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Predsednik NK Radomlje
Matjaž Marinšek

Spoštovani 
prijatelji NK 
Radomlje!
Lepo je bilo zadnjo oktobrsko sredo v Športnem parku 

v Domžalah. Naši fantje so več kot dve tretjini tekme 
enakovredno igrali proti velikemu Mariboru in prav lahko 

bi se zgodilo, da bi nam uspel neverjeten podvig. Zame osebno 
pa je bila naša zmaga drugje; zmagali smo, ker smo na tribune 
domžalskega stadiona privabili več kot 1500 gledalcev in ker smo 
vsi v klubu stopili skupaj. Igralci na igrišču, težko ponovljivi Mlinarji, 
trenerji, veterani, otroci iz naše nogometne šole, njihovi starši in vsi 
ostali pripadniki kluba smo tisti večer dihali kot eno. Energija na 
štadionu je bila enkratna in pokazali smo, da imamo radi naš klub 
inda smo dobri v vseh pogledih. Prepričan sem, da smo na pravi 
poti in to nam daje energijo, da vztrajamo in gremo naprej...
Sicer pa je za nami še eno težko leto. Situacija v gospodarstvu se 
na žalost odraža tudi v športu in v teh letih je pomembno le to, da 
preživimo. Vsaka čast in kapo dol tistim sponzorjem in donatorjem, 
ki ostajajo z nami in nam pomagajo. Brez vas bi bilo praktično 
nemogoče izvajati vse aktivnosti, ki se odvijajo v Športnem parku. 
Kljub močno zmanjšanem proračunu, smo, tako v celotni prejšnji 
sezoni kot tudi v jesenskem delu tekoče sezone, sledili začrtani poti 
in presegli vse cilje, ki smo si jih zastavili. V vseh mlajših selekcijah 
smo med najbolj številčnimi in tudi najboljšimi v regiji. Starejši dečki, 
kadeti in mladinci so v igri za napredovanje. Naša članska ekipa pa bo 
prezimila kot vice prvak druge lige. Izjemno in lahko samo čestitamo 

trenerjem in igralcem za te dosežke.
Odlično deluje tudi Ženski nogometni klub Radomlje. Hvala lepa 
Urošu za vse kar dela in prepričan sem, da bomo v nekaj letih stopili 
prav na vrh. Bolj pomembno od tega pa je, da postanemo klub z 
največjim številom igralk in sledimo naši usmeritvi ter delamo na 
dolgi rok. 
V tem uvodniku pa bi posebej rad pohvalil trenersko ekipo našega 
kluba. Podpišem in stojim za izjavo, da imamo ekipo trenerjev, ki 
jo lahko primerjamo z vsakim slovenskim nogometnim klubom. 
Verjemite mi, da fantje ne delajo zaradi denarja. Delajo, ker imajo radi 
nogomet, NK Radomlje in ker čutijo odgovornost do mladih igralcev. 
Dajejo veliko več kot od njih zahtevamo, ker enostavno želijo 
najboljše svojim igralcem. Fantje, iskrena hvala – zaslužite si, da bi za 
svoje delo dobivali lepe plače in mislili samo na nogomet, ampak 
trenutno tega ne zmoremo. 
Ob koncu uvodnika pa tako kot vsako leto. Hvala lepa vsem, ki nam 
pomagate in držite pesti za naše fante in dekleta. Gremo naprej – 
prišli bodo tudi boljši časi, ko bomo lahko uživali sadove vsega truda 
in sredstev, ki jih vlagamo v NK Radomlje.

Vesel Božič in srečno v 2014.
Predsednik NK Radomlje

Matjaž Marinšek
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Intervju

Intervju s predsednikom 
kluba Matjažem 
Marinškom
Za nami je jesenski del prvenstva. Kako ste zadovoljni z 
doseženimi rezultati NK Radomlje v tem delu tekmovanja?
Z doseženimi rezultati sem več kot zadovoljen. Mislim, da delamo 
dobro in da kljub veliko težavam, ki jih imamo predvsem s 
financami, sledimo naši viziji in držimo tempo. Naša prva ekipa je 
na drugem mestu 2. SNL in zaostaja samo za sosedi iz Doba, kar 
je precej nad pričakovanji, saj imamo mlado ekipo, ki ji še vedno 
manjka izkušenj in težkih tekem. Predvsem pa me veseli napredek 
naših igralcev, ki v letošnji sezoni na praktično nobeni tekmi niso 
bili nadigrani. Celo nasprotno, smo najbolj učinkovito moštvo 
v ligi in vsi nam priznavajo, da smo začeli igrati. Lepo je gledati 
tekme, ko enakovredno igramo z Mariborom, na prijateljski tekmi 
premagamo Domžale in imamo enakovredno posest žoge. Zelo 
zadovoljen sem tudi z rezultati in delom mladinske šole nogometa. 
Selekciji kadetov in mladincev sta v vrhu druge lige in spomladi se 
bomo borili za napredovanje v prvo ligo.

Tekma z Mariborom je bil praznik nogometa in velik dan za NK 
Kalcer Radomlje…
Absolutno. To je bil res čudovit večer, ki si ga bom osebno zapomnil 
za vedno. Pa ne govorim oziroma mislim o rezultatu. Nastopili smo 
enotno, kot velik klub in verjamem, da bo vsem našim otrokom ostal 
v spominu. Posebej pa bi rad pohvalil dve skupini zanesenjakov, brez 
katerih ne bi bili to kar smo. Mlinarji so nekaj posebnega in moram 
se še enkrat zahvaliti za vso podporo in še posebej za navijanje na 
tej tekmi. Še dobro da ni bilo viol, kajti zmagovalec na tribuni je bil 
znan… Rad pa bi omenil tudi veterane našega kluba, ki so lahko 
redarji, nosijo nosila, prodajajo karte in naredijo še vse drugo kar 
potrebujemo. Ko potujemo po Sloveniji in igramo z različnimi klubi, 
se mi potrjuje dejstvo, da takšnih veteranov, kot jih ima naš klub, 
preprosto ni. Seveda je kdo boljši na igrišču, ko pa je potrebno prijeti 
za delo in pomagati, pa ni kluba, ki bi nam bil konkurenčen. Vesel 
sem, da smo eno redkih društev, ki lahko v soboto zbere 30 'dedcev', 
ki pridejo na delavno akcijo in z dobro voljo naredijo vse, kar je 
potrebno. Kapo dol in hvala.

Glede na povedano ste verjetno zadovoljni s trenerjem prve 
ekipe g. Dejanom Djuranovič in njegovim pomočnikom.
Res je. Dejan je v Radomlje prinesel drugačen pristop. Vidi se, da 
je igral na najvišjem nivoju in da zelo dobro pozna nogomet. Še 
pomembnejše pa je, da je zrela osebnost, ki verjame v osnovne 
vrednote in predvsem delo. Ima karizmo, igralci mu zaupajo in na 
nekaterih tekmah smo prav v tem elementu pokazali največji preskok 
v primerjavi s prejšnjimi sezonami. Skupaj s pomočnikom Gregorjem 
Moharjem sta še dvignila nivo vadbe in napredek igralcev je očiten. 
Prepričan sem, da je to prava pot. Imamo veliko mladih igralcev, ki so 
zdaj skupaj že nekaj let in z dobrim delom bodo še napredovali.

Kako pa ste zadovoljni z drugo ekipo, ki igra v 1. MNZ ligi 
in nasploh z idejo, da igrate prvenstvo tako v 2. SNL kot v 1. 
MNZ ligi?
Prvotna ideja druge ekipe v sistemu tekmovanja je bila, da 
omogočimo lažje vključevanje mladih igralcev iz naše mladinske 
šole v prvo moštvo. Če sem iskren, smo imeli težave predvsem s tem, 
kako postaviti zadevo in kaj je naš cilj. Lani smo imeli kar nekaj težav 
in nezadovoljstva predvsem z udeležbo na treningih in slabo voljo, 
ker so na tekmah igrali tisti, ki niso trenirali z ekipo, na klopi pa sedeli 
fantje, ki so pridno trenirali. Zaradi tega smo letos spremenili način 
dela. Vsi igralci (idealno število je 25 – 27 igralcev in trije vratarji) 
trenirajo skupaj, kot ena ekipa. Strokovni štab določi ekipo, ki bo 
igrala na tekmi 2. SNL, vsi ostali pa tisti vikend igrajo za drugo ekipo. 
Na ta način omogočamo vsem fantom, da imajo v nogah čim več 
tekem in da lahko kvalitetno delajo. Slabost tega modela pa je, da se 
na žalost moramo zahvaliti nekaterim igralcem tudi iz naše mladinske 
šole, ki ob prehodu v člansko vrsto enostavno še niso tako dobro 
pripravljeni, da bi se lahko enakovredno merili s člani prve ekipe. 
Tem fantom bomo v bodoče omogočili dvojno registracijo in bodo 
trenirali v klubih s katerimi imamo partnerski odnos.

Kakšne so ambicije NK Radomlje? Ko ste vodili na lestvici 2. 
SNL in po pokalni tekmi z Mariborom je bilo veliko govoric o 

prvi ligi. Kakšen je vaš pogled na napredovanje v najvišji rang 
sodelovanja?
To vprašanje sem pričakoval. Mislim, da trenutno nismo zreli za 
igranje na najvišjem nivoju. Ne smemo hiteti in delati napačnih 
stvari. Manjka nam predvsem na organizacijskem nivoju in seveda 
pri financah. Na način kot delujemo danes, se prve lige ne da igrati, 
oziroma bi bilo nevarno, da izgubimo vse, kar smo v klubu naredili 
do sedaj. Po drugi strani pa je res, da je danes potreben relativno 
majhen vložek in z drugačnim pristopom se zadeva lahko hitro 
obrne. V kolikor nam uspe privabiti močnega podjetnika, ki bo v 
projektu nogometa v Radomljah videl poslovno priložnost ali pa 
če se nam uspe povezati s strateškim partnerjem iz tujine, je slika 
lahko neprimerno lepša. Moram reči, da veliko delamo na tem in 
da verjamem, da bomo nekega dne imeli rešitev. Prepričan sem, da 
smo zdrava sredina in da postajamo tržno zanimivi. Naslednji izziv pa 
je infrastruktura – v Radomljah objekta, ki bi nam omogočal igranje 
v 1. SNL, verjetno ne bomo nikoli imeli, kar pomeni, da bi morali 
igrati prvenstvo v Domžalah, vse ostale aktivnosti pa bi se dogajale v 
našem Športnem parku. V tem osebno ne vidim neke težave, če na 
San Siru lahko igrata Inter in Milan potem moramo tudi mi razmišljati 
podobno.

Kako pa ste zadovoljni z mladinsko nogometno šolo? Vedno ste 
poudarjali, da je to glavna usmeritev kluba. Ali to še drži?
Absolutno in bolj pomembno kot članska prva liga je napredovanje 
kadetov in mladincev v 1. SNL. Sezono 2012/13 smo zaključili na 
drugem mestu za NK Ilirijo, ki danes suvereno igra v najvišjem rangu 
tekmovanja. Tudi po jesenskem delu letošnje sezone smo v igri 
za najvišje mesto in moramo narediti vse, da bomo spomladi še 
močnejši in konkretnejši. Napredovanje bi omogočilo tudi veliko lažje 
preživetje, saj so tam sodniški stroški pokriti, klub pa je upravičen do 
kar konkretne donacije s strani NZS. Mislim pa, da dobro delamo tudi 
s še mlajšimi kategorijami. Rezultati pri najmlajših niso pomembni, 
pomembno je, da z otroki delamo pravilno in čim bolj strokovno 
in da jih ob nogometnem napredovanju gradimo tudi v zdrave 
osebnosti. Usmeritev je takšna, kot je bila pred sedmimi leti in od te 
poti ne bomo odstopali.

Kako ste zadovoljni z delovanjem ekipe trenerjev in vseh 
ostalih, ki delujejo v klubu?
Moram izkoristiti to priložnost in povedati, da trdno stojim za trditvijo, 
da imamo odlično ekipo, ki deluje v klubu. Delo trenerja je izredno 
pomembno, ker tu se vse začne in konča. Fantje, ki se ukvarjajo z 
otroki in mladostniki so za njih drugi očetje, ki odločilno zaznamujejo 
njihove osebnosti. Na glas moram povedati, da si zaslužijo veliko 
višja plačila za svoje delo in res mi je žal, da jih trenutno ne moremo 
zagotoviti. Naši trenerji so veliko več kot samo trenerji; so tudi 
organizatorji turnirjev, sodniki, napovedovalci in vse kar je potrebno, 
da klub lahko funkcionira. Lahko se jim res samo lepo zahvalim in 
povem, da sem ponosen na vse, ki delajo v klubu. So entuziasti, ki 
verjamejo v to kar delajo in lahko si le želimo, da bodo še dolgo v 
klubu. Vsak od njih pa je samo človek, zato prosim vse starše, da 
razumejo tudi kakšno odločitev, ki ni v prid njihovega otroka.

Kaj pa ženski nogomet? Napovedovali ste, da boste v 3-4 letih 
državni prvaki. Kako stojijo stvari pri nežnejšem spolu?
Ženski nogomet v Radomljah je v velikem razcvetu in izredno 
popularen. Predsednik ŽNK Radomlje Uroš Juračič je odličen 
organizator in velik zanesenjak in prepričan sem, da bomo še 
napredovali. Ali bomo v nekaj letih prvaki ali ne, je nemogoče 
zanesljivo napovedati. Če pogledamo članice, je sigurno ŽNK 
Teleing Pomurje za razred boljši od vseh ostalih. Dobro se dela tudi 
v Velenju, Mariboru, Jevnici tako, da je konkurenca kar močna. Delati 
moramo predvsem na piramidi in graditi svoje igralke. Ko bo prišel 
pravi trenutek pa bo potrebno pripeljati 2-3 res kakovostne igralke 
(verjetno tujke) in narediti veliki met. Danes pa je pomembno, da 
imamo čim večje število igralk in da dobro delamo z mladimi. Ko 
bodo igralke v procesu treninga po 10 let in več, lahko pričakujemo 
tudi precej višji nivo igranja prve ekipe. Vsekakor pa ima ženski 
nogomet lepo prihodnost in odločitev da gremo v to, je bila prava. 
Nekega dne bomo tudi prvaki…

V teh gospodarskih razmerah je verjetno težko dobiti denar in 
zagotavljati potrebni proračun za delovanje kluba. Kako vam to 
uspeva in kako vidite to problematiko v bodoče?
Zagotoviti dovolj denarja za delovanje kluba je danes izredno 
težko, da ne rečem nemogoče. V klubu smo zelo racionalizirali 
poslovanje in zmanjšali stroške na minimum in imamo srečo, da 
nekaj sponzorjev ostaja z nami. V prihodnje se bomo morali usmerjati 
predvsem sami nase. Moramo se naučiti preživeti brez pomoči 
sponzorjev in donatorjev, kar pomeni, da moramo znati ustvarjati 
denar z aktivnostmi na in ob igrišču. Več pričakujem tudi od NZS. 
Enostavno ni korektno, da kot drugoligaši ne dobimo niti evra 
donacije ali pomoči od NZS in da smo verjetno edini športni park v 
državi, ki od krovne nogometne zveze ni pridobil nobenih sredstev 
za izgradnjo igrišča z umetno travo. Na tem področju se enostavno 
moramo pogovarjati in iskati rešitve, kajti v teh časih sami ne 
bomo zmogli pokrivati vseh stroškov. Ubijajo nas predvsem stroški 
tekmovanja in sodniški stroški. Na letnem nivoju (govorim za vse 
selekcije v klubu) namenimo več kot 40.000 EUR, da lahko igramo v 
tekmovalnem sistemu NZS in MNZ Ljubljana. To je enostavno preveč 
in ni prav, da sodnik na eni članski tekmi dobi še enkrat toliko, kot 
naši najboljši igralci na mesec.

Ob koncu pa malo za šalo in malo za res – če bi imel čarobno 
palico, kaj je tisto kar klub za dobro delovanje v bodoče najbolj 
potrebuje?
Pravijo, da ko enkrat nekaj imaš, to počasi nehaš ceniti. Ker imamo 
lep Športni park, se zdi samo po sebi umevno, da imamo odlične 
pogoje za delo, o katerih mnogi klubi lahko samo sanjajo. Želim si, da 
bi tudi v teh težkih časih uspeli zagotoviti toliko sredstev, da bomo 
lahko normalno delali. Odgovorni smo vsem članom kluba, igralcem, 
staršem, Mlinarjem in vsem, ki imajo radi nogomet, da stvari peljemo 
naprej in da bodo Radomlje ostale najbolj nogometna vas v Sloveniji.

Vsem želim vse dobro v Novem letu.
U.J.
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Janez, ste najstarejši in najbolj izkušen igralec v NK Radomlje. 
Igrali ste prvo slovensko ligo, bili v vseh reprezentančnih 
selekcijah, poskusili kruh v tujini (Kitajska, Norveška) - kako se 
počutite med precej mlajšimi fanti in v za vas majhnem klubu?
Po večletnem profesionalnem igranju nogometa, sem se skupaj z 
družino ali pa zaradi družine, odločil, da ne bom več na vsak način 
iskal kluba v tujini. Seveda sem pripravljen odigrati še kakšno sezono 
na najvišjem nivoju, vendar moram res dobiti dobro priložnost in 
predvsem zanesljiv zaslužek. 
V Radomljah se zelo zadovoljen in se odlično počutim. Imamo 
dobre pogoje za delo, dobro sem se ujel tako z vodstvom, kot z 
mlajšimi igralci in nekako čutim, da klub pričakuje od mene, da 
pomagam mlajšim igralcem in sem njihov mentor na igrišču. S 
svojimi izkušnjami mi je to v zadovoljstvo in verjamem, da lahko NK 
Radomlje še veliko dam.   

Ali imate še ambicije, da bi spet profesionalno igrali nogomet? 
Kakšne so možnosti, da bi ob družini in vaši starosti še igrali na 
najvišjem nivoju?
Sem v pravih letih za igranje na najvišjem nivoju in imam občutek, da 
vsaj še nekaj let lahko konkuriram mlajšim. Moram reči, da sem dobil 
kar nekaj ponudb iz tujine, ki pa niso bile konkretne in predvsem 
zanesljive. Kot rečeno sem v letih, ko ne želim tvegati za vsako ceno 
in podpisati, samo da podpišem. Imam službo, družino z dvema 
majhnima otrokoma in trenutno sem zadovoljen z igranjem v 2. SNL. 
V kolikor pa dobim dobro ponudbo iz tujine (vleče me predvsem 
Azija) pa sem se vedno pripravljen pogovarjati. Tudi NK Radomlje 
sem pripravljen nameniti del odškodnine, saj so me v klubu lepo 
sprejeli in mi omogočili, da treniram na res visokem nivoju. 

Kako vidite NK Radomlje danes in v prihodnje, kaj bi v klubu 
morali narediti drugače, da bi bili sposobni narediti še korak 
naprej?
NK Radomlje je v zadnjih letih naredil ogromen korak naprej. 
Spomnim se, kakšen je bil športni park, ko sem začenjal svojo 
nogometno pot, saj sem kar nekajkrat igral prijateljske tekme v 
Radomljah. Imeli so eno igrišče in to je bilo vse. Danes imamo 

Intervju

Kapetan 
članske ekipe: 
Janez Zavrl

odlične pogoje za delo, dva igrišča z umetno travo, zelo dobro 
organizirano in kvalitetno Mladinsko šolo nogometa in člansko ekipo, 
ki igra lep in dopadljiv nogomet.
Za NK Radomlje je nujno potrebno, da se kadetska in mladinska 
ekipa čim prej uvrstita v 1. SNL. Klub mora vzgajati svoje igralce na 
čim višjem nivoju in jim omogočiti predvsem kvalitetno delo in jih 
postopoma priključevati članskemu moštvu. Ideja z drugo ekipo 
je odlična in to je prava pot – samo treniranje ne bo omogočilo 
napredovanja in mladi igralci morajo igrati prvenstvene tekme. Kar 
se pa tiče napredovanja v 1. SNL bi najprej opozoril, da je pred nami 
še 13 težkih tekem in da ne bo lahko končati na mestih, kjer se bo 
konkuriralo za napredovanje. Za igranje v najvišjem rangu, bi klub 
moral narediti korak naprej v organizacijskem pogledu. Danes se vse 
v klubu dela na prostovoljni bazi, igranje v 1. SNL pa s seboj prinese 
precejšnje zahteve (administrativne, organizacijske, marketinške) in 
brez redno zaposlenega sekretarja ali pa športnega direktorja ne bo 
šlo. Vidim tudi potrebo po vodji stroke, ki bi odgovarjal za strokovni 
del in vodil celotno trenersko ekipo. Predvsem pa je potrebno na 

dolgi rok zagotoviti dovolj sredstev za normalno delo. Nikakor pa se 
ta denar ne sme zapraviti za igralce, ki bi na novo prišli v klub in ga 
verjetno tudi kmalu zapustili. Pomembno je, da se domači bazi, ki 
je vsekakor kvalitetna, dodajo trije ali štirje igralci, ki bi bili dodana 
vrednost in da se ekipa samo nadgradi. Velika napaka bi bila, če bi 
začeli graditi vse na novo samo z namenom, da se ostane v ligi. Ko 
pogledam trenutno stanje nogometa v Sloveniji sem prepričan, da 
bo tudi NK Radomlje lahko naredil še en korak naprej.

Pokalno tekmo z Mariborom ste odigrali kot mladenič. Kaj 
se zgodi na takšnih tekmah, da nekateri igralci preprosto 
eksplodirajo in odigrajo življenjske tekme?
Za to tekmo sem bil res motiviran. Imel sem željo dokazati, da 
še lahko igram tudi proti najboljšim. Za nami je bilo zelo dobrih 
nekaj mesecev  v 2. SNL, kjer smo pokazali predvsem dobre igre in 
učinkovitost. Ta tekma je prišla kot nekakšna nagrada in pika na i. 
Pokazali smo, da znamo igrati in to nam veliko pomeni. Nismo se 
zaprli in nabijali žogo – želeli smo igrati in kombinirati tudi proti 
Mariboru. 
Na tej tekmi sem se spet počutil kot pravi igralec, saj so bile tribune 
polne in Mlinarji neverjetni. Vse je bilo na visokem nivoju in lahko 
smo leteli po igrišču. O utrujenosti na takšnih tekmah ne razmišljaš 
saj je v ospredju športni in tekmovalni motiv.   

Kako ocenjujete stanje v slovenskem nogometu? 
Gospodarska kriza je huda – kakšna je prihodnost nogometa 
v Sloveniji in kaj je potrebno spremeniti, da bomo Slovenci 
še naprej igrali pomembno vlogo v tej najpomembnejši 
postranski stvari na svetu?
Če iz 1. SNL v nekaj letih prodamo v tujino le peščico igralcev, je to 
prvi pokazatelj, da je kvaliteta nogometa v Sloveniji precej padla, 

oziroma da težko lovimo stik z najboljšimi. Nogomet je posel in 
tudi v naši deželi se bomo morali tako obnašati, če bomo želeli biti 
zraven. Ko pogledamo slovenske klube hitro ugotovimo, da se sam 
lahko preživi le Maribor. Vse ostalo je odvisno od nekaj sponzorjev 
ali pa občinskih uprav. Premalo je trženja, sodelovanja z Evropo, 
marketinga … Klubi bi morali sami ustvarjati toliko, da bi lahko 
preživeli. Na način, kot klubi delujejo danes enostavno ne bo šlo 
več, saj manjši klubi (na žalost je med njimi tudi kakšen drugoligaš) 
nimajo dovolj prihodkov za njihovo osnovno dejavnost in trenutno 
niso sposobni pokrivati niti stroškov tekmovanja. Posledično bo 
padala kvaliteta dela z mladimi, saj manjši klubi enostavno ne 
bodo sposobni izvajati kvalitetnega procesa treninga. Tako smo v 
začaranem krogu iz katerega ne vidimo. Apeliram na odgovorne, 
da poskušajo najti sistemske rešitve in pogledajo ven iz okvirjev – v 
dobro nogometa.

Kakšni so vaši načrti v bodoče. Koliko časa boste še vztrajali in 
kako se vidite v prihodnosti?
Nekaj let se sigurno še vidim kot igralec. Na srečo nimam težav s 
poškodbami in še čutim tisti športni in tekmovalni motiv. Če sem 
iskren, bi bil rad kapetan ekipe NK Radomelj, ki bo zaigrala v 1. SNL. 
Po končani igralski karieri si težko predstavljam, da bi bil zunaj športa. 
Verjetno bom iskal priložnost nekje blizu nogometa vendar o teh 
načrtih za enkrat raje ne bi. Življenje me je naučilo, da je potrebno 
delati korak za  korakom.

Kaj bi ob koncu sporočili vsem prijateljem nogometa v 
Radomljah?
Za konec bi se rad zahvalil NK Radomlje za izkazano zaupanje. 
Hvala lepa Mlinarjem in vsem ostalim prijateljem nogometa, ki nas 
podpirate. Vesel sem, da se klub razvija in da še vedno napredujemo 
v vseh pogledih. Zgodba pa rabi piko na i in verjamem, da se lahko 
napiše lepo poglavje tudi v 1. SNL.

U.J.
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Dejan Djuranović je med letoma 1991 in 2006 pustil 
neizbrisen pečat v prvi slovenski nogometni ligi. Igral 
je za Izolo, Olimpijo, Gorico, Maribor in Domžale. 

Skupno je v prvi ligi odigral 386 tekem in dosegel 58 golov. V 
Ljubljani je nastopal v letih, ko je bil Ivan Zidar alfa in omega 
kluba, ki je zanesljivo osvajal naslove prvaka. V Mariboru je 
bil med letoma 1998 in 2003 vsako leto prvak, v nepozabni 
sezoni 1999/00 pa je igral tudi v Ligi prvakov in podal za 
gol Anteja Šimundže ob zmagi v Kijevu z 1:0. Za slovensko 
reprezentanco je odigral edino tekmo 3. junija 1992 na 
prijateljski tekmi proti Estoniji.
45-letni strokovnjak ima velike trenerske ambicije, v Radomljah 
se je izkazal z vodenjem ekipe v jesenskem delu druge lige. 
Drugo mesto je več od pričakovanj. 

Ste pričakovali tako dobre igre in drugo mesto po jesenskem 
delu druge lige, ko ste poleti začeli priprave v Radomljah?
Na začetku je bilo vse skupaj zelo negotovo, saj nismo poznali moči 
naših tekmecev. Prva tekma je vedno izjemno pomembna, doma 
smo premagali Šampion s 3:0. Sledili sta tekmi proti Aluminiju in 
Dobu, za kateri sem vedel, da nam bosta pokazali kam spadamo, saj 
sta to favorita v drugi ligi. Aluminij je že igral v prvi ligi, Dob pa se 
je tja prebil a se ni odločil za napredovanje. Videli smo, da se lahko 
kosamo tudi z najboljšima moštvoma. Priprave smo začeli že na 
začetku julija, prijateljske tekme smo igrali proti nižjeligašem, močna 
tekma je bila le proti celovški Avstriji. Cilj je bil preboj v zgornji del 
lestvice, lani in predlani so Radomlje končale na petem mestu, letos 
želimo narediti korak naprej. Želimo se prebiti med prve tri.

V zadnjih letih je veliko ekip v prvi ligi zašlo v finančne težave in 
niso mogli več nastopati na najvišjem nivoju, ligo so izpopolnili 
z moštvi iz druge lige. Vi ste popolnoma pri vrhu po jesenskem 
delu. Obstaja možnost, da bi zaigrali v elitni druščini, po drugi 
strani pa v klubu mnogi zatrjujejo, da je za Radomlje trenutno 
bolje, da ostanejo v drugi ligi. 
Vse skupaj je odraz stanja v državi. Nekateri klubi so pogoreli, zato 
se tudi drugi nato niso odločili, da gredo v prvo ligo. Res se lahko 

Intervju

Djuranović: Drugo 
ligo želimo končati 
med prvo trojico

zgodi kakšen nepričakovan dogodek. Pred dvema letoma je šla Mura 
s četrtega mesta v prvo ligo, lani pa je napredovala Krka s tretjega 
mesta. V tem trenutku ne razmišljam o prvi ligi. Treba je še bolje 
delati, imamo 29 točk, kar ni bilo za pričakovati. Mislim, da bi lahko 
imeli še več točk, možnosti za napredek v igri so. V spomladanskem 
delu je še 12 tekem in zagotovo lahko ostanemo v boju za vrh. 

V klubu vsi že nestrpno pričakujejo zmago na derbiju proti 
Dobu, ki se vztrajno izmika v zadnjih sezonah. Tudi oba derbija v 
jesenskem delu je dobil veliki tekmec. 
Izid je vedno realen pokazatelj dogajanja na igrišču. Dob je tretje leto 

zapored v vrhu druge lige. Predlani so zavrnili igranje v prvi ligi, čeprav 
so se kvalificirali. Lani so zavrnili igranje kvalifikacij, letos pa so znova 
na vrhu lestvice. Imajo najbolj izkušeno ekipo, imajo zmagovalno 
mentaliteto. Radomlje so šele tretje leto v drugi ligi, v preteklih dveh 
sezonah je bil cilj obstanek. Fantje še nimajo te zmagovalne miselnosti, 
zdaj smo naredili korak naprej. Tudi Dob bomo v prihodnje premagali, 
v letošnjih dveh tekmah pa so nas obakrat zasluženo premagali.

Janez Zavrl se je preizkusil že pri mnogih klubih, igral je tudi v 
tujini. Je kdo izmed vaših mlajših igralcev sposoben igrati za 
klube z vrha lestvice v prvi slovenski ligi?
Kar nekaj igralcev je sposobnih igrati prvo ligo, imajo dovolj 
nogometnega znanja. V prvi ligi je višji ritem, pomembna je fizična 
pripravljenost. To je največja razlika. V tehniki ni velike razlike. Treba je 
biti maksimalen na treningih vsak dan. 

Kakšne so vaše trenerske ambicije? Bi si želeli voditi najboljše 
slovenske klube?
Moji cilji so isti kot v igralski karieri. Rad bi deloval v najboljših klubih. 
Igralcem v Radomljah je cilj igranje v višji ligi, to je tudi moj cilj. Težko 
je predvideti, kaj bo v prihodnosti. Pomembno je, da ti nekdo ponudi 
priložnosti.  

Športni park v Radomljah je moderen. Kako bi primerjali 
infrastrukturo in organizacijo kluba v primerjavi z drugimi v 
Sloveniji?
Radomlje imajo urejene igralne površine, nastopajo v vseh 
selekcijah, imajo tudi ženski nogometni klub. Tega zares nima nihče 
v Sloveniji. To je čudovito. Organizacija kluba je primerna temu 
rangu tekmovanja, vodilni ljudje se trudijo. Seveda ne moremo 
tega primerjati z Mariborom, Domžalami ali pa Olimpijo iz tistih 
boljših časov. V Radomljah ljudje niso stalno zaposleni, v Domžalah 
se nekateri profesionalno ukvarjajo samo z nogometnim klubom, o 
Mariboru pa je škoda izgubljati besede. Olimpija zdaj nima nobene 
identitete, kar je zelo žalostno. 

Kvaliteta v prvi ligi je vsako leto nižja. Igrali ste tudi v 
devetdesetih letih, ko je bil nivo igri višji. Se zdaj zelo pozna, da 
ni več vpliva jugoslovanske šole na teh prostorih?
V devetdesetih letih je bilo veliko igralcev v prvi ligi, ki so prej igrali 

v raznih ligah v Jugoslaviji, merili so se s tekmeci z nekdanje skupne 
države. Drugi razlog je, da prihaja do velikega odliva mladih igralcev 
zaradi pravil Evropske unije. Včasih so bile ekipe precej starejše 
v povprečju, igralci so imeli veliko večjo kilometrino, izkušnje so 
bile prisotne. V naših časih sta bila dva menedžerja prisotna na 
slovenskem prostoru, zdaj jih je cel kup. Igralce ponujajo boljšim 
klubom, vse skupaj je postal velik posel. Mladinske šole so v Sloveniji 
zelo dobre, veliko je talentov. Prelomna so leta, ko pridejo igralci 
iz mladinske v člansko selekcijo. Ob sebi imajo premalo izkušenih 
igralcev. Nekateri mislijo, da je popolnoma samoumevno, da igrajo 
v članski konkurenci v prvi postavi, kar ne gre kar tako. Velikokrat se 
izkaže, da niso kos nalogam. 

Kako gledate na status nogometa v Sloveniji? V večini držav 
na svetu je nogomet daleč pred ostalimi športi, tudi v zahodni 
Evropi kraljuje, ostalim so namenjene drobtinice. Pri nas niti 
slučajno ni tako, tudi Prva liga ni ravno glavni dogodek za medije. 
Tekme so vsaka ob svoji uri, celo ob torkih ob 13.00 in podobno. 
To je odraz politike. Če se bi nogomet bolj podpiralo, bi imel boljši 
status. Dolgo časa se je govorilo, da je nogomet balkanski šport. To so 
izjavili vidni ljudje v naši državi, čeprav zdrava logika tega ne dopušča. 
To so govorili izključno zaradi lastnega interesa. V najbolj razvitih 
državah sveta in na vseh celinah je nogomet zelo priljubljen. Zelo smo 
majhni, vseeno pa bi bili radi prisotni v vseh športih. V Jugoslaviji smo 
veljali za državo individualnih športov, predvsem smo bili specialisti za 
zimske športe. 20 let nazaj, v času, ko je Darko Milanič iz Partizana odšel 
v Sturm, so se v Avstriji odločili, da bo država dala nogometu podporo. 
Oni so vsekakor država zimskih športov, pa so vseeno imeli klubi 
pomoč države. Ljudje so sprejeli ta šport, začeli so hoditi na stadione. 
Njihova druga liga se igra ob petkih zvečer, tekme so na televiziji. 
Slovenija bi se morala primerjati z Avstrijo, nikakor pa ne z Nemčijo ali 
Italijo. V avstrijski drugi ligi imajo vsi klubi dobro infrastrukturo, imajo 
reflektorje in ni jim problem igrati zvečer. Pri nas to ni izvedljivo. Vsi 
ljudje imajo nek urnik življenja, navajeni so tekem ob istih urah na 
določen dan v tednu. V Nemčiji so tekme v soboto ob 15.30, v Italiji v 
nedeljo ob 15.00. Termine derbijev določa televizija in od tega imajo 
klubi veliko korist, pri nas pa tudi tega ni.

Aleš Golob
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Zgodba

Janez Kramar - Zgodba o 
ikoni radomeljskega 
nogometa

V Radomljah je veliko trenerjev prišlo in odšlo, zamenjalo se 
je veliko igralcev – Janez Kramarpa je eden izmed redkih, 
ki je v klubu prisoten od vsega začetka. Nekdanji igralec in 

sodnik, zdaj pa predstavnik kluba, nepogrešljiv tako pri moškem 
kot pri ženskem klubu. 
Konec oktobra so nogometaši Radomelj odigrali eno izmed najbolj 
odmevnih tekem v zgodovini kluba. V osmini finala pokalnega 
tekmovanja so gostili Maribor. Organizacija tekme v športnem parku 
v Domžalah je bila zahtevna, zbralo se je veliko navijačev, prišlo 
je tudi precej predstavnikov sedme sile. Po koncu tekme, ki so jo 
vijoličasti dobili s 4:1, smo se odpravili po izjave pred garderobo 
Radomelj. Nikakor nam ni uspelo priti do nogometašev, ker so 
bili pod tušem, pošteno se nam je že mudilo na naslednjo tekmo, 
saj je bila sreda in veliko športnega dogajanja. V tistem trenutku 
pride mimo Janez Kramar in v trenutku je vse uredil. Nihče izmed 
nogometašev se ni pritoževal, Janez ima pač zadnjo besedo.
»Ko se je klub v Radomljah ustanavljal klub, nas je bilo nekaj 
registriranih še za druge klube, igral sem še za Induplati. Zelo kmalu 
po prihodu v Radomlje smo imeli uspehe v medobčinski ligi. Igral 
sem štoperja, nogometaš sem bil od maja 1967 do leta 1982. Pri 
32 letih sem se zredil, ni mi šlo več tako dobro, zato sem končal 
kariero,« je uvodoma razložil 63-letni Kramar, ki je v Jugoslaviji navijal 
za Olimpijo. V Radomljah je bila vsako leto tekma med privrženci 
Olimpije in Maribora pred večnim derbijem, ki so ga nato skupaj 
gledali na stadionu. Konec šestdesetih let se je Maribor prebil v 
prvo jugoslovansko ligo in to so bili veliki derbiji. Na tekmi so bili 
nasprotniki, drugače pa veliki prijatelji. 

Ko je sodil, so ga vabili v toplice in drage hotele
»Soditi sem začel leta 1978. Najprej sem sodil nižje lige, nato pa 
sem kmalu napredoval. Sodnik sem bil vse do leta 1995, največ 
sem piskal na tekmah druge lige. Zelo veliko je bilo razporejanja po 
klanih. Nekatere sodnike in delegate se je postavljalo v ospredje. 
V Jugoslaviji sem sodil tekme prve slovenske lige. Če se ne bi 
osamosvojili, bi kmalu sodil medobčinsko ligo, to je bila tretja liga 
v Jugoslaviji. Takrat sem bil star 40 let, sodniki pa so ponavadi v 
najvišjih ligah sodili do 45. leta,« je povedal priljubljeni »Kramzi«.

»Že v osemdesetih letih 
so imeli nekateri klubi v 
slovenski ligi specifičen 
pristop do sodnikov. 
V enem izmed klubov 
so sodnikom marsikaj nudili, na razpolago so imeli 
najboljše hotele, toplice in zastonj stvari v trgovinah. Tega nisem 
nikoli sprejel, čeprav mi je kakšen izmed sodniških kolegov rekel, da 
bi  mirne duše lahko vzel kakšno srajco. Nisem hotel, saj sem imel 
čisto vest. Največkrat so mi očitali, da imam preveč kilogramov. 
Vedno so mi rekli, da ne morem soditi z 90 kilogrami. Vse teste sem 
opravil, imel sem dovolj moči in kondicije, v mladih letih sem se 
ukvarjal z atletiko,« je pojasnil Kramar, ki še  vedno vidi veliko slabega 
sojenja. Predvsem ga moti kompenziranje. 
»Radomlje so preko kvalifikacij v sezoni 1993/94 prišle v drugo 
slovensko ligo. To je bila zelo lepa izkušnja, bili smo sicer zadnji na 
lestvici, za tri igralce pa je klub zapravil ogromno denarja. En igralec 
je odigral le eno prijateljsko tekmo, prejel pa je 7.500 nemških mark. 
Ta izkušnja je bila zlata za zdajšnje čase,« se spomni dogodkov izpred 
dveh desetletij, ki so zelo zaznamovali klub.  

Nima smisla biti turist v prvi ligi
V štirih desetletjih je videl marsikaj na zelenicah in tudi ob njih: 

»Vidim, da slovenski klubski nogomet nazaduje. V vseh ligah je kvaliteta 
manjša kot je bila v devetdesetih letih. Organiziranost klubov pa 
je vsako leto boljša. Radomlje so organizacijsko zares naredile velik 
korak naprej, marsikdo v prvi ligi se ne more primerjati. Prva liga je 
velik izziv, a tudi vrh druge lige je zelo dober izid. V sezoni 1993/94 
smo nabrali 100.000 nemških mark minusa, ta dolg se je nato dolga 
leta saniral. Nima smisla biti turist v prvi ligi. Celoten ustroj kluba bi 
bilo potrebno spremeniti. Verjetno je to prevelik zalogaj. Vidimo, da 
Dob tudi noče v elitno druščino. Trenutno doma ne moremo igrati 
prve lige. Zelo zanimivo bi bilo, če bi Dob in Radomlje zasedli prvi 
dve mesti v drugi ligi.«

Čas je za zmago nad Dobom
V jesenskem delu sezone so Radomlje izgubile oba derbija proti Roltek 
Dobu (3:4 in 1:2), vrhunec pa je bila vsekakor tekma proti Mariboru. 
»Pet let že nismo premagali Doba, a tudi to se bo kmalu spremenilo. S 

pristopom, ki smo ga imeli na tekmi proti Mariboru, bi premagali Dob. 
Mariborčani so igrali z vsemi najboljšimi, le Tavares je vstopil na koncu 
tekme. Po 70 minutah je bilo 1:1, nato pa je Mendy s tremi goli odločil 
tekmo,« je najbolj zanimive tekme jeseni pokomentiral Kramar.  

Pri dekletih vzdušje precej bolj sproščeno
Janez potuje na tekme z moško in žensko ekipo. »Gostovanja moške 
in ženske se zelo razlikujejo. Pri dekletih je vzdušje zelo sproščeno, 
pri moških pa ni vedno tako. Veliko je odvisno od trenerja. Imeli 
smo primer trenerja, ki je tik pred tekmo glasno nadrl dva igralca, 
ki sta bila preglasna v avtobusu. Velika napaka, saj ta dva igralca z 
mislimi ne bosta pri taktiki in bosta slabo odigrala. Pri dekletih tega 
niti slučajno ni, tudi o tekmi se ne govori veliko. Vzdušje na poti 
nazaj je pa seveda odvisno od izida. Nihče izmed trenerjev ne dovoli 
veseljačenja po tekmi. Pri fantih se je kdaj popilo lahko eno pivo, več 
pa ni bilo dovoljeno.«

V Metliki šoferju svetoval napačno pot
»Dekleta so veliko manj zahtevna, ne pričakujejo veliko. Fantje včasih 
želijo imeti organizirano prehrano. Ko gremo v Belo krajino ali v 
Veržej je takoj slabša motivacija. Ne prenašajo dobro dolgih voženj. 
Bolje je, da se med potjo enkrat ustavimo za četrt ure. Treba se je 
malce pretegniti. Ko smo šli letos v Veržej, je padal dež in se nismo 
nič ustavili. Vozili smo se dve uri in dvajset minut. Izid tekme je bil na 
koncu dober, a videlo se je, da so nekateri igralci v krču,« je še dodal 
Kramar, ki zna povedati veliko anekdot: »Enkrat smo šli na gostovanje. 
Mislil sem, da poznam teren, pa smo zašli. Šoferja sem »zafrknil« v 
Metliki in vozili smo se po makadamu natopa po gozdnih poteh. 
Vedno sem bil pripravljen za kakšno potegavščino in rad vztrajam v 
vlogi funkcionarja, vedno se nekaj dogaja.«

Aleš Golob

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 izkaznica

Ime in priimek:

Podpis:

Številka izkaznice:

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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Časi se spreminjajo in miselnost tudi. Kar so nekdaj bile 
vrednote, so danes le še bledi obrisi tistega, kar je nekdaj 
bilo. Na nas pa je, da te vrednote ostanejo čim dlje ter jih 

z igralci delimo in razvijamo. Napredek in hiter način življenja sta 
spremenila tisto, kar je včasih bilo samoumevno. 
Šola in nogomet, včasih nezdružljiva pojma v preteklosti, sta 
danes postala nepogrešljiva  pri oblikovanju celostne podobe 
nogometaša in nogometnega kluba. Osnova in temelj zdravega 
športnega društva je široka baza otrok, ki vadijo v okviru 
interesnih dejavnostih znotraj svojega lokalnega okolja. To v 
naši otroški šoli nogometa tudi počnemo. Ne mine dan, ko na 
posamezni šoli, ki jih ima NK Radomlje pod svojim okriljem, ne 
vadi ena izmed njenih skupin. Ciljev je več, ampak vodilo je eno 
samo, in sicer seznanjanje otrok s prečudovito športno panogo, ki 
se ji reče nogomet. 
V otroški šoli nogometa Radomlje, ki deluje na štirih osnovnih šolah 
(OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Marije Vere, OŠ Toma Brejca, OŠ 
Vodice) in eni podružnični šoli (POŠ Utik), redno obiskuje interesno 
dejavnost nogomet ali iger z žogo preko 100 otrok. Tam se otroci 
seznanjajo z osnovnimi elementi nogometa, njegovimi pravili in 
preizkušajo svoje sposobnosti ter jih primerjajo z drugimi.  
Poleg aktivnostih na šolah znotraj interesnih dejavnosti, pa nudimo 

Predstavitev

Otroška šola 
nogometa 
Radomlje

učenje nogometa tudi ostalim, ki vadijo znotraj nogometnega 
kluba Radomlje. Tu smo z letošnjim letom ponudili možnost vadbe 
tudi predšolskim otrokom in stvar je bila pozitivno sprejeta. Več kot 
15 otrok, ki vadijo v skupini Cici (nogo-vrtcu), nakazuje na to, da je 
nekaterim otrokom žoga najljubša igrača. V starejših kategorijah (8 
selekcij) nato to vadbo in znanje nadgradijo in kot v vsaki šoli, to 
osvojeno znanje tudi redno preverjajo. 
Ob rednih tekmah, s katerimi se otroci merijo z vrstniki, smo letos 
začeli s klubskim testiranji, ki jih bomo izvajali vsaj tri do štirikrat 
na sezono. Tu se ovrednoti tehnično znanje in fizične sposobnosti 
igralcev, ki so v sodobnem nogometu nepogrešljive. Naj omenim, 
da meritve treh od šestih testov potekajo s pomočjo fotocelic oz. 
elektronskim načinom merjenja časa. Zbrani rezultati se uporabijo za 
analizo igralcev, uspešnosti trenažnega procesa in oceno napredka.

Aktivnosti otroške šole nogometa Radomlje
Radomeljska šola nogometa je aktivna tudi z dodatnimi dejavnostmi, 
ki otrokom in širši okolici nudijo koristno preživljanje prostega časa. 
Naj omenimo le nekatere:

Z nogometom na počitnice
Tabor, ki je postal že tradicionalen in se sedaj v Radomljah odvija 
že vrsto let in glede na odzive postaja vedno bolj priljubljen. Tukaj 
nudimo otrokom v prvem tednu počitnic, poleg nogometa, še 
vrsto ostalih dejavnosti, s katerimi otroci na najlepši način začnejo 
poletne počitnice. Na letošnjem taboru so se preizkusili v hoji po 
vrvi (slackline), orientacijskem teku, nogometnem kvizu, plesanju 
sambe in skupinske koreografije, proslavljanju ob zadetku, ročnem 
nogometu, učenju portugalščine, igranju badmintona, plavanju in še 
in še…

Zimska liga NK Radomlje
V nogometni šoli Radomlje zimski čas izkoristimo za organizacijo 
lige za selekciji U-13 in U-15, ki poteka od konca novembra do 
začetka marca v naslednjem letu. V ligi 2013/14 sodeluje 28 ekip iz 
različnih lig ter medobčinskih nogometnih zvez in s tem ponudimo 
raznovrstnost in pestrost lige. Tako v kategoriji U-15 ekipe nastopajo 
v dveh skupinah po osem ekip in se po prvem delu, ko odigrajo 
vsaka ekipa z vsako, 
naredita dve novi skupini 
po uvrstitvah. S tem so 
v drugem delu tekme 
prilagojene sposobnostim 
ekip in igralcev. V kategoriji 
U-13 pa igrajo vsaka ekipa 
z vsako dvakrat kar znese 
22krogov oziroma tekem. 
Tako v obeh kategorijah 
zimske lige nastopa preko 
300 otrok. 

Kvalifikacijski turnir 
Cordialcup 2013
Kvalifikacijski turnir 
Cordialcup je prav tako 

postal eden izmed dogodkov, ki vrednoti nogometni klub Radomlje. 
Letos je bil organiziran že četrto leto zapored in številčna udeležba 
je potrdila kvaliteto tega dogodka. Na njem je sodelovalo 56 ekip iz 
Slovenije in tujine, ki so prikazale, da je nogomet športna panoga, 
ki združuje. Več kot 800 udeležencev se je v dveh dneh zvrstilo v 
Športnem parku Radomlje in domov so odšli s pozitivnimi spomini. 
Tudi v prihajajočem letu bomo organizirali sedaj že 5. kvalifikacijski 
turnir, ki bo 3. ter 4. maja in bo prvouvrščeni ekipi selekcij U-11 
in U-13 popeljal na finalni turnir v Kitzbuhel. Verjamemo, da bo 
zanimivo in vas že sedaj vabimo, da se ga udeležite. Hkrati pa bi 
se radi zahvalili vsem, ki so pripomogli k organizaciji te izjemne 
prireditve.

Predavanja za igralce in starše
Poleg dogajanj na igrišču pa v šoli nogometa organiziramo tudi 
različna predavanja za starše, trenerje in igralce. Letos sta bili 
predstavljeni dve temi in sicer: Starši otroka športnika (predavatelj 
Rajko Korant - NZS) ter Prehrana in športniki (predavatelj Lado Konc 
in Herbalife). Predavanja so namenjena vsem igralcem, staršem ter 
trenerjem in verjamemo, da so dosegla namen. 
Seveda pa poleg vseh aktivnosti, ki se dogajajo v nogometni šoli ne 
moremo spregledati klubskih turnirjev po posameznih selekcijah, 
ki so jih trenerji s pomočjo staršev organizirali sami. Veliko število 
dogodkov poleg  rednih tekmovanj v ligah kažejo  na polno 
angažiranost nogometne šole in dobro sodelovanje s starši. 
Kar nekaj je še stvari, ki jih imamo znotraj šole v planu, kar je osnova 
za napredek in rast kluba. O vseh novostih in dogodkih boste 
obveščeni preko naše internetne strani.

Matjaž Obrstar
vodja otroške nogometne šole NK Radomlje

OŠ Marije Vere in Toma Brejca

OŠ Vodice

OŠ Preserje pri Radomljah, 1 razred

OŠ Preserje pri Radomljah, 2-4 razred

V letošnji sezoni smo se v NK Radomlje poskusno lotili projekta 
vadbe za najmlajše. Skupino smo poimenovali Cici (nogo-vrtci). 
Vanjo so vključeni predšolski otroci od četrtega do šestega leta 
starosti. Vadijo enkrat na teden po dobro urico. Odziv otrok 
in staršev je spodbuden, saj skupina šteje že kar 16 članov in 
je prerasla zamišljene okvirje. Največja nagrada za naš klub, a 
hkrati tudi obveza, je ta, da so fantje zadovoljni in radi hodijo na 
naše urice vadbe ter da se z vadbo urijo za prihajajoče podvige.

Skupina Cici Trener Dušan Balutto

POŠ Utik
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Ekipo U-8 NK Radomlje sestavlja 16 fantov letnik 2006 oz. mlajši. 
To je najmlajša skupinica fantov, ki obleče klubski dres in že zelo 
srčno predstavlja naš klub v tekmovanju Medobčinske nogometne 
zveze (MNZ). Na treningih se preko različnih iger in vaj poskušamo 
navajati na žogo in jo obvladovati do te mere, da nam ne beži 
od nog, kadar se ji to zljubi.  Fantje vadijo trikrat tedensko in 
se na treningih seznanjajo z veščinami, zakonitostmi ter pravili 
nogometne igre.  Na treningih so zelo marljivi in z vso zavzetostjo 
odkrivajo svoj dar in prav tako vse čare, ki jih nogomet nosi v sebi.

Ekipa U-8 Ekipa U-9 Ekipa U-10Trener Luka AnžurTrener Dušan Balutto  Trener Matjaž Obrstar 

Zgornja vrsta: Juš Avbelj, Tilen Ravnikar, Žak Avbelj, Enej Grad, 
Klemen Kastelec, Max Martinuc, Trener Dušan Balutto
Spodnja vrsta: Lan Vidergar, Nejc Peterlin, Benjamin Krivič, 
Vito Brolih, Aljaž Zabukovnik, Žan Vidergar, Tristan Popelar
Manjkajoči igralci: Jan Žnidarič Zoubek, Mark Kočar,
Jan Hočevar, Izak Pišek

Ekipo U-9 v sezoni 2013/2014 sestavlja osem neizprosnih borcev 
letnika 2005 in nepopustljiv borec letnika 2006.
Luka Okorn med vratnicama največkrat predstavlja nepremostljivo 
oviro za nasprotnike. Jaka Peterlin in Aljaž Zabukovnik tvorita 
granitno obrambo. Glavni ustvarjalci na sredini igrišča so: iznajdljivi 
kapetan Marcel Kobal, prodorni Luka Nartnik, razigrani Saš Mišvelj 
in marljivi Jaka Obradović. Strah in trepet nasprotne obrambe pa 
sta nepredvidljiva Žan Bolta in Mark Pišek.
Kot pravijo največji: TOTS UNITS FEM FORCA - Skupaj smo 
močnejši!

Radomeljska devetka
Zgornja vrsta: Luka Okorn, Mark Pišek, Jaka Obradovič, 
Jaka Peterlin, Luka Nartnik, trener Luka Anžur
Spodnja vrsta: Aljaž Zabukovnik, Žan Bolta, Marcel Kobal in 
Saš Mišvelj

Ekipo selekcije U-10 sestavlja 13 fantov, ki praviloma trikrat tedensko 
redno obiskujejo treninge v Športnem parku  Radomlje.  Na njih 
spoznavajo tehnične elemente nogometa in osvajajo nova taktična 
znanja. Počasi iz ekipe prehajajo v moštvo –  tim, ki ga krasi srčnost 
in pripadnost klubu. Poleg treningov nastopajo tudi v turnirskem 
tekmovanju Medobčinske nogometne zveze Ljubljana in se z 
ekipami,Interblocka, Ilirije in Domžal, merijo v znanju nogometa. 
Igralci so se poistovetili s svojimi igralnimi vlogami in z vsakim 
treningom pridobivajo nove izkušnje ter znanja. V teh časih tranzicije 
je tudi v ekipo prišlo in odšlo kar nekaj igralcev,  ki so iskali klub, 
šport in še kaj drugega. Sedaj je ekipa prava in cilj samo eden. Trud, 
vztrajnost in potrpežljivost jih bodo pripeljali do tistega, zaradi 
česar se igra nogomet. Cilj ni zmaga, ampak sposobnost nadigrati 
nasprotnika v vseh elementih nogometne igre. Seveda to ni 
enostavno in nas želja po zmagi velikokrat odmakne od prave poti, 
vendar ekipa ima srce, željo in pogum – vse ostalo pride samo.

Zgornja vrsta: Gašper Škerjanec, Matevž Šarec, Aljaž Dodig,
Miha Rokavec, Eman Krivič, Marcel Vrbinc in trener Matjaž Obrstar
Spodnja vrsta: Tim Šaubah, Anže Klemenc, Vid Tome, 
Dževad Hašimović, Edvin Hašimović in Aljaž Krovinovič Mavec
Manjkajoči igralec: Nejc Škorjanc
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V sezoni 2013/2014 sestavlja ekipo U-11 kar 25 fantov in eno 
dekle. Ker gre za najštevilčnejšo ekipo v našem klubu smo v 
tekmovanje prijavili tri ekipe, ki v ligaškem tekmovanju  uspešno 
zastopajo barve NK Radomlje. V letošnjem letu ekipa U-11 prvič 
meri moči v ligaškem sistemu tekmovanja, kar pomeni, da imajo 
ligaško tekmo vsak teden z različnim nasprotnikom. V tekmi, 
ki traja 2x20 minut, poskušajo prikazati vse tiste nogometne 
elemente, ki jih osvajajo na treningih. Pri tem pridejo do izraza 
tudi individualne sposobnosti, ki se pri vsakem od njih razlikujejo 
in dajejo  nogometu prav poseben čar. Cilji za to sezono ostajajo 
podobni tistim iz prejšnjih let. Še vedno je v ospredju učenje 
nogometne tehnike, osnovnih taktičnih zahtev in krepitev 

Ekipa U-11 Trener Andraž Pustotnik Trener Uroš Pišek 

ekipnega sodelovanja. Naša ekipa se je v teh letih treniranja  že 
naučila, da zavzeto izvajanje teh ciljev prinaša tudi tisto, kar je cilj 
vsake nogometne ekipe pred začetkom tekme – ZMAGO!

Zgornja vrsta: trener Anže Hribar, Timon Popelar, 
Dan Urbanija, Jošt Fatur, Nedim Ljubijankič, Domen Kobal, 
Tim Cetin, Andrej Stražar, Tadej Mavčič, Žan Oražem, Rok Posl, 
Lev Tomše, Rok Mrčun
Spodnja vrsta: Matic Poličnik, Pia Kočevar, Blaž Frantar-Rijavec, 
Lovro Kostanjšek, Mark Jerman, Žiga Obradovič, trener 
Andraž Pustotnik, Jakob-Vid Štruklec, Mark Uršič, Matic 
Škrjanec, Jaka Nartnik, Bojan Dogandžič, Aleksander Begič
Manjkajoči igralci: Dejan Marjanovič, Martin Močnik

Ekipa U-13 Trener Robi Zorec 

Ekipo mlajših dečkov (U-13) v sezoni 2013/2014 sestavljajo fantje 
rojeni  leta 2001 in 2002. Skupaj štejejo kar 28 igralcev. Zaradi 
številčne ekipe smo se v klubu odločili, da bosta ekipo vodila dva 
trenerja. Uroš Pišek in Robi Zorec sta prvi trening z novo ekipo 
naredila že v zadnjih dneh julija. 
Posamični napredek igralca, s tem pa posledično tudi ekipe, in ne 
zgolj igra na rezultat, je poglaviten cilj, ki sta si ga izkušena trenerja 
postavila v tej sezoni.  Izredno pomembno je, da se, v tej starostni 
dobi, igralec nauči pravilne nogometne tehnike, ki jo bo kasneje 
skozi celotno igralsko pot še izpopolnjeval. Na treningih se torej 
fantje večinoma učijo tehnike, vendar pa trenerja ne zapostavljata 
treningov hitrosti in koordinacije.
Ekipa trenira štirikrat tedensko in igra tekme v prvenstvu 
Medobčinske nogometne zveze Ljubljana, ki je po kvaliteti verjetno 
najmočnejše prvenstvo za mlajše dečke v Sloveniji. 
Prisotnost na treningih, volja do treniranja in igranja nogometa, dobri 
medsebojni odnosi med igralci in trenerjema ter seveda odlična 
navijaška ekipa staršev, ki ekipo spremlja na vseh tekmah; vse to so 
spodbudni dejavniki, s katerimi bodo fantje še napredovali v tej in v 
naslednjih sezonah.

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Olimpija Ljubljana A 44 37 3 4 183:17 144
2. Domžale 44 35 4 5 137:28 109
3. Ilirija 1911 A 44 26 7 11 99:41 85
4. Bravo Publikum A 44 23 8 13 124:54 77
5. Krka 44 20 8 16 72:58 68
6. Interblock B 44 19 4 21 85:78 61
7. Ihan - Domžale 44 16 10 18 92:87 58
8. Rudar Trbovlje A 44 18 4 22 64:90 58
9. Kalcer Radomlje 44 17 6 21 102:94 57
10. Brinje Grosuplje A 44 8 7 29 40:121 31
11. Kočevje 44 7 3 34 47:201 24
12. Bela Krajina 44 3 6 35 24:200 15

Zgornja vrsta: trener Robi Zorec, Jošt Repanšek, Žan Frantar 
Rijavec, Maj Pergovnik, Nejc Kopitar, Matej Hrovat, 
Denis Adrovič, Staš Grešak, Anže Židan, David Jeretina,
Kristjan Ceglar, Kristian Resanović Kvas , trener Uroš Pišek
Spodnja vrsta:  Tim Gajšek, Tim Cerar, Amar Sejfić, Domen 
Šaubah, Anis Đuzić, Jan Vollmajer, Luka Mlakar, Ian Cedilnik, 
Jaka Kasnik, Luka Zore, Ian Juhant, Domen Ravnikar, Luka Levec
Manjkajoči igralci:  Blažević Kristijan, Edison Destani, 
Nik Korošec, Luka Anželj

1. liga mlajši dečki 13/14 (U-13)
Lestvica po odigranem 11. krogu, 16.11.2013
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Ekipa U-15

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija 1911 A 11 7 2 2 29:10 23
2. Kalcer Radomlje 11 7 1 3 30:10 22
3. Roltek Dob 11 7 1 3 27:17 22
4. Kolpa 11 6 2 3 18:10 20
5. Zagorje 11 6 2 3 19:15 20
6. Dolomiti 11 5 3 3 18:9 18
7. MNC Vrhnika 11 5 1 5 23:24 16
8. Rudar Trbovlje 11 4 3 4 18:11 15
9. Brinje Grosuplje 11 4 2 5 16:18 14
10. Slovan A 11 3 1 7 10:31 10
11. Kočevje 11 2 1 8 13:32 7
12. Mirna 11 0 1 10 9:43 1

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Šenčur 13 9 2 2 35:14 29
2. Jesenice Bled 13 9 1 3 47:29 28
3. Birsa&Matavž Bilje 13 8 2 3 25:14 26
4. Kalcer Radomlje 13 7 2 4 29:14 23
5. NOGA Britof 13 7 2 4 23:17 23
6. Ivančna Gorica Brinje 13 7 0 6 36:23 21
7. MNK Izola 13 6 3 4 30:18 21
8. Rudar Trbovlje 13 5 5 3 19:15 20
9. Svoboda 13 5 2 6 21:20 17
10. ND Slovan 13 4 4 5 14:22 16
11. Roltek Dob 13 3 4 6 12:18 13
12. Bela krajina Kolpa 13 2 3 8 20:50 9
13. Brda Hit 13 1 4 8 11:30 7
14. Šmartno Ljubljana 13 1 0 12 12:50 3

Selekcijo starejših dečkov U-15 NK Radomlje sestavlja 22 fantov, ki že 
počasi kažejo obrise mladinske nogometne šole Radomlje. Nastopajo 
v najvišji ligi Medobčinske zveze Ljubljana in se borijo za uvrstitev 
v 1. ligo Nogometne zveze Slovenija. S treningi, ki jih imajo štirikrat 
tedensko, utrjujejo svoje tehnično in taktično znanje nogometa ter 
razvijajo tako fizične kot psihične sposobnosti. Poleg aktivnosti na 
igrišču velikokrat stojijo tudi ob igrišču, ko spremljajo člansko ekipo 
na domačih tekmah 2.SNL. Dobro se zavedajo, da se nogometa učiš 
tudi kadar ga samo gledaš. Ekipa že igra pravi nogomet in rezultati so 
temu primerni. Po prvem delu prvenstva zasedamo drugo mesto in 
zaostajamo samo za eno točko za prvouvrščeno ekipo. Manevrskega 

prostora je še dovolj in če bomo pravi, je vse mogoče . V obdobju 
med jesenskim in spomladanski delom prvenstva  bomo nastopali  
v zimski ligi, kjer bomo poskušali napraviti še korak dalje in dvigniti 
ekipo nivo višje. Zahvala vsem igralcem za vložen trud in prijetne 
treninge ter Andreju Hribarju za pomoč.

Trener Matjaž Obrstar Trener Dušan Balutto

Zgornja vrsta: predstavnik ekipe Andrej Hribar, 
Aleksander Stojanovič, Vid Prostran, Žan Kotnik, Alen Džafič, 
Nejc Pačnik, Jaka Iglič, Benjamin Čehič Limoni, Simon Gregorin, 
Toni Lozančič in trener Matjaž Obrstar 
Spodnja vrsta: Jernej Kočar, Jure Gladek, David Lekič, 
Matevž Hribar, Lenart Cerar, Žan Luka Jerman, Luka Šalamun, 
Mark Zabukovnik, Gašper Pišek, Armin Hasanič in Marcel Cerar 
Manjkajoča igralca: Žiga Juhant in Gregor Žunič

Ekipa U-17
Ekipo kadetov (U-17) NK Radomlje sestavlja 21 fantov, letnika 1997 
in 1998. Ekipa tekmuje v 2. Slovenski kadetski ligi in po končanem 
jesenskem delu prvenstva zaseda 4. mesto na lestvici, kar je po 
vseh pripetljajih v tem delu sezone in glede na odraz razmer, 
zelo dober rezultat. V letošnjo sezono smo vstopili s smelimi cilji, 
a samo želja, največkrat žal, ni dovolj. Pred fanti je še polovica 
prvenstva inlahko to sezono, ob pravem pristopu, pripravljenosti 
stopiti stopnico višje in zmagovalnem duhu, ki bo preveval tako v 
garderobi, kot na igrišču, naredijo nepozabno. 

Zgornja vrsta: Lenart Brolih, Rok Zupan, Walter Maj Vidmar, 
Mirza Ljubijankić, Jan Korpar, Jakob Lužar, Enej Klarič, 
Mitja Dacar, Gašper Trdin, Luka Štruklec, trener Dušan Balutto
Spodnja vrsta: Miha Vidmar, Marko Djukić, Nik Smrkolj, 
Anže Novak, Žan Tone Urbanija, Matej Cerar, Janez Šuštar,
Žan Kopitar 
Manjkajoči igralci: Anže Arh, Jernej Horvat, Ambrož Primožič, 
Lovro Vrandečič

1. liga starejši dečki 13/14 (U-15)
Lestvica po odigranem 11. krogu, 16.11.2013

2. slovenska kadetska liga zahod 13/14 (U-17)
Lestvica po odigranem 13. krogu, 10.11.2013

18 19

NK Radomlje NK Radomlje



Ekipa U-19 Članska ekipa

Trener Dejan Djuranović

Mladinska ekipa NK Radomlje nastopa v 2. Slovenski mladinski ligi 
zahod, kjer si po polovici sezone 2013/14 deli četrto mesto. Dosegli 
so 7 zmag, 3 remije in 3 poraze. Seštevek zmag bi bil lahko še boljši, 
saj so imeli na nekaj tekmah, kljub boljši igri, neverjetno smoloin 
verjamemo, da se bo spomladi ta obrnila. Igralci trenirajo marljivo 
in udeležba na treningih je zelo dobra. Poleg dobrih rezultatov,  je 
glavni cilj v mladinskem stažu igralce pripraviti na igranje v članskem 
nogometu, zato smo s tem namenom nekatere igralce že vključevali 
v drugo člansko ekipo. Sodelovanje mladinske in članske ekipe je bilo 
v tem letu zelo dobro. Poleg učenja igralcev, nogometni klub skrbi 
še za izobraževanje trenerjev in sicer je omogočil dodatno šolanje 
mladinskemu trenerju, ki si je tako pridobil najvišjo možno trenersko 
licenco – UEFA PRO.
Ekipi so v veliko pomoč trener vratarjev Uroš Juračič, tehnični vodja 
Marko Komatar ter predstavnica ekipe Janja Komatar.

Zgornja vrsta: Tim Domadenik, Jaka Dermastja, Jaka Železnikar, 
Grega Marinšek, Jure Kosten, Sanel Hasanič, Matic Kobal, 
Jan Cvelfer Domadenik, Andraž Kumer, Dino Osmanagič, 
trener Asad Alilovič
Spodnja vrsta: Aleks Stare, Blaž Potarič, Matej Koletnik,
Stefan Cakič, Matevž Hemetek, Urban Baloh, Primož Krpič, 
Arber Halili, Klemen Kreft
Manjkajoči igralci: Jan Groznik, Mark Kern, Matej Piskar

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. MNK Izola 13 11 1 1 41:19 34
2. Roltek Dob 13 8 3 2 24:14 27
3. Brda Hit 13 8 1 4 30:12 25
4. Šenčur 13 7 3 3 31:15 24
5. Kalcer Radomlje 13 7 3 3 28:16 24
6. Jesenice Bled 13 6 3 4 23:22 21
7. Birsa&Matavž Bilje 13 6 2 5 27:22 20
8. Svoboda 13 6 1 6 32:37 19
9. ND Slovan 13 5 2 6 17:22 17
10. Ivančna Gorica Brinje 13 5 1 7 16:19 16
11. NOGA Britof 13 3 2 8 14:27 11
12. Rudar Trbovlje 13 2 4 7 19:30 10
13. Šmartno Ljubljana 13 2 1 10 13:40 7
14. Bela krajina 13 1 1 11 21:41 4

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Komenda 13 11 1 1 38:12 34
2. Kolpa 13 9 0 4 26:21 27
3. Cockta Kresnice 13 8 2 3 30:21 26
4. Kalcer Radomlje 13 8 1 4 39:24 25
5. Ilirija 1911 13 7 2 4 28:19 23
6. Kočevje 13 6 3 4 26:18 21
7. Jevnica 13 5 4 4 26:31 19
8. Svoboda Ljubljana 13 5 2 6 20:24 17
9. Ihan 13 4 4 5 29:27 16
10. Brinje Grosuplje 13 5 1 7 16:21 16
11. Arne Tabor 69 13 4 4 5 19:26 16
12. Črnuče 13 2 4 7 20:32 10
13. Slovan 13 1 2 10 14:32 5
14. Litija 13 0 2 11 9:32 2

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Roltek Dob 15 13 1 1 31:12 40
2. Kalcer Radomlje 15 9 2 4 37:18 29
3. Aluminij 15 8 5 2 25:12 29
4. Farmtech Veržej 15 7 1 7 28:33 22
5. Šenčur 15 6 3 6 32:26 21
6. Šmartno 1928 15 5 5 4 21:19 20
7. Krško 15 5 3 6 22:22 18
8. AH Mas Tech 15 5 3 7 24:28 18
9. Šampion 15 2 2 11 21:43 8
10. Bela krajina 15 0 3 12 5:33 3

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. MNK Izola  26 17 4 5 71:37 55
2. Šenčur 26 16 5 5 66:29 53
3. Jesenice Bled 26 15 4 7 70:51 49
4. Kalcer Radomlje 26 14 5 7 57:30 47
5. Birsa&Matavž Bilje 26 14 4 8 52:36 46
6. Roltek Dob 26 11 7 8 36:32 40
7. Ivančna Gorica Brinje 26 12 1 13 52:42 37
8. Svoboda 26 11 3 12 53:57 36
9. NOGA Britof 26 10 4 12 37:44 34
10. ND Slovan 26 9 6 11 31:44 33
11. Brda Hit 26 9 5 12 41:42 32
12. Rudar Trbovlje 26 7 9 10 38:45 30
13. Bela krajina 26 3 4 19 41:91 13
14. Šmartno Ljubljana 26 3 1 22 25:90 10

2. slovenska mladinska liga zahod 13/14 (U-19)
Lestvica po odigranem 13. krogu, 10.11.2013

Regionalna ljubljanska liga 13/14
Lestvica po odigranem 13. krogu, 16.11.2013

2. slovenska nogometna liga 13/14
Lestvica po odigranem 13. krogu, 10.11.2013

Skupna lestvica 2.SKL in 2.SML 13/14
Lestvica po odigranem 13. krogu, 10.11.2013

Trener Asad Alilović Trener Dejan Djuranović

Zgornja vrsta: Tomaž Avbelj, Denis Lidjan, Nik Rahne, Žan Cankar, 
Matic Seferovič, Gregor Želko, Jure Papež, Marko Kuntarič, 
Matej Florjančič, Luka Cerar
Srednja vrsta: pomočnik trenerja Grega Mohar, trener Dejan 
Djuranović, Darko Brljak, Ervin Smajić, Jernej Papež, Lan Tirc, Deni 
Blaževič, Niko Snoj, Denis Mali, Kristjan Draksler, Vjekoslav Andrić, 
predstavnik ekipe Janez Kramar, trener vratarjev Robert Majdič
Spodnja vrsta: Luka Vrhunc, Janez Zavrl, Gregor Kosec, 
Edvin Ciriković, Marko Zalaznik, Jernej Smukavec, Nik Vrančič, 
Aleksandar Zukić, Sead Avdić
Manjkajoči igralci: Igor Barukčič, Aleksandar Ilić, Marjan Grilj, 
Jure Šuman, Jure Ikić

Članska ekipa v sezoni 2013/14 nastopa v dveh tekmovanjih, v 
2. SNL in v Regionalni Ljubljanski ligi, sestavlja pa jo 33 igralcev. 
Odločitev nastopanja z dvema ekipama je bila sprejeta zaradi lažjega 
prehoda igralcev iz mladinskih vrst v prvo moštvo ter ohranjanja 
tekmovalnega ritma vseh igralcev. Po končanem jesenskem delu 
sezone ekipi, v obeh tekmovanjih, krojita vrh lestvice, saj v 2. SNL 
zasedamo drugo mesto, ki na koncu vodi v dodatne kvalifikacije 
za popolnitev 1. SNL, v Regionalni Ljubljanski ligi pa četrto mesto. 
Omeniti velja, da sta ekipi najučinkovitejši v obeh tekmovanjih, saj 
smo na skupno 28-ih tekmah dosegli kar 76 zadetkov. Doseženi 
rezultati so izjemen obet za prihajajoč spomladanski del sezone.
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Veterani
Veterani ne popuščajo – v dobrem in slabem, vročini ali mrazu, zjutraj 
ali pozno zvečer, če je trening ali akcija…  To je pač tako in domači 
bodo že malo počakali. Veterani NK Radomlje so veliko več kot le bivši 
igralci, ki pridejo enkrat na teden na rekreacijo. V Radomljah veterani 
predstavljajo dušo kluba in brez njih bi bilo precej manj zanimivo. 
Kadarkoli se v klubu kaj potrebuje, lahko pri pomoči vedno  računamo 
na Žila in Saša. Poslala bosta SMS-e in tako bo vsaj 15 možakarjev 
prišlo na igrišče in naredilo kar je potrebno. Vedno z dobro voljo in 
občutkom pripadnosti in to je tisto največ, kar klub lahko ustvari.  
Res je, da nam včasih na kakšni tekmi zmanjka dober, predvsem 
pa hiter igralec, ampak navsezadnje je to najmanj pomembno. 
Pomembno je, da se znamo zabavati in uživati vsakič, ko pridemo na 
igrišče. Selektor Žile nima lahke naloge, kajti, če že nismo najboljši 
–smo pa zagotovo najštevilčnejši veteranski klub v regiji. Ko pridemo 

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Črnuče 9 7 1 1 31:9 22
2. TVD Partizan 9 7 1 1 34:14 22
3. F.C. Ljubljana Lawyers 9 7 0 2 28:16 21
4. Termit-Moravče Lukovica 9 6 1 2 34:19 19
5. Ihan 9 4 0 5 17:25 12
6. Kamnik 8 3 1 4 12:14 10
7. NK Dnevnik 9 2 3 4 18:20 9
8. Radomlje 9 3 0 6 21:31 9
9. Litija 8 2 1 5 16:25 7
10. Krim 7 1 1 5 7:13 4
11. Vir 10 1 1 8 17:49 4

Veteranska liga 13/14
Lestvica po odigranem 10. krogu, 28.11.2013

Zgornja vrsta: Andrej Juras, Matej Kasnik, Iztok Zupan, 
Jože Lužar, Bogdan Mirnik, Gregor Kosec, Sašo Marinšek, 
Dragan Ranković, Miran Brolih, Milomir Mandić in Jože Herič
Srednja vrsta: Irhad Kličić, Simon Žlindra, Boštjan Grošelj, 
Damjan Pipan, Đorđe Popović, selektor Živko Josipović, 
Maurizio Neppi, Tomaž Marinšek, Andrej Mali, Bojan Melkić, 
Iztok lacijan in Matjaž Marinšek
Spodnja vrsta: Ernest Kopitar in Robi Klopčič
Manjkajoči igralci: Drago Zor,  Sašo Labignan, Rastko Pergovnik, 
Tomaž Zavrl, Feliks Vodlan, Matija Urbanija, Primož Modrijan, 
Matej Rak, Andrej Torkar, Dušan Zaman

vsi je tudi naša klop za rezervne igralce (sicer meter in pol daljša 
od normativa - op.a.) prekratka. Žile potem improvizira, razlaga in 
navadno zadeve izvede tako, da imajo vsi pravično minutažo – v 
kolikor mu ne uspe pa ima po tekmi ob hladnem pivu vedno dovolj 
priložnosti, da razloži zakaj se je odločil tako ali drugače. Včasih 
prepriča, včasih ne, ampak ostaja trdno v sedlu in vsi v klubu cenimo 
njegovo delo. Hvala lepa Žile in vsi veterani.  

ŽNK Radomlje
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Ženski nogometni klub Radomlje
Predsednik Uroš Juračič

ŽNK Radomlje 
v letu 2013

Ženski nogometni klub Radomlje je v letu 2013 obeležil 
svoje drugo koledarsko leto delovanja. V prvi sezoni 
2012/13 je bilo postorjenega ogromno dela in mislim, 

da smo lahko izjemno zadovoljni z vsem, kar nam je uspelo 
doseči in to ne samo v rezultatskem ampak tudi predvsem 
v organizacijskem smislu. Glede na to, da smo v aprilu 2012 
začeli praktično z ničle, bi danes marsikdo težko verjel, kaj 
vse nam je uspelo postoriti. Seveda vsega tega nebi bilo 
možno speljati brez pomoči naših velikodušnih sponzorjev 
in donatorjev, požrtvovalnih staršev in odličnih trenerjev ter 
trenerk. V dobrem letu in pol od ustanovitve imamo v klubu že 
več kot 100 registriranih igralk in se tako uvrščamo v sam vrh 
ženskih klubov po številu aktivnih igralk v Sloveniji. Izvajamo 
paleto aktivnosti, promocijskih dejavnosti in projektov, s 
katerimi želimo javnosti približati dekliški in ženski nogomet 
ter spodbuditi deklice in dekleta, da se nam pridružijo. Ob 
koncu krstne sezone 2012/13 je bilo prelepo pogledati na 
prvenstvene lestvice, saj so članice osvojile 3. mesto, DU-17 
5. mesto, DU-15  3. mesto in DU-12 4. mesto v državi in tako 
postavile visoke mejnike za prihajajoče sezone. Navkljub 
vsemu pa rezultati v mlajših kategorijah ne smejo biti in pri 
nas tudi niso v ospredju, ampak je pomembnejši celostni 
razvoj naših igralk v zdrave, pridne in marljive osebnosti ter 
poskrbeti, da bodo z veseljem igrale oz. na kakšen drug način 
(kot trenerke, sodnice, fizioterapevtke, funkcionarke ...) ostale 
povezane z nogometom tudi v bodoče.
Z novo sezono 2013/14 smo v klubu postavili nov, še 
nepreizkušen način dela, za katerega sprva nismo vedeli kako bo 
uspešen a se je hitro izkazalo, da je bila odločitev več kot pravilna. 
Delo z mladimi igralkami smo razdelili na dva dela in sicer na 
otroško in mladinsko nogometno šolo, nad katero bedita Romana 
Rojc in Peter Kristan. Izjemno smo ponosni na našo najmlajšo 
ekipo, ekipo DU-11 in krožka Dekliškega nogometa in Igre z žogo, 
katera izvajamo na okoliških osnovnih šolah in ju deklice zelo 
rade obiskujejo. V sklopu teh krožkov organiziramo tudi igralne 
dneve za deklice, ki potekajo vsaka dva meseca v telovadnici oz 
Športnem parku Radomlje. Verjamem, da smo ubrali pravo pot 

in se nam za prihodnost radomeljskega ženskega nogometa ni 
potrebno bati.
Napredek je očiten na vseh področjih, tako v razvoju igralk, ekipah 
kot tudi klubu samem. V letu 2013 smo s pomočjo sponzorjev 
kupili in obnovili zabojnik, kjer je shranjena vsa oprema, ki jo naš 
klub potrebuje za nemoteno delovanje, lahko pa se pohvalimo 
tudi z lepim obiskom spletne strani in našega ŽNK Radomlje 
Facebook profila, kjer nam je do pričetka decembra 2013 uspelo 
zbrati že več kot 2100 všečkov, kar vsekakor kaže na izjemno 
priljubljenost našega kluba v bližnji in širši okolici.
Lepo se, za vse delo, ki ga vestno opravljajo in tako na najboljši 
način skrbijo za naše deklice in dekleta, zahvaljujem vsem 
trenerkam in trenerjem: Romani Rojc, Adrijani Bogolin, Manci 
Jereb, Petru Kristanu, Mehu Bašiću inMilomirju Mandiću. Velika 
zahvala tudi zanesenjakom, ki večino svojega prostega časa 
preživijo v klubu, njihovo delo pa je večkrat neopaženo. Hvala 
Anžetu Jerebu, Urbanu Ledererju, Roku in Alešu Zoretu, Stanetu 
Jurišiču, Mitji Jerebu, Andreju Jerebu, Tonetu Završanu, Matjažu 
Marinšku, Metodu Cerarju, družinam naših igralk ter vsem ostalim, 
saj tudi vi sestavljate naš edinstveni mozaik. Hvala za pomoč 
Nogometni zvezi Slovenije, g. Matjažu Jakliču, ge. Tini Kelenberger 
in ge. Vesni Vasilič. Velika zahvala  gre še našim nepogrešljivim 
sponzorjem in donatorjem, ki jih sicer ni veliko, so pa zato tisti 
pravi, na katere se lahko zanesemo in verjamem, da bomo tudi v 
prihodnje dobro sodelovali. Potem pa ste tu še starši naših deklet. 
Veliko ur odrekanja in vašega časa, hitenja iz službe, usklajevanja 
in dobrih živcev je potrebnih, ko vaše hčere vozite in spremljate 
na vseh treningih in tekmah. Navkljub vsemu pa to počnete z 
nasmehi na obrazih, vedno oddajate pozitivno energijo in za naše 
ekipe navijate praktično po celi Sloveniji in v tujini.
Ženski nogometni klub Radomlje je ena velika družina in v čast 
mi je opravljati funkcijo predsednika takšnemu društvu. Ponovno 
iskrena hvala, vsem skupaj pa želim vesele praznike, srečno novo 
leto ter da bi se v letu 2014 čim večkrat srečali ob igrišču in 
družno navijali za naša dekleta. 

VSI ZA ŠAMPIONKE RUMENE! 

Intervju

Adrijana Bogolin

Tiha, mirna, delavna, skromna ... kadar jo srečate na ulici, v 
športnem parku ali v trgovini, vedno ujamete topel pozdrav 
in prijazen nasmeh. To je le nekaj lastnosti, s katerimi lahko 

opišemo našo člansko igralko in trenerko deklic do 13. leta 
starosti – Adrijano Bogolin. Po nogometni izobrazbi je obrambna 
igralka, njeno delo, ki ga opravi na igrišču, pa je neprecenljivo.

Kdo je Adrijana Bogolin, kako bi se na kratko opisala sama?
Težko vprašanje (smeh), nerada se sama opisujem, raje to delo 
prepustim drugim. Drugače pa sem preprosta, vedno pripravljena 
pomagati (če je le v moji moči), na igrišču pa borbena in delavna.

Sama si uspešno končala srednjo šoli in poklicno maturo. Si 
mnenja, da je lahko uspešen športnik tudi uspešen učenec?
Tako je, uspešno sem zaključila kar dve srednji šoli – trgovsko in 
ekonomsko. Sama pravim, da me treniranje nogometa nikoli ni 
oviralo pri učenju in izpolnjevanju šolskih obveznosti, dalo mi je tudi 
delovne navade, naučila pa sem se tudi dobro razporejati, načrtovati 

in usklajevati svoje obveznosti. Po opravljenih šolskih obveznostih 
(domači nalogi, učenju …) sem z veseljem odšla na trening, na zrak, v 
naravo zbistrit misli, ker sem se tudi potem, po treningu, lažje spravila 
naprej k učenju.

Kako to, da si se odločila za igranje nogometa?
Do tega je prišlo povsem slučajno. Pred blokom sva z bratom, ko 
sem bila stara 14 let, veliko igrala nogomet in v nogometnem klubu 
Krško, kjer je on treniral, so imeli tudi žensko ekipo, ki je trenirala na 
Senovem. Prosila sem očeta, da bi si rada ogledala kak njihov trening. 
Oče me je odpeljal in tako se je začela moja nogometna pot. 

Kakšna je tvoja nogometna pot in kako te je pripeljala v 
Radomlje?
Kot sem dejala so se prvi dotiki z žogo zgodili na ulici pred blokom, prvi 
klub pa je bil na Senovem v okviru NK Krško. Na začetku je bilo izjemno 
težko, bili smo združeni s Cerknico in smo zgubljali s 15 ali 20-imi 
zadetki razlike ali celo več. V sezoni 2000/01 smo se združili z velenjskim 
Rudarjem, kjer smo bile dvakrat zapored pokalne prvakinje in v sezoni 
2001/02 državne prvakinje. S sezono 2002/03 sem odšla za osem sezon 
v novomeško Krko in osvojila sedem naslovov državnih in pet naslovov 
pokalnih prvakinj, s Krko pa sem igrala tudi v drugem krogu lige 
prvakinj. V sezoni 2010/11 sem odšla v Slovenj Gradec, v sezoni 2012/13 
pa sem postala članica novo ustanovljenega kluba – ŽNK Radomlje.

Radomljanka s 
številko 69

24 25

ŽNK Radomlje ŽNK Radomlje



USPEHI:

Državna prvakinja (8x) Pokalna prvakinja (7x) Ostali uspehi

- 2001/02 RUDAR ŠKALE - 2000/01 RUDAR ŠKALE - 3x športnica občine Krško

- 2002/03 KRKA - 2001/02 RUDAR ŠKALE - 2x najuspešnejši kolektiv občine Novo mesto

- 2003/04 KRKA - 2003/04 KRKA - Uvrstitev v 2. krog Ženske lige prvakov (sezona 2003/04)

- 2004/05 KRKA - 2005/06 KRKA - Uvrstitev v 2. krog kvalifikacij s slovensko reprezentanco

- 2006/07 KRKA - 2007/08 KRKA

- 2007/08 KRKA - 2008/09 KRKA

- 2008/09 KRKA - 2009/10 KRKA

- 2009/10 KRKA

Kaj pa reprezentančna pot?
V reprezentanco sem bila vpoklicana zelo hitro po tistem, ko sem 
začela trenirati v klubu. Tako sem začela s 14 leti igrat za državno 
reprezentanco, a me na prve priprave oče ni pustil, ker sem bila 
še premlada. Od leta 1999 pa do leta 2012 (13 let) sem bila stalna 
slovenska reprezentantka. Sedaj me ni zraven, sem pa mnenja, da 
je super, da svoje priložnosti dobijo tudi mlade igralke, ki s tem 
pridobijo mednarodne izkušnje, kar na dolgi rok vsekakor prinaša 
določene rezultate tako na klubskem kot tudi reprezentančnem 
nivoju.

Si osemkratna državna prvakinja, sedemkratna pokalna 
prvakinja, bivša slovenska reprezentantka, z ŽNK Krka pa vam 
je uspel tudi zgodovinski preboj v 2. del UEFA Lige prvakinj. 
Čestitke, zavidanja vredni uspehi. Kako se spominjaš vseh teh 
naslovov?
Vsi naslovi mi pomenijo veliko, vsak po svoje pa je nekaj 
posebnega. V sezoni 2004/05 smo štiri kroge pred koncem s Krko, 
v izjemno težkem srečanju, premagale Pomurke s 3:2 (z zadetkom 
10 minut pred koncem srečanja – op.a.) brez naše najboljše strelke 
Karmen Vais in tako osvojile nov naslov državnih prvakinj. Ta tekma 
mi je v državnem prvenstvu najbolj ostala v spominu. Kar se tiče 
tekem v Ligi prvakinj mi največ pomeni dosežek, ki še vedno 

ostaja edinstven, to je uvrstitev v 2. krog, kjer smo nato morale 
priznati premoč kasnejšim evropskim klubskim prvakinjam. Z 
reprezentanco pa je največji uspeh uvrstitev v 2. krog kvalifikacij za 
evropsko prvenstvo.

V moškem nogometu bi to, kar je uspelo osvojiti tebi 
najverjetneje pomenilo brezskrbno prihodnost, kako pa je s 
tem v ženskem nogometu?
Odkar sem leta 1998 pričela z igranjem nogometa, se je veliko 
spremenilo. Ko sem začela, nihče ni govoril o ženskem nogometu, 
zdaj pa se veliko dela na promociji. Nekatere tekme reprezentance 
so celo prenašane po TV, veliko in predvsem kvalitetneje pa 
se dela z mladimi. Viden in občuten je  velik napredek na vseh 
področjih ženskega nogometa v Sloveniji, tako na klubskem, kot 
tudi reprezentančnem področju, žal, pa pri nas, še ni tako razvit kot 
v večjih evropskih državah (Francija, Nemčija, Španija, Anglija …), 
da bi lahko od njega dekleta živela.

Prvi stik z Radomljami?
Ko so me kontaktirali iz Radomelj se mi je zdela zgodba zanimiva, 
zelo dobro pa sem bila povezana tudi s takratnima soigralkama, ki 
sta kasneje tudi prestopili v ŽNK Radomlje: Sonjo Čevnik in Mimi 
(Emino Todorović - op.a.). Povrhu vsega so Radomlje tudi precej 

bližje mojemu domu, ki je v Krškem in navsezadnje tudi bližje 
Ljubljani, kot pa Slovenj Gradec. Vsi ti dejavniki so me pripeljali 
sem, kjer sem danes in ne, ni mi žal da sem se tako odločila.

Članice ste lansko sezono zaključile na odličnem 3. mestu in 
za sabo pustile ekipe, ki že vrsto let nastopajo v ligi in so v 
preteklosti že dosegale vrhunske rezultate. V letošnji sezoni 
ste prav tako na dobri poti k ponovitvi rezultata, misliš da 
bi naš klub v bodoče lahko krojil vrh slovenskega ženskega 
nogometa?
Osebno sem menja, da se bo dalo, če se bo delalo tako kot do 
sedaj. Ključ do uspehov pa je vsekakor načrtovano, kontinuirano 
in dolgoročno delo s pravim pristopom, da se ne zgodi usoda 
nekaterih klubov, ki so propadli čez noč. Drugače pa je, po mojem 
mnenju, največji dejavnik in obenem osnova za uspeh dober 
timski duh. Ko sem bila v ekipi, kjer smo bile klapa tako na kot 
tudi izven igrišča, smo bile vedno v vrhu, ko pa se je homogenost 
znotraj ekipe rušila, pa ni bilo rezultatov, ne glede na kakovost 
posameznic oz. ekipe. Vse za eno, ena za vse in ekipa mora dihat 
kot eno, to je po mojem mnenju najboljši recept za doseganje 
dobrih rezultatov.

Kakšne pa se ti zdijo razmere in pogoji v Radomljah, je kaj 
takšnega kar bi spremenila?
V letu 2012 sem prišla v novo okolje, dobesedno v neznano in ni 
mi žal, da sem se tako odločila. Spremenila nebi ničesar. Kjerkoli po 
Sloveniji sem igrala, nikjer ni bilo tako kot je v Radomljah. Tu je vse 
super urejeno, tako klub kot športni park, pogoji za delo in razvoj so 
več kot odlični, dela se na dolgi rok, s polno paro, tako z mladimi kot 
starejšimi. Pogoji za delo so res fenomenalni, tako poleti kot pozimi.

Opravila si tudi šolanje za trenerko in v našem klubu bediš 
nad svojo ekipo in prenašaš izkušnje deklicam v ekipi do 13 

let. Kakšno se ti zdi trenersko delo, verjetno se tudi po končani 
igralski karieri vidiš v nogometnih (trenerskih) vodah?
Delo z mladimi me veseli od nekdaj. Sicer so me sprva nagovarjali 
naj se preizkusim v sodniških vodah, a jaz raje delam kot trenerka. V 
Slovenj Gradcu sem dve sezoni delala z mladimi igralkami. Sedaj v 
Radomljah je, zavoljo odličnih razmer in velikega števila mladih igralk, 
to sploh super in mi predstavlja res velik izziv, da se punce nauči 
ne le nogometa, temveč tudi vedenja, delovanja v ekipi, se pravi 
celostno učenje in upam, da bodo tudi z mojo pomočjo odrasle ne 
le v odlične in uspešne igralke, ampak tudi zdrave, pridne in dobre 
pozitivne  osebnosti.

Kaj bi sporočila mladim dekletom, ki se podajajo na 
vznemirljivo in zanimivo pot v nogometu?
Včasih je bilo drugače, ni bilo toliko računalnikov, več smo bili 
na zraku, igriščih, parkih, ulicah, igrali nogomet v prostem času, 
medtem, ko so otroci danes večino časa za računalniki. Vedno sem 
govorila, pa ne samo glede nogometa, ampak za vse športe, da je 
boljše, če se ukvarjaš s katerimkoli športom, ki te veseli, kot pa da si 
za računalnikom in zaprt v hiši.

Kje se vidiš čez 10 let?
Nikoli ne gledam daleč vnaprej. Prepuščam se toku življenja, da teče 
tako kot teče, v svojo smer, ne usmerjam se na polno, naredim morda 
samo kozmetične popravke v smeri (smeh). Bomo pa videli, vsekakor 
bi rada delala v nogometu, kako daleč pa me bo prineslo pa bo 
pokazal čas.

Še zadnje ampak vedno aktualno vprašanje: Ronaldo ali Messi? :)
Kot igralec mi je osebno bolj všeč Messi, kot ekipa, za katero tudi 
navijam, pa mi je bolj všeč Real Madrid.

Avtor: Uroš Juračič
Foto: ŽNK Radomlje, osebni arhiv Adrijane Bogolin
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Predstavitev

Učiteljica na 
zelenici

Petra Kočevar

Brezhibno urejena pričeska, urejeni nohti, postava brez 
odvečnih kilogramov – zares prava lepotica na zelenici. V 
ŽNK Radomlje so lahko ponosni, da imajo v ekipi igralko, 

ki je pravi balzam za moške oči. Petra Kočevar je v letošnji 
sezoni dosegla prvi zadetek v Slovenski ženski nogometni ligi. 
Učiteljica 4. razreda na OŠ Simona Jenka Smlednik ima nogomet 
za rekreacijo, končni izid tekme ji ni najbolj pomemben, več ji 
pomeni druženje s prijateljicami.
»Zelo sem bila vesela zadetka v Veselovem, to je bil moj prvi uradni 
gol. Ne vem, koliko časa bom še igrala nogomet, poleti sem mislila že 
prenehati, a me je predsednik Uroš Juračič prepričal naj še vztrajam,« 
poudari 26-letna igralka, ki prizna, da premalo trenira za ta nivo 

tekmovanja. V jesenskem delu tekmovanja je vstopila v igro le ne treh 
tekmah, skupno je bila na igrišču 43 minut. Že po postavi je jasno, 
da ji v kazenskem prostoru proti robustnim tekmicam najboljših ekip 
prve lige ni lahko. 
Nogomet je začela igrati pred štirimi leti, pred tem je trenirala tudi 
košarko, ima pa tudi izpit za vaditeljico alpskega smučanja, kar ji pride 
zelo prav, ko vodi otroke na smučarski šoli v naravi. 
»Poklic učiteljice vzame zelo veliko časa. Doma je treba pripraviti 
vse potrebno, zato nimam veliko časa za treninge Izpustila sem tudi 
veliko tekem v jesenskem delu sezone. S trenerjem imava dogovor, 
da pridem na srečanje, ko me zares potrebuje in bom tudi igrala. 
Nima smisla, da hodim na tekmo in potem sedim vseh 90 minut,« 
nam razloži Petra, ki zelo rada spremlja špansko prvenstvo. Izmed 
nogometašev ji je najbolj všeč legendarni Raul, čeprav na »el clasicu« 
nikoli ne navija za madridski Real, precej bolj všeč ji je Barcelona in 
znamenita igra tiki-taka. 
Pedagoško fakulteto je opravila v rednih rokih in že zelo kmalu bi 
lahko postala učiteljica. Na redno zaposlitev je morala nekaj časa 
počakati. Ima zelo zanimiv sistem vzpostavitve reda v razredu. Imena 
učencev, ki delajo nered razporeja na pripravljeni semafor. Najprej jih 
postavi na zeleno, potem na rumeno, do rdeče pa nihče ne pride, ker 
že prej utihnejo. Dodatnih nalog si pač nihče ne želi, v 4. razredu jo 
še poslušajo, v višjih razredih pa bi imela več težav. »Veliko raje učim 
v manjših krajih, otroci z vasi so bolj pridni. Ne želim živeti in delati v 
večjih mestih,« razloži najmlajša učiteljica na OŠ Simona Jenka.
Izjemno je navdušena nad dosežki Tine Maze in bratov Dragić, ki so 
zunajserijski športniki. Zanimalo nas je tudi, zakaj se ni nikoli prijavila 
na tekmovanje za Miss športa Slovenije, ki vsako leto aprila poteka 
v Festivalni dvorani v Ljubljani. »Nihče me ni spodbujal k prijavi, 
sama pa se tudi nisem želela prijaviti. Že lani se raje nisem slikala v 
kopalkah za koledar ŽNK Radomlje, saj to naj ne bi bilo primerno za 
učiteljico v osnovni šoli,« je pojasnila Petra, ki je zaskrbljena zaradi vse 
slabših gibalnih sposobnosti učencev. Facebook, računalniki, igrice 
in podobne zadeve so bolj zanimivi od igranja nogometa, košarke ali 
hokeja na igriščih.

Aleš Golob

Predstavitev

Radomlje so 
moj dom

Manca Jereb

Manca Jereb je oktobra dopolnila 20 let in je že kapetanka 
ŽNK Radomlje. Njeno razmišljanje je zelo zrelo in 
človek bi si mislil, da so najstniška leta že daleč za njo. 

V pogovoru se ji ni niti enkrat zataknilo, vedno je hitro našla 
odgovor na vsako vprašanje. Življenje ima organizirano do 
potankosti, pri njej ni izgubljenih minut. Zastavila si je športne 
in življenjske cilje in prav nobenega dvoma ni, da ji ob njeni 
odločnosti ne bi uspelo. V vseh stvareh je perfekcionistka, študij 
fizioterapije ji gre odlično od rok. Misli kot šahistka, pozna že 
pet potez naprej, vedno si zastavlja nove cilje. Njej res nikoli ni 
dolgčas, a dan ima na žalost le 24 ur, kar je pri njej včasih dosti 
premalo. 
Nogomet je začela igrati pri 15 letih. Trenirala je v Brinju, tekme pa 
je igrala za Slovenj Gradec. »Peter Kristan je bil moj trener v Brinju, 
počasi pa je začel prevzemati klub v Radomljah. Vabil me je na 
trening dva meseca, enkrat pa sem le šla z njim. Zelo mi je bilo 
všeč, z dekleti sem se hitro ujela. Ko se je ustanovil ŽNK Radomlje, 
sem že pol leta trenirala z vsemi dekleti, poznala sem razmere, za 
ostale igralke iz Brinja pa je bilo vse novo,« se Manca spomni svojih 
začetkov. 

Kapetanki ni vedno lahko
Že trener Kristan je hitro ugotovil, da je Jerebova prava osebnost za 
kapetanko. Zna povezati različne karakterje. Tudi po težkih porazih 
proti Pomurju in Rudarju ne širi pesimizma, ampak skuša najti 
pozitivne točke za naslednje tekme. Razmišlja na dolgi rok in s takim 
načinom vsak njen sogovornik hitro dobi občutek, da ni več daleč 
dan, ko bo Manca dvignila pokal za naslov državnih prvakinj. 
»Biti kapetan ne pomeni vedno užitek. Fantje niso tako čustveni, 
punce se vsaki stvari bolj predamo z dušo. Vsako majhno odstopanje 
lahko pomeni nesoglasja v ekipi. V moštvu imamo zelo močne 
osebnosti, ki s seboj potegnejo tista dekleta z manj močnimi 
karakterji. Že ena beseda trenerja ali celo opazka s tribun lahko 
popolnoma spremeni potek dogajanj. Kapetanka mora vsako 
igralko obravnavati kot posameznico, vse je treba povezati v celoto. 
Moramo delati po principu vse za eno in ena za vse. Nobena ne sme 
gledati samo nase. Ekipa s tako igralko ne bo dobro funkcionirala,« je 

pojasnila Jerebova, ki je bila v jesenskem delu na igrišču 809 minut, 
dosegla pa je tudi zadetek na prvi tekmi v Novem mestu (0:3).  
 
V Radomljah postavljajo trdno piramido
Ekipa se je v zadnjem letu precej spremenila. Pamela Begić je odšla 
na Florido, ostrostrelka Natalija Golob je zapustila klub, eden izmed 
največjih draguljev slovenskega ženskega nogometa Lara Ivanuša pa 
je zaradi poškodbe izpustila večino tekem jesenskega dela. »Vse te 
igralke so nam na igrišču naredile velik plus, imajo pa zelo poseben 
karakter. Letošnja ekipa po kakovosti ni na enakem nivoju kot lanska 
na začetku sezone. To se pozna na lestvici. Smo mlada ekipa, imamo 
zelo dobre kadetinje, petnajst se jih bo priključilo drugo leto. Dosegle 
bodo visoko raven. Postaviti je treba dobro piramido in čez nekaj let 
bo ŽNK Radomlje žel uspehe. Že letos imamo sijajno selekcijo U-15, 
ki lahko osvoji naslov državnih prvakinj. Punce zares napredujejo. 
Včasih ni rešitev, da se pripelje veliko kakovostnih igralk. Potrebno 
je delati na domačih igralkah, ki znajo igrati povezano. Trdna ekipa 
lahko doseže več kot nekaj dobrih posameznic,« je poudarila Manca, 

Manca Jereb z Adrijano Bogolin in Romano Rojc
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ki rada spremlja angleško in špansko prvenstvo. Navija za Liverpool 
in Barcelono.   
Trenutno je ekipa na petem mestu, kar Manci ne diši najbolj, saj je 
zelo ambiciozna. Letošnjo sezono želi končati vsaj na četrtem mestu, 
pogled pa je že usmerila k naslednji, ko bo boj za mesta v začetni 
postavi še dosti bolj oster: »Veselim se že prihodnje sezone, ko bo na 
treningu 15 deklet, ne pa sedem. Trener bo imel na razpolago velik 
kader, tudi menjave bodo kvalitetne. Pomurje je tako začelo delati 
deset let nazaj in danes žanje uspehe. Pri nas smo postavili odlično 
piramido, dela se že s sedemletnimi dekleti. Čez deset let bo njihova 
tehnična raven zelo visoka. Kmalu bo s tem tudi boljša konkurenca 
prve slovenske lige. Potrebno je delati na dolgi rok in na domačih 
igralkah, ki so od majhnega skupaj.« 

Pomembna je ljubezen do kluba
Nogomet seveda ne igra zaradi denarja, zelo rada bi videla, da bi 
bila prva ženska liga bolj spremljana v medijih, saj večina Slovencev 
sploh ne ve, da liga obstaja. »Velikokrat se mi zgodi, da mi ljudje z 
začudenjem rečejo, kako pa to, da dekleta igrajo nogomet in imajo 
celo svojo ligo. Priljubljenost tega športa v Sloveniji je pod ničlo, 
finančnih prilivov ni, tudi mediji nas ne povohajo. Mi igramo zaradi 
druženja, na avtobusu kakšno zapojemo – ni vse samo v izidu. Všeč 
so mi igralke, ki dajo vse od sebe za klub, ne glede na denar. Mi ne 
igramo za denar, ampak zaradi nas samih. V boljših klubih igralke 

dobijo nekaj nagrade, pri Pomurju in Rudarju zagotovo. V Radomljah 
sem leto in pol in lahko rečem, da so postale moj dom. V tem klubu 
sem domačinka, v nobenem klubu prej se nisem tako počutila. To 
moramo doseči pri naših mladih igralkah,« je razložila Jerebova, 
ki se zelo dobro razume z mlajšo sestro Marušo, ki tudi že igra za 
člansko ekipo. Za 20. rojstni dan je od bratov in sestre dobila majico z 
napisom »Legenda že od leta 1993«.

Želi združiti nogomet in fizioterapijo
Ko govori o svoji družini ima prav poseben lesk v očeh: »Tudi sestra 
Maruša je zelo organizirana, veliko stvari naredi doma. Oče in mati 
sta nas zelo dobro vzgojila. Zelo se pozna, da sem iz majhnega 
kraja. V Ljubljani ali v drugih večjih mestih te tudi okolje lahko 
potegne v napačno smer. Imam še dva brata, en je starejši, drugi pa 
mlajši. Čez teden se zelo malo vidimo, smo pa zelo radi skupaj.« 
Želi si potovati z nahrbtnikom na hrbtu, videti hoče Tajsko. 
Hoteli niso zanjo. Zanimajo jo navadni ljudje, ne pa umetni blišč. 
»V nogometu želim vztrajati vzporedno s študijem. Če bi mi 
zaradi nogometa začelo škripati na fakulteti, se mu bom morala 
odpovedati. Ko bom dobila zaposlitev, se bom popolnoma 
posvetila karieri. Zdaj lahko živim študentsko življenje, imam 
finančno in moralno podporo staršev. Če si brez ciljev, te nič ne 
žene naprej. Hočem hitro doštudirati, »pavziranje« ne pride v 
poštev. Trmasta sem in pri nekaterih stvareh mi to zelo pomaga. 
Upam, da mi uspe hitro priti do diplome. Želim videti kako te stvari 
potekajo v tujini, v poštev pride kakšno praktično usposabljanje. 
Fizioterapija me zanima na splošno. Če ne bom mogla igrati 
nogometa čez nekaj let, bom prav gotovo delovala v klubu kot 
fizioterapevtka v različnih selekcijah. Brez nogometa ne bom 
mogla biti. Morda bom sodelovala tudi kot trenerka. Nogomet in 
fizioterapija sta moje življenje, oboje združiti je moj veliki cilj,« je 
zaključila prijeten pogovor in odšla na nogometni trening s fanti v 
Rožni dolini.

Aleš Golob

Ženskemu nogometnemu klubu Radomlje se izteka 
drugo koledarsko leto delovanja. V tem kratkem času 
smo dosegli veliko, ne pozabljamo pa na prihodnost in 

vse tisto kar je še pred nami. Mladinski pogon je pomemben 
del celotnega mozaika. Zavedamo se, da le strokovno delo in 
odlična organizacija lahko zagotavljata zanimanje za nogomet 
med najmlajšimi dekleti. Naš namen je, da jih spodbudimo h 
gibanju, druženju in da jih naši trenerji,poleg učenja nogometne 
igre, pripravijo tudi na nadaljnje življenje in pomagajo pri 
celostnemu razvoju.Da bi se dekleta učila le od najboljših, 
skrbimo v klubu tako, da se naši trenerji vsakoletno izobražujejo 
in pridobivajo znanje na različne načine, kar jim kasneje služi 
pri delu z dekleti. Le-te pa v ŽNK Radomlje ne igrajo samo 
nogometa, temveč spoznavajo pomen skupinskega dela, 
discipline, sklepajo nove prijateljske vezi, z obiskom raznih 
turnirjev doma in v tujini pa jim omogočamo sklepanje novih 
poznanstev in spoznavanje tako Slovenije kot tujine.

Predstavitev

Mladinski pogon 
ženskega nogometnega 
kluba Radomlje

Naš mladinski pogon sestavljajo ekipe DU-13, DU-15 in ekipa 
DU-17, skupno pa je v mladinskem pogonu registriranih že 
več kot 60 igralk. Vse ekipe ŽNK Radomlje uspešno zastopajo 
klubske barve v ligaških in pokalnih tekmovanjih, pod okriljem 
Nogometne zveze Slovenije (NZS). Ekipi DU-15 in DU-17sta med 
drugim sodelovali tudi na turnirjih v tujini. CordialCupse vsako 
leto tradicionalno odvija v Kitzbühelu, kjer so se naša dekleta U15 
(ki so se je priključile tudi nekatere igralke NK Krim in z njimi tudi 
zgledno sodelujemo) merila z ekipami evropskega slovesa, kot 
so Olympique Lyon, 1.FC.Köln, FC Kopenhagen. Ekipa DU-17 pa 
se je udeležila mednarodnega turnirja DevexaCup, ki je potekal v 
Umagu. Z obiskom omenjenih turnirjev in lepimi predstavami naših 
deklet, smo poskrbeli tudi za prepoznavnost ŽNK Radomlje v tujini.
Poseben dan za naš klub je bil velikonočni ponedeljek, 1.4.2013, saj 
smo v športnem parku Radomlje gostili tri ekipereprezentanc ZDA 
in sicer zvezne države Virginije (dve ženski in eno moško). Ekipa 
DU-17 se je pomerila z ekipo Virginia US YouthSoccer WU-14, naše 

Sestrska naveza ŽNK Radomlje (Maruša in Manca Jereb)

30 31

ŽNK Radomlje ŽNK Radomlje



Za vse naše ekipe (od 
DU-11 do Članic) dvakrat 
letno organiziramo 
priprave, ki potekajo v 
času zimskih počitnic na 
hrvaški obali (Vrsar, od 
14.2. do 17.2.2014) in v 
času poletnih počitnic 
(drugi teden meseca 
avgusta) v OŠ Preserje pri 
Radomljah in Športnem 
parku Radomlje. 
V mesecu marcu 
2014bomo v Športnem 
parku Radomlje,kot 
naslednika vsakoletnega 
dekliškega turnirja za 
ekipe DU-14 (katerega 
smo organizirali že 
trikrat), organizirali 
dvodnevni vikend 
turnir UKI CUP in sicer 
za dekleta ekip DU-13 
v soboto 22.3. 2014 in DU-11 in DU-15 v nedeljo 23.3.2014. Lepo 
vabljeni k obisku in ogledu srečanj deklet vseh ekip, na največjem 
slovenskem nogometnem turnirju za dekleta.
Da smo na pravi poti, dokazuje veliko število povabil deklet za 
igranje v državnih reprezentancah, saj jih kar nekaj uspešno 
nastopa tudi v reprezentančnih dresih in verjamemo, da jih bo v 
prihodnosti vedno več.
Za odlične pogoje in uspešno delo v klubu se zahvaljujem vodstvu 
kluba, trenerjem, trenerkam, staršem, in vsem, ki na kakršen koli 
način sodelujejo in nesebično pomagajo dekletom in našemu 
Ženskemu nogometnemu klubu  Radomlje.

Peter Kristan
vodja mladinskega pogona ŽNK Radomlje

članice pa z ekipo Virginia US YouthSoccer WU-16. Po tekmovalnem 
delu dneva smo se skupaj odpravili na večerjo, kjer smo si trenerji 
izmenjali mnenja,izkušnje ter stkali nova prijateljstva.
»DEKLETA SI ŽELIJO NOGOMETA«, je slogan za projekt, s katerim 
želimo širšo javnost opozoriti, da znajo tudi dekleta igrati nogomet. 
Poleg tega želimovsem predstaviti ženski nogomet, naše delovanje 
v klubu ter navdušiti dekleta in deklice, da se nam pridružijo v 
čudovitem svetu nogometa. S projektom »DEKLETA SI ŽELIJO 
NOGOMETA«, se pojavljamo na prireditvah kot so Domžalska noč, 
Čarobni dan v Arboretumu Volčji Potok…Prav tako smo projekt 
predstavili v Ljubljani (za Bežigradom), Domžalah (Športni park), 
Kamniku (NK Kamnik). Verjamemo, da se je že marsikatera deklica 
odločila za treniranje nogometa ravno zaradi omenjenega projekta 
in verjamemo, da se jih bo v prihodnosti za to, da se nam pridružijo, 
odločalo vedno več.

Dekleta si želijo nogometa, »Hura, prosti čas«, Igralni dnevi, 
turnir UKI Cup terostale aktivnosti in projekti so tiste, s 
katerimi želimo v našem ženskem nogometnem klubu 

pritegniti pozornost javnosti ter jo tako opozoriti, da tudi dekleta 
igrajo nogomet. Dekletom na ta način dajemo priložnost, da se 
brezplačno udejstvujejo nogometnih aktivnosti,kjer spoznavajo 
potek treningov v našem klubu, sklepajo nova poznanstva, 
prijateljstva, nekatera dekleta pa se na ta način celo prvič 
srečajo z nogometno žogo. V šolskem letu 2013/14, v mesecu 
oktobru, smo začeli z izvajanjem brezplačnih krožkov dekliškega 
nogometa po okoliških osnovnih šolah. Trenutno krožke izvajamo 
na štirih šolah: OŠ Rodica, OŠ Marije Vere Kamnik, OŠ Komenda 
Moste in OŠ Preserje pri Radomljah. Skupaj tako, od 1. do 
4.razreda, krožke obiskuje skoraj 50 deklet. Krožki potekajo enkrat 
tedensko.  Vsaka dva meseca pa se srečajo v Športnem parku 
Radomlje oz. telovadnici na izmed osnovnih šol, kjer v sklopu 
aktivnosti »Igralni dan«, dekleta iz vseh šol odigrajo prijateljske 
tekme in se pomerijo v spretnostih na nogometnih poligonih.
Punce so se prvič družile med krompirjevimi počitnicami v OŠ 

Predstavitev

Otroška 
nogometna šola 
ŽNK Radomlje

Zgornja vrsta: Tita Majhenič, Maša Počivavšek, Stela Stanič, Sara 
Gluhakovič, Zarja Krapež, Pia Šimič, Špela Prajs, trenerka Romana Rojc
Spodnja vrsta: MerisaVukalić, Ana Šoba, Neža Hribar, Zara Podgoršek, 
Medina Isakovič, Ana Mav, Ava Ruth Cerar, Živa Amon Kavčič

Preserje pri Radomljah, ko so skupaj v treh dneh opravile kar 
šest dvournih treningov z najrazličnejšimi aktivnostmi različnih 
športov - ne le nogometnimi. 30.11.2013 smo za deklice 
organizirali prvi igralni dan, katerega se je udeležilo 40 deklic, ki 
so se preizkusile v različnih igrah in poligonih, obiskal pa nas je 
tudi posebni gost - LIPKO. Takšnih aktivnosti bo po novem letu na 
voljo še nekaj. Med prvimi lahko dekleta povabimo že na 2. igralni 
dan, ki bo potekal v mesecu januarju. Vabljena vsa dekleta, tudi 
tista, ki še ne obiskujejo krožkov po šolah ali treningov v klubu, da 
se preizkusite v nogometni igri in začutite delček tega odličnega 
športnega vzdušja med dekleti, ki se počasi, a vztrajno širi po 
naših krajih.

Več informacij o terminih aktivnosti in glede krožkov, treningov 
v klubu ter o vpisu novih članic, najdete na naši spletni strani: 
www.znk-radomlje.si

Romana Rojc
vodja otroške nogometne šole ŽNK Radomlje

OŠ Rodica

OŠ Marije Vere in Toma Brejca
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Z novo sezono se je veliko spremenilo, preobrnilo. Nekatere 
igralke so prerasle ekipo deklic U-13 in tako odšle v starejšo ekipo 
U-15, zato smo morali s promocijo ženskega nogometa poiskati 
nove, mlade, perspektive igralke, ki so željne učenja. To nam je s 
pomočjo kluba in osnovnih šol tudi uspelo in tako dekleta pridno 

Število deklet v našem klubu strmo narašča in z veseljem lahko 
povem, da je največ novih nogometnih navdušenk ravno med 
najmlajšimi deklicami, starimi od šest do deset let. Tako je letos 
avgusta na novo nastala ekipa deklic do 10 let, sestavlja pa jo 
devet deklet, ki redno, dvakrat tedensko, trenirajo skupaj z ekipo 
deklet do 13 let. Žal klubov, ki bi imeli ekipo s tako mladimi 
nogometašicami v Sloveniji praktično ni, tako ekipa na žalost tudi 
nima možnosti vključitve v uradni tekmovalni sistem turnirjev za 
deklice v tej starostni kategoriji. Zato pa vse punce, ko dopolnijo 
osem let, izkušnje že nabirajo na turnirjih z deklicami ekipe U-13, 
z ostalimi mlajšimi pa odigramo prijateljske tekme, na primer z 
deklicami iz NK Krim ali mlajšimi ekipami dečkov NK Radomlje. 
V najmlajši selekciji je rezultat prijateljskih tekem na zadnjem 
mestu in povsem nepomemben! Naš namen je, da čim več deklet 
privabimo in spodbudimo h gibanju, zdravemu načinu življenja, 
druženju, sklepanju novih prijateljstev in navajanju na zdravo 
tekmovalnost v skladu s pravili fair playja.

Ekipa deklic U-11 Ekipa deklic U-13 Ekipa deklic U-15Trenerka Romana Rojc Trenerka Adrijana Bogolin Trener Peter Kristan

Zgornja vrsta: trenerka Romana Rojc, 
Patricija Kos, Neža Jereb, 
Tjaša Vodnjov, Hanna Klopčič Brojan, 
trenerka Adrijana Bogolin
Srednja vrsta: Eva Močnik, Zala Šere, 
Katarina Mušič, Lucija Krapež, 
Pia Kočevar, Trisha Robnik
Spodnja vrsta: Zoja Razpotnik, 
Taja Vrhovnik, Zarja Krapež, Brina 
Grošelj, Tisa Podkrajšek, Nuša Kladnik
Manjkajoča igralka: Lara Markič

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Krim 8 5 1 2 11:2 16
2. Velesovo 8 5 0 3 15:6 15
3. ŽNK Jevnica 8 3 2 3 7:9 11
4. ŽNK Rudar Škale 8 2 2 4 5:10 8
5. ŽNK Radomlje 8 2 1 5 4:15 7

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. ŽNK Radomlje 10 8 2 0 26:2 26
2. ŽNK Krka 10 6 3 1 21:2 21
3. Krim 10 5 3 2 9:7 18
4. Vrhnika Dren 10 3 3 5 7:17 12
5. Ilirska Bistrica 10 3 2 5 9:11 11
6. ŽNK Rudar Škale 10 3 2 6 9:16 11
7. ŽNK Jevnica 10 3 1 6 7:19 10
8. Velesovo 10 2 0 8 8:22 6

Tekmovanje deklic U-13 zahod 13/14
Lestvica po odigranem 4. turnirju, 26.10.2013

Tekmovanje deklic U-15 zahod 13/14
Lestvica po odigranem 4. turnirju, 20.10.2013

Ekipo DU-15 sestavlja 14 igralk. Nastopamo v ligi deklet U-15 
zahod, kjer pred nadaljevanjem sezone zasedamo odlično 1. mesto. 
Na 10 tekmah smo dosegli 8 zmag in 2 neodločena izida in smo 
tako še edina neporažena ekipa v ligi. Poudariti velja, da rezultat 
ni v ospredju. Predvsem je cilj , da dekleta na treningih odnesejo 
veliko znanja, da so med seboj prijateljice in da na treningih ter 
tekmah kar se da uživajo. Poudarek pri treningih je predvsem na 
koordinaciji, tehniki in igralnih oblikah. Pohvaliti velja prizadevnost 
deklet na treningih ter njihovo požrtvovalnost in borbenost na 
tekmah. Verjamem v to, da se lahko z odrekanjem, trdim delom in 
medsebojni spoštovanjem, v bodoče še v lepši luči predstavimo na 
nogometnih zelenicah. 

ter vestno trenirajo dvakrat tedensko. Vsekakor pri ekipi deklic U-13 
rezultati niso najpomembnejši, ampak je najpomembnejše to, da se 
deklice na treningih zabavajo, so sproščene in se med seboj dobro 

razumejo. To da delajo marljivo, 
pridno in dobro, se posledično 
pozna tudi na predstavah na 
igrišču, saj so le-te od turnirja 
do turnirja vse boljše in boljše. 
Sem zelo ponosna trenerka, da 
lahko sodelujem in treniram 
takšno ekipo. Na samem igrišču 
jih je pravi užitek gledati, kako 
sodelujejo in se borijo ena za 
drugo, kar dokazuje tudi to, da so 
prave prijateljice tako na igrišču, 
kakor tudi izven njega.

Zgornja vrsta: trener Peter Kristan, Kaja Jamšek, 
Neža Razpotnik, Klara Rahne, Nina Ekić, Ana Černelič, 
pomočnik trenerja Anže Jereb
Spodnja vrsta: Neva Kumalić, Tija Vrhovnik, Barbara Bavčer, 
Neža Jereb, Katarina Peterka
Manjkajoča igralka: Anja Snedec
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Ekipa deklet U-17 Ekipa članicTrener Meho Bašić Trener Milomir Mandić

Dekleta so na začetku sezone v mesecu avgustu uspešno opravila 
poletne priprave, ki so bile letos organizirane v Radomljah. 
Tekmovanje so nadaljevale v jesenskem delu sezone 2013/14 , kjer 
so si z močno voljo in kvalitetno igro priigrale dobre rezultate. V 
ligi desetih klubov zasedajo trenutno peto mesto. Dekleta imajo v 
spomladanskem delu sezone cilj stopiti še kakšno stopničko višje, 
kar si po prikazanem tudi zaslužijo.  
Kot trener bi pohvalil delo in prizadevanje vseh igralk na treningih 
in tekmah, izpostavil bi tudi pozitiven ekipni duh, ki prevladuje 

Ekipa članic je v premierni sezoni 2013/13 osvojila odlično tretje 
mesto, pokalno tekmovanje pa so zaključile v polfinalu, kjer so bile 
od naše ekipe boljše kasnejše zmagovalke iz Pomurja. V sezoni 
2013/14 je mesto trenerja članic prevzel Milomir Mandić, ekipa pa je 
doživela kar nekaj sprememb. Imamo eno izmed najmlajših članskih 
ekip v ligi, saj poleg članskih igralk vanjo vključujemo tudi igralke 
ekipe deklet do 17 let, ki bodo v prihodnosti prevzemale mesta KLUB ŠT Z N P GR TČ

1. ŽNK Teleing Pomurje Beltinci 9 8 1 0 80:4 25
2. ŽNK Rudar Škale 9 8 1 0 39:9 25
3. ŽNK Maribor 9 6 0 3 27:18 18
4. Velesovo 9 5 1 3 28:28 16
5. ŽNK Radomlje 9 4 2 3 20:15 14
6. Krim 9 4 1 4 14:19 13
7. ŽNK Krka 9 1 3 5 10:25 6
8. ŽNK MSM Ptuj 9 2 0 7 9:27 6
9. Ajdovščina 9 1 1 7 11:49 4
10. ŽNK Jevnica 9 0 2 7 3:47 2

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. ŽNK Teleing Pomurje Beltinci 9 9 0 0 83:3 27
2. ŽNK Rudar Škale 10 9 0 1 49:8 27
3. ŽNK Maribor 10 6 2 2 37:11 20
4. ŽNK Jevnica 9 6 1 2 37:19 19
5. ŽNK Radomlje 10 5 1 4 25:26 16
6. Velesovo 10 4 0 6 18:31 12
7. ŽNK AH Mas Tech 10 2 0 8 7:63 6
8. ŽNK Krka 10 1 0 9 1:38 3
9. ŽNK Preša Slovenj Gradec 10 0 0 10 5:63 0

Liga deklet U-17 13/14
Lestvica po odigranem 9. krogu, 2.11.2013 1. Slovenska ženska nogometna liga 13/14 

Lestvica po odigranem 11. krogu, 17.11.2013

Zgornja vrsta: Ana Šumah, Manja Rebolj, Kaja Šarlah, Tara 
Komatar, Irena Zupan, Petra Zalaznik, Nina Ekić, Ana Černelič, 
Klara Rudič, Neža Razpotnik
Spodnja vrsta: trener Meho Bašić, Neva Kumalič, Maruša Jereb, 
Pia Slana, Katarina Jagarinec, Barbara Bavčer, Klara Rahne, 
Tija Vrhovnik, Larisa Žejen, Anja Blažič
Manjkajoče igralke: Katarina Gadnik, Eva Poglajen, 
Aldiana Salanović, Katarina Grad

v ekipi. Zahvalil bi se tudi vodstvu kluba za omogočene dobre 
pogoje in nemoteno delo, kakor tudi vsem staršem, ki so nam 
vedno v podporo.

Zgornja vrsta: trener Milomir Mandić, Larisa Žejen, 
Polona Gerjol, Sonja Čevnik, Simona Bračun Rok, Adrijana 
Bogolin, Petra Kočevar, Katarina Gadnik
Spodnja vrsta: Manca Jereb, Larissa Šoronda, Katarina Babić, 
Adriana Obrovac, Teja Breznik, Monika Boh, Maruša Jereb, 
Barbara Kralj, Kaja Šarlah, Urška Murovec
Manjkajoče igralke: Romana Rojc, Ana Bucik, Monika Hadžič, 
Amela Šabotič, Pamela Begić, Marika Prošek, Neža Bizjak, 
Andreja Babić, Lara Ivanuša, Nina Predanič, Katarina Pogačar, 
Petra Sršen, Sara Jerebic, Mateja Jazbar

nosilk znotraj ekipe. Verjamemo, da so dekleta na pravi poti, o čemer 
pričajo tudi rezultati. Dekleta pa niso le rezultatsko uspešna, ampak 
tudi izredno priljubljena, saj si srečanja naše članske ekipe venomer 
ogleda lepo število gledalcev.
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Januar 05.01
13.01
13.01
11.01

PRIČETEK DEKLIŠKE IN ŽENSKE ZIMSKE FUTSAL LIGE
ZAČETEK PRIPRAV KADETOV, MLADINCEV, ČLANOV 
ZAČETEK PRIPRAV DEKLET U17 in ČLANIC
NADALJEVANJE ZIMSKE LIGE U-13 in U-15

Februar 01.02
06.02
10.02
14. - 17.02

FINALE DEKLIŠKE IN ŽENSKE ZIMSKE FUTSAL LIGE
ZAČETEK TEKEM MED OŠ
ZAČETEK IZVAJANJA NALOG ZA ŠPORTNO ZNAČKO NOGOMETAŠA
PRIPRAVE ŽNK RADOMLJE V VRSARJU

Marec 08. in 09.03
15.03
22.03
22.03
22. in 23.03
30.03

ZAKLJUČEK ZIMSKE LIGE U-13, U-15
PRIČETEK TURNIRJEV MLAJŠIH SELEKCIJ IN ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA 2.SNL
PRIČETEK TURNIRJEV MLAJŠIH SELEKCIJ
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA SEZONE 2.SKL/SML
UKI CUP 2014 (dekliški vikend turnir za selekcije U11, U13 in U15)
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA SEZONE SŽNL

April 05.04
05.04
13.04
30.04

IGRALNI DAN ZA NAJMLAJŠE, KI VADIJO V OŠ 
PRIČETEK TURNIRJEV DEKLIC U13 IN ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA DEKLET U17
PRIČETEK TURNIRJEV DEKLIC U15
TRADICIONALNO 1. MAJSKO KRESOVANJE

Maj 01.05
03. in 04.05

31.05
31.05

TRADICIONALNA 1. MAJSKA TEKMA
CORDIAL CUP WEEKEND 
(kvalifikacijska turnirja za pot v Kitzbühel za selekciji U11 in U13)
KONEC PRVENSTVA 2.SNL
KONEC PRVENSTVA DEKLET U17

Junij 01.06.
06. - 09.06
07.06
07. in 08.06
08.06.
14.06.
21.06
22.06
30. - 04.07

ZAKLJUČNI TURNIR TEKMOVANJA DEKLIC U15
FINALNI TURNIR CORDIAL CUP V KITZBÜHELU
ZAKLJUČNI TURNIR TEKMOVANJA DEKLIC U13
KONEC PRVENSTVA 2.SKL/SML
KONEC PRVENSTVA SŽNL
ZAKLJUČNI TURNIR TEKMOVANJA MNZ LJUBLJANA, SELEKCIJE U8, U9 IN U10
ZAKLJUČEK SEZONE - MLADINSKI POGON
ZAKLJUČEK SEZONE - ŽNK RADOMLJE
Z NOGOMETOM NA POČITNICE – TABOR NK RADOMLJE

Julij 14.07
28.07

ZAČETEK PRIPRAV NA NOVO SEZONO SKL/SML
ZAČETEK PRIPRAV NA NOVO SEZONO U13 IN U15, DEKLETA U17 in ČLANICE

Avgust 11. - 16.08

11. - 17.08
23. in 24.08
23. in 24.08
30.08

LETNE PRIPRAVE DEKLET IN NOGOMETNI KAMP ZA DEKLICE ŽNK RADOMLJE 
(OŠ in Športni park Radomlje)
PRIPRAVE NK RADOMLJE NA ROGLI
ZAČETEK PRVENSTVA KADETI, MLADINCI
ZAČETEK PRVENSTVA DEKLETA U17 IN SŽNL
ZAČETEK PRVENSTVA MLAJŠE SELEKCIJE

September 07.09
15.09

ZAČETEK PRVENSTVA DEKLICE U13 IN U15
ZAČETEK NOGOMETNEGA KROŽKA NA ŠOLAH

Oktober 27.10 KONEC JESENSKEGA DELA ZA DEKLICE U13, U15 IN DEKLETA U17

November 15.11. in 16.11
15.11. in 16.11
22.11

KONEC JESENSKEGA DELA ZA DEKLICE U13, U15 IN DEKLETA U17
KONEC JESENSKEGA DELA TEKMOVANJA V MNZ LJ in 2. SNL
ZAČETEK ZIMSKE LIGE U13, U15

December 20.12 ZAKLJUČEK 1.DELA ZIMSKE LIGE, KOLEDARSKEGA LETA IN PRAZNIČNI ČAS

Ne pozabite...Interaktivno

Koledar dogodkov 2014

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. 
natisnete in dostavite oz. v klubu izpolnite 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 

                                                                                                                 

Večina stvari povezanih z radomeljski moškim in 
ženskim nogometom se sicer dogaja na in ob igriščih, 
veliko novic, fotografij, videev in ostalih informacij pa 
najdete tudi na naših spletnih straneh in družabnih 
omrežjih Facebook in Twitter.

OBIŠČITE NAS:
NOGOMETNI KLUB RADOMLJE: 
www.nk-radomlje.si, 
www.facebook.com/nkradomlje

ŽENSKI NOGOMETNI KLUB RADOMLJE:
www.znk-radomlje.si 
www.facebook.com/ZNKRadomlje

ŠPORTNI PARK RADOMLJE: 
www.sportniparkr.si
www.facebook.com/SportniParkRadomlje
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NOGOMETNI KLUB RADOMLJE IN ŽENSKI NOGOMETNI KLUB RADOMLJE
BILTEN 2013/14

UREDNIK: Uroš Juračič. BESEDILA: Uroš Juračič, Matjaž Marinšek, Aleš Golob, Dušan Balutto, Luka Anžur, Matjaž Obrstar, Andraž Pustotnik, Robi Zorec, Asad Alilović, 
Adrijana Bogolin, Romana Rojc, Peter Kristan, Meho Bašić. LEKTORIRANJE: Katja Rezman. FOTOGRAFIJE: Toni Iglič, Rok Zore, Lado Vavpetič, Frane Komatar, Aleš Zore, 

osebni arhivi. OBLIKOVANJE: Sergej Mostnar. TISK: Fotolito Dolenc. NAKLADA: 1.000 izvodov. Prva izdaja, prvi natis.

Radomlje, december 2013
www.nk-radomlje.si, klub@nk-radomlje.si, www.znk-radomlje.si, info@znk-radomlje.si, www.sportniparkr.si, info@sportniparkr.si

Robert Markič s.p.

KOSEC MIHA S.P.


