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Bravo fantje!



Predsednik NK Radomlje, 
Matjaž Marinšek

Spoštovani prijatelji 
radomeljskega 
nogometa!

Kar ne morem verjeti, da je to uvodnik v že peti bilten 
NK Radomlje in da v prvih mesecih prihodnjega leta 
končujem mandat predsednika kluba. Bilo je lepo in vse 

skupaj je minilo kot bi trenil. Delali smo od prvega dne in vsak 
dan smo lahko pokazali nekaj več. Moramo biti ponosni na vse, 
kar smo naredili. Imamo eno najbolj prepoznavnih in dejavnih 
nogometnih šol za otroke in mladino, začeli smo s projektom 
ženskega nogometa, imamo čudovit športni park in imamo dušo 
ter pripadnost klubu, ki od naštetega verjetno velja še največ. Vesel 
sem, da smo prav letos postavili še piko na i – uvrstili smo se v 2. 
SNL in tudi rezultatsko dokazali, da smo stvari postavili pravilno in 
da sodimo med 20 najboljših nogometni klubov v Sloveniji. 

Tisti vikend (11. in 12. junij) bo ostal za vedno zapisan v zgodovino 
radomeljskega nogometa. Naše prvo moštvo je z enajstimi točkami 
prednosti osvojilo naslov prvaka 3. SNL Zahod in fantje s trenerjem 
Rajkom Jeršin so si zaslužili slavje, kot ga v Radomljah še ni bilo. 
Vlado Pilja in fantje iz Lectane so pripravili večer, ki je združil igralce, 
navijače in vse ostale prijatelje nogometa. Prav je tako, kajti biti prvi je 
tisto največ, kar ekipa lahko naredi in to gre v zgodovino. 

Da pa je bila mera polna in s tem vikend, kot ga v Radomljah še ni bilo, 
so naslednji dan s presenečenjem poskrbeli še kadeti in mladinci. Ob 
bučni podpori naših navijačev so bili v Ljubljani boljši od ekipe Ilirije 
in osvojili prvo mesto v MNZ ligi. Tako so se uvrstili v 2. SNL zahod in 
zagotovili mnogo boljše možnosti za napredovanje vsem generacijam, 
ki prihajajo. Kapa dol trenerju Obiju in njegovim fantom (letnik 94 in 
95) ter trenerju Asketu z generacijo (92 in 93). Iskrene čestitke…

V športu je pač tako, da so doseženi rezultati hitro pozabljeni in 
moramo naprej. Od smernic, ki smo si jih postavili ne bomo odstopali 
in zgodba se bo nadaljevala. Zavedamo se, da je ekonomska situacija 
težka in da bomo težko nadaljevali s tolikšnimi vlaganji. Pomembno 
je, da se pravočasno in dobro pripravimo na čase suhih krav, da 
bo klub nemoteno deloval tudi v bodoče. Seveda pa je potrebno 
postaviti nove cilje za petletko, ki prihaja. Na osnovi dosedanjega 
delovanja sem prepričan, da moramo nadaljevati s še bolj
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celostnim in širokim delom z najmlajšimi. Mladinska nogometna 
šola bo tudi v bodoče naša prva prioriteta. Nogomet je sicer 
najpomembnejša postranska stvar na svetu. Verjamem pa, da je vse 
kar dobri trenerji lahko dajo mladim fantom in dekletom v smislu 
razvijanja pravih vrednot in osebnostne rasti vsakega posameznika 
in celotne ekipe mnogo več, kot samo pravilno ustavljanje žoge in 
lep predložek v sredino. Zaradi tega se moramo vsi skupaj zavedati, 
da NK Radomlje ni samo nogomet – je ključni dejavnik pri vzgajanju 
naših otrok. Druga prioriteta je postati stabilen drugoligaš, v katerem 
igrajo perspektivni mladi igralci, katerih večina prihaja iz mladinske 
šole NK Radomlje.  Tretja usmeritev kluba je ženski nogomet. 
Prepričan sem, da ima svetlo prihodnost in svetovno prvenstvo za 
ženske v Nemčiji je potrdilo, da tudi dekleta lahko napolnijo največje 
nogometne stadione.
Četrta usmeritev pa je izgradnja novih 
klubskih prostorov in 
garderob. Objekt nujno 
rabimo, ker smo resnično 
prerasli okvirje in enostavno 
nimamo dovolj kapacitet za 
normalno delovanje kluba.

Kot pravijo nekateri, se dobro blago samo hvali in ravno to 
lahko rečemo za našo internetno stran, ki dosežke naših 
ekip, na dnevni ravni, približa vsem tistim, ki jih radomeljski 

nogomet zanima. V mesecu oktobru je minilo leto dni, odkar 
smo predstavili spletno stran v novi podobi in vsekakor se lahko 
pohvalimo z vsebinami, ki se jih nebi sramovali niti prvoligaški 
klubi. 
V preteklem letu smo na spletni strani prikazali številne novosti. 
Na strani si je moč podrobno ogledati vse selekcije, ki delujejo v 
okviru našega nogometnega kluba. Na voljo je ekipna slika, lestvica 
in rezultati ter razpored tekem, podrobna predstavitev igralcev 
posameznih ekip ter novice povezane z izbrano ekipo. Vsi podatki 
so ažurirani in tako so naši uporabniki vedno v stiku z aktualnim 
dogajanjem, povezanim z našim nogometnim klubom.
Uporabnikom in pristašem našega kluba smo omogočili pridobiti 
hitre in kvalitetne informacije ob in z igrišč po celotni 
Sloveniji,  spremljanje vseh 14-ih prvenstvenih tekem 
naše prve ekipe v živo in sicer v tekstovni obliki, 
objavljali posnetke oddaj 2. SNL ter tako pomagali 
vsem tistim, ki se niso mogli udeležiti tekem v živo.
V enajstih mesecih leta 2011, je bilo na spletni strani 
nk-radomlje.si zabeleženih 285.000 prikazov spletne 
strani. Največ ogledov (nekaj manj kot 100.000) si je 
prislužila naslovna stran, z nekaj več kot 30.000 ogledi, 

Internet

Klubski internetni kotiček
(www.nk-radomlje.si)

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem igralcem NK Radomlje in 
odlični trenerski ekipi, ki ji ni nikoli odveč narediti še nekaj več. Hvala 
lepa staršem. Vi ste duša kluba in vaša dobra volja in pripravljenost 
pomagati sta vir, iz katerega črpamo, ko nam energija pade in bi 
najraje vse skupaj pustili. Hvala vsem sponzorjem in donatorjem, 
brez katerih v teh časih ne bi šlo in hvala Metodu, ki je veliko več 
kot glavni sponzor. Hvala lepa tudi vsem ostalim, ki nas podpirate in 
držite pesti za naše fante. Skupaj zmoremo veliko in prepričan sem, 
da bomo tudi v težkih časih, ki nedvomno prihajajo našli prave poti 
in nadaljevali – v dobro nogometa v Radomljah.

Vsem želim lepe praznike in srečno 2012!

Predsednik NK Radomlje
Matjaž Marinšek

pa se lahko pohvali podstran 
selekcij (www.nk-radomlje.
si/selekcije/), kjer so do 
potankosti predstavljene 
ekipe, ki delujejo v okviru 

našega kluba. Naš klub aktivno 
sodeluje tudi na področju socialnih omrežij in sicer 

smo sredi novembra 2011 presegli mejo 400-ih »všečkarjev« na 
Facebookovem omrežju. 
Vendarle pa se na tem mestu ne bomo ustavili. Tudi v prihodnjem 
letu bomo nadaljevali nadaljnji razvoj na informacijskem področju, 
saj se zavedamo, kako pomembno je hitro in kakovostno obveščanje 
uporabnikov preko spleta. Lepo vas vabimo, da se nam pridružite in 
nas obiščete na www.nk-radomlje.si, nas »povšečkate« na socialnem 
omrežju Facebook, če pa se vam porodi kakršnokoli vprašanje, pa 
nam lahko pišete na klubski elektronski naslov klub@nk-radomlje.si, 
kjer vam bomo z veseljem pomagali.

Administrator Uroš Juračič
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Intervju

Luka Anžur – Trener U9
Luka – od kod si in kje si se naučil prvih nogometnih korakov ter 
kakšna je bila tvoja nogometna kariera?
Prihajam iz Ljubljane. V nogometni svet me je kot 6-letnega 
nadobudneža, izpred igrišča OŠ Toneta Čufarja, popeljal g. Jurij 
Sajovic. Prve nogometne korake sem naredil v NK Jevnica pod 
vodstvom g. Marka Godca. Tam sem preživel zelo lepa štiri leta in 
kot mlajši pionir zaigral v 1. slovenski ligi. Nogometna pot me je 
nato vodila k takratnemu prvoligaškemu klubu Slovan, kjer sem pod 
taktirko g. Slobodana Kitića odigral dve leti.
Kot starejši deček, kadet in mladinec ter naposled tudi kot član sem 
10 najlepših nogometnih let preživel v ambicioznem klubu Ježica, 
kasneje Factor in nazadnje Interblock. V vseh starostnih kategorijah, z 
izjemo kot starejši deček, sem igral v 1. slovenski ligi.
Debi za člansko moštvo, ki je takrat pod imenom Črnuče-Ježica 
igrala v 2. slovenski ligi, sem s 16. leti pod taktirko g. Matjaža Jakopiča 
odigral proti ekipi NK Triglav.
Kot član Factorja sem v drugi ligi, iz katere smo žal kasneje izpadli, 
odigral še eno sezono in nato 6 sezon in pol še v 3. SNL. 
Iz Factorja sem se preselil k Šenčurju in tam v 3. SNL odigral leto in 
pol, odšel za eno sezono k drugoligaškemu Livarju iz Ivančne Gorice 
ter kariero sklenil v NK Dob jeseni leta 2005.

Kakšen je bil posluh za šport v tvoji družini? So te starši 
podpirali in kako so starši vplivali na tvojo nogometno pot?
Že od nekdaj smo športna družina in v tem duhu so me starši tudi 
vzgajali. K sreči sem imel možnost, da sem se preizkusil v veliko 
športnih panogah. Tako sem, vzporedno z nogometom, do svojega 
desetega leta treniral kar nekaj športov. Plavanje, badminton, 

košarko, rokomet... Po vsem tem je prevladala ljubezen do nogometa, 
verjetno tudi zaradi pripovedovanj dedka, ki je bil strasten ljubitelj 
nogometnega usnja.
Iskrena zahvala staršema za ves čas, spodbudo in prevožene 
kilometre. 

Kaj te je privabilo v Radomlje – veliko klubov je bližje tvojemu 
domu, ti pa si se pripravljen voziti v Radomlje. Kako na 
nogomet gleda tvoja mlada družina?
V NK Radomlje me je pred 5 leti povabil zdajšnji predsednik g. Matjaž 
Marinšek. Predvsem me je prepričala zelo jasna vizija mladinskega 
nogometa in načrt Športnega parka.

Leta 2005 sva se z zdajšnjo ženo Natašo preselila v Kamnik. Spomladi 
2005 sem, predvsem zaradi poškodb, prenehal z aktivnim igranjem 
nogometa. Želel sem si ostati v nogometu in tako sem se odločil 
pobliže spoznati delo nogometnega trenerja in mlade nadobudneže.
Kariero nogometnega trenerja sem začel v NK Komenda, kjer sem 
treniral starostni kategoriji U8 in U10.
Po letu in pol sem se odločil nadgraditi in izpopolniti znanje ter narediti 
korak naprej in se tako odločil za NK Radomlje.
Ob vsem tempu v službi in po treningih ter tekmah si seveda z 
veseljem vzamem čas tudi za družino. Dva majhna otroka ekspresno 
rasteta in nikakor ne želim izpustiti najlepšega dela njunega otroštva. 
Me pa družina vsekakor podpira, najmlajši že veselo teka in brca žoge.

Si trener selekcije U9 – kaj je zate najbolj pomembno pri 
treniranju mladih nogometašev?
Predvsem spodbujam skrb za zdravje in odličnost v šoli. Brez tega v 
današnjem svetu ne gre. In to je podlaga za delo na treningih. Trud 
in trdo delo z dobršno mero zadovoljstva ter sproščenosti prinašata 
uspeh. 

V današnjem času se soočamo s krizo vrednot. Katere vrednote 
razvijaš pri delu z mladimi nogometaši?
Največ poudarka dam prijateljstvu in homogenosti v ekipi, ter 
potrpežljivosti med seboj. In pri tem uporabljam slogan velikana 
evropske ekipe Barcelona »Tots units fem forca«, kar v prevodu 
pomeni: »Združeni, skupaj smo najmočnejši«.

Kako sodeluješ z ostalimi trenerji mladinske nogometne šole 
NK Radomlje?
Sodelovanje z ostalimi trenerji je odlično, predvsem s trenerji otroške 
nogometne šole. Smo pravi prijatelji na terenu in izven njega. Kolikor 
čas dopušča se družimo in izmenjujemo mnenja ter načrtujemo še 
izboljšanje našega dela.

Nogomet ima v Sloveniji precej težav. Veliko klubov gre 
praktično iz meseca v mesec in trpi predvsem delo z 
najmlajšimi. Kje vidiš rešitev in kakšna je perspektiva nogometa 
v Sloveniji?
Žal je obstoj celotnega športa v Sloveniji pogojen z gospodarstvom 
in tako posledično z denarjem. 

Ne kot rešitev, predvsem kot spodbudo in nadaljevanje zastavljenega 
vidim v tem, da so starši za usposobljenost in znanje ter zadovoljstvo 
otrok pripravljeni veliko vložiti. 
Moje mnenje je, da se v Sloveniji dobro in vedno boljše dela z 
mladimi. »Veliki« klubi, kljub selekcioniranju, toliko več ne prednjačijo. 
Trenerji smo vedno bolj izobraženi, predvsem tisti, ki si to želimo.
Material na internetu, sodelovanje med trenerji. Vse to nas dela 
močnejše in uspešnejše.

Ko te ljudje vidijo na igrišču marsikdo pripomni, da bi lahko 
igral za prvo ekipo Radomelj. Kako vzdržuješ dobro telesno 
pripravljenost in vitko linijo?
Haha... Šport imam v krvi in navkljub hitremu življenjskemu tempu si 
vzamem čas zase, saj le tako lahko funkcioniram. Tek, sprostilne vaje 
in rekreacija s prijatelji.

Luka, hvala lepa. Kaj bi za konec sporočil mladim 
nogometašem?
Kar delaš, delaj s srcem – le tako boš lahko uspešen in 
zadovoljen. Vsak poraz je nov izziv za zmago. 
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Leto 2011 je bilo za NK Kalcer Radomlje rezultatsko izredno 
uspešno. Prva ekipa je osvojila naslov prvaka in se uvrstila v 
2. SNL. Kako ocenjujete ta uspeh in kakšni so cilji za tekoče in 
sezone, ki prihajajo?
Res je. Vsi, ki nogomet spremljajo bolj podrobno vedo, da ni 
enostavno biti prvi. Nam je to v prejšnji sezoni uspelo in lahko smo 
ponosni na trenerja Rajka Jeršina in fante, ki so dominantno osvojili 
naslov prvaka. Mislim, da so bili disciplina v igri, veliko število igralcev 
in dobra organizacija celotnega ustroja tisti dejavniki, ki so naredili 
razliko in da smo bili letos res mi na vrsti z napredovanje. 
Glede ciljev pa bi se samo navezal na prejšnji odgovor. Vsekakor 
se bomo v danih okvirih potrudili, da ostanemo v ligi. Ne bomo pa 
odstopali od dolgoročno postavljenih usmeritev. Namesto vlaganja 
v mladinsko šolo in infrastrukturo, bi vsekakor lahko kupili kakšnega 
izkušenega prvoligaškega igralca, vendar o takšnih potezah ne 
razmišljamo. Tudi naprej bomo igrali z ekipo, ki je prišla v drugo 
ligo. Verjetno pa bomo ekipo malo prevetrili in ji s kakšnim mlajšim 
igralcem dodali svežino. Z novim trenerjem (Robertom Pevnikom) 
smo dobili novo energijo in prepričan sem, da bomo ostali v ligi. 

Kadeti in mladinci so lani naredili velik uspeh in se ravno tako 
uvrstili v višji rang tekmovanja. Kako gledate na prihodnost 
mladinskega nogometa v Radomljah?
Seveda je bila uvrstitev prve ekipe v 2. SNL veliko bolj odmevna 
zadeva kot uspeh kadetske in mladinske selekcije. Vsekakor pa je 
za nadaljnji razvoj nogometa v Radomljah ključnega pomena, da 

je fantom uspel veliki met. Iskrene čestitke še enkrat. Ko pogledam 
koliko kvalitetnih mladih igralcev imamo danes v Radomljah, sem 
izredno zadovoljen in prepričan sem, da bodo ti fantje zaigrali tudi 
za prvo moštvo. Letos smo jih kar redno vključevali na prijateljskih 
tekmah in lahko potrdim, da imamo 4-5 fantov, ki bodo v letu ali 
dveh resno konkurirali za prvo enajsterico. Trenerji Matjaž Obrstar 
(kadeti), Ljubo Modrijan (mladinci jeseni) in Asad Alilović (mladinci 
spomladi), so delali dobro in imamo čvrste temelje za prihodnost.
Tudi letos igramo odlično. Lepo je pogledati lestvico mladincev 
kjer je novinec v ligi jesenski prvak. Fantje so res dobra klapa in na 
pripravah v Riminiju smo bili resnično ponosni na to generacijo. 
Moram reči, da so mi v največje zadovoljstvo polne tribune na 
tekmah naših mladih fantov in da smo ovrgli dogmo, da starši tako 
ali tako spremljajo svoje otroke samo do 13 ali 14 tega leta. Ni res 
– starši naših mladincev so pozitiven zgled za vse ostale in tukaj 
moram izpostaviti Tatjano, Bogdana, Robija in vse druge ter se jim 
iskreno zahvaliti: »Hvala lepa za vso pomoč in kapo dol.«

Omenili ste Rimini in priprave mladinske ter kadetske selekcije. 
Zakaj Rimini in kako je bilo?
Našim igralcem želimo ponuditi nekaj več. Fantom smo omogočili 
igranje z vrhunskimi tujimi ekipami, s ciljem, da vidimo kje smo tudi 
v evropskem merilu. V Riminiju niso bile klasične priprave ampak 
je šlo bolj za turnejo in druženje. V kolikor bo kdo od fantov želel 
profesionalno igrati nogomet je odprtost in sodelovanje s tujimi 
klubi nujno potrebno. Konkurenca je strašna in tržna vrednost 
igralcev se najbolje vidi na takšnih tekmah. Naši mladinci so navdušili 
tudi v tekmovalnem smislu. Premagali so ekipo Riminija in tudi ekipo 
Cesene, ki igra v nacionalni italijanski ligi. 
S podobnimi turnejami in pripravami bomo nadaljevali tudi v 
bodoče. Na ta način fantom širimo obzorje in jim omogočamo, da si 
zgradijo močne vezi prijateljstva, ki bodo ostale za vedno.

V mesecu maju ste že drugič organizirali enega največjih 
turnirjev za mlade nogometaše Cordial Cup. Kako je s tem 
turnirjem v prihodnjem letu? Ali planirate še kakšne podobne 
aktivnosti mladinske nogometne šole?
Lastniki licence so bili z obema turnirjema in z organizacijo izredno 
zadovoljni, tako da bomo turnirje organizirali tudi v bodoče. S tem 
bomo zagotovili, da bo vsako leto ena generacija otrok potovala 
na zaključni turnir v Avstrijo. Letos smo prijavili selekcijo U10 in 
prepričan sem, da bodo tako otroci kot starši doživeli nepozaben 
vikend na tirolskem. 

Intervju

Intervju s predsednikom kluba 
g. Matjažem Marinškom

Seveda pa to ne bodo edini turnirji, ki jih bomo priredili v Radomljah. 
Vsaka selekcija bo organizirala najmanj po en turnir (razpored 
turnirjev lahko vidite v koledarju v nadaljevanju tega biltena). 
Podobno kot letos, bomo tudi v prihodnjem letu (v začetku počitnic) 
organizirali nogometni tabor, kjer bo nogomet le ena od vsebin 
tabora. 
S predstavniki FC Barcelona pa smo v resnih pogovorih, da letos 
v Radomljah organiziramo prav poseben nogometni kamp, ki bo 
izveden po pravilniku in pod kontrolo največje nogometne inštitucije 
na svetu – FC Barcelone. O podrobnostih boste seveda obveščeni 
preko naše spletne strani.

Vsi vemo, da je konkurenca v nogometu ogromna in da se je 
težko prebiti. Kolikšne so možnosti, da kakšnemu igralcu iz 
Radomelj uspe podpisati profesionalno pogodbo in se nekaj let 
ukvarjati le z nogometom?
Konkurenca v nogometnem svetu je res strašna. V kampu Triestine, 
s katero sodelujemo, je več kot 40 mladih igralcev, ki prihajajo iz več 
evropskih in afriških držav. Živijo v domu in se vsak dan pripravljajo 

za profesionalno nogometno življenje. Predstavljajte si, kako težko je 
postati tisti izbranec, ki se bo lahko predstavil v prvi ekipi Triestine, ki 
sicer igra le v tretji italijanski ligi. Enostavno moramo širiti krog tujih 
klubov s katerimi sodelujemo in odigrati čim več težkih mednarodnih 
tekem. Začeli smo sodelovati tudi z avstrijskima kluboma GAK in 
SAK, z italijanskimi kot so Triestina, Genova in Lecce ter švicarskim 
Luganom. Nekaj tekem smo, oziroma bomo, odigrali tudi s hrvaškimi 
prvoligaši in fantje bodo dobili dovolj priložnosti. Trdno sem 
prepričan, da delamo dobro in da imamo talente, ki imajo dobro 
vrednost na tržišču in ki se lahko prebijejo. Za preboj pa je potrebno 
še povečati količino treningov in začeti z več individualnim delom.

Kakšni pa so cilji za prihodnost? Verjetno prihaja do tega, da na 
tem nivoju tekmovanja vsi fantje, ki so obiskovali nogometno 
šolo Radomlje ne morejo več konkurirati za prve ekipe. Kako 
rešujete te izzive?
Zelo dobro vprašanje. Res je, potem ko fantje pričnejo igrati na 
velikem igrišču začne prihajati do naravne selekcije in veliko fantov 
začuti, da bodo težko prišli v prvi plan. Tukaj moramo najti pravo 
rešitev. Razmišljamo o še eni selekciji, ki bi fante pripravljala za 
nastope v drugi ali celo prvi ligi. Preskok iz ene selekcije v drugo 
je zelo težavna zadeva in vsi skupaj, predvsem pa starši in trenerji, 
moramo biti potrpežljivi. Kljub temu pa je jasno, da se tukaj že igra 
bolj zares in da enostavno niso vsi igralci pripravljeni na odrekanja 

in količino dela, ki jih ta nivo zahteva. Cilj našega kluba pa je 
uvrstitev selekcije U14 v prvo slovensko ligo in to bo dobra baza 
za napredovanje naših igralcev v selekciji U16 in U18. Še enkrat pa 
povem, da bom tudi v bodoče od trenerjev zahteval, da imajo vsi 
fantje enake možnosti in da so v vsakem primeru deležni osnovnega 
spoštovanja in pozitivnega pristopa. 

Ekonomska situacija v Sloveniji je težka. Denarja za šport je 
vedno manj. Kaj je v finančnem smislu prinesla druga liga in 
kako naprej? Predpostavljam, da je sponzorskega denarja 
vedno manj.
Prav imate. Z denarjem je res težko in morali bomo zategniti pas in 
gledati na vsak evro. Druga liga nam je prinesla precej višje
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stroške tekmovanja (prevozi, sodniki) in nobenih dodatnih prihodkov. 
NZS bo skupaj s klubi morala nekaj narediti v smislu glavnega 
sponzorja lige in vsaj v omejenem obsegu pomagati klubom. Klubi 
pa se bomo morali naučiti preživeti brez sponzorjev in najti poti do 
lastnih virov sredstev. Predvsem pa bo potrebno skuhati toliko kolikor 
lahko pojemo. Ta preskok bo za marsikoga težak trenutek resnice 
ampak tako pač je. Proračun kluba se bo že v prihodnjem letu moral 
konkretno zmanjšati, ker sponzorji izumirajo kot dinozavri. Prepričan 
pa sem, da imamo v Radomljah zdrave temelje in da se bo nogomet 
igral tudi v bodoče.

Pred časom ste omenili, da razmišljate o popolnoma domači 
članski ekipi, ki bi igrala v MNZ ligi. Kako je s tem projektom?
O ustanovitvi druge članske ekipe še vedno razmišljamo. V tej ekipi 
bi igrali v veliki večini fantje, ki izhajajo iz naše nogometne šole. Ni mi 
všeč, da vsako leto izgubimo skoraj vse fante, ki nekako ne pridejo 
v prvo ekipo. Ideja je, da ostanejo v domačem klubu, kjer bi pod 
vodstvom naših trenerjev trenirali in se pripravljali za nastope v prvi 
ekipi. Še enkrat poudarjam, da absolutno verjamem, da bo iz teh vrst 
prišel marsikateri prijatelj kluba, potencialni sponzor ali navijač in da 
bodo tudi tekme te ekipe dobro obiskane. Začeli bomo v 5. ligi in 
prepričan sem, da se bodo že v naslednji sezoni v nedeljah dopoldne 
igrali lokalni derbiji četrte lige.

Ženski nogomet je v svetu vedno bolj popularen. Kakšni so 
načrti v Radomljah?
Absolutno se strinjam, da ima ženski nogomet lepo prihodnost. 
Kot vam je znano, že kar nekaj časa tudi v Radomljah dekleta igrajo 
nogomet. Moram povedati, da skoraj vsak dan dobimo kakšen mail v 
katerem se mlade igralke zanimajo za možnost treniranja nogometa 
v našem klubu. Zato smo se odločili, da prihodnje leto ustanovimo 
vse selekcije, od deklic U12 in U14 do mladink in članic, in z njimi 
začnemo nastopati v ligaških tekmovanjih. Glede na pogoje, ki jih 
imamo v Radomljah in interes nogometašic za igranje v našem klubu, 

sem prepričan, da bomo že v prihodnji sezoni med tremi največjimi 
in najboljšimi ženskimi nogometnimi klubi v Sloveniji in da bomo v 
najmanj eni kategoriji osvojili naslov državnega prvaka.

V Radomljah ste zgradili enega najlepših nogometnih parkov 
v Sloveniji. Kakšne načrte imate v bodoče in kaj vam v parku še 
manjka?
Najbolj pogrešamo več garderob in nove klubske prostore, kjer 
bi lahko organizirali sestanke s starši, predavanja in igralcem 
pokazali kakšno tekmo. Nujno torej potrebujemo objekt, v katerem 
moramo narediti vsaj 6 garderob, učilnico, klubske prostore in 
večnamenski prostor, kjer bi v primeru slabega vremena lahko 
organizirali določene klubske aktivnosti. Upam, da bo dokumentacija 
pripravljena do poletja in da bomo lahko začeli s konkretnimi 
aktivnostmi v drugi polovici prihodnjega leta. Skupaj z objektom 
bi zgradili tudi nove pokrite tribune in zagotovili vso potrebno 
infrastrukturo za dolgoletno igranje v drugi ligi. 

Letos mineva peto leto odkar ste postali predsednik kluba. 
Boste kandidirali za nov mandat?
Še eno težko vprašanje. Moram reči, da se še nisem dokončno 
odločil. Po eni strani sem se že malo nasitil nogometa. Zadnjih pet let 
mi NK Radomlje pobere ves prosti čas in veliko živcev. Razmišljam, da 
bi bilo prav, da nova oseba požene svežo kri po žilah. Po drugi strani 
pa vidim še veliko izzivov in priložnosti.
Odločitev ne bo lahka – počakajmo nekaj tednov. 

Gospod Marinšek – kaj bi za konec sporočili prijateljem 
nogometa v Radomljah?
Vsem prijateljem nogometa bi se še enkrat rad zahvalil za vso pomoč 
in podporo, ki sem jo užival v teh petih letih. Zelo sem ponosen 
na trenersko ekipo NK Radomlje, ki je po vseh merilih popolnoma 
konkurenčna vsakemu prvoligaškemu klubu. Ponosen sem tudi na 
dejstvo, da skoraj 300 mladih ljudi kvalitetno preživlja prosti
čas in se tudi zaradi nogometa razvija v boljše osebnosti. 

Individualna šola nogometa

Z drugačnimi treningi do 
še hitrejšega napredovanja

V našem športnem parku vse bolj pogosto videvamo 
zelo majhne skupinice, ki trenirajo nekoliko drugače. NK 
Radomlje je v sodelovanju s trenerjem Rajkom Jeršinom in 

trenerjem vratarjev Luko Grešakom začel z nekoliko drugačnim 
pristopom, ki fantom omogoča hitrejše napredovanje in bolj 
efektivno učenje prvin, ki jih zaradi prevelikih skupin in vsega 
ostalega kar je potrebno narediti na rednih treningih, zelo redko 
izvajajo trenerji na rednih treningih. Z Rajkom Jeršin smo se 
pogovarjali o tej novosti. 

Rajko, trenutno ne vodite nobene selekcije v NK Radomlje. 
Delate individualno s posamezniki ali pa zelo majhnimi 
skupinicami. Zakaj ste se odločili za takšen način dela?
Res je. Po psihično precej napornem skoraj dvoletnem vodenju 
prve ekipe, sem se za nekaj časa umaknil s prve bojne linije. Čeprav 
morda zgleda drugače, je osvajanje prvenstva precej naporna 
zadeva, saj popravnih izpitov praktično ni. Moraš zmagovati. Tudi v 
drugi ligi ni bilo lahko in mislim, da je za klub najboljša rešitev, da 

smo se odločili za spremembo. Enostavno rabim nekaj časa, da se 
regeneriram in napolnim akumulatorje. Sicer pa si že od nekdaj želim, 
da bi lahko z igralci, z vsemi in vsakim posebej, vzpostavil bolj osebni 
pristop. Uživam predvsem v tem, ko vidim kako igralci napredujejo. 
Verjamem v delo in še enkrat v delo. Zato vidim v takšnem načinu 
treniranja veliko priložnost.

Kaj je tista največja prednost osebnega dela z igralci?
Kot rečeno, je najbolj pomemben osebni pristop. Z vsakim igralcem 
se najprej pogovorim in nato skupaj določiva prioritete na katerih 
bova delala. Če je potrebno izvedemo tudi testiranja motoričnih in 
tehničnih sposobnosti posameznika. V drugi fazi pripravim natančen 
program dela s posameznimi vajami, ki jih potem dosledno in 100% 
izvajamo. Glavna prednost takšnega dela je, da se določene prvine 
nogometne motorike, tehnike ali taktike lahko velikokrat ponovijo 
pod budnim očesom trenerja. Vsem je že na prvi pogled jasno, da v 
klubu takšno delo ni mogoče. Glavna težava je, da treninge ponavadi 
vodi le en trener in da je v posamezni selekciji tudi po 25 igralcev. 
Nemalokrat se zgodi, da igralec, v rednem procesu treninga, v celem 
tednu le nekajkrat udari žogo z glavo ali pa levo nogo. Potem pa se 
čudimo, če se fantom na tekmi prikradejo tehnične napake.

Katerim elementom nogometne igre dajete pri takšnem delu 
največ pozornosti in kje je možno najhitreje napredovati?
Na igrišču dajem poudarek predvsem tehničnim prvinam in pa 
specifičnim elementom motorike, ki jih fantje izvajajo napačno, 
oziroma so jih v dosedanjem procesu treninga zanemarili. S 
ponavljanjem in pravimi pripomočki za trening se da narediti res 
veliko. Za izboljšanje fizične priprave pa so potrebne uteži. Fitnes 
ali pa izvajanje vaj za moč na igrišču niti ni tako pomembno. 
Pomembno je, da vaje izvajamo po pravem programu in da jih 
izvajamo pravilno. Najhitrejši napredek pa sigurno najlažje naredimo 
pri nogometni tehniki predvsem zaradi možnosti ponavljanja 
določenih vaj, ki jih na trening lahko izvedemo tudi po nekaj stokrat.

Komu priporočate individualno delo?
Glavna je želja. V kolikor gre za željo staršev, kluba ali pa raznih 
managerjev je zadeva ponavadi manj uspešna. V igralcu s katerim 
delam želim videti iskrico v očeh – željo po še več dela in neomajno 
vero v uspeh. V Radomljah imamo odlične pogoje za delo, tako se 
lahko vedno prilagodimo različnim terminom. Vsak, ki si resnično želi 
delati je dobrodošel.
Individualno delo priporočam tudi povratnikom po poškodbah 
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na kvaliteti in fleksibilnosti terminov. 
Kot že rečeno, imamo na razpolago kvalitetne pogoje in vse 
pripomočke, ki jih za delo potrebujemo in tako je kakovostno delo 
zagotovljeno. 

Verjetno je največji izziv najti termine za trening, saj so igralci 
zelo zasedeni v klubih in imajo veliko šolskih obveznosti. Kdaj 
največkrat trenirate?
Največ treningov naredimo dopoldne, med vikendi in pa v času 
počitnic. Z vsakim igralcem se pogovorim in vedno najdemo kakšno 
rešitev. Moja usmeritev in praktično ves razpoložljiv čas je in bo 
namenjen projektu o katerem sva se pogovarjala.

Za konec pa še eno provokativno vprašanje. V kakšnih odnosih 
ste z vodstvom kluba, po prenehanju dela s prvo ekipo in kako 
vidite svojo vlogo v prihodnosti?
Z vsemi vodilnimi v klubu sem ostal v korektnih odnosih. Razumem 
njihovo odločitev in mislim, da so se odločili dobro. Po dveh letih 
dela s to generacijo smo enostavno prišli do točke, kjer ni šlo več 
naprej. Rad bi ostal v klubu in verjamem, da se bo našlo kakšno 
delo zame. Še enkrat pa hvala lepa Metodu in Matjažu, da lahko 
uporabljam igrišča in tako delam to kar najbolje znam.

in igralcem, ki niso v tekmovalnem ritmu. Starostnih omejitev pa 
praktično ni – od sedem do 40 let…

Kdo lahko sodeluje na takšnih treningih in kako je s 
pokrivanjem stroškov? 
Individualni treningi so na voljo vsakemu, tudi članom drugih klubov. 
Članom NK Radomlje ponujamo nekoliko nižjo ceno, vsekakor pa 
so takšni treningi tudi za člane kluba plačljivi. Cena se razlikuje, če 
delam samo z enim igralcem oziroma z dvema ali tremi. Ponavadi ne 
delam s skupinami kjer je večje število igralcev, ker se tako izgublja 

Ženski nogomet v svetu uživa vse več pozornosti in 
naklonjenosti, ne le s strani moškega dela oboževalcev, 
temveč tudi s strani medijev, pokroviteljev in športnih 

delavcev, kar počasi a vztrajno dviguje nivo igre in tekmovanj, v 
katerih tekmuje ženski del populacije. Dokaz temu sta tudi zadnje 
evropsko in svetovno prvenstvo ženskega nogometa, kjer so 
dekleta pokazala svoje kvalitete, kar se je poznalo tudi pri obisku 
prizorišč in spremljanju tekem prek malih ekranov, saj si je tekme 
ogledalo ogromno gledalcev, vse več pozornosti pa slovenski 
mediji namenjajo tudi slovenski članski ženski reprezentanci. 
Vse poti vodijo v Rim. Ženski nogomet v svetu je v vzponu, sponzorji, 
ki želijo drugačen pristop, so že prisotni. NZS se je odločila vlagati 
v razvoj ženskega nogometnega kluba, ki ga v okolici Ljubljane 
praktično ni in dejstvo, da imamo v Radomljah pogoje, znanje in 
zagnanost, nas enostavno vodi v odločitev: Ženski nogomet bo v 
Radomljah zgodba o uspehu. 
Z veseljem lahko zapišemo, da je naš klub, že vstopil v svet ženskega 
nogometa in zaradi tega je letošnja sezona v našem nogometnem 
klubu nekaj posebnega. Je namreč prva sezona v zgodovini 
radomeljskega nogometa, ko naš klub v ligaškem tekmovanju NZS 
zastopa tudi ženska ekipa. Vsekakor to predstavlja velik mejnik in 
korak naprej za ženski nogomet v Radomljah in naši okolici. Ekipa 
Deklic U14 pod vodstvom Uroša Juračiča, bo torej za vedno zapisana 
v zgodovino zgodbe, ki smo jo začeli pisati. 
Vendarle pa se s tem ne bomo zadovoljili. Še večje spremembe se 

Predstavljamo ŽNK Radomlje

»Nežnejša plat« nogometnega 
kluba Radomlje 

obetajo v naslednji (prihajajoči) sezoni 2012/13. V sistem tekmovanja 
bomo prijavili žensko člansko ekipo, ki v okviru kluba pridno trenira 
že tretje leto. Klubu se je pridružil eden najbolj izkušenih trenerjev 
ženskih ekip v Sloveniji – Peter Kristan, ki že več kot pet let deluje 
z dekleti in prepričani smo, da bo znal pravilno zapeljati naš vlak. 
V NK Radomlje imamo kar precej domačih igralk, na katere smo 
zelo ponosni. Zavedamo pa se, da moramo za hitrejši razvoj naših 
mladenk in za tekmovanje v 1. ligi, pripeljati kar nekaj kvalitetnih 
okrepitev. Danes lahko povemo, da smo se že dogovorili z nekaterimi 
igralkami, ki jih projekt zanima in so začutile pozitivno energijo 
našega kluba. Trdno smo prepričani, da bomo v nekaj letih krojili 
vrh slovenske lige in da bomo v Radomljah »naredili« tudi kakšno 
državno reprezentantko.
V tekmovalni sistem bomo prijavili tudi selekciji U12 in U17, kar 
bo pomenilo, da bomo dekletom lahko ponudili kontinuiteto in 
nastopanje v vseh starostnih kategorijah v ligaških tekmovanjih NZS. 
S tem  bomo postali eden redkih klubov v Sloveniji, ki bo nastopal 
z vsemi selekcijami. Skoraj zagotovo pa lahko trdimo, da bomo 
najštevilčnejši ženski nogometni klub v državi. Računamo, da bo v 
prihodnji sezoni redno treniralo nogomet že blizu 100 deklet.
V prihodnji sezoni se nam torej v našem športnem parku obeta tudi 
veliko tekem ženskega nogometa, ki bodo prav gotovo pritegnile 
lepo število navijačev in njegovih podpornikov.
Naj ob tej priložnosti povabimo tudi vsa dekleta (ne glede na starost), 
ki si želijo igrati nogomet, da se nam lahko pridružijo v vsakem 
trenutku in se včlanijo v klub in pričnejo s treningi. Več informacij 
najdete na naši spletni strani www.nk-radomlje.si oz. na 
številki 041/934-916 (Uroš)

V letu 2010 smo v nogometnem klubu Radomlje uvedli novost, 
ki je deležna vedno večjega povpraševanja in lahko bi rekli, da je 
lepo zaživela med privrženci našega nogometnega kluba in ta 
novost je članska izkaznica. 
Odločili smo se, da izdelamo tri vrste članskih izkaznic in sicer 
klasično člansko izkaznico (modre barve), izkaznico za prijatelje 
kluba (srebrne barve) in pa izkaznico za sponzorje, oglaševalce 
in podpornike kluba (zlate barve). Namenjene so vsem članom 
kluba (igralcem, staršem, trenerjem, navijačem, podpornikom, 
sponzorjem, oglaševalcem in donatorjem...). 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 

PODPORNIK KLUBA

Članska izka
znica

Ime in priimek:

Podpis:

Številka
 izka

znice:PRIJATELJ KLUBA
Članska izkaznica

Ime in priimek:

Podpis:

Številka izkaznice:ČLAN KLUBA
Članska izkaznica

Ime in priimek:

Podpis:

Številka izkaznice:

Pridružite se več kot tristotim 
članom NK Radomlje in si tudi 
Vi priskrbite člansko izkaznico, 
ter koristite članske ugodnosti!

bodo vplačali letno članarino v vrednosti 20 EUR. Poleg izkaznice 
prejmete navijaški rekvizit, ob predložitvi izkaznice pa ste 
upravičeni tudi do popusta pri najemu objektov/igrišč v Športnem 
parku Radomlje.
Kartica PRIJATELJ KLUBA (srebrna) je namenjena vsem, ki 
vplačajo letno članarino v vrednosti 40 EUR. Poleg pridobljene 
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 si lahko preberete na naši spletni 
strani, na naslovu: http://www.nk-radomlje.si/oglasevanje/.
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Že kar nekaj časa je ideja o nogometnem taboru NK 
Radomlje v našem programu čakala na izvedbo in letos se 
je to tudi zgodilo. Organizirali smo prvi nogometni tabor 

NK Radomlje z imenom Z NOGOMETOM NA POČITNICE. Še en 
majhen del naše sestavljanke je našel svoje mesto in potrdil, da 
klub ponuja številne aktivnosti za vse otroke različnih starosti 
in znanja. Narejen je še en korak naprej k boljši prepoznavnosti 
kluba v okolici ter dostopnosti vsem, ki jih take aktivnosti 
zanimajo.
Tabor smo organizirali v prvem tednu šolskih poletnih počitnic 
(27. 06. -01. 07. 2011) in sicer v našem prelepem Športnem parku 
Radomlje. Glede na to, da je bil program tabora pester in zanimiv 
smo bili prisotni tudi na bazenu Zavoda za šport in rekreacijo 
Domžale. Število udeležencev je bilo približno 40, kar je za začetek 
lepa številka. Z njimi so bili prisotni trije trenerji, animatorji in učitelji 
Andraž Pustotnik, Balutto Dušan in Obrstar Matjaž. V teh petih 
dneh druženja in učenja so otroci postali eno in po zaključku 
tabora odšli na počitnice z lepimi spomini. 
Program, ki je otroke in animatorje družil vseh pet dni, 
je bil pester in vsekakor kratkočasen, kar je bil tudi 
cilj. Otrokom smo v tem tednu ponudili poleg 
aktivnosti na in ob igrišču tudi učenje angleškega 
jezika v primeru, da se kakšen nogometaš proda 
v tujino. No, šalo na stran, otrokom smo hoteli 
ponuditi nekaj, česar se bodo z veseljem 
spominjali in nekaj, kar bo obogatilo znanje 
vsakega posameznika.
Vse udeležence tabora smo razdelili po 
starosti v tri skupine, ki so potem na igrišču 
vadile pod mentorstvom naših trenerjev. 
Program je vseboval različne nogometne in 
nenogometne aktivnosti, ki so polnile znanje 
udeležencev tabora. V njega je bilo poleg 
nogometnih treningov, specializiranih posebej za 
določeno starostno skupino, vključeno tudi plavanje 
na bazenu, učenje angleškega jezika, razvijanja 
ravnotežja s hojo po vrvi, lokostrelstvo, razvijanje osnovne 
motorike z gibanjem v zorbing žogi, orientacijski tek po 
športnem parku, spoznavanje okolice športnega parka in ribnika, 
tekmovanje v znanju o nogometu (kviz), igranje namiznega tenisa, 
odbojke, nogometa na mivki, balinčki in še bi lahko naštevali.
Veliko stvari je vključenih, ki jih je včasih z besedami težko opisati, 
lahko si jih pa ogledate na naši spletni strani. 

Tabor NK Radomlje 2011 Navijači NK Radomlje

Z nogometom na počitnice Mlinski kamen melje…
Kaj in kako v prihodnje? 
V naslednjih poletnih počitnicah vam že vnaprej ponujamo možnost 
udeležbe na drugem taboru »Z nogometom na počitnice«. Za katerega 
razmišljamo, da bo trajal dlje oziroma bo izveden v dveh tednih. 
Glede na pestro ponudbo programa bomo otrokom vseeno poskušali 
ponuditi še kakšno novost in stvar, ki jim bo naredila počitnice še lepše. 
Naj omenimo, da so vsi udeleženci prvega tabora dobili majice, kape ter 
spominski DVD, ki jim bo v veselje tudi takrat, ko nogomet ne bo več v 
ospredju. Zahvala vsem, ki so bili soudeleženi pri organizaciji tabora, saj 
brez njih stvar ne bi bila tako dobra kot je bila. Še enkrat pa vse otroke, 
do štirinajstega leta starosti, v prvem tednu poletnih počitnic, vabimo, 
da se nam pridružite in začutite vse, kar naš tabor ponuja.

Naša prva ekipa je osvojila naslov prvaka in prav tako so 
naslov najboljših v kategoriji navijaških skupin osvojili 
Mlinarji. V lanski sezoni so bili Mlinarji daleč najštevilčnejša 

in najbolje organizirana skupina deklet in fantov, ki je izvirno 
in glasno podpirala naše fante na poti v drugo ligo. »Mlinski 
kamen melje, v drugo ligo nas popelje«, je donelo na skoraj vseh 
tekmah doma in v gosteh ter veliko mladih pristašev našega 
kluba je navijaško uspešnico vzelo za svojo. Na zabavi ob osvojitvi 
naslova prvaka 3. SNL zahod, je kreativnost in udarnost besedil 
pohvalil tudi Vlado Pilja, ki je bil nekaj časa kar v senci Mlinarjev, 
ki so si tisti vikend dali duška in dostojno proslavili največji uspeh 
radomeljskega nogometa.
Tudi v drugi ligi se zgodba nadaljuje in z zadnjimi zmagami naših 
fantov se je temperatura dvignila. Prepričani smo, da bodo Mlinarji 
prinesli še veliko točk v boju za obstanek v ligi in da bodo tudi sami 
osvojili navijaški naslov v drugi ligi. Vodenje navijaške skupine je 
pred meseci prevzel Matic Gorza in vsi verjamemo, da se bodo ob 
navijanju za naše nogometaše, lepo zabavali tudi v spomladanskem 
delu prvenstva. Novi vodja je obljubil, da bodo v zimskih mesecih 
delali na novih besedilih in pripravili novo, še bolj udarno himno.
Navijači pripravljajo tudi nova navijaška oblačila, ki jih boste lahko 
naročili na spletni strani NK Radomlje in v klubskih prostorih. 
Predvidoma bodo oblačila na voljo do začetka spomladanskega dela 
prvenstva.
Ob tej priložnosti lepo vabimo v skupino nove članice in člane. 
Vsak je dobrodošel in majhne Radomlje so lahko tudi velike!

Kapa NK Radomlje: 5 eur

Majica: 10 eur

Pulover s kapuco: 35 eur

Navijaška oprema
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Odigrali ste pomembno prvenstveno 
tekmo in zmagali z rezultatom 3:2. 
Novinarji vas po tekmi sprašujejo 
vprašanja.

Na katerem igralnem mestu igraš?
Aljaž: V sredini sem, vezni igralec.
May: Napadalec.
Klemen: (vstane in reče) Jaz sem pa obramba.
Matic: Jaz sem tudi obramba. Če gresta dva 
igralca proti men, da prestrežem žogo.
Alan: Vezist.
Gašper: Napad.
Nejc: Izbijam žogo, podajam.
Miha: Podajam žogo, dam gol.
Tim: Golman, da ne dobim gola.
Marcel: Izbijam žogo, pomagam v napadu.
Jan: V obrambi, pokrivam igralce.
Anže: Napadalec, poskušam zabiti gol, 
preigravam.

Zakaj so vezni igralci na igrišču?
Aljaž: Da povezujejo obrambo in napad.
May: Jaz igram v napadu, da dam gol.

Ali imate kaj navijačev?
Matic: Jaaaa. To so tisti, ki ne igrajo.
May: Ja, naši starši.

Zakaj morajo imeti igralci ščitnike?
Matic: Zato, če te kdo udari, da ne boli. Jaz 
imam ščitnike v torbi.
Klemen: Če te kdo v nogo brcne.
May: Da ne boli noga.

Martin: Handanovič.
Anže: Ronaldo.
Marcel: David Villa.

Kaj je avtogol?
Matic: Da je golout.
Aljaž: Da, da tvoj igralec gol.
May: Da je od golmana žoga.
Anže: Igralec, da žogo  v svoj gol.
Marcel: Da daš sam sebi gol.
Miha: Da gre žoga v kot.

Zakaj ime ekipa iste drese?
Matic: Da lahko igramo, da nam ni vroče.
Klemen: Da se ve kateremu moraš podat, 
drugače lahko komu drugemu.

Kaj je fair play?
Aljaž: Da pravilno igraš igro.

Katere barve so v klubskem grbu NK 
Radomlje?
Gašper: Rumena, črna, bela (gleda na majico).

Kaj si želiš za Božička?
Matevž: Mobitel na tač.
Miha: Helikopter.
Nejc: Avto na daljinca.
Tim: Ne vem.
Jan: Vlak.
Tim: Ne vem.
Jan: Vlak.

Moj prvi intervju Dogodki

Ekipa U7 NK Radomlje CORDIAL CUP v Radomljah postaja tradicija

Gašper: Da se ne poškodujemo, kopačke pa 
da ne drsim.
Maj: Da se ne udari.
Martin: Če padem.
Alan: Da ga ne zaboli.

Kaj pa prijatelji?  
Klemen: Jaaa…

Kako navijajo vaši navijači?
Gašper: Spodbujajo nas.
Alan: Pojejo navijaške pesmi.
Jan, Anže, Tim: Ja, starši.

Imajo navijači kakšno navijaško pesem?
Matic: Sevedaaa. Ma ne bom je zapel, to je 
moja najljubša pesem.
May: Dajmo naši nogometaši.

Za kateri klub navijaš?
Matic, Klemen: Za Barcelono.
Marcel: Španija.
Martin, Miha, Matevž, Nejc, Jan: Za Radomlje.
May: Kamnik.

Katera reprezentanca je za vas najboljša?
May: Barca.
Klemen: Španija.
Aljaž: Slovenija.
Matic: Radomlje metropola, Slovenija.

Kateri je najboljši nogometaš na svetu?
Vsi v en glas: Messi.
Klemen: Najboljši golman pa je Cassillas.

V NK Radomlje se že nekaj časa zavedamo, da moramo 
pogledati tudi zunaj meja naše lepe Slovenije in fantom 
omogočiti, da se pomerijo z vrstniki iz nogometno najbolj 

razvitih držav Evrope. Udeležba na mednarodnih turnirjih je 
najlepša priložnost, da vidimo kako delamo in kje smo v primerjavi 
z evropsko konkurenco. Ker smo prvo domačo nalogo lansko leto 
dobro opravili, so nam tudi v letošnji sezoni zaupali organizacijo 
kvalifikacijskega CORDIAL CUP turnirja, ki predstavlja enega 
največjih tekmovanj za mlade nogometaše na svetu. Lahko 
smo ponosni, da je našemu klubu (edinemu s področja bivše 
države) zaupana izvedba tako velikega nogometnega dogodka in 
potrudili se bomo, da bo turnir v Radomljah postal tradicionalen. 
Organizacija turnirja nam omogoča, da lahko na zaključnem 
turnirju v Kitzbuehlu, ki je vedno nekaj posebnega in nepozabnega 
za naše otroke, vsako leto nastopi ena ekipa NK Radomlje. 
Tudi letos smo imeli srečo z vremenom, kar je bil prvi pogoj za 

nepozaben Cordial cup vikend, na katerem smo gostili 44 ekip 
(24 pri selekciji U11 in 20 ekip v starostni kategoriji U13). Drugače 
povedano – turnirja v Radomljah se je udeležilo več kot 600 mladih 
nogometašev. Prvo mesto in nastop na zaključnem turnirju v Avstriji 
sta si letos priborili ekipi NK Bravo v razredu U11 in NK Olimpija 
med selekcijami U13. Vse slovenske ekipe so na zaključnem turnirju, 
sodelovali sta tudi dve ekipi NK Kalcer Radomlje, dostojno zastopale 
barve naše države in dokazale, da se pri nas dobro dela z mladimi in 
da razen glede obsega selekcije mladih nogometašev ne zaostajamo 
dosti za najboljšimi. 
Cordial cup pa ne združuje samo otrok. Pokazalo se je, da se v tem 
projektu dobro spoznajo in spoprijateljijo tudi starši, ki skupaj s 
trenerji aktivno sodelujejo pri organizaciji kvalifikacijskega turnirja 
v Radomljah. Seveda pa je tudi za starše pomemben obisk final v 
Kitzbuehlu, kjer smo vedno med najboljšimi navijači.
Hvala lepa vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi letošnjega 
tekmovanja, ki je bil po mnenju večine, največji dogodek te vrste v 
Sloveniji. Ob tej priložnosti bi se posebej zahvalili g. Boštjanu Kočarju, 
ki pogosto preseneti in kreativno poskrbi, da se otroci in starši prijetno 

družijo tudi zunaj nogometnih igrišč in da je nogomet več, kot le 
brcanje žoge. Boštjan, hvala lepa in priporočamo se tudi v bodoče. 
CORDIAL CUP bomo organizirali tudi prihodnje leto (5. in 6. maja). 
Turnir bo še večji, saj bo nastopilo kar 32 ekip v starostni kategoriji U11 
in 24 ekip v kategoriji U13. Prepričani smo, da bo tudi ta turnir nekaj 
posebnega in še boljši od dosedanjih. Se vidimo na 
največjem nogometnem turnirju v letu 2012…
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Predstavitev

Selekcija U-7 Selekcija U-8 Trener Andraž Pustotnik

Predstavitev

LESTVICA: Cicibani U-8, skupina 5 - 4. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Radomlje 12 11 1 0 48:3 34
2. Svoboda Kisovec 12 5 2 5 14:21 17
3. NK Kresnice 12 5 1 6 12:18 16
4. NK Litija 12 1 0 11 3:35 3

LESTVICA: Cicibani U-7, skupina 2 - 3. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija 6 5 1 0 21:8 16
2. NK Kamnik B 9 4 3 2 19:12 15
3. Domžale A 9 3 3 3 19:14 12
4. Kalcer Radomlje 6 1 1 4 11:22 4
5. ND Črnuče 6 1 0 5 9:23 3

LESTVICA: Cicibani U-8, skupina 10 - 5. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Olimpija Ljubljana 12 9 3 0 49:10 30
2. Kalcer Radomlje 12 7 2 3 30:29 23
3. Bravo A 12 5 2 5 35:19 17
4. NK Kamnik B 12 4 2 6 20:24 14
5. MNK Svoboda Vič 12 0 1 11 7:59 1

Ekipo U8 sestavlja 23 fantov in ena deklica, letnik 2003. Letos prvič 
nastopamo v tekmovanju MNZ Ljubljana, kjer imamo zaradi velikega 
števila otrok prijavljeni dve ekipi, ki odlično zastopata naš klub. 
Na treningih je še vedno prvo vprašanje: »Trener ali bomo danes 
kaj igrali?«, vendar so otroci spoznali, da je za dobro igro na tekmi 
potrebno na treningu pridno in zavzeto delati vaje in sodelovati z 
vsemi soigralci. In prav ta želja po dobri igri na tekmi, je njihov glavni 
motiv na treningih, da zagrizeno izvajajo vaje in tako ob sodelovanju 
na treningih postajajo vse boljši prijatelji. Prav prijateljstvo in tehnično 
znanje pa sta razloga za vse boljše nogometne predstave te ekipe.

Prva vrsta: Popelar Timon, Tomše Lev, Židan Žiga, Robič Luka-Ivan, 
Kramberger Nace, Urbanija Dan, Marjanovič Dejan, Fatur Jošt, 
Cetin Tim, Stein Jonas, Stražar Andrej, Ljubijankič Nedim, Trener 
Pustotnik Andraž 
Druga vrsta: Oražem Žan, Jerman Mark, Dogandžič Bojan, 
Poličnik Matic, Frantar-Rijavec Blaž, Kočevar Pia, Begič Aleksander, 
Kostanjšek Lovro, Drev Matic, Kobal Domen
Manjkajoča igralca: Tomšič Kossmas, Mavčič Tadej

Trener Matjaž Obrstar

Prva vrsta: Trener Obrstar Matjaž, Ramič Alan, Balantič Nace, Močnik 
Martin, Djuras May, Škerjanec Gašper, Šarec Matevž, Klemenc Anže, 
Krovinovič Aljaž
Druga vrsta: Rokavec Miha, Pene Jan, Šaubah Tim, Vital Krivic Rezar 
Maj, Škorjanc Nejc, Tome Vid, Juras Matic, Verbinc Marcel
Manjkajoč igralec: Škorjanc Klemen

Najmlajšo ekipo NK Radomlje vodi trener Matjaž Obrstar. Otroci 
te skupine prihajajo iz krajev, kjer na osnovnih šolah NK Radomlje 
tudi deluje. Glede na to, da je to njihovo prvo leto v klubu, se v 
tem obdobju seznanjajo z osnovami nogometne igre in pravili 
dela v klubu. Vse aktivnosti v vadbi so vezane na igro in podajanje 
informacij v pozitivnem vzdušju. Ekipa sodeluje v turnirskem 
tekmovanju MNZ Ljubljana z ekipami Kamnika, Ilirije, Črnuč in 

Domžal. Pri tej starosti dajemo poudarek povezovanju posameznika 
in njegovih individualnih sposobnosti ter lastnosti v kolektiv in 
sodelovanju s soigralci. Tekmovalni rezultat ni v ospredju pač pa 
učenje ter uživanje v igri. Dečki imajo dobre predispozicije, da 
postanejo odlični igralci, ki bodo s ponosom zastopali barve grba NK 
Radomlje. Vse kar potrebujejo je čas, potrpljenje in veliko pozitivne 
podpore staršev. 
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Prva vrsta: Prebil Jernej, Hozjan Nik, Kern Habat Jaša, Tiganj Samir, 
Juhant Ian, Zupančič Nace, Repanšek Jošt, Cedilnik Ian, Grešak Staš, 
Mlakar Luka, Trener Anžur Luka
Druga vrsta: Resanovič Kvas Kristian, Žiberna Žiga, Brlec Janez, 
Korošec Nik (kapetan), Gajšek Tim, Adrović Denis, Židan Anže, 
Zore Luka, Cerar Tim in Ravnikar Domen
Manjkajoči: Jeretina David, Vodišek Smirčič Nik, Peter Vovk in 
pomočnik trenerja Barukčič Igor

Selekcija U-9 Trener Luka Anžur

Predstavitev

LESTVICA: Cicibani U-9, skupina 1 - 4. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Domžale A 12 9 2 1 32:5 29
2. NK Kamnik 12 8 1 3 30:6 25
3. Kalcer Radomlje A 12 4 3 5 21:17 15
4. Mengo 28 12 0 0 12 0:55 0

LESTVICA: Cicibani U-9, skupina 9 - 4. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. NK Šentjernej B 9 9 0 0 37:0 27
2. Kalcer Radomlje B 9 4 0 5 11:17 12
3. ND Slovan 8 3 0 5 7:17 9
4. MNK Ljubljana 8 1 0 7 3:24 3

Prva vrsta: Hribar Matevž, Levc Luka, Đuzić Anis, Hrovat Matej, 
Blaževič Kristjan, Vollmajer Jan, Frantar-Rijavec Žan, Koncilja Tadej, 
Kopitar Nejc, Oručevič Tilen, Pergovnik Maj, Trener Balutto Dušan 
Druga vrsta: Šumah Andraž, Koletnik Erik, Bevc Arne, Kasnik Jaka, 
Destani Edison, Šaubah Domen, Sejfić Amar, Ravnikar Jaša, 
Vollmajer Nik, Pograjc Mark
Manjkajoči igralec: Marinšek Mark

Selekcija U-10  Trener Dušan Balutto

Predstavitev

LESTVICA: Cicibani U-10, skupina B - 9. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Radomlje 9 8 1 0 51:9 22
2. Ivančna Gorica 9 7 1 1 58:11 20
3. Olimpija Lj. B 9 7 0 2 63:20 19
4. Interblock B 8 7 0 2 40:20 18
5. Bravo Publikum B 9 5 0 4 45:21 16
6. Ilirija 1911 B 9 4 0 5 26:33 9
7. Ihan Domžale 8 3 0 6 36:24 8
8. Arne Tabor 69 B 9 1 0 8 10:54 8
9. Brinje B 9 1 0 8 12:60 6
10. Litija B 9 1 0 8 4:93 0

V sezoni 2011/2012 ekipo U9 sestavlja 23 fantov letnika 2002. 
Nogometaši tekmujejo v tekmovanju MNZ Ljubljana v dveh 
skupinah. Po jesenskem delu prvenstva obe ekipi trenutno 
zasedata 3. mesto. Primarni cilj v letošnji sezoni je predvsem 
nabiranje prepotrebnih nogometnih izkušenj preko prvenstvenih 
in prijateljskih tekem ter udeleževanja raznih turnirjev, tudi 
mednarodnih.
Tako kot v lanski sezoni, ko smo se za zaključek sezone udeležili 

V letošnji sezoni je ekipa U10 NK Radomlje, ki jo tvori 20 fantov letnik 
2001, prišla pod okrilje dveh novih trenerjev. Posledično je doživela 
spremembe, ki se zaenkrat kažejo kot pozitivne, in fantje tudi sedaj 
uspešno nadgrajujejo svoje znanje ter razvijajo sposobnosti. V 
fantih te generacije se kaže velik potencial in lepa prihodnost za 
radomeljski nogomet. Ekipa U10 se kali v eni izmed petih skupini 
tekmovanja MNZ in se uspešno meri ter tekmuje z okoliškimi klubi 
in klubi v ljubljanski regiji. Trenutno zasedajo 1. mesto v skupini po 
polovici prvenstva (jesenski del) in so še edino neporaženo moštvo 
v prvenstvu, kar je zelo lep dosežek. V letošnji sezoni 2011/2012, 

se bodo fantje ekipe U10 udeležili tudi enega največjih turnirjev za 
mlade v Evropi – Cordial Cup v Kitzbuehlu. Tako je cilj ekipe U10 v 
letošnji sezoni nabiranje nogometnih izkušenj na različnih tekmah z 
raznovrstnimi nasprotniki. S pridobljenimi izkušnjami pa bodo tako 
ali tako samo še boljši.

turnirja v Karlovcu, se v letošnji sezoni spogledujemo z udeležbo na 
mednarodnem turnirju, tokrat v Barceloni, ki bo konec maja.
Še slogan za konec: Vsak poraz je nov izziv za zmago.
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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, 

U-12 in U-11

Predstavitev

LESTVICA: I. LIGA, ml. dečki MNZ Ljubljana - 10. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Olimpija Lj. A 36 27 6 3 145:19 87
2. Bravo Publikum A 36 23 5 8 122:34 74
3. Domžale 36 23 3 10 97:31 72
4. Rudar Trbovlje 36 22 2 12 78:56 68
5. Krka 36 19 4 13 67:45 61
6. Kalcer Radomlje 36 15 4 17 71:67 49
7. Brinje A 36 13 8 15 67:52 47
8. Interblock A 36 11 7 18 40:76 40
9. Kolpa 36 11 6 19 36:73 39
10. Ihan Domžale 36 8 6 22 48:77 30
11. Bela Krajina 36 7 5 24 22:196 26
12. Dolomiti Dobrova 36 7 4 25 26:93 25

Selekcija U-14

Prva vrsta: Šuštar Janez, Kopitar Žan, Emeršič Matic, Cerar Matej, 
Novak Anže, Košir Luka, Levstek Jan, Zarnik Jan, Kopitar Urban, 
Trener Obrstar Matjaž
Druga vrsta: Repanšek Urban, Burgar Blaž, Kočan Eldin, Marinšek 
Matic, Lužar Jakob, Belovič Rene, Zupan Rok, Trdin Gašper, 
Javornik Domen
Manjkajoči igralci: Pavlinič Luka, Marinšek Žiga, Nolde Drev Žiga

Predstavitev

LESTVICA: I. LIGA, st. dečki MNZ Ljubljana - 11. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija 1911 A 11 10 1 0 32:9 31
2. Svoboda Lj. 11 9 1 1 57:5 28
3. Kalcer Radomlje 11 8 1 2 36:14 25
4. Šmartno 11 7 1 3 45:18 22
5. Roltek Dob 11 5 3 3 24:18 18
6. Kočevje 11 5 2 4 26:16 17
7. Arne Tabor 69 11 4 1 6 11:20 13
8. Kolpa 11 4 0 7 23:30 12
9. Dolomiti Dobrova 11 3 2 6 20:30 11
10. Calcit Kamnik 11 1 2 8 6:31 5
11. Litija 11 1 2 8 3:53 5
12. MNC Vrhinka 11 1 0 10 13:52 3

Ekipo U12 NK Radomlje je sestavljena iz fantov letnikov 2000 in 1999. 
V letošnji sezoni se uspešno merijo z vrstniki v 1. ligi MNZ Ljubljana 
in naš primarni cilj je zadržati nivo tekmovanja . Trenutno ekipa U12 
zaseda 7. mesto po jesenskem delu tekmovanja. V močni ligi, kjer 
nastopajo, imajo v času prvenstva vsak vikend nov izziv, tako da 
lahko pokažejo osvojeno znanje in predstavijo svoje sposobnosti 
tudi svojim zvestim navijačem (staršem, sorodnikom, prijateljem). 
Tekme imajo že veliko sestavin in elementov tistih pravih obračunov, 
kjer pa se rezultat prevesi enkrat v našo korist spet drugič v korist 
nasprotnika. Pomembno je, da so fantje klapa, da znajo držati skupaj 
v dobrem in v slabem, da jim je igranje nogometa v veselje ter da 
poskušajo odkriti vse svoje potenciale, in to ne samo nogometne, ki 
jih preko treniranja nogometa lahko razvijejo.

 Trenerja Pišek Uroš  in Dušan Balutto (desno) Trener Matjaž Obrstar

Šraj Leon, Juras Jaša, Repanšek Urban, Kopitar Žan, Trdin Gašper, 
Bojanc Klemen, Kopitar Urban, Zarnik Jan, Jeraj Jan, Iglič Jaka, trener 
Pišek Uroš
Manjkajoči igralci: Drev Nolde Žiga, Dolenc Anže, Klun Rok

Selekcija starejših dečkov že kaže obrise kvalitetnega dela nogometne 
šole Radomlje. Tu so fantje že bili v štiriletnem ciklusu vadbe in pod 
vodstvom kvalitetnih trenerjev že kažejo dobre rezultate. Ekipa 
tekmuje v najvišji ligi tekmovanja MNZ Ljubljana in na polovici sezone 
zaseda 3. mesto. Sestavljajo jo igralci rojeni 1997 in 1998. Trener Matjaž 
Obrstar daje v ospredje kolektivno igro in poskuša z njo doseči dober 
rezultat. Nekateri fantje se ukvarjajo z nogometom že šest do sedem 
let in z veseljem je gledati njihove vragolije z žogo. Za njih smo v 
Radomljah v letošnjem letu zopet organizirali zimsko ligo U14, s katero 
poskušamo ponuditi nekaj tudi ostalim klubom v okolici. Čeprav 
tekmovanje poteka po ligaškem načinu in se za vsako zmago dobijo 

tri točke, pa tekme potekajo v bolj sproščenem vzdušju. Cilj te ekipe 
v sezoni 2011/12 je zasesti položaj od 1. do 5. mesta in se v naslednji 
sezoni boriti za osvojitev lige ter uvrstitev v najvišjo ligo v Sloveniji. 
Seveda so vrata za višjo ligo odprta že to sezono in ekipa bo dala vse 
od sebe, da preseneti svoje tekmece.
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Selekcija U-16, kadeti

Prva vrsta: Trener Zorec Robert, Jakopin Janez, Kreft Klemen, Dermastja 
Jaka, Domadenik Tim, Spahijaj Dardan, Bergant Smailagič Tim, Kobal 
Matic, Kumer Andraž, Petrovič Blaž, Jurišič Matej, Potočnik Luka
Druga vrsta: Baloh Urban, Hemetek Matevž, Krpič Primož, Štruklec 
Matej, Potarič Blaž, Koletnik Matej, Vukovič Daniel, Železnikar Jaka, 
Kern Mark
Manjkajoči igralci: Brumec Luka,Marinšek Grega,Jevtimijevič 
Aleksa,Stare Alex,Pišek Anže,Bizjak Kazič Tilen,Rostan Jan,Mlakar 
Nejc,Martič Matej, Popovič Patrick

Trener Zorec Robert

Predstavitev

Poleg članske in mladinske ekipe je tudi kadetska ekipa novo sezono 
začela v drugem kakovostnejšem državnem razredu. Ekipa se je iz 
prejšnje sezone močno spremenila. Okrepilo jo je kar nekaj igralcev, 
priključili so se starejši dečki, dobila pa je tudi novega trenerja, 
Roberta Zorca. Ekipa šteje kar 28 igralcev, med drugimi so v ekipi tudi 
igralci, ki na dvojno registracijo nastopajo za sosednje Domžale ter 
ljubljanski Bravo.
Sredi meseca julija so fantje pričeli zavzeto trenirati. V pripravi na 
sezono so odigrali lepo število prijateljskih tekem, vse z namenom, 

čim bolje nastopiti v prvenstvu ter tudi igralsko napredovati. Ves čas 
prvenstva trenirajo štirikrat tedensko. V pravkar končanem jesenskem 
delu sezone so osvojili 20 točk, kar trenutno zadostuje za 6. mesto. 
Novembrske krompirjeve počitnice so fantje izkoristili za mini 
priprave v italijanskem Riminiju ter odigrali tri mednarodne 
prijateljske tekme. Tekmovalni del jesenskega dela pa je ekipa 
zaključila zmagovalno na kadetskem turnirju, ki ga je sredi novembra 
organiziral naš klub.

LESTVICA: 2. Kadetska liga zahod - 14. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija 1911 14 12 1 1 50:12 37
2. MNK Izola 14 12 1 1 47:17 37
3. Jadran Dekani 14 11 1 2 59:16 34
4. Brda HIT 14 8 3 3 40:15 27
5. Svoboda Lj. 14 5 5 4 28:25 20
6. Kalcer Radomlje 14 5 5 4 27:28 20
7. NK Jesenice 14 6 2 6 18:35 20
8. Šenčur 14 6 1 7 22:26 19
9. Roltek Termit 14 5 1 8 16:37 16
10. NŠ Birse,Matavža 14 4 2 8 19:33 14
11. Bela Krajina 14 3 3 8 14:23 12
12. NOGA Britof 14 3 2 9 16:36 11
13. Calcit Kamnik 14 1 3 10 12:30 6
14. Rudar Trbovlje 14 1 2 11 16:51 5

Selekcija deklice U-14

Prva vrsta: Trener Juračič Uroš, Zalaznik Petra, Zupan Irena, Komatar 
Tara, Černelič Ana, Ekić Nina, Trebušak Nika, Repenšek Gabi
Druga vrsta: Korošec Mateja, Peterlin Mojca, Novak Ana, Snedec Anja, 
Razpotnik Neža, Bavčer Barbara, Markič Lara
Manjkajoče igralke: Lepen Ksenija, Rahne Klara, Vrhovnik Tija

Predstavitev

LESTVICA: deklice U-14 Zahod - 6. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Grosuplje-Iv.Gor. 6 5 1 0 27:5 16
2. ŽNK Krka 6 5 1 0 20:3 16
3. Kalcer Radomlje 6 2 1 3 9:10 7
4. Velesovo 6 2 1 3 10:19 7
5. ŽNK Jevnica 6 2 0 4 6:13 6
6. ŽNK Krim 6 0 0 6 2:24 0

 Trener Uroš Juračič

Letošnja sezona je prva sezona v zgodovini radomeljskega 
nogometa, ko naš klub v tekmovanju skozi celo leto zastopa katera 
izmed ženskih ekip. Vsekakor to predstavlja velik mejnik in korak 
naprej za nogomet v Radomljah in naši okolici. Ekipo Deklic U14, 
kjer igrajo dekleta v tekoči sezoni, sestavlja 18 igralk. Ekipa po 
jesenskem delu zaseda 3. mesto v 1. ligi-zahod. Cilji ekipe pa niso 
osredotočeni na rezultate, marveč se v prvi vrsti trudimo čim bolj 
približati nogomet dekletom in jih v čim večjem številu vključili 

v najpomembnejšo postransko stvar na svetu. Dekleta se bodo v 
okviru tekmovanj, pod okriljem naše krovne nogometne organizacije, 
udeležile še zimske lige in dveh ligaških turnirjev. Prvega izmed 
turnirjev (1.4.2011), bomo izpeljali v Športnem parku Radomlje in naj 
vas že sedaj povabimo, da si ogledate nogometne predstave naših 
nogometašic. 
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Prva vrsta: Trener Jeršin Rajko, Juračič Uroš, Lenček Robert, Avdić 
Edin, Kosec Gregor, Lizalović Alen, Klemen Blaž, Karapetrović Darko, 
Rozman Anže, Varga Velimir, Biček Franci, pomočnik trenerja 
Hribar Anže
Druga vrsta: Pomočnik Trenerja Kaplja Jure, Barukčič Igor, Seferovič 
Matic, Čoko Lukman Matic, Mohar Gregor, Škafar Jure, Kolev Ivan, 
Vengust Mark, Trener vratarjev Grešak Luka
Tretja vrsta: Snoj Niko, Kerič Samir, Ljubijankić Emir, Petek Matic, 
Veldažič Izudin, Lunder Marko, Kokalj Jaka, Bengez Jan, tehnični vodja 
ekipe Kramar Janez

Predstavitev

LESTVICA: 2. SNL - 14. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Aluminij 14 10 3 1 31:6 33
2. Roltek Dob 14 6 6 2 17:14 24
3. Garmin Šenčur 14 6 4 4 21:16 22
4. Bravo1 Interblock 14 5 6 3 15:12 21
5. Krško 14 5 5 4 13:11 20
6. Šampion Celje 14 5 3 6 25:22 18
7. Šmartno 1928 14 4 4 6 17:28 16
8. Bela krajina 14 3 6 5 18:20 15
9. Kalcer Radomlje 14 4 2 8 13:19 14
10. Dravinja Kostroj 14 1 3 10 4:26 6

LESTVICA: 2. Mladinska liga zahod - 14. krog (2011/12)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Radomlje 14 11 1 2 51:12 34
2. Svoboda Lj. 14 10 2 2 48:14 32
3. Jadran Dekani 14 10 1 3 45:16 31
4. MNK Izola 14 8 2 4 32:22 26
5. Bela Krajina 14 8 1 5 47:25 25
6. NOGA Britof 14 8 0 6 37:36 24
7. NŠ Birse,Matavža 14 6 5 3 49:23 23
8. Ilirija 1911 14 6 3 5 24:22 21
9. Rudar Trbovlje 14 4 2 8 15:26 14
10. Roltek Termit 14 4 2 8 20:35 14
11. Brda HIT 14 3 4 7 17:21 13
12. Šenčur Naklo 14 4 1 9 24:39 13
13. NK Jesenice 14 1 3 10 13:80 6
14. Calcit Kamnik 14 1 1 12 9:60 4

Selekcija U-18, mladinci Članska ekipa Trener Asad Alilovič Trener Rajko Jeršin (na sliki), v nadaljevanju Robert Pevnik

Predstavitev

Mladinska ekipa nastopa v 2. slovenski nogometni ligi, kamor se je 
skupaj s kadeti uvrstila v lanski sezoni. Ekipo sestavlja 21 igralcev. 
Leto 2011 lahko štejemo kot zelo uspešno leto za mladince, saj 
smo v spomladanskem delu 12-krat zmagali in 1-krat remizirali 
(liga MNZ), v jesenskem delu pa 11-krat zmagali, 1-krat remizirali in 

2-krat izgubili ter tako osvojili 34 točk in zasluženo postali jesenski 
prvaki v 2. slovenski mladinski ligi. Poleg tega je ekipa zmagala 
na dveh turnirjih,ki jih je organiziral naš klub. Odigrali smo tudi 
nekaj mednarodnih tekem s klubi iz Hrvaške in Italije. Obiskali 
smo Rimini in odigrali nekaj tekem, kjer so igralci pridobivali 
prepotrebne izkušnje za njihov razvoj.
V mladinski ekipi je nekaj zelo perspektivnih igralcev, ki trkajo 
na vrata članske ekipe in imajo možnost , da ob dobrem delu 
in dobrih pogojih, ki jih nudi NK Radomlje, napredujejo in se v 
prihodnje priključijo prvi ekipi.

Prva vrsta: Tehnična vodja Svetlin Tatjana, Ninič Davor, Horvat 
Simon, Beganovič Meris, Baloh Jure, Avdič Sead, Štimec Blaž, Šljivič 
Aleksandar, Zalaznik Marko, Dujakovič Nejc, Mali Denis, Gregur David, 
Robič Miha, Trener Alilovič Asad
Druga vrsta: Dashnor Kryezi, Zore Aleš, Merhar Jan, Lah Nejc, Rahne 
Nik, Muratovič Fahrudin, Svetlin Klemen, Beganovič Amir, Janežič 
Matic, Begič Emrah, Muzga Jan
Manjkajoči igralec: Zajc Aleš

Članski ekipi je v sezoni 2010/11 uspel veliki met, saj je z veliko 
prednostjo osvojila naslov prvaka in se uvrstila v 2. SNL, kar je 
doslej največji uspeh kluba. Jedro ekipe je tudi za tekmovanje v 
višjem rangu tekmovanju ostalo enako in verjeli smo, da se z nekaj 
okrepitvami lahko borimo za obstanek v ligi. Pripeljali smo šest 
novih igralcev in se pod vodstvom trenerja Jeršina dobro pripravili 
za tekmovanje, saj smo v pripravljalnem obdobju igrali dobro in 
nanizali tudi lepe rezultate. Sezono smo začeli s pravim praznikom 
nogometa, ko se je na otvoritveni tekmi 2. SNL na, lokalnem derbiju 

zbralo več kot 1100 gledalcev. Na žalost pa smo sezono začeli z 
nesrečnim porazom doma proti Dobu in od te tekme je šla krivulja 
navzdol. Nikakor ni steklo in zaradi samo štirih osvojenih točk in 
slabih odnosov v slačilnici, smo se po 8. krogu odločili za zamenjavo 
trenerja. Težko nalogo je prevzel izkušen prvoligaški trener g. Robert 
Pevnik. Uspelo mu je sprostiti ekipo in v šestih odigranih tekmah 
smo trikrat zmagali in osvojili točko v Dobu. S temi točkami smo ujeli 
priključek in v spomladanskem delu prvenstva bo vse odprto. Za 
ekipo NK Kalcer Radomlje so v 2. SNL nastopali: 
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Veterani

Predstavitev

Prva vrsta: Trener Peter Kristan, Kočevar Petra, Saksida Katja, Grčar 
Tina, Rudič Klara, Penov Liza, Levec Jana, Cerar Eva, Zalaznik Bernarda, 
Kolar Evelin
Druga vrsta: Kastelic Maruša, Rojc Romana, Belavič Tjaša, Pogačar 
Katja, Lampe Marija, Jerebic Sara, Wahl Viviana, Pogačar Urša, 
Klopčič Vanja
Manjkajoče Igralke: Jazbec Ana, Sršen Petra

Predstavitev

Članice in dekleta U-17 Trener Kristan Peter

Stojijo z leve: Rastko Pergovnik, Dragan Ranković, Matjaž Marinšek, 
Sašo Marinšek, Jože Lužar, Bogdan Mirnik, Andrej Juras, Iztok Zupan, 
Andrej Mali, selektor Živko Josipović, Branko Stojc.
Čepijo z leve: Boštjan Grošelj, Robi Klopčič, Iztok Lacijan, Dušan Zaman, 
Drago Zor, Bojan Melkič, Ernest Kopitar, Maurizio Neppi in 
Đorđe Popovič.
Manjkajo: Andrej Torkar, Damjan Pipan, Matija Urbanija, Uroš Grošelj, 
Tomaž Marinšek, Matej Rak, Janko Poljanšek, Jože Herič, Aleš Orel, 
Grega Repanšek, Mirhad Kličič, Feliks Vodlan, Miran Brolih

Ekipa veteranov NK Radomlje spada med najbolje organizirane in 
tudi najbolj številčne veteranske ekipe v ljubljanski regiji. Že vrsto 
let pod vodstvom selektorja Živka Josipovića igrajo v medobčinski 
ligi in se enakovredno kosajo tudi z igralci, ki so nekoč igrali v prvi 
slovenski ligi. V letošnji sezoni se borijo za uvrstitev v zgornji del 
lestvice, ki vodi v zaključne boje za prvaka lige.
Veterane pa moramo še posebej pohvaliti za njihovo pripadnost 
klubu in za vse delavne akcije, ki jih z veseljem izvajajo. Po potrebi 
so redarji, prodajalci kart, nosači poškodovanih igralcev ali pa 
osebje v strežbi. Glavni dogodek, ki ga organizirajo vsako leto pa 
je prvomajsko kresovanje, ki je postalo tradicionalno in je vedno 
organizirano tako, da so obiskovalci kar najbolj zadovoljni. Vse kar 
jih prosimo naredijo z dobro voljo in so duša našega kluba. Ob tej 

Ekipo članic ter deklet U-17 sem na začetku sezone prevzel novi 
trener, Peter Kristan. S prvimi treningi v klubu sem ugotovil, da so 
pogoji za delo odlični in da lahko pri pripravi treningov izbiram med 
različnimi pripomočki, ki jih najdemo samo v redkih drugih klubih v 
Sloveniji. Ekipa treninge izvaja podnevi, omogočeni pa so nam tudi 
treningi pod sojem žarometov. Punce trenirajo zavzeto in na tekmah 
dajo vse od sebe, kar je razvidno tudi iz prvih rezultatov. V jesenskem 
delu sezone smo se udeležili turnirja v Izoli, ter z ekipama dosegli 
prvo in šesto mesto. V mesecu januarju se bomo pomerili v zimski 
ligi in tako poskušali v čim boljši luči predstaviti klubske barve širši 
Sloveniji. V mesecu juniju pa sledi predstavitev ekipe za zgodovinski 
prvi nastop članic v prvi ženski nogometni ligi.

Vratarji
Že samo ime igre »NOGOmet« nam pove, s katerim delom telesa se 
omenjena igra lahko izvaja. Vendarle pa je v času tekme na igrišču 
prisoten igralec, ki lahko v danem trenutku posreduje tudi z rokama. 
Vratarji smo večino časa neopaženi, v ospredje pa največkrat stopimo z 
odličnimi posredovanji oz. napakami, ki nemalokrat spreobrnejo potek 
srečanja. Ker moramo vratarji, poleg igralske tehnike, ki jo obvladajo 
ostali igralci, poznati tudi tehniko branjenja, pa v našem nogometnem 
klubu organiziramo ločene treninge za vratarje vseh selekcij našega 

kluba. Vratarji, skupaj nas je v klubu 25, treniramo v treh različnih 
starostnih skupinah: U7 do U10, U11 do U14 in U16 do U18. Treningi 
so namenjeni predvsem učenju in izboljšanju motorike ter splošne 
koordinacije, gibčnosti ter učenju in izboljšanju tehnike branjenja 
(navajanja na žogo, tehnika lovljenja, polaganja). Tako je v našem 
nogometnem klubu dobro poskrbljeno tudi za vratarski poklic in glede 
na predstave naših vratarjev, si lahko tudi v prihodnje obetamo veliko 
odličnih posredovanj.

 Trener Uroš Juračič

priložnosti bi se v imenu kluba še enkrat zahvalili za njihovo dobro 
voljo in vso pomoč, ki jo izkazujejo.
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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 kadarkoli tudi prek sistema eDavki.

Za vašo pomoč se Vam najlepše zahvaljujemo.

Ne pozabite...

Januar 09.01
19.01
21.01

ZAČETEK PRIPRAV KADETOV IN MLADINCEV
ZAČETEK PRIPRAV ČLANSKE EKIPE
NADALJEVANJE ZIMSKE LIGE U14

Februar 06.02

17.02

ZAČETEK TEKEM MED OŠ
ZAČETEK IZVAJANJA NALOG ZA ŠP. ZNAČKO NOGOMETAŠA
LETNA SKUPŠČINA NK RADOMLJE

Marec 04.03
17.03
18.03
24.03
25.03

ZAČETEK PRVENSTVA 2. SNL – ČLANI
TURNIR U10 IN U12
ZAKLJUČEK ZIMSKE LIGE U14
TURNIR U8 IN U9
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA SEZONE 2. SKL/SML

April 01.04
07.04
30.04

TEKMOVANJE DEKLIC U14 ZAHOD 11/12 - TURNIR
IGRALNI DAN ZA NAJMLAJŠE, KI VADIJO V OŠ 
TRADICIONALNO 1. MAJSKO KRESOVANJE

Maj 05. in 06.05 CORDIAL CUP WEEKEND
(KVALIFIKACIJSKA TURNIRJA ZA POT V KITZBUHEL ZA SELEKCIJI U10 IN U12)

Junij 09.06
10.06
16.06
23.06
21.06
25.06 - 06.07
27.06

 TURNIR U7
KONEC PRVENSTVA 2. SKL/SML
ZAKLJUČNI TURNIR TEKMOVANJA MNZ LJUBLJANA SELEKCIJE U8, U9 IN U10
ZAKLJUČEK SEZONE - MLADINSKI POGON
PREDSTAVITEV ŽENSKE ČLANSKE EKIPE (TISKOVNA KONFERENCA)
Z NOGOMETOM NA POČITNICE – TABOR NK RADOMLJE
ZAČETEK PRIPRAV NA SEZONO ČLANICE

Julij 02.07
09.07
23.07
28.07
29.07

FC BARCELONA KAMP V ŠPORTNEM PARKU V RADOMLJAH
ZAČETEK PRIPRAV NA NOVO SEZONO 2. SKL/SML
ZAČETEK PRIPRAV NA NOVO SEZONO U12 IN U14
TURNIR KADETI U16
TURNIR MLADINCI U18

Avgust 13.08 - 17.08
18.08
25.08

PRIPRAVE NA ROGLI
ZAČETEK PRVENSTVA KADETI, MLADINCI
ZAČETEK PRVENSTVA MLAJŠE SELEKCIJE

Koledar dogodkov  NK Radomlje 2012

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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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, Bogdan Štimec, Mitja Jereb in Boštjan Pavlič


