
Nogometni klub Šobec Lesce je klub z dolgo tradicijo in deluje 
neprekinjeno že od leta 1946. Je aktivno središče nogometašev, 
pa tudi tistih nogometnih navdušencev, ki si želijo ogledati naše 
nastope, videti treninge nekaterih znanih evropskih klubov ali 
slovenske reprezentance.  

Naši nogometaši v 14 kategorijah na domačih igriščih letno 
odigrajo prek 200 tekem. Tako je aktivnih več kot 250 igralcev, od 
najmlajših (šestletniki), preko starejših do mladincev, članov in 
veteranske ekipe. 

več kot 250 igralcev

14 starostnih kategorij

več kot 100 otrok v šolskih 
nogometnih krožkih

izjemna infrastruktura

ambiciozen strokovni kader

NogometNi klub  
Šobec lesce 

Zaradi odlično pripravljenih igrišč, bližine turističnih 
središč, a vendarle v mirnem okolju, so pri nas 
trenirali tudi znani evropski klubi in člani slovenske 
izbrane vrste.

Prav zaradi zagnanosti delavcev kluba smo na naše zelenice uspeli 
privabiti tudi zveneča imena svetovnega nogometa. 

V letih 2012 do 2014 smo gostili: 
kar štiri turške prvoligaše na pripravah: •	 galatasaray, genclerbirligi, 
konyaspor in antalyaspor,
iz hrvaške prve lige so pri nas trenirali člani •	 Hajduk split in Nk split, 
več tekem so pri nas odigrali tudi bosanski prvoligaš •	 sarajevo, ukrajinski 
prvoligaš metalurg in turški orduspor.

Naš stalni gost je slovenska a nogometna reprezentanca pod 
vodstvom selektorja Katanca, ki si naše terene izbere kot priprave na 
kvalifikacijske tekme. 

Travnato površino so tako me drugimi pohvalili svetovno znani trenerji: 
Hector cuper•	  (Argentinec, med drugim trener španske Valencije in 
argentinske reprezentance), 
Fatih terim •	 (selektor turške reprezentance, Galatasaray, Milan  - Italija), 
igor tudor •	 (trener Hajduka iz Splita, bivši dolgoletni igralec Juventusa 
in hrvaške reprezentance).

O odličnih pogojih za treninge v lepem okolju so v svojih izjavah za medije 
povedali še vrhunski igralci: Didier Drogba, Wesley sneijder, Philippe 
melo, albert riera, Fernando muslera, burak Yilmaz, emmanuel 
eboue in drugi. 

obiskali so nas

Nk Šobec lesce
Kontakt za več informacij ali sodelovanje:  
E: info@nk-lesce.si
Darko marolt: E: darko.marolt2@telemach.net, T: 031 385 153
andrej Jožef: E: andrej.jozef@gmail.com, T: 041 350 569
www.nk-lesce.si
www.facebook.com/nklesceFoto: Arhiv NK Šobec Lesce, Justin Zorko, Blaž Humerca, Klemen Humerca, Matej Rupel, Boris Kozinc



igralci in strokovni kader
Dobro delo z mladimi je pogoj za športni uspeh 
našega kluba zadnjih nekaj let, zato tej dejavnosti 
posvečamo največ pozornosti.

člani in mlajše kategorije
članska ekipa je vrh piramide in sestavljajo jo predvsem igralci, ki 
so »zrasli v našem klubu«. Na to smo v klubu ponosni, saj je to rezultat 
dobrega dela v prejšnjih letih in predanost ciljem. 

Mladi igralci našega kluba so v zadnjih letih uspešno nastopali v vseh 
mladinskih selekcijah. V sezoni 2014/2015 tekmujemo z naslednjimi 
mladimi ekipami: u8 – dve ekipi, u9 – dve ekipi, u10, u 11 – dve 
ekipi, u13 – dve ekipi, u15 – dve ekipi, u17 in u19. 

Razpolagamo z glavnim igriščem s tribuno in pomožnim igriščem, oba 
z naravno travo. Lahko se pohvalimo še z manjšim pomožnim igriščem z 
umetno travo, ki je namenjeno treningom v poznem jesenskem ali zgodnjem 
spomladanskem času. Locirano je med obema travnatima igriščema. 

Igrišča dobro služijo našim programom, celotno infrastrukturo NK Lesce pa 
želimo vsako leto dopolniti tudi z novimi kapacitetami garderob, prostorov za 
sodnike in trenerje. Cilj nastopanja naših kategorij v najmočnejših slovenskih 
ligah namreč določa tudi nujen standard spremljajoče infrastrukture. 

Naša vizija:  
mladinski nogometni center 
s podporo ljubiteljev nogometa, staršev, strokovnih 
delavcev in pokroviteljev želimo, da Nogometni klub 
Šobec lesce postane center mladinskega nogometa 
za zgornjo gorenjsko.

Zadnjih nekaj let uresničujemo geslo »žoga je najboljša droga«. Da bi skozi 
šport mladino odtegnili ulici, izvajamo različne aktivnosti za najmlajše: 
»Vesela šola nogometa«, »Rad igram nogomet« in sodelujemo z osnovnimi 
šolami pri nogometnih krožkih – v teh krožkih brezplačno vadi preko sto 
otrok, ki niso člani kluba.

sezona 2013/14
člani: 1. mesto v 1. GNL in napredovanje v 3. SNL 
mladinci: 1. mesto v GNL 
u15: 1. mesto v  GNL in kvalifikacije v 1. SNL

sezona 2011/12
u-10: 1. mesto v 2. GNL in uvrstitev v 1. GNL
u-12: 1. mesto v 2. GNL in uvrstitev v 1. GNL

infrastruktura
odličen nogometni park med karavankami in triglavom na tekme in 
treninge privabi številne obiskovalce.

Člani: stabilno v 3. SNL 
U17: napredovanje v 2. SNL
U13: ostati vodilni v GNL 

U19: napredovanje v 2. SNL
U15: napredovanje v 1. SNL

V mlajših kategorijah si v klubu želimo še 
povečati število otrok in s tem zagotoviti dobro 
bazo igralcev v starejših kategorijah. 

cilji v sezoni 2014/15

Naši dosežki zadnjih nekaj let in tekmovalni cilj
v nekaj letih smo zrasli v rezultatsko in finančno stabilen klub, naši cilji so ambiciozni.

Klub združuje več kot 250 mladih in otrok iz različnih krajev radovljiške 
in sosednjih občin. Obenem pa vsako šolsko leto izvajamo brezplačne 
nogometne krožke, ki se jih običajno udeležuje prek 100 otrok prvih in 
drugih razredov osnovnih šol. Prav veliko število mladih nogometašev kaže 
na vse večji interes otrok in staršev, da je prosti čas zabavneje preživeti na 
igrišču kot na ulici. 

Naši trenerji
Naše mlade selekcije trenirajo trenerji z ustreznimi licencami Nogometne 
zveze Slovenije, s katero dobro sodelujemo že nekaj let. Na strokovna 
usposabljanja po programih NZS v cilju pridobitve ustreznih licenc smo 
napotili svoje nekdanje igralce, obenem pa pospešeno iščemo finančna 
in druga sredstva za nove okrepitve. Z veseljem namreč opažamo, da se 
vključevanje mladine v klub povečuje iz leta v leto. 

Naše mlade ekipe trenutno zasedajo prva mesta v Gorenjski nogometni ligi in 
so takorekoč glavni kandidati za napredovanje v višji, oziroma najvišji rang.

Nogometni klub lesce z dobro mladinsko bazo zadnjih nekaj let 
vsekakor sodi med najboljše, po mnenju strokovnjakov tudi med 
najbolj perspektivne klube v sloveniji. Načrtno delo z mladimi naj 
bi srednjeročno tudi člansko ekipo pripeljalo v še višji rang. 
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