaenkrat nam uspeva sproti pokrivati obveznosti 
in res je, da nismo nikomur nič dolžni. Imamo ambiciozne načrte tudi 
za prihodnost in na vseh treh temeljih bomo gradili tudi v bodoče.

Ob tej priložnosti bi se v imenu kluba in svojem imenu rad zahvalil 
vsem sponzorjem in donatorjem, ki pomagate in sodelujete z nami. 
Prepričan sem, da imamo med vsemi nogometnimi klubi največje 
število podpornikov, ki po različnih poteh pomagate, da lahko 
pišemo to zgodbo. Novoletni koledarji, članarina, del dohodnine, 
ki nam jo namenjate, oglasne table na igrišču in obisk tekem ter 
prireditev  v športnem parku so potrdilo, da imajo ljudje radi ta šport 
in nam tudi v teh časih stojijo ob strani in pomagajo nogometu v 
Radomljah. Seveda pa se moram še enkrat zahvaliti Metodu Cerar 
in njegovemu podjetju Kalcer brez katerega vse skupaj ne bi bilo 
možno.

Zadnje čase se veliko govori o drugi ligi. Mlinarji že nekaj časa 
skandirajo o tem, vsa nogometna srenja vidi Radomlje v višjem 
rangu tekmovanja. Po jesenskem delu imamo 4 točke prednosti 
pred zasledovalci. Kaj lahko poveste o tem tekmovalnem cilju?
Pred leti sem se temu vprašanju izmikal z odgovorom, da nas čas 
še ni prišel in da moramo najprej narediti športni park ter imeti 
infrastrukturo, ki nam bo omogočala igranje na višjem nivoju. Danes 
težko odgovorim na podoben način. Druga liga je izziv in mislim, 
da se je ta ekipa sposobna uvrstiti v višji rang tekmovanja. Želim 
pa zelo jasno povedati, da temu cilju ne bomo podredili celotnega 
delovanja kluba. Proračun za prvo ekipo je jasno določen in v teh 
okvirih bomo ostali. Verjamem v fante in strokovno vodstvo, ki so si 
priborili jesenski naslov in prepričan sem, da s poljubom sreče lahko 
naredimo ta korak. Še enkrat pa zagotavljam, da bomo tudi v drugi 
ligi igrali s podobnimi finančnimi sredstvi (seveda, če jih bomo uspeli 
zagotavljati tudi v bodoče) in da bomo delali na dolgi rok. Nobena 

katastrofa ne bo, če se v drugo ligo ne uvrstimo, oziroma, če se v 
drugi ligi ne bomo obdržali. Delati moramo strokovno in dobro ter 
graditi ekipo, ki bo na dolgi rok igrala organiziran in všečen nogomet.

Gospod predsednik, mi prosim dovolite še eno malo 
provokativno vprašanje. Kako to, da dolgoletne alfe in omega 
NK Radomlje, Zvoneta Slobodnik, ni več v klubu?
Moram reči, da mi je žal, ker Zvone ni več aktivno vključen v 
delovanju kluba. Veliko dobrega je storil za nogomet v Radomljah 
in bil dolga leta gonilna sila vsega, kar se je dogajalo in to resnično 
cenim. Do različnega pogleda je prišlo po porazu v tretjem kolu 
spomladanskega dela prvenstva, ko je dan po končani tekmi 
prišel s predlogom, da takoj zamenjamo članskega trenerja sicer 
nepreklicno odhaja, v kolikor tega ne storimo. Predloga o zamenjavi 
trenerja nisem sprejel ker enostavno mislim, da prepogoste 
menjave trenerjev niso prava in dolgoročna rešitev. Ker je moje 
mnenje, nekaj tednov po tem dogodku, potrdil tudi Upravni odbor 
NK Radomlje, smo se odločili, da nadaljujemo z g. Jeršinom kot 
prvim trenerjem ekipe.

Morda še eno provokativno vprašanje. Govorili ste, da morajo v 
prvi ekipi igrati predvsem domači fantje in da boste pomladili 
ekipo. Ko danes pogledamo sestavo prvega moštva ne moremo 
potrditi, da je temu res tako. Vaš komentar ...
Prav gotovo je to področje tisto, kjer nam še precej manjka. V 
letošnjem letu smo sicer priključili prvemu moštvu štiri mladince, ki 
prihajajo iz našega mladinskega pogona. Res je, da razen Destanija, 
niso debitirali na prvenstveni tekmi, vendar so zraven in pridno 
trenirajo ter igrajo tekme v kombiniranem moštvu. Po mnogih 
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letih je priložnost v vratih dobil Uroš Juračič in to lepo izkoristil. 
Nekaj smo naredili, vendar se je še enkrat pokazalo, da enostavno 
moramo pripeljati kadete in mladince v vsaj drugo NZS ligo, kar bo 
omogočala boljši in stalen pritok naših igralcev prvemu moštvu. 
Morali se bomo tudi povezati s kakšnim klubom iz nižje lige, kjer se 
bodo lahko mladi igralci kalili in igrali tekme. Je pa to področje, ki 
sem ga morda malo podcenil. Igranje v 3. SNL ligi ni mačji kašelj in 
brez potrebnih izkušenj se je mladim fantom zelo težko prebiti v prvo 
ekipo. Na tem moramo delati več in bolje. Razmišljamo tudi o prijavi 
še ene ekipe v tekmovanje MNZ Ljubljana, kjer bi predvsem mladi 
igralci dobivali priložnost za igro. Trenutno je to zaradi precej togih 
predpisov nogometne zveze zelo oteženo, verjamem pa, da bomo 
našli pravo rešitev. Svojega mnenja nisem spremenil in še vedno 
verjamem, da mora v ekipi igrati vsaj nekaj fantov iz domače sredine.

Kako ocenjujete delo mladinske nogometne šole in kako ste 
zadovoljni z napredkom mladih nogometašev?
Pred začetkom jesenskega dela tekmovanja smo se odločili 
za določene spremembe v organizaciji naše nogometne šole. 
Izkazalo se je, da je imel Matjaž Obrstar veliko preveč obveznosti 
in nalog ter tako enostavno ne more biti povsod. Zato smo se 
odločili, da v klub pripeljemo še enega profesionalnega trenerja 
– g. Ljuba Modrijan, ki je prevzel vodenje in treniranje mladinske 
ekipe in je odgovoren za strokovno delo vseh ekip, ki že igrajo 
na celotnem igrišču (starejši dečki, kadeti in mladinci). V bistvu 
smo mladinski pogon razdelili na otroško mladinsko šolo, ki jo 
vodi Matjaž Obrstar in mladinsko šolo nogometa, ki jo vodi Ljubo 
Modrijan. Z veseljem lahko ugotovim, da imamo v NK Radomlje 
redno zaposlene kar tri trenerje, kar zagotavlja kontinuiteto in 
tisto največ, kar lahko nudimo našim mladim nogometašem. 

Zagotavljam vam, da klubov s tremi profesionalci v mladinskem 
pogonu v Sloveniji ni več prav veliko. 

Rad bi izkoristil to priložnost in pohvalil prav vse trenerje, ki delajo v 
našem klubu. Vsi se izobražujejo (na nedavnem seminarju za licenco 
A je imel NK Radomlje najbolj številčno udeležbo), profesionalno 
opravljajo svoje delo in predvsem delajo z iskricami v očeh – za 
dobro vsakega otroka in našega kluba. Vem, da so pravi temelj vsega 
kar počnemo in jim popolnoma zaupam. 

Kaj pa rezultati mlajših selekcij – ste zadovoljni?
Še enkrat povem, da me rezultati ne zanimajo kaj preveč. Želim si 
le, da pridemo v najvišje lige in omogočimo, da fantje, in v bodoče 
tudi dekleta, igrajo v najvišjih ligah. Zdi se mi pomembno, da igramo 
težke tekme in merimo moči z najboljšimi. Seveda moramo razumeti, 
da smo majhna sredina in da vsaka generacija pač ne bo mogla 
konkurirati tistim najboljšim, ki imajo veliko večje baze igralcev. 
Mi moramo ustvarjati dušo in klub, kjer se bodo naši igralci dobro 
počutili. 

Tudi rezultati niso slabi. Mlajše selekcije (vse do U 12) so v samem 
vrhu v svojih skupinah. Selekcija mlajših dečkov (U 12) igra v 
najmočnejši ligi v Sloveniji in verjamem, da se bomo obdržali v ligi. 
Tudi za starejše dečke lahko zagotovim, da bomo ostali v 1. MNZ ligi. 
Glavni cilj sezone pa je uvrstitev kadetov in mladincev v višji rang 
tekmovanja. Odločili smo se, da bomo temu cilju podredili vse. Višji 
rang tekmovanja bo prinesel veliko vsem nadaljnjim generacijam, ki 
prihajajo, in omogočal, da bo veliko več fantov ostalo v nogometu 
tudi v tistih najbolj kritičnih letih. Trenutno smo na drugem mestu in 
verjamem, da bomo spomladi naredili tudi ta korak.

V letu, ki se izteka ste organizirali tudi velik mednarodni turnir 
Cordial Cup. Kako je s tem turnirjem v prihodnjem letu?
Lastnik licence, g. Gruebler, je bil izredno zadovoljen z organizacijo 
našega kvalifikacijskega turnirja za mlajše dečke. Vse je šlo kot po 
maslu in vsem staršem ter trenerjem, ki ste pomagali pri organizaciji, 
gre iskrena zahvala. Prav tako je naša selekcija (lanska U 10), skupaj 
s starši in vodstvom ekipe, odlično zastopala NK Radomlje na 
zaključnem turnirju v Kitzbuehlu. Rezultat vsega omenjenega je, da 
smo tudi v prihodnjem letu pridobili pravico za organizacijo Cordial 
Cup turnirjev za selekciji U10 in U12 ter povabilo za eno selekcijo na 
zaključni turnir v Kitzbuehl.

Kvalifikacijska turnirja bomo organizirali v Radomljah prvi vikend 
v maju (7. in 8. maj) in obljubljam, da bosta to ena najmočnejših 
turnirjev v Sloveniji za te starostne kategorije. Za vse Radomljane pa 
lep športni dogodek in prijetno druženje. 

Kaj pa ženska nogometna ekipa?
Kakor lahko vidite na sliki v nadaljevanju tega biltena tudi ta 
zadeva deluje. Vsak začetek je težak ampak mislim, da je usmeritev 
prava. Punce pridno trenirajo, napredujejo in so prave članice NK 
Radomlje. Njihovo pripadnost klubu smo najbolje videli in izkusili na 
Prvomajskem kresovanju, kjer so imenitno poskrbele, da nismo bili 
lačni in žejni. Punce hvala lepa in se priporočamo tudi za naprej. 

Dobro se moramo pogovoriti, kaj želimo v bodoče. Trenutno dekleta 
ne igrajo v tekmovalnem sistemu nogometne zveze in popolnoma 
spoštujem njihovo odločitev. Pomembno je, da delajo to kar želijo in 
v čemer uživajo. V kolikor bodo izrazile željo po tekmovanju, jih bomo 
seveda podprli in jim to tudi omogočili. Verjetno pa bo prvi korak 

formiranje dveh selekcij, kar bo omogočalo lažje delo na treningih in 
hitrejše napredovanje. 

Kaj bi za konec želeli sporočiti prijateljem NK Radomlje?
Martin Luther King je svoj znamenit govor začel: »I had a dream!« 
Tudi sam sem imel sanje in ko sem se zbudil naslednjega dne, sem 
bil prepričan, da so to samo sanje. Športni park in pravi nogometni 
klub sta bila tako zelo daleč, nedosegljivo daleč. Ampak, če v nekaj 
res verjameš, potem se to po navadi tudi zgodi. »Impossible is 
nothing«, bi rekli pri Adidasu.

Ponosen sem na to, kar smo naredili in na vse sodelavce ter prijatelje, 
s katerimi smo skupaj hodili po naši nogometni poti. Ne morem 
našteti vseh, ampak hvala lepa prav vsem in vsakemu posebej, ki ste 
pomagali in bili v oporo.
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Kotiček za zgodovino

NK Radomlje od 1972 - 1986

Čeprav se je nogomet v Radomljah igral tudi pred drugo 
svetovno vojno in so bili nogometaši organizirani v športno 
društvo že leta 1934, za ustanovitveno leto NK Radomlje 

štejemo leto 1972.

Takrat se je skupina zanesenjakov (Miha Grošelj, Rudi Pirš, Viktor 
Osolin, Miran Jereb, Štefan Kren, Janez Pirc in še nekateri drugi) 
odločila, da ustanovi Nogometni klub Radomlje. Prvi predsednik 
kluba je bil g. Viktor Osolin iz Rov. Klub se je leta 1975 vključil v 
Športno društvo Radomlje. Tedaj so ugotovili, da je nogometna 
sekcija najbolj delavna in aktivna in tako ostaja vse do danes.

Prvo nogometno igrišče so naredili na bivšem skladišču tovarne 
Stol, na katerem so igrali le dve leti. Pozneje so to igrišče prepustili 
Športnemu društvu Virtus, sami pa zgradili novo igrišče na 
Kočarjevem zemljišču,ki je zelo blizu današnjemu športnemu parku. 
Takratno igrišče je bilo brez spremljajočih objektov, tako, da so se 
nogometaši preoblačili kar v kleti kulturnega doma v Radomljah in 
se s kolesi ali avtomobili vozili na igrišče.

Za prvo generacijo nogometašev, ki so začeli z nastopanjem v 
uradnem tekmovanju leta 1973, so pod vodstvom trenerja Hođe 

igrali: Rudi Pirš, brata Marolt, Miro Milutinovič, Roman Andrejka, 
Janez Pirc, Miha Kren, Miran Jereb, Rudi Kramar, Štefan Kren, Miro 
Marčun in drugi. 

Ker so bili v Radomljah dobra klapa že takrat, so kmalu v svoje vrste 
privabili tudi Dušana Pirša, Doreta Kočarja in Janeza Kramarja iz 
Induplatija iz Jarš ter Toneta Završana iz Črnuč. Zgradili so ekipo, ki je 
bila kmalu strah in trepet v celotni ljubljanski kotlini.

Generacija v kateri so pod vodstvom g. Raškoviča igrali: Ciril in Metod 
Marolt, Tine Žabnikar, Božo Cerar, Ernest Pančur, Miran Jereb, Tone 
Završan, Zvone Mlakar, Tone Pernek, Drago Žinič, Janez Kramar, 
Dušan Pirš, Dore Kočar, Janez Kramar in Darko Orešnik (slika 1) je leta 
1976 osvojila prvi pokal, ki še danes krasi vitrine NK Radomlje.

Kot zanimivost lahko povemo, da je bilo že takrat potrebno 
stimulirati kakšnega igralca, da je dal vse od sebe. Prvi nogometaš, 
ki za Radomlje ni nastopal brezplačno, je bil Božo Cerar (odlični 
napadalec iz Doba, ki stoji kot četrti z leve) in je imel za vsak doseženi 
zadetek obljubljeno kosilo pri Repanšku.

Slika1 - NK Radomlje (1976)

Za prvim predsednikom NK Radomlje, g. Osolinom, sta klub nekaj 
časa vodila g. Miha Grošelj in za njim g. Justin Hrovat. Leta 1979 pa 
je vodenje kluba prevzel g. Franc Pohlin, ki je ostal predsednik do 
leta 1985. 

Generacija, ki je v Radomlje prinesla prvi pokal, je počasi odhajala, v 
prvo ekipo pa so se vključevali igralci, ki so konec sedemdesetih let 
in v začetku novega desetletja, krojili sam vrh ljubljanske nogometne 
podzveze. Posebno zanimivi so bili lokalni derbiji z NK Mengeš in 
NK Kamnik, ki so bili vedno tudi zelo dobro obiskani. Takrat so na 
Kočarjevem travniku igrali: brata Pančur, Darko Orešnik, Brane Škraba, 
Jože Mali, Dare Hrastar, Danilo Avguštin, Slavko Bizjak, Edo Tekavc, 
Tone Šuštar, Janko Malner.

V tistih letih je Tone Završan (ki je mimogrede zbral večino teh 
informacij) ob tem, da je vodil člansko ekipo, zelo intenzivno delal 
z mladimi (slika 2) – Mladinska selekcija NK Radomlje (1979): Stojijo 
z leve: Repanšek Aljaž, Završan Tone, Repanšek Jure, Glinšek Matjaž, 
Mali Marjan, Levstek Matija, Lederer Tomaž, Stefanovič Darko; Čepijo 
z leve: Kržičnik Tomaž, Hrovat Justin, Sajovic Alojz, Repanšek Grega, 
Ulčar Darko, (ni podatka), Repanšek Uroš in še mlajšimi (slika 3) – 
Pionirska selekcija: Stojijo z leve: Završan Tone, Laznik Gregor, Kren 
Aleš, Petkičić Slaviša, Kveder Duša, Novak Franc, Repanšek Toni; Čepijo 
z leve: Gorza Borut, Jereb Ivo, (ni podatka), Kosmatin, Kren Gregor, 
Završan Marko, Pohlin Marko, Slaviša Petkičić. 

Takrat je bil sistem tekmovanja popolnoma drugačen od današnjega. 
Namesto današnjih 10 starostnih kategorij se je takrat nastopalo 

samo s pionirsko in mladinsko selekcijo. Lahko si predstavljate, kako 
velike so bile razlike med 9 ali 10 letnimi fantiči in 15 letnimi fanti, 
ki so takrat nastopali za isto ekipo. Vendar so se vedno znova našli 
pravilni recepti in zametki mladinske nogometne šole v Radomljah 

Slika 2 - Mladinska selekcija NK Radomlje (1979)

Slika 3 - Pionirska selekcija (1979)
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Slika 5 - Govor na prireditvi ob odprtju igrišča (1984)

Slika 6 - Otvoritveno srečanje NK Radomlje : NK Virtus (1984)

so bili postavljeni. Mnogi od teh fantov so v naslednjih letih počasi 
prihajali v prvo moštvo NK Radomlje in uspešno igrali tudi za takratne 
višjeligaše, NK Virtus in NK Domžale (Lederer, Lipovšek, Hribar, Mlakar). 
Tone se spomni, da so vsi klubi zelo radi sprejemali v svoje vrste fante 
iz Radomelj, ker so bili ti dobro tehnično podkovani in lepo vzgojeni. 
Mnogi se spomnijo, da je trener v Radomljah vedno zahteval, da se igra 
od noge do noge in da se žoga ne nabija na pamet.

Igrišče na Kočarjevem travniku je bilo majhno, ozko in brez 
spremljajočih objektov. Četudi je imela družina Kočar precej 
razumevanja za šport (v imenu kluba najlepša hvala) ta infrastruktura 
ni bila trajna rešitev. Takratnemu predsedniku in vodstvu kluba ni 
preostalo drugega, kot da poiščejo še tretjo lokacijo za igrišče. 

Slika 7 - Ekipa za pokalno srečanje z NK Koper (1986)

Slika 8 - Mladinska ekipa v sezoni 1986/87

Slika 4 - Dela na garderobah (1984)

Leta 1984 se je klub preselil na novo lokacijo (staro zemljišče Emone 
Ljubljana), kjer so zgradili, za tiste čase zelo lepo in kakovostno 
igrišče ter povsem spodobne garderobe, ki jih NK Radomlje 
uporablja še danes. Zahvala za pridobitev zemljišča in vseh dovoljenj 
gre pokojnemu gospodu Bregantu iz Radomelj, ki je odločilno 
pripomogel k temu, da se je klub uspešno preselil na novo lokacijo. 

Tudi to igrišče je bilo narejeno z ogromno udarniškega in 
prostovoljnega dela. Delali so nogometaši, njihovi starši in sorodniki, 
navijači. Vsi so delali za kakšno klobaso in pivo (slika 4 ). Veliko
podjetij je pomagalo s storitvami, kakšna inštalacija je bila narejena 
'na fuš in malo po domače', da je bilo ceneje. Leta 1984 je bilo 
igrišče registrirano in odprto (slika 5) z otvoritveno tekmo med NK 
Radomljami in NK Virtusom (zmagalo je domače moštvo z rezultatom 
1:0) (slika 6). 

Zelo uspešnega in zagnanega predsednika g. Franca Pohlina, je 
leta 1985 zamenjal njegova desna roka in dolgoletni igralec NK 
Radomlje, g. Dušan Pirš, ki je zavihal rokave in še nadgradil delo v 
klubu. Leta 1985 je NK Radomlje kupil prvi kombi s katerimi so igralce 
vozili na tekme. V klub so pripeljali tudi novega trenerja članskega 
moštva, g. Franca Blejca (klicali so ga Baron) iz Jarš. Vrhunec 
takratne članske generacije je bila pokalna tekma z NK Koper, ki 
so jo odigrali leta 1986. Po zelo enakovredni igri (čeprav je Koper 
takrat igral v medrepubliški ligi), so Radomljani izgubili po streljanju 
enajstmetrovk. Takrat so za Radomlje igrali (slika 7): Stojijo z leve: 
predsednik Dušan Pirš, kapetan Danilo Avguštin, Marjan Lipovšek, 
Frenk Hribar, Marjan Tekavc, Felči Vodlan, Slavko Košir, Mile Stankovič, 
Aleš Kren, trener Franc Blejec ; Čepijo z leve: Darko Orešnik, Edo 
Tekavc, Živko Josipovič, Janko Malner, Tomaž Lederer, Stojan Petkičič, 
Jure Kaplja in Rudi Suban.

Tone Završan se je v tistih letih popolnoma posvetil delu z mladimi 
in zgradil zelo dobro mladinsko ekipo, ki je v sezoni 1986/87 osvojila 
drugo mesto v 2. SNL ligi. Igralci iz te generacije (slika 8): Stojijo z 
leve: Borut Gorza, Matija Urbanija, Dragan Rankovič, Franci Zobavnik, 
kapetan Matjaž Marinšek, Franci Stupica, Sašo Jeretina, Mare Završan, 
trener Tone Završan; Čepijo z leve: Rajko Hrovat, Brane Stojc, Dušan 
Pirš, Rafko Andrejka, Dušan Narat, Uroš Grošelj, Stane Gabrič in Vlado 
Grčič, so bili v prvih letih po osamosvojitvi nosilci igre generacije, 
ki je NK Radomlje leta 1993 pripeljala v 2. SNL ligo, kar do danes 
predstavlja največji uspeh kluba.

Nadaljevanje sledi...

Zapisal: Matjaž Marinšek

Pripis: Avtor članka se opravičuje, če kakšen zapis ni popolnoma 
natančen in če kakšno ime pomotoma oziroma in zaradi nepopolno 
zbranih informacij ni prišlo na seznam. Najlepša hvala g. Francu 
Cerarju za napisane besede, g. Tonetu Završan za zbiranje slik in 
informacij in vsem, ki ste prijazno pripomogli, da smo lahko sestavili 
ta članek.
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Intervju z našimi najmlajšimi

Veliki odgovori malih nogometašev!
Na katerem igralnem položaju igraš?
Nedim: Napaaaad .
Andrej: Leva obramba, levi bočni.
Lev: Napadalec.
Bojan: Obramba.
Domen: Včasih v napadu, včasih v obrambi, 
včasih sem v golu, včasih sem pa bočni.
Timon: Jaz sem ponavadi v obrambi.
Matic: Jaz ne vem, ker še nimam dresa.
Dan: V obrambi.
Žiga: Na sredini, v napadu ali pa v golu. 
Največkrat v golu.
Mark: Sredina.
Tim: Golman.

Kako to, da igraš na tem igralnem 
položaju?
Nedim: Ker tako reče Andraž (o.p. Trener).
Andrej: Ja, jaz sm bil včasih v golu »ful« 
dober, potem sem imel pa norice, pa nisem 
več tako dober, potem sem bil pa dober v 
obrambi in sem se za obrambo odločil.

Imaš kaj navijačev?
Nedim: Jaaaaaa, moj oči, pa mami, pa bratec 
in sestra.
Andrej: Ne vem.
Domen: Ja, mamico pa očija
Timon: Skoraj nič, mami pa očija, to je vse.
Matic: Jaz še nisem bil na tekmi.
Žan: Ja, mami me pride gledat.
Dan: Moja mami pa oči, kdaj pa kdaj pa tudi 
dedi in babi.

Žiga: Dedi pa babi, pa mami, mami bolj 
malokrat, pa babi.
Tim: Ja, drugi, ki ne igrajo.

Za kateri klub navijaš?
Nedim: Real Madrid, ker je Ronaldo najboljši 
strelec.
Andrej: Za Radomlje in za Barcelono, za 
Barcelono ker je Messi tam.
Lev: Za Barcelono.
Bojan: Tudi za Barcelono.
Domen: Real Madrid, zaradi Ronalda.
Timon: Maribor, ker so bili že v ligi prvakov.
Žan: Jaz za Interblock.
Dan: Za Radomlje.
Žiga: Jaz za Ajax in Barcelono.

Za katero državo navijaš?
Nedim: Slovenijo!
Andrej: Slovenijo!
Lev: Argentino.
Bojan: Argentino.
Domen: Slovenijo, ker Zlatan in Birsa igrata.
Timon: Slovenijo, ker tam Iličič igra, pa 
Handanovič.
Dan: Argentino, Argentino.
Žiga: Jaz sem nor na Španijo.

Kateri je tvoj najljubši igralec?
Nedim: Ammm, Ronaldinho.
Andrej: Mislim, da Messi.
Lev: Messi. Ker zna zelo dobro preigravati in 
je dosegel veliko golov.

Mark in Tim Lev in Bojan

Andrej in Nedim

Bojan: Tudi Messi.
Matic: Messi.
Žan: Moj bratranec.
Dan: Meni se zdi da Messi.
Žiga: Meni tudi.

Kaj je Offside?
Nedim: Takrat, ko je igralec sam pred golom 
in ni ob njem nobenega igralca, ki bi ga 
lahko dohitel.
Andrej: Še nisem slišal za to.
Lev: Takrat, ko ima igralec žogo in strelja z 
nekje kjer je offside. 
Domen: Da si tako, ti nekdo poda, pa ni 
nobenega igralca pred teboj v času podaje.
Timon: Če si sam pred vratarjem in si v tistem 
položaju.
Žan: To mi je bratranec nekaj govoril ampak 
se ne spomnim. Ne vem.
Tim: Če so tukaj igralci, potem tisti ki je tam, 
ne sme biti pred nasprotnikovim golom.

Kdaj je avtogol?
Nedim: Takrat, ko daš sam sebi gol.
Andrej: Ja, takrat.
Bojan: Ko ima žogo vratar in jo poda 
obrambnemu igralcu.
Timon: Da si daš sam sebi gol.
Matic: Če da igralec svojemu vratarju gol.
Dan: Avtogol je to, da tvoj igralec ponesreči 
zabije sam sebi gol.
Žiga: Da si sam gol zabiješ.
Tim: Če da Domen meni gol.

Kdaj je žoga v avtu?
Nedim: Ko nabiješ v avt.
Andrej: Ko nabiješ vstran, tam, kjer je črta za avt.
Lev: Takrat ko jo brcnemo v avt in nato vržemo 
z roko.
Domen: Ko žoga prečka črto.
Žan: Ko nekdo ne ustavi žoge ob beli črti.
Dan: Če prečka črto, belo.
Mark: Ko gre žoga čez to belo črto tukaj.

Zakaj moramo imeti nogometaši obute 
ščitnike in kopačke?
Nedim: Zato, da če te kdo v nogo brcne, da ti 
nič ni. 
Andrej: Zato, da se ne poškodujemo.

Lev: Zato, da se poznamo med seboj, da vemo 
katerega poklicati, kopačke zato da boljše 
udarimo žogo, ščitnike pa zaradi poškodb.
Domen: Zato ker dajemo glavce, pa zato, 
ker nas vlečejo za dres in brcnejo v nogo, ko 
igramo obrambo.
Timon: Da se ne poškodujemo.
Matic: Drese imamo zato, da vemo iz katere 
ekipe smo.
Žan: Zato, da ne boli, če te kdo brcne, kopačke 
pa zato da ne drsi.
Dan: Zato, da nas kdo ne udari.
Žiga: Zato, da nam kdo ne naredi luknje ali pa 
modrice s kopačkami.
Tim: Zato, da smo opremljeni in da se ne 

Dan in Žiga Domen in TimonMatic in Žan

poškodujemo, pa da nismo nagi in da se nam 
navijači ne smejejo.

Koliko sodnikov je na igrišču?
Nedim: Trije, dva stranska pa glavni. Aja ne, 
štirje, en je za menjave.
Andrej: Meni se zdi, da so štirje.
Lev: Trije.
Bojan: Trije.
Domen: Štrije, glavni pa stranska.
Timon: Pa tisti, ki daje gor menjave in minute 
podaljška.
Matic: Pet.
Žan: Štirje.
Dan: Štiri, dva stranska, en glavni potem pa 
še en, za menjave in da pokaže koliko je še 
minut do konca.
Mark: Dva stranska, pa glavni, pa eden, ki 
kaže koliko je podaljška.
Tim: Mi imamo enega.

Zakaj imajo sodniki zastavice?
Nedim: Zato, da pokažejo, kdaj je offside, kdaj 
je avt ...
Lev: Da, pokažejo kot in avt.
Žiga: Za offside.
Mark: Da povejo kje je offside.
Tim: Da povejo in pokažejo za koga je avt 
in kot.

Kdo je tvoj najljubši trener?
Nedim: Andraž.
Andrej: Andraž.
Lev: Andraž
Bojan: Ja, Andraž.
Domen: Andraž.
Timon: Andraž.
Matic: Andraž.
Žan: Meni je Andraž in pa moj bratranec, ki 
me je kar veliko naučil, ko sem bil star 6 let.
Dan: Andraž.
Žiga: Andraž pa tut Luka.
Mark: Andraž.
Tim: Andraž pa Uroš.
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Predstavitev

Nogomet za najmlajše (šolski nogomet)

Poleg vseh selekcij, ki delujejo v klubu imamo za 
najmlajše organizirano tudi vadbo nogometa v šolah. 
Tako kot se razvijajo ekipe in starejše selekcije temu 

sledimo tudi na šolskem področju najmlajših nogometašev. 
V sklopu nogometa za najmlajše združujemo v tem letu šest 
osnovnih šol na katerih je aktivnih preko sto otrok, ki iz tedna 
v teden pridobivajo nova znanja. Šole na katerih delujemo so 
naslednje: OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Marije Vere, OŠ Toma 
Brejca, OŠ Polje, OŠ Vodice ter podružnična šola v Utiku. Z 
letošnjim letom smo svoje delovanje razširili še na tri šole. Na 
njih delujejo naši trenerji z ustrezno trenersko licenco potrjeno 
od Nogometne zveze Slovenije. Naj poudarimo, da na vseh 
šolah poteka vadba za otroke brezplačno. 

V življenju sta me poučevala, da naj bom zmeraj odkrit z 
vama in da za vsak problem obstaja rešitev... Upam, da ne 
bosta jezna name, ko bosta prebirala to pismo ...

Se spomnita naše zadnje tekme ta vikend, ko sta me prišla vsa 
navdušena gledati in spodbujati? 
No ..., moram vama naprej povedati, da zelo cenim vajino prisotnost 
in spodbujanje, vendar sta zadnjič pretirala s tem in me spravila v 
neroden položaj pred soigralci, trenerjem, vodstvom in publiko ... 
Kje? Kdaj?
Spomnita se napada, ko sem po dvoboju z nasprotnikom iz 
neposredne bližine vrat poskušal zadeti gol in zgrešil ... Še vedno mi 
odzvanja v ušesih vajino kričanje in žaljenje obrambnega igralca, ki 
me je ob tem oviral in sodnika, ki je to dovolil in ni zapiskal prekrška 
nad menoj, vendar nista bila ona kriva, kriva je bila moja nerodnost.
Se spomnita, ko sta vpila name, da naj tečem za žogo in naj pokrijem 
Petrovega igralca? No ..., trener mi je naročil drugače. Medtem, ko 
sem se zmedel, koga naj pokrijem, je »moj igralec« dosegel gol 
za nasprotnika, takrat pa sta pričela vpiti name, zakaj nisem bil ob 
svojem igralcu in preprečil zadetek in na vratarja zakaj udarca ni 
obranil. Našemu trenerju sta tudi napravila krivico, ko sta pričela vpiti 
nanj, ko se je odločil, da me zamenja. Moram vama povedati, da si 
naš trener tega ni zaslužil, saj je zelo dober trener in dober človek, ki 
ga imamo vsi zelo radi, predvsem pa mu zaupamo. Vedeti morata, da 

Pismo mladega nogometaša

Draga oči in mami!

je naš trener le prostovoljec, ki prihaja na trening po svoji redni službi 
in podarja svoj prosti čas za delo z nami. Zakaj to počne? Ker ima rad 
nogomet in nas. Zelo mi je bilo nerodno pred vsemi poslušati vse to 
iz vajinih ust. Na poti domov nista z menoj spregovorila niti besedice. 
To me je zelo bolelo. Verjetno sta bila razočarana nad menoj, ker mi ni 
uspelo doseči gola. Verjemita mi, da sem se trudil po najboljših svojih 
močeh, da bi dobro igral, da bi dosegel gol in da vaju nebi razočaral. 
Vsi na igrišču se trudimo narediti najboljše. V igri ni bil kriv nasprotnik, 
ki me je oviral, da bi dosegel gol, ni bil kriv sodnik, ki ni dosodil 
prekrška nad menoj in ni bil kriv trener, ki me je zamenjal ... temveč 
sam, saj nisem posebno nadarjen igralec in verjetno nikoli ne bom 
postal zvezda, vendar jaz ljubim nogomet, želim igrati nogomet, 
želim tekmovati in želim se zabavati v družbi z mojimi prijatelji iz 
ekipe, ne glede na to ali sem uspešen ali ne, saj je nogomet konec 
koncev le igra za zabavo. Pomagajta mi, spodbujajta me, bodita 
mi pozitiven vzor v odnosu do športa, navijanju, v odnosu do ekip, 
sodnikov, trenerja in drugih ... skratka bodita mi pozitiven vzor v 
vsem. Navijajta zame in predvsem za ekipo, pomagajta trenerju in 
vodstvu in vsi vam bomo hvaležni.
Upam, da vaju nisem razočaral s tem pismom, še bolj pa s tem, da 
verjetno nikoli ne bom postal nogometna zvezda.

Rad vaju imam! Vajin nogometaš

Poudarek na vadbi je predvsem na učenju osnovnih tehničnih 
elementov v nogometu (na nekaterih šolah tudi drugih športov) 
ter na razvijanju splošne motorike. Glede na to, da poteka vadba v 
času podaljšanega bivanja je prisotnost na vadbi skoraj 100% kar 
je pogoj za napredek. Staršem pa s tem ostane tudi dovolj časa za 
popoldanske aktivnosti in druženje.

Program dela na šolah je usmerjen v navajanje na zdravo življenje, 
vzgojo volje pri telesnih in psihičnih naporih, navajanje na 
medsebojno sodelovanje v skupini in še posebej v pripravljenost 
na vključevanje v proces treninga, utrjevanje interesa za športe 
z žogo in delovnih navad, pridobivanje ustreznega teoretičnega 
znanja, razvijanje in oblikovanje fizičnih ter psihičnih lastnosti, 
specifičnih sposobnosti za reševanje enostavnih tipičnih igralnih 
situacij in samostojno ustvarjalno reševanje nalog ter pridobivanje 
igralnih izkušenj v različnih igralnih oblikah in pogojih.

Z našim delom poskušamo otrokom pričarati lepoto nogometne 
igre ter ostalih športov z žogo in hkrati v prijetnem vzdušju podati 
nekaj smernic in znanj, ki jih bodo lahko uporabili v prihodnjih 
letih.

Otroci poleg rednega programa vadbe nogometa razvijajo 
osnovno motoriko z in brez žoge, opravljajo naloge za športno 
značko nogometaša, igrajo prijateljske tekme z ostalimi osnovnimi 
šolami (na tekmi se otroci pokažejo svojim staršem), sodelujejo na 
igralnih dnevih …
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PredstavitevPredstavitev

Liga U7

V letošnjem šolskem letu obiskuje interesno dejavnost Nogomet 
27 prvošolcev. To je največ odkar smo pred štirimi leti na naši šoli 
začeli s to dejavnostjo v prvih razredih. Učenci se poleg nogometa 
spoznavajo še z drugimi športnimi vsebinami kot so: atletika (atletska 
abeceda, teki, meti, štafetne igre, …), gimnastika (prevali, skoki na 
mali prožni ponjavi, preskoki, …), košarka in hokej. Vse to se izvaja 
z namenom pridobitve široke motorične osnove, navajanja na 
samostojnost in rednega ukvarjanja s športom.

 Trener Uroš Juračič

 Trener Tomaž Pajnič

Prva vrsta: Klemenc Anže, Vrbinc Marcel, Hrovat Tim, Škorjanc Nejc, 
Šarec Matevž, Romšak Tim, trener Pajnič Tomaž, Blagus Basarič 
Patrick, Tome Vid, Dodik Aljaž, Krivič Eman, Osolin Luka, Vrenjak Lev
Druga vrsta: Ličen Tim, Kržičnik Matej, Rokavec Miha, Močnik 
Martin, Mavčič Tadej, Škerjanec Gašper, Černivec Žiga, Nartnik Jaka, 
Hribar Luka, Močan Domen, Vital Krivic Maj, Zvonc Rudi
Manjkajoči igralci: Novak Luka, Juras Matic, Drulič Denis

Vratarji

U-6

Liga za najmlajše se že drugo leto odvija pod okriljem NK 
Radomlje in NK Šenčur. Tudi letos smo v mesecu oktobru 
odigrali prva dva kroga na igrišču NK Radomlje v Športnem 

parku ter nadaljevali v balonu NK Šenčur. Začetki in prvi koraki v 
nogometu so seveda najlepši in tu je liga U-7 pokazala, da je tisto, 
kar najbolj potrebujejo naši najmlajši. V njej se otroci spoznavajo 
s tekmovanjem na nogometnem igrišču in hkrati z nastopanjem 
pred starši v tekmovalnem vzdušju. Kako pomembna stvar je to 
za otroke vemo vsi, zato si vsi akterji želimo, da bi jim pričarali z 
igralnimi dnevi kar najlepša doživetja. Želimo si, da bi otroci stopili 
na igrišče z namenom prikazati svoje pridobljeno znanje in ob 
pozitivni podpori staršev odšli s tekme dobro razpoloženi in polni 
novih izkušenj.

Poleg spoznavanja s pravili, sodniki, različnimi tekmovalnimi 
površinami, otroci srečajo nove prijatelje in razvijajo nova poznanstva 
z otroci iz drugih klubov in krajev. Letos sodeluje v ligi 12 ekip iz 
ljubljanske in gorenjske medobčinske zveze, kar pomeni, da je v 
tekmovanje vključenih okoli 150 otrok, ki vsake dva do tri tedne 
odigrajo na igralnem dnevu po dve tekmi. Naj omenimo, da so poleg 
številčnosti otrok v naši ligi pomembne tudi naslednje stvari, ki dajejo 
ligi še dodaten čar:
- rezultati se beležijo, toda lestvica se ne vodi,
- nagrade za sodelovanje v ligi dobijo vsi sodelujoči in ne samo 

najboljši,
- sodelujejo lahko klubi iz različnih MNZ (Medobčinskih 

nogometnih zvez).

Zadovoljstvo se kaže v številčnosti prijavljenih ekip ter sodelujočih 
otrok, hkrati pa velik interes ob prijavi ekip v ligo. Glede na pozitivne 
izkušnje in pohvale vodij ekip bo liga nadaljevala tradicijo tudi 
naslednje leto z željo, da bo še bolj zanimiva ter prijetna za vse.

Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem sodelujočim ekipam in 
njihovim vodjem, ki usmerjajo otroke k igri nogometa, staršem pri 
njihovem spodbujanju ter vsem, ki so pripomogli, da liga postane to 
kar je (sodniki, oskrbniki igrišč, organizatorji, uprave klubov …).

Nogometno ekipo sestavlja 11 igralcev (10 igralcev in 1 vratar). Večina 
je torej igralcev. Kako pa je s tem enim – vratarjem?

Nogometni vratarji smo vedno nekaj posebnega. Največkrat smo 
opaženi, ko se kateremu od nas pripeti napaka oziroma kadar v 
obup spravljamo napadalce nasprotne ekipe in s svojimi obrambami 
dvigujemo navijače s svojih sedežev. Nekateri pravijo, da smo padli z 
lune, saj se sami nikdar nebi postavili pred žogo, ki nemalokrat leti proti 
golu z veliko hitrostjo. Ampak vendarle je tudi v tem nekaj resnice. 
Vsekakor smo vratarji nekaj posebnega, saj lahko v nogometu le mi 
posredujemo z rokami in ravno tu je čar tega »vratarskega poklica«. 
Marsikdo se za vratarja odloči z mislijo, da če bo stal v golu ne bo 
utrujen, vendarle pa temu le ni tako. Vratarji vseh ekip NK Radomlje 

(skupno nas je več kot 25) obiskujemo poleg treningov z ekipo, tudi 
posebne treninge za vratarje, ki so namenjeni predvsem učenju in 
izboljšanju splošne koordinacije, motorike in gibčnosti ter učenju 
in izboljšanju tehnike vratarja - navajanje na žogo, tehnika lovljenja, 
polaganja ... in še in še. Tako torej vidimo, da tudi vratarji, za dobro 
opravljeno delo, potrebujemo vse tisto kot igralci in še nekaj več. Če 
pa temu rečemo, da smo padli z lune, pa naj tako tudi ostane.
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Predstavitev

Prva vrsta: Aleksander Begič, Tevž Kruhar, Nace Kramberger, Pia 
Kočevar, Žan Martin Jeraj, Matic Poličnik, Jonas Stein, Žan Oražem, 
Matic Drev
Druga vrsta: Bojan Dogandžič, Mark Jerman, Andrej Stražar, Nace 
Kosmač, Tim Cetin, Jan Weisseisen, Dejan Marijanovič, Timon Popelar, 
Žiga Židan, Nedim Ljubijankič, Dan Urbanija, Lev Tomše, Trener 
Andraž Pustotnik
Manjkajoča igralca: Jošt Fatur, Domen Kobal

U-7 Trener Andraž Pustotnik

Prva vrsta: Kristian Resanovič, Ian Juhant, Luka Zore, David Jeretina, 
Jaša Kern Habat, Anže Židan, Ian Cedilnik, Tim Cerar, Nik Korošec, 
Leon Kotnik, Domen Ravnikar
Druga vrsta: Trener Luka Anžur, Maks Zvonc, Staš Grešak, Nik Hozjan, 
Tim Gajšek, Luka Mlakar, Denis Adrović, Jošt Repanšek, Nace 
Zupančič, Vili Žorž, Jernej Prebil
Manjkajoča igralca: Nik Vodišek Smirčič, Matic Cerar

U-8 Trener Luka Anžur

Predstavitev

LESTVICA 4. krog, 19.10.2010 - skupina 5

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Vodoterm A 12 10 1 1 43:7 31
2. Komenda 12 6 3 3 29:11 21
3. Vir 12 5 2 5 25:23 17
4. Termit Moravče 12 0 0 12 0:56 0

LESTVICA 5. krog, 23.10.2010 - skupina 9

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Vodoterm B 12 10 1 1 50:7 31
2. Interblock 12 10 1 1 46:17 31
3. FC Ljubljana 12 4 0 8 27:35 12
4. Kamnik B 12 4 0 8 16:42 12
5. Roltek Dob 12 1 0 11 11:49 3

Ekipo U-7 sestavlja 24 otrok – 23 fantov in ena deklica in to je 
najmlajša ekipa, ki trenira v našem klubu. Mladi nadebudneži so 
zelo navihani, predvsem pa so željni nogometnega znanja, kar se 
odraža v rednem prihajanju in zavzetosti na treningih ter srčnosti in 
požrtvovalnosti na tekmah. V teh nekaj mesecih treningov so se iz 
otrok, ki tečejo istočasno vsi na žogo razvili v prave nogometaše in ni 
dvoma, da bodo kmalu postali strah in trepet nasprotnih ekip. Ekipa 
nastopa v ligi U-7, ki jo naš klub soorganizira z nogometnim klubom 
Šenčur. Liga nima točkovanja saj je najpomembnejše, da naši mladi 
upi igrajo sproščeno in brez obremenitve z rezultatom. Naša glavna 
cilja za to sezono sta pridobiti čim več tehničnega znanja in postati 
še bolj kolektivna ekipa, ki jo bo krasilo pravo prijateljstvo med igralci.

V ekipi U-8 je 21 igralcev. Tekmujemo v ligi MNZ Ljubljana, kjer 
imamo prijavljeni dve ekipi, ki trenutno v svojih skupinah zasedata 
prvi mesti. Otroci v vsak trening vložijo ogromno truda, kar se kaže 
predvsem v njihovi poslušnosti in prizadevnosti ter posledično 
tudi v njihovem napredku, tehničnem in motoričnem. Naši cilji so 
predvsem biti homogena ekipa in pravi prijatelji, tako na kot tudi 
izven igrišča in te cilje smo v dobršni meri že dosegli.
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Prva vrsta: Ravnikar Jaša,Šaubah Domen, Levec Luka, Sejfić Amar, 
Đuzić Anis, Destani Edison, Šumah Andraž, Pograjc Mark, Hribar 
Matevž, Vollmajer Nik
Druga vrsta: Hrovat Matej, Blaževič Kristjan, Gavrilovič David, Vollmajer 
Jan, Koletnik Erik, Kopitar Nejc, Ovca Žiga, Kladnik Urban, Marinšek 
Mark, Koncilja Tadej, Oručević Tilen, Trener Hribar Anže

U-9 Trener Anže Hribar

Predstavitev

LESTVICA 4. krog, 16.10.2010 - skupina 4

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Vodoterm A 12 7 1 4 17:11 22
2. Komenda 12 5 3 4 17:10 18
3. Kamnik 12 5 3 4 15:13 18
4. Vir 12 2 3 7 8:23 9

LESTVICA 5. krog, 23.10.2010 - skupina 6

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Olimpija Ljubljana A 9 9 0 0 42:5 27
2. Interblock 9 4 2 3 19:20 14
3. Kalcer Vodoterm B 12 3 4 5 12:24 13
4. Šmartno 9 1 4 4 6:13 7
5. Ilirija 1911 B 9 1 2 6 7:24 5

Prva vrsta: Jan Tavčar, Žiga Juhant, Filip Bojko, Luka Šalamun, Andrej 
Sladič, Igor Markovič, Jaka Balantič
Druga vrsta: Trener Dušan Balutto, Nejc Težak, Aleksandar Stojanovič, 
Mark Zabukovnik, Gregor Žunič, Simon Gregorin, Kregar Miha 
Manjkajoč igralec: Filip Majcen

U-10  Trener Dušan Balutto

Predstavitev

LESTVICA 9. krog, 06.11.2010 - skupina B

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Interblock B 9 7 1 1 54:9 22
2. Olimpija Ljubljana B 9 6 2 1 36:15 20
3. Kalcer Vodoterm 9 5 4 0 42:16 19
4. MNC Dren Vrhnika 8 6 0 2 40:18 18
5. Bravo Publikum B 9 5 1 3 42:20 16
6. ŠD Borovnica 9 3 0 6 17:38 9
7. Mengo 28 B 8 2 2 4 24:25 8
8. Brinje B 9 2 2 5 25:30 8
9. Ilirija 1911 B 9 2 0 7 10:45 6
10. Črnuče 9 0 0 9 4:78 0

Ekipa U-9 je sestavljena iz 20 igralcev. Igramo v ligi MNZ Ljubljana, 
kjer imamo prijavljeni dve ekipi. Prva ekipa je v svoji skupini na prvem 
mestu, druga ekipa pa v svoji skupini zaseda trenutno tretje mesto. 
Otroci so pridni, marljivi, poslušni in delavni, kar se opazi v njihovem 
napredku, tako tehničnem, kot taktičnem. S tem so povezani tudi 
naši cilji - uvrstitev na zaključni turnir z eno ekipo.

Ekipo U-10 tvori 14 fantov, letnik 2000. Nogometaši se kalijo v eni 
izmed štirih skupin tekmovanja MNZ Ljubljana in se uspešno merijo 
ter tekmujejo z okoliškimi klubi v ljubljanski regiji. V letošnji sezoni 
2010/2011 se bodo fantje ekipe U-10 udeležili tudi enega največjih 
turnirjev za mlade v Evropi – Cordial Cup v Kitzbuehlu. Tako je cilj 
ekipe U-10 predvsem nabiranje nogometnih izkušenj na različnih 
tekmah z različnimi nasprotniki in s pridobljenimi izkušnjami postajati 
vse boljši in boljši.
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Prva vrsta: Džafič Alen, Zupan Rok, Lužar Jakob, Capuder Jernej, Bizjan 
Gašper, Jerman Žan Luka, Škerjanc Jakob, Belovič Rene, Kosmač Uroš, 
Marinšek Matic, Cerar Marcel, Kočar Jernej, Repnik Žiga
Druga vrsta: Trener Balutto Dušan, Jenko Borut Blaž, Cerar Lenart, 
Šraj Leon, Juras Jaša, Repanšek Urban, Kopitar Žan, Trdin Gašper, 
Bojanc Klemen, Kopitar Urban, Zarnik Jan, Jeraj Jan, Iglič Jaka, 
Trener Obrstar Matjaž
Manjkajoči igralci: Drev Nolde Žiga, Dolenc Anže, Klun Rok

U-12  Trenerja Dušan Balutto in Matjaž Obrstar

Predstavitev

LESTVICA 11. krog, 13.11.2010

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Interblock A 44 33 6 5 182:25 105
2. Domžale 44 30 7 7 129:34 97
3. Olimpija Ljubljana A 44 29 8 7 106:32 95
4. Bravo Publikum A 44 28 4 12 132:40 88
5. Kamnik A 44 25 4 15 109:54 79
6. Brinje A 44 21 3 20 85:66 66
7. Krka A 44 17 4 23 92:79 55
8. Dolomiti Dobrova A 44 13 7 24 40:109 46
9. Rudar Trbovlje 44 14 3 27 70:117 45
10. Kalcer Vodoterm 44 12 2 30 60:134 38
11. Ihan-Domžale 44 10 5 29 36:130 35
12. Kočevje 44 5 1 38 30:251 16

U-14

Prva vrsta: Jamin Muradbašič, Peter Omerzel, Matic Emeršič, Janez 
Šuštar, Luka Štruklec, Žiga Marinšek, Žiga Smrkolj, Matej Cerar, 
Blaž Petrovič
Druga vrsta: Trener Franci Ravnikar, Matjaž Keder, Jan Leben, Dardan 
Spahijaj, Andraž Kumer, Jaka Železnikar, Primož Krpič, Tim Muller, 
Anže Novak, Matej Jurišič
Manjkajoči igralci: Jan Letnar, Blaž Burgar, Luka Potočnik

Trener Franci Ravnikar

Predstavitev

LESTVICA 11. krog, 13.11.2010

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija 1911 A 11 10 1 0 36:6 31
2. Brinje 11 9 2 0 70:7 29
3. Roltek Dob 11 7 2 2 33:9 23
4. Dolomiti Dobrova 11 7 0 4 32:18 21
5. Kočevje 11 6 2 3 30:16 20
6. Svoboda Ljubljana 11 5 1 5 37:24 16
7. Arne Tabor 69 11 4 2 5 19:14 14
8. Kalcer Vodoterm 11 3 2 6 19:26 11
9. Kamnik 11 3 2 6 12:31 11
10. Zagorje 11 2 0 9 13:49 6
11. Šmartno 11 2 0 9 11:66 6
12. Slovan 11 1 0 10 7:53 3

Ekipo U-12 NK Radomlje sestavljajo fantje rojeni leta 1999 in 1998. 
V letošnji sezoni smo novinci v 1. ligi MNZ Ljubljana in naš primaren 
cilj je obstanek v 1. ligi in zadržati nivo tekmovanja. Fantje so marljivi 
in delavni, v vsako svojo potezo vlagajo veliko truda, vendar se 
rezultatsko to na žalost še ne pokaže v pravi luči. Vzrok tiči v tem, 
da so v jesenskem delu prvenstva do večine tekmecev izkazovali 
preveliko spoštovanja, in bili na koncu nemalokrat prikrajšani - 
predvsem rezultatsko. V spomladanskem delu prvenstva pričakujem 
preobrat v pozitivnem smislu, saj v naših fantih vidim še veliko rezerv 
in motiva. Tako je le vprašanje časa, kdaj nam bodo pokazali tisto, kar 
znajo in kar od njih pričakujemo.

Ekipe v tem starostnem obdobju so večinoma problematične, 
zato trenerji veliko časa porabimo za samo vzgojo. Ekipa U-14 je 
na treningih prizadevna in marljiva. Tako kot v lanskem smo tudi v 
letošnjem letu precej prenovili ekipo in sicer s tremi igralci iz Domžal 
ter enim iz Moravč. V našo selekcijo se je vključilo tudi lepo število 
igralcev, ki so prišli iz mlajše selekcije (U-12), ti pa so za zdaj še fizično 
šibkejši in nižje rasti. Vsekakor je vse našteto izjemen obet za v 
prihodnje in verjamem, da bomo svojo moč pokazali takrat, ko bo to 
najbolj potrebno.

26 27

NK Radomlje NK Radomlje



U-16, kadeti

Prva vrsta: Beganovič Amir, Koletnik Matej, Janežič Matic, Muratovič 
Fahrudin, Jakopin Janez, Kreft Klemen, Potarič Blaž, Popovič Patrick, 
Štruklec Matej
Druga vrsta: Pajer Gašper, Štefančič Aljaž, Beganovič Meris, Martič Matej, 
Spahijaj Albion, Domadenik Tim, Grčar Matija, Dermastja Jaka, Rostan 
Jan, Zalaznik Marko, Gere Peter, Iskra Mark, Trener Obrstar Matjaž
Manjkajoči igralci: Primožič Tim, Tirc Lan, Vukovič Danijel, Tič Tilen, 
Begič Emrah

Trener Matjaž Obrstar

Predstavitev

LESTVICA 13. krog, 13.11.2010

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Vodoterm 13 11 1 1 103:10 34
2. Brinje-Livar 13 11 1 1 80:4 34
3. Ilirija 1911 13 8 4 1 65:13 28
4. Šmartno 13 7 2 4 45:21 23
5. Zagorje 13 7 1 5 45:36 22
6. Arne tabor 69 13 6 2 5 40:25 20
7. Dolomiti Dobrova 13 5 0 8 34:41 15
8. MNC Vrhnika Dren 13 3 0 10 30:57 9
9. Anet Dol 13 1 1 11 15:70 4
10. Komenda 13 0 0 13 3:183 0

Prva vrsta: Rok Rejc, Aco Mladenovič,Matej Florjančič, Luka Cerar, 
Klemen Cerar, Blaž Klemen, Rok Žučko, Nik Rahne, Matic Robida , 
Aleš Zore
Druga vrsta: Trener Ljubo Modrijan, Sekretar kluba Tone Završan, 
Podpredsednik kluba Dušan Florjančič, Tehnična vodja ekipe Tatjana 
Svetlin, Mihael Grigič, Rok Setnikar, Jan Muzga, Matic Laznik, Simon 
Jemec, Igor Gojkovič, Denis Mali, Nejc Dujakovič, Luka Jereb , Gregor 
Golubovič, Klemen Svetlin
Manjkajoči igralci: Vajda Gašper, Matic Petek, Marko Zalaznik

U-18, mladinci  Trener Ljubo Modrijan

Predstavitev

LESTVICA 13. krog, 13.11.2010

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija 1911 A 13 10 0 3 36:15 30
2. Arne Tabor 69 13 9 2 2 51:12 29
3. Brinje-Livar 13 9 2 2 45:14 29
4. Kalcer Vodoterm 13 8 2 3 64:16 26
5. Zagorje 13 5 5 3 35:21 20
6. MNC Vrhnika Dren 13 5 2 6 24:38 17
7. Dolomiti Dobrova 13 3 2 8 37:30 11
8. Anet Dol 13 3 2 8 14:46 11
9. Šmartno 13 2 1 10 13:79 7
10. Komenda 13 2 0 11 12:60 6

Ekipo U-16 sestavlja 26 igralcev, ki v letošnji sezoni tekmujejo v 
1. ligi MNZ Ljubljana. Borimo se za uvrstitev v 2. SNL in trenutno 
zasedamo 1.mesto. Prizadevnost in trud na treningih se odražata 
v rezultatski uspešnosti – 11 zmag in pa po en neodločen rezultat 
ter poraz. Kljub dobrim rezultatom se odgovornost ni zmanjšala 
in želja k uspehu stremi k najboljšim rezultatom. V prejšnjih letih 

Ekipa U-18 nastopa v 1. ligi MNZ Ljubljana. Po jesenskem delu 
zasedamo, z osvojenimi 26 točkami, 4. mesto in za prvo uvrščeno 
Ilirijo zaostajamo za pičle 4 točke. Treninge redno obiskuje 25 
igralcev, ki pa so v večini vhodni letniki in tako prvo leto nastopajo 
v mladinski selekciji ter imajo možnost nastopanja za mladinsko 
ekipo še dve leti. Cilj ekipe ob koncu prvenstva je osvojitev skupnega 
prvega mesta s kadetsko ekipo ter si posledično priboriti uvrstitev v 
višji rang tekmovanja 2. SNL. Iz mojih ust v Božja ušesa.

smo dajali poudarek  lepi igri in kombinatoriki, z letošnjim letom 
pa želimo dvigniti znanje nivo višje in vse to  podkrepiti z uspehi na 
tekmovalnem področju. Fantje so tehnično in taktično pripravljeni, 
kar daje slutiti na pozitivne zaključke. Za končni uspeh pa smo 
odvisni tudi od naše mladinske selekcije in ker je naše zaupanje 
dobro, upravičeno pričakujemo uvrstitev v višjo ligo.
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Prvo moštvo NK Radomlje

Prva vrsta: Jakopič Jaka, Miškič Goran, Elbasan Destani, Petek Matic, 
Dželadini Evzal, Snoj Niko, Zore Rok, Semprimožnik Tomaž Tomi, 
Bengez Jan, Tehnični vodja ekipe Kramar Janez
Druga vrsta: Mohar Gregor, Peterka Boštjan, Borovci Aridon, Dželadini 
Nimet, Veladžič Izudin, Zidar Marko, Pustotnik Andraž, Zulič Haris, 
Lunder Marko, Škafar Jure, Klemen Blaž
Tretja vrsta: Trener Jeršin Rajko, Karapetrovič Darko, Lenček Robert, 
Varga Velimir, Gavrilovič Dejan, Tomc Gašper, Kosec Gregor, Milinkovič 
Lazar, Rozman Anže, Juračič Uroš, Karadžič Vladimir, Kosec Gregor, 
Pomočnik Trenerja Kaplja Jure
Manjkajoča igralca: Berginc Denis, Janežič Žiga

Trener Rajko Jeršin

Predstavitev

LESTVICA 3. SNL-Zahod, 13. krog, 13.11.2010

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Radomlje 13 9 3 1 19:7 30
2. Kranj 13 8 2 3 28:15 26
3. FC Ljubljana 13 7 4 2 25:16 25
4. Dekani 13 7 3 3 31:16 24
5. Kamnik 13 7 3 3 22:14 24
6. Brda 13 6 4 3 22:12 22
7. Tolmin 13 5 7 1 19:10 22
8. Adria Miren 13 5 5 3 21:12 20
9. Krka 13 5 3 5 25:22 18
10. Portorož Piran 13 4 2 7 22:34 14
11. Livar Ivančna Gorica 13 4 1 8 12:29 13
12. AH MAS TECH 13 3 2 8 19:26 11
13. Sava Kranj 13 1 1 11 10:33 4
14. Naklo - klub zmag. 13 0 0 13 8:37 0

Veterani

Prva vrsta: Ernest Kopitar, Feliks Vodlan, Brane Stojc, Đorđe Popovič, 
Dušan Zaman, Aleš Orel, Iztok Lacijan, Matej Rak, Robi Klopčič
Druga vrsta: Vodja ekipe Živko Josipovič, Andrej Torkar, Tomaž 
Marnišek, Bogdan Mirnik, Andrej Juras, Janko Poljanšek, Miran 
Brolih, Andrej Mali, Bojan Melkič
Manjkajoči igralci: Matija Urbanija, Uroš Grošelj, Sašo Marinšek, 
Rastko Pergovnik, Boštjan Grošelj, Dore Stupica, Grega Repanšek, 
Andraž Popelar, Drago Zor, Iztok Brumec, Jože Herič, Primož 
Modrijan, Matjaž Marinšek 

Predstavitev

Veterani so srce in duša našega kluba in na tem mestu se jim lahko 
zahvalimo za vse, kar naredijo za naš klub. Na domačih tekmah 
vedno poskrbijo za perfektno organizacijo in dobro vzdušje. Tako 
kot vsako leto, so tudi letos zelo dobro pripravili tradicionalno 
prvomajsko kresovanje in zagotavljajo, da bo prihodnje leto še 
bolje. Posebej pa moramo naše veterane pohvaliti za zelo dobro 
udeležbo na letošnji delovni akciji, ki smo jo organizirali na prvega 
aprila. Čeprav so nekateri odšli domov z malo daljšimi nosovi, je 
akcija zelo lepo uspela.

Letošnja sezona po rezultatih sicer ni najbolj uspešna, saj se je ekipa 
srečevala z ogromno poškodbami in odsotnostjo, zaradi službenih 
in družinskih obveznosti. Ekipo že nekaj let predano in uspešno 
vodi ena od legend radomeljskega nogometa – Živko Josipovič.
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Prva vrsta: Marija Lampe, Petra Kočevar, Maja Laznik, Pia Jevnikar, 
Eva Cerar, Petra Zalaznik, Irena Zupan, Ana Černelič, Nika Trebušak, 
Maruša Kastelic, Petra Ščulija
Druga vrsta: Trener Darko Karapetrović, Romana Rojc, Nina Jenko, Tina 
Grčar, Katja Saksida, Eva Cerar, Sara Jerebic, Tara Komatar, Liza Penov, 
Tamara Cerar, Jana Levec, Urša Pogačar, Klara Rudič, Bernarda Zalaznik
Manjkajoče igralke: Patricija Jurišič, Katja Kočevar, Anamarija Stojc

ŽNK Radomlje
Športni park Radomlje se razvija, ob tem pa pridno raste tudi 
število članic ženske nogometne ekipe. Idejo o ekipi je realizirala 
ustanoviteljica Katja Saksida, 24. avgusta 2009 pa smo dekleta 
prvič obule svoje kopačke in začele s treningom pod okriljem 
trenerja Darka Karapetroviča. Na začetku nas je bilo 14 deklet, 
danes pa se lahko pohvalimo z novimi močmi, saj ekipa šteje 
kar 28 članic. Treniramo dvakrat tedensko in imamo odlične 
pogoje, saj treniramo na osvetljenem igrišču z umetno travo, kar 
je privlačno tudi za druge ženske nogometne ekipe, s katerimi 
občasno odigramo prijateljske tekme. Precej zgovorni so tudi 
naši rezultati, ko smo oktobra sodelovale na ženskem turnirju v 
Krtini. Udeležile smo se ga v dveh skupinah; I Radomeljska ženska 
ekipa je sestavljala starejše članice, ki so zasedle drugo mesto in II 
Radomeljska ekipa, sestavljena iz novih članic, v povprečju starih 13 
let, ki so s komaj dvema mesecema treningov zasedle 3. mesto. Naš 
trenutni cilj je ženska nogometna liga.
 
Pripravili: Nina Jenko in Romana Rojc

Predstavitev

www.nk-radomlje.si je več kot le spletna stran. Tako kot NK Radomlje se 
razvija in predstavlja v novejši podobi, katero smo objavili v letošnjem 
letu, natančneje v mesecu oktobru. V NK Radomlje smo se odločili, da 
bomo postopoma z uvedbo novega spletnega portala Nogometnega 
kluba in Mladinske nogometne šole NK Radomlje, poskusili olajšati 

Internet

Spletni portal NK Radomlje (nk-radomlje.si)
delo, tako trenerjem, kot tudi uporabnikom in obiskovalcem našega 
portala. Zaradi tega smo spremenili in izboljšali grafično podobo ter 
samo funkcionalnost spletnega portala, za katerega načrtujemo, da 
bo v vsem svoje sijaju zažarel v prvi polovici prihodnjega leta. Prav 
tako bomo k sodelovanju in soustvarjanju povabili nove uporabnike, 

medtem, ko se bodo že registrirani uporabniki lahko naročili 
na spletne novice, komentirali in objavljali svoje prispevke, 
fotografije...
Vendarle pa to ne pomeni, da spletni portal ne deluje v 
polnem zamahu že sedaj. Ravno nasprotno. Internet je danes 
medij, brez katerega si vsakdana enostavno ne moremo 
predstavljati in ravno zaradi tega tudi v našem klubu želimo 
poskrbeti za čim boljšo obveščenost naših članov, njihovih 
staršev in naključnih obiskovalcev. Objavljamo termine 
in rezultate tekem ekip mladinske nogometne šole in 
naše prve članske ekipe, v prihodnosti pa bodo na voljo 
predstavitve vseh selekcij in igralcev, celotne lestvice in 
srečanja posameznih selekcij, videoposnetki in fotogalerije s 
posameznih tekem, nekaterim srečanjem pa boste po spletu 
lahko rezultatsko sledili tudi v živo. Poskrbeli bomo, da boste 
lahko spremljali naše nadobudne nogometaše, ko se bodo ti 
mudili na dogodkih daleč stran od doma. V tem primeru se 
bomo po naših najboljših močeh trudili pričarati vsaj kanček 
vzdušja, ki bomo doživljali na teh dogodkih.
V letu 2010 je bilo kljub težavam, ki smo jih imeli v poletnih 
mesecih zaradi vdora, na spletni strani nk-radomlje.si 
zabeleženih 150.000 klikov, kar je četrtina več kot v letu 
2009. Vrhunec je bil maj, ko se je približeval konec sezone. 
Vsekakor so k odličnemu obisku veliko prispevali odlični 
rezultati vseh naših ekip, od najmlajših pa vse do veteranov 
in navsezadnje tudi ženske ekipe NK Radomlje.
Ker je spletni portal na voljo vsem uporabnikom sveta, pa je 
lahko tudi odlično sredstvo za oglaševanje, zato naj vas ob 
tej priložnosti povabimo tudi k oglaševanju v obliki spletnih 
pasic. 
Tako vas lepo vabimo na obisk našega spletnega portala 
na naslovu http://www.nk-radomlje.si, prav tako pa vas 
vabimo, da se pridružite skupini NK Radomlje na socialnem 
omrežju Facebook. Če se vam pojavi kakšno vprašanje pa le 
na dan z njim. Lahko nam pišete na e-poštni naslov: info@
nk-radomlje.si.

Administrator Uroš Juračič
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Januar 10.01

18.01

Začetek priprav prve ekipe (igrišče v Radomljah – umetna trava)

Začetek priprav mladincev in kadetov (igrišče v Radomljah – umetna trava)

Začetek priprav U14 in U12

Februar 14.02

21.02

Prijateljske tekme med Osnovnimi šolami (do igralnega dne)

Začetek izvajanja nalog za športno značko nogometaša - šole

Marec 19.03

25.03

Začetek spomladanskega dela  prvenstva – člani

Začetek spomladanskega dela prvenstva; kadeti, mladinci, U14, U12

April 09.04

15.04

30.04

 Igralni dan za najmlajše, ki vadijo v OŠ (U6 in U7) in starejši

Turnir U9

Turnir U7

Tradicionalno 1. majsko kresovanje

Maj 07. in 08.05 CORDIAL CUP weekend (kvalifikacijska turnirja U10 in U12)

Junij 04 in 05.06

11.06

18.06

19.06

 Turnir U8

Zaključni turnir tekmovanja MNZ Ljubljana selekcija U8, U9 in U10

Zaključek lige U7 s podelitvijo nagrad

Zaključek sezone – mladinski pogon

Julij 10.07

15.07

Začetek priprav za novo sezono – Prvo moštvo

Začetek priprav  U-14, kadeti, mladinci  

Začetek priprav mladinski pogon (U14, U12, U10, U9, U8 )

Avgust 12.08 do 

16.08

15.08

27.08

Priprave na Rogli (za vse selekcije od U8 do U14)

Začetek prvenstva člani (v drugi ali tretji ligi)

Začetek prvenstva kadeti, mladinci

Tako kot vsako leto lahko tudi tokrat namenite del 
dohodnine našemu društvi in tako pripomorete k 
še boljšim pogojem za delo. Vaša odločitev za vas 
ne predstavlja nikakršne dodatne finančne oziroma 
davčne obremenitve. V primeru, da se boste odločili za 
namenitev dela dohodnine našemu nogometnemu 
klubu, sledite spodnjim navodilom.
Davčni zavezanci lahko posameznemu upravičencu 
namenimo 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, 
seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. 
To je tisti odstotek dohodnine, ki ga lahko namesto 
državnemu proračunu, namenite našemu društvu, 
vsekakor pa bo nam prišel izjemno prav. Zatorej 
vas naprošamo da najkasneje do 31.12.2010 
natisnete OBRAZEC ZA DODELITEV DOHODNINE 
in ga dostavite v naš klub, lahko tudi pošljete po 
pošti na naslov: NK Radomlje, Prešernova 43, 1235 
Radomlje.

Vaša odločitev za vas ne predstavlja 
nikakršne dodatne finančne oziroma davčne 
obremenitve. 
Zahtevo za namenitev lahko oddate kadar koli 
tudi prek sistema eDavki.

Za vašo pomoč se Vam najlepše zahvaljujemo.

Ne pozabite...

Koledar dogodkov 2011

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 

 
__________________________ 
(ime in priimek davčnega zavezanca) 
 
__________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 
 
__________________________ 
(poštna številka, ime pošte)  

 
                Davčna številka  

        
 
 

__________________________ 
(pristojni davčni urad, izpostava)  

 
 

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije 

 
 
 
 
Ime oziroma naziv upravičenca Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%) 

NOGOMETNI KLUB RADOMLJE 7 4 3 6 8 0 0 1 0,5 

 

         

 

         

 

         

 

         

Davčna številka upravičenca Odstotek (%) 
 
 
 
 
 
Ime oziroma naziv upravičenca 
Davčna številka upravičenca Odstotek (%) 
V/Na _____________________,        dne  _____________  

                                                                                                                          podpis zavezanca/ke 
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