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Novi – stari predsednik NK 
Radomlje
Matjaž Marinšek

Spoštovani 
prijatelji NK 
Radomlje!

Bližamo se h koncu leta in spet delamo inventuro. Veliko smo 
naredili in za nami je uspešno leto. Če sem iskren, moram  
povedati, da sem najbolj vesel, ker smo skoraj vse aktivnosti 

speljali do konca in da smo brez večjih finančnih obveznosti 
nekako pripeljali voz do cilja. Zavedam se, da tudi drugo leto 
in naprej ne bo kaj dosti drugače, kajti trenutna ekonomska in 
politična situacija ne kažeta prav dobro in šport bo med prvimi, 
ki bo to občutil. Morali se bomo postaviti na lastne noge in 
delati drugače, kajti čakati na bogatega sponzorja, ki bo prinesel 
milijone, je preveč tvegano in vodi po poti mnogih slovenskih 
klubov, ki so jedli s preveliko žlico.

Leto je bilo za NK Radomlje zelo uspešno. Prvo sezono v drugi ligi je 
naše prvo moštvo končalo na izrednem 5. mestu, kar nas uvršča med 
15 najboljših nogometnih klubov v Sloveniji. Ob dejstvu, da smo 
dobro zastavili tudi v mladinskem pogonu in da smo se resno lotili 
tudi ženskega nogometa, lahko zatrdim, da smo po vseh kriterijih res 
med najboljšimi nogometnimi klubi v državi. Po uradnih podatki NZS 
in MNZ smo po številu registriranih igralcev in igralk najštevilčnejši 
nogometni klub v Sloveniji, ki nastopa v prav vseh kategorijah. 
Predvsem pa imamo že kar lepo kontinuiteto in dobro ime in vredno 
je vztrajati na zastavljeni poti. 

Prav odgovornost do vseh v klubu in prepričanje, da lahko 
napišemo še veliko lepih zgodb me je spodbudilo, da sem se 
spustil v še eno avanturo – drugi mandat predsednika kluba. 
Jasno mi je, da ne bo lahko, vendar sem prepričan, da bomo vsi 
skupaj našli prave vzvode in tudi v teh časih znali biti drugačni 
in nogometno uspešni. Verjeti moramo, da smo v dobrih 
časih postavili močne temelje in se znamo hitro prilagajati na 
spremembe. Uspelo na bo, ker smo klub z dušo in ker vidimo dlje 
od večine nogometnih društev v Sloveniji.  
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Ob tej priložnosti bi se še posebej rad zahvalil vsem, ki ste del tega 
kluba. Najprej trenerjem, ki ste motor in gonilna sila kluba. Ponosen 
sem na vas in vem, da ste konkurenčni prav vsaki trenerski ekipi 
v državi. Vidi se, da svoje delo opravljate s srcem in dušo in vesel 
sem, da ste prijatelji med seboj – le tako naprej. Hvala lepa tudi 
vsem igralcem za pripadnost rumenemu dresu in požrtvovalnost, 
ki jo izkazujete na igrišču. Tudi brez staršev ne bi šlo – ste tisti člen, 
ki ne sme manjkati; zaradi vzgojiteljske vloge pri odraščanju vaših 
otrok in zaradi preživetja amaterskega kluba, ki brez pomoči širše 
skupnosti pač ne more delovati. Odlično ste organizirali turnirje, ki 
so že prepoznavni kot eni najboljših tudi v širši regiji in na katerih 
so sodelujoči vedno pohvalili – predvsem dobro vzdušje in vašo 
pripravljenost ustreči vsaki želji. Toplo se 
priporočam za sodelovanje 
tudi v bodoče.

Posebno pa bi se rad 
zahvalil vsem sponzorjem 

in donatorjem, ki kakorkoli pomagate, da barka pluje dalje. Nikakor 
ni lahko in obljubim, da bomo delovanje kluba prilagodili nastali 
situaciji in investirali v področja, ki so za klub strateško najbolj 
pomembna. 

Gremo naprej – pred vami je šesti bilten NK Radomlje in vsi, ki 
delamo v klubu obljubljamo, da bomo tudi v prihodnjih imeli kaj 
povedati in napisati.

Veliko sreče, zdravja in nogometnega zadovoljstva želim v 
Novem letu.

Predsednik NK Radomlje
Matjaž Marinšek

Intervju

G. Marinšek, na skupščini NK Radomlje v začetku tega leta, so 
vam člani društva soglasno izkazali podporo in vas še enkrat 
izvolili za predsednika kluba. To je verjetno priznanje in obveza 
za naprej.
Vsekakor gre za oboje. Najprej bi se rad zahvalil podpori in za 
sodelovanje vsem, ki ste soustvarjali nogometno zgodbo v 
Radomljah. Veliko mi pomeni, da so ljudje zadovoljni s tem, kar 
delamo v klubu in ravno to me je prepričalo, da sem še enkrat sprejel 
ta izziv. Zavedam se, da bo ta mandat veliko težji in da bomo morali 
biti pravi čarovniki, če bomo želeli nadaljevati s takšnim tempom, 
kot smo to počeli v preteklih petih letih. Po drugi strani pa sem 

NK Radomlje
v letu 2012
Intervju s predsednikom kluba g. Matjažem Marinškom

prepričan, da smo zgradili zdrave in močne temelje, na katerih se 
zgodba lahko nadaljuje. Čutim odgovornost do vseh trenerjev, 
igralcev, staršev in navijačev, da tudi v teh časih, ki bodo še težji, ne 
vržemo puške v koruzo. Gremo naprej in prepričan sem, da še nismo 
rekli zadnje besede.

Nov mandat verjetno prinaša tudi drugačne poglede in mogoče 
nove smernice razvoja. Katere so nove (stare) usmeritve na 
katerih boste delali v bodoče?
Zdi se mi, da bo v prihajajočih letih najbolj pomembno to, da se 
bomo znali prilagoditi novim razmeram in da bomo v prvi vrsti 
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bomo z dobrim delom z mladimi lahko naredili kakšnega igralca, ki 
mu bo uspelo tudi v mednarodnem merilu. 

V letošnji sezoni ste začeli nastopati tudi z drugo člansko 
ekipo v kateri naj bi bili predvsem domači fantje. Kako je s 
tem projektom?
Moram reči, da se v tem projektu še malo lovimo. Mogoče smo 
si postavili preveč ambiciozen cilj in želeli malo na silo priti v 
prvo MNZ ligo. Vsekakor se bomo temeljito pogovorili z vsemi 
deležniki in sprejeli pravo odločitev kako naprej. Še vedno mislim, 
da moramo imeti svojo ekipo, kajti sicer premnogi mladi fantje 
prenehajo igrati nogomet in vsa leta treniranja so izgubljena. Moti 
pa me, da nekateri fantje, ki so na pragu prve enajsterice naše prve 
ekipe, ne vidijo pravega izziva igrati za drugo ekipo. 

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 preteklih letih. Zelo sem 
ponosen na trenersko ekipo NK Radomlje, ki je po vseh merilih 
popolnoma konkurenčna vsakemu prvoligaškemu klubu. Moram 
pohvaliti naše navijače. Navijanje, kot so ga uprizorili na derbiju 
proti Dobu je bilo nekaj posebnega in mislim, da so Mlinarji med 
najboljšimi navijaškimi skupinami v Sloveniji. Ponosen sem tudi na 
dejstvo, da skoraj 300 mladih ljudi kvalitetno preživlja prosti čas in 
se tudi zaradi nogometa razvija v boljše osebnosti. Prepričan sem, 
da bomo znali stopiti skupaj in preživeti. Imamo dobro osnovo in 
predvsem ljudi, ki imajo radi nogomet.

Dobro pa smo delali tudi na drugih področjih. Postavili smo 
temelje ženskega nogometa v Radomljah in še okrepili delovanje 
mladinske nogometne šole. Danes nogomet v Radomljah igra več 
kot 300 igralcev in igralk in po podatkih nogometne organizacije 
smo v letošnjem letu postali klub z največjim številom uradno 
registriranih igralcev. 

V mesecu maju ste že tretjič 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?
Vesel sem, da je ta turnir postal največji enodnevni dogodek 
za mlade nogometaše v Sloveniji. Letos smo imeli več kot 750 
sodelujočih igralcev (56 ekip). Lastniki licence so bili z vsemi 
turnirji, ki smo jih do sedaj organizirali v Radomljah, izredno 
zadovoljni, tako da bomo turnirje organizirali tudi v bodoče. S 
tem bomo zagotovili, da bo vsako leto ena generacija naših otrok 
potovala na zaključni turnir v Avstrijo. Letos smo prijavili selekcijo 
U-10 in prepričan sem, da bodo tako otroci kot starši doživeli 
nepozaben vikend na tirolskem. Cordial Cup postaja blagovna 
znamka in za turnir prihodnje leto (spet v začetku maja) se je že 
prijavila tudi ekipa iz Romunije. Verjamem, da lahko naredimo 
zgodbo, ki bo pritegnila ekipe iz celotne jugovzhodne Evrope. 

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 

poskrbeli, da bo klub preživel v težki ekonomski situaciji v kateri 
smo se znašli. Usmeritve pa ostajajo zelo podobne tistim, ki smo 
jih postavljali pred leti, ko smo začenjali to zgodbo. Prva prioriteta 
ostaja mladinska šola NK Radomlje, kajti prav dobro delo z mladimi je 
osnova na kateri bomo gradili tudi v bodoče. Za naju z Metodom je 
največje veselje gledati male nadobudneže kako zadovoljni prihajajo 
v športni park, se družijo, zabavajo in požrtvovalno igrajo za naš klub. 
Želim si, da bi v prihodnje čim več teh fantov igralo v prvi ekipi in 
prepričan sem, da delamo tako dobro, da bo naša prva ekipa lahko 
nadaljevala z uspehi, ki so uspeli današnji generaciji. Druga usmeritev 
je ženski nogomet, ki ima lepo prihodnost in prepričan sem, da 
bomo v prihodnjih letih krojili vrh slovenskega ženskega nogometa. 
Seveda pa bi radi naredili korak naprej tudi glede infrastrukture. 
Nujno potrebujemo objekt kjer bi bile nove garderobe, klubski 
prostori in pokrita tribuna, ki bi gledalcem ponudila več užitkov ob 
spremljanju tekem. Razmišljamo tudi o pokritem objektu, ki bi nam 
omogočil nemoteno vadbo tudi pozimi.

Leto 2011 se izteka. Kako ste kot najbolj odgovorni zadovoljni z 
delovanjem in rezultati NK Radomlje v tem letu? 
Za nami je razgibano in pestro leto. Veliko se je dogajalo in ko 
potegnemo črto, moramo biti zadovoljni. Članska ekipa je v 2. SNL 
zasedla odlično 5. mesto, kar je veliko več od pričakovanega in lahko 
samo čestitamo trenerju Asadu Aliloviću, igralcem, navijačem in 
vsem, ki delajo v klubu. Biti med 15 najboljših nogometnih klubov 
v Sloveniji, je za Radomlje izjemen dosežek in kako težko ga bo 
ponoviti lahko vidimo že v novi sezoni kjer jesenski del končujemo 
na osmem mestu. 

začetku počitnic) organizirali  nogometni tabor, na katerem bo 
nogomet le ena od vsebin tabora. 

Kako vidite razvoj nogometa v Sloveniji? Štadioni so prazni, 
polovica prve lige komaj izplačuje minimalne plače igralcem, 
reprezentanci ne gre… 
Zelo dobro vprašanje. Mislim, da ima nogometna zveza veliko 
izzivov. Ko smo se lansko leto uvrstili v drugo ligo, smo za nagrado 
dobili položnico z višjo kotizacijo za igranje v višjem rangu 
tekmovanja in skoraj podvojene sodniške stroške. Biti prvi je bilo 
sicer lepo, ampak v finančnem smislu je vse skupaj prineslo precej 
višje stroške. Za igranje v drugih ligah (člani, mladinci in kadeti) 
NK Radomlje ne dobi nobenih prispevkov NZS. Prav tako smo 
verjetno edini klub, ki od zveze ni dobil enega evra za izgradnjo 
igrišča z umetno travo. Jasno mi je, da tudi na zvezi ne cvetijo 
rožice, ampak nujno bi bilo potrebno postaviti pravila igre in 
spremeniti sistem nagrajevanja klubov. NZS preprosto mora najti 
sponzorja lige, začeti s trženjem televizijskih pravic in drugačno 
razdelitvijo prihodkov od športnih stav. Klubi enostavno vedno 
težje preživimo in te priložnosti bi zveza morala izkoristiti.

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. Sponzorskega denarja in donatorjev bo vedno 
manj. Najprej bo potrebno zagotoviti, da trošimo manj kot je 
na razpolago in da bomo znali postavljati prave prioritete pri 
porabljanju razpoložljivih sredstev. Morali se bomo naučiti, kaj 
je tržna vrednost in kako postati zanimiv za oglaševalce, ki vidijo 
interes v dogodkih, ki jih organiziramo v našem Športnem parku. 
Pričakovati, da ti bo nekdo kar nekaj dal je preživeto in potrebno 
se bo naučiti kako zaslužiti s svojo dejavnostjo. Verjamem, da 
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Bil si zraven, vendar nikoli samo zraven. Vedno si bil prvi med 
enakimi in vedno si šel na polno. Delal si s srcem, strastjo 
in navdušenjem in znal si dvigniti ljudi okoli sebe. Verjel si v 
prijateljstvo in sožitje. Najbolj od vsega pa ti je bila pomembna 
duša. Bil si drugačen, emotiven, življenjski – bil si svoj, bil si 
Mlekarjev Dule.

In zato Dušan – te imamo radi in v naših srcih boš ostal za vedno.
 
Ko smo postavljali tribuno na glavnem igrišču smo na sredini igrišča 
pustili prostor za prehod in za še en avto. Za tvoj avto. Radi smo 
videli, da si z nami in da navijaš… Na žalost bomo tekme odslej 
morali igrati brez tebe, brez tebe ob začetku tribune… 

Vsem nam pa bo ostal lep spomin. Lep spomin na vse trenutke, ki 
smo jih preživeli skupaj in z nogometom. Hvala ti za vse kar si dal 
radomeljskemu nogometu. Vtisnil si pečat, ki ga nihče ne more 
izbrisati.

In vse to je neskončno dragoceno. Je večno in nikdar ne more 
umreti. Hvala lepa prijatelj. Zbogom in počivaj v miru.

Mladinska šola nogometa

Z nogometom na 
počitnice
NK Radomlje - nogometni tabor 2012

Ponudba radomeljske šole nogometa se iz leta v leto 
povečuje in postaja vedno boljša. Od večanja števila 
organiziranih aktivnosti (turnirjev, priprav, igralnih dni, 

tekem, šolskih tekmovanj…) je eden od zaščitnih znakov tudi 
nogometni tabor Z nogometom na počitnice. Letos smo 
pripravili tabor že drugo leto zapored in tako je postal nekaj brez 
česar si mladinske šole nogometa ne moremo več predstavljati.

Glede na to, da je namenjen otrokom tako različnih starosti kot 
ravnem znanja je s tem tabor dostopen vsem. Tu se na najlepši 
možen način začnejo šolske počitnice, ki v mnogočem olajšajo 
skrbi staršem in popestrijo otrokov vsakdan. Tabor je bil organiziran 
v prvem tednu počitnic (25.06.-29.06.2012) in udeležba na njem je 
bila številčna. Seveda smo v program tabora vključili vse aktivnosti, 
ki smo jih imeli v ponudbi tudi prejšnje leto in izkazalo se je, da so 

otroci v njih uživali. Ponudili smo jim vadbo nogometa v prelepem 
športnem parku Radomlje, ki smo jo popestrili z začetnim testiranjem 
otrok. Nadaljevali smo z osnovnim učenjem angleškega jezika, 
plavanjem v bazenu v Domžalah, lokostrelstvu, razvijanju ravnotežja s 
hojo po vrvi, vožnjo v zorbing žogi, orientacijskem teku po športnem 
parku in okolici ter preverjanju nogometnega znanja v nogometnem 
kvizu. 

Pod budnim očesom profesionalnih trenerjev so otroci osvajali in 
spoznavali magični svet nogometa. Vse to so lahko pokazali pri 
izvajanju nalog za športno značko nogometaša. Čeprav vsem ni 
uspelo osvojiti značke nogometaša pa so dobili vsi otroci priznanje 
za udeležbo na poletnem taboru nogometa. Poleg priznanja pa 

In memorium

Dušan Pirš
Svetlana Makarovič je nekoč zapisala:

'Zdaj ne trpiš več, dragi. Zdaj počivaš.
Kajne, zdaj te nič več ne boli                               
A svet je mrzel, prazen, opustošen
Za nas, odkar te več med nami ni.

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno
A kar ni njeno, nam ne more vzeti
In to, kar je neskončno dragoceno
Je večno in nikdar ne more umreti.'

Težko je dojeti, da te ni več v hiši, na dvorišču, da te ni na igrišču in 
da nihče več ne sliši tvojega glasu. A spomini nate in na vse, kar si 
naredil za nas, nam dajejo moč, da se naučimo živeti brez tebe in s 
tabo v srcu nadaljujemo pot, po kateri si tako rad hodil.
Rad si imel nogomet…
Bil si zraven; ko ste ustanavljali ta klub in postavljali temelje tega, 
kar imamo danes.
Bil si zraven; igral is prve tekme NK Radomlje. Bil si pravi igralec, 
temperamenten, borben in nepopustljiv. Rad si zmagoval in zate ni 
bilo izgubljene žoge. Znal si igrati in razumel si to igro.
Bil si zraven; ko ste delali prvo igrišče na Duplici in drugega na 
Kočarjevem travniku.
Bil si funkcionar, ekonom, šofer, električar, zdravnik, pomočnik 
trenerja, tehnični vodja oziroma karkoli je klub potreboval – 'bomo 
uštimal' si ponavadi rekel in bilo je urejeno.
Bil si predsednik; pa ne tisti na papirju, ampak tisti v delavni halji in 
tisti, ki je bil ves čas z igralci – od pionirčkov do prve ekipe.
Bil si tisti, ki je vlekel voz, ko se je delalo igrišče, na katerem igramo 
še danes.
Bil si tisti, ki je čudežno naredil barako v kateri so še danes 
garderobe in ki je v svoji Zastavi 101 vedno imel vse, kar smo 
potrebovali.
Bil si zraven in bil si ponosen, ko je generacija domačih fantov, 
katerim si bil ti predsednik prišla v drugo ligo. Res si nas imel rad 
in to smo čutili pa ti verjetno tega nikoli nismo povedali. A tudi mi 
smo bili ponosni ko si govoril: »to so pa moj fantje«.
Bil si zraven; na vseh tekmah doma in na tujem – najrajši na 
primorskem.
Bil si zraven in žarel si, ko nam je šlo dobro in bil si z nami, ko nam 
je šlo slabo. Takrat si vedno rekel: »Fantje bo pa v nedelo bol!«
Bil si zraven, ko je bilo treba zavpiti in ko je bilo treba toplo objeti.

Ekipa za pokalno srečanje z NK Koper (1986).
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Da se nogomet igra tudi pozimi je že dolgo znano. Nekateri 
se tako preselijo v dvorane, drugi v toplejše kraje, spet 
drugi pa v tem času prekinejo svoje aktivnosti. V Sloveniji 

imamo zadnja leta dokaj tople zime in z infrastrukturo, ki jo 
imamo v Radomljah si lahko privoščimo organizacijo zimske lige. 
Letos že tretje leto zapored organiziramo zimsko ligo za selekcijo 
starejših dečkov in prvo leto tudi za selekcijo mlajših dečkov. V 
zimsko ligo U-14 se je prijavilo 16 ekip, ki so razdeljene v dve skupini 
po osem. V prvem delu lige odigra vsaka ekipa sedem tekem in po 
odigranih tekmah se naredita novi skupini, ki bosta tvorili od prve 
do četrte uvrščene ekipe obeh skupin ter od pete do osme uvrščene 
ekipe. Tako bodo v drugem delu skupine razdeljene po jakosti 
oziroma po uvrstitvi.
Poleg zimske lige za starejše dečke pa letos prvič organiziramo 
tudi zimsko ligo za mlajše dečke U-12. V njej nastopa deset ekip, 
ki bodo odigrale po dve tekmi z vsakim nasprotnikom. Skupaj bo 
tako odigranih 18 tekem na ekipo. Seveda smo poskrbeli, da ekipe 
odigrajo tekme v čim krajšem času in da po končanih tekmah dobijo 

Zimska liga u14 in u12 
v Radomljah

Mladinska šola nogometa

tudi topel čaj za katerega poskrbi Mitja Jereb. Glede na to, da je v 
tej ligi prijavljenih 10 ekip je to lepa popotnica za prihodnja leta. 
Obe zimski ligi sta objavljeni in ažurirani na naši internetni strani, 
kjer lahko ekipe in ostali spremljajo aktualne rezultate v ligah ter 
razporede prihajajočih tekem. 

Pojavlja se vprašanje, kaj z nastopanjem v ligi ekipe pridobijo? 
Prva pozitivna stvar je, da v njej lahko nastopajo ekipe iz vseh 
medobčinskih nogometnih zvez (npr. MNZ Gorenjska, MNZ 
Ljubljana), poleg tega lahko nastopajo ekipe iz različnih lig (1.NZS liga 
zahod, 1.MNZ Ljubljana, 2.MNZ Ljubljana, 1.MNZ Gorenjska..),
ekipe imajo organizirano tekmovanje in so aktivne skozi vso zimo, 
v pripravljalnem času pred začetkom prvenstva imajo ekipe že 
dogovorjene tekme, ni omejeno število igralcev, ki lahko nastopijo 
na tekmi, prosto število menjav na tekmi, vse tekme sodijo trenerji 
starejših selekcij oziroma izkušeni sodniki…

Zimska liga se nadaljuje in če nam bo vreme naklonjeno bomo 
odigrali še dva kroga do novega leta, sledi premor in nadaljevanje 
lige s koncem januarja 2013. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem prijavljenim ekipam, sodnikom, 
trenerjem, staršem za spodbudo ter osebju kluba Radomlje pri 
izvedbi lige.

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/.

so dobili tudi spominsko majico, ki jih bo spominjala na prelepe 
dogodke iz tabora. V teh petih dneh druženja in učenja so otroci 
postali eno in po zaključku so odšli na počitnice z lepimi spomini. 

Da je bilo vse to mogoče izvesti so zaslužni trenerji Balutto Dušan, 
Pustotnik Andraž in Obrstar Matjaž. Zahvala tudi vsem, ki so bili 
soudeleženi pri organizaciji tabora, saj brez njih stvar ne bi bila tako 
dobra kot je bila. 

Vsem udeležencem pa želimo uspešno šolsko leto in hkrati vabimo 
vse otroke do štirinajstega leta starosti, da se nam pridružite v 
prvem tednu poletnih počitnic in začutite vse, kar naš tabor ponuja. 
Prepričani smo, da ne boste razočarani, saj boste z najlepšimi trenutki 
začeli počitnice.
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Nogomet je igra, ki združuje ljudi po celem svetu. Od 
najmlajših cicibanov pa do najstarejših veteranov se 
vsakodnevno ukvarja z njim na tisoče ljudi. Nekateri ga 

igrajo, drugi gledajo in tretji komentirajo. Ravno zato je nogomet 
fenomen med športi, saj ga lahko komentira vsak od čistilke pa 
do direktorja. Potrebuješ le žogo in nasprotnika. 

Včasih smo kot otroci tekali po ulicah za žogo in se primerjali z 
najboljšimi igralci na svetu. Zdaj je uličnega nogometa manj ampak 
zgolj na račun boljše organizacije nogometnih klubov. Otroci imajo 
veliko dodatnih aktivnosti in največkrat zmanjka časa za igro, ki 
je velikokrat dodala nekaj, kar si lahko dobil samo na ulici. Zdaj 
obstajajo vodene aktivnosti in nogomet je pravi za vse, ki hočejo 
ponuditi otroku nekaj več. Z njim spreminjamo otrokove fizične, 
motorične in umske sposobnosti, izboljšujemo orientacijo v prostoru, 
razvijamo socializacijo otrok in njihove delovne navade. Vseh stvari je 
že težko navesti so pa usmerjene k enem cilju, ustvariti nogometaša, 
ki bo vzgled klubu na in ob igrišču. 

Spremembe se dogajajo povsod in tudi na igrišču. Včasih sta bili ikoni 
Pele ter Maradona sedaj sta njihovi vlogi prevzela Messi in Ronaldo. 

V pretekli sezoni 2011/12, smo aktivno začeli s projektom 
ženskega nogometa (v našem klubu je treniralo okvirno 
40 deklet) in smo kot ekipa NK Radomlje že tekmovali 

v ligaškem tekmovanju z ekipo deklic U-14 in v zimskih ligah 
z vsemi selekcijami. Postavili smo odlične temelje za novo 
sezono (trenutno sezono 2012/13), v kateri smo v celotni sistem 
tekmovanja, pod okriljem novoustanovljenega kluba, Ženskega 
nogometnega kluba Radomlje, prijavili vse ženske selekcije – 
U-12, kadetinje (U-14), mladinke(U-17) in članice (skupno več kot 
70 igralk) in upamo (ter tako tudi trenutno kaže), da bomo v vseh 
selekcijah že v prvi sezoni krojili sam vrh v prostoru slovenskega 
ženskega nogometa.

Zavedamo se, da je vloga ženskega nogometa v slovenskem 
športnem prostoru majhna in neopazna a bomo v našem klubu 

Nogomet in mi Radomlje spet posebne – 
tudi z ženskim nogometom

Mladinska šola nogometa Ženski nogometni klub Radomlje

Hitrost igre je neprimerno večja in prostora ter časa za eleganco v igri 
(Zidane) je vedno manj. Je pa res, da nas vrhunski igralci vedno znova 
presenečajo in kljub velikem številu odigranih tekem še najdejo 
potezo, ki nas dvigne na noge. 

V Radomljah še vedno pišemo zgodbo o uspehu. Mogoče zgleda, 
da smo se ustavili, vendar čakamo na pravi trenutek. Smo na nivoju, 
ko je za napredovanje potreben čas in tudi ta bo prišel. Z vsemi 
mlajšimi selekcijami nastopamo in konkurenčno igramo v najvišjih 
ligah MNZ Ljubljana ter s selekcijami starejših dečkov, kadetov in 
mladincev čakamo, da stopimo še na zadnjo stopničko. Igralci, 
starši in trenerji so trikotnik, ki ob pravem razmerju prinese to zaradi 
česar se nogomet igra. Velikokrat pozabljamo, da je nogomet igra in 
namen igre je, da otrok v njej uživa. Kako to doseči je vprašanje, ki si 
ga trenerji velikokrat zastavljamo. Ali je uspeh, da otrok kljub porazu 
odide z igrišča in stisne nasprotniku roko? Zame je. In verjamem, da 
tudi za ostale trenerje v našem klubu. Ne glede na končni rezultat 
ali bo otrok postal vrhunski nogometaš ali rekreativni športnik 
poskušamo vsakemu ponuditi nekaj več. Ni enostavno, menim pa, da 
smo na pravi poti. 

ŽNK Radomlje storili vse, da zadevo obrnemo v pozitivno smer in 
bomo tako tudi mi tisti, ki bomo poskrbeli za večjo prepoznavnost 
nogometašic in ženskega nogometa v slovenskem prostoru. 
Primarno smo si zadali cilj, da bomo ženskemu nogometu namenjali 
več pozornosti kot do sedaj ostali klubi, tako bomo poskušali 
nameniti čim večjo medijsko podporo – internetna stran (http://
www.znk-radomlje.si), oglasi na radiu, TV prispevki - poskrbeli smo za 
prepoznavnost ekipe z novim in inovativnim logotipom, organizirali 
smo novinarsko konferenco ob predstavitvi članske ekipe (5.7.2012)... 
Tako torej ne le, da smo ustanovili nov klub, temveč se trudimo za 
vsesplošno prepoznavnost slovenskega ženskega nogometa in 
deklet samih.

Zavedamo se, da rezultati ne pridejo sami od sebe, da je zanje 
potrebno tudi odrekanje, veliko volje in truda ter, da se morajo za 
pozitivne rezultate poklopiti marsikatere stvari. Zato smo se potrudili 
in poskrbeli, da praktično nobenih stvari ne bomo prepuščali (ne)
srečnim naključjem. Poskrbeli smo za odličen, strokovno usposobljen 
kader in sestavili odlično ekipo trenerjev, ki jo sestavljajo Romana 
Rojc (deklice U-12), Manca Jereb (pomočnica DU-12), Natalija Golob 
(deklice U-14), Meho Bašič (dekleta U-17), Peter Kristan (Članice in 
vodja ekip) ter Uroš Juračič (trener vratark).
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Sam projekt ŽNK Radomlje je izjemno obsežen in je bil v nastajanju 
od sredine leta 2011. Vanj je vključeno veliko število ljudi iz 
Radomelj in okolice, predstavnikov Nogometne zveze Slovenije 
in Medobčinske nogometne zveze Ljubljana, sponzorjev in 
podpornikov kluba. Zavedamo se, da so časi težki a smo se in se 
še vedno toliko bolj veselimo izziva, ki je pred nami, saj lahko tako 
dokažemo, da je neglede na težko situacijo, tudi dandanes moč 
poseči po visokih ciljih.

Naj vas ob tej priložnosti povabimo na kakšno tekmo katere izmed 
ekip Ženskega nogometnega kluba Radomlje. Verjamemo da boste 
kot že nemalokateri obiskovalec prijetno presenečeni in se boste z 
veseljem vrnili na kakšno srečanje naših deklet. 

   Uroš Juračič

Ko smo pred leti začeli s tem turnirjem, si nismo predstavljali, 
da lahko v nekaj letih ta turnir postane največji enodnevni 
športni dogodek za mlade nogometaše v Sloveniji. Danes 

lahko s ponosom ugotovimo, da imamo težave sprejeti vse ekipe, 
ki bi rade igrale na Cordial Cup turnirju, ki ga organiziramo v 
Radomljah in da tudi največji kot so Maribor, Olimpija in Domžale, 
že vnaprej rezervirajo prvi vikend v maju za sodelovanje na 
našem turnirju.

Tudi v letu 2012 smo naredili velik in izjemen dogodek, ki bo ostal 
v spominu vsem igralcem in navijačem. V Radomljah je tekmovalo 
32 ekip v starostni skupini U-11 in 24 ekip v starostni skupini U-13, 
kar pomeni, da se je kvalifikacijskega dogodka udeležilo več kot 800 
mladih nogometašev. Prvo mesto in nastop na zaključnem turnirju 
v Avstriji si letos priborili ekipi NK Krško v razredu U-11 (zmagali so 
pred ekipama NK Triglav in NK Maribor) in NK Bravo Publikum med 

PRVA ŽENSKA ČLANSKA EKIPA
•  Prva ženska članska ekipa je v svoji premierni sezoni sestavljena 

iz mladih a izkušenih igralk ter nekoliko manj izkušenih domačih 
deklet, katera so pripravljena svoj prosti čas nameniti treniranju 
nogometa.

•  Prvo ekipo vodi ekipa izkušenih trenerjev (glavni trener, pomočnik 
in trener vratark), z večletnimi izkušnjami v ženskem nogometu.

•  Delo poteka na profesionalnem nivoju, dekleta trenirajo 5x 
tedensko + tekma, v Športnem parku Radomlje, v katerem so 
ponujeni več kot odlični pogoji za delo z vsemi potrebnimi rekviziti 
in pripomočki (http://www.sportniparkr.si).

•  Igralkam je ob poškodbah zagotovljena in nudena zdravniška in 
fizioterapevtska pomoč pri klubski fizioterapevtki.

•  2x letno bomo organizirali priprave v bližnjih pripravljalnih centrih.

MLADINSKI ŽENSKI POGON
Ciljev mladinskega ženskega pogona je več, osnovni je seveda 
ponuditi možnost treniranja največje postranske stvari na svetu 
– nogometa (seveda ob predpostavki, da je šola in izobraževanje 
na prvem mestu) vsem dekletom ne glede na starost, versko 
pripadnost, imeti okrog 100 igralk v trenažnem procesu že v prvi 
sezoni in vzgojiti igralke, ki bi lahko v prihodnosti nastopale za 
državno reprezentanco ter zagotoviti 2x letne priprave(Rogla, 
Umag, Lignano) celotnemu mladinskemu ženskemu pogonu. Naša 
želja in prizadevanja so, da bi po okoliških osnovnih šolah uvedli 
in uveljavili krožek ženskega nogometa ter tako imeti v trenažnem 
procesu tudi ekipo Deklic U-10, organiziranje dnevnih kampov, s 
katerimi bi promovirali ženski nogomet s sloganom “DEKLETA SI 
ŽELIJO NOGOMETA” in vključevanje staršev v organizacijo (navijaške, 
podporne skupine, organizacijski odbori ...)

CORDIAL CUP v 
Radomljah postaja 
tradicija

Dogodki

selekcijami U-13 (pred NK Maribor in NK Krško). Na zaključnem 
turnirju so zmagovalci, skupaj z ekipo NK Kalcer Radomlje, dostojno 
zastopali barve Slovenije in dokazali, da se pri nas dobro dela z 
mladimi in da razen nekaj večje selekcije 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 finala 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. Posebej pa se zahvaljujem staršem selekcij U-11 in U-13, ki 
ste bili res odlični.

CORDIAL CUP bomo organizirali tudi prihodnje leto (5. in 6. maj). 
Turnir bo še večji, saj bo nastopilo kar 32 ekip v starostni kategoriji 
U-11 in 24 ekip v kategoriji U-13. Prepričani smo, da bo tudi ta turnir 
nekaj posebnega in še boljši od dosedanjih. Se vidimo na največjem 
nogometnem turnirju v letu 2013!

Foto: Janez Marolt
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Vsi, ki malo bolje poznate radomeljski nogomet se 
verjetno strinjate z mano, da nogometa v Radomljah 
ne bi bilo, če NK Radomlje ne bi imel te sreče, da se je 

v nogomet in v klub, do ušes zaljubil Mitja Jereb. Nogomet je 
njegovo življenje in samo veseli smo, da se je tak zanesenjak 
zagledal ravno v naše društvo.
Mitja je v klub vstopal v ranih devetdesetih, kot eden 
najzvestejših navijačev, navdahnjen z zmagami in dobrimi igrami 
domačih fantov, ki so takrat napredovali do druge lige. Verjetno 
ne bom prav dosti ustrelil mimo, če rečem, da od tiste druge 
lige pa do danes verjetno ni izpustil več kot pet tekem prvega 
moštva in da je edini, ki danes lahko iz glave našteje vse trenerje 
in predsednike, ki so se v teh dvajsetih letih zamenjali v klubu. 
O vsakem od njih ima svoje iskrivo in neposredno mnenje, ki pa 
je največkrat kar pravo. Ta mnenja so ponavadi zelo slikovita in 
konkretna, tako da jih moramo za javnost nekoliko obdelati, saj 
v nasprotnem primeru lahko pridobimo tudi sovražnike, kar pa 
nikakor ni dobro. Je edini, ki iz vsake generacije pozna večino 
igralcev, ki so igrali za naš klub in kar je najbolj pomembno 
je z njimi še vedno prijatelj. Lepo je videti, ko se bivši igralci, 
danes kot starši, trenerji drugih ekip ali pa kot veterani, vračajo 
v Športni park in se z veseljem ustavijo ob bifeju, da obudijo 
spomine na tiste lepe dni. Lahko rečem, da ga poznajo praktično 
vsi, ki so kdajkoli igrali za nas ali pa proti nam in obratno – 
prepričan sem, da ga ni junaka, ki bi poznal toliko nogometnega 
dogajanja kot naš Mitja. Na svoj način (vedno nekoliko stran 
od drugih navijačev, največkrat sam in v popolni čustveni in 
telesni pripravljenosti ) si je ogledal preveč tekem, da bi ga lahko 
žejnega peljali čez vodo. To igro Mitja res pozna in zato je samo 
vprašanje koliko časa si posameznik lahko vzame za nogometne 
debate z njim.  

Mitja Jereb
Težko bi brez njih

NK Radomlje je imel vzpone in padce. Ob vzponih je ponavadi 
vedno veliko ljudi zraven, ob padcih vedno nekaj manj. Mitja je bil 
zraven vedno, tudi takrat, ko so vsi ostali že vrgli puško v koruzo 
on ni obupal. V najtežjih časih je šel od prijatelja do prijatelja, da 
je nabral toliko, da smo lahko plačali sodnike. Iz bifeja je vedno 
prinesel manjkajočo marko, tolar ali pa evro, da je bilo za sproti in 
samo on ve, koliko svojega denarja in časa je pustil v klubu. Vedno 
je znal nagovoriti soseda, sošolca ali pa kar nekoga, da je kaj 
naredil na igrišču in ga v zameno za plačilo počastil s pijačo. 
Mitja je na igrišču vsak dan – vedno pripravljen na pogovor 
in vedno na tekočem z vsem kar se v nogometu dogaja. Ima 
potrpljenje, da prijazno posluša zadnja dva veterana, ki zgodaj 
zjutraj še vedno nikakor ne najdeta domov in da vedno razume 
zakaj ravno ta ni uspel v nogometu, čeprav mu je šlo vedno 
odlično. Mitja je vedno ta, ki takrat, ko je to najbolj potrebno najde 
jedilno olje za peko, ki so ga organizatorji pozabili doma, prinese 
vilice za obračanje čevapčičev ali pa krpo, da se kaj pobriše. 
Vedno je tam, da umiri razgrete navijače in se doktorsko pogovori 
z odgovornimi organi, če smo kakšno zadevo prepozno ali pa 
napačno prijavili. Vedno je tam, da poišče izgubljeno trenirko, da 
čuti s starši, katerih otroci premalo igrajo, da posluša igralce in jim 
svetuje kaj še ni v redu in se enakovredno pogovarja s stroko, ki jo 
tako zelo ceni. V klubu verjamemo, da bo z diplomo UEFE, ki jo je 
pridobil prvo decembrsko soboto, to še veliko lažje in da bo tudi 
stroka z večjim veseljem poslušala njegove nasvete. 
Mitja radi te imamo in v imenu kluba se ti iskreno zahvaljujem za 
vse kar nam daješ . En bilten je premalo – narediš veliko več in si 
duša. Tista duša, ki je klub nikoli in nikdar ne sme izgubiti. 
Vse najboljše za Abrahama in veliko zadovoljstva v Športnem 
parku tudi v bodoče.

M. Marinšek 

Andraž, zadnja leta si trenerske ekipe v Radomljah ne moremo 
več predstavljati brez tebe. Vedno si zraven in pripravljen vskočiti 
ter pomagati. Od kod ti energija in zagnanost za nogomet?
Od nekdaj mi je nogomet veliko pomenil. Najprej sem čare 
nogometne igre odkrival kot igralec. Danes pa spoznavam čare 
trenerskega dela in za stvari v katerih uživaš ti ponavadi ni škoda časa, 
če pa imaš pri tem še možnost sodelovati z ljudmi, ki imajo nogomet 
tako radi kot ti, potem to ne predstavlja nobenega napora. Zato tudi 
jaz z veseljem pomagam pri vseh dogodkih v klubu.

Ali lahko kaj več poveš o sebi in o tvojih začetkih pri nogometu?
Prihajam iz Radomelj in tudi moja nogometna pot je v večini povezana 
s klubom NK Radomlje. Prvi nogometni trening sem v NK Radomlje 
obiskal kot prvošolec, do drugega treninga pa je minilo skoraj celo leto, 
saj so bili takrat mlajši pionirji najmlajša ekipa v našem klubu, jaz pa se 
kot 8 letnik nisem najbolje počutil med tri in štiri leta starejšimi igralci. 
Pri 9 letih sem se tako vpisal v klub in tam kot mlajši pionir igral dve 
leti. Takrat v klubu nismo imeli vseh selekcij tako kot jih imamo sedaj 

Intervju

Intervju z Andražem 
Pustotnikom

in ker klub ni imel starejših pionirjev sem prvo leto odšel igrat za NK 
Vir. Po odigrani sezoni na Viru sem se vrnil v Radomlje in tukaj odigral 
še zadnje leto kot starejši pionir. Ker kadetske ekipe prav tako ni bilo, 
sem s 15 leti že igral za mladince. Pri članih sem 5 sezon igral v 3.SNL 
– zahod do sezone 2010/11, ko sem tudi končal z aktivnim igranjem 
nogometa. 

Kako vidiš vlogo nogometnega trenerja v NK Radomlje?
Ko sem pred 3 leti začel s treniranjem šestletnih otrok v telovadnici si 
nisem predstavljal, da trenersko delo zahteval toliko stvari, predvsem 
takšnih, ki nimajo nobene veze s treniranjem nogometa. Začne se 
z zavezovanjem vezalk, pa z zlaganjem in pospravljanjem športne 
opreme in nenazadnje s pozdravljanjem ob prihodih in odhodih 
s treninga. Tako, da ima trener tudi vlogo vzgojitelja, zaveznika, 
motivatorja in še mnogo malenkosti je pomembnih, da iz ekipe ali 
posameznika izvlečeš najboljše. Zato sem hvaležen vsem mojim 
trenerjem, od vsakega sem odnesel nekaj, kar mi sedaj pomaga na 
moji trenerski poti in pa sedanjim trenerskim kolegom, od katerih sem 
se v teh 3 letih tudi že veliko naučil.

Kaj je tisti največji izziv s katerim se pri svojem delu soočate 
trenerji?
Vsak trener ima pri svoji ekipi različne izzive v veliki meri je odvisno 
katero starostno kategorijo treniraš. Meni trenutno velik izziv 
predstavlja kako bi 23 devetletnikov z različnimi karakterji, združil v 
homogeno ekipo, ki bo držala skupaj tako na treningih in tekmah 
kakor tudi izven nogometa. Trenerji mlajših selekcij imamo to srečo, da 
naši izzivi niso povezani z rezultatom, tako da smo tukaj sigurno manj 
pod stresom, srečo imamo tudi zato, ker je število menjav na tekmi 
neomejeno in ni potrebno nobenega igralca prikrajšati za minutažo 
ali celo nastop na tekmi, to so izzivi, ki so zelo stresni za trenerja, saj 
naj se še tako trudi ne more ugoditi vsem igralcem. Tako se naši izzivi 
navezujejo predvsem na razvoj, vzgojo in zadovoljstvo igralcev.

Kako vidiš razvoj nogometa v Radomljah in kaj je tisto kar 
privablja številne otroke v Športni park Radomlje?
Pred 15 leti, ko sem začel igrati v NK Radomlje, smo imeli glavno in 
pa eno pomožno igrišče, članska ekipa je nastopala v 1. MNZ ligi v 

mladinskem pogonu pa so bile 3 selekcije. Danes pa imamo najlepši 
park v Sloveniji, članska ekipa igra v 2. SNL, dopolnjene imamo vse 
selekcije tako moškega kot tudi ženskega nogometa. Povrhu vsega 
tega pa imamo še zelo ambiciozno in zagnano trenersko ekipo 
in mislim, da je vse to skupaj razlog, ki privablja nove nogometne 
nadobudneže.

Denarja za nogomet je v Sloveniji vedno manj. Kako ocenjuješ 
dogajanje v slovenskem nogometu v zadnjih letih in kakšna je 
perspektiva našega nogometa v prihodnje?
V zadnjih letih, ko je v slovenskem nogometu vse manj denarja, so 
klubi primorani igrati predvsem z domačimi igralci, kar je za mlade 
nogometaše, ki se priključujejo članskim ekipam dobro, saj tako dobijo 

več priložnosti za dokazovanje. Posledica tega pa je sigurno padec 
kvalitete, saj danes ni več takih razlik med ligami kot pred leti. Izjema 
v Sloveniji je NK Maribor, ki je danes daleč pred ostalimi klubi. Stabilen 
je finančnem smislu posledica tega pa je tudi ekipa, ki nudi dostojen 
odpor v evropskem nogometu in mislim, da je Maribor lahko ostalim 
primer, kako  delati za boljšo prihodnost v domačem nogometu.

Kaj bi za konec povedal prijateljem nogometa v Radomljah?
Kar nekaj ciljev, ki smo si jih zadali smo že uresničili in brez vas bi to šlo 
še veliko težje in počasneje. Verjamem, da nam boste ob naših novih 
ciljih ponovno stali ob strani in zato se vam za vse iskreno zahvaljujem, 
obenem pa vam želim lepe božične praznike ter srečno, zdravo in 
uspešno leto 2013.
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Predstavitev

Selekcija U-7

Selekcija U-6

LESTVICA: cibani U-7 skupina 1 12/13
KLUB ŠT Z N P GR TČ

1. Vir 12 12 0 0 49:7 36
2. Radomlje 12 6 2 4 36:29 20
3. Mengo 28 12 3 2 7 17:26 11
4. Calcit Kamnik A 12 1 0 11 16:56 3

Tretja vrsta: Trener Anžur Luka, Lampe Julijan, Kobal Marcel, Pišek 
Mark, Bokan Timotej, Ravnikar Tilen, Brugger Luka, Kastelec Klemen 
Druga vrsta: Peterlin Jaka, Nartnik Luka, Homec Per Urban, Bolta Žan, 
Palamar Ian, Križman Gal
Prva vrsta: Kočar Marko, Zabukovnik Aljaž, Hočevar Jan, Križman Lan, 
Martinuč Max, Mišvelj Saš, Hasimović Dževad, Brolih Vito
Manjkajoča igralca: Škorjan Klemen, Turk Jaka 

Letošnja ekipa U-7 je sestavljena iz igralcev letnika 2005, 2006 in 
2007 in šteje 23 igralcev. To je najmlajša starostna kategorija, ki trenira 
v našem klubu. Igralci se v tej starosti, poleg spoznavanja osnov 
nogometne igre, navajajo tudi na samostojnost in redno ukvarjanje s 
športom. Zaradi velikega števila otrok sta v tekmovanje v okviru MNZ 
Ljubljana prijavljeni dve ekipi, ki dobro zastopata klub. S svojo igrivostjo 
in spontanimi reakcijami, velikokrat tudi s pravo borbeno igro, igralci 

Trener Luka Anžur

Trener Pajnič Tomaž

Predstavitev
selekcij NK Radomlje 
in ŽNK Radomlje

Tretja vrsta: Rode 
Maks, Puhner Maks, 
Kojadinovič David, 
Trener Pajnič Tomaž, 
Vidrih Vid, Zoubek Jan, 
Rožman Šraj Tjaš
Druga vrsta: Lacijan 
Gregor, Gorenc Anže, 
Semen David, Jerman 
Nik, Rakar Lenart, 
Mlinar Žan
Prva vrsta: Krivič 
Benjamin, Karadžič 
Kristjan, Mišvel Saš, 
Bartol Janez, Rojc Jan, 
Brodar Urh, Brolih Vito
Manjkajoči igralci: Plevel 
Nejc, Pudjak Aljaž, 
Žibret Mark

LESTVICA: cicibani U-7 skupina 4 12/13
KLUB ŠT Z N P GR TČ

1. Olimpija Ljubljana 12 8 1 3 44:13 25
2. Brinje 12 7 2 3 33:16 23
3. MNK Svoboda - Vič 12 5 1 6 26:32 16
4. Radomlje 12 2 0 10 12:54 6

dodajo prav poseben čar in ravno zaradi tega z veseljem opazujem 
razvoj vsakega izmed njih. 
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Druga vrsta: Stražar Andrej, Ljubijankič Nedim, Fatur Jošt, Kobal 
Domen, Popelar Timon, Urbanija Dan, Cetin Tim, Mrčun Rok, Mavčič 
Tadej, Marjanovič Dejan, Tomše Lev
Prva vrsta: Nartnik Jaka, Kostanjšek Lovro, Jerman Mark, Frantar-
Rijavec Blaž, Štruklec Jakob-Vid, Trener Pustotnik Andraž, Kočevar 
Pia, Begič Aleksander, Dogandžič Bojan, Oražem Žan, Močnik Martin, 
Poličnik Matic
Manjkajoči igralec: Posl Rok

Selekcija U-9

LESTVICA: Cicibani U-9 skupina 2 12/13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kamnik 12 9 1 2 47:12 28
2. Radomlje 12 6 1 5 23:34 19
3. Mengo 28 12 5 1 6 26:33 16
4. Ilirija 1911 A 12 2 1 9 17:34 7

Po uspešni lanski sezoni v U-8, 22 fantov in 1 deklica letnika 2003, 
letos nastopajo v kategoriji U-9. Res je, da so vsako leto sposobni 
sprejeti več taktičnih informacij, pa vendar je v tem starostnem 
obdobju bolj pomembno osvojiti tehnične elemente. Tako, da so 
naši letošnji cilji zelo podobni tistim iz lanske sezone. V prejšnjih 

dveh sezonah smo osvojili ogromno tehničnih elementov, zato 
bomo letos poizkušali izvedbo le-teh še bolj izpiliti. Odigrali bomo 
tudi čim večje število tekem, kjer bodo fantje in deklica lahko 
preverjali osvojeno znanje s treningov in predvsem delali tisto kar 
delajo najraje, uživali v igranju nogometa. Ker nas je veliko tudi letos 
nastopamo z dvema ekipama, ki se kalita v medobčinski ligi in več 
kot dostojno predstavljata naš klub.

Trener Andraž PustotnikTrener Obrstar Matjaž

LESTVICA: Cicibani U-8 skupina 11 12/13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Brinje A 9 7 1 1 36:3 22
2. Domžale  B 9 7 1 1 26:6 22
3. Interblock 9 2 0 7 14:39 6
4. Radomlje 9 1 0 8 11:39 3

Eno leto starejši in za leto modrejši. Naši mladi nadobudneži v ekipi 
dečkov U-8 se dokazujejo na vsakem treningu. Boj za osvojeno žogo 
in igra 1 proti 1 jih že postavlja pred polne stadione in  motivacije 
za trening ne zmanjka. Od gusarjev, ki varujejo svoj zaklad (žoga) v 
zakladnicah pa do zahtevnejših tehničnih elementov, ki jih učimo 
skozi igro, se naši igralci pomikajo po stopnicah znanja vedno višje. 
Čeprav se v rezultatskem smislu še niso dokazali pa so dokazali, da 
se njihove tehnične sposobnosti izboljšujejo iz treninga v trening. 

Druga vrsta: Škorjanc Nejc, Škerjanec Gašper, Rokavec Miha, Šarec 
Matevž, Djuras May, trener Obrstar Matjaž
Prva vrsta: kapetan Krovinovič Mavec Aljaž, Klemenc Anže, Vrbinc 
Marcel, Šaubah Tim, Tome Vid, Hašimovič Edvin
V ekipi sta še: Ostrež Anej, Dodig Aljaž

To je tudi bistvo radomeljskega nogometa. Naučiti otroke igrati in 
z odličnim tehničnim znanjem v igri priti do pozitivnega rezultata. 
Naslednji korak je povezati individualne sposobnosti igralcev v eno 
in s pomočjo trenerja jim bo to tudi uspelo. Prepričani smo, da bodo 
otroci z vso svojo vnemo in motivacijo hitro prišli do začrtanega cilja. 
Ekipa sodeluje v ligi za to starostno kategorijo v kateri nastopajo 
igralci rojeni 2004. Poleg turnirskega tekmovanja igrajo prijateljske 
tekme in redno vadijo tri krat tedensko. 

Selekcija U-8
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Druga vrsta: Zabukovnik Mark, Pišek Gašper, Pergovnik Maj, 
Stojanović Aleksander, Bojko Filip, Kregar Miha, Gregorin Simon, 
Horvat Matej, Tavčar Jan, Juhant Žiga, Franatar Rijavec Žan, Šumah 
Andraž, Gladek Jure
Prva vrsta: Sejfić Amar, Blažević Kristjan, Kasnik Jaka, Šaubah Domen, 
Koletnik Erik, Šalamun Luka, Pomočnik trenerja Zavrl Janez, Trener 
Zorec Robi, Kopitar Nejc, Vollmajer Jan, Levec Luka, Ravnikar Jaša, 
Destani Edison
Manjkajoči igralci: Đuzić Anis, Koncilja Tadej, Žunič Gregor

Selekcija U-12

LESTVICA: 1.liga mlajši dečki 12/13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Bravo Publikum A 40 33 4 3 168:20 103

2. Olimpija Ljubljana A 40 31 3 6 213:27 96
3. Interblock B 40 31 3 6 152:26 96
4. Domžale 44 29 6 9 112:29 93
5. Brinje A 40 19 7 14 91:58 64
6. Ihan - Domžale 44 17 6 21 80:100 57
7. Rudar Trbovlje 40 17 2 21 65:97 53
8. Radomlje A 40 14 2 24 86:124 44
9. Ilirija 1911 A 44 12 4 28 63:117 40
10. Krka 44 11 3 30 46:144 36
11. Kolpa 40 8 2 30 38:128 26
12. Dolomiti 40 4 2 34 22:266 14

LESTVICA: 4.liga mlajši dečki 12/13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Mirna 18 17 1 0 79:10 52
2. Krim 16 13 0 3 37:17 39
3. NŠ Logatec 20 10 4 6 46:36 34
4. Termit Moravče 20 10 2 8 53:34 32
5. Ilirija 1911 B 18 10 2 6 40:27 32
6. Trebnje 18 9 5 4 26:18 32
7. Jevnica 16 7 3 6 28:27 24
8. Komenda 18 7 3 8 35:44 24
9. Šmarješke Toplice 18 6 2 10 36:39 20
10. Dol 18 5 4 9 22:41 19
11. Svoboda Kisovec 20 4 3 13 20:59 15
12. Dragomer 18 3 1 14 24:45 10
13. Radomlje B 18 1 2 15 20:69 5

Ekipa mlajših dečkov, pod vodstvom trenerjev Roberta Zorca ter Janija 
Zavrla, je po številu nastopajočih med najštevilčnejšimi v našem klubu, 
saj v tej ekipi zavzeto trenira 27 igralcev. Ravno zaradi tega visokega 
števila smo se v klubu odločili, da bomo s prijavo dveh tekmovalnih 
ekip tako vsem igralcem tedensko omogočili tekme.
Tako ustrezni ekipi nastopata na tekmah 1. in 4. lige MNZ Ljubljana, 
kjer pa sam rezultat zagotovo ni v ospredju. So pa fantje na vseh 
tekmah prikazali všečen nogomet. Na posameznih tekmah se je res da 
pokazalo malo nihanj vendar, kljub temu pa generacijo mlajših dečkov 
ocenjujemo kot zelo perspektivno, ki bo lahko le ob neprestanem 
dokazovanju igralcev na treningih, strpnosti staršev in veliki 
angažiranosti ter načrtnem delu trenerjev, še močno napredovala.
Velika večina igralcev je s treningi začela zadnje dneve julija ter se 
udeležila priprav na Rogli. Poleg tekem malega nogometa se fantje 
preko tekem že spoznavajo z velikim nogometom s čimer bodo 
nadaljevali tudi spomladi in tako nastopili tudi na domačem Cordial 
cup-u v začetku meseca maja. 

Druga vrsta: trener - Dušan Balutto, Ravnikar 
Domen, Židan Anže, Jeretina David, Gajšek 

Tim, Adrović Denis, Grešak Staš, Repanšek 
Jošt, Resanovič Kristian 

Prva vrsta: Korošec Nik, Zore Luka, Kern 
Habat Jaša, Mlakar Luka, Vovk Peter, Cerar 

Tim, Cedilnik Ian 
Manjkajoči igralci: Juhant Ian

Selekcija U-10  Trener Dušan Balutto

LESTVICA: Cicibani U-10 skupina A 12/13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Bravo A 9 8 1 0 49:8 25
2. Domžale A 9 8 1 0 35:8 25
3. Ilirija 1911 A 9 4 2 3 17:21 14
4. Svoboda Ljubljana A 8 4 1 3 17:21 13
5. Radomlje A 9 4 0 5 24:22 12
6. Rudar Zeleni 9 4 0 5 31:34 12
7. Črnuče A 8 3 1 4 20:32 10
8. Olimpija Ljubljana A 9 2 2 5 18:27 8
9. Interblock A 9 2 0 7 18:27 6
10. Brinje A 9 1 0 8 8:37 3

LESTVICA: Cicibani U-10 skupina B 12/13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Domžale B 9 8 1 0 57:16 25
2. Olimpija Ljubljana B 9 7 0 2 38:17 21
3. Rudar Črni 9 6 1 2 46:20 19
4. Bravo B 8 6 0 3 50:21 18
5. Interblock B 9 6 0 3 31:17 18
6. Ilirija 1911 B 9 4 0 5 35:33 12
7. Svoboda Ljubljana B 8 2 0 6 17:45 6
8. Radomlje B 9 2 0 7 15:48 6
9. Brinje B 9 1 0 8 12:33 3
10. Črnuče B 8 1 0 7 14:65 3

LESTVICA: Cicibani U-10 skupina E 12/13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Šentjernej 10 10 0 0 66:3 30
2. Krka 10 7 1 2 31:16 22
3. Mirna 10 7 0 3 48:23 21
4. Bela Krajina 10 6 2 2 38:24 20
5. Kolpa 10 6 0 4 31:22 18
6. Radomlje C 10 5 0 5 32:40 15
7. Trebnje 9 4 1 4 21:23 13
8. Kočevje 10 2 0 8 18:29 6
9. Bravo C 8 2 0 6 19:41 6
10. Ivančna Gorica 10 1 0 9 14:50 3
11. Dolomiti 9 1 0 8 10:57 3

Ekipo U-10 NK Radomlje tvori 16 fantov letnik 2002, ki se kalijo 
v A in B skupini MNZ tekmovanja. Redno vadijo trikrat tedensko 
in si na treningih zelo prizadevajo osvojiti čim več nogometnih 
veščin. Ob vikendih pa si za izziv vzamejo vsako prvenstveno 
tekmo in poskušajo po svojih najboljših močeh predstaviti 
osvojeno nogometno znanje. Vidi se, da fantje lepo napredujejo, 
saj se uspešno merijo in tekmujejo z okoliškimi klubi in klubi v 
ljubljanski regiji. 
Tudi v letošnji sezoni 2012/2013 bomo, kot že nekaj let 
zaporedoma, fantom ekipe U-10 omogočili, da bodo del enega 
največjih turnirjev za mlade v Evropi – Cordial 
Cup v Kitzbuehlu, kjer bodo dobili priložnost 
se pomeriti s svojimi vrstniki iz različnih 
dežel, ki vadijo v večjih evropskih klubih 
kot so Bayern München, Bayer Leverkusen, 
Herta Berlin, Hamburg, Redbull Salzburg, 
Grasshopers, Luton Town in še mnogi drugi. 
Cilj ekipe U-10 v letošnji sezoni je, da si fantje 
naberejo čim več nogometnih izkušenj na 
različnih tekmah z različnimi nasprotniki, te pa 
jih bodo naredile tako ali tako samo še boljše.

Trener Zorec Robert
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Selekcija U-14

Druga vrsta (stojijo): Tehnični vodja Hribar Andrej, Završan Tone, Kočan 
Eldin, Iglič Jaka, Nolde Drev Žiga, Kopitar Žan (kapetan), Pačnik Nejc, 
Džafič Alen, Lozančič Toni, Lužar Jaka, Trdin Gašper, Kopitar Urban, 
Juras Jaša, Poljanšek Gregor, trener Obrstar Matjaž
Prva vrsta (sedijo): Zupan Rok, Hribar Matevž, Capuder Jernej, Belovič 
Rene, Urbanija Žan Tone, Cerar Lenart, Jerman Žan Luka, Kočar Jernej, 
Lekič David, Cerar Marcel, Repnik Žiga
V ekipi so še: Bizjan Gašper, Šraj Leon, Pušnik Jaka 

LESTVICA: 1.liga starejši dečki 12/13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Dolomiti A 11 9 1 1 43:7 28
2. Roltek Dob 11 7 2 2 30:10 23
3. Radomlje 11 6 3 2 33:13 21
4. Zagorje 11 6 3 2 21:9 21
5. Brinje 11 5 3 3 19:14 18
6. Kolpa 11 5 2 4 31:23 17
7. Kočevje 11 4 3 4 20:21 15
8. Ilirija 1911 A 10 4 2 4 13:19 14
9. Mirna 10 4 0 6 18:34 12
10. Bela Krajina 11 3 2 6 20:26 11
11. Arne Tabor 69 11 1 0 10 10:56 3
12. Šmartno 11 0 1 10 4:30 1

LESTVICA

KLUB K Z N P TČ
1. NK Krim 8 5 2 1 17
2. ŽNK Rudar Škale 8 3 2 3 11
3. ŽNK Radomlje 8 2 4 2 10
4. Velesovo Kamen Jerič 8 2 2 4 8
5. ŽNK Jevnica 8 1 4 3 7

Trener Matjaž Obrstar

Ekipo starejših dečkov sestavlja 26 fantov letnika 1999 in 1998. 
Nastopajo v najvišji ligi MNZ Ljubljana in se borijo za uvrstitev v 
1. ligo NZS. Po odigrani prvi polovici sezone 2012/13 so uvrščeni 
na 3. mesto v ligi dvanajstih ekip in so eni izmed kandidatov za 
napredovanje. Do konca prvenstva je še enajst tekem in z dobro 
ter odgovorno igro se lahko še veliko naredi. Fantje v igri že kažejo 
smernice nogometne šole v Radomljah, kar je bistveno v tej starosti. 
Določeno tehnično znanje ob upoštevanju taktičnih zakonitosti 
ter želja po zmagi so glavni del igre te ekipe. Kolektivni duh ter 
predanost na treningih pa postavljata piko nad i tej ekipi. Trener 
ekipe je Obrstar Matjaž, ki stremi v nadigravanju nasprotne ekipe 

in doseganju rezultata z igro. Fizične in telesne razlike v tej starosti 
so največje, kar je opazno tudi v tej ekipi. Vseeno pa sta na igrišču 
najbolj pomembna srce in želja po igri. Kljub velikem številu igralcev 
pa vsak dobi svoj čas na igrišču. Poleg prvenstvenih tekem so odigrali 
veliko prijateljskih tekem in začeli z nastopanjem v zimski ligi, ki jo 
organiziramo v Radomljah. V pomoč trenerju pri administrativnih 
delih in organizaciji tekem je tu tehnični vodja ekipe Hribar Andrej. 

Druga vrsta: trenerka Rojc Romana, Markič Lara, Novak Ana, 
Jereb-Kumalič Neva 
Prva vrsta: Zorman Saša, Klopčič Brojan Hanna, Močnik Eva, 
Skočaj Maša
Manjkajoča igralka: Snedec Anja

Selekcija dekleta U-12  Trenerka Rojc Romana

Ekipo deklet U-12 sestavlja 9 igralk, obenem pa so to najmlajša ekipa 
deklet, ki trenirajo v ženskem nogometnem klubu. Punce so polne 
energije in željne nogometnega znanja. V nekajmesečnem obdobju 
treningov in začetkih na nogometnih zelenicah, so se dekleta razvila 
v prave nogometašice, ki kažejo zavzetost, pripravljenost za delo, 
voljo na treningih, borbenost in srčnost na tekmah. Nobenega 
dvoma ni, da je to ekipa deklet, ki bodo imela za sabo najdaljše 

obdobje nogometnih treningov, ko bodo pričela z nastopi za 
člansko ekipo. Ekipa nastopa v ženski nogometni ligi DU-12, cilj pa 
je nabiranje izkušenj in  tehničnega znanja, sproščenosti na tekmah, 
sodelovanje med dekleti ter prijateljstvo – šele nato pridejo rezultati. 
Naši glavni cilji v tej sezoni so pridobiti čim več deklet v starostnem 
obdobju do 12 let, ki v nogometu in na treningih uživajo, so med 
seboj prijateljice, na tekmah pa pokažejo kaj je to pravi ekipni duh.  
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Selekcija dekleta U-14

Prva vrsta: Bavčer Barbara, Lepen Ksenija, Vrhovnik Tija, Kumalič Neva, 
Kočar Polona , Rahne Klara
Druga vrsta: Trenerka Golob Natalija, Poglajen Eva , Snoj Lara, Grad 
Katarina, Ekić Nina, Jamšek Kaja, Černelič Ana, Razpotnik Neža
Manjkajoče igralke: Gadnik Katarina

Ekipo U-14 sestavlja 14 deklet, ki  igrajo v ženski nogometni ligi U-14 
zahod, kjer trenutno zasedajo 3. mesto.
Tekmujejo tudi v zimski ligi z dečki U-12. Dekleta so marljiva, pridna, 
poslušna ter delovna, kar se lahko opazi tudi v njihovem napredku. V 
letošnji sezoni 2012/2013 se bodo dekleta ekipe U-14 udeležile tudi 
enega največjih turnirjev v Evropi-Cordial Cup v Kitzbuehlu. Tako je 

cilj ekipe deklet U-14 predvsem nabiranje nogometnih izkušenj na 
različnih tekmah z različnimi nasprotniki in s pridobljenimi izkušnjami 
postajati vse boljše in boljše.

Selekcija U-16, kadeti

Druga vrsta: trener Dušan Balutto, Palek Nik, Cerar Matej, Komatar 
Nejc, Železnikar Jaka, Halili Arber, Primožič Ambrož, Marinšek Grega, 
Levstek Jan, tehnični pomočnik - Primožič Boris
Prva vrsta: Hemetek Matevž, Kumer Andraž, Krpič Primož, Kern Mark, 
Novak Anže (V), Robič Matic (V), Dacar Mitja, Štruklec Luka, Arh Anže, 
Šuštar Janez
Manjkajoči igralci: Ljubijankić Mirza, Rutar Blaž, Vidmar Miha

Ekipo U-16 NK Radomlje sestavlja 21 fantov rojenih v letih1996 
in 1997. Ekipa zastopa klubske barve v II. slovenski kadetski ligi. V 
letošnji sezoni smo šli v sestavo ekipe U-16 z vizijo sestaviti uspešno 
moštvo, ki bo gojilo dopadljivo igro s pravim karakterjem na igrišču. 
Če na pol sezone lahko podamo oceno ali nam je to uspelo ali je 
to »uspešno moštvo«, potem lahko kot trener rečem le to, da smo 
na dobri poti, da to postanemo. Uspešno moštvo, poleg tehničnih 
in taktičnih vrlin igralcev, odlikuje tudi moštveni duh, ki jih vodi 
skozi preizkušnje na igrišču. Takšne vrednote v ekipi pripomorejo 
tudi k boljšemu rezultatu. Kot trener vidim v njihovem pristopu 
do nogometne igre še precej rezerv in če jim uspe tukaj narediti 

korak dalje, potem se nam ni bati, da bo to moštvo poseglo tudi po 
kašnem mestu višje. Ta ekipa je pokazala, da ima pravi karakter, fantje 
se med seboj razumejo in so prava klapa. Verjamemo v to, da smo 
lahko uspešno moštvo tako na igrišču kot tudi izven.

LESTVICA: 2. Slovenska kadetska liga Z 12_13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. ND Ilirija 1911 13 8 5 0 28:6 29
2. Ivančna Gorica Brinje 13 8 4 1 31:10 28
3. Roltek Dob 13 7 5 1 20:11 26
4. Šenčur 13 6 3 4 18:15 21
5. Svoboda 13 5 5 3 28:17 20
6. Kalcer Radomlje 13 5 5 3 23:15 20
7. Bela krajina 13 5 4 4 25:19 19
8. Rudar Trbovlje 13 5 2 6 15:24 17
9. Brda Hit 13 3 6 4 28:19 15
10. NŠ Birsa&Matavž 13 3 6 4 15:18 15
11. NŠ Ajdovščina 13 3 3 7 7:20 12
12. NOGA Britof 13 3 2 8 16:24 11
13. MNK Izola 13 3 1 9 15:29 10
14. Škofja Loka 13 1 1 11 10:52 4

 Trener Dušan Balutto

LESTVICA

KLUB K Z N P TČ
1. NK Krim 6 5 1 0 16
2. ŽNK Krka 6 4 1 1 13
3. ŽNK Radomlje 6 4 1 1 13
4. Velesovo Kamen Jerič 6 2 1 3 7
5. ŽNK Jevnica 6 2 1 3 7
6. MNC Vrhnika Dren 6 1 1 4 4
7. NK Ilirska Bistrica 6 0 0 6 0

Trenerka Golob Natalija
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LESTVICA: 2. Slovenska mladinska liga Z 12_13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. ND Ilirija 1911 13 10 2 1 25:6 32
2. Bela krajina 13 10 1 2 47:18 31
3. Kalcer Radomlje 13 8 1 4 39:20 25
4. Brda Hit 13 7 3 3 16:12 24
5. Roltek Dob 13 5 5 3 19:14 20
6. NŠ Birsa&Matavž 13 4 7 2 23:15 19
7. MNK Izola 13 6 0 7 22:27 18
8. Rudar Trbovlje 13 5 2 6 19:22 17
9. Svoboda 13 5 2 6 26:32 17
10. NOGA Britof 13 4 3 6 18:25 15
11. Ivančna Gorica Brinje 13 3 5 5 11:23 14
12. Šenčur 13 4 1 8 15:23 13
13. Škofja Loka 13 2 2 9 14:31 8
14. NŠ Ajdovščina 13 1 0 12 13:39 3

Selekcija U-18, mladinci Trener Pišek Uroš

Ekipo U-18 sestavlja 20 igralcev, ki v letošnji sezoni tekmuje v 
2 SNL-zahod. Ekipapo jesenskem delu zaseda 3. mesto.Delo s 
treningov smo uspešno prenašali na tekme kjer smo zabeležili 
8zmag, 1 neodločen rezultat in 4 poraze. Menim, da smo na vseh 
tekmah prikazali veliko nogometnega znanja tudi na tistih tekmah, 
kjer smo bili rezultatsko neuspešni. Cilj ekipe v pomladanskem 
delu jenapad na prvi dve mesti in še naprejnadaljevati s 
kvalitetnim delom.

Druga vrsta: Trener Pišek Uroš, Kosten Jure, Avdić Sead, Horvat 
Simon, Beganović Meris, Groznik Jan, Kobal Matic, Dermastja Jaka, 
Osmanagić Dino, Domadenik Tim
Prva vrsta: Janežič Matic, Koletnik Matej, Stare Aleks, Muratović 
Fahrudin, Beganović Amir, Merhar Jan, Hasanić Sanel, Potarič Blaž , 
Kreft Klemen, Baloh Urban 
Manjkajoči igralec: Lah Nejc

Selekcija dekleta U-17  Trener Meho Bašič

LESTVICA

KLUB K Z N P TČ
1. ŽNK Teleing Pomurje 7 7 0 0 21
2. ŽNK Rudar Škale 7 5 0 2 15
3. Velesovo Kamen Jerič 7 4 0 3 12
4. ŽNK Maribor 7 3 1 3 10
5. ŽNK Radomlje 7 1 1 5 4
6. ŽNK Krka 7 0 0 7 0

Druga vrsta: trener Bašič Meho, Rebolj Manja, Komatar Tara, Zupan 
Irena, Zalaznik Petra, Rudić Klara, Šarlah Kaja, Gadnik Katarina, 
Pogačar Urša
Prva vrsta: Repenšek Gabi, Jereb Maruša, Breznik Teja, Obrovac 
Adriana, Jagarinec Katarina, Bračun Rok Simona
Manjkajoča igralka: Slana Pia

Dekleta ŽNK Radomlje selekcija U-17, letos tekmujejo prvo sezono 
v ligi NZS dekleta U-17.  Po premiernem nastopu , v končanem  
jesenskem delu tekmovanja , zasedajo trenutno  5. mesto. Z malo več 
športne sreče bi dekleta lahko zasedala tudi kakšno mesto višje. Ta 
cilj, ki ga dekleta lahko s svojo pridnostjo in marljivostjo na treningih  
uresničijo, je sedaj zastavljen za spomladanski del. Med drugim pa je 
treba poudariti zelo dobre medsebojno sodelovanje igralk tako na 
igrišču kot tudi izven njega (prava klapa!).
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Druga vrsta: Trener vratarjev Grešak Luka, Pomočnik Trenerja Hribar 
Anže, Zavrl Janez, Lukanc David, Ikič Jure, Ntsoli Beliaz Guy, Kosec 
Gregor, Barukčič Igor, Mušić Denis, Juračič Uroš, Verga Velimir, Trener 
Obrstar Matjaž, Pomočnik trenerja Alilović Asad
Prva vrsta: Florjančič Matej, Trifkovič Dejan, Lunder Marko, Seferovič 
Matic, Zalaznik Marko, Smajič Ervin, Klemen Blaž, Cerar Luka, Zadnikar 
Dejan, Štimec Blaž, Tehnični vodja ekipe Kramar Janez

LESTVICA: 2. SNL 2012/13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Zavrč 15 11 2 2 34:15 35
2. Roltek Dob 15 10 3 2 33:14 33
3. Krka 15 9 4 2 35:13 31
4. Garmin Šenčur 14 5 4 5 25:24 19
5. Šmartno 1928 14 6 1 7 18:24 19
6. Šampion 14 5 1 8 17:20 16
7. Kalcer Radomlje 15 4 3 8 23:27 15
8. Bela krajina 15 4 3 8 16:32 15
9. Krško 14 3 5 6 19:24 14
10. Dravinja Kostroj 15 2 2 11 17:44 8

LESTVICA: MNZ liga 2012/13

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija 1911 10 8 2 0 35:7 26
2. Slovan 10 7 2 1 34:10 23
3. Radomlje 10 5 2 3 26:20 17
4. Termit Moravče 10 5 1 4 15:17 16
5. Vir 10 3 1 6 16:33 10
6. Svoboda Kisovec 10 2 1 7 14:31 7
7. Dragomer 9 1 3 5 16:22 6
8. DD Dren 9 1 2 6 11:27 5

Članska ekipaDruga ekipa Trener Mandič Milomir

Naša članska ekipa pod vodstvom Matjaža Obrstarja in Asada 
Aliloviča, ki jima pomagata pomočnik trenerja Anže Hribar in trener 
vratarjev Luka Grešak, je v iztekajočem se letu dosegla imeniten 
uspeh in presegla zastavljene cilje. Kot novinci v ligi smo si postavili 
cilj – obstati v ligi in graditi ekipo za prihodnost. Fantje pa so 
presenetili in se uvrstili v zgornjo polovico lestvice in osvojili odlično 
5. mesto. Iskrene čestitke.

V jesenskem delu tekmovanja nove sezone nismo začeli najbolje, 

vendar smo v drugem delu prvenstva dosegli nekaj lepih zmag in 
trenutno zasedamo 7. mesto na lestvici. Letos smo ekipo nekoliko 
pomladili in priključili mlade domače fante (Cerar, Zalaznik, 
Florjančič in Štimec). Prepričani smo, da imamo kvaliteto za obstanek 
v drugoligaški konkurenci in da se bo dobro delo celotnega 
mladinskega pogona odražalo tudi v rezultatih prve ekipe. S 
ponosom lahko povemo, da se je naš igralec Marko Zalaznik uvrstil 
v državno reprezentanco in že zbral tri uradne nastope za slovensko 
mladinsko izbrano vrsto. Bravo Mare!

Glavni izziv našega kluba v preteklih letih je bil odliv igralcev 
po končanem mladinskem stažu. Dejstvo je, da mladi igralci 
potrebujejo izkušnje in nekaj let igranja v članski konkurence preden 
lahko enakovredno konkurirajo za nastopanje v prvi ekipi. Zato 
smo se odločili, da v sistem tekmovanja prijavimo še eno ekipo 
kjer naj bi igrali predvsem fantje, ki prihajajo iz domače mladinske 
šole nogometa. Moram priznati, da imamo določene težave pri 
formiranju ekipe in da mora trener Mandič sklepati kar precej 
kompromisov, da zadovolji vsem željam. Verjetno smo si postavili 
preveč ambiciozen cilj – to je, da se že v prvem letu uvrstimo v 
1. MNZ ligo, kar je kreiralo določena razhajanja med igranjem na 
rezultat in tisto dolgoročno usmerjenostjo kluba, da s svojimi igralci 
pride do četrte lige in dolgoročno igra v tem tekmovanju. V mesecu 
decembru se bo upravni odbor kluba sestal in sprejel dokončno 
odločitev kako naprej. 

Druga vrsta: Trener Mandič Milomir, Mali Denis, Komatar Matic, 
Dujakovič Nejc, Juran Jure, Gregur David
Prva vrsta: Laznik Matic, Penov Jure, Šljivić Aleksandar, Zore Rok, 
Svetlin Klemen, Rahne Nik, Burja Luka
Manjkajoči igralci: Zore Aleš, Ložar Nejc, Ademi Ardit

Trenerja Matjaž Obrstar in Asad Alilovič
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Veterani NK Radomlje
Brez veteranov bi naš klub deloval bolj žalostno. Veterani so zraven 
vedno in povsod, ko se kaj dogaja. S harmoniko ali brez so ponavadi 
dobre volje in pripravljeni prijeti za vsako delo. Ko gledam druge 
klube mislim, da smo v tem pogledu daleč najboljši in fantom »kapa 
dol«. Seveda so njihovi rezultati pomembni, vendar je za vzdušje in 
klimo v klubu predvsem pomembno to, da so dobra klapa in  da 
se znajo sprostiti na tekmah, treningih, pripravah ali pa samo kot 
navijači drugih ekip NK Radomlje. 
Na vseh domačih tekmah so veterani redarji, nosači poškodovanih 
igralcev, prodajalci kart ali pa osebje, ki postreže kakšen čevapčič. Vse 
to naredijo z dobro voljo in za eno pivo. Obljubljajo, da bodo tudi 
prihodnje leto pripravili prvomajsko kresovanje, ki bo še boljše kot je 
bilo v preteklih letih. Za vse to se veteranom iskreno zahvaljujemo in 
se priporočamo tudi za v prihodnje.
Veteranska ekipa pod vodstvom selektorja Josipović Živka že mnogo 

Vratarji  Trener Uroš Juračič

let igra v medobčinski nogometni ligi. Tudi v letošnji sezoni se borijo 
za uvrstitev v ligo za prvaka. 

Druga vrsta: Repanšek Gregor, Zupan Iztok, Pšeničnik Dušan, 
Marinšek Matjaž, Mirnik Bogdan, Brolih Miran, Marinšek Sašo, 
Labignan Sašo, Kosec Gregor, Kasnik Matej , Melkič Bojan, selektor 
Josipovič Živko
Prva vrsta: Kopitar Ernest, Pergovnik Rastko, Lužar Jože, Maurizio 
Neppi, Mali Andrej, Popovič Đorđe, Grošelj Boštjan, Juras Andrej, 
Žlindra Simon, Klopčič Robi
Manjkajoči igralci: Marinšek Tomaž, Pipan Damjan, Ranković Dragan, 
Zavrl Tomaž, Lacijan Iztok, Kličić Mirhad, Vodlan Feliks, Herič Jože, 
Urbanija Matija, Rak Matej, Torkar Andrej, Poljanšek Janko, Zor Drago, 
Zaman Dušan

Druga vrsta: Trček Maja, Sršen Petra, Jazbar Mateja, Rojc Romana, 
Čevnik Sonja, Jerebic Sara, Boh Monika, Bogolin Adrijana, Kočevar 
Petra, Todorović Emina, Begić Pamela, Trener Kristan Peter 
Prva vrsta: Prošek Marika, Penov Liza, Pogačar Katarina, Kralj Barbara, 
Babič Andreja, Predanič Nina, Ivanuša Lara, Babič Katarina, Jereb 
Manca, Murovec Urška, Golob Natalija

Članice Trener Kristan Peter

Ekipa članic prvo leto nastopa v 1 SŽNL in po jesenskem delu 
prvenstva zasedamo odlično drugo mesto. Edina ekipa, ki nas 
je do zdaj uspela premagati je ekipa Pomurja, katere članice so 
bile državne prvakinje in predstavnice v kvalifikacijah za ligo 
prvakinj. V članski ekipi imamo tudi 10 igralk, ki so članice državne 
reprezentance in to so: Lara Ivanuša in Nina Predanič v reprezentanci 
U-17, Kralj Barbara, Murovec Urška, Begić Pamela, Jereb Manca, 
Golob Natalija, Čevnik Sonja, Boh Monika so reprezentantke U-19 in 
v reprezentanci članic je Emina Todorović, ki je reprezentantka Srbije. LESTVICA

KLUB K Z N P TČ
1. ŽNK Teleing Pomurje 9 9 0 0 27
2. ŽNK Rudar Škale 9 7 0 2 21
3. ŽNK Radomlje 9 7 0 2 21
4. ŽNK Maribor 9 4 1 4 13
5. ŽNK Jevnica 9 4 0 5 12
6. ŽNK Dornava 9 3 0 6 9
7. ŽNK Krka 9 3 0 6 9
8. Velesovo Kamen Jerič 9 2 1 6 7
9. ŽNK Slovenj Gradec 8 0 0 8 0

Kot nov trener sem na začetku sezone prevzel ekipo članic ter 
dekleta U-17. Že 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 po Sloveniji. Ekipa treninge izvaja podnevi, omogočeni pa so 
tudi treningi pod sojem žarometov. Punce trenirajo zavzeto in na 

Na tem mestu moram poudariti, da sem še posebej ponosen na 
domače igralke, ki z manj izkušnjami iz preteklih let pridno trenirajo 
in vlagajo svoj prosti čas v naš kljub in so zame nepogrešljiv del 
ekipe. Rad pa bi se še zahvalil vsakemu navijaču posebej in sem res 
vesel, da nas v takem številu podpirate in glasno navijate na naših 
tekam. Ženski nogomet je zakon!!!

tekmah dajo vse od sebe, kar je razvidno tudi iz prvih rezultatov. V 
jesenskem delu sezone smo se udeležili turnirja v Izoli in z ekipama 
dosegli prvo ter 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.
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Ne pozabite...

Januar 14.01
19.01

ZAČETEK PRIPRAV KADETOV IN MLADINCEV
NADALJEVANJE ZIMSKE LIGE U14

Februar 03.02
05.02

ZAČETEK TEKEM MED OŠ
ZAČETEK IZVAJANJA NALOG ZA ŠP. ZNAČKO NOGOMETAŠA

Marec 02.03
24.03

LETNA SKUPŠČINA NK RADOMLJE
ZAKLJUČEK ZIMSKE LIGE U-14

April 06.04
07.04
30.04

TURNIR U-6
TURNIR U-7
TRADICIONALNO 1. MAJSKO KRESOVANJE

Maj 04.05- 05.05

11.05
12.05

CORDIAL CUP WEEKEND (KVALIFIKACIJSKA TURNIRJA ZA POT V KITZBUHEL ZA 
SELEKCIJI U-10 IN U-12)
TURNIR U-8
TURNIR U-9

Junij 16.06
23.06
24.06-28.06

ZAKLJUČNI TURNIR TEKMOVANJA MNZ LJUBLJANA SELEKCIJE U-8, U-9 IN U-10
ZAKLJUČEK SEZONE - MLADINSKI POGON
Z NOGOMETOM NA POČITNICE – TABOR NK RADOMLJE

Julij 15.07
29.07

ZAČETEK PRIPRAV – KADETI IN MLADINCI 
ZAČETEK PRIPRAV OTROŠKE ŠOLE NOGOMETA

Avgust 03.08 
04.08
10.08-17.08

TURNIR KADETI U-16
TURNIR MLADINCI U-18
PRIPRAVE NA ROGLI

September 15.09 ZAČETEK NOGOMETNEGA KROŽKA NA ŠOLAH

Oktober 13.10 TURNIR DEKLICE U-14

November 24.11 ZAČETEK ZIMSKE LIGE U-14

Koledar dogodkov  NK Radomlje 2013

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.

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


