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Predsednik NK Radomlje
Matjaž Marinšek

Spoštovani nogometni 
prijatelji,
če bi me pred osmimi leti, ko sem začenjal z delom v našem 

klubu, nekdo vprašal ali je cilj, da bomo kdaj igrali v prvi 
ligi, bi mu zanesljivo odgovoril: »Nikakor ne, saj nimamo 

pogojev. Delali bomo po svojih najboljših močeh, verjetno pa je 
tretja, morda kakšno leto tudi druga liga naš največji domet.«
Danes pa smo res v Prvi ligi. Sanjsko in neverjetno. Radomlje, ki imajo 
skupaj z okolico 5000 prebivalcev, igrajo v prvi ligi… Izkoristili smo 
priložnost in poskusili. Čeprav je kdaj težko in se imamo še veliko za 
naučiti, nam ni žal, da smo se lotili tega izziva. Celotna Slovenija zdaj 
ve za palčka iz Radomelj, ki igra z Mariborom, Olimpijo in Domžalami. 
Postali smo nekdo na nogometnem zemljevidu in trdno sem 
prepričan, da bo to za prihodnost kluba dobro in da bomo po tej 
izkušnji še močnejši klub. Pomembno je, da sledimo svoji filozofiji in 
da delamo tiste stvari, ki smo si si jih postavili za cilj, ko smo začenjali.
Ob tej priložnosti moram najprej pohvaliti fante, ki so se uvrstili v 
prvo ligo in njihovo vodstvo. Veste, ni jim lahko. V nasprotju z vsemi 
drugimi ekipami v elitni druščini, si mi profesionalizma ne moremo 
privoščiti. Fantje igrajo za skromne potne stroške in dopoldne delajo 
ali pa študirajo. V nedeljo pa morajo na igrišču igrati proti vrhunskim 
igralcem, ki jim je nogomet življenje in razmišljajo samo o tem. In 
ti naši fantje nas niso osramotili. Čeprav nam manjka, da bi na vsaki 

tekmi lahko konkurirali za točke, smo vseeno nabrali nekaj 
točk, remizirali z Mariborom in večino 
tekem izgubili z golom ali dvema razlike. 

Fantje, čestitam in ponosen sem na vas! 
Gremo naprej in zavedajte se, da se vsaka 

izkušnja, ki jo pridobite na tem nivoju, nalaga 
in da postajate boljši nogometaši in bolj široki 

ljudje. Izkoristite priložnost, saj ste vendarle 
med tistimi 200 igralci, ki lahko uživa v igranju 

v Prvi ligi.
Čestitke Dejanu Djuranoviču in njegovim 

pomočnikom. Ko je Dejan prihajal v Radomlje, 
smo za cilj postavili obstanek v drugi ligi in 

vzgajanje mladih fantov, ker smo v preteklih dveh 
sezonah popolnoma pomladili ekipo in zmanjšali 

proračun za več kot polovico. Na koncu prvenstva 
pa smo zaostali samo za Dobom in bili povabljeni 

med elito. Dejan, čestitam ti za odlično vodenje 
ekipe, nove poglede in strokovno nogometno delo. 

Najbolj pa v klubu cenimo tvojo odprtost in korektnost do vseh 
deležnikov, ki soustvarjajo radomeljsko nogometno pravljico.
Hvala lepa Urošu, Aleku, Mitji, Janezu, Nataši, pobiralcem žog, 
trenerjem, staršem in veteranom. Uspelo nam je, na prostovoljni bazi, 
pripraviti vse potrebno za najzahtevnejše tekmovanje in vse naše 
tekme so bile, tudi po oceni NZSja organizirane odlično in nikoli se v 
organizacijskem smislu ni poznalo, da smo novinci v ligi. Tudi sosedje 
iz NK Domžale, občina Domžale in Zavod za šport so nas lepo sprejeli 
in tudi njim pripadajo zasluge, da smo speljali zadevo.
Hvala lepa sponzorjem in donatorjem, ki nam stojite ob strani. Vem, 
da ni lahko in da tudi vi težko režete svoj kruh, zato smo v klubu 
toliko bolj hvaležni vsake pomoči in prepričan sem, da bomo speljali 
zadevo do konca.
Ne morem pa mimo navijaške skupine Mlinarji. Res kapo dol in 
globok priklon. Ko ste v drugem kolu razvili zastavo v Ljudskem vrtu 
in celo tekmo organizirano in s srcem navijali za naše, ste Sloveniji 
pokazali, da ste nekaj posebnega in prav zaradi vas, si najbolj želim, 
da bi vas fantje v nadaljevanju prvenstva nagradili s kakšnim golom 
več in s kakšno točko ob pravem času, ki nas bo držala v borbi za 
obstanek. Zaslužite si to in ostanite takšni kot ste.

Ob koncu uvodnika pa mogoče še najbolj pomembno sporočilo. 
Prva liga je izziv in dajmo uživati v njej. Vendar pa nikoli ne smemo 
odstopiti od tistih usmeritev, ki smo si jih postavili, ko smo začenjali. 
Moramo skrbeti, da se bo naš Športni park razvijal naprej, da bomo 
pravilno in strokovno delali z mladimi in najbolj pomembno, da bo 
klub imel dušo, ki jo ima danes. Nič hudega, če nas nekega dne ne 
bo več v Prvi ligi, če starejšim dečkom, kadetom in mladincem ne 
uspe priti v najvišji rang tekmovanja, če bomo na Cordial cupu izpadli 
v prvem delu… Pomembno je, da klub gradimo na vrednotah, ki 
v današnjem svetu izginjajo, da vzgajamo mlade fante in dekleta 
v vsestranske, poštene športnike in predvsem zdrave osebnosti. 
Moramo paziti na to, da se v klubu vsi in vsak posameznik, počutijo 
dobro. Naše poslanstvo presega tudi največje rezultatske dosežke in 
to naj bo sporočilo za prihajajoče se leto in naprej.

Srečno in zdravo v Novem letu !
Predsednik NK Radomlje

Matjaž Marinšek
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Kdaj je padla odločitev za nakup športnega parka?
Spomnim se, da sem hodil v prvi razred osnovne šole, ko se je 
formiral klub NK Radomlje in se je igrala prva tekma na novem igrišču 
(Kočarjevem travniku).Takrat sem kot pionirček tudi sam začel igrati 
nogomet in ga igral v mladinskih selekcijah NK Radomlje.
Kasneje ni bilo več časa in verjetno volje za nogomet, ker sem se začel 
ukvarjati s poslom, selitev v Mengeš, družina, ... Vendar je bila ljubezen 
do nogometa vseskozi prisotna. Z družino smo se preselili nazaj na 
Škrjančevo in otroci so začeli v Radomljah igrati nogomet. Če se ne 
motim pri istem trenerju, Tonetu Završanu, kot sem sam začel kot 
šestletnik.
Vsak starš, ki vozi otroke na trening in spremlja tekme ve, da to pomeni 
veliko časa preživetega ob igrišču, ki je bilo takrat samo eno in večkrat 
blatno, brez trave. Večkrat smo se pogovarjali kako bi izboljšali pogoje 
za igranje nogometa. Ideja je bila, da če že karkoli investiram potem 
moram vedeti komu in zakaj. Pozanimal sem se in poiskal lastnika, ki je 
po denacionalizaciji dobil vrnjeno zemljišče. Dogovorila sva pogoje in 
kupil sem sedanje območje parka. V začetku sem imel namen zgraditi 
samo še eno travnato igrišče na sedanji lokaciji igrišča z umetno travo.

Kako, da ste se potem odločili drugače?
V tistem času je postal predsednik kluba Matjaž Marinšek, ki je imel 
polno idej s klubom, kot tudi parkom. Formirala sva solastniško 
podjetje Športni park R d.o.o., ki je postal lastnik zemljišča in določila 
investicijsko idejo širitve. V naslednjih letih sva z lastnimi sredstvi 
investirala do faze, kot danes vidite park. Celoten projekt predvideva 
tudi nov stadion s tribunami in ostalimi potrebnimi prostori za 
igranje na prvoligaškem nivoju.

Se pravi lahko pričakujemo tudi izgradnjo stadiona?
Investicijska vrednost stadiona je kar velik zalogaj, prevelik za izvedbo 
z lastnimi sredstvi. Iščemo možnosti v povezavi z občino, kako priti 
do vsaj enega dela sredstev na republiški oziroma evropski ravni, 
vendar trenutno praktično ni nikakršnih možnosti, niti se kažejo v 
bližnji prihodnosti.

Intervju Metod Cerar,
solastnik Športnega parka Radomlje, 
direktor kluba in podjetja KALCER d.o.o.

Gremo naprej, ker nismo še 
niti na pol poti

Kako naprej?
Potrebno bo poiskati druge vire. Na svetovni nogometni ravni 
se obračajo ogromni zneski, mogoče se pa najde kdo, ki bi bil 
pripravljen vlagati v slovenski nogomet.
Radi bi sodelovali z vsakim, ki je pripravljen vlagati, seveda po 
dogovoru z nami in pod našo kontrolo. Namen kluba in parka mora 
ostati za kar je namenjen, to je vzgoja in usmeritev otrok v šport. To 
ne pomeni, da otroci samo hodijo na treninge » v varstvo«, temveč se 
učijo tekmovati in zmagovati. S prvo ekipo, kot tudi z mladinci, kadeti 

in mlajšimi želimo igrati v prvih ligah na najvišjem nivoju. Pogoje 
za vadbo in treninge imamo dobre. Mislim, da razen v Kidričevem 
nimajo nikjer treh igrišč z naravo in dveh z umetno travo. Če nam 
uspe zgraditi še stadion, se bomo pa lahko primerjali s centrom NZS, 
ki so ga pred kratkim začeli graditi na Brdu pri Kranju.

Da vse poteka, kot je potrebno, so za vzdrževanje parka 
najverjetneje potrebna kar velika sredstva...
Ja res je, vse se začne in konča pri denarju. Vendar ti tudi to ne 
pomaga, če tega nimaš rad, če recimo to ni tvoj hobi, če ni veselja 
ker si nekaj zgradil, če ni zadovoljstva ob pogledu na otroke ki 
trenirajo. Upam da bomo zdržali. Potrebno je vedeti, da plačujemo 
vse komunalne stroške sami, le-ti pa v zimskih mesecih (topla voda, 
reflektorji) znašajo čez 2.000,00 EUR/mesečno. Če omenim še ostale 
stroške vzdrževanja (urejanje igrišč in okolice, čiščenje garderob), je 
mesečni strošek v povprečju preko 5.000,00 EUR. Večino denarja za 
vzdrževanje parka donira naše podjetje. Ob tej priliki se zahvaljujem 
vsem sodelavcem s katerimi ustvarimo rezultat, da si lahko to 
privoščimo.

Vse gostujoče ekipe se veselijo igranja v Radomljah
Park se trudimo imeti urejen in čist, za kar gre zahvala vzdrževalcem. 
Da ni samo živahno, temveč tudi malo bolj prijetno, pa našemu 
gostincu.

Kako vidite park v prihodnosti?
Gremo naprej, ker nismo niti še na pol poti. Da bi sedaj prenehali 
po vsem vložku, bi bilo škoda. Poizkušali bomo dogovoriti z občino, 
da nam na nek način nadomesti vsaj komunalne stroške. Mogoče 
se v bodoče kaj spremeni in bo realna možnost skupaj z njimi, v 
neki obliki partnerstva, vendarle pridobiti kakšna evropska sredstva 
za izgradnjo stadiona. Predvsem pa mora klub tekmovati, kajti 
nič ne pomaga, da imamo urejen in lep park, če ni obiskan. Klub 
mora tekmovati z vsemi selekcijami in se poizkušati prebiti čim 
višje, da bomo zanimivi za sponzorje. Park kot tak ni in ne more biti 
dobičkonosen, lahko pa pripomore, da tak postane klub. Mislim, da 
smo na dobri poti in bo Matjaž zdržal vsaj še deset let in več.

U.J.
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Intervju Dejan Djuranović

Prva liga je 
nova izkušnja 
za vse
Dejana Djuranovića poznavalcem nogometa ni potrebno 

posebej predstavljati. Po bogati igralski karieri, kjer 
je naslove državnega prvaka osvojil z Olimpijo in 

Mariborom, je odšel v trenerske vode. Njegova prva preizkušnja 
v članski konkurenci so bile prav Kalcer Radomlje, ki jih je kmalu 
pripeljal do največjega uspeha kluba v zgodovini - do igranja v 
prvi ligi. 

Po bogati igralski karieri ste začeli s trenersko. Kako prenašate 
vse te izkušnje, ki ste si jih pridobili kot igralec, na vaše 
trenersko delo?
Skozi igralsko kariero sem se naučil marsikaj, kar lahko danes 
uporabim pri treniranju. Pridobljene igralske izkušnje lahko uporabiš 
pri marsikaterem delu v nogometu po končani karieri. Vseeno pa 
ostaja razlika, saj moraš na stvari gledati iz drugačne prespektive. 
Med igralsko kariero se več ukvarjaš sam s sabo, kot trener pa moraš 
na stvari gledati širše. Razmišljati moraš o celotnem kadru, a vseeno 
izhajaš iz prejšnjih izkušenj. Ogromno stvari pobereš od trenerjev, 
ki so te trenirali skozi kariero. Nekateri so bili manj, nekateri bolj 
uspešni, a od vsakega se nekaj naučiš. Proces treniranja se iz leta v 
leto spreminja, sploh se opazi razlika v treniranju iz časa moje igralske 
kariere. Kljub vsemu pa pristop oz. odnos do dela in zahteve do 
igralcev ostajata enaka.

Kateri vaši trenerji so vam najbolj ostali v spominu in kateri so 
najbolj vplivali na vašo trenersko kariero?
V svoji karieri sem igral pod mnogimi trenerji, najbolj pa je name 
vplival Bojan Prašnikar, ki je bil najdlje časa moj trener. Treniral me 
je tako v Olimpiji kot v Mariboru in z obema smo osvajali naslove 
državnih prvakov. V času, ko sem igral pri Izoli, me je treniral Lučo 
Pertič, ki je izreden trener in pri njem sem se naučil marsikaj. Name 
je vplival tudi Matjaž Kek, ki je bil v Mariboru sicer moj soigralec. Že 
takrat je bil zelo organiziran in študiozen ter tudi velik profesionalec, 
kar se mu je obrestovalo v bogati trenerski karieri. Veliko sem se 
naučil tudi od Slaviše Stojanovića in Martina Magistra, ki sta delovala 

v Domžalah, ko sem bil tam član strokovnega štaba. Sploh slednji me 
je veliko naučil o nogometu in sami pripravi moštva. Vsi ti so pustili 
velik pečat v moji karieri in mnogokrat mi njihovi nasveti pridejo prav 
pri delu.

Kako ste v trenerskem štabu izkusili ta preskok med drugo in 
prvo ligo?
Ko smo se odločili za tekmovanje v prvi ligi, smo vedeli, da je to 
v vseh pogledih višji nivo. Od organizacije tekem, prek stadionov, 
na katerih igraš in do tistega, kar je najbolj ključno za nas - stanje 
zelenic in kvalitete nasprotnikov. Vedeli smo, v kaj se spuščamo in 
komu bomo v ligi konkurenčni. Če se ozrem nazaj, sem ob prihodu 
v klub začel delati s fanti, ki so v drugi ligi nastopali šele dve sezoni, v 
katerih so se borili za obstanek. Lani pa nam je uspel ta velik preskok, 
da smo prišli v položaj, kjer smo danes. V to smo šli s pogoji, kakršne 
smo imeli in ki smo si jih lahko privoščili. V operacijo prva liga smo 
šli s kadrom, ki si je to priboril na igrišču, skozi jesenski del pa se 
je izkazalo, da smo na tem mestu, kjer smo nekako pričakovali, da 
bomo. Naši cilji in apetiti so večji, poskusili bomo osvojiti več točk, 
ampak ne smemo biti preveč razočarani, če nam ne uspe. To je 
trenutno naše realno stanje, a bomo še naprej ambiciozni in bomo 
poskusili iztržiti več.

Prva liga je nova izkušnja za večino igralcev. V času zimskega 
premora bodo imeli igralci čas za premislek in oceno. Jim bo 
zaradi tega spomladi kaj lažje?
Prva liga je nova izkušnja za vse, še posebej za igralce. Ostalim v 
klubu pa bo dal ta jesenski del uvid v to, kam kdo sodi oz. kako lahko 
funkcionira v ligi. Prišlo bo do skupne analize, poleg tega pa bo 
vsak pri sebi analiziral, kako se je videl v tem delu sezone, kako se je 
obnesel, kaj je čutil ipd. Vse te izkušnje, ta minutaža, ki so jo igralci 
prebili na igrišču, pa jim bodo nedvomno pomagali spomladi. Iz tega 
bodo lahko potegnili marsikaj, da se bodo še bolj prilagodili nivoju 
igranja v prvi ligi. Vsak igralec mora imeti ambicijo, da bo iz treninga 
v trening, iz tekme v tekmo boljši, ta premor pa bo za vsakega 
od njih dobrodošel, da bo lahko ponotranjil svoje izkušnje in jih s 
pridom uporabil v nadaljevanju sezone. Prostor za napredek namreč 
vedno obstaja. Potrebno je biti vztrajen in delaven, tako v fizičnem, 
taktičnem in psihičnem delu, pri stvari pa moraš biti s čisto glavo. V 
tem primeru možnost za napredovanje vedno obstaja.

Igrali ste v klubih, ki izhajajo iz večjih okolij, Radomlje pa so 
manjši kraj. Kako se to pozna v delu kluba, pri navijačih ipd.?
Dejstvo je, da Radomlje v primerjavi z naštetimi klubi izhajajo 
iz majhne sredine. To se pozna predvsem pri kadrovski sestavi 
kluba. Vseeno pa imamo dobre pogoje za delo, kar se tiče 
igrišč in tudi relativno dober odziv okolja. Radomlje v tem 
pogledu so nogometna sredina in imajo svoje privržence, a jih 
je težko primerjati z ekipami iz večji krajev, ki imajo tudi boljšo 
infrastrukturo. Maribor pa je glede teh pogojev tako ali tako razred 
pred Olimpijo in Domžalami, kaj šele pred nami. Vseeno pa so vsi v 
klubu zelo pozitivno naravnani, sploh predsednik Matjaž Marinšek 

in direktor Metod Cerar. Oba sta izredno ambiciozna, a v tej svoji 
ambicioznosti tudi realna. Vsi v klubu bi si želeli boljših rezultatov, 
a obenem cenijo dejstvo, da so Radomlje v prvi ligi in kaj se je 
zgodilo v tem delu sezone. Ne smemo postati nerealni v svojih 
željah, v realnosti pa moramo Radomlje narediti iz sezone v sezono 
boljše in bolj konkurenčne ostalim klubom. To pomeni, da bi v 
klubu aktivirali čim večji krog ljudi, razširili strokovni štab, izboljšati 
možnost selekcioniranja, povečati finančne zmožnosti, pripeljati 
kakega igralca več... Tako bo klub postal še bolj konkurenčen 
oziroma po željah tudi stabilen prvoligaš.

Kako pa kot bivši igralec Maribora doživljate uspehe ekipe? 
Nenazadnje so se po petnajstih letih spet uvrstili v Ligo Prvakov.
Na stvari gledam vedno pozitivno, sploh na nogomet. V 
slovenskem nogometu delamo v težkih pogojih, tako da so ti 
rezultati fenomenalni. V vseh teh letih od osamosvojitve naprej 
so bili v evropskih tekmovanjih doseženi odlični rezultati naših 
ekip, najprej Olimpija, nato Primorje in kasneje Maribor. Zdajšnja 
generacija Maribora, ki je tri leta zapored nastopala v Ligi Evropa, 
letos pa je ta dosežek še nadgradila z uvrstitvijo v Ligo Prvakov, pa 
je sploh naredila odličen rezultat. Kot aktiven akter v nogometu 
sem vesel in tudi ponosen na vse te dosežke in vedno navijam za 
vse naše predstavnike v Evropi. Želim si, da bi bilo tako uspešnih 
klubov čim več, saj vem, koliko mi vsi, ki delamo v slovenskem 
nogometu, vlagamo v to. Mislim, da je to želja vsakega, ki deluje v 
slovenskem nogometu. Vsi si namreč želimo, da bi bila nogometna 
panoga v Sloveniji čim bolj uspešna in da bi se čim bolj razvijala.

Aleksander Stefanović

6 7

NK Radomlje NK Radomlje



Intervju Matic Gorza,
vodja navijaške skupine Mlinarji

Če bo šlo tako naprej, 
bomo enkrat zaigrali v Ligi 
prvakov!

Zgodba Mlinarjev se začne leta 2009, ko so se dekleta in 
fantje prvič združili kot navijaška skupina za tekmo proti 
večnemu rivalu Roltek Dobu. V teh petih letih je šla skupina 

skozi marsikatero izkušnjo, nenazadnje so svojo ekipo spremljali 
na popotovanju iz tretje v prvo ligo. A pustimo preteklost in se 
raje osredotočimo na sedanjost ter prihodnost. Vodja navijaške 
skupine Matic Gorza nam je v intervjuju zaupal nekaj podrobnosti 
o organiziranem navijanju v prvi ligi, o gostovanjih, ravnanju 
policije in občutkih po končanem jesenskem delu sezone. Mlinarji 
so dvanajsti igralec Kalcer Radomelj v prvi ligi, prav tako pa se 
udeležujejo tekm članske B ekipe in tekem ŽNK Radomlje, čeprav 
ne tako zvesto, kot ekipo v prvi ligi. »Prva liga je le prva liga,« je 
dejal Matic.

Kaj prva liga pomeni za Mlinarje?
Prva liga so sanje vsakega navijača, sploh za navijače iz majhnega 
kraja, kot so Radomlje. V prvi ligi predstavljamo sebe in Radomlje, kar 
je velika čast. Vsi smo čakali na to, saj imajo klubi v prvi ligi organizirane 
navijače, kar z navijaškega stališča daje tekmam dodaten čar.

Kako se to pozna pri organizaciji skupine in navijanja na samih 
tekmah?
Sama organizacija je na višjem nivoju kot v drugi ligi. Na tekmah 
moramo biti številčnejši kot prej, naredili smo transparente, 
uporabljamo zastave, naredili pa smo tudi eno veliko zastavo za 
gostovanje v Mariboru. Ideja za veliko zastavo je padla pred prvim 
gostovanjem v prvi ligi. Zastavo smo izdelali v radomeljskem 
Kulturnem domu, izdelali pa so jo Urban Klinkon, Ela Repovš in 
Matic Kržičnik.

Na začetku sezone je prva liga pritegnila mnogo ljudi. K 
Mlinarjem je prišlo kar nekaj novih navijačev in navijačic.
Mlinarji smo se pred to sezono lepo razširili, saj je prva liga pritegnila 
širok krog ljudi. K nam je prišlo kar nekaj ljudi iz okoliških krajev, tako 
da nismo več tako centralizirani kot prej.

Spremenil se je tudi način navijanja, prevzeli ste bolj
ultras način.
Posledično s prvo ligo smo prevzeli ultras način, saj slednji pomeni 
veliko bolj organiziran način navijanja. Stanje na tekmah, zastave, 
kontinuirano navijanje, transparenti... Vse to zahteva višjo stopnjo 
organiziranosti. Na začetku sezone smo bili hit prvenstva, saj smo 
kljub porazom dobro igrali, kar je pritegnilo nove člane. Rezultati 
v nadaljevanju sezone pa so na žalost prinesli tudi nekaj manjše 
zanimanje navijačev, kar se pozna na naši tribuni. Morala je padla, 
zato so se ljudje, ki niso taki ljubitelji nogometa, oddaljili. Ker pa 
smo iz majhnega kraja, se na tribuni pozna vsak član. Če bi nas bilo 
na vsaki tekmi trideset, bi to bilo idealno. S takšno številčnostjo 
na tribuni za navijače se ne more pohvaliti marsikateri večji kraj v 
Sloveniji, čeprav mi ni jasno, kako lahko pride do tega.

Kaj se je pa spremenilo zate kot vodjo navijačev?
Gostovanja v prvi ligi so veliko bolj nadzorovana kot v nižjih 
ligah. Pred vsakim gostovanjem dobim klic iz policijske postaje 

glede podrobnosti kot so številčnost navijačev, kdo nas vozi, kdaj 
je odhod in podobno. Imamo spremstvo do vhoda na stadion, 
saj imajo tudi drugi klubi navijače in se želijo izogniti vsakršni 
možnosti incidenta.

Katera gostovanja so ti ostala v najboljšem spominu?
Prvo gostovanje v Mariboru je bilo oddelano odlično, prav tako v 
Ljubljani, v Stožicah. Slišal sem, da je bilo dobro tudi gostovanje 
v Novem mestu, čeprav na slednjem zaradi obveznosti nisem bil 
prisoten. Vsaka tekma je nekako zgodba zase in vsako gostovanje je 
zanimivo na svoj način. Kar se tiče korektnosti oz. profesionalizma 
policije sta meni najljubša Ljubljana in Maribor. Navajeni so na večje 
skupine organiziranih navijačev, tako iz Slovenije kot tudi iz drugih 
evropskih držav, zato jim 20-30 Mlinarjev ne povzroča sivih las. Kot 
sem omenil, smo na nekaterih drugih stadionih že imeli izkušnjo, da 
je policija reagirala preveč agresivno, ampak navijaštvo prinese tudi 
represijo. Žal.

Kaj pa nasprotni navijači?
Imamo dve večji skupini v Sloveniji: Green Dragonse in Viole. Oboji so 
v vrhu po navijanju. Mi se moramo dokazovati na vsaki tekmi, saj smo 
novinci v prvi ligi. Čeprav so bile Viole v Ljudskem vrtu in v Športnem 
parku bolj ko ne tiho, smo mi toliko bolje in glasneje navijali. Prva 
tekma v Ljudskem vrtu je bila tudi prenašana po televiziji, zato smo 
se hoteli predstaviti v najboljši luči.

Ali manjša udeležba na tekmah predstavlja težavo pri navijanju 
in organiziranju raznih stvari?
Navijanje in ostale stvari se da organizirati kljub manjši udeležbi. 
Spomladi načrtujemo nekaj več aktivnosti pri izdelavi majic, zastav, 
transparentov... Vreme bo lepše, tekme bodo tako priložnost za 
izlet, v spomladanskem delu se moramo pokazati v najboljši luči. 
Tudi če izpademo v drugo ligo, bo super. Igrali bi na domačem 
igrišču, kar bi prineslo tudi nekaj večjo udeležbo. Vsaka tekma 
bi bila veselica, igrali bi tudi proti svojim največjim rivalom, ekipi 
Roltek Doba.

Kaj pogrešate derbije z Dobom?
Dobu na vsaki tekmi zapojemo par pesmi, tako da se še vedno v 
naših mislih. Največji derbi naj bi bil z Domžalami, saj so naši najbližji 
sosedje, čeprav nimajo organiziranih navijačev. Zato pa so tukaj 
tekme z Mariborom in Olimpijo, zanimive bodo tudi tekme z Gorico 
in Krko.

Kako predstave na igrišču vplivajo na vas?
Naše delo na tekmah je podpiranje kluba v dobrem in v slabem. Smo 
realni in vemo, da ne bomo zmagali vsake tekme. Še več, v letošnji 
sezoni vidimo predvsem poraze, kar te potolče. Nikoli nisem treniral 
nogometa, zato ne morem soliti pameti, ampak osebno vseeno 
pričakujem več borbenosti na igrišču. Kljub omenjeni podpori 
klubu v dobrem in slabem je zaradi rezultatov padec morale nekako 
razumljiv. Težko je vzdrževati isto raven navijanja, če tvoje moštvo 
izgublja s 4-0.

Tudi v Ljubljani smo izgubljali s 4-0, pa se je vaše navijanje 
slišalo vseh 90 minut.
Ljubljana je druga zgodba. Igrali smo proti Olimpiji v prestolnici, zato 
smo dali vse od sebe. Tako gostovanje se vzame kot »nekaj več«, 
kot pa domača tekma, kar je verjetno napaka. Prvič smo navijali na 
Stožicah, na tekmi Kalcer Radomelj proti Olimpiji, kar seveda ima svoj 
čar. Čeprav nas mnogo navija tudi za Olimpijo, smo navijali za klub iz 
domačega kraja, kar je zgodba zase.

Kako ocenjujete razvoj kluba?
Za tako majhen klub in kraj je smer, v katero gre klub, super. Igramo v 
prvi ligi, člansko B ekipo imamo v tretji ligi, odlični mladinci in kadeti, 
ženska ekipa... Upamo, da spomladi zaigramo bolje in se obdržimo 
v prvi ligi. Če izpademo, se bo potrebno boriti, da se vrnemo v prvo 
ligo. Igranje v le-tej je prineslo tudi novo izkušnjo za igralce, klub 
in nas, navijače. Prva liga je le prva liga. Čeprav smo bili v drugi ligi 
bolj konkurenčni, se poraja tisto večno vprašanje: je bolje biti prvi 
na vasi ali zadnji v mestu? Vseeno je bilo potrebno preizkusiti se v 
najelitnejšem tekmovanju, drugače ne bi nikoli vedeli, česa smo 
sposobni. Ekipa nabira izkušnje, potrebno bo zmagati še kakšno 
tekmo, to je pa to. Gremo v pravo smer. Če bo šlo tako naprej, bomo 
enkrat zaigrali v Ligi prvakov! (smeh)

Imate poleg navijanja v načrtu še kakšne druge aktivnosti?
Seveda, konec sezone imamo na sporedu tekmi z veterani in 
člansko ŽNK ekipo, sploh težko čakamo obračun s prvimi. Te tekme 
so postale že skorajda stalnica, po tekmi pa sledi piknik, ki ga plača 
poražena ekipa. Nedvomno bo organizirana tudi zabava Mlinarjev, 
a bo to verjetno na sporedu šele spomladi, mogoče tudi kakšna 
decembrska zabava. Bomo videli.

Imaš kakšno sporočilo za naše bralce?
Preprosto - hodite na tekme in navijajte za Radomlje.

Aleksander Stefanović
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Mladi upi: Luka Cerar

Treba je trdo 
delati

Luka Cerar je v letošnji sezoni stalni član prve enajsterice 
Radomelj v Prvi ligi. Trener Dejan Djuranović je v jesenskem 
delu večkrat poudaril, da so njegovi izbranci šli iz osnovne 

šole na fakulteto. Moštvo je na dnu lestvice, igralci pa so pridobili 
pomembne izkušnje za spomladanski del. Luka je sin Metoda 
Cerarja, lastnika in direktorja podjetja Kalcer, ki je bil večkrat 
uvrščen na lestvico stotih najbogatejših Slovencev. Zelo si želi 
uspeti v nogometu, rad bi imel uspešno profesionalno kariero. 
Najprej si želi veliko igrati v Prvi ligi, dolgoročni cilj pa je tudi 
kakšen klub v tujini. 
»V jesenskem delu smo štiri tekme odigrali zelo dobro in takrat 
tudi osvojili točke. Vse nam je steklo. Izkoristili smo svoje priložnosti 
in nismo delali napak. Na ostalih tekmah nismo igrali slabo, a 
malenkosti so odločale. Če v Prvi ligi nisi maksimalen, te nasprotnik 
hitro kaznuje. Žal mi je predvsem tekme proti Krki v Novem mestu. 
Bili smo boljši tekmec in morali bi zmagati. Žoga nikakor ni hotela v 
mrežo, zapravili smo številne priložnosti. Vsekakor bi lahko našli še 
kakšno drugo tekmo, ko bi lahko osvojili vsaj točko, pa smo na koncu 
ostali praznih rok,« je jesenski del prvenstva ocenil Cerar, ki je odigral 
prek 1.200 minut. 
Radomljani so v lanski sezoni v drugi ligi zaostali za Roltek Dobom, 
ki pa se ni odločil za igranje v elitni druščini. V Radomljah so sprejeli 
velik izziv. »Ritem je v Prvi ligi popolnoma drugačen. Vsekakor bi se 
lahko borili za obstanek vse do konca, morda bi v spomladanskem 
delu prav prišla še kakšna okrepitev. Do konca je še pol sezone 
in nismo še odpisani. Spomladi bomo morali igrati precej bolje. 
Prepričan sem, da bi nam bilo drugo leto v Prvi ligi precej lažje, letos 
se je bilo potrebno privaditi na ta nivo igre. V primeru izpada v drugo 
ligo bi se takoj naslednje leto znova borili za preboj nazaj med elito. 
Vodilni v klubu se zelo trudijo, omogočajo nam dobre pogoje,« je 
pojasnil Luka, ki se želi uveljaviti v Prvi ligi: »Moj cilj je igrati v Prvi ligi 
tudi v naslednjih sezonah. Če bi se izkazal, bi se želel preizkusiti tudi v 
kakšni drugi ligi v Evropi. Treba je trdo delati.«
V Radomljah je tako v moškem kot v ženskem klubu zelo priljubljena 

Barcelona, tudi Luka je navijač katalonskega giganta. »Barcelona ima 
najboljšega igralca na svetu vseh časov po mojem mnenju, za njih 
navijam že celo desetletje. Za Katalonce sem navijal tudi v časih, ko 
niso imeli tako dobrih izidov in tako izjemnega moštva. Lionel Messi 
je vsekakor moj idol. Všeč so mi mojstri z žogo na sredini igrišča, 
ideologi igre. Zelo všeč so mi tudi Andres Iniesta, Mesut Özil in David 
Silva,« še pravi vezist s številko 20. 

V letošnjem letu smo v nogometnem klubu Radomlje ponovno 
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, 

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!

ki 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 50 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.

Oči so mu kar lesketale, ko je razlagal o obisku 
tekme na Allianz Areni v Münchnu, kjer je gostovala 
Barcelona: »Ogledal sem si tekmo med Bayernom in 
Barcelono na Audijevem pokalu julija lani. Bavarci so 
zmagali z 2:0, vzdušje je bilo odlično. Takrat sem tudi 
kupil dres Thiaga Alcantare, ki je ravno prestopil iz 
Barcelone v Bayern. Želel bi si igrati pred toliko gledalci. 
Motivacija mora biti vedno prisotna, na tekmi proti Krki 
nas je gledalo le 200 gledalcev, a vseeno moraš iz sebe 
iztisniti maksimum. Na tekmah Prve lige bi lahko bilo 
več gledalcev. Morda bi morali imeti kakšne posebne 
akcije, da bi privabili večje število ljudi na stadione v 
Sloveniji.« 
Metod Cerar, lastnik podjetja Kalcer, ki se je iz 
dejavnosti montaže spuščenih suhomontažnih stropov 
prelevilo v enega vodilnih prodajalcev suhomontažnih 
izdelkov in ki s skladiščnimi prostori ter izobraževalno 
dejavnostjo želi zagotavljati čim boljši servis prodaj, pa 
je sina usmeril v šport.
 »Nogomet sem začel igrati pri sedmih letih v 
Radomljah, od 13. leta naprej sem igral za Domžale. 
Oče je vedno govoril, da je nogomet lahko najboljša 
služba. Želim uspeti v nogometu in tudi zaslužiti, 
vsaj toliko, da bi se lahko s tem preživljal. Zanima me 
profesionalna kariera tudi v naslednjem desetletju,« je 
še dodal Luka, ki ima dva brata. Oba sta včasih igrala 
nogomet, a zdaj ne več tako resno. Starejši brat je 
bil nekaj časa pri Domžalah, mlajši pa je trenutno v 
Mengšu v peti ligi.

A.G.
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Intervju s predsednikom NK Radomlje – 
Matjažem Marinškom

Čeprav smo palček med 
velikani, smo dosegli veliko 
in gremo naprej
Gospod predsednik, po zgodovinskem uspehu članskega 
moštva, ki se je uvrstilo v Prvo ligo, se verjetno strasti umirjajo. 
Kakšno je stanje v klubu in kako ocenjujete jesenski del 
prvenstva?
V jesenskem delu prvenstva se je dogajalo točno to, kar smo 
pričakovali. Če se spomnite izjav pred začetkom tekmovanja, sem 
vedno govoril, da bomo sigurno osvojili nekaj točk, da bomo 
organizirani in poskušali igrati, da se ne bomo sramotili, da pa bo 
obstanek v društvu najboljših zelo težko dosegljiv. Res se je do 
sedaj vse odvijalo po teh napovedih. Stanje v klubu je stabilno. Vsi 
se zavedamo, da je to realnost, vseeno pa obstaja nekaj grenkega 
priokusa, ker smo prikovani na dno lestvice. Pomembno je samo 
to, da nas bo ta izkušnja okrepila in da bomo vsi skupaj samo še 
napredovali.

Kakšni so cilji v nadaljevanju prvenstva? Ali boste poskušali 
okrepiti ekipo in se boriti za obstanek v društvu najboljših?
To je dobro vprašanje in v tem trenutku moram reči, da še ne vem 
odgovora. Vsi igralci, ki so izborili igranje v Prvi ligi, so dobili priložnost 
in držali smo besedo. Imamo dve možnosti. Ena je, da se sprijaznimo 
z dejstvom, da takšni kot smo, ne moremo konkurenčno igrati na 
tem nivoju, kar pomeni, da bi že v spomladanskem delu prvenstva 
pripravljali ekipo za prihodnjo sezono in igranje v drugi ligi. Po drugi 
strani pa menim, da nismo toliko slabši in da bi s 3-4 izkušenimi 
igralci lahko tudi naredili preobrat in se borili za obstanek. Po koncu 
jesenskega dela se bomo pogovorili s strokovnim vodstvom in igralci 
ter se nato odločili kako naprej.

Ali ste zadovoljni s pristopom igralcev, ki so ga demonstrirali v 
dosedanjem delu prvenstva? 
Absolutno. Fantje so dali vse od sebe in prav ničesar jim ne 
moremo zameriti. Zavedati se moramo, da je preskok velik in da 
vsako tekmo igrajo proti profesionalnim ekipam, ki imajo nekajkrat 
večje proračune od nas. Konkurenti v prvi ligi razmišljajo samo o 

nogometu in prav v tem je razlika. Rabimo čas in tekme. Prepričan pa 
sem, da bodo ti fantje še napredovali. Dejan pogosto pove, da fantje 
na treningih delujejo vsaj tako dobro, kot večina igralcev drugih 
klubov. Težava je le v tem, da še niso popolnoma preklopili v glavi. 
Lahko, fantje – zmorete!

Kako pa stoji klub v finančnem smislu? Vidimo, kakšna je 
situacija v državi in zelo verjetno se vsi, ki delujete v športu, 
soočate z občutno manj denarja v proračunu, kot pred leti. Kako 
se boste spoprijeli s tem izzivom?
Res je. Do denarja za ukvarjanje s športom, tudi z nogometom, je 
zelo težko priti. Ravno iz tega vidika bi bilo dobro, da bi ostali v ligi. 
Trdno sem prepričan, da bo NZS v prihodnje bolj pomagala klubom 
in da bodo največ pomoči deležni prav prvoligaši. Po mojem mnenju 
bi NZS lahko pridobila več sponzorskih sredstev za svoje produkte, 
ki so tržno zanimivi (Prva liga, pokalno tekmovanje, TV pravice 
reprezentanca, športne stave…) in tako pridobljena sredstva bi se 
morala razdeliti klubom. Mislim, da znesek v višini 3-4 mio EUR ni 
nerealen, kar pomeni, da bi vsak prvoligaš lahko iz tega naslova dobil 
300.000 EUR letno, kar bi omogočilo profesionalni ustroj prve ekipe. 
Tak sistem financiranja bi čez noč naredil tekmovanje v drugi ligi 
tekmovalno veliko bolj zanimivo, saj bi uvrstitev v Prvo ligo pomenila 
korak naprej, ne pa glavobole, kako stvar sploh speljati. Nogomet je 
praktično edini šport, ki lahko ustvarja denar in je že pred leti postal 
globalni posel. Slovenija mora imeti konkurenčno in zanimivo tako 
prvo, kot tudi drugo ligo, da bodo mladi igralci iz manjših klubov 
imeli motiv in željo, da bodo nekega dne zaigrali v teh ligah. S tem bi 
pridobili vsi klubi v državi, največ pa naša krovna NZS.

Odločitev sodelovati ali ne v prvi ligi je bila verjetno težka. Če 
danes potegnete črto – bi odločitev ponovili ali bi se raje še 
kakšno leto nadgrajevali v drugi ligi?
Odločitev je bila težka in bili so argumenti za in proti. Moram priznati, 
da po mi po kakšnem bolečem porazu resnično pride vse čez glavo 

in takrat se sprašujem, ali nam je vsega tega res treba. Čez kakšen 
dan ali dva pa je zadeva spet v normalnih tirnicah. Ni mi žal. Mislim, 
da je iz športnega vidika absolutno pravilno, da se napreduje in da 
se fantom da priložnost. Seveda pa bi bilo iz rezultatskega vidika 
verjetno bolje, da bi še nekaj časa zoreli v drugi ligi, si nabirali izkušnje 
in kilometre, gradili ekipo in potem bolj pripravljeni vstopili v prvo 
ligo. Po drugi strani pa nikoli ne veš – imeli smo priložnost in zgrabili 
smo jo z obema rokama.

Kaj pa organizacijski vidik? Kako se soočate z izzivi, ki jih v tem 
pogledu zahtev igranje v prvi ligi?
Moram reči, da je kar zahtevna. Hvala lepa Urošu Juračiču, ki 
je odlično opravil svojo nalogo in poskrbel, da so naše tekme 
organizirane vsaj tako dobro, kot to delajo drugi prvoligaši. Hvala 
lepa tudi Mitji, Aleksu, veteranom in pa mladim igralcem in igralkam 
NK Radomlje. Praktično vse delamo in smo naredili prostovoljno in 
ko se pogovarjam z drugimi klubi, nam tega nihče ne verjame. Tudi 
strokovni štab (Dejan Djuranović, Gregor Mohar in Robert Majdič) in 
nepogrešljivi Janez Kramar naredijo veliko več, kot je njihova osnovna 
naloga. Vsem velika hvala. 

Kako pa delujejo druga ekipa, ki se je ravno tako uvrstila v višji 
rang tekmovanja? Ste zadovoljni?
Moram reči, da ne povsem. Namen druge ekipe je, da v njej igrajo 
perspektivni mladi igralci, ki še niso zreli za najvišji rang tekmovanja 
in da predvsem igrajo in si nabirajo minutažo, ki jo nujno potrebujejo. 
Na žalost pa mnogi mladi igralci igranje za drugo ekipo vidijo 
kot degradacijo in se težko motivirajo za igranje v tretji ligi. To je 
popolnoma napačno razmišljanje. Tudi v 3. SNL center se igra zelo 
dober nogomet in potrebno se je dokazati v tej konkurenci, da 
se kasneje dobi priložnost v prvi ekipi. Spet se je pokazalo, kako 
pomembno je, da kadetska in mladinska ekipa igrata v najmočnejši 

ligi. Enostavno je razlika med prvo in drugo ligo v teh starostnih 
kategorijah tako velika, da fantje iz domače mladinske šole težko 
pridejo zraven in postanejo nosilci igre. Potrebno je vztrajati in garati. 
Vse prevečkrat se zgodi, da po nekaj tekmah, ko fantje niso v kadru, 
enostavno obupajo in jih ni več na treninge. V prihodnjih dneh 
se bomo sestali s trenerji in dorekli, kako bomo formirali ekipo za 
spomladanski del. 

Omenili ste kadete in mladince. Kako deluje mladinska šola, 
ki je bila postavljena kot prioriteta, ko ste začenjali z delom v 
klubu?
Mladinska nogometna šola je še vedno ena od treh prioritet našega 
kluba. Nekako nam ne uspe narediti velikega meta in že tretje leto se 
pri starejših dečkih, kadetih in mladincih borimo za vrh, vendar prav 
na vrh ne moremo. Mislim, da Matjaž Obrstar in ostali trenerji delajo 
dobro in da so prava ekipa. V Radomljah trenerji naredijo precej več, 
kot v kakšnem drugem klubu in rad bi izkoristil to priložnost in se 
jim zahvalil za pripadnost klubu in vse kar naredijo za nogomet v 
Radomljah. Prepričan sem, da bomo naredili tudi tisti zadnji korak in 
osvojili prvo mesto, ki vodi naprej.

Kako se v teh časih financira otroška in mladinska šola 
nogometa? Verjetno je zelo težko zbrati dovolj sredstev za 
delovanje mladinskega pogona.
Imate še kako prav. Vsako leto je težje pridobiti sponzorje oziroma 
donatorje. Logična posledica tega je, da je vedno težje breme 
na starših. Na žalost nam občina ne pokriva nobenih stroškov 
rednega vzdrževanja igrišč in tudi elektriko, vodo in komunalo 
moramo v celoti plačevati sami. Ko tem stroškom prištejemo 
še stroške tekmovanj, potne stroške, stroške trenerjev in druge 
stroške, ugotovimo, da se nikakor ne pokrijemo. Hvala bogu imamo 
možnost organiziranja turnirjev in kakih drugih dogodkov, da lahko 
sami zaslužimo kak evro, da lažje preživimo. Iskrena hvala vsem, ki 
pomagate. Ni pomembno kako, že občutek, da vam ni vseeno, veliko 
pomeni.

Kaj bi za konec povedali ljubiteljem nogometa v Radomljah? 
Imate kakšno posebno sporočilo…
Seveda imam – sporočilo Mlinarjem. Ponosen sem na vas. 
Neponovljivi ste in res sem vesel, da imamo v Radomljah toliko 
pripadnikov in navijačev. Mlinarji so najbolj zvesti in najboljši navijači 
v prvi ligi in prav neverjetno je, kako pri 0:3 za nasprotnika zadoni: 
» Mlinski kamen melje…« Predvsem zaradi vas bomo še stisnili in 
delali naprej. Hvala lepa tudi vsem ostalim ljubiteljem nogometa, ki 
prihajate na naše tekme v Domžale in v goste. Čeprav smo palček 
med velikani, smo dosegli veliko in gremo naprej.

Predsednik hvala lepa in glavo gor. Še se bodo tresle mreže in še 
bomo zmagovali…
Hvala vam. Verjamem, da smo na pravi poti in da bomo tudi v 
bodoče pisali lepo, radomeljsko nogometno zgodbo. Vse dobro v 
Novem letu želim in spočijte se malo, kajti pomlad bo pestra.

U.J.
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Predstavitev Srednja šola Domžale

Šola 
nogometa 
Radomlje
Leto je hitro naokoli in občutek imam, da sem še včeraj pisal 

članek za prejšnji bilten. Kakor hitro so minevali dnevi v 
tem letu, tako dinamično je bilo tudi delo v šoli nogometa 

Radomlje. Spremembe so postale del vsakdana in vedno več 
klubov spoznava pomembnost dobrega dela v šolah nogometa. 
S tem se dviguje kakovost mladinskega nogometa, hkrati pa 
postaja delo bolj konkurenčno in usmerjeno v pravo smer. 
Sprememb se nismo mogli izogniti tudi v naši šoli. Trenerski kader 
se je po odhodu nekaterih trenerjev spremenil in z novo sezono 
sta prišla dva nova trenerja, ki plujeta v trenerskih vodah že vrsto 
let. Izkušena trenerja Rajko Korent in Jani Pate sta naši šoli dodala 
nekaj, kar rabi vsaka ekipa v svojih vrstah.
Poleg sprememb v trenerskem kadru je bilo kar nekaj odhodov in 
prihodov igralcev. Nekateri so se dobro predstavili tudi v najvišjih 
ligah in v veselje nam je, da zastopajo šolo nogometa v Radomljah. 
Verjamem, da je zaradi tega pot do naših ciljev daljša, vendar bo 
veselje na koncu še toliko slajše. Borba za uvrstitev v 1.SML/SKL in 1. 
Ligo U-15 NZS je še vedno odprta in trdo delamo, da naredimo še 
korak dalje. 
Mlajše ekipe pa dokazujejo, da jih čaka lepa prihodnost. Nastop 
ekipe U-11 trenerja Pustotnik Andraža na finalnem turnirju Cordial 
Cup 2014 v Kitzbuhelu in osvojeno 15.mesto izmed 48 ekip je lep 
dosežek, ki ga bo težko ponoviti. Z nastopanjem na mednarodnih 
turnirjih tako otroci spoznavajo različne načine igre tujih ekip ter 
pridobivajo izkušnje, ki jim bodo koristile v prihodnosti.
V letošnjem letu smo tako za naše nogometaše organizirali zimsko 
ligo za kategoriji U-13 (osvojeno 2.mesto) in U-15 (osvojeno 1.mesto) 
v kateri je sodelovalo 28 ekip, organizirali enega izmed večjih 
turnirjev v Sloveniji Cordial cup 2014 za kategoriji U-11 in U-13 
na katerem je nastopilo 56 ekip, organizirali šolska tekmovanja v 
nogometu, nogometni tabor in imeli predstavitev na Čarobnem 
dnevu v Arboretumu. Zraven tradicionalnih dogodkov smo izvajali 
tudi testiranja ekip, imeli predavanja in predstavitve uporabe različnih 
pripomočkov pri vadbi nogometa.
Šolo nogometa tako sedaj obiskuje približno 190 otrok od najmlajših 
vrtcev, v katerih skozi igro spoznavajo nogomet, do najstarejših 

Srednja šola Domžale, ki je 
organizirana v dve enoti in sicer 
OE Gimnazija ter OE Poklicna 

in strokovna šola, s programi splošna 
gimnazija, trgovec, avtoserviser, inštalater 
strojnih inštalacij, tehnik računalništva, 
ekonomski tehnik in strojni tehnik, iz leta 
v leto ponuja več priložnosti učenkam in 
učencem, ki si želijo pridobiti poklicno, 
srednješolsko ali gimnazijsko izobrazbo. 
Ob rednem pouku organiziramo številne 
krožke v okviru interesnih dejavnosti, npr. 
MEPI, ruščino, podjetništvo, šah, debatni 
krožek. V okviru programa, obogateno 
učenje tujih jezikov, pri pouku sodelujejo 
učitelji tujih jezikov. Dijaki sodelujejo na 
številnih šolskih, regijskih in državnih 
tekmovanjih, posebno skrb pa na šoli 
namenjamo športnim dejavnostim. Ker 
se zavedamo, da je med približno 650 
dijakinjami in dijaki, ki v posameznem 

mladincev, ki kažejo dobro delo nogometne šole v Radomljah. 
Vzporedno z njimi smo aktivni tudi na OŠ Preserje pri Radomljah, na 
POŠ Utik ter OŠ Vodice. Tam se za nogometno žogo podi približno 60 
otrok od 1. do 3.razreda. 
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 znotraj šole še pripravljamo, kar je osnova 
za napredek in rast kluba. O vseh novostih in dogodkih boste 
obveščeni preko naše internetne strani.

Matjaž Obrstar,
vodja nogometne šole NK Radomlje

Šola, ki mi je blizu, 
pa tudi šola, prijazna 
športnikom

OŠ Preserje pri Radomljah

OŠ Vodice
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Vrtec U7
V skupini vrtca imenovanega »Nogomet za najmlajše« pridno in 
zavzeto vadi približno 25 otrok od letnika 2008 do 2011. Vadba je 
organizirana enkrat tedensko in na njej otroci z igro pridobivajo 
osnovne elemente tehnike v nogometu. V tej starosti je poudarek 
predvsem na igralnih oblikah in spoznavanju pravil nogometne igre. 
Nekateri izmed njih kažejo že dobro znanje in počasi bodo odigrali 
tudi kakšno prijateljsko tekmo. Za to starost organizirano tekmovanje, 
s strani medobčinske nogometne zveze, ne obstaja. 

Zgornja vrsta: Ian Sabljakovič, Risto Prepeluh, Naum Koščak, 
Aleksander Suvorov, Tilen Nahtigal, Sergej Rašič, Luka Grigič 
Sonc, Ažbe Lipovšek, Jon Kraševec, Jakob Mohar, Jakob Noel 
Legiša, Žiga Golob in trener Matjaž Obrstar.
Spodnja vrsta: Janez Urbanija, Tilen Jerin, Nik Stupica, Triumf 
Lacaj, Luka Gubanc, Kian Kociper, Tijan Geci, Mark Fogec, Aljaž 
Kobal, Jakob Hauptman, Patrik Ivanuš in Nejc Tihelj.
Manjkajoči igralci: Lukas Marinček in Žiga Lipovšek.

Trener Matjaž Obrstar

šolskem letu obiskujejo Srednjo šolo Domžale, kar precej 
perspektivnih in vrhunskih športnikov, temu namenjamo 
posebno skrb ter jim skušamo v okviru prilagoditev čim bolj 
pomagati pri njihovi uspešni športni poti. 

Tesno sodelovanje šole s starši in športnimi klubi kaže tudi zaupanje 
staršev, saj se je število vpisanih športnikov v šolo v zadnjih letih 
bistveno povečalo – več kot za trikrat. Mladi športniki se ukvarjajo z 
različnimi vrstami športa, predvsem z nogometom, košarko, odbojko, 

Ime mi je Marko Djukić. Obiskujem 
Srednjo šolo Domžale, smer tehnik 
računalništva. Ob šoli še redno 
treniram nogomet v nogometnem 
klubu Radomlje. Nogomet treniram 
že 12 let in sem na svoji nogometni 
poti zamenjal že kar nekaj klubov. 
Kljub temu da živim v Ljubljani, me 
je pritegnila Srednja šola Domžale, 
kjer imajo poleg kvalitetnega učnega 
programa tudi prijazen način dela 
s športniki. V šoli imam status 
športnika, ki mi omogoča, da se s 
profesorji sproti dogovarjam glede 
datumov spraševanja in tudi za teste, če je le-to potrebno. 
Statusa športnika ne jemljem kot potuho, saj se moram za 
vsako oceno potruditi prav tako kot vsi ostali. Treniramo skoraj 
vsak dan v tednu, vendar uspem vse šolske obveznosti izpolniti 
v primernem času. K temu pripomore tudi Nogometni klub 
Radomlje, ki zagotavlja prevoz od doma do kluba. Posledično 
mi ostane več časa za šolske obveznosti. S takšnim načinom 
dela na šoli sem zelo zadovoljen, ker mi poleg vseh nogometnih 
obveznosti zagotavlja tudi kvalitetno izobraževanje.

Sem Rok Perne, dijak Srednje šole Domžale v izobraževalnem 
programu tehnik računalništva. Poleg rednega šolanja je 
za mano že 10 let nogometa. Najprej sem 9 let treniral 
v Nogometnem klubu Domžale, s katerim smo trikrat 
osvojili naslov državnega prvaka in bili zelo uspešni na vseh 
tekmovanjih. Potem sem se odločil, da bom svojo nogometno 
pot nadaljeval v Nogometnem klubu Radomlje. Igramo v 2. 
slovenski nogometni ligi in smo tudi zelo uspešni. 
Šolo in nogomet 
povezujem uspešno 
tako da, ko pridem iz 
šole, naredim domačo 
nalogo, potem pa 
imam čas za trening. 
Po končanem treningu 
pa je čas še za učenje. 
V šoli imam status 
športnika, za katerega 
vsako leto zaprosim 
v šoli in potem še v 
klubu. Profesorji na 
šoli imajo zelo dober 
odnos do športnikov. 
Vsak profesor nam 
postavi termine za 
spraševanje, mi pa sami 
povemo kdaj bi želeli 
biti vprašani, tako da 
imam čas za treninge 
in tekme. Če je slučajno postavljen termin spraševanja, ko 
imam veliko treningov in tekem, se s profesorji brez problema 
dogovorim za drug termin. S šolo sem zelo zadovoljen, saj 
je šola, ki mi je blizu in v kateri imajo vsi dober odnos do 
športnikov. 

borilnimi veščinami, atletiko, kolesarstvom, plesom, biatlonom in še 
bi lahko naštevali. 

Čeprav športne kariere in obveznosti v šoli včasih ni prav lahko 
usklajevati si Srednja šola Domžale prizadeva prilagajati potrebam 
športnikov. Omogočamo treninge tudi v dopoldanskem času ter 
odsotnost od pouka v primeru udeležbe na tekmovanjih, vendar 
ob tem zahtevamo, da v skladu z dogovori in pogodbami dijakinje 
in dijaki redno opravljajo vse šolske obveznosti. Dijaki  športniki pa 
dokazujejo, da je mogoče združiti oboje in postati uspešen športnik 
in dijak hkrati. 

Marjan Ravnikar,
SŠ Domžale
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Ekipa U-9 počasi stopa na pota dobrih nogometašev in z 
vztrajnim delom in trudom na treningih pridobivajo nova 
znanja. Ekipo tvori sedaj 14 igralcev, ki nastopajo v tekmovanju, 
medobčinske nogometne lige Ljubljana, v obliki turnirjev. To 
sezono smo nastopali z ekipam Šmarjeških toplic, Kolpe in Litije 
ter vse do sedaj odigrane tekme zmagali. Poleg turnirjev ekipa 
igra prijateljske tekme na katerih še ni bila poražena. Dobra 
osnova in prizadevnost igralcev kaže, da bo ta ekipa pokazala še 
veliko v naslednjih generacijah. 

Ekipa U-9

Zgornja vrsta: sekretar Tone Završan, Klemen Kastelec, 
Andraž Barle, Tristan Popelar, Žan Vidergar, Tilen 
Ravnikar, Benjamin Krivič in trener Matjaž Obrstar.
Spodnja vrsta: Jan Hočevar, Aljaž Zabukovnik, Blaž 
Kadunc, Vito Brolih, Enej Grad, Žak Avbelj, Jaka Fabjan in 
Mark Kočar.

Trener Matjaž ObrstarEkipa U-8

Zgornja vrsta: trener Andraž Pustotnik, Anej Džafić, Rok Ilovar, 
Filip Ferkol, Timotej Blaževič, Jure Mlakar, Izak Pišek, Nejc Peterlin.
Spodnja vrsta: Amadej Oručević, David Gaberšek, Max Martinuč, 
Lan Vidergar, Matic Malnar, Juš Avbelj, Mark Gubanc.
Manjkajoči igralci: Adam Komac, Jaka Flis, Tim Bohinc, 
Andraž Barl.

Ekipo U-8 sestavlja 18 fantov in je naša najmlajša ekipa, ki že 
nastopa na tekmovanju pod okriljem Medobčinske nogometne 
zveze Ljubljana. Fantje imajo tri treninge na teden, kjer spoznavajo 
nogometno igro. V letošnji sezoni imajo njihovi treningi poudarek 
na učenju osnovnih tehničnih elementov. Vse te elemente fantje 
zavzeto izvajajo na treningih in se nato polni osvojenega znanja na 
trening tekmah in turnirčkih merijo z vrstniki iz sosednjih klubov. 
V jesenskem delu so že odigrali štiri prvenstvene turnirje, kjer so 
pokazali nekaj zelo lepih nogometnih potez, sedaj pa jih čaka zimska 
liga in štirje turnirji v spomladanskem delu sezone. Cilji ekipe v 
letošnji sezoni so: na treningih osvojiti čim več tehničnega znanja 
in ga prenesti v tekme, na tekmah pa držati skupaj ob zmagah in 

Trener Andraž Pustotnik

porazih, predvsem pa biti neobremenjeni in uživati v igri, saj le tako 
lahko pokažejo vse svoje sposobnosti.
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Ekipa U-12
Ekipo mlajših dečkov (U-12) sestavlja 25 fantov ter igralka Pia. S 
pričetkom tekmovalnega leta je ekipa dobila novega trenerja. Skupaj 
z Maticem Robido, ki je bil trener ekipe že lani, ekipo trenira še Robi 
Zorec. Poleg novosti pri trenerju je novost tudi spremenjen način 
igranja. Otroci sedaj igrajo z osmimi igralci v polju ter vratarjem. 
Zavoljo velikega števila igralcev imamo v tekmovanju prijavljeni 
dve ekipi, ki nastopata v tekmovanjih Medobčinske nogometne 
zveze Ljubljana. Glede na to, da so igralci ter igralka v zlati dobi 
učenja, je trenerjema trenutno najpomembnejši cilj osvajanje prvin 
nogometne tehnike v gibanju, s katero bodo kasneje lažje izvajali 
določene taktične zahteve.

Trener Robi Zorec Trener Matic Robida

Zgornja vrsta: trener Robi Zorec, Pia Kočevar, Žan Oražem, Rok 
Posl, Nedim Ljubijankič, Jošt Fatur, Jaka Merkužič, Tadej Mavčič, 
Mark Jerman, Domen Kobal, Žiga Obradovič, Žan Frantar 
Rijavec, Dan Urbanija, Lev Tomše,  trener Matic Robida.
Spodnja vrsta: Bojan Obradović, Matic Poličnik, Lan Pogačar, 
Jakob Vid Štruklec, Jaka Majdič, Tim Cetin, Timon Popelar, Rok 
Mrčun, Jaka Nartnik, Matic Škrjanec, Aleksander Begič, Mark 
Uršič, Andrej Stražar.
Manjkajoči igralci: Dejan Marjanović.

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Bravo Publikum B 8 8 0 0 47:6 24
2. Olimpija Ljubljana 8 7 0 1 31:6 21
3. Ihan Domžale 8 5 0 3 17:16 15
4. Kalcer Radomlje A 8 4 1 3 22:23 13
5. ŠD Dren 8 4 0 4 21:14 12
6. Interblock 8 3 1 4 30:20 10
7. Brinje Grosuplje 8 3 0 5 16:28 9
8. Slovan 8 0 1 7 8:42 1
9. Dolomiti 8 0 1 7 1:38 1

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Krka NŠ Lev 9 7 1 1 56:17 22
2. Svoboda Ljubljana 8 6 1 1 44:12 19
3. Bravo Publikum A 9 6 0 3 37:9 18
4. Šentjernej 8 5 0 3 40:12 15
5. Kalcer Radomlje Kresnice 8 2 0 6 25:44 6
6. Ihan 7 1 1 5 11:22 4
7. Svoboda Kisovec 9 0 1 8 4:101 1

Mlajši dečki U-12 skupina 1 14/15
Lestvica po odigranem 9. krogu, 25.10.2014 

Mlajši dečki U-12 skupina 2 14/15
Lestvica po odigranem 10. krogu, 08.11.2014

Ekipa U-10 in U-11
V letošnji sezoni smo, zaradi tekmovanja v ligi U-11 medobčinske 
zveze Ljubljana, združili igralce ekip U-10 in -11. Skupaj tako trenira 
in nastopa 22 igralcev. V prvenstvu so prikazali dobro igro nekoliko 
težje je bilo samo proti ekipam, ki imajo vse igralce izhodnega 
letnika 2004. Znotraj ekipe so se fantje že dodobra spoznali in počasi 
ekipa dobiva pravi izgled. Poleg tekmovanj v prvenstvu ekipa igra 
tudi prijateljske tekme in nastopa na različnih turnirjih. Eden izmed 
turnirjev je bil tudi turnir na Slovaškem v Bratislavi, kjer so fantje 
dobili nove izkušnje. V mesecu maju pa odhajajo na mednarodni 
turnir Cordial Cup v Kitzbuhel. 

Zgornja vrsta: Tim Šaubah, Marcel Vrbinc, Matevž Šarec, 
Aljaž Dodig, Miha Rokavec, Žiga Puc, May Djuras, Luka 
Gomazel, trener Matjaž Obrstar.
Spodnja vrsta: Aljaž Mavec Krovinovič, Maj Vidmar, Luka 
Okorn, Žan Bolta, Marcel Kobal, Jaka Obradovič, Luka 
Nartnik, Jaka Zrim, Jaka Peterlin, Saš Mišvelj in Anže 
Klemenc.
Manjkajoči igralci: Eman Krivič, Mark Pišek in Tadej Mavčič.

Trener Matjaž Obrstar
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Ekipa U-15
Ekipo starejših dečkov U-15 v sezoni 2014/15 sestavlja 28 fantov , 
rojenih v letu 2000 in 2001. Ekipa trenira štirikrat tedensko in igra v 
prvenstvu MNZ Ljubljana, kategorija starejši dečki -1. liga, kjer po 
jesenskem delu zaseda 2. mesto. Primarni cilj te selekcije je še vedno 
posamičen napredek igralcev in posledično tudi ekipe. Udeležba 
na treningih, volja do dela in vzdušje je dobro in z optimizmom 

Zgornja vrsta: Jan Vollmajer, Žan Frantar Rijavec, Mark 
Zabukovnik, Benjamin Čehić Limoni, Nejc Kopitar, Luka 
Šalamun, Matija Stražar, Vid Prostran, Aleksander Stojanović, 
Žiga Juhant, Matej Horvat, Jaka Šivavec, trener Uroš Pišek.
Spodnja vrsta: Maj Pergovnik, Sean Filipović, Lazar Dević, Luka 
Anzelj, Edison Destani, Kristijan Blažević, Tilen Hrovat, Domen 
Šaubah, Janez Marinko, Anis Duzić, Armin Hasanić, Amar Sejfić, 
Jaka Kasnik.
Manjkajoči igralci: Luka Levec, Kristjan Ceglar, Jure Gladek.

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija Extra Lux A 8 8 0 0 35:4 24
2. Kalcer Radomlje 8 7 0 1 28:5 21
3. Zagorje 7 6 0 1 18:5 18
4. Brinje Grosuplje 8 5 1 2 16:13 16
5. Roltek Dob 8 4 1 3 16:10 13
6. Litija 9 3 3 3 11:10 12
7. Kolpa 9 3 1 5 14:21 10
8. Svoboda Ljubljana 7 3 0 4 9:10 9
9. Jezero Medvode 8 2 0 6 12:19 6
10. MNC Vrhnika A 8 2 0 6 10:17 6
11. Rudar Trbovlje 8 2 0 6 12:22 6
12. Dolomiti Dragomer 8 0 0 8 2:47 0

1.liga starejši dečki 14/15
Lestvica po odigranem 11. krogu, 15.11.2014

Trener Uroš Pišek 

pričakujemo spomladanski del. V zimskem času bomo formo 
ohranjali s tekmami v zimski ligi, kjer rezultat ne bo v ospredju, 
temveč čim boljši napredek v igri in dati možnost igralcem, ki so imeli 
krajšo minutažo v prvenstvu.

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Krka Šentjernej 11 10 0 1 44:8 30
2. Domžale 11 10 0 1 38:5 30
3. Bravo Publikum A 11 8 0 3 40:9 24
4. Ilirija Extra Lux A 11 6 1 4 30:16 19
5. Rudar Trbovlje A 11 5 1 5 21:26 16
6. MNC Vrhnika 11 5 1 5 19:32 16
7. Ihan Domžale 10 3 4 3 17:18 13
8. Kalcer Radomlje 11 4 1 6 19:23 13
9. Interblock B 11 3 1 7 12:23 10
10. Brinje Grosuplje A 11 2 1 8 13:41 7
11. Ivančna Gorica Trebnje 10 2 1 7 7:37 7
12. Olimpija Ljubljana 9 0 1 8 8:30 1

Trener Rajko KorentEkipa U-13
Ekipa U-13 so otroci v zlati dobi učenja in mi vsi skupaj s starši 
se trudimo vzpostaviti prijetno in vzpodbudno učno športno 
okolje, ki je osnovni pogoj za napredek v nogometnem znanju in 
oblikovanju športne osebnosti. Otroci so prišli v nogomet, ker jim 

Zgornja vrsta: Luka Mlakar, Anže Židan, Denis Adrovič, 
David Jeretina, Domen Ravnikar, Staš Grešak, trener 
Rajko Korent.
Spodnja vrsta: Ian Cedilnik, Kristian Resanovič Kvas, Luka 
Zore, Jure Korent Vodnik, Ian Juhant, Jan Keržič.
Manjkajoči igralci: Anel Hasanič.

1.liga mlajši dečki 14/15
Lestvica po odigranem 11. krogu, 15.11.2014

je všeč in uživajo v igri, ki je prilagojena njihovim potrebam, znanju 
in talentu. Napredek posameznika pa je osnovni cilj. Tekmovalni 
rezultat je včasih bolj, včasih malo manj dober, vse skupaj pa 
prepotrebna izkušnja v zorenju posameznika za obdobje, kjer se 
bo potrjeval tudi preko tekmovalnega rezultata z znanjem, ki ga 
bo pridobil tudi v tem obdobju treniranja in to je tudi glavni cilj. 
Generacija letnika 2002 je prijetna skupina pridnih fantov, ki bodo 
vsi lahko našli svoj prostor v nogometu, nekateri pa lahko ob 
zavzetem delu dosežejo tudi kaj več.
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Ekipa U-19
Mladinska ekipa v sezoni 2014/15 tekmuje v 2. slovenski mladinski 
ligi in po jesenskem delu prvenstva zaseda 2. mesto. Združena 
sta letnika 97 in 96, razmerje v prvi enajsterici je 50 - 50 in glede 
na sestavo ekipe, ki je večinoma sestavljena iz doma vzgojenih 
igralcev, sem z doseženim zadovoljen. Ekipa ima še rezerve za 
napredek v igri in v moštvenem duhu. Z malo sreče, brez poškodb 
in z dvema igralcem z dodano vrednostjo se lahko, skupaj s 
kadetsko ekipo, enakovredno borimo za prvo mesto in preboj 
v 1. slovensko mladinsko ligo. Tehnično pomoč ekipi nudi Mare 
Komatar, trener vratarjev pa je Uroš Juračič.

Zgornja vrsta: Nejc Komatar, Jan Cvelfer Domadenik, Grega 
Marinšek, Andrej Gere, Nik Smrkolj, Matej Cerar, Stefan 
Cakič, Marko Djukič, Rok Perne, Jaka Železnikar, Janez 
Šuštar, Andraž Kumer, trener Jani Pate.
Spodnja vrsta: Mark Kern, Jasmin Korač, Luka Štruklec, 
Mitja Dacar, Žan Skrbinšek, Nejc Duščak, Jernej Marinko, 
ArberHalili, Miha Vidmar, Anže Arh.
Manjkajoči igralci: Matevž Hemetek, MirzaLjubljankič, 
Primož Krpič.

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Birsa&Matavž Bilje 13 10 3 0 33:10 33
2. Kalcer Radomlje 13 8 3 2 32:14 27
3. Šenčur 13 8 2 3 22:10 26
4. Ivančna Gorica 13 8 1 4 38:22 25
5. Roltek Dob 13 7 2 4 24:19 23
6. Jesenice-Bled 13 7 1 5 23:18 22
7. Svoboda 13 6 1 6 26:20 19
8. Rudar Trbovlje 13 6 1 6 21:14 19
9. Arne Tabor 69 13 5 4 4 22:21 19
10. Brda 13 5 1 7 26:30 16
11. Slovan 13 3 3 7 15:25 12
12. Škofja Loka 13 3 0 10 13:35 9
13. NOGA Britof 13 2 0 11 12:51 6
14. Jadran Dekani 13 1 2 10 17:35 5

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Birsa&Matavž Bilje  26 20 3 3 73:19 63
2. Kalcer Radomlje 26 18 5 3 65:26 59
3. Šenčur 26 17 4 5 42:19 55
4. Ivančna Gorica 26 13 4 9 58:46 43
5. Roltek Dob 26 11 6 9 49:41 39
6. NOGA Britof 26 12 2 12 54:65 38
7. Rudar Trbovlje 26 9 5 12 33:38 32
8. Jesenice-Bled 26 9 5 12 38:49 32
9. Svoboda 26 8 6 12 42:39 30
10. Škofja Loka 26 9 2 15 34:59 29
11. Slovan 26 6 6 14 31:48 24
12. Arne Tabor 69 26 6 6 14 36:58 24
13. Brda 26 7 3 16 33:64 24
14. Jadran Dekani 26 6 5 15 32:49 23

2. slovenska mladinska liga zahod 13/14 (U-19)
Lestvica po odigranem 13. krogu, 16.11.2014

Skupna lestvica 2.SKL in 2.SML 13/14
Lestvica po odigranem 13. krogu, 16.11.2014

Trener Jani Pate

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. NOGA Britof 13 10 2 1 42:14 32
2. Kalcer Radomlje 13 10 2 1 33:12 32
3. Birsa&Matavž Bilje 13 10 0 3 40:9 30
4. Šenčur 13 9 2 2 20:9 29
5. Škofja Loka 13 6 2 5 21:24 20
6. Jadran Dekani 13 5 3 5 15:14 18
7. Ivančna Gorica 13 5 3 5 20:24 18
8. Roltek Dob 13 4 4 5 25:22 16
9. Rudar Trbovlje 13 3 4 6 12:24 13
10. Slovan 13 3 3 7 16:23 12
11. Svoboda 13 2 5 6 16:19 11
12. Jesenice-Bled 13 2 4 7 15:31 10
13. Brda 13 2 2 9 7:34 8
14. Arne Tabor 69 13 1 2 10 14:37 5

Ekipa U-17
Ekipo U-17 NK Radomlje tvori 22 fantov letnikov 1998, 1999, 2000. 
Ekipa zastopa klubske barve v 2. slovenski kadetski ligi. V letošnji 
sezoni smo šli v sestavo ekipe U 17 z vizijo sestaviti uspešno moštvo, ki 

2. slovenska kadetska liga zahod 13/14 (U-17)
Lestvica po odigranem 13. krogu, 16.11.2014

Trener Dušan Balutto

bo gojilo organizirano igro in kazalo pravi karakter na igrišču. Uspešno 
moštvo poleg tehničnih in taktičnih vrlin igralcev odlikuje tudi duh, ki 
jih vodi skozi preizkušnje na igrišču. Moštveni duh se razvije iz vrednot, 
ki jih ekipa poseduje in ekipa z vrednotami je pravo moštvo in temu 
posledično sledi dober rezultat. Letošnja ekipa fantov U-17 je pokazala, 
da ima pravi karakter, da se fantje med seboj razumejo in da so prava 
klapa. Verjamemo v to ekipo fantov in vemo, da bodo naredili vse, da 
se v spomladanskem delu naredi še korak naprej.

Zgornja vrsta: trener Dušan Balutto, Jure Grkman, Nejc 
Pačnik, Maj Walter Vidmar, Žan Luka Jerman, Žan Tone 
Urbanija, Gašper Trdin, Lenart Brolih, Alen Džafić, Žan 
Kopitar, tehnični vodja ekipe Andrej Hribar.  
Spodnja vrsta: Jernej Kočar, Gregor Poljanšek, David Lekić, 
Enej Klarič, Rok Zupan, Matevž Hribar, Kristjan Kovačevič, 
Mark Zabukovnik, Elvedin Agović, Toni Lozančić. 
Manjkajoči igralci: Lenart Cerar, Jaka Lužar, Miha Potočnik, 
Nejc Levec.
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Zgornja vrsta: Filip Draković, Matej Centrih, Janez Zavrl 
(kapetan), Jure Balkovec, Vjekoslav Andrić, Deni Blažević, 
Denis Bajalica, Goran Vuk, Dušan Stoiljković, Izidor Balažič.
Srednja vrsta: Tina Mohar Maučec (fizioterapevtka), Robi 
Jakovljević, Luka Gajič, Tadej Rems, Gregor Mohar (pomočnik 
trenerja), Dejan Djuranović (trener), Robert Majdič, Gregor 
Kosec, Igor Barukčič, Aleksandar Zukić, Janez Kramar 
(ekonom).
Spodnja vrsta: Gregor Želko, Luka Cerar, Žiga Smrtnik, Anže 
Zorc, Žan Cankar, Luka Vrhunc, Tomaž Avbelj, Matic Seferović, 
Niko Snoj.
Mankajoči igralci: Matej Florjančič, Denis Lidjan, Gašper Božič.

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Domžale  20 14 2 4 27:10 44
2. Maribor 19 13 2 4 36:19 41
3. Celje 20 11 7 2 33:9 40
4. Olimpija 19 10 5 4 35:16 35
5. Zavrč 20 9 2 9 20:28 29
6. Rudar 20 7 5 8 27:23 26
7. Luka Koper 20 8 1 11 21:32 25
8. Gorica 20 5 3 12 17:24 18
9. Krka 20 4 3 13 17:35 15
10. Radomlje 20 2 2 16 12:49 8

Lestvica Prve lige Telekom Slovenije 
Lestvica po odigranem 20. krogu, 6.12.2014

Člani A
Članska A ekipa si je, z osvojenim drugim mestom v 2. SNL v pretekli 
sezoni 2013/14, prislužila povabilo za zgodovinsko igranje v Prvi ligi 
Telekom Slovenije. Varovancem trenerja Djuranovića je v dvajsetih 
srečanjih uspelo dvakrat zmagati in dvakrat remizirati. Osvojili so 
8 točk in po končanem jesenskem delu zasedajo deseto mesto na 
lestvici, ki na koncu sezone vodi v 2. SNL. Verjamemo, da se bodo kar 
se da najbolje pripravili na nadaljevanje sezone in si uspeli priigrati 
obstanek v 1. ligi.

Trener Dejan DjuranovićČlani B

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Zarica Kranj 13 10 3 0 33:6 33
2. Ilirija Extra-Lux 13 9 2 2 33:10 29
3. Ivančna Gorica 13 9 1 3 29:11 28
4. Zagorje 13 9 1 3 50:15 28
5. Rudar Trbovlje 13 6 3 4 14:13 21
6. Komenda 13 6 1 6 17:21 19
7. Kalcer Radomlje B 13 4 3 6 15:14 15
8. Jezero Medvode 13 4 3 6 11:24 15
9. Šobec Lesce 13 4 2 7 14:19 14
10. Kolpa 13 4 2 7 14:17 14
11. Sava Kranj 13 3 4 6 13:22 13
12. Bled Hirter 13 4 1 8 14:24 13
13. Kočevje 13 3 3 7 9:27 12
14. Britof 13 1 1 11 6:49 4

3. SNL - center
Lestvica po odigranem 13. krogu, 15.11.2014

Zgornja vrsta: Nejc Dujakovič, Rok Krajnc, Dino Osmanagić, 
Goran Šljivić.
Srednja vrsta: pomočnik trenerja Andraž Pustotnik, Kristijan 
Draksler, Lan Tirc, Jure Kosten, Marko Kuntarič, Jure Šuman, Rok 
Jazbec, Gašper Božič, trener Asad Alilović.
Spodnja vrsta: Gregor Želko, Jure Papež, Armin Javor, Blaž 
Potarič, Lirim Salihi, Nik Rahne, Sead Avdić, Ervin Agičić, 
Kristijan Šipek, Jure Vozel, Alex Stare.
Mankajoči Igralci: Deni Blažević, Matic Kobal.

Članska B ekipa nastopa v 3.SNL center. Ustanovljena je bila z 
namenom pridobivanja izkušenj naših mladih igralcev, ki se 
prvič srečajo z igranjem v članski konkurenci in pa za novačenje 
talentiranih mladih igralcev iz bližnje okolice. V ekipi se kalijo 
talentirani igralci in nekateri že trkajo na vrata prve ekipe. Prav tako 
imajo mlajši igralci, ki so že v prvi ekipi in ne odigrajo prvenstvene 
tekme, možnost igrati za B ekipo in tako vzdržujejo tekmovalno 
pripravljenost. V jesenskem delu ekipa zaseda sedmo mesto 
v 14-članski ligi. Glede na mladost in neizkušenost se je ekipa 
presenetljivo enakovredno kosala z vsemi izkušenejšimi ekipami. 
Poglavitni cilj ekipe je, da bi vsak posameznik napredoval in si 

pridobival izkušnje ter si izboril mesto v prvi članski ekipi. Vsi mladi 
igralci pa se morajo zavedati, da bodo napredovali le z veliko 
vloženega truda in vztrajnosti.
Zahvalil bi se tudi ostalim, ki poleg trenerja pomagajo ekipi in sicer 
pomočniku Andražu Pustotniku, fizioterapevtom Janezu Kramarju, 
Tini Maučec in Nuši Cerar.

Trener Asad Alilović
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ŽNK Radomlje
Veterani
Veterani so veterani in v Radomljah imajo poseben status. Vsi se 
čudijo, zakaj veterani igrajo na glavnem igrišču, medtem ko naša prva 
ekipa trenira na pomožnem. In prav je tako. Veterani so duša in srce 
našega kluba. Smo daleč najbolj številčna ekipa v ligi in večkrat se 
zgodi, da tisti, ki pridejo med zadnjimi, ostanejo brez dresa v slačilnici. 

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. NK Jevnica 9 8 1 0 39:10 25
2. NK Domžale Veterani 9 8 1 0 37:13 25
3. NK Črnuče 9 6 1 2 25:12 19
4. NK Radomlje 9 5 1 3 19:15 16
5. NK Vir 9 4 3 2 21:20 15
6. F.C. Ljubljana Lawyers 8 4 2 2 21:14 14
7. NK Dnevnik 8 4 1 3 17:16 13
8. NK Dob 8 3 2 3 24:22 11
9. NK Kamnik 8 3 1 4 18:24 10
10. NK Litija 9 2 2 5 19:24 8
11. NK Ihan 9 1 4 4 14:27 7
12. NK Termit-Moravče Lukovica 9 1 2 6 16:25 5
13. NK Krim 7 0 1 6 12:31 1
14. NK Črni Graben 9 0 0 9 9:38 0

Veteranska liga 2014/15
Lestvica po odigranem 9. krogu, 23.10.2014

Zgornja vrsta: Andrej Juras, Matej Kašnik, 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, Rastko Pergovnik, Matija Urbanija, 
Primož Modrijan, Matej Rak, Andrej Torkar, Dušan Zaman, Jani 
Pate, Tomaž Cigler in Rentano Čižmešija

Tudi na igrišču smo vsako leto boljši in predvsem zrelejši. Selektor 
Žile ugotavlja, da v vsakem trenutku napredujemo tako v tehničnem 
kot v taktičnem smislu. Bolj pomembno kot igrišče in tekma pa je 
vse ostalo. Druženje, prijateljstvo, dobra volja in pripadnost klubu. 
Z veterani nikoli ni problemov in ogromno naredijo za klub. Smo 
edini klub v prvi ligi, kjer delo rediteljev opravljajo prav naši veterani. 
Ko je potrebno prijeti za lopato, samokolnico ali čopič, organizirati 
prvomajsko kresovanje ali prodajati vstopnice, se vedno najde ducat 
možakarjev v športnem parku in naredijo, kar se jim reče. Seveda jim 
moramo kdaj pa kdaj pustiti, da povejo kakšno strokovno, svetujejo 
trenerjem in prenesejo Mitji, kar mu gre. To enostavno spada zraven 
in zamere ni… Hvala selektorju in vsem ostalim.
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V otroški in mladinski nogometni šoli dajemo prednost izobraževanju 
ter vzgajanju naših deklet in rezultati nikakor niso v ospredju, saj 
si želimo da obiskujejo dejavnosti pod našim okriljem ne glede 
na njihovo stopnjo znanja nogometa, so sproščene in se pri tem 
zabavajo ter čim več naučijo. Se pa naše ekipe udeležujejo tudi 
tekmovanj pod okriljem krovne organizacije - Nogometne zveze 
Slovenije. V pretekli sezoni 2013/14 smo navkljub mladosti dosegli 
vrsto odmevnih rezultatov in osvojili že naš prvi, zgodovinski naslov 
državnih prvakinj. Deklice U-13 (pod vodstvom Romane Rojc in 
Adrijane Bogolin) so s tekmovanjem zaključile po rednem delu 
prvenstva, ekipa deklic U-15 (pod vodstvom trenerja Petra Kristana 
in pomočnika Anžeta Jereba) pa je osvojila kar dva državna naslova, 
kar je vsekakor odraz dobrega dela in obenem mejnik, ki ga bo težko 
ponoviti. Svoje so k odličnim rezultatom dodala tudi dekleta ekipe 
U-17 (pod vodstvom trenerja Meha Bašiča), ki so v prvenstvu osvojila 
končno tretje mesto, v pokalu pa se prebila vse do finala. Vse to so 
dosežki našega podmladka, dosežki na katere smo izjemno ponosni 
in se jih vsekakor nismo nadejali že v letošnjem letu, a potrebno 
je omeniti, da niso plod srečnih naključij, temveč marljivega 
dela, discipline, odrekanj, dela in rednega prihajanja na treninge. 
Verjamemo, da bo tako tudi v bodoče in se nam bodo dekleta rada 
priključevala ter učila od naših odličnih trenerk in trenerjev, ki jim 
lahko ponudijo le najboljše.

ČLANICE KOT VZORNICE IN OGLEDALO KLUBA
Člansko ekipo je s sezono 2013/14 prevzel trener Milomir Mandič 
in ponovil rezultatski dosežek iz sezone 2012/13 - končno 3. mesto 
v Slovenski ženski nogometni ligi. Navkljub izjemni uspešnosti 
pa tudi pri članski ekipi ne postavljamo rezultatov v ospredje, saj 
se je potrebno zavedati, da so igralke šele na začetku njihovih 

nogometnih poti in se razvijajo v izkušene igralke, ki se jim bodo 
vsako sezono priključile vse boljše in tehnično dovršene igralke iz 
naše otroške in mladinske nogometne šole. Tako se je prvič zgodilo 
letos, z novo sezono 2014/15, ko se je članski ekipi priključilo kar 
sedem igralk iz mladinskega pogona in s ponosom povemo, da 
je v kadru za ekipo članic več kot 20 igralk, ki redno obiskujejo 
treninge in z njimi usklajujejo svoje šolske ter akademske obveznosti, 
kar je vse prej kot lahko. V ospredju je namreč izobrazba, veseli 
pa nas, da se dekleta odločajo za igranje nogometa in svoj prosti 
čas namenjajo treningom ter tekmam v našem klubu, kjer so jim 
omogočeni odlični pogoji za dobro, nemoteno in kvalitetno delo. 
Poleg treningov in tekem v državnem prvenstvu pa vsako leto 
poskrbimo za kakšno odmevno mednarodno tekmo. V letošnjem 
letu se je to zgodilo v mesecu avgustu, ko so v Radomljah gostovale 
nogometašice iz Univerze Johns Hopkins iz ZDA. Dekleta obeh ekip 
so prikazala odlično igro, po tekmi pa je sledilo prijateljsko druženje 
in verjamemo, da so se med njimi spletle nove prijateljske vezi. 
Dekleta pa niso prijateljice samo na, temveč tudi izven igrišč in ta 
pozitivna energija ter prijateljske vezi so tiste, ki gradijo pravo ozračje 
in vzdušje, ki si ga lahko vsak trener znotraj ekipe samo želi.

Ob tej priložnosti bi se rad poleg sponzorjev, delavcev v 
športnem parku, trenerjev, staršev in igralk, zahvalil še slehernemu 
posamezniku, ki nam je oz. nam na kakršen koli način pomaga 
pri doseganju vseh naših ciljev in poslanstva ter tako skupaj 
dokazujemo, da klub nismo samo MI, ampak smo MI VSI!

VSI ZA ŠAMPIONKE RUMENE
Uroš Juračič, 

predsednik

Ženski nogometni klub Radomlje
Predsednik Uroš Juračič

Moj, tvoj, naš 
klub!

Za nami je že tretje koledarsko leto, odkar smo se v 
Radomljah odločili, da omogočimo treniranje in igranje 
nogometa deklicam in dekletom vseh starosti. S ponosom 

lahko rečemo, da danes treninge redno obiskuje več kot 
100 deklet. Ko prištejemo še deklice in dekleta, ki obiskujejo 
brezplačne krožke na osnovnih šolah, pa smo v manj kot treh 
letih delovanja že presegli številko 200, na kar smo izjemno 
ponosni. 

V letu 2014 smo v Ženskem nogometnem klubu Radomlje veliko 
delali, ogromno postorili in ponovno premikali mejnike, ne le na, 
temveč tudi izven travnatih površin. 

OTROŠKA in MLADINSKA NOGOMETNA ŠOLA
Največ pozornosti namenjamo našim najmlajšim - deklicam ekip 
U-11, U-13 in U-15, kjer se številčnost deklet veča praktično iz tedna 
v teden. Dekleta vadijo pod vodstvom klubskih trenerk in trenerjev, 
imamo pa tudi nekaj marljivih in vedoželjnih igralk starejših ekip, 
ki si želijo dela z mladimi dekleti in jih postopoma vključujemo v 
proces dela z najmlajšimi. Vsekakor velja izpostaviti vodjo otroške 
nogometne šole in trenerko Romano Rojc, ki s svojim prizadevanjem 
ter delom z najmlajšimi orje ledino. Vsakodnevno dokazuje, da 
je, z načrtnim delom, pozitivno energijo in pravilnim pristopom, 
tudi v dobi elektronike in elektronskih igračk, mogoče navdušiti 
najmlajše in jih pripeljati na nogometne zelenice, kjer se poleg tehnik 
obvladovanja žoge ter preigravanja, učijo tudi pomembnih veščin, ki 
jih bodo spremljale skozi življenje. 

Poleg treningov v klubu, se dvakrat letno udeležimo tudi priprav 
(Rogla, hrvaška Istra), jeseni 2013 pa smo pričeli tudi z izvajanjem 
BREZPLAČNIH krožkov na dveh okoliških osnovnih šolah. Spomladi 
2014 smo dejavnost še razširili in sicer med počitnicami za dekleta 
organiziramo brezplačno vadbo v dopoldanskem času. Poleg 
krožkov smo za vsa dekleta organizirali štiri igralne dneve, kjer so se 
med seboj spoznavala, se merila v različnih spretnostih in odigrala 
nekaj medsebojnih srečanj. Krožki so med učenkami na šolah 

vzbudili veliko zanimanja in pred pričetkom novega šolskega leta 
2014/15 smo doživeli pravo presenečenje, ko so nas kontaktirali z 
osnovnih šol z željo, da bi se krožek nadaljeval tudi z novim šolskim 
letom oz. da si želijo na novih šolah ponuditi naše krožke »Igre z 
žogo« in »Dekliški nogomet«. Tako smo z novim šolskim letom več 
kot podvojili našo prisotnost na osnovnih šolah in trenutno izvajamo 
krožke na kar devetih osnovnih šolah (OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ 
Rodica, OŠ Venclja Perka Domžale, OŠ Dob, OŠ Dragomelj, OŠ Toma 
Brejca Kamnik, OŠ Marije Vere Duplica, OŠ Komenda in OŠ Smlednik). 

O marljivosti deklet in prihajanju na treninge govori tudi dejstvo, 
da le redkokdaj izpustijo kak trening, za kar se zahvaljujemo tudi 
njihovim staršem, ki dnevno skrbijo za prevoz na treninge ter tekme 
ter tako svojim nogometašicam skupaj z nami omogočajo dobre 
pogoje za delo. 
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let na vzhod in zahod. Vsekakor je treba priznati, da je vzhod precej 
močnejši, Pomurje in Rudar sta odlični ekipi, tudi Ptuj in Fužinar sta 
vse močnejša. Celo sezono ne bomo igrale z njimi, potem pa bo na 
koncu na sporedu odločilna tekma, me pa se s štirimi ekipami sploh 
ne bomo pomerile. Lani je bila tekma s Pomurjem zgodovinska 
za naš klub, dekleta smo komaj čakale, da se pomerimo z njimi in 
uspelo se nam je tudi zoperstaviti tisti trenutek najmočnejši ekipi v 
Sloveniji,« je ocenila sistem tekmovanja.

Želi si zaigrati v prvi ženski nogometni ligi
V teh letih večino najstnikov zanima predvsem zabava, pri Tiji je 
nogomet v ospredju: »Vpisala sem se na Gimnazijo Šiška in treniram 
še trikrat v šoli, skupaj torej kar sedemkrat na teden. Šola mi gre po 
načrtih, imam pa tudi prosti čas. Rada igram nogomet in vedno se 
da stvari uskladiti. Želim si igrati v prvi ženski nogometni ligi, tudi po 
koncu karieri pa bi rada ostala povezana z nogometom. Morda bi 
lahko bila trenerka, pri čemer me tudi že podpirajo v klubu in občasno 

že pomagam pri organizaciji in delu z mladimi.« 

Pozimi se bodo merile s fanti
Naslednja tekma v ligi DU-17 zahod je šele 28. marca v Ajdovščini. 
»Pozimi je čas za kondicijske priprave. Že prejšnjo zimo smo igrale s 
fanti in to se nam je spomladi poznalo. Letos bomo to ponovile. Fantje 
so močnejši in hitrejši, igramo proti nogometašem do 15. leta. Tudi 
proti fantom do 13. leta smo igrale, ko smo bile U-15 in so bili prav 
tako hitrejši in tehnično bolj podkovani, saj trenirajo od prvega razreda 
osnovne šole,« je načrte za zimski premor strnila Tija, ki ima v članski 
ekipi Radomelj dve vzornici, Barbaro Kralj in Nino Predanič.  

Za Barcelono navijala tudi na Camp Nouu
Vedno spremlja tekme Barcelone, ki je njen najljubši klub. »Ko 
sem začela spremljati nogomet na televiziji, sem s stricem gledala 
Barcelono, saj tudi on navija za Katalonce. Pod vodstvom Pepa 
Guardiole so igrali izjemno, »tiki-taka« je bila v polnem pogonu. Všeč 
sta mi bila predvsem Xavi in Andres Iniesta, ki imata najbolj natančne 
podaje in sijajen pregled nad igro. Takrat sem se res zaljubila v 
nogomet. Od takrat nikoli ne zamudim tekme. Tudi v letošnji sezoni 
gledam tekme Barce. Žal po odhodu Guardiole ne gre več tako dobro, 
a upam, da se bo kmalu znova vrnila njihova prepoznavna igra,« je 
dejala Vrhovnikova, ki si je velemojstre ogledala tudi v živo: »Bila sem 
na tekmi Barcelona - Valencia na Camp Nouu. To je bila res posebna 
tekma, ki mi bo za vedno ostala v spominu. V zadnji minuti je moj idol 
Xavi zadel za 5:1. Vsi so navijali na polnem stadionu.« 

Nemške nogometašice bi premagale marsikatero moško ekipo
Pep Guardiola je odšel na Bavarsko. Zdaj vodi največji nemški klub, 
ki v Bundesligi melje vse pred seboj. Tudi v ženski nogomet Nemci 
ogromno vlagajo. Njihova reprezentanca je najboljša v Evropi in med 
najboljšimi na svetu. V Kopru so lani odpravile Slovenke kar s 13:0: 
»Nemčija mi je prav tako všeč. Veliko vlagajo v nogomet in letos so tudi 
postali svetovni prvaki. Bila sem na tej tekmi na Bonifiki. Marsikatera 
moška ekipa bi imela težave z Nemkami. Ženski nogomet v Nemčiji je 
zelo prepoznaven tudi na televiziji imajo veliko gledanost.« 

Zelo rada obišče tudi hokejske tekme na Jesenicah
Poleg nogometa jo zelo zanima tudi hokej: »Poznam Damjana 
Dervariča, ki je prijatelj mojega strica. Velikokrat sem bila v Podmežakli, 
ko je še igral za Jesenice, ki so bile takrat najboljše v Sloveniji. Škoda, da 
zdaj niso več. Navijači na Jesenicah so res s srcem pri hokeju, to je nekaj 
čarobnega. Ves dan na Jesenicah se na dan tekme vse vrti okoli hokeja. 
Žal nisem bila nikoli na večnem derbiju med Jesenicami in Olimpijo. To 
mi je res žal. Morda bo kmalu spet priložnost.« 
Všeč so ji tudi Los Angeles Kingsi, Pittsburgh in Köln. »Gledala sem 
kar nekaj tekem Lige NHL. Anže Kopitar je blestel. Res je velika razlika 
med Ligo NHL in slovenskim hokejem. Naša reprezentanca prav 
tako igra odlično, kar so dokazali tudi na olimpijskih igrah. Želim si 
obiskati tudi svetovno prvenstvo, ki bo maja v Ostravi. Mami je velika 
hokejska navdušenka, skupaj pa sva bili že na številnih tekmah,« je 
pogovor zaključila Tija.   

A.G.

Želim si igrati 
v prvi ženski 
nogometni ligi

Mladi upi: Tija Vrhovnik

Tija Vrhovnik je športnica od glave do pet. Že od rojstva ima 
umetno desno roko a jo to prav nič ne ovira. Odlična je bila že 
v badmintonu, pravo ljubezen pa je našla v nogometu. Blesti 

v ekipi Radomelj do 17 let, kjer predsednik Uroš Juračič polaga 
velike upe v prihodnosti. To je generacija, ki naj bi prinesla tudi 
kakšno lovoriko. Dekleta so pravi biser tega kluba, saj so lani postale 
državne prvakinje v kategoriji do 15 let, letos pa zanesljivo vodijo 
po jesenskem delu prvenstva v ligi deklet U-17 zahod. Po zmagi 
nad Krko z 2:0 so se prebile tudi v finale pokala, kjer jih čaka tekma s 
Pomurjem. Tija trenira kar sedemkrat na teden, navija za Barcelono, 
zelo rada pa ima tudi hokej. 

Izvajanje avta ji ne povzroča nobenih težav 
Mnogi med nami že ob najmanjših težavah z zdravjem delajo veliko 
paniko, Tija pa se je hitro navadila življenja z ročno protezo. »Na srečo 
se nogomet igra z nogo in ne z roko, večji problem bi imela, če bi 
igrala rokomet. Tudi avt lahko izvajam brez problemov, s tem nimam 
nobenih težav. S tem živim od rojstva. Včasih celo pozabim, da imam 
ročno protezo,« je poudarila 15-letnica, ki se je rodila le tri dni pred 
znamenitim zadetkom Mileta Ačimovića proti Ukrajini, s polovice 

igrišča na stadionu za Bežigradom – točno tam, kjer se je začela 
slovenska nogometna pravljica. 
Izkušnje ima tudi z ostalimi športi: »Pred tem sem trenirala badminton, 
igrala sem z levo roko. Bila sem zelo dobra, celo najboljša med 
rekreativnimi igralkami. Treningi so bili na sporedu štirikrat na teden, a 
sem to težko uskladila z nogometom.« 

Štirje zadetki v jesenskem delu 
Nogomet trenira šele tri leta in hitro je začela nizati uspehe. V letošnji 
sezoni je dosegla štiri zadetke, dvakrat je bila uspešna v uvodnem 
krogu proti Krimu (1:2) in dvakrat še proti Ajdovščini doma (5:0). 
»Vedno sem rada brcala žogo s prijatelji. Žal ni bilo v bližini nobenega 
kluba, da bi šla resno trenirati. Starši so nato izvedeli, da se v Radomljah 
postavlja ženski klub in so me novembra 2011 vpisali. Moj prvi trener 
je bil Uroš Juračič, sedaj predsednik našega kluba. Tudi moje soigralke 
igrajo nogomet tri leta, kakšna igralka morda malce več. Naša ekipa 
se odlično razume, povezane smo tudi zunaj igrišča. V kratkem času 
smo se naučile veliko tehnike,« je razlagala Vrhovnikova, ki z dekleti v 
Radomljah trenira štirikrat na teden.

Radomlje razred zase na zahodu
Izidi zavzetega dela so vidni, saj so Radomlje po jesenskem delu 
na prvem mestu s šestimi zmagami in remijem proti Krimu doma 
(0:0). Nekaj več dela so imele le proti Krimu (2:1 in 0:0), ostale tekme 
so dokaj zanesljivo zmagale. »Razlike med moštvi so res velike. 
Ajdovščina igra drugo sezono v tej ligi, punce trenirajo šele eno 
leto, Krim in Krka sta konkurenčna, Velesovo pa ima zelo mlado 
ekipo. Proti Krimu na domačem igrišču nam ni šlo, borile smo se, 
imele ogromno priložnosti za zadetek, zadevale okvir vrat, a žoga 
enostavno ni hotela v mrežo. Na drugih tekmah je bila druga 
zgodba,« je jesenski del prvenstva ocenila Tija.  

Razdelitev na vzhod in zahod ni smiselna
V ligi deklet U-17 je zares zelo nenavaden sistem tekmovanja. Dekleta 
igrajo v dveh skupinah, na vzhodu je na sporedu 15, na zahodu pa 
vsega 12 tekem, po dve ekipi napredujeta v polfinale, ostala moštva 
pa končajo s sezono. »Presenetila nas je razdelitev lige deklet do 17 

Ekipa U-15, državne prvakinje 2013-14.

Ekipa DU17 2014-15
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Predstavitev

Na mladih ŽNK 
Radomlje stoji :)
Ekipe mladinskega in otroškega pogona  ŽNK Radomlje 

aktivno in uspešno zaključujejo  že tretje leto svojega 
delovanja. Vsi člani smo se trudili, da smo v primerjavi 

s preteklim letom dekletom omogočili več aktivnosti, igre, 
izobraževanja in sodelovanja. Veseli smo pomoči vseh članov, 
navdušujejo nas novi obrazi, ki ne samo da večajo število v ekipi, 
pomembne so predvsem nove ideje, ki so nadvse dobrodošle. 
S pomočjo vseh nam je uspelo organizirati več aktivnosti, 
druženj, izobraževanj ter seveda »borb« na naših in tujih zelenih 
površinah.
V mladinski in otroški pogon so tako kot v preteklih letih vključene 
ekipe U-11, U-13, U-15 in U17. Svojo predanost z rednimi treningi 
klub uspešno zastopajo v tekmovanjih NZS in se na tekmah s srcem 
borijo za vsako doseženo točko. 
V klubu smo uspešno izpeljali zimske in letne priprave, ki so 
potekale med zimskimi počitnicami v Vrsarju in v prvem oz. 
drugem tednu meseca avgusta na Rogli. Priprave so tokrat potekale 
skupaj za vse ekipe deklet. V času zimskih počitnic 2015 bomo 
ponovno organizirali zimske priprave, ki bodo potekale v Puli od 
20.2 – 23.2.2015. Dekleta vabim da se v čim-večjem številu prijavijo 

z izpolnjenim  obrazcem, ki ga že najdete na  naši spletni strani.
Zaradi slabih vremenskih razmer se UKI CUP turnir ni mogel odviti 
tako kot je bilo načrtovano. Turnir smo prestavili na spomladanski 
del. Pričakujemo veliko število prijavljenih ekip iz vse Slovenije in 
tujine, z našimi dekleti  pa se bomo še bolj pripravili in se odločno 
pomirili z nasprotnicami.
Dekletom smo tudi letos omogočili sodelovanje na turnirju Cordial 
Cup-u v Kitzbühelu. Vsi udeleženci smo bili deležni nepozabnega 
sprejema, otvoritve, pogostitve in organiziranosti. Dekleta so poleg  
treningov in odigranih tekem aktivno sodelovale tudi na vseh 
dodatnih aktivnostih pri katerih so se odlično odrezale in zastopale 
ne samo klub ampak tudi našo deželo. 
S šolskim letom 2014/15 se je izjemno povečalo zanimanje za 
dekliški nogomet pri dekletih in tako smo tudi mi zavihali rokave 
in povečali število krožkov po osnovnih šolah. Odvijajo se že na 
devetih osnovnih šolah: OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH, OŠ RODICA, 
OŠ VENCLJA PERKA, OŠ TOMA BREJCA KAMNIK, OŠ MARIJE VERE 
DUPLICA, OŠ DRAGOMELJ, OŠ SIMONA JENKA SMLEDNIK, OŠ DOB 
in OŠ KOMENDA.  Dekleta iz vseh omenjenih šol se krožkov rada 

udeležujejo, število udeleženih pa se pohvalno povečuje, kar je 
dober pokazatelj napredovanja za  ŽNK Radomlje, saj se dekleta 
navadno kasneje odločijo tudi za treniranje v klubu.
Vse zapisano je znak napredovanja,  vedno več deklet si želi biti 
aktivnih in pokazati, da tudi nežnejši spol zna igrati nogomet. Za 
dobre rezultate se je potrebno zahvaliti ne samo dekletom ampak 
tudi njihovim staršem, ki jim treninge omogočajo in jih z glasnim 
navijanjem spremljajo in vzpodbujajo. Dobri rezultati so pokazatelj 
strokovnega, trdega dela trenerjev in vseh pomočnikov, katerim 
se lepo zahvaljujemo in verjamemo, da bomo še naprej uspešno 
gradili in peljali našo zgodbo, zgodbo ŽNK Radomlje. 

Vodji mladinskega in otroškega pogona,
Peter Kristan in Romana Rojc

OŠ Venclja Perka

OŠ Dragomelj

OŠ Simona Jenka Smlednik OŠ Preserje pri Radomljah

OŠ Rodica
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finance so se uredile,« je razlagal Završan, ki zna odlično oceniti 
realno stanje kluba: »Realnost za Radomlje je druga liga. Tekme bi 
lahko igrali na domačem stadionu. Prva liga je neke vrste nagrada za 
te fante. Nismo kupili novih igralcev, fantje igrajo za podobne vsote, 
kot so lani v drugi ligi. Nismo želeli tvegati in znova zaiti v finančne 
težave. To nato pelje v peto ligo.« 

Tudi, če izpadejo v drugo ligo, Radomlje ne bodo propadle
V samostojni Sloveniji poznamo primere številnih prvoligašev, ki so 
propadli. Mura kar dvakrat, Olimpija, Nafta, Korotan, Primorje ... »Tudi, 
če bi izpadli v drugo ligo, ne bi bilo nobenega problema. Klub ne bo 
propadel. Vodstvo dela zelo dobro, Marinšek je pravi menedžer, tudi 
njega sem treniral v mlajših selekcijah,« je dodal Završan, ki zdaj dela 
v mladinskem pogonu, kjer tudi sodi kakšno tekmo. Ureja kadrovske 
zadeve, bil je tudi član MNZ Ljubljana. 
Prav zanimivo je, da vodilni Domžalčani nimajo več navijačev na 
stadionu ob Kamniški Bistirci: »Domžale so jesenski prvak, pa je na 
tekmah le 400 ali 500 gledalcev. V Radomljah imajo gledalci zelo radi 
nogomet, spomnim se še vseh derbijev proti Dobu. Če bi imeli boljše 
izide v Prvi ligi, bi v Športni park v Domžalah prišlo po 1000 gledalcev 
na tekmo. Škoda, ker smo veliko tekem izgubili le za en gol.«
Ni mu všeč, ker mladi igralci prehitro zapuščajo klub in mislijo, da so 
že zvezdniki, čeprav so še neizbrušeni talenti: »V Sloveniji gredo mladi 
fantje preveč hitro v tujino. Igrajo zelo mladi igralci ali malo starejši, ki 
niso uspeli v tujini. Nekateri veterani se tudi vračajo.« 

Najbolj zaslužen za postavitev barake ob glavnem igrišču 
Prav posebej ponosen je na Športni park v Radomljah, sodeloval je 
vse od nastanka: »V službi sem bil pri Delu v Ljubljani, kjer so nam 
odstopili majhno barako. Naredili smo akcijo, prepeljali smo jo v 
Radomlje, kjer smo jo leta 1984 postavili ob glavnem igrišču. Ta 
garderoba je bila za tiste časa izjemna. Takrat smo res vse naredili 
na črno, a so nam pogledali skozi prste. Takrat smo vse delali sami. 
Prijatelji in znanci so se potili za klobaso in pivo.« 

Besedo legenda slišimo dostikrat. V Radomljah si ta 
laskavi naziv vsekakor zasluži Tone Završan. V skoraj štirih 
desetletjih je pustil neizbrisen pečat. Bil je igralec, risalec 

črt na igrišču, trener vseh selekcij in tudi predsednik z najdaljšim 
stažem. V letošnji sezoni uživa na tekmah Prve lige v Domžalah in 
se spominja precej težjih časov: »Če bi nekdo pred desetimi leti 
rekel, da bodo Radomlje v Prvi ligi ... ja, to je bila takrat znanstvena 
fantastika za nas.« 

Isti dan vodil tekmo članov in pionirjev
»Leta 1974 sem prišel v Radomlje in tu sem v različnih funkcijah 
že vseskozi, vmes sem bil pet let v Dobu, vrnil pa sem se, ko je 
predsednik Radomelj postal Matjaž Marinšek. Nogomet mi ogromno 
pomeni. Preselil sem se iz Ljubljane v Radomlje. Najprej sem igral 
za Črnuče, kjer sem imel prijatelje. V Radomljah sem igral pet let za 
člansko ekipo, do leta 1980,« je uvodoma pojasnil Završan.  
Prav poseben pečat je pustil v vlogi trenerja: »Vsi trenerji bi radi vodili 
člansko ekipo, mene pa so bolj zanimale mlajše kategorije. Zgodilo 
se je tudi, da sem isti dan vodil člansko tekmo in nato še pionirje ali 
pa obratno. Včasih je bilo res zelo pestro, saj niso bile tekme vedno 
doma. Trener sem bil do leta 2005, torej skupaj okoli 30 let. Že leta 
1975 sem naredil izpit za trenerja.« 

Zaklenil igralca v garderobo in igral le z deseterico
Zelo rad pove tudi kakšno nenavadno anekdoto iz teh časov: »V 
Kočevju smo se komaj zbrali za tekmo. Veliko fantov je imelo šolo in 
zbralo se jih je ravno enajst. Zelo se nam je mudilo, saj smo zamudili, 
hitro smo se morali ogreti. Zaklenil sem vrata garderobe in tekma se 
je začela. Po nekaj minutah srečanja vidim, da na nam na eni strani 
tekmeci zlahka uhajajo. Preštejem igralce in vidim, da eden manjka. 
Nisem opazil, da je eden igralec na stranišču in sem ga pomotoma 
zaklenil.« 

Leta 1993 popeljal Radomlje v 2. SNL
Popolnoma se je posvetil delu z mladimi in vodil ekipo, ki je v 
sezoni 1986/87 zasedla drugo mesto v 2. SNL. To je bil signal, da 

Tone Završan - 
od risalca črt do predsednika ... 
in še vse vmes

Radomeljska 
legenda

vodi generacijo, ki lahko doseže odmeven rezultat. »Leta 1987 smo 
imeli izjemno generacijo fantov. Vsi so bili sošolci, v glavah so imeli 
samo nogomet. V šoli so bili vseskozi na igrišču, na treningih so bili 
zelo marljivi. Ta generacija je Radomlje leta 1993 pripeljala v drugo 
slovensko ligo. Mi smo prišli v drugo ligo po spletu okoliščin, saj so 
se lige na začetku samostojne Slovenije prestrukturirale. Premagali 
smo Škofjo Loko v dodatnih kvalifikacijah. Takrat je bil naš pokrovitelj 
Napredek Domžale. Ko smo izpadli iz druge lige, se je pokrovitelj 
umaknil in klub je zašel v finančne težave. Izpadli smo tudi iz tretje 
lige in nekaj sezon igrali v MNZ Ljubljana,« se vzponov in padcev 
spominja Završan, ki je treniral tudi nekatere znane slovenske 
nogometaše. Izstopa seveda Luka Grešak, ki je branil za Maribor v Ligi 
prvakov v sezoni 1999/00. 

Vse se je spremenilo s prihodom Marinška in Cerarja
Leta 2007 se je zgodil ključni trenutek, saj je vodenje kluba prevzel 
Matjaž Marinšek. »V Radomljah se je vse spremenilo s prihodom 
Metoda Cerarja in Matjaža Marinška. Vse se je dvignilo na višji nivo, 

» Načrt za novo glavno igrišče še v predalu «
»Za tako velik športni park je treba vse skupaj pravilno organizirati. 
Vse se je začelo s prihodom Cerarja in Marinška. Takrat ni bilo 
delovnih akcij, ampak so se projekta lotili profesionalno. Takega 
športnega parka ne morejo narediti amaterji. Recesija je prišla ob 
nepravem času, lastnik športnega parka Cerar se ukvarja s prodajo 
gradbenih materialov. Vsi vemo, kje so gradbinci v Sloveniji. Če bi 
celoten projekt začeli pet let prej, bi imeli narejeno veliko tribuno. To 
igrišče, ki je zdaj v legi vzhod-zahod, bi obrnili v lego sever-jug. Na 
tribuni bi bilo prostora za 1000 gledalcev in imeli bi pogoje za pogoje 
za prvo ligo,« je razložil Završan.  

Odlični pogoji za delo vseh kategorij
V Radomljah imajo razvite vse selekcije pri moških in ženskah. 
Izjemno organizirana piramida. »Imamo zelo dobre trenerje, 
igralci in igralke prihajajo tudi iz Ljubljane, Grospulja, Nove Gorice, 
Kamnika, Mengša. Pogoji so zares izvrstni, imamo naravno in 
umetno travo. Vsi imajo dovolj prostora za normalne treninge 
vseh kategorij. Kadeti in mladinci se borijo za preboj v prvo 
slovensko ligo. To bi bila velika prednost, saj NZS plača stroške za 
sodnike, ki pa so največji strošek za klube v današnjem času,« je 
zaključil Završan. 

A.G.
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zavoljo fizičnih lastnosti težko kosajo s 13-letnicami. Kljub temu pa 
glede na naraščajoče število mladih nogometašic, počasi ustvarjamo 
samostojno ekipo deklic mlajših od 11 let, po potrebi pa bomo 
kreirali tudi ekipo deklic U-9. Ekipa U-11 je imela v jesenskem delu 
sezone že nekaj samostojnih treningov, prav tako se je kot ekipa 
izkazala že na nekaj prijateljskih tekmah. V prihodnje želimo naše 
najmlajše vključiti v sistem tekmovanj s fanti znotraj Medobčinske 
Nogometne Zveze Ljubljana, kjer bi se poskušale kosati z vrstniki 
enake starosti in tako pridobivale na borbenosti, moči in tehničnem 
znanju, česar pa jim ne manjka že sedaj, saj pridno obiskujejo 
treninge in marljivo vadijo trikrat tedensko.

V sezoni 2014/2015 imamo v klubu že 28 deklet mlajših od 13 
let. Ker je v tekmovalnem sistemu ženske nogometne lige še 
vedno najmlajša selekcija deklet do 13 let, naša dekleta večino 
časa trenirajo kar skupaj, prav tako na turnirjih sodelujejo vsa 
dekleta, ki so dopolnila osem let, saj je cilj pri dekletih te starosti 
čim večje število tekem, nabiranje izkušenj, učenje, napredovanje, 
sodelovanje, rezultatskim ciljem pa se pri naših najmlajših ne daje 
prav nobenega poudarka, saj so dekleta še izjemno mlada in se tudi 

Deklice U-11 in U-13 Ekipa deklic U-15Trenerka Romana Rojc Trener Peter Kristan

Zgornja vrsta: trenerka Romana Rojc, Zoja Razpotnik, 
Tjaša Vodnjov, Lara Sumper, Trisha Robnik, Zala Šere, 
Urška Černelič, Pia Kočevar, Nina Mc Quarrie, Živa Galjot, 
pomočnica trenerke Marika Prošek.
Spodnja vrsta: Lucija Krapež, Katarina Mušič, Eva Kvas, 
Iza Svetlin, Brina Grošelj, Živa Mikložič, Maša Zajec, Tisa 
Podkrajšek, Tita Majhenič, Julija Barišič, Taja Vrhovnik, Zarja 
Krapež, Nuša Kladnik.
Manjkajoče igralke: Ajda Kličič, Clara poljanšek, Nadja 
Djurič, Nika Gubanc, Nina Gubanc, Taja Gubanc.

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. NK Krim 6 5 1 0 20:4 16
2. ŽNK Rudar Škale 6 4 1 1 22:8 13
3. ŽNK Jevnica 6 3 1 2 14:12 10
4. Velesovo 6 1 1 4 4:17 4
5. ŽNK Radomlje 6 0 0 6 4:23 0

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. ŽNK Krka 9 7 2 0 15:1 23
2. ŽNK Radomlje  9 6 1 2 15:5 19
3. Velesovo 9 5 1 3 17:8 16
4. ŽNK Krim Izvo-r 10 4 3 3 15:6 15
5. ŽNK Jevnica 9 4 1 4 16:10 13
6. Vrhnika Dren  9 2 0 7 7:33 6
7. ŽNK Rudar Škale 9 0 0 9 3:25 0

Tekmovanje deklic U-13 zahod 14/15 
Lestvica po odigranem 4. turnirju, 25.10.2014

Tekmovanje deklic U-15 zahod 14/15
Lestvica po odigranem 4. turnirju, 19.10.2014

Dekleta U-15 so v novo sezono vstopila z najlepšo možno 
popotnico, saj so v sezoni 2013/14 postale dvakratne državne 
prvakinje. Najboljše so bile tako v zimski ligi, kot tudi v državnem 
prvenstvu za dekleta do 15 let. V novo sezono smo vstopili polni 

Zgornja vrsta: Ivana Bosančić, Neva Kumalič, trener Peter 
Kristan, Anja Snedec, Tjaša Nemanič,  Katarina Peterka,  Lara 
Markič, Maruša Grandovec.
Spodnja vrsta: pomočnica trenerjev Marika Prošek, Zoja 
Razpotnik, Patricia Kos, Pia Kočevar, Neža Jereb, Živa Mikložič, 
Nina Sofia McQuarrie, Pia Božič, Hanna Klopčič Brojan, 
pomočnik trenerja Anže Jereb.

elana in samozavestni. Rezultatov smo zelo veseli in smo nanje 
ponosni tudi v tej sezoni, saj v prvi polovici prvenstva zasedamo 
odlično drugo mesto na zahodu. Rezultat pa vsekakor ni v ospredju. 
Poudarek je na celostnem razvoju deklet. Želim si, da so in bodo 
dekleta predvsem uspešna v šoli in da bodo pridno in vestno 
opravljala treninge še naprej.
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Ekipa deklet U-17 Ekipa članicTrener Meho Bašić Trener Milomir Mandić

Dekleta so v začetku sezone 2014/2015, v avgustu, uspešno opravile 
poletne priprave, ki so bile letos organizirane na Rogli. V letošnji 
tekmovalni sezoni je liga deklet U-17 razdeljena na vzhodno in 
zahodno skupino. Naša dekleta nastopajo v zahodni skupini, kjer po 
jesenskem delu sezone prepričljivo zasedajo odlično prvo mesto brez 
poraza. Ob tem gre omeniti, da so se dekleta ob izvrstnih predstavah 
že drugo leto zapored uvrstila v finale pokala Nogometne zveze 
Slovenije. V spomladanskem delu sezone imajo dekleta cilj obdržati 
vodilno mesto, ter uspešno odigrati končnico prvenstva z najboljšima 
uvrščenima ekipama z vzhodne skupin. Visok cilj pa smo si zadali tudi 
za finale pokala.

Pomurje je v članski konkurenci definitivno št. 1 in v tem trenutku 
ne vidim moštva, ki bi se jim lahko enakovredno zoperstavilo. 
2. mesto še vedno pripada igralkam Rudarja, ta ima mlado in 
kvalitetno moštvo, ki dosega konstantne rezultate. Za 3. In 4. mesto 
se bodo poleg nas potegovale igralke Maribora in Slovenj Gradca. 
Na desetih srečanjih smo 6x zmagali in 4x izgubili. Pogled na 
lestvico ni navdušujoč, je pa zadovoljiv. Izhodišče za spomladanski 
del prvenstva ni slabo, potrebno se bo dobro pripraviti in prikazati 
boljši pristop ter igre, ki bodo navduševale vse vpletene akterje. 
Drugi del jeseni smo odigrali slabše, predvsem so nam igro in 
rezultate krojile poškodbe – Murovec, Gadnik, Jereb in Predanič. 
Največ težav smo imeli v fazi napada, kjer ob odsotnosti pravih 
napadalk nismo imeli dovolj znanja in kakovosti, da bi nadomestili 
nastale vrzeli. Upam, da bomo priprave na spomladanski del 

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. ŽNK Radomlje  7 6 1 0 29:5 19
2. ŽNK Krim Orsys 8 5 2 1 25:5 17
3. Ajdovščina 7 3 0 4 13:18 9
4. ŽNK Krka 7 2 1 4 12:14 7
5. Velesovo 7 0 0 7 3:40 0

domači gosti rezultat
ŽNK Radomlje ŽNK Krka 2:0 (2:0)
ŽNK Teleing P. Beltinci ŽNK MSM Ptuj 5:0 (2:0)

domači gosti rezultat
ŽNK Radomlje Velesovo 4:2 (1:1)
ŽNK Maribor ŽNK AH Mas Tech 1:0 (0:0)
Ajdovščina ŽNK Rudar Škale 0:20 (0:9)

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. ŽNK Teleing P. Beltinci 9 9 0 0 117:5 27
2. ŽNK Rudar Škale 10 8 0 2 58:11 24
3. ŽNK Maribor 10 7 0 3 29:27 21
4. ŽNK Radomlje  10 6 0 4 36:18 18
5. ŽNK Preša S. Gradec 10 5 0 5 31:24 15
6. Velesovo 10 4 0 6 46:33 12
7. ŽNK Ankaran Hrvatini 9 4 0 5 17:26 12
8. Ajdovščina 10 1 0 9 2:140 3
9. ŽNK Jevnica 10 0 0 10 1:53 0

Liga deklet U-17 zahod 14/15
Lestvica po odigranem 9. krogu, 8.11.2014

Pokal NZS dekleta U-17 14/15
Polfinale - 15.11.2014

Ženski pokal NZS 14/15
Četrtfinale - 1.10.2014

Slovenska ženska nogometna liga 14/15 
Lestvica po odigranem 11. krogu, 16.11.2014

Zgornja vrsta: Irena Zupan, Klara Rahne, Ana Černelič, Tara 
Komatar, Petra Zalaznik, Lara Puc, Anja Blažič, Anja Snedec, 
Neva Kumalić, trener Meho Bašić.
Spodnja vrsta: Nina Ekić, Nina Predanič, Tija Vrhovnik, Neža 
Jereb, Barbara Bavčer, Neža Razpotnik.
Manjkajoči igralki: Lara Markič, Tjaša Kumer.

Kot trener bi pohvalil delo in prizadevnost vseh igralk na treningih in 
tekmah, izpostavil bi tudi pozitiven ekipni duh, ki prevladuje v ekipi. 
Zahvalil bi se tudi vodstvu kluba, ki je omogočilo dobre pogoje in 
nemoteno delo, kakor tudi vsem staršem, ki so nam vedno v podporo.

Zgornja vrsta: Larissa Žejen, Polona Gerjol, Sonja Čevnik, 
Teja Breznik, Katarina Babić, Simona Bračun Rok, Kaja Šarlah, 
Monika Boh, Manca Duščak, Marika Prošek, Adriana Obrovac, 
trener Milomir Mandić.
Spodnja vrsta: Romana Rojc, Maruša Jereb, Katarina Gadnik, 
Barbara Kralj, Nina Predanič, Andreja Babić, Staša Čagran, Pija 
Smukovič, Katarina Jagarinec, Manca Jereb.
Manjkajoče igralke: Manja Rebolj, Urška Murovec, Pia Slana, 
Ana Šumah.

prvenstva pričeli v popolni zasedbi, ker smo na ta način lahko 
uspešnejši in konkurenčnejši tudi najboljšim ekipam. Igralkam bi se 
zahvalil za trud, marljivost, delavnost, discipliniranost na treningih 
in prikazano igro na igrišču.
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Januar 03.01
10.01
15.01

ZAČETEK DEKLIŠKE IN ŽENSKE ZIMSKE FUTSAL LIGE
NADALJEVANJE ZIMSKE LIGE U-13 U-15 
ZAČETEK VADBE KADETOV IN MLADINCEV

Februar 01.02
02.02
06.02
10.02
20. - 23.02

FINALE DEKLIŠKE IN ŽENSKE ZIMSKE FUTSAL LIGE
ZAČETEK PRIPRAV DEKLET U-17 IN ČLANIC
ZAČETEK TEKEM MED OŠ
ZAČETEK IZVAJANJA NALOG ZA ŠPORTNO ZNAČKO NOGOMETAŠA
ZIMSKE PRIPRAVE ŽNK RADOMLJE V ISTRI

Marec 14.03
14.03
15.03
21.03
21.03
22.03
28.03
28.03

ZAKLJUČEK ZIMSKE LIGE U-13, U-15
POLFINALE POKALA SŽNL
TURNIRJI MLAJŠIH SELEKCIJ
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA SEZONE 2.SKL/SML
UKI CUP 2015 (dekliški turnir za ekipe U-11, U-13 in U-15)
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA SEZONE SŽNL
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA SEZONE MNZ LJ
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA DEKLET U-17

April 05.04
11.04
19.04
25. - 26.04
30.04

IGRALNI DAN ZA NAJMLAJŠE, KI VADIJO V OŠ 
PRIČETEK TURNIRJEV DEKLIC U-13
PRIČETEK TURNIRJEV DEKLIC U-15
CORDIAL CUP WEEKEND 
(kvalifikacijska turnirja za pot v Kitzbühel za selekciji U-11 in U-13)

Maj 01.05
13.05
22. - 25.05
31.05

TRADICIONALNI 1. MAJSKI GOLAŽ
FINALE POKALA DEKLET U-17
CORDIAL CUP WEEKEND V KITZBÜHELU
KONEC PRVENSTVA SŽNL

Junij 07.06.
10.06.
13.06
13.06
20.06
21.06
29. - 03.07

ZAKLJUČNI TURNIR DEKLIC U-15
KONEC PRVENSTVA 2.SKL/SML
ZAKLJUČNI TURNIR TEKMOVANJA MNZ LJUBLJANA SELEKCIJE U-8, U-9 IN U-10
ZAKLJUČNI TURNIR DEKLIC U-13, ZAKLJUČEK SEZONE DEKLET U-17
PIKNIK OB ZAKLJUČKU SEZONE - MLADINSKI POGON NK RADOMLJE
PIKNIK OB ZAKLJUČKU SEZONE - ŽNK RADOMLJE
Z NOGOMETOM NA POČITNICE – TABOR NK RADOMLJE

Julij 20.07
20.07
27.07

ZAČETEK PRIPRAV NA NOVO SEZONO DEKLICE U-11, U-13, U-15, DEKLETA U-17 IN ČLANICE
ZAČETEK PRIPRAV NA NOVO SEZONO SKL/SML
ZAČETEK PRIPRAV NA NOVO SEZONO U-13 IN U-15

Avgust 01. - 09.08
13. - 16.08
22. in 23.08
22. in 23.08
29.08

LETNE PRIPRAVE ŽNK RADOMLJE NA ROGLI
PRIPRAVE NA ROGLI
ZAČETEK PRVENSTVA KADETI, MLADINCI
ZAČETEK PRVENSTVA DEKLETA U-17 IN SŽNL
ZAČETEK PRVENSTVA MLAJŠE SELEKCIJE

September 05. in 06.09
15.09

ZAČETEK PRVENSTVA DEKLICE U-11, U-13 IN U-15
ZAČETEK NOGOMETNEGA KROŽKA NA ŠOLAH

November 14. in 15.11
14. in 15.11
21.11

KONEC JESENSKEGA DELA ZA DEKLICE U-11, U-13, U-15, DEKLETA U-17 IN SŽNL
KONEC JESENSKEGA DELA TEKMOVANJA V MNZ LJUBLJANA
ZAČETEK ZIMSKE LIGE U-13, U-15

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

Ne pozabite...Interaktivno

Koledar dogodkov
NK in ŽNK Radomlje 2015 

Tako kot vsako leto lahko tudi tokrat namenite del dohodnine našemu društvu 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, videov 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 2014/15
UREDNIK: Uroš Juračič. BESEDILA: Matjaž Marinšek, Metod Cerar, Aleksander Stefanovič, Aleš Golob, Jani Pate, Dušan Balutto, Uroš Pišek, Rajko Korent, Robi Zorec, Matjaž Obrstar, Andraž 
Pustotnik, Asad Alilović, Romana Rojc, Peter Kristan, Meho Bašić, Milomir Mandić, Uroš Juračič, Marjan Ravnikar.  LEKTORIRANJE: Katja Rezman.  FOTOGRAFIJE: Toni Iglič, Rok Zore, Lado 
Vavpetič, Frane Komatar, Simona Vrhovnik, Aleš Zore, Matjaž Avbelj, osebni arhivi.  OBLIKOVANJE: Sergej Mostnar.  TISK: Fotolito Dolenc. NAKLADA: 1.000 izvodov. Prva izdaja, prvi natis.

Radomlje, december 2014

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.


