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Ko se je palček pomešal med velikane slovenskega 
nogometa, so nam mnogi napovedovali, da se bo ponovila 
zgodba številnih slovenskih klubov, ki so se uvrstili v najvišji 

rang tekmovanja, igrali tam leto ali dve, kasneje pa popolnoma 
poniknili oziroma propadli. Ni jih več …
NK Radomlje je preživel 1. SNL in danes lahko ponosno pogledamo 
na lestvico druge lige, na kateri zanesljivo vodimo. Prepričan sem, da 
bomo do konca v igri za ponovno napredovanje v prvo ligo. Fantje 
so napredovali in tega sem najbolj vesel.
Držali smo se svoje politike in se po svojih zmožnostih lotili tega 
izziva, kar se je izkazalo za pravilno. Nismo si za vsako ceno postavili 
cilja, da ostanemo v družbi najboljših, ampak smo si jasno začrtali 
pot. Na tej poti je predvsem pomembno, da fantje doživijo prvo 
ligo, da spoznamo, kaj 1. SNL pomeni, in da strokovni štab in igralci 
osebnostno in igralsko zrastejo. Delali smo v smeri, da bomo 
po končani izkušnji v 1. SNL boljši klub, kot smo bili prej. Ob tej 
priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki ste nas v tem projektu podpirali, 
držali pesti in navijali za naš klub tudi takrat, ko nismo bili dorasli 
tekmecem.
Danes smo boljši klub in ko me sprašujejo, ali bi ponovili zgodbo, 
izstrelim kot iz topa – seveda. To je sicer finančno zahtevno, a je v 
trenutni ekonomski situaciji tudi igranje v MNZ ligi izziv in zelo težka 
naloga, saj denarja za šport preprosto ni in ga bo v prihodnjih letih še 
manj. Potrebno se bo postaviti na svoje noge in poiskati nogometne 
tržne priložnosti. Verjamem pa, da bo teh veliko več, če bomo v prvi 
ligi ali vsaj blizu nje. 
Pomembno je, da v klubu ne odstopamo od tistih osnovnih 
usmeritev, ki smo si jih postavili. Lastna otroška in mladinska 
nogometna šola ter dobro delo z mladimi je osnova vsega in naš 
doprinos lokalni skupnosti, iz katere prihajamo. Tu začenjamo graditi 
pripadnost nogometu in dušo kluba. Dušo, ki bo preživela viharje, 
vzpone in padce, pomanjkanje denarja ter nas bo peljala naprej. Ta 
duša je občutljiva in potrebuje veliko pozornosti vseh nas – igralcev, 
trenerjev, staršev, Mlinarjev, vodstva kluba, donatorjev, sponzorjev 
in vseh, ki imamo radi ta klub. Hvala lepa vsem, ki krepite in hranite 
dušo NK Radomlje.
Prepričan sem, da se bo nogomet v Radomljah igral še mnoga leta. 
Želim vam, da se v prihajajočih dnevih odpočijete od nogometa, kajti 
spomladi gremo naprej in obljubljam, da bo leto, ki prihaja, pestro 
nogometno obarvano. 

Srečno v letu 2016!
Matjaž Marinšek,

predsednik NK Radomlje

Spoštovani prijatelji 
nogometa in NK 
Radomlje!
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Intervju s predsednikom 
kluba, Matjažem Marinškom
Gospod predsednik, za vami je težko, a posebno leto. NK 
Radomlje je igral v 1. SNL med desetimi najboljšimi klubi v državi. 
Kako ocenjujete odločitev, da gremo v prvo ligo?
Iztekajoče se leto je bilo res posebno in zelo težko. Odločili smo se, da 
poskusimo in da našim igralcem omogočimo igranje na najvišji ravni. 
Vesel sem, da so vsi igralci, ki so nas pripeljali v 1. SNL, dobili priložnost 
in odigrali vsaj nekaj tekem na najvišjem rangu tekmovanja. Vedeli 
smo, da bo težko ostati v prvi ligi, zato smo si postavili cilj, da bomo 
po končani »avanturi« boljši in močnejši, kot smo bili pred to izkušnjo. 
Težko je bilo predvsem v organizacijskem smislu, saj smo projekt 
izpeljali z malo denarja, brez redno zaposlene osebe in praktično v 
celoti s prostovoljnim delom. Osebno je bilo najtežje po psihološki plati. 
»Bomo zdržali?« je skozi celotno sezono zvenelo v moji glavi. Odločitev, 
da gremo na to pot je bila hrabra in prevzel sem veliko odgovornost. 
Danes sem zelo vesel, da nam je uspelo zadevo speljati do konca. 

Kje je NK Radomlje kot palček med velikani najbolj zaostajal
za večjimi klubi? 
Organizacijsko je bilo zelo zahtevno. Iskrena hvala NK Domžale in 
Zavodu za šport Domžale, ki sta nas toplo sprejela v Domžalah in nam 
pomagala, da smo se hitro ujeli. Posebej pa bi se rad zahvalil Urošu 
Juračiču, ki je s svojo ekipo poskrbel, da so bile vse tekme organizirane, 
kot je potrebno, in da smo bili v vseh pogledih vsaj v povprečju lige. 

Tudi s strani NZS smo dobili same pohvale. Vsi skupaj smo se veliko 
naučili in v prihodnje bo lažje. Seveda se je spet pokazala potreba 
po profesionalnem sekretarju kluba. V klubu skupaj z ŽNK deluje 19 
selekcij, organiziramo največ turnirjev med vsemi klubi v državi, vodimo 
zimsko ligo, organiziramo poletni tabor in izvajamo še mnogo drugih 
aktivnosti. Združujemo več kot 300 igralk in igralcev in sekretar, ki bo 
razmišljal samo o nogometu, bo v prihodnje nujno potreben.
Najbolj smo zaostajali na finančnem področju, saj je bil naš proračun 
nekje na tretjini  drugega najmanjšega v ligi. Imeli smo samo dva igralca 
s profesionalno pogodbo. Z ostalimi igralci smo se dogovorili, da bodo 
igrali za potne stroške in kakšno premijo, s čimer so se strinjali. Motiv 
igranja v 1. SNL je bil močnejši in s pristopom in odnosom do treninga 
in tekmovanja nismo imeli nobenih težav. Vendar na dolgi rok oziroma 
v primeru ponovne uvrstitve v 1. SNL, tako ne bo šlo več. V lanski sezoni 
smo bili simpatični, ampak v prihodnje to ne bo več dovolj. 

Kako ocenjujete igranje v 1. SNL s tekmovalnega zornega kota. 
Ste zadovoljni, kako so se igralci in strokovno vodstvo odzvali
na ta izziv?
Lahko rečem samo to, da sem ponosen na naše fante. Mislim, da v 
trenažnem procesu nismo zaostajali za tekmeci. Glavni trener Dejan 
Đuranović in njegov pomočnik Gregor Mohar sta odlično fizično 
pripravila ekipo, tako da v tem pogledu nismo bili slabši od drugih. 
Manjkale so nam izkušnje in dobivali smo gole v najbolj neugodnih 
minutah igre. Večino golov smo dobili v zadnjih desetih minutah 
prvega polčasa in večinoma smo si jih zakuhali sami. V prvi ligi je pač 
tako, da te tekmec zna kaznovati in zabije gol tudi iz polpriložnosti. 
Fantje so se borili in nimamo jim kaj očitati. Dali so vse od sebe 
in na veliko tekmah smo bili zelo blizu. Imeli smo veliko smole s 
poškodbami, saj smo že v 19. minuti prve prvenstvene tekme izgubili 
enega ključnih igralcev, Igorja Barukčića. Tudi v nadaljevanju smo 
imeli veliko tovrstnih težav in hvala bogu, da smo lahko »črpali« 
fante iz B ekipe, sicer verjetno ne bi »zvozili«. Prepričan sem, da so vsi 
igralci pridobili neprecenljive izkušnje in da so danes bolj kakovostni 
nogometaši. To potrjuje tudi dejstvo, da smo bili v jesenskem delu 
tekmovanja najboljši v 2. SNL, kljub temu da je kar sedem igralcev 
lanske ekipe dobilo in sprejelo ponudbe za igranje v sosednji 
Avstriji. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil Dejanu in njegovi ekipi za 
profesionalno delo ter igralcem, ki so se hrabro spustili v boj z veliko 
močnejšimi klubi. Posebno priznanje gre našim navijačem, Mlinarjem. 
Bili so odlični, nepopustljivi in glasni. S ponosom se spominjam prvega 
gostovanja v Mariboru, pa pri Olimpiji, Krki, Gorici… Bravo, fantje in 
stokrat hvala. 

1. CILJE SI ZAPIŠI
Zapišite vse kar si želite doseči, določite datume in jih po njih 
razvrstite. Z zapisovanjem ciljev dosežete popolno kristalizacijo 
ideje in s tem ustvarjate sliko sebe v prihodnosti. Zelo pomembno 
je slediti dnevnemu napredku saj se tako lahko usmerjamo na 
pomembne stvari. 
„Nič vam ne pomaga drveti s ferarijem 300 km/uro po avtocesti proti 
jugu v kolikor je vaš cilj na severu.“

2. ZAČNITE Z MALIM
Skoraj sigurno velja, da naredimo največjo napako v kolikor nekaj 
želimo na silo in prehitro. Težko shujšaš 15 kil na teden lahko pa 
1 kilo, težko se z enim treningom naučiš novega nogometnega 
tehničnega elementa, težko postaneš vrhunski pianist po petih urah 
vadbe, učenje snovi za celo leto je mučno.... Pravijo, da je najbolj 
pomembno gristi po malo in prežvečiti 36 krat. Nek tehnični element 
znamo vrhunsko po več tisočih ponovitvah.

3. USTVARITE SI VSAKODNEVNE NAVADE
Ustvarite si navado za navado. Navada je železna srajca in jo kasneje 
težko zamenjamo. Kdor nekaj počne 21 dni to kasneje postane 
njegova navada. Učite se vsak dan po malem. Poskušaj biti na 
treningu maksimalno angažiran enaindvajset dni in to bo postala 
tvoja navada za vedno. Odločite se za zdravo prehranjevanje ali za 
dieto in pri tem vzdržite enaindvajset dni pa bo. Po enaindvajsetih 
dneh bo to postalo tako normalno kot vsakodnevno umivanje zob.

4. BODITE DOSLEDNI
Doslednost ima neverjetno velik vpliv na vse v našem življenju. 
Nekdo je imel na vratih gostilne zapisano: „Jutri sok zastonj“, in kaj 
mislite kdaj je bil ta jutri, če si to prebral vsak dan, ko si prišel. Ni 
enostavno nekaj začeti na novo in biti dosleden. Zamislite si kako 
poleti letalo? Na začetku potrebuje ogromno energije za vzlet nato, 
ko je v želeni višini pa zelo malo, nekatera lahko letijo celo brez 
uporabe motorjev.

5. VEDNO IMEJTE SVOJ CILJ PRED OČMI
Ko postane težko, ko me nekdo želi ovirati, ko mi nekdo reče „postani 
realen“, ko sem že od vsega utrujen, ko mi ne gre in ne gre..., takrat 
potrebuješ največjo podporo in dobil-a jo boš s prebiranjem svojih 
ciljev in ustvarjeno sliko sebe v prihodnosti. Vstal-a boš saj si dobil-a 
novo energijo in tudi veš, da za dežjem vedno pride sonce. Cilji 
potrebujejo posebno nego, potrebno jih je čim večkrat videti, slišati 
in na njih misliti. Ustvarite si čim več opomnikov (koledar, telefon...).

6. NIKOLI SE NE PRENEHAJTE UČITI
Ko se človek rodi še ne zna seštevati, brati, nima besednega zaklada. 

Vse ima svoj namen a vsakodnevno učenje skozi življenje ima 
neskončen pomen. Poraz ima svoj pomen samo takrat ko smo se 
iz njega nekaj naučili. Zdrav način življenja je proces. Biti dober 
nogometaš je proces. Uspešno zaključiti s šolo je proces. Taktična 
uigranost ekipe je proces. Navadi se učiti vsak dan saj današnji čas 
ponuja vsakodnevno nekaj novega na vseh področjih. Bolj smo 
poučeni o nečem lažje pridemo do željnega cilja.

7. DRUŽI SE Z ISTO-MISLEČIMI
Sami zelo težko dosežemo največje cilje. V večini primerov je za nek 
uspeh potrebna skupina ljudi zato je pomembno, da niste osamljeni. 
Po drugi strani pa se nikoli ne pogovarjaj o svojih ciljih z nekom, 
ki ima do tega negativen vidik. Saj poznate fraze: zelo malo jih v 
Sloveniji živi samo od nogometa, veliko jih ima diplomo in so na 
cesti – kaj ti bo, saj si že večkrat poskusil-a pa saj veš - ne gre ti, s temi 
kilami si prav prisrčen-a,... V kolikor želite živeti svoje sanje potem 
potrebujete spodbude in  pozitivne vzorce. Pomislite vedno na tiste 
kateri so uspeli.

8. ZAVEDAJ SE OBČASNIH ZASTOJEV
Zavedaj se, da vedno ne gre vse po načrtu saj je življenje materija 
in ne šablona. Na nekaterih točkah bo treba ostati malo dalj časa. 
Ne piha veter vedno v hrbet, ne moreš vedno plavati s tokom, ne 
sije sonce vsak dan,.... Na žalost pa smo včasih sami do sebe najbolj 
ne prizanesljivi „kakšen bedak sem“, „vedno grešim“, „vsi so boljši od 
mene“... V teh trenutkih je izredno pomembno ostati pozitiven-a, 
biti sam svoj največji podpornik in si reči „ti to zmoreš, saj si že veliko 
storil“.

9. ZAUPAJTE SEBI IN SVOJIM CILJEM
Na tvoji poti bodo tedni vzponov in tedni padcev ter frustracije, 
tedni ko nič ne bo imelo pomena. Takrat zaupaj sebi in zastavljenim 
ciljem, takrat bodi ponosen na pretekle dosežke na vse kar si storil-a 
do sedaj in se zavedaj pomembnosti jutrišnjega dne. V kolikor si 
dosleden-a, priden-a in odgovoren-a je uspeh samo še vprašanje 
časa pa naj si bo to na kateremkoli področju.

10. ZABAVAJTE SE
Kdor meni, da je uspeh napor, da je življenje težko in šport napor 
potem bo težko prehodil vso pot k ciljem. Življenje je zabava, 
nogomet je zabava zato vztrajajte. Vzemite vse skupaj kot razburljivo 
pustolovščino, samo izpolnitev in gradnjo življenjskega smisla. V 
vsem tem ste sam svoj režiser in igrate glavno vlogo.

Želim vam obilo potrpežljivosti na vaši poti, 
Miki Kondič 
trener „PRO“ 

Top 10 nasvetov za uspeh 
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Kje so po vašem mnenju največje razlike med prvo in drugo ligo?
Razlike so velike. V prvi ligi so igralci zelo disciplinirani, fizično odlično 
pripravljeni in selekcionirani. Veliki klubi imajo vsaj dva kvalitetna 
igralca na vsaki igralni poziciji in lahko zdržijo peklenski tempo, ki ga 
prinaša najvišji rang tekmovanja. Mislim, da je in bo tudi v bodoče 
prehod iz druge v prvo ligo izredno težak. Tukaj mora nekaj narediti 
NZS. Prvak druge lige bi moral dobiti konkretno denarno nagrado, 
da se lahko nekoliko lažje pripravi za igranje na višjem nivoju, pripelje 
kakšnega kakovostnega igralca in naredi še druge korake v smeri bolj 
profesionalnega delovanja. V kolikor tu sprememb ne bo (vse čestitke 
ekipi Krškega za letošnje rezultate), bo vsakemu prišleku v 1. SNL zelo 
težko obstati v ligi. Ko gledam letošnje tekmovanje v 2. SNL, se nehote 
poraja vprašanje: «Kdo pa sploh ima pogoje, denar, kvaliteto in željo, da 
se naredi korak naprej?«

Kako pa ste zadovoljni z rezultati v 2. SNL? Ali spet razmišljate o 
ponovnem napredovanju?
Zame je dejstvo, da smo danes prvi v 2. SNL in da NK Radomlje 
normalno funkcionira jasen pokazatelj, da smo delali pravilno. Naj vas 
še enkrat spomnim, da je bil naš cilj napredek igralcev in kluba in ne 
obstanek v društvu najboljših. Lansko igranje v prvi ligi je fante okrepilo 
in rezultati, ki smo jih dosegli v jesenskem delu tekmovanja v 2. SNL, 
kažejo, da smo spet med favoriti za napredovanje. Lepo je pogledati 
lestvico in uživati. V kolikor bomo na koncu prvi, se bomo morali dobro 
prešteti in začrtati nadaljnje korake. Nujno bomo potrebovali nove 
vire financiranja, mogoče strateškega partnerja, ki nas bo razbremenil 
in zagotovil tisti minimalni proračun, brez katerega ni mogoče 
konkurenčno igrati v 1. SNL. Zdaj smo v nekoliko boljši situaciji. Vemo, 
kaj je potrebno, in imamo več časa, da najdemo partnerja, ki bo v 
našem klubu videl dolgoročni interes. 

Kako pa sicer deluje NK Radomlje v teh zaostrenih ekonomskih 
razmerah?
Financiranje športnega društva postaja v naši državi vedno večji 
izziv. Sponzorjev in donatorjev praktično ni več in tudi mi imamo 
kar precejšnje težave. Našim partnerjem in dobaviteljem še vedno 
nekaj dolgujemo in vsem se opravičujem za zamujanje s plačili. 

Verjamem, da bomo v nekaj mesecih to sanirali in pokrili dolgove 
za nazaj. Težava je v tem, da normalno delovanje kluba stane precej 
več od rednih prihodkov, ki jih uspemo pridobiti, in da delovanje v 
takem smislu v bodoče ne bo več možno. Resno računam, da bo NZS 
v prihodnje imela več posluha za klube, v katerih dejansko delamo v 
dobro nogometa in da bomo v bodoče deležni tudi kakšne dodatne 
finančne pomoči. Tudi dejstvo, da sami financiramo vzdrževanje in 
tekoče obratovanje športnega parka, je nekoliko nelogično. Velika 
večina klubov deluje na igriščih, za katere skrbijo lokalne skupnosti in 
klubi z vzdrževanjem igrišč nimajo skoraj nobenih stroškov. Pri nas je 
drugače in za vse moramo poskrbeti sami. Hvala Metodu Cerarju  in 
njegovemu podjetju, brez njega nam ne bi uspelo. 
Še naprej bomo vlagali in krepili predvsem otroško in mladinsko 
nogometno šolo. Kako bo v bodoče s člansko A in B ekipo, v tem 
trenutku še ne vem. V kolikor bomo imeli priložnost, da gremo 
spet v 1. SNL, bomo nujno potrebovali stabilen in dolgoročen vir 
financiranja, sicer bomo zelo težko sestavili konec s koncem. 

Glede na to, da ste dosegli najvišji nivo tekmovanja v Sloveniji ste 
verjetno izpolnili tisti najvišji tekmovalni cilj. Kako naprej? Kateri 
so novi cilji NK Radomlje?
Imamo kar nekaj visokih in težko dosegljivih ciljev. Najbolj pomembno 
za klub je, da se naša selekcija U15 uvrsti v prvo ligo in da tudi ekipi 
kadetov in mladincev naredita korak naprej. Pri teh treh selekcijah smo 
že nekaj let na vrhu, ampak nekako ne zmoremo postaviti pike na i. 
Naši mladi igralci morajo igrati v prvih ligah, sicer je prehod v člansko 
ekipo izredno zahteven in ti fantje težko konkurenčno igrajo v prvi ali 
drugi članski ligi. Veliko razmišljam tudi o B ekipi in prepričan sem, da 
bi jo potrebovali. Še enkrat bi rad opozoril, da smo predvsem zaradi 
B ekipe, ki je igrala v 3. SNL, lansko sezono spravili pod streho. Mladi 
igralci morajo igrati čim več težkih tekem in v kolikor bomo finančno 
sposobni, bomo spet formirali našo drugo ekipo.

Športni park Radomlje je dobro obiskan in občutek imamo, da se 
res veliko dogaja. Kako vidite razvoj parka v prihodnje? Si lahko 
obetamo še kakšne novosti?
Res je, v parku se veliko dogaja in prav je tako. Razvili smo kar nekaj 
tradicionalnih nogometnih dogodkov, kot so Prvomajsko kresovanje, 
Zimska liga za selekcije U15 in U13, CordialCup, ki je postal največji 
turnir za mlade v državi, nogometni kamp med počitnicami in 
vsakoletna druženja staršev ter otrok ob zaključku sezone. Ko 
vsem tem aktivnostim dodamo še redne treninge in tekme, lahko 
ugotovimo, da ni dneva, ko bi bilo v parku dolgočasno. 
Letos je Metod postavil šotor in prepričan sem, da bomo razvili tudi 
Radomeljsko noč in še kakšen dogodek, ki bo popestril  dogajanje. Vsi 
lepo vabljeni, da čim večkrat pridete v park – nikoli ne boste sami.

Kaj bi ob koncu sporočili prijateljem nogometa in NK Radomlje?
Še enkrat se želim zahvaliti vsem, ki nas podpirate. NK Radomlje 
ima dušo in to dušo vzdržujemo ter krepimo vsi skupaj. Na dolgi rok 
bodo preživeli samo klubi z dodano vrednostjo. Prepričan sem, da 
bomo med njimi.

V letu 2016 vam želim vse dobro!

Nogomet se je kot najpomembnejša postranska stvar 
dodobra usidral v naš vsakdanjik. Pogovori o njem, 
igralcih in situacijah na tekmi, ki se je odvijala dan 

poprej, so kot topel kruh iz pekarne. Kruha in iger je vedno več, 
situacija v svetu pa bi bila mnogo bolj napeta, če nogometa 
ne bi bilo. Reprezentančni in klubski igralci dvigujejo narodno 
zavest ter pripadnost, posledično pa tudi delovno uspešnost. 
Seveda je lepo biti na tekmi in mahati z zastavo, nihče pa se 
ne vpraša, kakšno pot nogomet in njegovi akterji orjejo. Tudi 
naša šola nogometa v Radomljah je morala marsikaj preorati, 
da se je postavila na noge in da počasi, a zvesto koraka proti 
zastavljenim ciljem. Ni enostavno, saj smo v kraju, kjer je v bližnji 
okolici vsaj 6 klubov in kjer vsak igralec pomeni veliko. Veliko 
mladih si želi, da bi postali dobri nogometaši in vloga trenerja je 
tu izrednega pomena. Seveda pa ne smemo pozabiti na starše, 
šolo in izobraževanje ter efektivno izkoriščen prosti čas otroka. 
Časi se spreminjajo. Kar je bilo včasih logično in spontano, je 
sedaj vodeno ter načrtovano. Spominjam se, ko smo že pred 

Šola, nogomet, Radomlje

začetkom pouka odigrali medrazredno, med odmori razredno 
in po šoli še prijateljsko tekmo. Tako smo imeli vsaj eno do dve 
uri nogometa, preden smo odšli proti svojim domovom. Upam 
in želim si, da se stvari niso spremenile ter da nogomet ne sloni 
samo na urah, preživetih na treningih. Mladinska šola nogometa v 
Radomljah se razvija in napreduje. Delo na šolah v obliki krožkov 
in interesnih dejavnosti, nogometni vrtci ter najmlajše ekipe naše 
šole so temelji naše nogometne prihodnosti. Trenerski kader in 
usmeritve mladinske šole, ki poleg nogometnega znanja temeljijo 
tudi na razvijanju ostalih vrednot, pa dajejo nekaj več kot drugje. 
Vzgoja in usmerjanje otrok v pravo smer je proces, ki traja, in ga 
ni možno spremeniti čez noč. Poleg vseh aktivnosti mladinske 
šole na treningih in krožkih otrokom nudimo tudi zimsko ligo NK 
Radomlje, v kateri tekmuje 28 ekip (500 otrok), največji turnir v 
Sloveniji za kategoriji U11 in U13 - Cordial cup, kjer nastopa 64 
ekip (1000 otrok), nogometni tabor »Z nogometom na počitnice« 
ter priprave na Rogli. Prepričan sem, da smo eden izmed vodilnih 
klubov v Sloveniji po vseh aktivnostih, ki jih opravimo v mladinski 
šoli. Vsi, ki ste del naše nogometne zgodbe, ste lahko ponosni, da 
jo pišemo skupaj.

OŠ Preserje pri Radomljah, 1. razred

OŠ Vodice, 1-3. razred

OŠ Preserje pri Radomljah, 2. razred

POŠ Utik
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Vrtec U7 Trener Matjaž Obrstar

Najmlajša ekipa v klubu je ekipa otrok, ki jo sestavljajo otroci 
stari od 4 do 6 let. Dvakrat tedensko se srečajo na treningih, kjer 
preko igre osvajajo osnovne tehnične elemente nogometa in 
spoznavajo njegova pravila. Poudarek je predvsem na igri, ki jo 
otroci z veseljem sprejemajo. Poleg igre, ki je osnova vseh vaj, se na 
kakšni prijateljski tekmi pomerimo tudi z vrstniki, saj tekmovanje 
za to starost ne obstaja. Otroci radi preverjajo svoje znanje, tekme 
pa so za to idealne. Z vsakim treningom postajajo boljši in z vsakim 
golom bližje svojim nogometnim junakom. Predvsem se radi 
poistovetijo z vrhunskimi nogometaši in slavje po doseženem golu 

Zgornja vrsta od leve: trener Matjaž Obrstar, Žiga Gruden, 
Filip Ljubič, Naj Vidergar, Teo Dežman, Filip Vodopivec, 
Teodor Vrenjak Žarki.
Srednja vrsta: Nik Stupica, Žiga Zoubek , Tarik Agovič, Žan 
Zoubek, Tilen Jerin, Ian Sabljakovič, Mark Podhraški.
Spodnja vrsta: Elvir Demirović, Matic Pšeničnik, Lenart Lužar, 
Brin Primčič Vavpetič, Jan Levstek, David Novšak, Val Gojak. 
Manjkajoči igralci: Žiga Lipovšek, Enej Božič in Julija Petrič.

ne zaostaja veliko za njimi. Z nekaterimi klubi se že dogovarjamo, 
da bomo odigrali še kakšno tekmo več in verjamemo, da vas bodo 
igralci ekipe U7 pozitivno presenetili.  

Ekipa U8
Ekipo U8 sestavlja 17 fantov in 1 punca. Imamo zelo simpatično in 
znanja željno ekipo. Rezultatskih pričakovanj ni, saj zmaga sama 
nima velikega pomena, če ni dosežena na pravi način. Glavni cilj 
v letošnji sezoni je učenje skozi igro in pridobivanje zmagovalne 
miselnosti, načel ter vrednot, ki so osnova za uspešnost na vseh 
življenjskih področjih. Mladi igralci imajo v sebi veliko otroške 
kreativnosti in kot trenerju mi je ključno, da to ohranim ter jih 
učim dodatnih tehničnih elementov in jim tako pomagam 
izražati njihovo kreativnost. Posebna zahvala gre vsem staršem, 
ki otroke redno vozijo na treninge in tekme ter so hkrati naši 

Trener Žiga Janežič

Zgornja vrsta od leve: Žiga Golob, Elves Rastoder, 
Luka Počivavšek, Ažbe Lipovšek, Alexander Suvorov, 
Jon Kraševec.
Srednja vrsta: Mark Fogec, Nejc Tihelj, Jakob Mohar, 
Ana Kočevar, Naum Koščak, Jan Hribar.
Spodnja vrsta: Jakob Noel Legiša, Triumf Lacaj, 
Jakob Hauptman, Aljaž Kobal, Gal Hardi, Oskar Celar.
Manjkajoči igralec: Tit Dežman. 

najboljši navijači. Oni omogočajo, da lahko nemoteno treniramo in 
napredujemo iz tedna v teden.
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Ekipa fantov do 9 let je sestavljena iz 19 igralcev in v letošnji 
sezoni tekmuje v dveh različnih tekmovanjih. Del fantov, ki svoje 
znanje nabira že več sezon, tekmuje proti eno leto starejšim. Ostali 
tekmujejo z nasprotniki enake starosti po novem sistemu. Tekme 
igrajo na zmanjšanem prostoru brez vratarjev, goli so manjši, število 
igralcev v polju pa se je zmanjšalo na štiri. Ekipa trenira trikrat 
tedensko. Vestna udeležba na treningih je pokazatelj, da fantje na 
njih radi sodelujejo. Tam se učijo osnovnih nogometnih elementov, 
sodelovanja z ostalimi soigralci, učijo se tudi odgovornosti, ki jo ima 
vsak član znotraj ekipe. Tako se s treninga na trening in z vsako novo 
tekmo razvijajo in napredujejo – vsak posebej in posledično tudi kot 
ekipa. V letošnjem letu so se v mesecu avgustu kot najmlajša ekipa v 

Ekipa U9

Zgornja vrsta od leve: Luka Ješe, ElezRastoder, Matic Remšak, 
Matic Malnar, Urh Uratnik, Tim Bohinc.
Srednja vrsta: David Gaberšek, Max Martinuč, Adam Komac, 
Nejc Peterlin, Lan Vidergar, Juš Avbelj,  trener Andraž Pustotnik.
Spodnja vrsta: Timotej Blaževič, Kristian Pernek, Matej Majhenič, 
Jure Mlakar, Rok Ilovar, Nejc Anžur.
Manjkajoči igralec: Sebastijan Dolenc.

klubu udeležili štiridnevnih priprav na Rogli. Te so še dodatno utrdile 
prijateljske vezi znotraj ekipe. Ekipa v tej sestavi trenira drugo sezono, 
se je pa v letošnji sezoni številčno okrepila. Veseli smo vsakega 
novega nadebudnega nogometaša, ki se nam pridruži.

Trener Andraž Pustotnik

Kdaj si začel trenirati nogomet in kdo te je zanj navdušil?
Za nogomet so me navdušili nogometaši, ki sem jih spremljal preko 
televizije. Nogomet pa sem začel igrati na nogometnem kampu v 
Radomljah lansko leto.

Katero igralno mesto igraš in katero ti je najbolj všeč?
Igram na mestu vezista, najraje pa igram na desnem krilu.

Ali imaš najljubšega nogometaša in najljubši nogometni klub?
Moj najboljši nogometaš je Lionel Messi, navijam pa za NK Olimpija.

Poznaš kakšnega nogometaša naše članske ekipe?
Poznam Dušana Stoiljkovića.

Kaj ti je pri nogometu najbolj všeč?
Najbolj všeč so mi »driblingi«, ker jih je zanimivo gledati in ker sem 
sam pri tem uspešen. 

Proti kateri ekipi najraje igraš nogometne tekme?
Najraje igram proti nogometnem klubu Slovan.

Kako bi nekomu, ki ne igra nogometa, razložil prepovedan 
položaj?
Prepovedan položaj je takrat, ko igralec poda žogo drugemu igralcu 
iste ekipe naprej proti golu in ta potem žogo sprejme.

Matic Malnar
Kapetan ekipe U9

Kakšni so tvoji cilji pri nogometu?
Želim si postati čim boljši igralec, prihodnje leto se želim izkazati na 
nogometnem kampu AC Milana in nekoč igrati v Italiji v Milanu.

Kaj počneš v svojem prostem času, ko nisi v šoli ali na treningu?
Rad se vozim s kolesom, večino časa pa tudi doma preživim z 
nogometno žogo.

Kako bi prepričal svoje vrstnike, ki ne trenirajo nogometa, da bi 
se opogumili in začeli trenirati?
Povedal bi jim, da je klub zelo dober in da se na treningih veliko
naučimo ter igramo veliko tekem.
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Ekipa U10
Večina igralcev ekipe U10 že vsaj tri leta hodi v nogometno šolo 
v Radomljah. V tem času so že dobro osvojili nekatere osnove 
nogometa, katere že pokažejo na tekmah. Ta ekipa igra na tekmah, ki 
jo vodi Medobčinska nogometna zveza Ljubljana. Za sojenje
domačih tekem poskrbimo sami, za kar gre zahvala Valentinu 
Vidergarju in Matjažu Avblju. Rezultati tekem in uvrstitev ekip 
se v tej ligi ne beležijo, saj je namen tekem predvsem razvijanje 
občutka za igro in primerjanje znanja z ostalimi ekipami. Igra in 
sodelovanje igralcev v njej postajajo z obvladovanjem žoge vedno 
bolj pomemben dejavnik in tudi delo na treningih temelji na tem. 
Trenutno vadi v ekipi 13 fantov in 1 punca, ki se med sabo dobro 
razumejo ter tvorijo prijeten kolektiv. Da pa trenerju ne uide kakšna 
malenkost pa pripomore tehnični pomočnik Matjaž Avbelj. Treningi 
potekajo trikrat tedensko v Športnem parku Radomlje.

Zgornja vrsta od leve: Vito Brolih, Aljaž Zabukovnik, Enej Grad, 
Klemen Kastelec. 
Srednja vrsta: trener Matjaž Obrstar, Žak Avbelj, Andraž Barle, 
Jan Hočevar, Jona Javorič, tehnični pomočnik Matjaž Avbelj. 
Spodnja vrsta: Tibor Prepeluh, Tilen Ravnikar, Blaž Kadunc, 
Benjamin Krivič, Žan Vidergar.
Manjkajoči igralec: Mark Kočar.

Trener Matjaž Obrstar

Aljaž Zabukovnik
Kapetan ekipe U10 
Kaj lahko poveš o svoji ekipi U10, katere kapetan si?
Ekipa je kakovostna. Vsak igralec da na vsaki tekmi vse od sebe. S 
takim pristopom bomo postali še boljša ekipa.

Kakšne so naloge kapetana v ekipi?
Naloge kapetana v ekipi so, da spodbuja igralce, jim razloži, če delajo 
kaj narobe. Če kdo česa ne razume, mu to čim bolj jasno pove in 
razloži.

Katere lastnosti mora imeti igralec, da postane kapetan?
Biti mora spreten, prijazen in potrpežljiv.

Ali so poleg nogometnih sposobnosti pomembne tudi druge 
stvari (naštej dve izmed njih)?
Da, hitrost in iznajdljivost.

Kaj bi postavil v ospredje – zmago za vsako ceno ali dobro igro 
ekipe?
Dobro igro ekipe.

Za katero ekipo iz tujine navijaš?
Barcelono.

Kateri igralec ti je najbolj všeč in zakaj?
Lionel Messi, ker ima zelo natančne strele in je zelo iznajdljiv.

Ali  poleg treningov vadiš nogomet in tehnične elemente tudi 
ob prostem času?
Da.

Kateri športi so ti poleg nogometa še všeč?
Atletika in tenis.

Kakšen je tvoj učni uspeh v šoli?
Odličen.
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Ekipa U11
Ekipo U11 sestavlja 13 igralcev. Nekaj je novih igralcev, ki so že 
trenirali v drugih klubih in nekaj, ki se še privajajo na osnove v 
nogometu. Razgiban mozaik igralcev posledično razvija tudi
osebnostni razvoj igralca in sprejemanje ter kolektivnost. Fantje 
igrajo v ligi U11 skupina C, ki jo vodi MNZ Ljubljana in večino tekem 
so končali kot zmagovalci. Vsekakor pa ne bi radi dajali v ospredje 
rezultata pred igro. V tej ekipi so cilji jasni in dobro določeni. 
Tehnično znanje je v določenih trenutkih že dovolj dobro, da 
omogoča razvoj kombinatorike in sodelovanja igralcev med sabo. 
Borbenost in vztrajnost sta stvari, ki krasita to ekipo. To pa sta tudi
temelja za še večji napredek. V letu 2016 bo ekipa nastopila na 
finalnem turnirju Cordial cup v Kitzbühelu, do takrat pa nas čaka še 
kar nekaj treningov in tekem.

Zgornja vrsta od leve: Aljaž Zorc, Maj Vidmar, David Pernjek, 
Patrik Kotnik.
Srednja vrsta: Jaka Obradovič, Jaka Zrim, Luka Okorn, 
Gal Javorič , trener Matjaž Obrstar.
Spodnja vrsta: Žan Bolta, Marcel Kobal, Saš Mišvelj, 
Luka Nartnik, Damir Gromilič.

Trener Matjaž Obrstar

Marcel Kobal
Kapetan ekipe U11 
Kaj lahko poveš o svoji ekipi U11, katere kapetan si?
Večino tekem je naša ekipa dobro odigrala. Dobro se razumemo, kdaj 
pa tudi spremo. Imamo 3 nove igralce. Na treningih delamo dobro, 
kar se pozna tudi na tekmah.

Kakšne so naloge kapetana v ekipi?
Da je vzor drugim igralcem v ekipi, da jih podpre, če jim kaj ne gre, 
da spodbuja igralce oz. jih pomiri, če se prepirajo.

Katere lastnosti mora imeti igralec, da postane kapetan?
Dober mora biti v nogometu, mora biti priden in trdo delati na 
treningih.

Ali so poleg nogometnih sposobnosti pomembne tudi druge 
stvari (naštej dve izmed njih)?
Da, kondicija in vztrajnost.

Kaj bi postavil v ospredje – zmago za vsako ceno ali dobro igro 
ekipe?
Dobro igro ekipe.

Za katero ekipo iz tujine navijaš?
Real Madrid.

Kateri igralec ti je najbolj všeč in zakaj?
Marcelo, ker igra v obeh fazah pozicij, je tehnično zelo dober in se 
veliko vključuje v napad.

Ali  poleg treningov vadiš nogomet in tehnične elemente tudi 
ob prostem času?
Da.

Kateri športi so ti poleg nogometa še všeč?
Plezanje, badminton.

Kakšen je tvoj učni uspeh v šoli?
Odličen.
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KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ihan Domžale 11 10 1 0 67:7 31
2. Domžale A 11 9 0 2 42:13 27
3. Bravo Publikum A 10 9 0 1 35:11 27
4. Krka A 11 7 1 3 32:17 22
5. Ilirija Extra-Lux A 11 6 0 5 34:17 18
6. Interblock B 11 5 1 5 38:40 16
7. Brinje Grosuplje A 10 4 2 5 59:24 14
8. Kalcer Radomlje A 11 4 1 6 20:27 13
9. Slovan 11 2 2 7 17:32 8
10. Rudar Trbovlje 11 2 2 7 12:34 8
11. Roltek Dob 11 1 0 10 11:53 3
12. MNC Vrhnika 10 1 0 9 6:98 3

 1. liga mlajši dečki 15/16
 Lestvica po odigranem 11. krogu, 14.11.2015

Jošt Fatur
Kapetan ekipe U13 
Jošt, zakaj si se odločil za nogomet in izbral NK Radomlje?
Že kot majhen sem ga rad gledal. Tudi v vrtcu smo ga veliko igrali in zdel 
se mi je zabaven. Moja želja je bila, da bi treniral v klubu in mama se je 
posvetovala s trenerjem NK Domžale. Tako sem se odločil za Radomlje.

Si kapetan ekipe. Kako si prišel do te pomembne vloge v ekipi in 
kaj ti ta vloga pomeni?
Do te vloge sem prišel z glasnim govorjenjem na tekmah (usmerjanjem) 
in zaupanjem soigralcev. Pomeni pa veliko odgovornost.

Kakšna je vloga kapetana v ekipi?
Da delam red in skrbim za opremo.

V našem klubu imajo vsi nogometaši odlične pogoje za treniranje. 
Kako vi mlajši igralci gledate na naš športni park?
Osebno sem zelo vesel, da imamo take pogoje in sem tudi zadovoljen, 
da pozimi ne rabimo trenirati v telovadnici, ampak kar na svežem zraku.

Kaj ti je v klubu najbolj všeč ter kaj te moti?
Najbolj všeč mi je, da imamo navijaško skupino, ki na vsaki tekmi navija 
za naše, pripomb pa nimam.

Verjetno gledaš tudi vrhunski evropski nogomet. Kateri klub 
najbolj občuduješ in kateri igralec je tvoj vzornik?
Moj najljubši klub je Manchester City, moj vzornik pa Mario Balotelli.

Če se vrneva k tvoji ekipi. Kakšna je bila letošnja nogometna jesen? 
Kako vam je šlo na tekmah? Kaj ste se na treningih največ učili?
To jesen nam na tekmah rezultatsko ni šlo najbolje in to bomo poskušali 

spomladi izboljšati. Na treningih pa smo največ vadili sprejem in podajo, 
igralne oblike ter zaključek.

Kakšen smešen dogodek na tekmah oziroma treningih?
Ne, vsaj meni se ne zdi.

Jošt, hvala za sodelovanje v intervjuju. Tebi oziroma tvojim 
soigralcem želim vse najlepše še naprej.

Ekipa U13
V sezoni 2015/2016 sestavljajo ekipo mlajših dečkov (U13) fantje in 
dekle, rojeni leta 2003/2004. Ekipa skupaj šteje 27 igralcev. V ligaškem 
tekmovanju pod okriljem MNZ Ljubljana tako nastopata dve ekipi. 
Trenerja Robi Zorec in Matic Robida sta s treningi pričela v začetku 
avgusta. V sredini avgusta je večina igralcev odšla na krajše priprave 
na Roglo, kjer so fantje kljub slabšemu vremenu zavzeto trenirali. 
Ekipa je skupaj s trenerjem postavila pravila, ki jih fantje upoštevajo 
in spoštujejo. Igralci so za kapetana izbrali Jošta. Trenirajo 4-krat 
tedensko, večinoma se učijo tehničnih elementov, trenerja pa ne 
zapostavljata treningov hitrosti in koordinacije. Tehnično znanje je 
osnova za resno igranje nogometa. Zgolj »umetnije« z žogo in brez 
nasprotnika praktično ne štejejo, zato trenerja igralce preko igralnih 
oblik učita hitre igre ter igre pod pritiskom. Fantje in Pia vedo, da je 
njihov individualni napredek
ključen, saj z njihovim napredkom napreduje tudi ekipa. V 
rezultatskem smislu jesenski del ni bil preveč bleščeč, na
posameznih tekmah je za kakšno točko več zmanjkal tudi kanček 
sreče. Igralci pa so naredili velik preskok pri sami udeležbi na 

treningih, za kar jih je potrebno pohvaliti. Hvale vredna je tudi 
njihova volja do treniranja in igranja nogometa. Trenerja zaznavata 
dobre odnose med igralci, kljub temu da so iz dveh različnih 
letnikov. 
V drugem delu se bo starejši del ekipe še več soočal z velikim 
nogometom, konec koncev bo ta ekipa domačin Cordial cupa, ki 
bo konec meseca aprila v našem športnem parku. Glede mlajše 
ekipe pa bomo v klubu morali zavihati rokave in ekipo predvsem 
kadrovsko okrepiti.

Zgornja vrsta od leve: Jošt Fatur, Jaka Merkužič, Bojan Dogandžič, 
Miha Rokavec, Timotej Marinko, Miha Brumec, Nedim Ljubijankić, 
Andrej Stražar, Matic Škrjanec. 
Srednja vrsta: Robi Zorec, Timon Popelar, Aleksander Begič, 
Lev Tomše, Mark Jerman, Domen Kobal, Matic Poličnik, 
Jakob Vid Štruklec, Tim Šaubah, Martin Dan Vidmar, Matic Robida.
Spodnja vrsta: Pia Kočevar, Marcel Vrbinc, Blaž Frantar Rijavec, 
Dan Urbanija, Rok Mrčun, Aljaž Mavec Krovinovič, Anže Klemenc, 
Žiga Obradovič, Jaka Nartnik.

Trener Robi Zorec Trener Matic Robida
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Lepo pozdravljen, Miha. Najprej me zanima, kdaj si začel 
trenirati nogomet in zakaj si se odločil za ta šport?
Nogomet sem začel trenirati v prvem razredu. Zanj sem se odločil, 
ker je zabaven in zanimiv šport.

Na katerem igralnem mestu se najbolje počutiš?
Najraje igram v obrambi.

Si kapetan ekipe U13B. Kapetani naj bi bili podaljšana roka 
trenerja na igrišču. Je to res? Kaj ti ta vloga pomeni? 
Ja, to je res. Ta vloga mi pomeni priložnost, da se še bolj dokažem. 
Hkrati pa je dokaz,  da mi trener in ekipa zaupata, da razrešim vse 
spore, ki se morda zgodijo na igrišču.

Tvoje moštvo  igra v ligi, v kateri so pretežno ekipe z igralci, ki 
so večinoma eno leto starejši od tebe in tvojih soigralcev. Ali 

Miha Rokavec
Kapetan ekipe U13B 

Ekipa U15
Lahko rečem, da sem z rezultati in igrami v letošnjem letu zelo 
zadovoljen. Prepričan sem, da bomo tudi v rezultatskem smislu 
kmalu naredili korak naprej in se uvrstili v prvo ligo. Prav tako ali 
pa še bolj sem zadovoljen z napredkom fantov v tehničnem in 
taktičnem pogledu, kar je še vedno glavna prioriteta pri tej starosti. 

Zgornja vrsta od leve: Kristijan Blazević, Anis Džuzić, 
Maj Pergovnik, Nejc Kopitar, Denis Adrović, David Jeretina, 
Janez Brlec, trener Uroš Pišek.
Srednja vrsta: Staš Grešak, Kristjan Ceglar, Anže Židan, 
Domen Šaubah, Amar Sejfić, Žan Frantar Rijavec, Jan Keržič, 
Jan Vollmajer.
Spodnja vrsta: Matej Hrovat, Luka Levec, Domen Ravnikar, 
Ian Juhant, Ian Cedilnik, Tilen Hrovat, Jaka Kasnik, 
Kristijan Resanovič Kvas, Luka Zore.
Manjkajoči igralci: Janez Marinko, Edison Destani, Lazar Dević, 
Anel Hasanić.

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija Extra Lux A 11 9 1 1 45:6 28
2. Slovan A 11 9 0 2 49:7 27
3. Brinje Grosuplje A 11 8 2 1 34:5 26
4. Litija Rudar 11 7 2 2 40:16 23
5. Kalcer Radomlje 11 7 1 3 35:12 22
6. Roltek Dob 11 5 4 2 24:9 19
7. MNC Vrhnika 11 4 2 5 23:18 14
8. Kolpa Bela krajina 11 3 2 6 14:28 11
9. Zagorje 11 2 1 8 12:41 7
10. Jezero Medvode 11 1 1 9 7:51 4
11. Laby-s Mengo 28 11 1 1 9 11:56 4
12. Svoboda Ljubljana A 11 1 1 9 8:53 4

 1. liga starejši dečki 15/16
 Lestvica po odigranem 11. krogu, 14.11.2015

Trener Uroš Pišek 

Fante moram pohvaliti tudi za trud in udeležbo na treningih, tako da 
z optimizmom pričakujemo nadaljevanje prvenstva. Pohvalil bi tudi 
mojega pomočnika Miho Vidmarja, ki prinaša dodatno kvaliteto našim 
treningom in je predvsem koristen pri demonstraciji tehničnih prvin.

je težko igrati proti starejšim in kako si zadovoljen z jesenskim 
delom prvenstva? 
Z ekipami ni težje igrati, če se zares potrudiš in pokažeš pravi odnos. 
V jesenski ligi bi se lahko bolj potrudili in z malo dodatnega treninga 
bomo tudi večkrat zmagali. 

Kolikokrat tedensko trenirate? 
Treniramo štirikrat tedensko, ob vikendih pa imamo tekme.

Kaj najraje počneš na treningu in ali trener pogosto upošteva 
vaše želje?
Najraje imam vajo, pri kateri si cela ekipa v postavitvi podaja in tako 
treniramo gibanje za tekmo. Ja, trener upošteva naše želje. 

Kaj si želiš postati, ko boš starejši? 
Želim si postati profesionalni nogometaš.

Kot mlad nogometaš po televiziji verjetno spremljaš tudi 
profesionalne ekipe. Katero ekipo najbolj občuduješ in kateri 
nogometaš ti je najbolj všeč? 
Navijam za Barcelono, najbolj všeč pa so mi njeni štirje igralci Neymar, 
Suarez, Messi in Rakitič.

Miha, hvala za odgovore. Tebi in tvoji ekipi želim še veliko 
uspehov na nadaljnji nogometni poti. 

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Domžale B 9 8 0 1 56:11 24
2. BARTOG Trebnje 9 7 2 0 46:12 23
3. Extrem Ribnica 9 7 1 1 66:13 22
4. Brinje Grosuplje B 9 7 1 1 50:7 22
5. 3D Dolomiti B 9 7 0 2 37:19 21
6. Jevnica 9 5 0 4 23:31 15
7. Dlan Logatec 9 3 2 4 13:14 11
8. Šentjernej 9 3 1 5 10:27 10
9. Črnuče 9 2 2 5 10:42 8
10. Ihan 9 2 0 7 13:33 6
11. Kalcer Radomlje B 10 2 0 8 11:53 6
12. ŠD Dren 10 1 1 8 6:37 4
13. Krim MDC Group 10 1 0 9 14:56 3

4. liga mlajši dečki 15/16
Lestvica po odigranem 11. krogu, 14.11.2015
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KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija Extra-Lux 13 10 2 1 39:5 32
2. Šenčur 13 9 2 2 21:8 29
3. Kalcer Radomlje 13 9 1 3 36:9 28
4. Roltek Dob 13 8 3 2 24:14 27
5. Brda 13 7 3 3 17:8 24
6. Svoboda 13 6 5 2 21:21 23
7. Šobec Lesce 13 5 5 3 22:23 20
8. Slovan 13 3 4 6 14:16 13
9. Jesenice 13 3 3 7 16:19 12
10. Elta Izola 13 3 3 7 10:23 12
11. Jadran Dekani 13 3 3 7 14:29 12
12. Rudar Trbovlje 13 3 3 7 17:33 12
13. NOGA Britof 13 1 2 10 13:36 5
14. Ivančna Gorica 13 1 1 11 10:30 4

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija Extra-Lux 26 21 4 1 39:5 67
2. Šenčur 26 16 7 3 21:8 55
3. Kalcer Radomlje 26 15 6 5 36:9 51
4. Roltek Dob 26 15 4 7 24:14 49
5. Brda 26 14 6 6 17:8 48
6. Elta Izola 26 11 7 8 21:21 40
7. Svoboda 26 10 8 8 22:23 38
8. Šobec Lesce 26 8 8 10 14:16 32
9. Jesenice 26 7 8 11 16:19 29
10. Rudar Trbovlje 26 7 6 13 10:23 27
11. Slovan 26 6 6 14 14:29 24
12. Jadran Dekani 26 5 5 16 17:33 20
13. NOGA Britof 26 4 3 19 13:36 15
14. Ivančna Gorica 26 2 4 20 10:30 10

Ekipa U17
Kadetska ekipa U17 NK Radomlje se je po šampionski pretekli 
sezoni z osvojitvijo prvenstva 2. SKL v letošnji sezoni 2015/16 na 
novo oblikovala. Ekipo v tekoči sezoni tvori 19 fantov letnika 1999 
in 2000, občasno pa nam na pomoč priskoči tudi posameznik ali 
dva iz ekipe U15, katera sta bila z ekipo v poletnih mesecih in sta z 
njo opravila poletne priprave. 
V letošnji sezoni ekipa kadetov brani osvojeni naslov v 2. SKL, kar 
za njih predstavlja velik izziv in dodatno motivacijo. Vsak trening 
in tekma mora fantom predstavljati dodaten motiv za razvoj tako 
v fizičnem kot osebnostnem smislu, v dobri telesni pripravi, v 
tehničnem razvoju in taktično napredovati ter rasti preko prvenstva. 
Le tako lahko iz sebe iztisnejo najboljše in na igrišču pokažejo željo, 
požrtvovalnost ter tovarištvo. Verjamemo, da bodo naši fantje v 
spomladanskem delu s svojo vztrajnostjo, povezanostjo in odnosom 
naredili še korak ali dva naprej na svoji nogometni poti ter dosegli 
svoje cilje.

2. slovenska kadetska liga zahod 15/16
Lestvica po odigranem 13. krogu, 15.11.2015

Skupna lestvica 2. SKL in 2. SM L 15/16
Lestvica, 13. krog, 15.11.2015

Trener Dušan Balutto

Zgornja vrsta od leve: David Lekić, Rok Zajc, Matija Stražar, 
Gašper Pišek, Mark Zabukovnik, Benjamin Čehič Limoni,
Žiga Juhant.
Srednja vrsta: tehnični vodja Andrej Hribar, Toni Lozančić, 
Elvedin Agović, Kristjan Kovačevič, Marko Latinčič, 
Urh Švigelj, trener Dušan Balutto.
Spodnja vrsta: Jernej Kočar, Lenart Cerar, Jaka Šivavec, 
Luka Šalamun, Luka Jerman Žan, Matevž Hribar, Nejc Pačnik.

Maj Pergovnik
Kapetan ekipe U15 

Za nami je jesenski del prvenstva. Kako si zadovoljen z delom 
tvoje ekipe in kako z osebnim napredkom?
Kljub nekaj slabšim tekmam ob koncu sezone sem z ekipo 
zadovoljen. Sicer smo napredovali, vendar to še ni to, kar si želimo. 
Osebni napredek je bil, vendar bo potrebnega še veliko dela in truda. 

Kakšno je vzdušje v ekipi? Kako se razumete s fanti? Ali se 
družite tudi v prostem času?
Vzdušje v ekipi je veselo, malo pa se še čuti razočaranje ob porazih v 
zadnjih dveh krogih. 
S fanti se dobro razumemo in smo prijatelji tudi izven nogometnih 
igrišč, družimo se tudi v prostem času, ko brcamo žogo pred šolo.

Kakšne so tvoje tekmovalne ambicije? Se v prihodnosti vidiš kot 
del članske ekipe?
Želim si, da bi postal profesionalni nogometaš. V prihodnosti si želim 
obleči dres članske ekipe NK Radomlje.

Kakšna pričakovanja imaš za spomladanski del sezone?
Bo veliko težje, saj si slabih rezultatov ne smemo več privoščiti, zato 
bomo pod večjim pritiskom. Po drugi strani pa bo lažje, saj smo 
spoznali ostale ekipe in videli, da se lahko borimo za sam vrh.
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Opiši dan, ko imaš prvenstveno tekmo. 
Zgodaj vstanem, se zamudim na WC-ju, za nekaj minut pogledam 
televizijo, pojem dober zajtrk (jajca s slanino, kosmiči z medom in 
mlekom, čaj …), uredim se v kopalnici, zložim opremo v torbo in 
priganjam starše, da me peljejo na zborno mesto.

Zaupaj nam naslov dobre knjige, ki te je prevzela, in povej, 
zakaj te je prevzela. 
Butalci, ker so me nasmejali.

Kateri film priporočaš,  da si ga ogledamo? Kakšno je njegovo 
sporočilo? 
Nadaljevanko Montevideo priporočam vsem nogometašem in 
ostalim športnikom, zelo sproščujoča komedija je Rop trečeg rajha. 
Sporočata nam, da življenje ni tako resno.

Kaj je tvoja najljubša zaposlitev oz. opravek v prostem času?
Nogomet, PS 4, družabne igre in seveda počitek.

Za kateri klub navijaš poleg NK Kalcer Radomlje?
Arsenal. 

Najljubša znamka?
Coventina, Fruit of the Loom, Rolls Royce …

Kaj je nate pustilo vtis?
Obisk Kanade, Izraela …

Kaj rad ješ?
Vampe, pasulj, enolončnico, prebranac, kebab …

Tvoji konjički? 
Spanje, »štrikanje«, PS4 …

Imaš svoj moto ali rek, ki te navdihuje?
Ne še!  Vaja dela mojstra, mojster pa vajo.

Kakšen nasvet bi dal kot kapetan ekipe našim mlajšim 
nadebudnim nogometašem? 
Ne glede na vzpone in padce, na zmage ter poraze, vsak dobi svojo 
priložnost, če le vztraja.

Jernej Kočar, prosim, predstavi se. 
Sem dijak drugega letnika GSŠRM v Kamniku, doma iz Volčjega 
Potoka, rojen leta 1999. 

Kaj so tvoji življenjski cilji?
Želim uspeti v nogometu in kasneje v poslovnem svetu. 

Kaj ti predstavlja smisel v življenju in kaj balast?
Živim in želim živeti življenje, polno osebnega zadovoljstva ter 
radosti pri vsakodnevnih obveznostih in prostovoljnih dejavnostih 
kot tudi v družbi, družini ter med prijatelji. Balast mi predstavljajo TV 
reklame in socialna omrežja.

Kaj je tvoja strast?
Trenutno so moje strasti nogomet, druženje s prijatelji in igranje 
družabnih igric ter PS4.

Jernej Kočar 
Kapetan ekipe U17 

Ekipa U19
Ekipa U19 je sestavljena iz 19 igralcev letnika 97/98, v sezoni 2015/16 
tekmuje v 2.SML. Tekmovalni cilj pred sezono je bil biti v vrhu in to
nam je uspelo, priprava ter prehod v člansko konkurenco pa je pred 
nami. To pomeni veliko truda in odrekanja, a verjamemo, da je v ekipi
tak posameznik, ki mu lahko uspe. Jesenskega dela prvenstva nismo 
začeli dobro, a smo iz tekme v tekmo igrali bolj odgovorno, zrelo, več 
je bilo kombinatorike in posledično več učinkovitosti. V obrambnih 
nalogah smo bili zelo uspešni in prejeli malo število zadetkov. V času 
do spomladanskega dela prvenstva želimo odpraviti slabe navade v 
elementih igre pri posameznikih in nadgraditi kombinatoriko, tehnično 
ter taktično znanje. Jesenski del prvenstva smo skoraj v celoti odigrali 
brez treh fantov, kateri so imeli težke poškodbe kolen in verjamemo, da 
bodo prav oni velika okrepitev v nadaljevanju. Trener vratarjev je Uroš 
Juračič, tehnični vodja ekipe je Gorazd Štruklec.

Zgornja vrsta od leve: Matej Cerar, Tone Urbanija, 
Jasmin Korač, Gašper Trdin, Lenart Brolih, Marko Djukić.
Srednja vrsta: Rok Perne, Matija Dacar, Nejc Duščak, 
Nik Smrkolj, Nejc Levec, Enej Klarič, trener Jani Pate.
Spodnja vrsta: Janez Šuštar, Rok Zupan, Matevž Smuk, 
Luka Štruklec, Miha Vidmar, Žan Kopitar.  

Trener Jani Pate

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija Extra-Lux 13 11 2 0 39:5 35
2. Elta Izola 13 8 4 1 21:8 28
3. Šenčur 13 7 5 1 36:9 26
4. Brda 13 7 3 3 24:14 24
5. Kalcer Radomlje 13 6 5 2 17:8 23
6. Roltek Dob 13 7 1 5 21:21 22
7. Jesenice 13 4 5 4 22:23 17
8. Rudar Trbovlje 13 4 3 6 14:16 15
9. Svoboda 13 4 3 6 16:19 15
10. Šobec Lesce 13 3 3 7 10:23 12
11. Slovan 13 3 2 8 14:29 11
12. NOGA Britof 13 3 1 9 17:33 10
13. Jadran Dekani 13 2 2 9 13:36 8
14. Ivančna Gorica 13 1 3 9 10:30 6

2. slovenska mladinska liga zahod 15/16 
Lestvica po odigranem 13. krogu, 15.11.2015

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Ilirija Extra-Lux 26 21 4 1 39:5 67
2. Šenčur 26 16 7 3 21:8 55
3. Kalcer Radomlje 26 15 6 5 36:9 51
4. Roltek Dob 26 15 4 7 24:14 49
5. Brda 26 14 6 6 17:8 48
6. Elta Izola 26 11 7 8 21:21 40
7. Svoboda 26 10 8 8 22:23 38
8. Šobec Lesce 26 8 8 10 14:16 32
9. Jesenice 26 7 8 11 16:19 29
10. Rudar Trbovlje 26 7 6 13 10:23 27
11. Slovan 26 6 6 14 14:29 24
12. Jadran Dekani 26 5 5 16 17:33 20
13. NOGA Britof 26 4 3 19 13:36 15
14. Ivančna Gorica 26 2 4 20 10:30 10

Skupna lestvica 2.SKL in 2.SM L 15/16
Lestvica, 13. krog, 15.11.2015
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Članska ekipa

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Kalcer Radomlje 16 9 4 3 30:14 31
2. Drava Ptuj 16 8 4 4 24:21 28
3. Farmtech Veržej 16 6 6 4 29:23 24
4. Roltek Dob 16 7 3 6 27:22 24
5. Aluminij 16 6 5 5 26:25 23
6. Triglav Kranj 16 5 7 4 22:17 22
7. Ankaran 16 5 5 6 17:26 20
8. Zarica Kranj 16 4 5 7 16:29 17
9. TKK Tolmin 16 3 5 8 25:29 14
10. Šenčur 16 2 6 8 22:32 12

2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 15/16
Lestvica po zadnjem odigranem 16. krogu, 22.11.2015

Čeprav so mnogi napovedovali, da prvo moštvo NK Radomlje 
ne bo konkurenčno najboljšim drugoligaškim ekipam, so fantje 
dokazali, da so iz pravega testa. Pod vodstvom Dejana Đuranovića in 
njegovega pomočnika Gregorja Mohar so odlično odigrali jesenski 
del tekmovanja ter zanesljivo vodijo na prvenstveni lestvici. Pokazalo 
se je, da je 1. SNL prekalila okostje ekipe in s prihodom perspektivnih 
mladih igralcev dobila širino ter mladostno zagnanost. Tri točke 
prednosti, najboljši napad in najboljša obramba v ligi, samo trije 
porazi (dvakrat prosti Triglavu) ter dominantne igre na praktično vseh 
tekmah 2. SNL so rezultat odličnega dela na treningih in pravega, 
zmagovalnega pristopa na tekmah.

Trener Dejan Djuranović

Zgornja vrsta od leve: Tim Kruljac, Tine Hlede, Aleksandar 
Zukić, Armin Ajdinović, Aljaž Ivačič, Aleksandar Đokić, Dušan 
Stoiljković, Denis Lidjan, Vjekoslav Andrić.
Srednja vrsta: Kristijan Šipek, Igor Barukčič, Gregor Kosec, 
pomočnik trenerja Gregor Mohar, glavni trener Dejan 
Djuranovič, tehnični vodja Janez Kramar, Matic Zupanc, Grega 
Marinšek, Luka Gajić.
Spodnja vrsta: Liridon Osmanaj, Robi Jakovljević, Tomaž Avbelj, 
Tadej Rems, Gal Primc, Rok Jazbec, Anže Zorc.

Imaš morda nogometnega vzornika ?
Ne, v nogometu nikoli nisem imel posebnega vzornika, vedno pa 
sem spremljal in navijal za ekipo Chelsea. 

Ali se vidiš v članskem nogometu?
Tudi v prihodnje si želim aktivno igrati nogomet in upam, da bom 
uspel najti mesto v kakšni uspešni članski ekipi. Se pa zavedam, da je 
prehod z mladinskega na članski nivo zahteven in da se bom moral 
zelo dokazovati, preden mi bo uspelo igrati v uspešni članski ekipi. 

Nogomet je ekipni šport. Opiši občutke po zmagi.
Kot vsak športnik si tudi jaz  želim, da naša ekipa čim večkrat zmaga. 
V ekipnih športih je za zmago potrebno uspešno sodelovanje 
celotnega moštva, ob zmagah pa proslavlja vsa ekipa. 

Kdaj in kje si začel igrati nogomet?
Nogomet sem začel igrati v Radomljah pri sedmih letih, kar pomeni, 
da ga zdaj igram že skoraj dvanajst let. Vse čas sem igral v NK 
Radomlje.

So te starši vedno podpirali pri nogometu?
Starši so me vedno spodbujali in podpirali pri nogometu, vedno so 
me peljali, kamor koli je bilo treba, na tekmah pa navijali zame.

Šola. Nogomet. Prosti čas. Kako si razporediš dejavnosti čez dan 
oz. teden?
V šoli sem uspešen. Sedaj obiskujem 4. letnik gimnazije v Kamniku, 
z usklajevanjem šole in nogometa nisem imel nikoli težav. Treniram, 
ker imam rad nogomet in v njem uživam. Treningi mi pomenijo 
sprostitev, zato jih jemljem kot del prostega čas in ne kot obveznost. 

Kako pomembna se ti zdi vloga kapetana ekipe?
Vloga kapetana v ekipi se mi zdi pomembna, saj vodi ekipo na 
igrišču, mora spodbujati soigralce in jim biti zgled. 

Matej Cerar 
Kapetan ekipe U19 
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Igor Barukčič
Kapetan članske ekipe

Igor, za tabo je težko leto, saj si si na prvi tekmi v 1. SNL strgal 
križne vezi in čakala te je mukotrpna rehabilitacija in počasno 
vračanje na igrišče. Uspelo ti je in ujel si še nekaj tekem v 
zaključni fazi tekmovanja in danes kot kapetan vodiš ekipo v 
2. SNL. Kako ti osebno ocenjuješ tvojo izkušnjo v prvi ligi?
Res je, za mano je izredno težko leto, a moram priznati, da na to 
obdobje sedaj gledam povsem drugače kot pred enim letom.  
Poškodba me je utrdila in mi veliko dala. Lahko rečem, da sem 
ji celo hvaležen, čeprav na začetku v njej nisem videl nobene 
dobre stvari. Spoznal sem, da imam zelo malo prijateljev. Veliko 
je bilo takšnih, ki so med vrsticami govorili, da naj odneham, da 
tako ali tako ne bo nič iz tega. Občutil sem tudi, da ni važno, kaj 
si v preteklih letih naredil, ampak koliko lahko v danem trenutku 
ponudiš. Bil sem odpisan in pozabljen. 
Tisti, ki me poznajo, vedo, kako močno sem si želel zaigrati v 
prvi ligi in ko mi je to končno uspelo, se mi je na debiju zgodila 
poškodba križnih vezi.  S trdim delom in z močno voljo se mi je 
uspelo še v isti sezoni vrniti na igrišča ter na koncu zbrati 660 minut 
in doseči tri zadetke. Kljub svoji skromni statistiki gledam na prvo 
ligo zelo pozitivno. Imel sem možnost igrati proti ekipam, ki krojijo 
vrh slovenskega nogometa. Zelo pomembno spoznanje zame je 
bilo, da sem sebi dokazal, da lahko igram v prvi ligi. 

Potreboval si veliko volje in vere v sebe. Kaj te je motiviralo v 
teh težkih časih, da si z delom in vztrajnostjo uspel priti nazaj?
Tako je. Brez vere v svoje sposobnosti in veliko volje se zagotovo 
ne bi vrnil na takšen način. Izredno pomembno vlogo pri 
rehabilitaciji so odigrali moja družina, dolgoletna punca Anita 
in prijatelja Gregor ter Metod, ki so bili ves čas ob meni, za kar 
sem jim zelo hvaležen. Med rehabilitacijo sem imel samo en 
cilj:  da se vrnem nazaj še močnejši. Verjel sem, da se bo trdo 
delo obrestovalo in da bo na koncu vse dobro. O drugih možnih 
scenarijih nisem razmišljal.

Današnji pogled na lestvico 2. SNL je prijeten. Odlično si 
odigral jesenski del tekmovanja in kot zadnji zvezni igralec 
dosegel tudi 6 zadetkov. Kakšna je razlika med 1. in 2. SNL  in 
kaj potrebuje NK Radomlje, da bi lahko konkurenčno igral v 
prvi ligi?
Menim, da je  razlika med ligama ogromna. Druga liga je 
tekmovanje, v katerem je igra bolj divja. V prvi ligi vse poteka 
hitreje, igra je bolj organizirana in taktika veliko pomembnejša. 
Razlog tiči tudi v tem, da je prva liga profesionalna. Igralci so 

popolnoma osredotočeni na nogomet, medtem ko je status 
drugoligašev na amaterski ravni. Razlike so seveda tudi v  
finančnem in organizacijskem smislu. Mislim, da NK Radomlje 
potrebuje predvsem finančna sredstva, kajti s svojo organiziranostjo 
in z delom ekip je  že sedaj  na pravi poti. Če nam v prihodnji sezoni  
uspe uvrstitev v 1. ligo, bomo znali preteklo izkušnjo unovčiti in 
postaviti stvari na raven profesionalnega nogometa, s tem pa 
bomo bolj konkurenčni.

Kako vidiš celotno nogometno dogajanje v svetu? Ali lahko 
pričakujemo, da bo naša reprezentanca tudi v bodoče igrala 
pomembno vlogo na nogometnem zemljevidu?  
Čeprav se naši izbrani vrsti ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo 
in trenutno na jakostni lestvici reprezentanc zaseda skromno  61. 
mesto, kar je najnižje po zaključku leta 2007, menim, da se za 
prihodnost našega nogometa ni potrebno bati. V letošnji sezoni 
je slovenski klubski nogomet v razcvetu, veliko je zanimanja za 

slovenske nogometaše, ljudje zopet hodijo na nogometne tekme 
in to je tisto, zaradi česar lahko optimistično zremo v prihodnost. 
Glede nogometnega dogajanja po svetu pa naj povem, da je 
nogomet že nekaj časa ena najbolj dobičkonosnih ekonomskih 
panog na svetu, nogometni klubi so čedalje bolj podobni 
storitvenim podjetjem in lahko rečem, da se vse vrti okoli denarja.

Poleg nogometa si tudi priden študent in končuješ diplomsko 
nalogo, v kateri raziskuješ financiranje in delovanje 
nogometnega kluba. Kakšne so ugotovitve in kaj je v tvoji 
nalogi najbolj zanimivo?
Izobrazba mi zelo veliko pomeni, zato sem po končani srednji 
šoli nadaljeval s študijem. Zaradi vseh nogometnih obveznosti 
se je vse skupaj nekoliko zavleklo, a  sem v začetku letošnjega 
študijskega leta le prijavil temo zaključne naloge, katere naslov 

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. 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 ter podpornike 
kluba (zlate barve). Namenjene so vsem članom kluba (igralcem, 
staršem, trenerjem, navijačem, podpornikom, sponzorjem, 
oglaševalcem, 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.

je Analiza licenciranja nogometnih klubov v Sloveniji.  Zaenkrat 
težko navajam ugotovitve, saj se trenutno še precej ukvarjam 
s teoretičnim delom, lahko pa povem, da bo v diplomsko delo 
vključen NK Radomlje.

V Radomljah skoraj 300 mladih igralk in igralcev trenira 
nogomet. Kaj je tvojo sporočilo tem mladim igralcem, ki šele 
začenjajo svojo nogometno pot?
Moje sporočilo vsem mladim nadobudnim nogometašem in 
nogometašicam je, naj verjamejo v svoje sposobnosti in naj vedno 
hodijo po poti, ki so si jo začrtali. Naj vztrajajo pri tistem, o čemer 
razmišljajo vsak dan – pa naj bo to nogomet ali kaj drugega. Tudi če 
ne bodo uspešni v tolikšni meri, kot so pričakovali, naj kljub temu 
skušajo izvleči dobre stvari. 

Vsi se zavedamo, da je za nami komaj jesenski del tekmovanja 
in da je osvojitev naslov prvaka in možnost ponovnega 
napredovanja v 1. SNL še zelo daleč. Zanima me, kakšno je 
razpoloženje v slačilnici? Ali ekipa pričakuje naslov prvaka in 
ponovno igranje v 1. SNL?
Vzdušje v slačilnici je enkratno. Fantje se zelo dobro razumemo 
in to je moč opaziti tudi na igrišču. S strokovnim vodstvom smo 
pošteno in korektno opravili jesenski del sezone in z rezultati 
pred nadaljevanjem prvenstva postavili tudi višja pričakovanja, ki 
so seveda povezana s prvo ligo. Smo jesenski prvaki, a je pot do 
ponovnega napredovanja še zelo dolga. Ne smemo prehitevati 
dogodkov. Najprej nas čakajo zelo naporne priprave, potem pa 
nadaljevanje prvenstva. Vsako tekmo moramo vzeti zelo resno, 
a če bomo pravi, kot smo bili v jesenskem delu, mislim, da lahko 
osvojimo naslov in ponovno zaigramo v prvi ligi. 
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Veterani NK Radomlje
Veterani NK Radomlje ne popuščamo. Zelo smo bili navdušeni nad 
uvrstitvijo prve ekipe v 1. SNL in z veseljem smo sprejeli izziv ter 
prevzeli redarsko službo tudi na tekmah v Domžalah. Seveda je to 
terjalo davek in smo rezultatsko nekoliko padli na lestvici veteranske 
lige. Vsi pričakujemo, da bo vrnitev prvega moštva nazaj v drugo 
ligo in nekaj več časa za treninge vrnilo dobro formo ter da bomo 

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. F.C. Ljubljana Lawyers 6 5 1 0 28:6 16
2. NK Dob 6 4 2 0 23:13 14
3. NK Dnevnik 6 4 1 1 15:7 13
4. NK Veterani NZS 4 4 0 0 21:5 12
5. NK Termit-Moravče Lukovica 5 3 1 1 17:10 10
6. NK Črnuče 5 3 0 2 19:10 9
7. NK Domžale Veterani 6 3 0 3 19:16 9
8. NK Krim 5 2 2 1 14:13 8
9. NK Vir 7 2 1 4 15:30 7
10. NK Radomlje 4 2 0 2 8:9 6
11. NK Jevnica 4 2 0 2 11:17 6
12. NK Litija 6 1 2 3 15:19 5
13. NK Kamnik 6 1 0 5 8:17 3
14. NK Ihan 7 1 0 6 11:27 3
15. NK Črni Graben 7 0 0 7 1:26 0

Veteranska liga 2015/16
Lestvica po odigranem 7. krogu

Zgornja vrsta od leve: Simon Žlindra, Matic Urbanija, 
Maurizio Neppi, Iztok Zupan in selektor Živko Josipović.
Srednja vrsta: Andrej Cigler. Renato Čižmešija, Andrej Juras, 
Sašo Marinšek, Gregor Kosec in Jani Pate.
Spodnja vrsta:  Andrej Mali, Dragan Ranković, Matjaž Marinšek, 
Đorđe Popović, Miran Brolih, Ernest Kopitar in Robi Klopčič.
Manjkajoči igralci: Jože Lužar, Bogdan Mirnik, Tomaž Marinšek, 
Jože Herič, Matej Rak, Matej Kasnik, Rastko Pergovnik, 
Drago Zor, Dušan Zaman, Bojan Melkič, Grošelj Boštjan, 
Uroš Pišek, Matjaž Obrstar, Dušan Balutto in Iztok Lacijan.

v novi sezoni rezultatsko spet tam, kamor sodimo. Tudi sicer je bilo 
leto več kot pestro. Postavili smo nekaj mlajev ob okroglih obletnicah 
naših članov, uspešno opravili kratke priprave in prijateljsko tekmo 
v Somboru ter skrbno organizirali še eno Prvomajsko kresovanje, 
ki je bilo tudi letos odlično obiskano. Veterani smo in bomo vedno 
poskrbeli, da se na igrišču nekaj dogaja. Kljub
novemu križu, ki smo ga naložili, obljubljamo, da tempo na tekmah 
in treningih ne bo popuščal. Lahko se zgodi, da bomo prva dva 
polčasa na igrišču malo taktizirali, ampak v tretjem bomo tudi v 
bodoče dajali vse od sebe.

Dejan  Djuranovič, 
Trener članske ekipe

1. SNL je bila velik izziv za NK Radomlje. Zavedali smo 
se svojih zmožnosti pa vendarle … Kako ste zadovoljni z 
doseženim na najvišjem rangu tekmovanja?
Ne glede na to, da smo bili po vseh merilih palček med prvoligaši, 
nisem zadovoljen z izpadom v drugo ligo. S prikazano igro na 
večini tekem sem bil zadovoljen, a bi morali iztržiti več točk. 
Večina nas je debitirala v prvi ligi in tudi zaradi tega smo plačali 
višjo ceno. Bili smo neizkušeni in prevečkrat naivni, imeli smo 
preveliko spoštovanje do nasprotnika.  Seveda je bilo tudi igranje 
na stadionu v Domžalah določen »hendikep«.   

NK Radomlje je bil palček med velikani slovenskega 
nogometa. Če bi bila odločitev vaša, ali bi se še enkrat 
odločili za ta izziv?
Odločitev, da igramo v prvi ligi je bila na mestu in pravilna. Igranje 
v tej ligi ti da status, veljavo in prepoznavnost. Vsi v klubu smo 
spoznali vsa merila, ki jih zahteva prva liga: od organizacije tekem, 
medijskega spremljanja, do same kvalitete nogometa. Spoznali 
smo, kaj je potrebno, da bi bili konkurenčni v vseh merilih, najbolj 
pa v nogometnem (rezultatskem) smislu. Da, vsakič bi se odločil za 
tak izziv.

Kaj je v organizacijskem in tekmovalnem smislu najbolj 
manjkalo našemu klubu oziroma kaj potrebujemo, da bomo 
v prihodnje lahko igrali v 1. SNL?
V prvi ligi smo hitro spoznali, da moraš biti v profesionalnem 
pogonu na vseh nivojih v klubu.  S profesionalnim statusom in 
odnosom lahko dvigneš kvaliteto dela v klubu. Pristop k delu 
je bolj odgovoren.  Privrženost delu in klubu  peljeta k boljšim 
rezultatom. Skoraj 24-urna podrejenost klubu je tisto, kar ustvarja 
uspeh. V našem klubu lahko na prste ene roke preštejemo ljudi , ki 
so vpeti v delo članskega moštva. 
Da prideš na višji nivo, je potreben večji izbor kvalitetnih 
igralcev, povečati je potrebno obseg kvalitetnega dela v procesu 
treniranja. To pa posledično pomeni več časa in več denarja. 

Kaj pa so prednosti našega kluba, na katerih bi lahko gradili 
prihodnost nogometa v Radomljah?
Pogoji za delo so zelo dobri. Občutita se velika želja in 
ambicioznost ljudi po doseganju rezultatov, ki bi nas popeljali v 
najvišjo ligo. To velja tako za člansko moštvo kot tudi za mladinske 
selekcije. Ta želja in ambicija sta najpomembnejši in morata biti še 
bolj izraženi, saj bomo le tako dosegli boljše rezultate. 

Trenutni rezultati, še bolj pa igra in dejstvo, da smo bili samo 
proti Triglavu dvakrat v podrejenem položaju, dokazujejo, 
da bomo blizu naslova prvaka tudi ob koncu sezone. Kako 
ocenjujete jesenski del tekmovanja v 2. SNL in dejstvo, da 
smo vodilni na lestvici?
Jesenski del tekmovanja z rezultatskega vidika ocenjujem 
pozitivno. Z nekaterimi predstavami nisem najbolj zadovoljen, 
saj bi morali igrati še učinkoviteje. Tako bi imeli še boljši točkovni 
izkupiček. Fantom gredo zasluge za dobro delo na treningih 
in čestitke za dosežene rezultate, a se ne smemo zadovoljiti z 
doseženim, saj smo že v jesenskem delu občutili, kako je, če nisi 
pravi. V tem primeru lahko hitro izgubiš točke. Imamo mlado 
moštvo, nekatere igralce s prvoligaškimi izkušnjami, nekatere 
tudi brez članskih izkušenj. Za vse veljata že prej omenjeni  –  
večja privrženost in ambicioznost v delu – saj le-ti omogočata 
napredovanje tako posamezniku kot celotnemu moštvu. Dobro se 
moramo pripraviti na spomladanski del in pokazati veliko željo po 
zbiranju točk. Prepričan sem, da smo dovolj sposobni in kvalitetni, 
da zadržimo in osvojimo prvo mesto. 

Kot veliko ime slovenskega nogometa  kaj sporočate mladim 
nogometašem NK Radomlje in drugim mladim športnikom?
Sporočam jim, naj dobro opravljajo svoje obveznosti v šoli. 
Naj »ljubijo« nogomet oz. šport, ki ga trenirajo, naj uživajo na 
treningih, naj imajo pozitiven pristop ... Zavedajo naj se, da 
so zmage in porazi sestavni del športa. Najpomembnejša pa 
je vztrajnost. Naj ne obupajo po slabi igri, porazu, poškodbi, 
neigranju. Uspeh ne pride čez noč, pride pa prej ali slej.

Kaj sporočate navijačem in pripadnikom NK Radomlje?
Najprej se jim zahvaljujem za spodbudo in podporo. Želim si, da 
bi bilo tako tudi v prihodnje in da bi jih bilo še več na tribunah. 
Sporočam jim, da se bomo zelo trudili, da bomo uspešni tako na 
igrišču kot na treningih. Verjamem, da se bomo skupaj veselili 
novih zmag NK Radomlje.

Vsem skupaj želim veliko zdravja, veselja in zadovoljstva
v letu 2016.   
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Nogomet. Tradicija. Etihad stadium. Liverpoolova in 
Evertonova akademija. Angleško vreme. Fizična priprava 
nogometašev. Nova poznanstva in druženje ob tipični 

angleški pijači. Vse to in še več sem doživel na novembrski 6-dnevni 
trenerski akademiji v Angliji. 
V lovu za dodatnim trenerskim znanjem sem se z letališča Jožeta 
Pučnika z ekipo desetih trenerjev in organizatorjem Trener portala, 
Mikijem Kondičem na čelu, podal v Anglijo. Cilj akademije je 
bil pridobiti čim več znanja s področja treniranja nogometašev, 
sistematizacije dela z mladimi in vpogled v to, kako se tega lotevajo v 
velikih angleških klubih, kot sta Liverpool in Everton. 

Vseh šest dni smo bivali pri Billyju Stewartu, bivšem profesionalnem 
nogometašu v Wiganu. Po dolgem in napornem prvem dnevu smo 
drugi dan obiskali akademijo Elite feet in četrtoligaški klub Accrington 
Stanley FC. Zanimivo je, da je v Angliji kar pet profesionalnih in še 
osem polprofesionalnih lig, kar kaže na izjemno popularnost in 
organiziranost nogometa v tej državi. Ko smo se zvečer vrnili domov, 
nas je tam pričakal vodja skavting službe Bolton FC, ki nam je predaval 
o tem, kakšne so zahteve za uspeh nogometaša v sodobnem 
nogometu. Poudaril je, da je prva in najpomembnejša stvar, ki zanima 
dobrega iskalca talentov, njegov odnos. Odnos, ki ga igralec kaže na 
igrišču, odnos do treningov, trenerja, soigralcev in ne nazadnje odnos 
do kluba. Pred tehničnim znanjem in individualnimi sposobnostmi 
posameznika so še želja, vztrajnost in strast do nogometa. Nogometaš 

Trenerska akademija 
v Angliji

brez teh lastnosti ne more postati profesionalni nogometaš. Naslednji 
dan smo obiskali akademijo Everton FC. Navdušili so me pogoji 
za delo in organizacija tega kluba. Akademija premore 17 igrišč z 
naravno in še nekaj igrišč z umetno travo. V času našega obiska je 
imela trening tudi prva članska ekipa, do katere pa žal nismo uspeli 
priti, saj je ekipa strogo varovana. Tekom dneva smo si lahko ogledali 
nekaj treningov mlajših selekcij, popoldne pa smo spoznali vodjo 
centra za kondicijsko pripravo pri Evertonu, ki nam je predal njihov 
pogled na kondicijsko pripravo nogometašev. Angleži so znani po svoji 
izjemni fizični pripravljenosti in glede na to, koliko vlagajo v te stvari, 
uspeh seveda ne more izostati. Vsakega igralca, ki trenira pod okriljem 
Evertonove akademije, zelo natančno testirajo. Testirajo njegovo 
hitrost, eksplozivnost, vzdržljivost, odriv, vse mišične skupine in nato 
za vsakega igralca pripravijo  individualni načrt dela, po katerem naj 
bi vsak igralec lahko maksimalno izkoristil svoje zmožnosti.  Četrti dan 
smo si ogledali trening vratarjev na akademiji, vrhunec dneva pa je bil 
ogled tekme na stadionu Etihad, na kateri sta se pomerila Manchester 
City in Swansea. Na tekmi se je zbralo okoli 45000 ljudi, a vzdušje ni 
bilo najbolj bučno, saj so bili domači poraženi z 1 proti 2. Ogled takšne 
tekme na tako modernem stadionu pa je bil kljub temu nepozaben.
Peti dan smo odšli na ogled Liverpoolove akademije, kjer smo si 
ogledali tekme mlajših selekcij Liverpoola. Kot temeljne značilnosti, 
ki sem jih opazil pri vseh selekcijah, ki smo jih spremljali, bi izpostavil 
izjemno komunikacijo med igralci, četudi zelo mladimi, borbo za 
vsako žogo in pa visok ritem igre z ogromno teka. Kasneje smo odšli 
še na kultni Liverpoolov stadion Anfield Road, po ogledu katerega 
smo se lahko prepričali, koliko Angležem pomeni tradicija, ponos 
in pripadnost klubu. Garderobe in ostala infrastruktura niso nič 
posebnega in ne nudijo pretiranega udobja, ima pa stadion oziroma 
klub nekaj, kar manjka marsikateremu bogatejšemu klubu in s čimer 
se da prikriti oziroma nadomestiti veliko pomanjkljivosti – dušo. 
Kot zanimivost lahko zapišem, da je trava na stadionu zares skrbno 
varovana, saj nihče ne sme stopiti na zelenico. Če kdo to stori, je 
takoj kaznovan z visoko globo in doživljenjsko prepovedjo vstopa na 
stadion. Zadnji večer smo preživeli v sproščenem vzdušju, obiskali smo 
nakupovalno središče in se pripravili na odhod domov. 

Naslednji dan smo se že ob 1.00 zjutraj odpravili proti Lutonu, od koder 
smo odleteli nazaj v Slovenijo in se vrnili v svoje klube, bogatejši za 
izjemne izkušnje in znanje, ki jih bom skušal čim kvalitetnejše predati 
na mlade nogometaše. 

Matic Robida,
trener selekcije U13B

ŽNK Radomlje

V letu 2015 smo vstopili že v četrto sezono našega delovanja. 
V treh letih smo postorili marsikaj. Ko se človek ozre nazaj, je 
čudovito, ko lahko pokažemo, kaj vse počnemo in delamo.  

Pohvalimo se lahko tudi s tem, da skrbimo za kvaliteten razvoj 
mladine. Marsikdo ocenjuje uspešnost klubov in ekip samo po 
rezultatih, ki so zapisani na lestvicah in tabelah ob koncu sezone, 
nam klubskim delavcem pa morajo biti na prvem mestu druge 
stvari, kot so organizacija in delovanje kluba, medsebojni odnosi, 
kvalitetno delo z mladimi, zdrava sredina, vzgoja in izobraževanje 
mladih, nato se lahko šele ozremo po rezultatih in z njimi 
vrednotimo uspešnost.
V ŽNK Radomlje nas je skupaj že več kot 200, soočamo se z izzivi, ki jih 
uspešno premagujemo. To je dokaz dobrega, kvalitetnega odnosa in 
dela, ki ga opravljajo naši trenerji na in izven igrišč. Skoraj vsak teden 
se nam pridruži kakšna nova igralka, ostala dekleta pa z veliko volje 
in energije obiskujejo treninge in se učijo nogometnih veščin. Ob tej 

priložnosti bi se rad zahvalil našim trenerkam in trenerjem, ki svoj prosti 
čas velikodušno namenjajo dekletom. Zahvalil bi se vsem igralkam 
za pridno obiskovanje treningov in tekem, staršem in skrbnikom za 
bučno navijanje in vzpodbujanje ter pomoč pri organizaciji tekem, 
turnirjev in dogodkov v sodelovanju z NK Radomlje. Zahvala tudi 
funkcionarjem in trenerjem NK Radomlje, vodstvu in oskrbnikom ŠP 
Radomlje za sodelovanje in odlične pogoje za trening, voznikom, 
upravnikom, vsem sponzorjem, donatorjem in vsakemu posebej, saj 
nam omogočate pogoje za delo in razvoj. Hvala, ker ste nam vedno na 
voljo, nam prisluhnete, hvala tudi za pomoč pri vzgoji naših deklet in 
fantov v zdrave, pridne in marljive osebnosti.
Verjamem, da bomo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnjem 
letu.  Vsem pa želim veliko zdravja in sreče v letu, ki prihaja.

Uroš Juračič, 
predsednik ŽNK Radomlje
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Ob izteku leta se po navadi ozremo nazaj in pogledamo, 
kaj nam je le-to prineslo. Spomnimo se trenutkov, ki 
so nam nekaj pomenili, stvari, ki bodo ostale zapisane 

v nas in naših srcih. Ženski nogometni klub Radomlje je poleti 
praznoval že 3. obletnico uradnega delovanja. Neuradno so dekleta 
igrala nogomet že mnogo prej, pred tremi leti in pol pa smo se 
opogumili in naredili korak naprej. Verjamemo, da je prav vsaka 
izmed 120-ih deklet, ki trenirajo v našem klubu, hvaležna za to. 
Rumena družina se vsako leto poveča za nekaj članov, tako da bo 
tribuna kmalu premajhna.
V letu 2015 smo tretjo sezono našega delovanja uspešno zaključili. 
Članice so si izborile 3. mesto slovenske ženske nogometne lige, 
pri čemer velja omeniti, da se je razlika za drugo uvrščeno ekipo 
v primerjavi s prejšnjimi sezonami močno zmanjšala. Ekipi se je 
priključilo nekaj mlajših igralk, ki so svojo nogometno pot začele v 
našem klubu. Govorimo o dekletih ekipe U17, ki so zaigrala v finalu 
državnega pokala, osvojila močan mednarodni turnir Komm Mit 
in si na koncu sezone (tako kot članice) zagotovile 3. mesto v ligi. 
Da je prihodnost za ŽNK Radomlje svetla, so celo leto dokazovale 
tudi nogometašice ekipe U15, ki so se uvrstile na zaključni turnir, 
in njihove mlajše kolegice, deklice U13. Oboje so prikazale velik 
napredek v igri in bile deležne marsikatere pohvale. Z najmlajšimi 
deklicami U11 smo bili v Ajdovščini na festivalnem dnevu, kjer so 
lahko pokazale svoje znanje.
Ker želimo povečati našo prepoznavnost in dvigniti zanimanje za 
ženski nogomet, ste nas lahko opazili marsikje. Skupaj z NK Radomlje 
smo se zabavali na Čarobnem dnevu v Volčjem potoku in izvedli t.i. 
Nogometne počitnice, pripravili novoletno/božično stojnico v centru 
Radomelj, se predstavili v oddaji Dobro jutro in na Radomeljski 
noči. Pomagali smo pri kresovanju v Športnem parku Radomlje, na 
Cordial Cupu, organizirali pa smo največji mednarodni nogometni 

Ženski nogometni klub 
Radomlje v letu 2015

turnir za deklice v Sloveniji, UKI Cup. Izjemno ponosni smo tudi na 
naše članice, ki so se skupaj z dekleti U17 v Banji Luki pomerile s 
tamkajšnjo ekipo članic na prvi ženski mednarodni prijateljski tekmi 
v Republiki Srbski in tako še dodatno okrepile vezi med obema 
kluboma. Avgusta nas lahko srečate na pripravah na Rogli, pozimi pa 
se mudimo nekje ob obali.
Še vedno smo prisotni tudi na skoraj vseh okoliških osnovnih šolah, 
kjer izvajamo interesni  dejavnosti – nogomet za dekleta in igre z žogo, 
obiščete pa nas lahko tudi na igralnih dnevih, ko dekleta povabimo na 
zabavno druženje na pravem nogometnem igrišču.
Kakšno je trenutno stanje? Članice so sezono 2015/16 začele odlično in 
bile nekaj časa na 2. mestu lestvice, nato pa je sledil hladen tuš, ko so po 
nekaj slabših predstavah zdrsnile na 4. mesto. Kljub temu so se pobrale 
in pokazale, da se bodo v spomladanskem delu lahko borile za najvišja 
mesta, poleg tega so se uvrstile tudi v polfinale slovenskega pokala in z 
malo sreče jih bomo lahko spremljali po televiziji. Ekipa deklet U17 kaže 
v letošnji sezoni odlično igro, s katero so si prislužile trenutno 3. mesto, 
za drugim zaostajajo le za eno točko, tako da se lahko situacija hitro 
obrne. Ekipa U15 bo le s točko zaostanka prezimila na 2. mestu lestvice, 
deklice U13 pa na 3. Novost v sezoni so naše najmlajše nogometašice 
U11, ki letos premierno nastopajo v MNZ ligi U10. Od prve tekme pa 
do danes so prikazale ogromen napredek in marsikateri ekipi fantov 
povsem zasluženo odščipnile kakšno točko.
Ob koncu zelo uspešnega leta bi se radi zahvalili vsem, ki nas podpirate, 
nam pomagate in omogočate, da dosegamo in celo presegamo 
zastavljene cilje. Vedno več nas spremlja na naši spletni strani (www.znk-
radomlje.si) in našem Facebook profilu. Obljubljamo, da se bomo tudi v 
bodoče trudili in poskušali narediti še več.

Marika Prošek

da so deklice razvile lepo, kombinatorno in napadalno igro. 
Vidi se, da so prijateljice tudi zunaj nogometnih igrišč, da držijo 
skupaj in se vedno borijo do konca. V nogometu uživajo in to je 
najpomembnejše.  

Že nekaj časa smo ugotavljali, da imamo tudi mlajša dekleta s 
kar nekaj tehničnega znanja, ki so še posebej marljiva, vztrajna 
in borbena. Lansko sezono so te deklice zastopale ekipo U13, 
s katerimi tudi trenirajo, in bile kljub razliki v starosti uspešne. 
Ker se je njihovo število tekom sezone še povečalo, smo v ŽNK 
Radomlje naredili korak naprej. Oblikovali smo ekipo mlajših 
deklic in jih prijavili v tekmovanje dečkov U10, ki poteka pod 
okriljem MNZ Ljubljana. Sedaj, ko je jesenski del prvenstva za 
nami, lahko zatrdimo, da je bila odločitev pravilna. Napredek 
in razvoj posameznic je izjemen, najbolj pa nas veseli dejstvo, 

Ekipa deklic U11 Trenerka Manca Jereb

Zgornja vrsta od leve: Zara Kramžar, Brina Grošelj, Tisa Podkrajšek.
Srednja vrsta: trenerka Marika Prošek, Živa Mikložič, Jona Javorič, 
Maša Zajec, Taja Vrhovnik, trenerka Manca Jereb.
Spodnja vrsta: Iza Svetlin, Julija Barišič, Ana Gerjolj, Eva Kvas
Manjkajoča igralka: Nea Podbevšek.
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Ekipa deklic U13 Trenerka Marika Prošek

KLUB ŠT Z N P TČ
1. NK Krim 9 9 0 0 27
2. ŽNK Jevnica 9 5 0 4 15
3. ŽNK Radomlje  9 4 0 5 12
4. Velesovo 9 0 0 9 0

Tekmovanje deklic U13 zahod 15/16
Lestvica po odigranem 9. krogu

Ekipo sestavlja nekaj več kot 30 zagretih nogometašic, starih od 5 
do 13 let. Čeprav  so si starostno zelo različne, se med seboj dobro 
razumejo, tako da je vzdušje na treningih odlično. Trenerski tandem 
M&M skrbi za to, da bodo deklice v letošnji sezoni osvojile čim več 
tehničnega znanja in da bodo znale vse svoje sposobnosti prenesti 
na tekme. Tako starejša dekleta tekmujejo  na turnirjih NZS, mlajša 

pa si izkušnje nabirajo na prijateljskih tekmah s fanti iz sosednjih 
klubov. Napredek je opazen, saj dekleta ne pridobivajo samo 
znanja, ampak tudi samozavest in borbenost, ki sta v nogometu še 
kako pomembni. Če bodo dekleta še naprej tako pridno trenirala, 
se nam za prihodnost ni treba bati.

Zgornja vrsta od leve: Urška Černelič, Zara Šraj, Pia Pavlič, 
Dora Belavič, Taja Gubanc, Špela Ručman, Julija Medvešek, 
Zala Šere, Lucija Krapež.
Srednja vrsta: trenerka Marika Prošek, Nina McQuarrie, 
Pia Kočevar, Nuša Kladnik, Taja Pavlič, Nea Podbevšek, 
Ana Gerjolj, Neža Hribar, Brina Grošelj, Iza Svetlin, 
Taja Vrhovnik, trenerka Manca Jereb.
Spodnja vrsta: Maruška Sedlak, Ana Pšeničnik, Ana Kočevar, 
Zala Kasnik, Zara Kosec, Jona Javorič, Tisa Podkrajšek, 
Živa Mikložič, Julija Barišič, Maša Zajec.
Manjkajoče igralke: Eva Kvas, Anamarija Mušič, 
Katarina Mušič, Manca Česen, Petra Koleša, Živa Galjot.

Ekipa deklet U15 Trener Peter Kristan

Ekipa deklet U15 si še vedno kot prioritetne cilje zastavlja pridobivanje 
znanja tehnike, koordinacije in spoznavanje prvih taktičnih postavitev. 
Ekipa pridno nastopa v ligi deklic zahod, kjer na ligaški razpredelnici 
zasedajo odlično drugo mesto. Pohvalimo lahko tudi njihovo 
prizadevnost na treningih, ki si jih redno udeležujejo. Cilji ekipe v 
tekmovalnem smislu so, da po rednem delu osvojimo prvo ali drugo 
mesto na zahodu in se tako uvrstimo na zaključni turnir deklic U15. 

Zgornja vrsta od leve: Pia Remec, Lara klopčič, trener Peter Kristan, 
pomočnik trenerja Anže Jereb, Nina Kovač, Ivana Bosančić.
Srednja vrsta: Hanna Klopčič Brojan, Ana Milović, Pia Božič, 
Sonja Maleš, Ajda Kličič.
Spodnja vrsta: Lara Markič, Tamara Bizilj, Neža Jereb, 
Nina McQuarrie, Nina Gubanc.
Manjkajoča igralka: Zala Šere.

Naša želja je, da čim več deklet priključimo ekipi U17, saj bodo lahko 
tako konkurenčna ostalim igralkam. Dekletom želimo obilo dobrih 
treningov brez poškodb in veliko uspeha v šoli.

KLUB ŠT Z N P TČ
1. ŽNK Jevnica 10 8 0 2 24
2. ŽNK Radomlje  10 7 2 1 23
3. NK Krim 10 7 0 3 21
4. Velesovo 10 3 1 6 10
5. ŽNK Krka 10 3 1 6 10
6. MNC Vrhnika Dren 10 0 0 10 0

Tekmovanje deklic U15 zahod 15/16
Lestvica po odigranem 10. kolu
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stvari mi ostane dovolj časa, da vse naredim in uredim, včasih pa ga 
kljub temu zmanjka. 

Si kapetanka ekipe U13. Kakšna je tvoja naloga na igrišču in kaj 
pričakuješ od soigralk?
Moja naloga na igrišču je, da spodbujam igralke, jim pomagam, če 
imajo kakšno težavo, jim dajem nasvete, sem jim vzor. Se tudi postavim 
za svojo ekipo, jo vodim na igrišču in se zanjo trudim po svojih 
najboljših močeh. Od soigralk pričakujem, da se čim bolj potrudijo in 
si pomagajo ter da se lepo obnašajo in se ne zmerjajo. To po navadi 
upoštevajo, zato sem ponosna na njih in vesela, da sem z njimi v ekipi.

Znana si po svoji borbenosti, vztrajnosti in po zelo dobrem 
tehničnem znanju. Treniraš in tekmuješ tudi s starejšimi dekleti. 
Kje se vidiš čez nekaj let? 
Upam, da bom čez nekaj let v istem klubu in tudi v slovenski 
reprezentanci. Kasneje, ko bom že članica, bi rada šla igrat v Ameriko v 
kakšno dobro ekipo bolj na zahodu celine, ker imam tam tudi daljnje 
sorodstvo. 

Ali kaj spremljaš tuje nogometne lige in slovensko reprezentanco? 
Ali obstaja kakšna ekipa, ki ti je še posebej pri srcu?
Navijam za Barcelono in jo občasno tudi gledam po televiziji, zlasti 
takrat, ko so napete in težke tekme. Za njih navijam, ker se mi zdijo 
dobra ekipa. Všeč so mi njihove podaje, odigravanje in streli. V Stožicah 
sem si v živo ogledala nekaj tekem, kjer je igrala naša slovenska 
reprezentanca proti ekipam iz tujine.

Si že od nekdaj želela postati napadalka?
Ne, bolj kot položaj napadalke me je mikala vloga obrambne igralke, 
ampak se sedaj na položaju napadalke odlično počutim. 

Si kapetanka ekipe. Kakšna je tvoja naloga?
Moja vloga kapetanke je, da poskušam ekipo čim bolj spodbujati na 
igrišču, jim pomagati in da jim ob porazu stojim ob strani.

Imaš še kakšen drug konjiček?
Ne, drugih konjičkov nimam, saj mi velikokrat enostavno zmanjka 
časa, da bi delala še kaj drugega.

Neža Jereb
Kapetanka ekipe deklic U15

Kako se počutiš v ŽNK Radomlje?
V ŽNK Radomljah se počutim zelo dobro,ker se dobro razumem s 
soigralkam in imam super trenerja. 

Katerih pet je zate najboljših?
Moj najljubši slovenski klub je NK Maribor, moj najljubši tuji pa FC Bayern 
München. Za ta klub sta me navdušila starejša brata, zelo všeč pa mi je 
tudi način njihovega igranja. Najljubša slovenska igralka je zame Barbara 
Kralj, tuj igralec pa PhillipLahm, ker je zelo dober igralec in  je s svojim 
obnašanjem na igrišču lahko vzor mnogim drugim. Moj najljubši trener 
je JuppHeynckes, ker je z Bayernom dosegel vse, kar se je dalo.

Nina je obetajoča mlada nogometašica, ki je del svojega otroštva 
preživela v Kanadi. Po duši je športnica, na našo srečo pa največ 
časa posveča prav nogometu. Velja za zelo pridno in prijazno 
dekle, na igrišču pa poleg odlične nogometne tehnike do izraza 
prideta tudi njena vztrajnost in borbenost, ki ju uspešno prenaša 
na svoje soigralke.

Nina, za ŽNK Radomlje igraš približno dve leti, vendar se je tvoja 
nogometna pot začela že prej.
Pred 7 leti sem si v Kanadi podajala žogo z očetom in bratom. Takrat 
je mimo prišla CarrieSerwetnyk (slavna kanadska nogometašica, ki 
je kot prva ženska prišla v Dvorano slavnih). Povabila me je na njen 
nogometni tabor in nogometne krožke. Za ŽNK Radomlje sem prvič 
igrala pred dvema letoma. Trenerka Romana me je  prišla gledat na 
nekaj treningov pri NK Komenda in me povabila v Radomlje.

Preizkusila si se v različnih športih, še vedno si dejavna na 
veliko področjih in zelo uspešna v šoli, največ časa pa posvečaš 
nogometu. 
V Kanadi sem se ukvarjala z gimnastiko, s hokejem na ledu, s kikboksom 
in z nogometom. Ko smo prišli v Slovenijo, sem začela z jahanjem in 
igranjem klavirja. V Sloveniji prvo leto nisem igrala nogometa, naslednje 
leto pa sem izvedela, da obstaja nogometni krožek na naši šoli in sem 
ga začela obiskovati. Kasneje sem trenirala v NK Komenda. Nekaj časa 
sem trenirala tudi karate. Letošnje šolsko leto sem spoznala, da je vsega 
preveč in tako sem opustila jahanje. Zdaj igram le nogomet in klavir, 
sicer pa v šoli obiskujem likovni krožek in izbirni predmet. V prostem 
času igram nogomet, košarko itd. Treningom zdaj posvečam veliko 
časa, v šoli igram nogomet med glavnimi odmori, hodim na preduro, 
igram ga s prijatelji po šoli in hodim na treninge v Radomlje. Za druge 

Nina Mc Quarrie
Kapetanka ekipe deklic U13 Ekipa deklet U17

Letošnjo sezono so dekleta začela v mesecu juliju v domačem 
športnem parku v Radomljah.  V začetku avgusta smo se odpravili na 
priprave na Roglo, kjer smo imeli odlične pogoje za trening. Dobro 
pripravljeni smo pričakali prve prvenstvene tekme in jih tudi zanesljivo 
dobili.  Kakovost ekipe se je kazala skozi celotni jesenski del, saj smo 
izgubili samo dve tekmi. Ob porazih na tekmah smo ugotovili naše 
pomanjkljivosti, ki jih bomo do spomladanskega dela prvenstva skušali 
odpraviti. Veseli me, da so dekleta med seboj povezana in da smo 
skupaj postali prava družina. Kot pozitivno vidimo tudi nastopanje 
v zimski ligi, kjer bomo nastopali kot edina ženska ekipa, zato bomo 
morali na prav vsaki tekmi pokazati vse, kar znamo. Tako bomo lahko 

Zgornja vrsta od leve: Lara Klopčič, Nina Ekić, trener Peter Kristan, 
pomočnik trenerja Anže Jereb, Lara Puc, Nina Mc Quarrie.
Srednja vrsta: Hana K. Brojan, Ana Milović, Neža Razpotnik, 
Tija Vrhovnik, Ana Černelič, Zala Vindišar, Tjaša Kumer.
Spodnja vrsta: Lara Markič, Tamara Bizilj, Sonja Maleš, Neža Jereb, 
Katarina Peterka, Maruša Grandovec, Pia Božič.
Manjkajoče igralke: Neva Kumalič, Ajda Kličič, Anja Snedec, 
Barbara Bavčer.

napredovali predvsem v agresivnosti, hitrosti in koncentraciji.  V 
spomladanskem delu prvenstva pričakujem taktično bolj zrelo igro 
naše ekipe in trd boj za sam vrh ligaške lestvice. Dekletom želim leto 
brez poškodb, na nogometnih zelenicah pa veliko sreče. 

KLUB ŠT Z N P TČ
1. ŽNK Teleing Pomurje 10 8 2 0 26
2. ŽNK MSM Ptuj 9 7 2 0 23
3. ŽNK Radomlje  10 7 1 2 22
4. Fužinar 10 6 3 1 21
5. ŽNK Maribor 10 5 1 4 16
6. ŽNK Rudar Škale 10 4 4 4 14
7. NŠ Ajdovščina 9 3 3 5 10
8. NK Krim 10 3 3 6 10
9. Velesovo 10 3 3 7 9
10. ŽNK Krka 10 1 1 0 4
11. ŽNK Koroška 10 0 0 10 0

Liga deklet U-17 zahod 15/16
Lestvica po odigranem 10. krogu

Trener Peter Kristan
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Kdaj si začela igrati nogomet in kje?
Nogomet sem prvič igrala s sosedi, ko sem bila stara približno 6 
let. Treninga nogometa sem se prvič udeležila pri dvanajstih, in 
sicer tukaj v Radomljah, ko je bil trener ekipe današnji predsednik 
ženskega kluba Radomlje, Uroš Juračič. Takrat je v klubu igralo okoli 
15 deklet. S te strani je viden precejšni napredek kluba, saj se je ta 
številka v štirih letih dvignila za skoraj 100. 

Kakšna je naloga kapetanke moštva?
Kot kapetanka moštva poskušam ekipo povezati v celoto. Želim, da 
smo vsa dekleta med seboj enakovredna in da se dobro razumemo 
tako na igrišču kot izven njega. Ekipo skušam spodbujati tudi v težkih 
situacijah – ko izgubljamo v 80. minuti ali pa imamo kondicijski 
trening. Kot kapetanka dekleta spodbujam, da postavljajo ekipne 
dosežke pred lastne. Sem pa tudi povezava med ekipo in obema 
trenerjema. 

Katerega dogodka se kot nogometašica najraje spominjaš?
Eden najlepših dogodkov v mojem življenju je bila osvojitev naslova 
državnih prvakinj. 1. 6. 2014 smo z ekipo na Ravnah na Koroškem 
nadigrale vse ekipe, ki so bile na finalnem turnirju. Občutkov, ki smo 
jih doživljale vse v ekipi, se ne da opisati. Mislim, da je bila takrat 
povezanost ekipe tista, ki nas je postavila v ospredje. Vsa dekleta smo 
pridno trenirala, delo pa se nam je obrestovalo. Upam, da bo tako 
tudi letos. 

Kaj si želiš doseči v nogometu?
V nogometu nimam visokih ciljev, saj zelo malo žensk v njem uspe. 
Nogomet je moja ljubezen in beg iz realnosti. Upam, da bom v 
prihodnosti še vedno branila radomeljske barve in da bom del tako 
dobre ekipe, kot sem sedaj. 

Se da uspešno usklajevati nogomet in šolo?
Nogomet in šolo je možno usklajevati, vendar ni lahko. Treningi 
mi vzamejo približno 3 ure na dan. Ključ do uspeha je sodelovanje 
pri pouku, sprotno delo in veliko discipline, ki je za nas športnike 
značilna. Vsekakor je potrebno veliko odrekanja ostalim stvarem, 
ki jih najstniki delajo, recimo druženje s prijatelji izven kluba, a ko 
potegneš črto, vidiš, da je vredno. 
 
Kaj meniš o svojem trenerju?
Pred nogometom sem trenirala več športov, tako sem zamenjala 
veliko trenerjev. Trener, ki ga imam danes, je najboljši. Zaradi trenerja 
v ekipi vlada sproščeno,a profesionalno vzdušje. Trener ima zelo 

Neža Razpotnik
Kapetanka ekipe deklic U17

veliko nogometnega znanja, ki nam ga uspešno predaja na vsakem 
treningu. Všeč mi je, da trenerju lahko zaupamo kar koli. Je motivator 
in zelo dober človek. 

Pa še najboljših pet …
Najboljši slovenski klub: NK Olimpija 
Najboljši tuji klub: FC Barcelona 
Naj slovenska igralka: Nina Predanič 
Naj tuji igralec: Eric Abidal (upokojen)in Andres Iniesta 
Naj trener: Alex Ferguson

Ekipa članic Trener Milomir Mandić

Ekipa članic je preteklo sezono že tretjič zapored končala na 
odličnem tretjem mestu. Dekleta so prikazala veliko nogometnega 
znanja, iz sezone v sezono dokazujejo, da so upravičeno v vrhu 
slovenskega ženskega nogometa. Seveda prihaja do posameznih 
nihanj, ki jih bomo skušali v prihodnje odpraviti. Trener članic 
Milomir Mandić je bil z opravljenim delom v spomladanskem 
delu sezone upravičeno zadovoljen. V ekipi je prišlo do nekaterih 
sprememb, predvsem v obrambnih vrstah, saj je kar nekaj 
nogometašicprenehalo z igranjem in so se posvetile šoli.  V poletnem 
prestopnem roku se je ekipa članic okrepila. Radomeljski dres sta 
oblekli Kaja Jerina (ŽNK Jevnica) in Karmen Ulbin(ŽNK Maribor). 
Slednja v jesenskem delu še ni igrala, saj si je ob zaključku pretekle 
sezone poškodovala koleno, Kaja pa je hitro dokazala, da nanjo 
lahko računamo. Ne glede na okrepitve je imel trener Milomir 

KLUB ŠT Z N P TČ
1. ŽNK Teleing Pomurje 11 11 0 0 33
2. ŽNK Rudar Škale 11 8 1 2 25
3. ŽNK Olimpija 11 7 2 2 23
4. ŽNK Moje-lece.si Radomlje 11 7 1 3 22
5. Velesovo 11 5 1 5 16
6. Ankaran Hrvatini 11 4 3 4 15
7. ŽNK Maribor 11 4 1 6 13
8. NK Krim 11 2 1 8 7
9. NŠ Ajdovščina 11 1 2 8 5
10. ŽNK Krka 11 0 0 11 0

Slovenska ženska nogometna liga 15/16 
Lestvica po odigranem 11. krogu

Zgornja vrsta od leve: Petra Zalaznik, Sonja Čevnik, Staša Čagran, 
Monika Boh, Manja Rebolj, Anja Blažič, trener Milomir Mandić.
Srednja vrsta: Kaja Jerina, Kaja Šarlah, Barbara Kralj, 
Nina Predanič, Katarina Gadnik, Larisa Žejen.
Spodnja vrsta: Ana Černelič, Maruša Jereb, Katarina Jagarinec, 
Manca Duščak, Katarina Puš, Manca Jereb.
Manjkajoče igralke: Karmen Ulbin, Polona Gerjol, Andreja Babić.

Mandić ogromno preglavic s poškodbami.  Karmen Ulbin so se 
zaradi poškodb ali bolezni »na bolniški« pridružile še Kaja Jerina, 
Manja Rebolj, Petra Zalaznik in Manca Jereb. To je močno spremenilo 
položaj, ampak dekleta so tudi s pomočjo mladih moči iz ekipe 
U17 dokazala, da so iz pravega testa. Z izjemo remija v drugem in 
poraza v desetem krogu so namreč dosegla pričakovane rezultate. 
Po jesenskem delu tako na lestvici zasedajo četrto mesto in imajo 
pred nadaljevanjem odlično izhodišče. Omeniti velja še uvrstitev v 
polfinale pokala Slovenije, kjer se tekmovanje nadaljuje spomladi. 
Upamo na najboljše in želimo vsem poškodovanim igralkam, da se 
čim prej vrnejo na zelenice.
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Naš klub že tradicionalno prireja turnir UKI CUP. V letu 2015 
je bil že četrtič zapored. Tokrat je bil nekaj posebnega, saj 
je bil prvič mednarodno obarvan. Poleg sedmih slovenskih 

so se ga udeležile še tri hrvaške (ŽNK Rijeka Jack pot, ŽNK Agram 
in ŽNK Osijek) in ena avstrijska ekipa (DFC Leoben). Bil pa je tudi 
številčno rekorden, saj se je na turnirju v treh starostnih kategorijah 
U11, U13 in U15 skupno merilo 21 ekip, v okviru katerih se je 
navijačem in gledalcem v 48-ih srečanjih predstavilo kar 226 igralk. 
Zahvaliti se moramo vsem udeleženkam, trenerjem, obiskovalcem 
in organizatorjem (staršem, prostovoljcem, trenerjem), saj brez njih 
naš turnir ne bi bil to, kar je.

UKI CUP – največji 
mednarodni turnir 
za deklice v Sloveniji

Deklice U11: V ospredju druženje, igra in spoznavanje
V kategoriji U11 je tekmovalo pet ekip: ŽNK Rijeka Jack pot, ŽNK 
Osijek, ŽNK Pomurje Beltinci 1, ŽNK Radomlje in ŽNK Pomurje 
Beltinci 2. Deklice so v medsebojnih srečanjih prikazale veliko 
nogometnega znanja. Veseli nas, da se je v najmlajši konkurenci 
predstavilo toliko ekip, saj v Sloveniji nimamo tekmovanja, v 
katerem bi se lahko med seboj merile deklice te starostne skupine. 
V ospredju ni bilo tekmovanje, temveč spoznavanje deklet in 
uživanje v nogometni igri. Vse deklice so prejele medalje in 
dokazale, da lahko tudi v mlajših kategorijah spremljamo lep 
dekliški nogomet.

Deklice U13: V skupini boljše Pomurke, a v finalu do lovorike 
ŽNK Agram
V kategoriji U13 je tekmovalo šest ekip, razporejenih v dve skupini. 
V skupini A so tekmovale ekipe ŽNK MSM Ptuj, ŽNK Rijeka Jack pot 
in ŽNK Radomlje, v skupini B pa ŽNK Pomurje Beltinci, ŽNK Agram in 
ŽNK Osijek. Po odigranem skupinskem delu smo spremljali polfinalna 
obračuna, kjer sta se v finale uvrstili ekipi ŽNK Agram in ŽNK Pomurje 
Beltinci. V srečanju za 3. mesto sta se pomerili ŽNK MSM Ptuj in ŽNK 
Rijeka Jack pot, v tekmi za 5. mesto pa ekipi ŽNK Radomlje in ŽNK 
Osijek. Končno prvo mesto so osvojile nogometašice Agrama, drugo 
Pomurke, tretje Ptujčanke, četrto Riječanke, peto Osiječanke in šesto 
Radomljanke. Najboljše ekipe so poleg pokalov prejele tudi praktične 
nagrade pokroviteljev turnirja, vse udeleženke so prejele tudi medalje. 
Nagrado in pokal za najboljšo igralko je prejela Ana Kralj (ŽNK Agram), 
za najboljšo vratarko pa Lili Sofija Balažič (ŽNK Pomurje Beltinci).
Dekleta U15: V izjemno izenačeni konkurenci najboljše 
nogometašice Fužinarja
V najstarejši kategoriji, U15, je tekmovalo deset moštev, ki so bila 
razporejena v dve skupini. V skupina A so bili NK Fužinar, ŽNK MSM 
Ptuj, ŽNK Pomurje Beltinci, ŽNK Rijeka Jack pot in ŽNK Jevnica; 
v skupini B pa ŽNK Agram, NŠ Ajdovščina, ŽNK Radomlje, DFC 
Leoben, ŽNK Radlje ob Dravi. Ekipe so bile precej izenačene, v 

polfinale so se uvrstili NK Fužinar ŽNK MSM Ptuj, ŽNK Agram in 
NŠ Ajdovščina. V tekmi za deveto mesto so bile od ŽNK Radlje ob 
Dravi boljše Jevničanke, sedmo mesto so z zmago 1:0 proti Rijeki 
osvojile nogometašice DFC Leoben, peto mesto pa domačinke ŽNK 
Radomlje, ki so bile s 3:1 boljše od Pomurk. V srečanju za tretje mesto 
sta se po porazih po kazenskih strelih v polfinalu pomerili Ajdovščina 
in Ptuj. Primorke so bile boljše s 3:2. V finalnem obračunu so 
nogometašice Fužinarja premagale ŽNK Agram z 1:0. Najboljše štiri 
ekipe so prejele praktične nagrade, najboljše tri pokale, za najboljšo 
igralko turnirja je bila proglašena Neva Kumalić (ŽNK Radomlje), za 
najboljšo vratarko pa Nika Šapek (NK Fužinar).
Na turnirju smo poskrbeli za dobro informiranost, saj smo si lahko 
rezultate in lestvice ogledovali tudi v spletni aplikaciji na povezavi, 
ki je bila tekom tekmovanja na voljo vsem obiskovalcem. Ti so lahko 
tekmovanju in rezultatom sledili preko svojih mobilnih naprav in 
informacijskih zaslonov v Športnem parku Radomlje.

Prehodni pokal UKI CUP premierno v Beltince
Poleg nagrad za ekipe in igralke smo tokrat predstavili tudi novost 
na UKI CUP-u, in sicer tekmovanje za prehodni pokal UKI CUP za 
klube. Ta je premierno šel v roke beltinškega kluba ŽNK Teleing 
Pomurje in tako bo eno leto krasil vitrine Prekmurk. Pomurke 
so v posebnem točkovanju zbrale najvišje število točk in si tako 
prislužile omenjeno nagrado.

V letu 2016 bomo organizirali že peti, jubilejni UKI CUP, ki bo potekal 
v nedeljo, 20. marca 2016. Glede na to, da se je skozi leta turnir 
pošteno uveljavil tako pri nas kot v sosednjih državah, upravičeno 
pričakujemo rekordno udeležbo. Že danes obljubljamo, da bo turnir 
ponudil nekaj tako za igralke, trenerje kot tudi za vse obiskovalce. Se 
vidimo 20. 3. 2016 v Športnem parku Radomlje na UKI CUP-u 2016. 
Več informacij o turnirju si lahko ogledate na povezavah http://znk-
radomlje.si/uki-cup in https://www.facebook.com/ukicup.

40 41

ŽNK Radomlje ŽNK Radomlje



Interaktivno

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
https://twitter.com/nkradomlje

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

ŠPORTNI PARK RADOMLJE: 
www.sportniparkr.si
www.facebook.com/SportniParkRadomlje

Januar 02.1
16.1
18.1
30. - 31.1

ZAČETEK DEKLIŠKE IN ŽENSKE ZIMSKE FUTSAL LIGE
NADALJEVANJE ZIMSKE LIGE U13 U15 
ZAČETEK VADBE KADETOV IN MLADINCEV
FINALE DEKLIŠKE IN ŽENSKE ZIMSKE FUTSAL LIGE

Februar 1.2
1.2
8.2
12. - 15.2

ZAČETEK TEKEM MED OŠ
ZAČETEK PRIPRAV DEKLET U17 IN ČLANIC
ZAČETEK IZVAJANJA NALOG ZA ŠPORTNO ZNAČKO NOGOMETAŠA
ZIMSKE PRIPRAVE ŽNK RADOMLJE V BANJOLAH

Marec 5. - 6.3
13.3
15.3
19.3
20.3
20.3
20.3
26.3

ZAKLJUČEK ZIMSKE LIGE U13, U15
POLFINALE POKALA SŽNL
TURNIRJI MLAJŠIH SELEKCIJ
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA DEKLET U17
UKI CUP 2016 (dekliški turnir za ekipe U11, U13 in U15)
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA SEZONE 2.SKL/SML
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA SEZONE SŽNL
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA SEZONE MNZ LJ

April 3.4
5.4
9.4
23. - 24.4

30.4

PRIČETEK TURNIRJEV DEKLIC U-15
IGRALNI DAN ZA NAJMLAJŠE, KI VADIJO V OŠ 
PRIČETEK TURNIRJEV DEKLIC U13
CORDIAL CUP WEEKEND 
(kvalifikacijska turnirja za pot v Kitzbühel za selekciji U11 in U13)
TRADICIONALNO PRVOMAJSKO KRESOVANJE

Maj 01.5
13. - 16.5
28.5
29.5
29.5

TRADICIONALNI 1. MAJSKI GOLAŽ
CORDIAL CUP WEEKEND V KITZBÜHELU
KONEC PRVENSTVA ZA DEKLETA U17
KONEC PRVENSTVA SŽNL
KONEC PRVENSTVA 2.SKL/SML

Junij 04.6.
11.6
12.6
18.6
19.6
27. - 1.7

ZAKLJUČNI TURNIR DEKLIC U15
ZAKLJUČNI TURNIR TEKMOVANJA MNZ LJUBLJANA SELEKCIJE U8, U9 IN U10
ZAKLJUČNI TURNIR DEKLIC U13
ZAKLJUČEK SEZONE – MLADINSKI POGON
PIKNIK OB ZAKLJUČKU SEZONE - ŽNK RADOMLJE
Z NOGOMETOM NA POČITNICE – TABOR NK RADOMLJE

Julij 18.7
18.7
25.7

ZAČETEK PRIPRAV NA NOVO SEZONO SKL/SML
ZAČETEK PRIPRAV NA NOVO SEZONO DEKLICE U11, U13, U15, DEKLETA U17 IN ČLANICE
ZAČETEK PRIPRAV NA NOVO SEZONO U13 IN U15

Avgust 1. - 7.8
15. - 21.8
20.8
20. in 21.8
27.8
27.8

LETNE PRIPRAVE ŽNK RADOMLJE NA ROGLI
PRIPRAVE NA ROGLI
ZAČETEK PRVENSTVA KADETI, MLADINCI
ZAČETEK PRVENSTVA DEKLETA U17 IN SŽNL
ZAČETEK PRVENSTVA MLAJŠE SELEKCIJE
RADOMELJSKA NOČ 2016

September 3. in 4.9
19.9

ZAČETEK PRVENSTVA DEKLICE U11, U13 IN U15
ZAČETEK NOGOMETNEGA KROŽKA NA ŠOLAH

November 19.11
20.11
26.11

KONEC JESENSKEGA DELA TEKMOVANJA V MNZ LJUBLJANA
KONEC JESENSKEGA DELA ZA DEKLICE U11, U13, U15, DEKLETA U17 IN SŽNL
ZAČETEK ZIMSKE LIGE U13, U15

December 17.12 ZAKLJUČEK  PRVEGA DELA ZIMSKE LIGE, KOLEDARSKEGA LETA IN PRAZNIČNI ČAS

Ne pozabite...

Koledar dogodkov
NK in ŽNK Radomlje 2016 
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NOGOMETNI KLUB RADOMLJE IN ŽENSKI NOGOMETNI KLUB RADOMLJE - BILTEN 2015/16
UREDNIK: Matjaž Marinšek. BESEDILA: Matjaž Marinšek, Aleksander Stefanovič, Jani Pate, Dušan Balutto, Uroš Pišek, Robi Zorec, Matjaž Obrstar, Andraž Pustotnik, Peter Kristan, Uroš Juračič, 

Žiga Janežič, Andraž Pustotnik. LEKTORIRANJE: Tina Čapelnik.  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.


