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NK OLIMPIJA IN JUGOSLOVANSKI NOGOMETNI MODEL  

(OD LETA 1985 DO 1991) 

 

Tomaž Bergant 

 

 

POVZETEK 

 

V svoji diplomski nalogi sem se posvetil zgodovini nogometnega kluba Olimpija. Zanimalo 

me je predvsem obdobje od leta 1985 do leta 1991.  

To je obdobje, ki predstavlja NK Olimpijo v času, ko izpade iz takrat močne prve in druge 

jugoslovanske zvezne nogometne lige. To pomeni skoraj razpad sistema v klubu in ponoven 

začetek tekmovanja v takratni slovenski nogometni ligi (SNL).  

Takratno Olimpijo prevzame strokovnjak prof. Zdenko Verdenik, ki predstavi ambiciozen 

načrt kluba in mladega moštva za nekaj let naprej. Uprava kluba ta načrt sprejme in ga tudi 

potrdi. Kmalu pa se izkaže, da so težave in finančni problemi v klubu veliko večji. Trenerja 

Verdenika kljub uspehom odstavijo in zamenjajo z bivšim trenerjem Olimpije, Nedeljkom 

Gugoljem. Takrat klub in moštvo prevzameta jugoslovanski nogometni model, čeprav je to 

tujek v takratnem slovenskem okolju. Kasneje pa trenersko vlogo prevzame nekdanji igralec 

Olimpije Miloš Šoškić.  

Športni uspehi dozorevajoče generacije doma vzgojenih mladih nogometašev kljub vsem 

težavam, ki pestijo klub (predvsem finančne), pripeljejo Olimpijo do velikega uspeha in tako 

sezono 1988/89 končajo prvi, v takrat enotni drugi zvezni nogometni ligi (II. ZNL).  

NK Olimpija nadaljuje uspehe tudi v prvi jugoslovanski nogometni ligi (I. ZNL) vse do 

razpada takratne države v letu 1991.  

To obdobje predstavlja tudi veliko političnih, finančnih in družbenih negotovosti v skupni 

jugoslovanski državi. Takrat so se na nogometnih tekmah že kazale nacionalne strasti 

navijačev, ter nezadovoljstvo gledalcev, kar pa je negotovost v prihodnost nogometa v skupni 

državi le še poglabljalo. To se je potrdilo poleti leta 1991, ko je politično trenje doseglo 

vrelišče, kar je pomenilo razpad skupne države in začetek tragične vojne na področju bivše 

Jugoslavije. 
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FC OLIMPIJA AND JUGOSLAVIAN FOOTBALL MODEL (SINCE 1985 TO 1991) 

 

Tomaž Bergant 

 

 

ABSTRACT 

 

In my diploma I studied the history of football club Olimpija.  

I was particulary interested in the period 1985 to 1991. This is the period that represents FC 

Olimpija in the time of falling out from at that period strong first and second Yugoslavian 

federal football league. This means almost collapse of the system in the club and renewed 

start of competition in the then first Slovenian football league (SNL). 

Prof. Zdenko Verdenik took over Olimpija football club of that time and presented the 

ambitious project of the club and of young team for some years ahead. The management of 

the club accepted his project and also confirmed it. But soon it turned out that troubles and 

financial problems in the club are much bigger. The coach Verdenik was removed from his 

position despite his success and he was substituted with ex coach of Olimpija Nedeljko 

Gogulj. At that time the club and the team took over the Yugoslavian football model although 

it was a foreign body in Slovenian environment of that time.  

Ex footbal player of Olimpija Miloš Šoškić took over the coach role later. 

Sport success of the maturing generation at home brought up young football players despite 

all the trouble that affected the club (above all financial problems) brought Olimpija to a great 

success. So the club ends the season 1988/89 in the first place of the then second federal 

football league (II. ZNL). 

FC Olimpija continued with success in the first Yugoslavian football league (I. ZNL) too all 

to disintegration of the former country in the year 1991. 

This period represented a lot of political, financial and social uncertainties inYugoslavia.  

At that time national passions of football fans and also dissatisfaction of the spectators were 

demonstrated. This led to further deepening of uncertainty in the future of football in the 

common country and it was confirmed in the summer 1991 when political friction reached 

boiling point that meant the collapse of common country and the beginning of the tragical war 

on the area of former Yugoslavia.     
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1. UVOD 
 

 

NK Olimpija predstavlja enega od najbolj znanih nogometnih klubov na slovenskem prostoru. 

Zgodovina kluba in uspehi segajo že daleč nazaj v zgodovino. Korenine kluba celo na začetek 

dvajsetega stoletja, s prvimi začetki te igre na takratnem slovenskem prostoru. Seveda takrat z 

drugačnim imenom kluba in v okviru različnih športnih društev v Ljubljani. 

V svojem diplomskem delu pa sem se osredotočil na zadnja leta NK Olimpije v takratni 

skupni državi Jugoslaviji. To kratko obdobje predstavlja pot kluba od slovenske nogometne 

lige do uvrstitve v takrat zelo močno prvo jugoslovansko nogometno ligo, vse do njenega 

konca z razpadom takratne države. 
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2. METODE DELA 
 

 

Pri svoji diplomski nalogi, ki je strokovno zasnovana, sem uporabil deskriptivno metodo dela. 

To pomeni, da sem si pomagal predvsem z domačimi viri iz različnih medijev. Največ teh 

člankov je shranjenih v Narodni univerzitetni knjižnici (NUK). Zato sem te informacije in 

podatke dobil na mikro filmih predvsem dnevnih časopisov Delo in Dnevnik. Te članke sem 

nekako ovrednotil in analiziral po kronološkem zaporedju od leta 1985 do leta 1991. 

Koristne informacije in nasvete pa je prispeval tudi prof. Zdenko Verdenik, ki je bil v 

obdobju, ki ga opisuje diplomska naloga, tudi sam aktivno vključen kot trener v nogometnem 

klubu Olimpija. 
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3. RAZPRAVA 
 

3.1. Slovenska nogometna liga v sezoni1985/86 

 

Olimpija začne sezono SNL s precejšnimi ambicijami za vrnitev med zvezne ligaše takratne 

države. Vendar je ta načrt vzpostavljen za nekaj sezon naprej.  

Pred začetkom sezone v slovenski nogometni ligi se je do konca prestopnega roka od kluba 

poslovilo kar veliko znanih in uveljavljenih igralcev (Dalanović, Bošnjak, Podgajski, 

Katanec, Besek, Lalović, Komočar, Komadina, Jalušić, Bengez, Voljč). 

Ambiciozen načrt za delo s takrat zelo mlado ekipo naredi trener prof. Zdenko Verdenik. 

Takratna klubska uprava sprejme ta načrt in ga tudi potrdi. 

To je bila takrat mlada ekipa, večinoma iz domače bežigrajske šole, tehnično dobro 

podkovana in je znala igrati nogomet. 

3.1.1. Prijateljska tekma za Bežigradom proti prvoligašu 

 

Olimpija : Dinamo (Vinkovci) 2:1, (Ljubljana, 28.7.1985) 

Strelci: Vujnović, Pate (Olimpija), Zahirović (Dinamo) 

Postava Olimpije: Bronić, Mišić, P.Židan, Terčič, Granov, Vujnović, G.Židan, Pišek, 

Gruškovnjak, Pate, Ubavič 

 

 
 

Slika 1.   Prijateljska tekma za Bežigradom (Delo, 29.7.1985) 

 

S svojim nastopom proti prvoligašu so dokazali, da nogometa za Bežigradom še ni konec in 

da osnova na kateri se lahko znova začne delati še vedno obstaja. 

Igro Olimpije pohvali tudi trener Dinama (Vinkovci) Nedeljko Gugolj in pravi, da takšna 

Olimpija lahko kmalu osvoji naslov v SNL. 
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3.1.2. Derbi kola Bežigrajčanom 

 

V 2. kolu SNL je osrednja pozornost veljala derbiju ljubljanskih moštev. Olimpija je 

zasluženo, čeprav tesno premagala Slovana. 

Olimpija : Slovan 2 : 1 

Strelci: Ubavič 2x (Olimpija), Kršić (Slovan), (Ljubljana, 1.9.1985). 

Postava Olimpije: Bronić, Petkičić, Terčič, Granov, Jančič, Vujnović, Gruškovnjak, Gliha, 

Pate (Mišić), G.Židan (Plemeniti), Ubavič. 

Mestni derbi ni pritegnil večjega števila gledalcev. Ti z igro niso bili zadovoljni saj je igra 

pretežno potekala med obema kazenskima prostoroma. Moščani so imeli celo nekaj več od 

igre, toda svoje premoči niso znali realizirati s kakšnim zadetkom več. (Delo, 2.9.1985) 

 

 
 

Slika 2.   Lestvica SNL po 2. kolu (Delo, 2.9.1985) 
 

3.1.3. V Ljudskem vrtu na derbiju kar precej navijačev 

 

V 3. kolu SNL je derbi kola pred približno 3500 gledalcev dobil Maribor, (Maribor, 

15.9.1985). 

Maribor : Olimpija 2 : 1                                                                                                      

Strelci: Prelogar, Šaberl (oba Maribor), Gruškovnjak (Olimpija). 

Postava Olimpije: Bronić, Petkičić, Terčič, Granov, Jančič (Stojanović), Gruškovnjak, 

Vujnović, Pate, Pišek, G.Židan (P.Židan), Ubavič. 

Olimpija je to tekmo odigrala pod svojimi zmožnostmi, nesrečno naključje pa je hotelo, da so 

ostali že v prvem polčasu brez dveh poškodovanih igralcev (G.Židan, Jančič). (Delo, 

16.9.1985) 
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Slika 3.   Izjavi obeh trenerjev pred tekmo (Delo, 14.9.1985) 

 

Mariborčani so imeli ves čas tekme premoč in so na koncu tudi zasluženo zmagali. 

 

 
 

 
 

Slika 4.   Lestvica po 4. kolu v SNL 

               (Delo, 23.9.1985)  

Slika 5.   Lestvica po 7. kolu v SNL  

               (Delo, 14.10.1985) 
 

3.1.4. Napredek je, a še skromen 

 

Anketa med nogometnimi strokovnjaki o jesenskem delu prvenstva je nekako dala odgovor na 

takratno stanje v prvi slovenski nogometni ligi. 

Tekmovanje v slovenski nogometni ligi je bilo minulo jesen veliko zanimivejše kot prejšna 

leta. Tako rekoč vsi klubi so štartali zelo ambicijozno, med prvenstvom ni manjkalo velikih 

preobratov. Tudi obisk gledalcev se je povečal. Strokovnjaki pa vendarle še niso zadovoljni s 

kakovostjo iger. 

Kakovostnih igralcev ne manjka, vendar pa so razdrobljeni po številnih klubih tako, da še 

vedno ni moč pričakovati, da bi se najboljši slovenski klubi v kratkem času lahko 

enakovredno merili z moštvi iz drugih republik. 

V kratki anketi so nekateri nogometni strokovnjaki ocenili jesenski del prvenstva v SNL. 
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3.1.5. Spomladanski del sezone 1985/86 

 

Nogometaši v slovenski ligi so štartali v spomladansko sezono še z zadnji jesenskim (13.) 

kolom. Na povečini še vedno težkih, blatnih igriščih strelci niso bili preveč razpoloženi. 

Najvišjo zmago je dosegla Integral Olimpija, ki je premagala Vozila z 2:0. 

Integral Olimpija : Vozila 2:0 (Ljubljana, 30.3.1986) 

Strelca: Stojanovič, Pišek (oba Olimpija) 

Integral Olimpija: Bronić, Mišić, Petkičić, Perica, Jančič, Gruškovnjak, Pišek, Stojanović 

(Plemeniti), Pate, Rašković, Prevoljšek (Gliha). 

Ljubljančani so bili že v prvem delu srečanja premočan nasprotnik in so izkoristili že prvo 

pravo priložnost za zadetek. 

Drugi del igre je minil v znamenju še večje premoči domačih igralcev in zasluženo zmago 

Integrala Olimpije. 

 

 

 
 

 
 

Slika 6.    Izjava trenerja Olimpije  

Zdenka Verdenika  

(Delo, 6.1.1986) 

Slika 7.    Izjava inštruktorja NZS in bivšega 

igralca Olimpije Mahmuta Kapidžića 

(Delo, 6.1.1986) 
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Slika 8.   Lestvica SNL po 13. kolu (Delo, 31.3.1986) 
 

3.1.6. Za Bežigradom brez golov 

 

V derbiju 16. kola SNL je bil derbi za Bežigradom. Moštvi Integrala Olimpije in Maribora pa 

sta se po neučinkoviti, a precej borbeni igri razšla brez golov. 

 

 
 

 
 

Slika 9.   Derbi za Bežigradom brez golov       

               (Delo, 21.4.1986) 

Slika 10.   Lestvica SNL po 16. kolu  

                 (Delo, 21.4.1986) 
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3.1.7. Ponovna zmaga Integrala Olimpije 

 

 
 

 
 

Slika 11.   Visoka zmaga Integrala Olimpije  

                 (Delo, 5.5.1986) 

Slika 12.   Lestvica SNL po 18. kolu  

                 (Delo, 5.5.1986) 
 

3.1.8. Integral Olimpija nadaljuje uspešno pomladansko serijo 

 

 
 

 
 

Slika 13.    Minimalna zmaga Integrala 

Olimpije (Delo, 12.5.1986) 

Slika 14.   Lestvica SNL po 20. kolu  

                 (Delo, 12.5.1986) 
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3.1.9. Derbi kola Ljubljančanom 

 

V 22. kolu SNL je Integral Olimpija za Bežigradom visoko premagala kranjski Triglav. Pri 

domačih se je najbolj izkazal Stojanović, ki je dosegel tri gole. (Ljubljana, 28.5.1986) 

 

 
 

Slika 15.   Visoka zmaga Integrala Olimpije (Delo, 29.5.1986) 
 

3.1.10. Maribor potrdil naslov 

 

V zadnjem 26. kolu slovenske nogometne lige je Maribor z najvišjo zmago sezone na 

najboljši način potrdil naslov prvaka, Maribor : Kovinar 11: 1, (Maribor, 22.6.1986). 

Kranjski Triglav pa je za točko na koncu prehitel Integral Olimpijo, ki tako zasede tretje 

mesto.  

 
 

Slika 16.   Lestvica SNL po končani sezoni 1985/86 (Delo, 23.6.1986) 

 

3.2. Slovenska nogometna liga v sezoni 1986/87 

3.2.1. Presenečenje ob koncu dopusta 

 

Uspešnega trenerja Zdenka Verdenika čez noč odstavijo in zamenjajo z nekdanjim trenerjem 

NK Olimpije Nedeljkom Gugoljem. Trener Verdenik o svoji zamenjavi izve iz dnevnega 

časopisja, ko se vrne iz dopusta. Predsednik Anton Rous je seznanil novinarje o sklepu 
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izvršnega odbora nogometnega kluba o kadrovskih okrepitvah in spremembah NK Olimpije. 

S trenerjem Verdenikom naj bi se tudi sporazumeli, da prevzame funkcijo direktorja 

mladinskega centra. Ta informacija pa se kasneje izkaže za netočno oziroma zavajajočo, saj 

Verdenik pove, da se o teh stvareh ni nikoli z nikomer pogovarjal, še najman pa pred 

odhodom na dopust. 

Kljub njegovemu protestu in zahtevah za pojasnilo trenerske zamenjave, vodstvo kluba NK 

Olimpija vztraja in potrdi novega trenerja Nedeljka Gugolja za prihajajočo sezono. (Delo, 

24.7.1986) 

 
 

Slika 17.   Takratni trener NK Olimpije prof. Zdenko Verdenik  
 

3.2.2. Prvi trener naj bo klubu na voljo ves dan 

 

Prihodnost je po mnenju klubskih delavcev v tem, da klub vodijo zaposleni v rednem 

delovnem razmerju, ki tako vse svoje moči usmerjajo v razvoj kluba, medtem ko pogodbeni 

delavci tega ne zmorejo. 

Dr.Verdenik je bil v pogodbenem delovnem razmerju, mesto prvega trenerja pa zahteva 

celodnevno prisotnost v klubu. 

Klub je posredoval podatke o osebnih dohodkih trenerjev v prvi polovici leta 1986. 

1986 (januar-junij): Bečejac 742.337din, Frančeškin 732.232din, Jovičević 759.353din, 

Šoškić 745.792din, Verdenik 824.000din. 

(razmerje nemške marke in jugoslovanskega dinarja avgusta 1986: 

100DM : 19365,79din), (Delo, 18.8.1986). 

3.2.3. Po dolgih letih spet pravi ljubljanski derbi 

 

Po dolgem času, že več kot dvajset let je tega je nogometna Ljubljana spet spremljala pravi 

ljubljanski derbi (Ljubljana, 2.11.1986). Za Bežigradom sta se pomerila Integral Olimpija in 

Teol Slovan, ki sta bila v tem letu poleg Kopra edina prava kandidata za republiškega prvaka. 

Obe moštvi sta v sezono izvrstno štartali tako, da je Integral Olimpija vodila na lestvici z eno 

samo izgubljeno točko, Teol Slovan pa je bil na 3.mestu z dvema točkama zaostanka. 

Pred derbijem so bili v taboru Bežigrajčanov kot Moščanov optimistično razpoloženi. Novi in 

stari trener Olimpije, Nedeljko Gugolj, vendarle uspešno pripravil svoje tudi precej 

okrepljeno moštvo, je najprej poudaril, da pričakuje dobro nogometno predstavo in 

zadovoljne gledalce, nato pa še dodal, da pričakuje zanesljivo zmago Integral Olimpije. 

Tudi trener Teol Slovana Andrej Oblak ni skrival taktike svojega moštva in napovedal igro na 

zmago. Takšna usmeritev moštva se vidi po razliki v golih saj je Teol Slovan na drugem 

mestu po učinkovitosti v ligi. Veliko pa je pričakoval od mladih upov kot so Čeh, Jerina in 

Dervič. 
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Tekma se je končala brez zadetkov (Integral Olimpija : Teol Slovan 0:0). Derbi slovenske 

nogometne lige si je ogledalo približno 2500 gledalcev, med njimi sta bila tudi ugledna 

nogometna strokovnjaka dr.Branko Elsner in Ivan Toplak. Gledalci so videli borbeno 

srečanje, manjkali pa so goli. Integral Olimpija ima v napadu pri igri z močnejšimi 

nasprotniki še vedno nekaj težav. 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Gutović (Mišić), Granov, Terčič, Perica, Raišel, Vujnović, 

Gruškovnjak (Milošević), Prelogar, Nikolić, Vončina (Gliha). 

 

 
 

Slika 18.   Izjava trenerja Integrala Olimpije Nedeljka Gugolja pred tekmo  

                 (Delo, 31.10.1986) 

 

 
  

Slika 19.   Lestvica po 10. kolu SNL (Delo, 3.11.1986) 
 

3.2.4. Bežigrajčani jesenski prvaki sezone 1986/87 

 

V zadnjem kolu jesenskega dela slovenske prve nogometne lige Integral Olimpija v gosteh 

premaga Muro in tako zasluženo osvoji naslov jesenskega prvaka (Mura : Integral Olimpija 

0:2, strelci: Vončina, Milošević), (Murska Sobota, 23.11.1986). 

Integral Olimpija je v jesenskem delu prvenstva dosegla deset zmag, trikrat igrala neodločeno 

in nikoli izgubila. Tudi gol razlika je bila sijajna (32:2). Jesenski prvaki v SNL so še zlasti 

dobro igrali v gosteh, kjer niso izgubili niti ene tekme in niti niso dobili zadetka. To je prav 

gotovo redkost in v zgodovini tekmovanja SNL se je to zgodilo prvič. 

 Ta statistika kaže na dobro igro Olimpije in velike možnosti osvojitve naslova prvaka celotne 

sezone. 
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Slika 20.   Lestvica SNL po jesenskem delu prvenstva (Delo, 24.11.1986) 
 

3.2.5. V taboru Integrala Olimpije mislijo na prihodnje sezone 

 

V jesenskem delu tekmovanja je Integral Olimpija pokazala zanesljivo igro, zavidljivo formo, 

kar najbolj potrjuje podatek danih in prejetih golov (32:2). Za takšen uspeh je gotovo 

potrebno več elementov: disciplina, odgovornost in učinkovit pristop vseh igralcev do 

kolektivne igre. Dejstvo je, da se je takrat bežigrajska enajsterica šele oblikovala, da so 

nekateri igralci šele prišli v novo okolje in nekateri mlajši igralci komaj zapustili mladinske 

vrste, velja še posebej ceniti visoko uvrstitev na prvenstveni lestvici.  

Integral Olimpija je imela veliko izbiro dokaj izenačenih igralcev, manj pa zelo kakovostnih. 

Šele nekatere tekme v jesenskem delu so pokazale, kako naj bi v prihodnosti izgledala 

standardna enajsterica. 

Pri tem je treba tudi vedeti, da vsak klub v napornem tekmovalnem ritmu lahko tudi razočara 

in da zaradi prevelike želje po uspehu, moštvo lahko tudi pade v tekmovalni formi. 

Cilj kluba za nadaljevanje prvenstva je bil zato jasen, obdržati prvo mesto in se uvrstiti v 

drugo zvezno ligo. 

 

 
 

 

Slika 21.    Okrepitev v vratih Integrala 

Olimpije, Janko Irgolič  

(Delo, 10.8.1987) 

Slika 22.    Trener Integrala Olimpije 

Nedeljko Gugolj  

(Delo, 19.2.1987) 
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3.2.6. Zanimiva le prva liga 

 

Integral Olimpija se je pospešeno pripravljala na »come back« na jugoslovansko nogometno 

prizorišče, seveda pa je morala še najprej zmagati v močni republiški konkurenci. 

Klub je ponovno moral začeti od začetka, torej z slovensko ligo. Njen edini kapital, ki je ostal 

pa je ime kluba. Olimpija je bila še vedno pojem, ki je tudi v jugoslovanskem prostoru nekaj 

pomenila. 

Trener Nedeljko Gugolj je hotel rezultate takoj, zato se je zavzemal za igralce, ki bi okrepili 

klub. Nogometno moštvo mora biti sestavljeno iz mladih, igralcev srednjih let in izkušenih 

igralcih. 

V drugi ligi se ne bi smeli zadržati predolgo saj za Ljubljano to ni prava konkurenca. Za 

Integral Olimpijo je prava konkurenca samo prvoligaška. 

3.2.7. Spomladanski del prvenstva SNL 1986/87 

 

Integral Olimpija uspešno nadaljuje spomladansko sezono. To pokaže takrat največji derbi 

med Koprom in Integral Olimpijo, (Koper, 22.3.1987). 

V morda že odločilni tekmi takratne sezone Olimpija zmaga pred deset tisoč gledalci na 

štadionu Kopra (Koper : Integral Olimpija 0:1). 

Strelec: Šestan (Olimpija) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič,Vujnović, Granov, Šestan, Perica, Rajšl, Milošević (Žitnik), 

Matković, Bašić, Prelogar, Vončina, Ubavič. 

 

 
 

Slika 23.   Tesna zmaga Olimpije (Delo, 23.3.1987) 
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3.2.8. Rekordna zmaga Bežigrajčanov 

 

V dvajsetem kolu SNL je Integral Olimpija premagala Železničarja iz Maribora kar z 8:0, 

Integral Olimpija : Železničar 8:0 (Ljubljana, 10.5.1987). Tokrat so se prebudili napadalci 

Olimpije, ki se je po rekordni zmagi v prvenstvu letos, priborila že pet točk prednosti pred 

najbližjim zasledovalcem Koprom. 

 
 

Slika 24.   Rekordna zmaga Olimpije za Bežigradom (Delo, 11.5.1987) 
 

3.2.9. Integral Olimpija vse bliže uvrstitvi v drugo ligo 

 

Tudi po 22. kolu v slovenski nogometni ligi se položaj na vrhu prvenstvene lestvice ni prav 

nič spremenil. Integral Olimpija je brez težav premagala zadnjeuvrščenega Kovinarja in je 

vedno bližje uvrstitve v drugo ligo. 

Integral Olimpija : Kovinar (Mb) 4:0, strelci: Matković- 2x, Prelogar, Ubavič, vsi Olimpija               

(Ljubljana, 24.5.1987). 

3.2.10. Za Bežigradom že promocija novega drugoligaša 

 

Samo še dve točki potrebujejo nogometaši Integrala Olimpije in nihče več jim ne bo mogel 

odvzeti naslova letošnjega slovenskega prvaka. To lahko potrdijo že v 24. kolu slovenske lige 

kjer gostijo moštvo Domžal. Pri Integral Olimpiji seveda razmišljajo o osemnajsti zmagi v 

prvenstvu in proslavi vnovične uvrstitve med zvezne drugoligaše. 

Integral Olimpija : Domžale 6:0, strelci: G.Židan – 2x, Prelogar, Milošević – 2x, Oblak, vsi I. 

Olimpija, (Ljubljana, 7.6.1987). 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Šestan, Hrstić, Vujnović, Perica, Rajšel (Granov), 

Matković (Milošević), G.Židan, Pate (Oblak), Prelogar, Žitnik. 

Po tej zmagi je Integral Olimpija osvojila naslov slovenskega prvaka in so se tako že uvrstili v 

drugo zvezno jugoslovansko ligo. 
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Slika 25.    Ponovna zmaga Olimpije 

(Delo, 8.6.1987) 

Slika 26.    Lestvica SNL lige po 24. kolu  

(Delo, 8.6.1987) 
 

3.2.11. Integral Olimpija dva kroga pred koncem prvenstva osvoji naslov državnega 

prvaka, slavje za Bežigradom 

 

Nogometaši Integrala Olimpije so zadnjo tekmo z vedno nevarno Muro odigrali v 

slavnostnem vzdušju. Ponovno so bili zelo učinkoviti. Navijači so bučno pozdravili nove 

slovenske prvake. 

Integral Olimpija : Mura 5 : 0 (Ljubljana, 21.6.1987) 

Strelci: Prelogar – 3x, Vončina (oba Olimpija), Mertuk (avtogol) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Šestan, Hrstič, Vujnović, Perica, Rajšl, Pate (Stojanović), 

Matković, G.Židan (Vončina), Prelogar, Žitnik (Granov). 

Bežigrajčani so tudi v zadnjem kolu SNL dokazali, da so najboljša enajsterica v prvi 

slovenski nogometni ligi. S hitrimi in domiselnimi akcijami so si ustvarili nešteto priložnosti 

in jih pet tudi realizirali. Po koncu tekme so bili igralci s strani zvestih navijačev pospremljeni 

z velikim aplavzom. 

 
 

Slika 27.   Lestvica po zaključku prvenstva v sezoni 1986/87 (Delo, 22.6.1987) 

 

Integral Olimpija konča sezono brez poraza, samo šestkrat remizira.  

Tako se uvrstijo v II.ZNL – zahod. 
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3.3. Druga zvezna nogometna liga – zahod, sezona 1987/88  

 

Nogometaši Integrala Olimpije postanejo amaterski državni prvaki. 

Nogometaši Integrala Olimpije so prvič osvojili naslov državnega prvaka. Postali so 

amaterski prvaki Jugoslavije, lovoriko pa so si priborili z zmago nad vzhodnim drugoligašem 

Mačvo iz Šabca. Ljubljanski nogometaši so pred tem zmagali na polfinalnem turnirju za 

amatersko prvenstvo v Belem Manastiru. 

Integral Olimpija : Mačva 1:0 (Ljubljana, 2.8.1987) 

Strelec: Matković (I. Olimpija) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Šestan, Hrstić, Vujnović, Perica, Rajšel, Vrabac (Židan), 

Matković, Čeh, Pate, Komočar (Vončina). 

Za Bežigradom se je zbralo 2500 gledalcev. Ti so hoteli v živo videti prenovljeno ljubljansko 

moštvo, ki napoveduje prodor v zgornji jugoslovanski razred. 

Zelo dobro je igrala Olimpijina zvezna vrsta, v kateri je blestel mladi veliki up Aleš Čeh. 

Publika je njegove akcije večkrat nagradila z aplavzi, to pa je spodbudilo tudi soigralce. 

Pri Ljubljančanih so bili najboljši Čeh, Perica, Matković. Po tekmi je član predsedstva NZJ 

Tone Frantar kapetanu domačih Vujnoviću izročil lep pokal. 

3.3.1. V republiškem finalu pokalnega tekmovanja gladka zmaga Integrala Olimpije 

 

Integral Olimpija : Maribor 4:0 (Ljubljana, 6.8.1987) 

Strelci: Pate -2x, Čeh, Matković ( vsi I. Olimpija) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Šestan (T.Bošnjak), Hrstić (Granov), Vujnović, Perica, 

Rajšel, Vončina, Matković, Čeh (Ratajc), Pate, Komočar. 

Nogometaši Integrala Olimpije nadaljujejo z nizom uspehov. Po naslovu amaterskega prvaka 

Jugoslavije so tokrat za Bežigradom osvojili še pokalno tekmovanje v Sloveniji. 

Prvi del tekme je potekal v dokaj visokem ritmu, kjer so tempo igre narekovali Ljubljančani. 

Predvsem se je izkazal mladi Miha Vončina s sijajnimi prodori po desni strani in podajami v 

kazenski prostor. 

Ljubljančani so tudi v drugem delu tekme nevarnejši, vendar je po visokem vodstvu vnema 

nekoliko popustila. Kljub temu sta Komočar in Vončina z nekaj nevarnimi akcijami le ogrela 

občinstvo. Prvič se je v zelenem dresu predstavil novinec Ratajc. 

Integral Olimpija je v finalu povsem nadigrala Mariborčane in prikazala domiselno ter 

kombinatorno igro. 

Pred tekmo je predsednica Skupščine mesta Ljubljane Nuša Kerševan čestitala igralcem 

Integrala Olimpije za uvrstitev v 2.zvezno ligo, ter za v zadnjem času prvi odmevni uspeh v 

zvezni konkurenci – naslov amaterskega državnega prvaka. 

3.3.2. II. ZNL – Zahod 

 

Integral Olimpija začne sezono v II. Zvezni nogometni ligi – zahod z velikimi ambicijami. Da 

je moštvo lahko konkurenčno vsem klubom so pokazali rezultati zadnje sezone, ne samo 

zasluženo prvo mesto v SNL, kjer so končali prvenstvo brez poraza, ampak tudi pokalna 

tekmovanja in prijateljske tekme z zveznimi ligaši. 

O viziji nove Olimpije, ljubljanskega in slovenskega nogometa je spregovoril trener Nedeljko 

Gugolj. 

Za Olimpijo naj bi bila ta sezona začetek nove poti, začetek novega vzpona. Odmikanje od te 

poti, bi najverjetneje pomenilo propad Integrala Olimpije in slovenskega nogometa nasploh. 
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V športu vsi klubi doživljajo svoje vzpone in padce. Tudi Olimpija jih je imela, njeni 

problemi pa so bili posledica spološnega stanja v slovenskem vrhunskem športu. Vrhunski 

šport je pač draga zadeva, ki terja ogromne investicije. Kdor to hoče in zmore preživi kdor ne, 

propade, saj je selekcija zelo stroga. 

Dejstvo je, da športniki danes živijo od vrhunskega športa, saj ta terja veliko dela in 

odrekanja, brez profesionalnega odnosa pa ni rezultatov. 

Integral Olimpija mora imeti tako dobro moštvo, da se bo lahko potegovala za najvišja mesta 

v drugi zvezni ligi – zahod, kasneje pa tudi v prvi zvezni ligi. 

 

 
 

 

Slika 28.    Mladi up Olimpije Aleš Čeh 

(Delo, 20.7.1987) 

Slika 29.    Trener Olimpije Nedeljko Gugolj 

(Delo, 20.7.1987) 

 

Integral Olimpija se je pred sezono okrepila z nekaterimi perspektivnimi igralci. Najbolj 

zveneče ime je Branko Bošnjak, potem Vrabac, ki je prišel iz Čelika. 

Drugi so mlajši dobri igralci, kot so Čeh, Štok, Englaro. 

Dolgoročnejši cilj Olimpije pa je seveda prva liga. Seveda je formiranje prvoligaškega moštva 

dolgotrajen proces, ki terja ogromno dela na zdravih temeljih. 

 

 

 

Slika 30.    Integral Olimpija pred začetkom sezone II. ZNL – zahod (Delo, 12.8.1987) 
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Ljubljančani sezono začnejo nekoliko pod pričakovanji. Po štirih kolih v drugi zvezni 

nogometni ligi – zahod se nahajajo bolj v zadnjem delu lestvice, enkrat jim uspe zmagati, 

doživijo pa tri poraze. 

 

 
 

Slika 31.   Lestvica II. ZNL – zahod po 4. kolu (Delo, 7.9.1987) 
 

3.3.3. Zeleno-beli igrali brez prave volje 

 

V šestem kolu II.ZNL-zahod ekipa Kabla (Novi Sad) zlahka premaga nerazpoložene 

nogometaše Integrala Olimpije. 

Kabel : Integral Olimpija 3:0 (Novi Sad, 20.9.1987) 

Strelci: Dobrić-2x, Dakić (vsi Kabel) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Vujnovič, Granov, B.Bošnjak, Perica, Rajšel (Židan), 

P.Ameršek, Matković, Čeh (Vončina), Pate, Komočar. 

Mlajši novosadski drugoligaš se je ljubljančanom oddolžil za poraz v tekmovanju za 

amaterskega prvaka Jugoslavije. 

Zeleno-beli so igrali brez prave volje, čemur je botroval tudi gol, ki so ga dobili že na začetku 

srečanja. 

Trener Integrala Olimpije Nedeljko Gugolj je po tekmi dejal: Dolgo časa že nismo igrali tako 

slabo. Tekma je bila korektna, a na bolj nizki ravni. Igralci so pokazali premalo motiva za 

zmago. 
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Slika 32.   Lestvica II. ZNL – zahod po 6. kolu (Delo, 21.9.1987) 
 

3.3.4. Nov poraz Integrala Olimpije 

 

Bežigrajčani so gostovali pri neugodni Kikindi, kjer so doživeli nov poraz na gostovanjih. Pri 

domačih se je najbolj izkazal vratar Popovič, pri ljubljančanih pa Stane Komočar s hitrimi 

prodori in močnimi streli na gol, vendar pa je bil vratar domačih vedno na pravem mestu. 

 

 
 

 
 

Slika 33.    Zmaga domačega moštva  

(Delo, 5.10.1987) 

Slika 34.    Lestvica II. ZNL – zahod po 8. 

kolu (Delo, 5.10.1987) 
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3.3.5. Olimpija izenačila v zadnji minuti 

 

V 11. kolu so Ljubljančani prvič igrali neodločeno. Izid je seveda neugoden, glede na 

priložnosti bi olimpija lahko tekmo odločila že v prvem polčasu, toda po razpletu drugega 

dela tekme so Ljubljančani lahko zadovoljni tudi s točko, kajti Gregor Židan je izenačil prav v 

zadnji minuti. 

Integral Olimpija : Mladost 2:2 (Ljubljana, 25.10.1987) 

Strelci: Matković, Židan (oba Olimpija), Seferović, Valent (oba Mladost) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Štok, Vujnović (Židan), B.Bošnjak, 

Perica, T.Bošnjak, Ameršek, Matković, Čeh, Pate, Vončina (Komočar). 

Strah Ljubljančanov pred nasprotnikom iz Petrinje je bil upravičen. Gostje so izmed vseh 

dosedanjih nasprotnikov za Bežigradom še najbolj utrudili domače igralce. 

Olimpija je veliko bolje igrala v prvem polčasu, ko gostje še niso igrali tako zaprto. Po 

izenačenju gostov pa je njihova obramba postajala vse bolj zgoščena, tvegana igra domačih pa 

jim je omogočala veliko priložnosti za nasprotne napade. Po enem izmed njih so gostje 

dosegli vodilni gol. 

Proti koncu tekme so Ljubljančani napadali na vso moč in ena od akcij se je le končala z 

zadetkom, ko je Židan po redki napaki dobrega vratarja Mrmića poslal žogo v mrežo. 

 

 
 

Slika 35.   Lestvica II. ZNL – zahod po 11. kolu (Delo, 26.10.1987) 
 

3.3.6. Nogometaši Integrala Olimpije premagali vodilni Spartak 

 

Vodilni Spartak iz Subotice je za Bežigradom izgubil z minimalnim porazom. Ljubljančani pa 

so bili boljši za kar nekaj golov. 

Subočani so se predstavili kot zelo povprečen nasprotnik, tudi tokrat so imeli v vseh treh 

sodnikih močne zaveznike. Gostje so bili v napadu tako slabi, da jim tudi sodniki niso mogli 

pomagati do izenačenja 

Integral Olimpija : Spartak 1:0 (Ljubljana, 8.11.1987) 

Strelec: Vončina (I. Olimpija) 
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Postava Integral Olimpije: Irgolič, Štok (Čeh), Granov, Vujnović, Šestan, Rajšel, Ameršek, 

Matković, B.Bošnjak, Pate, Vončina (Židan) 

 

 
 

Slika 36.   Lestvica II. ZNL – zahod po 13. kolu (Delo, 9.11.1987) 

 

3.3.7. Zamenjava trenerja pri Integral Olimpiji 

 

Vodstvo Integrala Olimpije je med tednom odstavilo trenerja Nedeljka Gugolja, ni pa še 

povsem jasno kdo bo njegov naslednik. Gugolja naj bi spodnesli slabi rezultati v zadnjih 

nekaj kolih. 

V zadnjem jesenskem nastopu v Šibeniku bo moštvo vodil mladinski trener Božidar 

Jovičevič. Šibenik do sedaj doma še ni izgubil točke in je najboljši gostitelj. Igralci so 

predsedniku kluba Rousu obljubili, da se bodo hrabro borili, ter skušali popraviti zadnje 

spodrsljaje, toda v takšnem položaju je težko pričakovati podvig. 

 

3.3.8. V Šibeniku aplavz za Olimpijo 

 

V zadnjem kolu II. ZNL – zahod so nogometaši Integrala Olimpije v Šibeniku igrali 

neodločeno. Srečanje se je končalo brez zadetkov. 

Nogometaši Olimpije so se predstavili kot čvrsto in borbeno moštvo, ki pa v svoji sredini 

nima igralca, ki bi znal kronati hitre proti napade. Ob koncu so gledalci toplo pozdravili uspeh 

Olimpije. 

Šibenik : Integral Olimpija 0:0 (Šibenik, 6.12.1987) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Šestan, B.Bošnjak, Rajšel, Perica, T.Bošnjak, Židan, Čeh, 

Ameršek, Pate, Vončina (Vujnović).   
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Slika 37.    Lestvica II. ZNL – zahod 

po 17. kolu (zadnje kolo v 

jesenskem delu prvenstva) 

(Delo, 7.12.1987) 

Slika 38.    Statistika uspešnosti Integrala Olimpije 

doma in na tujem po jesenskem delu 

prvenstva (modri trak dela – najbolje 

ocenjen igralec, rdeči trak dela – 

najboljši strelec), (Delo, 8.12.1987) 
 

3.3.9. Spomladanski del sezone 1987/88 

 

Tik pred odhodom na enotedenske priprave na Mali Lošinj je odstopil trener Integrala 

Olimpije Andrej Oblak. Nesojeni trener ljubljanskega drugoligaša (po zamenjavi trenerja 

Gugolja konec novembra prejšnega leta, ni vodil nobene ligaške tekme) se je za takšno potezo 

odločil zato, ker ni našel skupnega jezika z delovno organizacijo v kateri je bil zaposlen s 

polovičnim delovnim časom. Skupaj z njim je odšel tudi njegov pomočnik Jani Zavrl. 

Po tem dogodku se je sestal izvršni odbor ljubljanskega drugoligaša in analiziral kočljiv 

položaj, ki je nastal tri tedne pred drugoligaškim štartom. 

Za Oblakovega naslednika so imenovali Miloša Šoškića, ki je do tedaj treniral pionirsko 

moštvo Olimpije, za njegovega pomočnika pa Božidarja Jovičevića. Pod novim vodstvom je 

nato moštvo odpotovalo na priprave na Mali Lošinj. Tam je ekipa Integrala Olimpije poleg 

treningov odigrala nekaj prijateljskih tekem – z Malim Lošinjem, BSK, Metalcem iz Osjeka. 

3.3.10. Težave pred štartom spomladanske sezone 

 

V zimskem premoru se je v klubu Integrala Olimpije marsikaj spremenilo, toda položaj ni 

preveč spodbuden (osiromašen igralski kader in že po tradiciji prazna blagajna). 

Kljub temu pa je tekmovalni cilj zelo visok: napredovanje vsaj do 9. mesta, ki bi še prineslo 

neposredno uvrstitev v 1. B ligo. 

Največ težav je seveda z denarjem, stari dolgovi, nastajajo tudi novi, tožbe, dolgujejo tudi 

igralcem. Ob tako slabem finančnem stanju niso niti mogli pomisliti na večje okrepitve in 

trenerje od drugod. Integral Olimpija se je naslonila na lastne kadre, takšna pa naj bi bila 

usmeritev tudi v prihodnjih sezonah. Angažiral so ambicijozna trenerja za mlajše selekcije, 
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Jakopiča in Vraza. Mladinci in pionirji naj bi igrali v pred tekmah članov in se bo tako lažje 

spremljalo njihov razvoj. 

Delo s prvim moštvom je bilo na profesionalni ravni, moštvo je dobro pripravljeno, toda na 

oceno je bilo potrebno počakati do vsaj nekaj drugoligaških tekem. Pravo merilo so lahko 

samo ligaške tekme. 

Še najmanj težav je bilo s strokovnim vodstvom. Fantje so bili s Milošem Šoškićem 

zadovoljni, čeprav je bilo na začetku veliko pomislekov. Vsi pa so se zavedali, da Olimpijo 

lahko rešijo le dobre igre, dobri rezultati, uvrstitev v 1.B ligo in igra po okusu publike. 

Miloš Šoškić, trener: Ne bojim se odgovornosti, vendar v takšnem položaju ne morem 

prevzeti popolne odgovornosti, saj sem moštvo prevzel samo dvajset dni pred prvenstvom. 

Storil bom vse, da bi temu moštvu uspelo. Imam svoj koncept, skušal bom uveljaviti najbolj 

odgovoren pristop k igri. Vsak igralec se bo moral boriti. Poraz bo dovoljen, neborbenost pa 

ne. 

Olimpija je v zares težkem položaju, nujno potrebuje uspeh, s katerim bi afirmirala vrhunski 

nogomet v Sloveniji. Usoda Olimpijinega in slovenskega nogometa je torej v nogah naših 

fantov, ki jih imamo. Če nam ne uspe, potem bo Slovenija postala dežela amaterskega 

nogometa. Tega pa Slovenija ne bi smela dopustiti. 

3.3.11. Integral Olimpija: zdesetkani na začetku prvenstva 

 

Integral Olimpija je v prestopnem roku izgubila pet zelo solidnih igralcev, B.Bošnjak, 

Matkovič, Vujnović, Žitnik, Stojanović, dobila pa le nekaj nepreverjenih igralcev. 

Pred štartom prvenstva so se poškodovali Vončina (poškodba kolenskih vezi, mladi up 

Olimpije je moral na operacijo in bo dalj časa odsoten z igrišč), Štok, Novak in Ameršek. 

Novi trener Šoškić je tako komaj sestavil moštvo za drugoligaški štart. 

3.3.12. Peter Ameršek: Gremo na prvo zmago 

 

Menjavo Gugolja smo že zdavnaj preživeli. Oblak in Zavrl sta dobro delala, to je treba 

priznati, ne vem pa natančno kaj je bilo narobe, da sta morala oditi. 

Šoškič in Jovičević sta morala kot profesionalca prevzeti ekipo. Treba je priznati, da Šoškič 

zna motivirati ekipo, novemu »šefu« je treba priznati določeno kvaliteto. 

Jeseni je imela Olimpija veliko smole, pod Gugoljem smo igrali nekoliko preveč v krču in 

tudi preveč obrambno. Šoškić nas je nekako »osvobodil«, igramo bolj napadalno, morda je bil 

to preobrat za celo ekipo. 

 
 

Slika 39.   Vezist bežigrajskega moštva, Peter Ameršek (Delo, 11.3.1988) 
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3.3.13. Ljubljančanom v Bugojnu ušla zmaga 

 

Ob zelo slabem vremenu so se igralci Integrala Olimpije predstavili kot zelo kakovostna in 

dobro organizirana ekipa. Ljubljančani so ves čas napadali in zasluženo osvojili točko. 

Iskra (Bugojno) : Integral Olimpija 1:1 (Bugojno, 6.3.1988) 

Strelca: Stipić (Iskra), Ubavič (Integral Olimpija) 

Postava Integral Olimpija: Irgolič, Šestan, Jančič, Ibrahimović, Perica, Bošnjak, Ubavič, Čeh, 

Ratajc (Židan), Pate, Komočar (Englaro). 

 

 
 

Slika 40.   Lestvica II. ZNL – zahod po 18. kolu (Delo, 7.3.1988) 
 

3.3.14. Po prvih uspehih trenerjev odstop 

 

Nogometno moštvo Integrala Olimpije naj bi spet ostala brez trenerja. Kljub izvrstnim 

rezultatom je trener Miloš Šoškić pismeno obvestil izvršni odbor, da bo v naslednji tekmi 

zadnjič vodil moštvo. 

Slab mesec pred pomladanskim prvenstvom je Šoškič po odstopu trenerja Andreja Oblaka v 

zelo težavnem položaju (klub so zapustili B.Bošnjak, Vujnović, Matković, Stojanović in 

Žitnik, Granov pa je odšel k vojakom) sprejel iziv. 

To je sprejel iz občutka pripadnosti Olimpiji, a tudi iz zaupanja v lastne trenerske sposobnosti. 

Ob nastopu ga niso podprli vsi člani vodstva (nekateri so skušali angažirati trenerja Miklaviča 

iz Kopra). 

Toda uspehi, še bolj pa dobre igre moštva (v primerjavi s prejšnim trenerjem Gugoljem se je 

opredelil za bolj napadalno in tvegano igro) so odvrnili vse dvome o njem. Z uspehi pa so 

prišle tudi težave, kako izplačati premije za nenačrtovane uspehe.  

Razloge za odstop je Šoškič naštel v nekaj točkah. Napisal je, da je nezdružljivo trenersko in 

marketinško delo ter, da je brez moči ob reševanju številnih problemov v zvezi z igralci in 

opremo. 

Pomanjkanje finančnih sredstev je glavni vzrok za njegovo nezadovoljstvo, očitno pa je tudi, 

da peščica klubskih funkcionarjev s predsednikom Rousom, sekretarjem Sevškom in 

tehničnim vodjem Cornom na čelu ne more biti kos tako zahtevni nalogi, kot je uvrstitev v 

1.B ligo. Miloš Šoškić je zaprosil, da bi ga ponovno razporedili na mesto trenerja pionirjev. 
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3.3.15. Zelo tesna, a zaslužena zmaga 

 

Nogometaši Integrala Olimpije so za Bežigradom premagali solidno moštvo Kabla. Olimpija 

je prišla do vodstva že zelo zgodaj, v peti minuti srečanja po 11- metrovki. Tudi kasneje je bil 

ritem igre dokaj visok, rezultat pa se ni več spremenil. 

Gostje so bili v drugem delu tekme praktično brez priložnosti, toda negotovost je trajala vse 

do konca. 

Integral Olimpija : Kabel 1:0 (Ljubljana, 10.4.1988) 

Strelec: Ubavič (11-m) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Bošnjak (Štok), Jančič, Rajšel, Perica, Čeh, Ubavič, 

Ameršek, Vrabac (Ratajc), Pate, Komočar 

 

 
 

Slika 41.   Lestvica II. ZNL – zahod po 23. kolu (Delo, 11.4.1988) 

 

 
 

Slika 42.   Statistika uspešnosti Integrala Olimpije doma in na tujem po 25. kolu  

(modri trak dela – najbolje ocenjen igralec, rdeči trak dela – najboljši strelec), 

(Delo, 26.4.1988) 
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Slika 43.   Jani Pate in Peter Ameršek v akciji za Bežigradom (Delo, 7.6.1988) 
 

3.3.16. Izvrstna igra ljubljanskih drugoligašev 

 

V 32. kolu II. ZNL – zahod je Integral Olimpija v gosteh premagala Šparto (Beli Manastir). 

Ljubljančani so prikazali zelo lepo in učinkovito igro ter zasluženo visoko zmagali. Šparta je 

doživela največji poraz odkar igra v zvezni konkurenci. 

Šparta : Integral Olimpija 0:4 (Beli Manastir, 12.6.1988) 

Strelci: Ubavič, Vrabac – 2x, Komočar (vsi Integral Olimpija) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Bošnjak, Štok, Ibranović, Perica, Čeh, Ubavič, Ameršek, 

Vrabac, Pate, Komočar (Židan) 

 

 
 

Slika 44.    Lestvica II. ZNL – zahod po 32. kolu (Delo, 13.6.1988) 
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Bežigrajčani so v Belem Manastiru prikazali doslej najboljšo igro v prvenstvu. V prvem delu 

tekme so nevtralizirali terensko premoč domačih, nato pa udarili z nasprotnimi napadi, ki so 

bili tako natančno izvedeni, da jim je zaploskalo celo domače občinstvo. Igralec tekme je bil 

Jani Pate, za katerega je bila to sploh najboljša igra v Olimpijinem dresu. 

3.3.17. Poraz Integrala Olimpije po vodstvu 

 

V predzadnjem drugoligaškem kolu so nogometaši Integrala Olimpije z domačim Dinamom 

prikazali zelo dobro igro, toda ostali so praznih rok. V prvem delu tekme so z golom 

Komočarja vodili in prevladovali, v nadaljevanju pa se jim obrambna taktika ni obrestovala 

tako, da so v zadnje pol ure dobili dva zadetka. 

Dinamo (Vinkovci) : Integral Olimpija 2:1 (Vinkovci, 19.6.1988) 

Strelci: Oroz, Urošević (Dinamo), Komočar (I.Olimpija) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Bošnjak, Jančič, Ibranović, Perica, Čeh (Vončina), Ubavič, 

Ameršek, Vrabac, Pate, Komočar (Židan) 

 

 
 

Slika 45.   Lestvica II. ZNL – zahod po 33. kolu (Delo, 20.6.1988) 
 

3.3.18. Za Bežigradom v zadnji tekmi veliko priložnosti 

 

V zadnji prvenstveni tekmi v tej sezoni so igralci Integrala Olimpije brez težav premagali 

Šibenik. Ljubljančani so na trenutke igrali zelo lepo, toda tudi neučinkovito, saj so za en gol 

potrebovali skoraj deset priložnosti. Prevladovali so vseh 90 minut. S hitrimi akcijami so 

sejali zmedo v slabo obrambo gostov, ki je bila že večkrat matirana, toda vratar gostov 

Peštalič se je velikokrat izkazal. 

Integral Olimpija : Šibenik 1:0 (Ljubljana, 26.6.1988) 

Strelec: Vrabac (Integral Olimpija) 

Postava Integral Olimpije: Irgolič, Bošnjak (Ratajc), Židan, Ibranović, Perica, Čeh, Ubavič, 

Ameršek, Vrabac, Pate, Vončina 
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Slika 46.   Odločil zmagovalca – Dinko Vrabac (Delo, 27.6.1988) 

 

 
 

Slika 47.   Lestvica II. ZNL – zahod po zadnjem kolu sezone 87/88 (Delo, 27.6.1988) 
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3.3.19. Ukinitev neodločenih izidov – dvorezen meč 

 

Strokovni svet NZJ predlaga, naj bi sedaj odpravili neodločene izide. Če bi se tekma v 

rednem delu končala neodločeno, bi moštvi streljali enajstmetrovke. Zmagovalno moštvo bi 

dobilo le eno točko, poraženec pa nič. Za zmago v rednem delu pa naj bi še naprej zmagovalci 

dobivali po dve točki. 

Na konferenci NZJ (Nogometna zveza Jugoslavije) v juniju 1988 je potrdila predlog 

predsednika strokovnega štaba reprezentance Miljana Miljanića (o ukinitvi neodločenih 

izidov), konferenca pa ga je sprejela kljub temu, da so bili prvoligaški klubi večinoma proti 

temu predlogu. 

Miljanič je v zvezi s tem dejal: »Ukinitev neodločenega rezultata je zgodovinska odločitev 

nogometne zveze in bo veliko pomenila za prihodnost našega nogometa. Zdaj ne bo več 

dvomov, tisti, ki bodo odhajali na tekme, bodo vedeli, da eno moštvo mora zmagati.« 

3.3.20. Ljubljančani zadovoljni, Kopru želijo vse najboljše 

 

Nastope nogometašev Kopra v kvalifikacijah za I. B zvezno ligo so posebej pozorno 

spremljali tudi v bežigrajskem taboru, kajti od (ne) uspeha je bila odvisna usoda Integrala 

Olimpije. Bežigrajčani seveda niso držali pesti za rumeno – modre, si pa želijo, da tudi Kopru 

uspe morda že v naslednjem letu preboj v I. B zvezno ligo. 

Nogometaši Kopra so se v kvalifikacijah za I. B zvezno ligo pomerili z nogometnim klubom 

Bačka (Bačka Palanka), na prvi tekmi v gosteh so igrali neodločeno (1 : 1), na povratni tekmi 

doma v Kopru pa so izgubili (0 : 1). Tako se NK Koper ni uvrstil naprej, republiko Slovenijo 

pa je zastopala v I. B zvezni ligi Integral Olimpija. 

3.3.21. Integral Olimpija bo prepotovala več kot 25000 km 

 

Pri Integral Olimpiji bodo v prihajajoči sezoni morali prepotovati veliko kilometrov saj so 

klubi v 1. B zvezni ligi razpršeni takorekoč po celotni državi. Na devetnajstih gostovanjih 

bodo prepotovali več kot 25000 km (Struga 1156 km, Bitola 1163 km, Prizren 964 km, 

Priština 885 km, Novi Pazar 809 km, Trebinje 702 km, itd.). 

3.3.22. Pri Integralu Olimpiji v novo sezono z okrepitvami 

 

Minule dni je bilo v bežigrajskem taboru največ napetosti zaradi prestopnega roka. Največja 

pridobitev edinega slovenskega drugoligaša je nekdanji vratar zagrebškega Dinama Gordan 

Mohor, ki je v zadnji sezoni branil vrata Iskre (Bugojno). Iz Iskre sta prišla še Nenad 

Podgajski in Damir Vrabac. 

Od mlajših igralcev, ki so prišli pa je treba omeniti še Gliha, P.Vončina, Miklavčič in Žitnik, 

ki so v minuli sezoni igrali v vrstah republiških ligašev, ter Robert Oblak, ki se je vrnil iz 

služenja vojaškega roka in nič ne kaže želje, da bi prestopil k splitskemu Hajduku.  

Olimpijina želja je bil tudi igralec zagrebškega Dinama Dražen Besek. 

Kluba pa se nista mogla dogovoriti za prestop oziroma dvojno registracijo. 

Klub pa so po sezoni zapustili Stane Komočar (odhod v JLA), Zupan (odhaja v Koper) in 

Ratajc. 
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3.3.23. Pri Olimpiji je pred začetkom nove sezone (1988/89) še vedno negotovo 

 

V bežigrajskem nogometnem taboru vlada deset dni pred začetkom prvenstva v I. B zvezni 

ligi tako rekoč »izredno stanje.« Blagajna je popolnoma prazna, igralci so ostali brez plač, 

stadion je neurejen… 

Položaj je bil na trenutke tako kritičen, da so v klubu razmišljali celo o odstopu od 

tekmovanja. 

Klub je iskal tudi novega predsednika (dosedanji predsednik kluba Rous se je poslovil po 

končani sezoni in odšel nazaj v Maribor) in tudi zanesljivega sponzorja. 

Za predsednika kluba si je NK Olimpija želela mladega in prodornrga gospodarstvenika, za 

sponzorja pa kolektiv, ki ob imenu NK Olimpija lahko računa na učinkovito in stalno reklamo 

v vseh medijih. 

Dobra novica pa je vseeno bila, da trenutno med igralci še ni bilo čutiti pretiranega 

vznemirjenja. Je pa trener Šoškić opozoril, da zaradi neurejenih razmer lahko hitro pride do 

padca motivov. 

Takrat je Olimpija imela zelo mlado in neizkušeno moštvo, imela pa je zelo velik adut 

»slovenski« recept z veliko dela in odgovornosti v igri. 

 

3.4. Začetek I. B zvezne lige – sezona 1988/89 

 

Prvo kolo v enotni drugi ligi je NK Olimpija začela doma za Bežigradom proti ekipi Lirie iz 

Prizrena. Tekma je bila precej izenačena. To pa pokaže tudi rezultat po devedesetih minutah, 

ki je bil neodločen, brez golov. Zato so morale tekmo odločiti 11- metrovke. To pravilo je 

stopilo v veljavo pred začetkom te sezone. Prav tako je treba omeniti, da so sprejeli sklep, da 

mora tekmo začeti igralec, ki je mlajši od 21 let, na seznamu za rezervne igralce pa mora biti 

prav tako vsaj še en igralec, ki je mlajši od 21 let. 

NK Olimpija : Liria 0 : 0 (5 : 4 , po 11-m), (Ljubljana, 7.8.1988) 

Postava NK Olimpije: Irgolič (Mohor), Novak, Židan, Ibranović, Perica, Dinko Vrabac, 

Ubavič, Ameršek, Damir Vrabac, Pate, Čeh. 

V drugem kolu je NK Olimpija gostovala v Šibeniku. Olimpija je zasluženo zmagala. 

Ponovno se je pokazalo, da Olimpija igra v gosteh bolje kot doma. 

Šibenik : NK Olimpija 2:4 (Šibenik, 14.8.1988) 

Strelci za Olimpijo: Ubavič, Da. Vrabac, Di.Vrabac, Ameršek 

Postava NK Olimpije: Mohor, Novak, Židan, Ibranović, Perica, Dinko Vrabac, Ubavič, 

Ameršek, Damir Vrabac, Pate, Čeh. 

3.4.1. Za Bežigradom prvoligaška ekipa 

 

Vodilna drugoligaša sta pod bežigrajskimi žarometi prikazala prvoligaško igro. To velja 

predvsem za Olimpijo, ki je povsem zasenčila ugledne goste iz Dubrovnika. Več kot 4000 

gledalcev se je tokrat res lahko veselilo, borbeni ljubljanski igralci pa so na koncu dobili 

zaslužen aplavz za zmago, ki jih je utrdila na prvem mestu. 

NK Olimpija : GOŠK Jug 1:0 (Ljubljana, 21.8.1988) 

Strelec: Ubavič (Olimpija) 

Postava NK Olimpije: Mohor, Podgajski (Englaro), Novak, Ibranović, Perica, Čeh, Ubavič, 

Ameršek, Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac 
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Slika 48.   Lestvica II. ZNL po 3. kolu (Delo, 22.8.1988) 

 

 
 

Slika 49. Statistika uspešnosti Olimpije doma in na tujem po 7. kolu (modri trak dela – 

najbolje ocenjen igralec, rdeči trak dela – najboljši strelec), (Delo, 20.9.1988) 
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3.4.2. Nova zmaga Ljubljančanov na gostovanju 

 

Olimpija je ponovno prikazala dobro igro in zasluženo odnesla obe točki iz Strumice. Igra je 

bila hitra, povezana in agresivna, na trenutke celo presing igra. 

Belasica : NK Olimpija 0:2 (Strumica, 11.9.1988) 

Strelca: Di.Vrabac, Novak (oba Olimpija) 

Postava Olimpije: Mohor, Novak, Bošnjak (Podgajski), Ibranović, Perica, Čeh, Ubavič, 

Ameršek, Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac. 

NK Olimpija se sredi jesenskega dela prvenstva okrepi z Jožetom Prelogarjem. Bil je član 

celovške Austrie, kjer pa je bil kot tretji tujec v moštvu. Po takratnih pravilih pa sta v moštvu 

igrala lahko samo dva tujca. Zato se odloči za prestop k Olimpiji, pride na mesto ofenzivnega 

zveznega igralca. Olimpija v tem delu jesenskega prvenstva izgubi dva standardna igralca 

(Aleša Čeha in Dinka Vrabca, oba odideta na služenje vojaškega roka). 

3.4.3. Nogometaši Olimpije le strli odpor čvrstega Leotarja 

 

Nogometaši Olimpije so devedeset minut garali za zmago nad izredno čvrstim Leotarjem. V 

igri jim ni veliko uspevalo, toda morala bežigrajskih fantov je bila kot vselej zelo visoka. 

Njihove napade v kazenski prostor je vglavnem zaustavljal sijajni gostujoči vratar. Edino 

napako je naredil v predzadnji minuti srečanja, ko je žogo izpustil iz rok, napadalec Olimpije 

Dinko Vrabac pa jo je s kakih petih metrov poslal v mrežo. 

NK Olimpija : Leotar 1:0 (Ljubljana, 30.10.1988) 

Strelec: Di.Vrabac (Olimpija) 

Postava Olimpije: Mohor, Englaro, Štok, Mrkajić (Židan), Perica, Prelogar, Ubavič, Ameršek, 

Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac (M.Vončina). 

 

 
 

Slika 50.   Lestvica II. ZNL po 13. kolu (Delo, 31.10.1988) 
 



 

41  

3.4.4. Za Bežigradom vodilni Borac na kolenih 

 

Za Bežigradom je klonil doslej najmočnejši nasprotnik, vodilni Borac iz Banja Luke, ki se 

ponaša tudi z jugoslovanskim pokalnim naslovom zadnje sezone. Olimpija je uglednega 

nasprotnika z igro povsem zasenčila. Bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo klonila uigrana 

obramba nasprotnika. To se je zgodilo v drugem polčasu, ko so zeleno-beli ob bučni podpori 

občinstva pritisnili in z ostrim ritmom dobesedno povozili tekmeca. Za Bežigradom se je po 

dolgem času zbralo rekordno število gledalcev - 8000. 

Olimpija : Borac(BL) 2:0 (Ljubljana, 13.11.1988) 

Strelca: Perica, Ubavič (oba Olimpija) 

Postava NK Olimpije: Irgolič, Štok, Židan, M.Vončina (Englaro), Perica, Prelogar, Ubavič, 

Ameršek, Di.Vrabac (Ibranović), Pate, Da.Vrabac. 

3.4.5. Za jesensko slovo rekordna zmaga Olimpije 

 

Nogometaši Olimpije so sijajni jesenski bilanci dodali še eno privlačno igro in rekordno 

zmago. Olimpija je nastopila brez nekaterih poškodovanih igralcev, toda to se skoraj ni 

poznalo, igra je bila zares dobra in učinkovita, dirigiral pa ji je trikratni strelec in dvakratni 

asistent Dinko Vrabac. 

NK Olimpija : Bačka 6:0 (Ljubljana, 11.12.1988) 

Strelci: Di.Vrabac-3x, Vončina, Prelogar, Ubavič (vsi Olimpija) 

Postava NK Olimpije: Irgolič, Englaro (Podgajski), Židan, Vončina, Štok, Prelogar (Oblak), 

Ubavič, Ameršek, Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac 

 

 

 

Slika 51.   Nekatere izjave trenerjev in igralcev po tekmi (Delo, 12.12.1988) 
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Slika 52. Lestvica II. ZNL po 19. kolu (zadnje kolo v jesenskem delu prvenstva 1988/89), 

(Delo, 12.12.1988) 

 

 

 

Slika 53. Statistika uspešnosti Olimpije doma in na tujem po zadnjem jesenskem kolu 

sezone 88/89 (modri trak dela – najbolje ocenjen igralec, rdeči trak dela – 

najboljši strelec), (Delo, 13.12.1988) 
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3.4.6. Spomladanski del sezone 1988/89 

 

V derbiju kola so nogometaši Olimpije po dopadljivi igri, zlasti v drugem polčasu, premagali 

Šibenik z dvema goloma Zorana Ubaviča. Priložnosti za višjo zmago je bilo še veliko vendar 

so bili ljubljanski napadalci tudi nenatančni. 

NK Olimpija : Šibenik 2:0 (Ljubljana, 5.3.1989) 

Strelec: Ubavič-2x (Olimpija) 

Postava Olimpije: Mohor, Židan, Novak, Gliha (Vončina), Perica, Tešić, Ubavič, Ameršek, 

Englaro, Pate, Da.Vrabac. 

 

Izjavi po tekmi:  

 

Zoran Ubavič: » To je bila pomembna in prelomna tekma hkrati. Kljub težkemu terenu smo s 

presingom dokazali, da lahko v tej ligi premagamo vsako ekipo.« 

Gregor Židan: » Z zmago sem zelo zadovoljen in želel bi se zahvaliti gledalcem, ki so nas 

vneto spodbujali. Od sebe smo dali vse in upam, da bomo takšne borbene igre še ponovili.« 

 

 
 

 
 

Slika 54. Zoran Ubavič, strelec obeh golov  

v derbiju za Bežigradom  

(Delo, 6.3.1989) 

Slika 55. Lestvica II. ZNL po 21. kolu  

(Delo, 6.3.1989) 

 

3.4.7. V derbiju Olimpija izgubila po 11 metrovkah 

 

Olimpija je v oslabjeni postavi in z nekaterimi poškodovanimi igralci v derbiju ni blestela. 

Ljubljančani so napadali vseh devedeset minut, toda s skromnim uspehom. Ustvarili so si 

nekaj priložnosti, nasploh pa so bili nemočni in neučinkoviti. 

NK Olimpija : Proleter 0:0, 4:5 po 11-m (Ljubljana, 19.3.1989) 

Strelci: Pate, Ubavič, Podgajski, Da.Vrabac (vsi Olimpija) 
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Teljigović, Bucalo, Dubajić, Bošković, Šarčević (vsi Proleter) 

Postava Olimpije: Mohor, Podgajski, Novak, Englaro (Oblak), Perica, Tešić, Ubavič, 

Ameršek, M.Vončina (Stojanović), Pate, Da.Vrabac. 

Izjava po tekmi:  

Džoni Novak: »Res nismo imeli sreče. Sicer pa moštvo, ki zamudi take priložnosti, ne more 

zmagati. Vseeno ostajamo v boju za vrh. Sojenje je bilo dobro. 

 

 
 

Slika 56.   Lestvica II. ZNL po 23. kolu (Delo, 20.3.1989) 
 

3.4.8. Debitant glavni režiser zmage  

 

Nogometaši Olimpije so prekinili serijo nekaj slabših rezultatov z gladko zmago proti slabi 

Belasici, ki je bila vseskozi v podrejenem položaju. V ljubljanskem taboru so nov uspeh 

pričakovali, zato pa je presenetil Sandi Valentinčič, ki se je v svojem debiju v drugoligaški 

konkurenci vpisal med strelce, sodeloval pa je tudi pri preostalih dveh zadetkih in v finišu 

tekme zadel prečko. 

NK Olimpija : Belasica 3:0 (Ljubljana, 2.4.1989) 

Strelci: Da.Vrabac, Valentinčič, Ubavič (vsi Olimpija) 

Postava Olimpije: Mohor, Židan (Oblak), Novak, Valentinčič, Perica, Tešić (Ibranović), 

Ubavič, Ameršek, Englaro, Pate, Da.Vrabac. 

Izjavi po tekmi: 

Gregor Židan: »Po nekaj slabših tekmah nam ta zmaga veliko pomeni. V prvem polčasu je 

bilo težko, potem pa nam je s pressingom uspelo streti odpor gostov. Zmaga je zaslužena in 

mislim, da bi bila lahko še višja.« 

Sandi Valentinčič: »To je bil moj drugoligaški debi in moram priznati, da je bilo pred tekmo 

kar nekaj treme. Po drugi strani sem zelo težko zdržal tempo vseh devedeset minut. Z zmago 

sem zadovoljen, s svojo igro pa se bom moral vsako tekmo posebej potrjevati. Upam, da se 

bom utrdil v prvi ekipi. 
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Slika 57.   Odlična igra v napadu – Robert Englaro (Delo, 3.4.1989) 

 

 
 

Slika 58.   Lestvica II. ZNL po 25. kolu (Delo, 3.4.1989) 
 

3.4.9. Za Bežigradom odločil Ameršek 

 

Za Bežigradom je bil Beograd po napovedih težak tekmec. Olimpija je bila boljši tekmec 

tako, da je njena zmaga zaslužena. 

Trener Šoškič se je odločil za nekoliko drugačen razpored igralcev. Vlogi sta zamenjala 

Ameršek in Pate. Ameršek je kot prednji zvezni igralec dosegel zmagoviti gol. Po koncu 

tekme je prišlo celo do manjšega incidenta zaradi prerivanja igralcev med seboj. 

NK Olimpija : Beograd 3:2 (Ljubljana, 16.4.1989) 

Strelci: Tešić, Ubavič, Ameršek (vsi Olimpija) 

             Djurdević, Zelenović (Beograd) 

Postava Olimpije: Mohor, Novak, Židan (Podgajski), Valentinčič, Perica, Tešić (Englaro), 

Ubavič, Ameršek, Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac. 
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Izjavi po tekmi: 

Robert Englaro: »Zelo težka tekma, v kateri smo morali zmagati. Zmago smo si zaslužili, saj 

smo po vodstvu Beograda zbrali dovolj moči za preobrat.« 

Miško Jovičević: »Tekma je bila zelo kvalitetna. Nogomet je bil na prvoligaški ravni in 

Beograd se je pokazal kot zelo dober nasprotnik. 

V drugem polčasu smo prikazali našo staro jesensko formo tako, da smo nasprotnika z 

agresivno igro dobesedno zmleli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 59.   Lestvica II. ZNL po 27. kolu (Delo, 17.4.1989) 

 

 
 

Slika 60.   Napadalec Zoran Ubavič med dvema branilcama gostov (Delo, 17.4.1989) 
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3.4.10. Zmagoviti niz Olimpije za Bežigradom 

 

Nogometaši Olimpije so za Bežigradom nadaljevali zmagoviti niz tekem. To je bila sedma 

igra brez poraza zapored, s tem pa so se Ljublančani verjetno že znebili enega izmed 

tekmecev za prvo ligo. 

Olimpija je blestela, igra pa je bila na prvoligaški ravni. 

NK Olimpija : Kikinda 2:0 (Ljubljana, 21.5.1989) 

Strelca: Da.Vrabac, Židan (oba Olimpija) 

Postava Olimpije: Irgolič, Podgajski, Novak, Židan, Perica, Tešić, Ubavič, Ameršek, 

Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac.  

 

 
 

Slika 61.   Odlična igra Gregorja Židana proti Kikindi (Delo, 22.5.1989) 
 

3.4.11. Z zmago Olimpija ujela vodilna 

 

Oslabljena Olimpija je tekmo z Radničkim iz Kragujevca začela v silovitem ritmu, ki je po 

dobrih dvajsetih minutah zlomil nasprotnika. Po treh zadetkih pa je silovit ritem igre popustil, 

domači igralci so želeli pametno razporediti moči za nadaljevanje prvenstva. 

NK Olimpija : Radnički 3:1 (Ljubljana, 14.5.1989) 

Strelci: Židan, Ubavič, Englaro (vsi Olimpija) 

             Stašević (Radnički) 

Postava Olimpije: Irgolič, Novak, Židan, Valentinčič (Englaro), Podgajski, Bošnjak, Ubavič, 

Ameršek, Gliha, Pate, Da.Vrabac. 
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Slika 62.  Lestvica II. ZNL po 31. kolu  

(Delo, 15.5.1989) 

Slika 63. Lestvica II. ZNL po 33. kolu  

(Delo, 22.5.1989) 
 

3.4.12. Olimpija prevzela vodstvo na lestvici 

 

Ljubljančanom v prvem delu srečanja ni veliko uspevalo, nekaj je k temu prispevalo tudi 

razmočeno igrišče. 

Ker Olimpijina premoč ni bila konkretna, je trener Šoškić naredil pravi potezi in je kljub 

skromni izbiri na igrišče poslal rezervista Žitnika in Gliho. V njuni režiji je Olimpija dosegla 

oba gola in tako spremenila potek igre. Za prevzem vodstva na lestvici, se je Olimpiji dobro 

razpletlo tudi na preostalih tekmah, kjer so igrali neposredni tekmeci za vrh. 

NK Olimpija : Pelister 2:0 (Ljubljana, 31.5.1989) 

Strelca: Di.Vrabac, Ameršek (oba Olimpija) 

Postava Olimpije: Mohor, Podgajski (Gliha), Novak, Židan, Perica, Tešić, M.Vončina 

(Žitnik), Ameršek, Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac 

Izjava po tekmi: 

Miloš Šoškić: »V drugem polčasu so se fantje popravili, to je bila prava igra. To je bila ena 

težjih tekem doma. Nič še ni odločeno, ne smemo popustiti do konca prvenstva.« 

 

 
 

Slika 64.   Lestvica II. ZNL po 35. kolu (Delo, 1.6.1989) 
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3.4.13. Olimpija vse bližje prvi ligi 

 

Kakšnih trinajst tisoč navijačev Olimpije kljub zmagi ni dočakalo prvoligaške promocije. 

Tudi igralci Olimpije so v slačilnici dolgo časa čakali na ugodne vesti iz Dubrovnika in 

Zrenjanina, toda ni jih bilo. Treba je počakati do zadnjega kola. 

NK Olimpija : Mačva 1:0 (Ljubljana, 11.6.1989) 

Strelec: Pate (Olimpija) 

Postava Olimpije: Mohor, Židan, Novak, Gliha (Englaro), Bošnjak, Tešić, Ubavič (Žitnik), 

Ameršek, Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac. 

Izjava po tekmi: 

Miloš Šoškić: »Bilo je težko, nekaj takšnega sem tudi pričakoval. Ni lahko igrati pod veliko 

obremenitvijo, to se je v naši igri zelo poznalo. V zadnjem kolu je potrebno premagati Bačko, 

ne bomo prav nič kalkulirali z razpletom banjaluškega derbija.« 

 

 
 

Slika 65.   Veliko slavje za Bežigradom (Delo, 12.6.1989) 

 

 
 

Slika 66.   Lestvica II. ZNL po 37. kolu (Delo, 12.6.1989) 
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3.4.14. O usodi bodo vsi odločali sami 

 

Usoda Olimpije je še naprej v njenih rokah. Zmaga ali točka bi Ljubljančanom v vsakem 

primeru zagotavljala napredovanje v prvo ligo. V tem primeru bi Borac in Proleter v derbiju 

med seboj izbrala drugega prvoligaša. Olimpiji v derbiju najbolj ustreza zmaga Borca, kajti v 

tem primeru bi si lahko privoščila tudi poraz na gostovanju z Bačko. Najverjetneje je, da se bo 

vsako moštvo iz te trojice zanašalo predvsem na lastne sposobnosti. 

Bačka je za Olimpijo srečno moštvo, njen uspeh nad Koprom je Olimpijo sploh pripeljal v 

drugo ligo, jeseni so z njo dosegli najvišjo zmago (6 : 0), v zimskem prestopnem roku pa sta 

iz Bačke za Bežigrad prišla Tešić in Pisanjuk. 
 

3.4.15. Nogometaši Olimpije spet v prvoligaški konkurenci 

 

Nogometaši Olimpije so z dobro igro in zmago nad domačo enajsterico iz Bačke Palanke 

potrdili, da se zasluženo vračajo v prvoligaško konkurenco. Z zmago v gosteh so osvojili prvo 

mesto v drugi zvezni ligi. Slavje se je začelo že po zadnjem sodnikovem žvižgu na sredini 

igrišča. Ljubjanski igralci so se veselili skupaj z najbolj vnetimi domačimi pravimi ljubitelji 

nogometa in jim tudi razdelili svoje drese. 

Bačka : NK Olimpija 0:2 (Bačka Palanka, 18.6.1989) 

Strelca: Zirojević (avto gol), Ameršek (Olimpija) 

Postava Olimpije: Mohor, Židan, Novak, Gliha (Žitnik), Pisanjuk, Tešić, Ubavič (Englaro), 

Ameršek, Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac. 

 

 
 

Slika 67.   Lestvica II. ZNL po 38. kolu (zadnjem kolu sezone 1988/89), (Delo, 19.6.1989) 
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3.4.16. Vzpon nogometašev Olimpije se bo še nadaljeval 

 

Ljubitelji nogometa se seveda veselijo vrnitve Olimpije v prvoligaško konkurenco in 

poudarjajo moderen pristop k igri ter zaupanje v lasten kader. Anketiranci Dela tudi 

opozarjajo, da je to prava pot za uspeh, iz njihovih besed pa tudi veje optimizem, da Slovenija 

ne bo več na obrobju nogometnih dogajanj v državi. 

 

 
 

Slika 68.   Prof. Verdenik o uspehu Olimpije pri vrnitvi v I. ZNL (Delo, 20.6.1989) 

 

 
 

 
 

Slika 69. Nekdanji trener Olimpije 

Nedeljko Gugolj  

(Delo, 20.6.1989) 

Slika 70. Brane Oblak, nekdanji nogometaš 

in Rudi Zavrl predsednik NZS 

(Delo, 20.6.1989) 
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3.4.17. Za Bežigradom naj bi ostali vsi, napovedujejo se tudi okrepitve 

 

Z vsemi dosedanjimi dosedanjimi igralci se še niso sporazumeli glede novih pogodb toda 

zanesljivo je, da bodo za Bežigradom ostali vsi dosedanji ključni igralci. S klubom se je že 

sporazumel Dinko Vrabac, ki je imel privlačno ponudbo iz Avstrije. Predsednik kluba Ivan 

Zidar je vstrajal, da ima Olimpija lahko 22 igralcev s pogodbo, zato bo klub šesterico igralcev 

posodil slovenskim klubom, a bo nanje še računal. 

Izmed novincev se je z Olimpijo prvi sporazumel Spličan Ivo Šeparović, katerega zahteve 

niso bile pretirano visoke, saj računa, da bo naslednje leto odšel v tujino. Olimpija je tudi 

blizu sporazuma z Milonjo Djukićem iz Partizana. Računajo pa še na enega odličnega 

vratarja, prvi je kandidat Radović iz Čelika, drugi pa Marić iz Pelistra. 

Kar zadeva Komočarja je vse odvisno od Dinama, ki na tega igralca menda resno računa. 

3.4.18. Novinec pri Olimpiji kot velika okrepitev 

 

Novi nogometni prvoligaš Olimpija je v prestopnem roku dobila nekaj vidnih okrepitev. Prvo 

ime pa je vsekakor 24-letni Milonja Djukić, ki je prišel iz beograjskega Partizana. Zanj so se 

zanimali mnogi klubi, golgeter, ki je tresel prvoligaške mreže v dresih Partizana, Vojvodine in 

Sutjeske, se je vseeno odločil za Ljubljano. Že kot mladinca ga je v svoje vrste zvabil Partizan 

iz rodnega Titograda. 

Pri Partizanu se ni uveljavil, čeprav so ga stalno omenjali kot strelca najvišjega razreda. 

Zgodba je bila zapletena, saj je Partizan v ospredje forsiral igralce, ki jih je v tisti sezoni želel 

dobro prodati. S tem pa je bilo nekaterim perspektivnim mladim igralcem onemogočeno, da 

bi se dokazali. 

Vedel je, da je Olimpija odlična ekipa, ki ji manjka igralec njegovega kova. Olimpijo sta mu 

priporočila prijatelja in nekdanja igralca Olimpije Čalasan in Tomić. 

 

 
 

Slika 71.   Okrepitev Olimpije – Milonja Djukić (Delo, 15.7.1989) 
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3.5. Začetek prvoligaške sezone 1989/90 ( I. zvezne jugoslovanske 

nogometne lige) 

 

 
 

Slika 72.   Moštvo NK Olimpija pred začetkom prvoligaške sezone 1989/90 (Stare, A. 1989)  
 

3.5.1. Bežigrajska premiera se je dobro končala 

 

Najboljši jugoslovanski nogometaši so začeli 44. državno prvenstvo, nekoliko prej kot 

običajno, saj je ob zaključku sezone prihodnje leto, začetek svetovnega prvenstva. 

Začetek so s posebnim zanimanjem pričakali tudi ljubitelji nogometa v Sloveniji, saj se je 

Olimpija vrnila med prvoligaše in že takoj v prvi tekmi na domačem igrišču imela za 

nasprotnika enajsterico prvaka Vojvodine iz Novega Sada. 

Nogometaši Olimpije so na štartu prikazali vrhunsko predstavo in povsem zasenčili moštvo 

državnega prvaka. Ljubljančani niso izgubili drugoligaškega sijaja, ki so ga odlikovale igre 

najvišjega ritma in pomembne zmage, z okrepitvami pa so pridobili tudi v kombinatoriki. 

NK Olimpija : Vojvodina 2:0 (Ljubljana, 30.7.1989) 

Strelca: Djukić, Pate (oba Olimpija) 

Postava Olimpije: Marić, Židan, Novak, Zečević (Gliha), Perica, Tešić, Šeparović, Djukić, 

Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac. 

Izjavi po tekmi: 

Ivo Šeparović: »Zasluženo smo zmagali. Če bomo nadaljevali s takimi igrami, napovedujem 

boj za uvrstitve v vrhnji del lestvice.« 

Džoni Novak: »Stvari so jasne, vse smo povedali na igrišču. Odločila je naša velika želja po 

zmagi. Z Židanom sva imela veliko prostora in dobro sva se ujela z zveznimi igralci. 
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Slika 73.   Lestvica I. ZNL (1. kolo sezone 1989/90), (Delo, 31.7.1989) 
 

3.5.2. V Skopju Olimpija praznih rok z Vardarjem 

 

Nogometaši Olimpije so bili na prvem gostovanju v Skopju na pragu podviga, saj so vodili s 

3:2, ko je semafor kazal že 93. minuto. Toda Ljubljančani niso imeli sreče. Šest igralcev je 

dobilo rumeni karton, Ubavič tudi rdečega, sodnik je razveljavil Djukičev četrti gol. 

Olimpija je v Skopju zapustila odličen vtis, saj so domači navijači trepetali do zadnje 

enajstmetrovke. Domači igralci so bili na koncu srečnejši in premagali Olimpijo. 

Vardar : NK Olimpija 3 : 3, 8:7, po 11-m, (Skopje, 6.8.1989) 

Strelci: Simovski, Naumovski, Randjelović (vsi Vardar) 

             Di.Vrabac, Šeparović, Djukić (vsi Olimpija) 

Postava Olimpije: Marič (Mohor), Židan, Novak, Šeparović, Perica, Tešić (Gliha), Ubavič, 

Djukić, Di.Vrabac, Pate, Da.Vrabac. 

Izjavi po tekmi: 

Miloš Šoškić: »Mojim igralcem čestitam za igro. Oni niso izgubili tekme. Sodnik Avramovič 

s svojim pomočnikom Miloševičem sta dobila tekmo in obe točki podarila Vardarju. Takšno 

sojenje postavlja pod vprašaj regularnost našega nogometnega prvenstva. Ni bilo dovolj, da je 

razveljavil regularen gol, temveč je tekmo še podaljšal.« 

Milonja Djukić: »Tekmo smo igrali zelo dobro. Skopskim navijačem smo pokazali, da znamo 

igrati, toda proti nepravici se ne da.« 
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Slika 74.   Takratni trener Olimpije Miloš Šoškić (Delo, 12.8.1989) 
 

3.5.3. Dobra igra Olimpija za Bežigradom 

 

Nogometaši Olimpije so ponovno pokazali dobro igro in zasluženo premagali moštvo 

Željezničarja iz Sarajeva. 

Borbenost igralcev Olimpije preseneča vse nasprotnike. Nasprotnike presenečajo tudi s 

taktiko, njena branilca Novak in Židan velikokrat igrata kot napadalca.  

NK Olimpija : Željezničar 3 : 0 (Ljubljana, 13.8.1989) 

Strelci: Pate-2x, Di.Vrabac (oba Olimpija) 

Postava Olimpije: Mohor, Židan, Novak, Da.Vrabac, Perica, Tešić, Šeparović (Gliha), 

Ameršek (Zečević), Di.Vrabac, Pate, Djukić. 

 

 
 

Slika 75.   Lestvica I. ZNL po 3. kolu (Delo, 14.8.1989) 
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Slika 76. Ivo Šeparović v eni  

izmed lepih priložnosti  

(Delo, 14.8.1989) 

 

Slika 77. Eden najboljših ofenzivnih 

branilcev v takratni 

jugoslovanski prvi ligi 

 (Delo, 15.8.1989) 
 

3.5.4. Olimpija osvežitev prve zvezne nogometne lige 

 

Nedeljsko tekmo s Sarajevskim Željezničarjem je strokovno ocenil Nedeljko Gugolj, ki je 

devet let vodil ljubljanske nogometaše in lani rešil Željezničarja pred izpadom. 

Željezničar je ostal ljubljanskemu občinstvu velik dolžnik. Res, da je manjkalo nekaj 

standardnih igralcev prve postave, pa to ne sme biti opravičilo za bledo igro, saj mora imeti 

prvoligaško moštvo tudi kvalitetne rezervne igralce. Igra Olimpije, borbenost in pristop k 

izpolnjevanju nalog so bili vnovič na visoki ravni. 

Nogometaši Olimpije so s hitrimi akcijami, agresivnostjo in odločnostjo hitro razbili 

obrambni koncept igre Sarajevčanov, zato je prvi del tekme potekal na polovici gostov. 

V igri Olimpije je še precej rezerv. To je igra z veliko tekanja in sposobnimi igralci, ki lahko 

brez večjih težav igrajo na različnih igralnih položajih. Ljubljančani so ena redkih 

jugoslovanskih enajsteric, ki teži k modernemu nogometu, veliki borbenosti in pokrivanju 

prostora. 

Gugolj pravi, da razmerje moči v jugoslovanskem nogometu pozna razmeroma dobro zato 

trdi, da Olimpija po prikazani igri na začetku prvenstva sodi v zgornji del lestvice. Zaradi 

velike borbenosti vseh igralcev pa je ustrezno manj nihanj v igri, kar za naše razmere ni 

zanemarljiv podatek. Ekipa brez izrazitega zvezdnika, z vrsto izenačenih igralcev in za 

jugoslovanske razmere dokaj zahtevnim slogom igre predstavljajo novost v nogometni igri, 

kar pa je gotovo dobro za nadalnji razvoj nogometa na tem prostoru. 

3.5.5. Sijajna zmaga Olimpije nad Hajdukom 

 

Ljubljanski nogometaši so za Bežigradom pred 15000 gledalci prikazali vrhunsko igro. 

Olimpija je s taktično zelo domiselno in borbeno igro strla odpor Hajduka, ki je zlasti v 

drugem polčasu pokazal kar veliko, a še vedno premalo za vidnejši uspeh v Ljubljani. 

NK Olimpija : Hajduk 3:1 (Ljubljana, 27.8.1989) 

Strelci: Pate, Da.Vrabac, Djukić (vsi Olimpija) 

            Asanović (Hajduk) 

Postava Olimpije: Mohor, Židan, Novak, Da.Vrabac, Zečević, Tešić (Ubavič), Šeparović, 

Ameršek (Podgajski), Di.Vrabac, Pate, Djukić. 
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Slika 78.   Lestvica I. ZNL po 5. kolu (Delo, 28.8.1989) 
 

3.5.6. Prvi poraz Olimpije za Bežigradom 

 

Nogometaši Olimpije so v četrti tekmi za Bežigradom v tej sezoni prvič izgubili. Po streljanju 

11-m so bili boljši gostje iz Niša. Zaradi viroze v moštvu je Olimpija igrala precej oslabljena. 

Milonja Djukić je v rednem delu igre zgrešil 11-metrovko. 

NK Olimpija : Radnički 1:1, (po 11-m 1:4), (Ljubljana, 17.9.1989) 

Strelca: Zečević (Olimpija), Višnjić (Radnički) 

Postava Olimpije: Irgolič, Podgajski, Židan, Da.Vrabac, Perica, Zečević, Ubavič (Englaro), 

Čeh, Di.Vrabac, Pate, Djukić 

Izjavi po tekmi: 

Miloš Šoškić: »Nismo izkoristili zrelih priložnosti v rednem delu tekme in kazen je prišla. Ve 

se, da je v našem moštvu zadolžen za izvajanje 11-metrovk Jani Pate in za njim Dinko 

Vrabac. Ne razumem zakaj je strel z bele točke izvajal Milonja Djukić.« 

Zoran Ubavič: » Ne razumem, zakaj je enajstmetrovko izvajal Djukić, ko pa so za to 

zadolženi drugi igralci. Namesto dveh točk, smo ostali praznih rok.« 
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Slika 79.   Lestvica I. ZNL po 7. kolu (Delo, 18.9.1989) 
 

3.5.7. Z Olimpijo še računajte 

 

Nekdanji nogometaš Radničkega in Olimpije (soigralec Peleja, Beckenbauerja pri ameriškem 

Cosmosu) Vito Dimitrijević je podal nekaj svojih misli o tekmi za Bežigradom. 

Olimpija goji kombinatorno in lepo igro. Pred tekmo sem bil v niškem taboru in vsi so mislili, 

da bo Olimpija zaigrala grobo ter jih tako povsem onemogočila. Ljubljansko moštvo pa je 

igralo lepo igro in to igro dopuščalo tudi nasprotniku. To je bil nekoč tudi moj slog pri 

Radničkem, Olimpiji in Cosmosu. 

Na koncu sem bil vseeno malo razočaran. Olimpija, ki je bila boljši nasprotnik, je ostala brez 

točk. Toda takšne poraze sem nekoč doživljal tudi sam, sprejeti jih je treba kot sestavni del 

igre. 

Bežigrajskim navijačem pa bi rad rekel, da je z Olimpijo potrebno še računati. Igra igro, ki je 

na trenutke na vrhunski ravni. Mislim, da to zmore malo naših klubov. 

 

 

 

Slika 80.   Nekdanji igralec Olimpije Vito Dimitrijević (Delo, 19.9.1989) 
 

3.5.8. Olimpija tokrat v Banja Luki ni vzdržala 

 

Nogometaši Olimpije so se zelo dobro upirali Borcu iz Banja Luke, a so na koncu ostali 

praznih rok. Domačini so izkoristili eno izmed dveh velikih priložnosti in tekmo srečno 

dobili. 

Kljub porazu so nogometaši Olimpije v Banja Luki pustili dober vtis. Ubrali so taktiko, ki je 

nevtralizirala znano napadalno igro Borca na domačih tleh.  

Borac : NK Olimpija 1:0 (Banja Luka, 24.9.1989) 

Strelec: Miše (Borac) 

Postava Olimpije: Marić, Englaro, Židan, Šeparović, Perica, Tešić, Zečević, Čeh, Di.Vrabac, 

Pate, Djukić (Štok). 
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Slika 81.   Lestvica I. ZNL po 8. kolu (Delo, 25.9.1989) 

 

 

 

Slika 82. Statistika uspešnosti Olimpije po 1.polčasu in 2.polčasu po 8. kolu I. ZNL  

(modri trak dela – najbolje ocenjen igralec, rdeči trak dela – najboljši strelec), 

(Delo, 27.9.1989) 
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Slika 83. Nogometni klub LTH iz Škofje Loke se je ob šestdesetletnici obstoja v 

prijateljski tekmi pomeril z Olimpijo (september 1989), (osebni arhiv) 

3.5.9. Za Bežigradom poleg nogometa tudi neredi 

 

Poleg nogometa je lahko Ljubljanska publika spremljala tudi izgrede reških navijačev 

imenovanih »Armada«. To so bili večinoma mladi in tudi pijani navijači, pripadniki reškega 

kluba, ki so bili ob koncu prvega polčasa tako razgreti, da je morala posredovati policija. 

Nasilni so bili že med potjo, saj so poškodovali vlak, nato pa še enega izmed ljubljanskih 

lokalov. Ljubljanski pripadniki policije so z njimi hitro obračunali in potem je pozornost 

veljala le še nogometu. 

Olimpija je z Rijeko opravila brez večjih težav in tako prekinila nekoliko slabšo serijo zadnjih 

tekem. Poznala se je tudi odsotnost ključnih igralcev Olimpije, Novaka in Židana. Nasprotnik 

se je dobro upiral, a je po kakovosti kar precej zaostajal za Olimpijo. 

NK Olimpija : Rijeka 2:0 (Ljubljana, 1.10.1989) 

Strelca: Pate, Gliha (oba Olimpija) 

Postava Olimpije: Marić, Zečević, Englaro, Da.Vrabac, Perica, Tešić, Ubavič (Gliha), Čeh, 

Di.Vrabac, Pate, Šeparović. 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić: »Kot sem pričakoval, je bila Rijeka trd oreh. Olimpija je imela vseeno več od 

igre, ustvarila si je veliko priložnosti, od katerih smo realizirali dve.«  

Primož Gliha: »V igro smo šli z veliko željo po zmagi. Rezultat borbenosti je zmaga in upam, 

da bomo s prihodnjimi zmagami bližje vrhu lestvice.« 

Vladimir Lukarić, trener Rijeke: »Moji varovanci so igrali dobro. Dve napaki obrambe pa sta 

bili dovolj, da smo ostali brez točk. Čestitam Olimpiji za zmago in športno igro. 
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Slika 84. Igralec Rijeke Scoria in 

Ljubljančan Šeparović v dvoboju 

(Delo, 2.10.1989) 

Slika 85. Lestvica I. ZNL po 9. kolu 

(Delo, 2.10.1989) 

 

3.5.10. Olimpiji zasluženo točka v Titogradu 

 

Nogometaši Olimpije so bili v tretjem poskusu le uspešni tudi v streljanju enajstmetrovk. 

Tako so kronali kakovostno in lepo igro z Budučnostjo v Titogradu, kjer so malce 

nepričakovano naleteli na izjemno gostoljuben sprejem, saj je del navijačev navijal celo za 

Olimpijo. 

V Olimpijenem taboru so se pred tekmo neupravičeno bali nastopa v Titogradu, ne toliko 

zaradi moštva Budučnosti, kot zaradi publike na stadionu. Strah je bil neupravičen, saj je 

Olimpija na koncu dobila aplavz za dobro igro. Titograjčani so imeli tokrat res kaj za videti, 

Budučnost in Olimpija sta prikazali privlačno, kakovostno in nadpovprečno prvoligaško igro. 

To je bila ena boljših iger Olimpije v tem prvenstvu. Očitno se moštvo vrača v formo, s katero 

je navduševalo ob štartu. 

Budučnost : NK Olimpija 0:0, po 90 minutah (3:4, po 11-m), (Titograd, 8.10.1989) 

Strelci : z 11-m: Petrović, Dmitrović, Stanisavljević (vsi Budučnost) 

              Ubavič, Pate, Di.Vrabac, Podgajski (vsi Olimpija) 

Postava Olimpije: Marić, Englaro, Novak, Da.Vrabac, Perica, Tešić, Šeparović (Ubavič), 

Čeh, Di.Vrabac, Pate, Gliha (Podgajski). 

Izjavi po tekmi: 

Miloš Šoškić: »Mnogi so nas svarili pred gostovanjem v Titogradu, toda nogomet je bil tokrat 

pravi zaveznik prijateljstva. Gostitelji so nas izredno lepo sprejeli, končno pa se je tudi nam 

pri izvajanju enajstmetrovk nasmehnila sreča.« 

Mojas Radonjić, trener Budučnosti: »Obe enajsterici sta se zares trudili, zadnji niz uspehov 

Budučnosti pa je očitno tudi naš največji domet.« 
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Slika 86.   Lestvica I. ZNL po 10. kolu (Delo, 9.10.1989) 
 

3.5.11. Ponovna zmaga Olimpije za Bežigradom 

 

Nogometaši Olimpije so za Bežigradom uresničili napovedi in brez posebnih težav premagali 

Sarajevo, s tem so se povzpeli proti vrhu prvoligaške lestvice. Ljubljančani so v razburljivi 

tekmi zamudili priložnost za prepričljivejšo zmago, kajti nasprotnik iz Sarajeva je bil skoraj 

za razred slabši. 

NK Olimpija : Sarajevo 2:1 (Ljubljana, 15.10.1989) 

Strelci: Tešić-2x (Olimpija), Kuprešanim (Sarajevo) 

Postava Olimpije: Marić, Englaro, Novak, Da.Vrabac, Perica, Tešić, Šeparović (Podgajski), 

Čeh, Di.Vrabac, Pate, Djukić (Gliha). 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić: »Po zmagi nad Hajdukom je bila to naša najboljša predstava. Vsi igralci so se 

borili in si ustvarili veliko priložnosti. 

V finišu tekme smo malce tudi trepetali za zmago.« 

Mile Tešić: »Čista zmaga. Sarajevo je dobro moštvo, a mi smo še boljše.« 

Džoni Novak: »Znova so se pokazale naše slabosti v konici napada, saj bi morali borbene 

Sarajevčane premagati z višjim izidom.« 

Džemaladin Mušović, trener Sarajeva: »Olimpija je zasluženo osvojila obe točki. Ljubljančani 

so bili boljši zlasti pred odmorom. Sicer pa je bilo to pravo prvenstveno srečanje, dveh 

enakovrednih enajsteric. Pri Ljubljančanih me je navdušil branilec Džoni Novak, ki je izredno 

prodoren in borben. Ponovno je opozoril, da lahko računa na dres z državnim grbom. Posebne 

igralske vrline imata tudi Pate in Šeparović.« 
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Slika 87. Lestvica I. ZNL po 11. 

kolu (Delo, 16.10.1989) 

Slika 88. Komentar o igri Olimpije je podal  

dolgoletni športni novinar Franci Božič 

(Delo, 16.10.1989) 

 

 
 

Slika 89.   Komentar o igri Olimpije je podal nekdanji igralec Olimpije Branko Bošnjak  

                 (Delo, 17.10.1989) 
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Slika 90.   Komentar o igri Olimpije je podal igralec Džoni Novak (Delo, 7.11.1989) 
 

3.5.12. Olimpija je blestela tudi proti Crveni Zvezdi 

 

Tekma leta je za Bežigradom potolkla mnoge rekorde (18000 gledalcev), pomembnost derbija 

pa je za odtenek osiromašila samo igro. Kljub temu pa gledalci še zdaleč niso bili razočarani. 

Obe moštvi sta prikazali kakovostno igro, v kateri so bile daleč v ospredju obrambne naloge. 

Igra je bila zelo izenačena, Olimpija pa za odtenek boljša tako, da je točka dobljena po 

enajstmetrovkah zaslužena. 

Začetni udarec je izvedel priznani telovadec Miro Cerar, ki je bil po tekmi navdušen. Pohvalil 

je igralce Olimpije in tudi samo tekmo. 

Na tekmi je bilo tudi opaziti nekdanjega igralca Olimpije in reprezentanta Srečka Katanca, ki 

je prišel bodrit nekdanje soigralce v družbi trenerja Vujadina Boškova. 

NK Olimpija : Crvena Zvezda 1:1, po 90 minutah (7:6, po 11-m), 

(Ljubljana, 12.11.1989) 

Strelca: Di.Vrabac (Olimpija), Stošić (C.Zvezda) 

Postava Olimpije: Mohor, Židan, Novak, Dervić, Perica, Tešić, Englaro (Ubavič), Čeh, 

Di.Vrabac, Šeparović, Djukić (Gliha). 
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Slika 91.   Lestvica I. ZNL po 14. kolu (Delo, 13.11.1989) 
 

3.5.13. Olimpija igrala odlično, vendar izgubila 

 

Nogometaši Olimpije so v Maksimiru vse do 90.minute silovito napadali, da bi nadoknadili 

zaostanek iz prvega polčasa, toda izenačiti jim ni uspelo. Olimpija je na trenutke povsem 

zasenčila vodilno moštvo na lestvici vendar v končnici napada ni šlo, pa tudi Zagrebški vratar 

Ladič je branil v velikem slogu. Nasploh sta Dinamo in Olimpija prikazala privlačno 

predstavo, v kateri pa je poraženec pokazal več kot zmagovalec. 

Dinamo (Zagreb) : NK Olimpija 2:1 (Zagreb, 19.11.1989) 

Strelci: Z.Boban, Šuker (oba Dinamo), Djukić (Olimpija) 

Postava Olimpija: Mohor, Židan, Novak, Dervič, Perica, Tešić, Jermaniš, Čeh (Ubavič), 

Di.Vrabac, Šeparović (Gliha), Djukić. 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »V našem nogometu so mala in velika nogometna okolja. 

Večkrat je tako in tudi danes je bilo, da malim ni dovoljeno zmagati.« 

Josip Kuže, trener Dinama: »Z zmago smo lahko res zadovoljni, saj je bila Olimpija res 

odlična. Naša obramba je bila slaba, toda na srečo smo imeli vratarja Ladiča, Bobana ter 

Panadića, to pa je vse.« 

Ivo Šeparović: »Stalno igramo dobro, toda na gostovanjih izgubljamo. Videli ste, Dinamo je 

bil kot razbita vojska.« 
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Slika 92.   Lestvica I. ZNL po 15. kolu (Delo, 20.11.1989) 
 

3.5.14. Poraz Olimpije v Tuzli 

 

V 17. kolu prve zvezne lige je Olimpija gostovala in izgubila z moštvom Slobode. To je bila 

verjetno ena od slabših iger Olimpije. 

Poznala se je odsotnost treh ključnih igralcev, Da.Vrabca, Šeparovića in Amerška. Ni bilo 

tiste prave agresivne igre, s katero je Olimpija presenečala nasprotnike. 

Sloboda (Tuzla) : NK Olimpija 2:0 (Tuzla, 3.12.1989) 

Strelca: C.Milošević, Lukić (oba Sloboda) 

Postava Olimpije: Mohor, Englaro, Štok (Novak), Dervić, Perica, Tešić, Gliha, Zečević 

(Čeh), Di.Vrabac, Pate, Djukić. 
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Slika 93.   Komentar o igri Olimpije je podal igralec Primož Gliha (Delo, 5.12.1989) 
 

3.5.15. Olimpija še četrtič zapored izgubila 

 

Nogometaši Olimpije v igri z Vojvodino niso razočarali, saj so bili nasprotniku najmanj 

enakovredni, toda v zaključku tekme so doživeli še četrti poraz, ki jih je skoraj približal dnu 

lestvice. 

Ljubljančani niso igrali podrejene vloge, razočarali so v zaključnih akcijah, ki jim niso 

uspevale. Premoč v igri so si igralci Olimpije ustvarili z izredno borbeno igro, v kateri je bilo 

veliko » atletike «. Telesno slabo pripravljeni Novosadčani so bili na sredini igrišča slabši 

nasprotnik, imeli pa so srečo, da je vsaj obramba delovala razpoloženo. 

Vojvodina (Novi Sad) : NK Olimpija 3:1 (Novi Sad, 10.12.1989) 

Strelci: Dakić, Jokanović, Mihajlović ( vsi Vojvodina) 

             Di.Vrabac (Olimpija) 

Postava Olimpije: Marić, Židan, Novak, Šeparović, Perica, Tešić, Milošević (Englaro), Čeh, 

Di.Vrabac, Pate, Gliha. 
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Slika 94.   Lestvica I. ZNL po 18. kolu (Delo, 11.12.1989) 

 

 
 

Slika 95.   Komentar o igri Olimpije je podal igralec Jedinko Perica (Delo, 12.12.1989)  
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3.5.16. Po štirih porazih le zmaga Olimpije 

 

Po štirih zaporednih porazih so nogometaši Olimpije v zadnjem kolu jesenskega dela, končno 

le zmagali. Z Vardarjem niso imeli težkega dela, saj tako slabega moštva letos še ni bilo za 

Bežigradom. Ljubljančani niso blesteli, prikazali pa so solidno igro in zamudili priložnost za 

rekordno zmago. 

NK Olimpija : Vardar (Skopje) 3:0 (Ljubljana, 17.12.1989) 

Strelci: Gliha, Novak, Djukić (vsi Olimpija) 

Postava Olimpije: Marić, Židan, Novak, Da.Vrabac, Perica, Tešić (Čeh), Gliha (Englaro), 

Šeparović, Di.Vrabac, Pate, Djukić. 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Zasluženo smo premagali Vardar, ekipo z dolgim 

prvoligaškim statusom. Po prikazani igri, bi lahko zmagali še z višjim izidom. Če ocenjujem 

dosedanje prvenstvo v celoti, sem z igro svojih varovancev zadovoljen, nisem pa zadovoljen z 

bilanco točk. Upam, da bomo v spomladanskem delu prvenstva učinkovitejši. Zahvaljujem se 

našim zvestim gledalcem.« 

Gregor Židan: »Dokazali smo, da ob požrtvovalni igri celega moštva zlahka zmagujemo. 

Škoda, da smo naredili nekaj nepredvidenih spodrsljajev v preteklih tekmah. Po današnje 

porazu je Vardar najresnejši kandidat za izpad iz I. lige.« 

Mile Tešić: »Vardar je pokazal malo nogometnega znanja, zato bi bil poraz gostov lahko še 

višji. Mi smo igrali borbeno.« 

Andon Dončevski, trener Vardarja: »Olimpija je zmagala zasluženo. Moram pa reči, da smo 

po nepotrebnem prejeli toliko zadetkov. Volja, želja in pa tudi tehnično dovršen nogomet so 

bile odlike Bežigrajčanov. Prav neverjetno je, da tako solidna ekipa ni na lestvici uvrščena 

mnogo višje. Posebno sta me navdušila oba hitra ljubljanska branilca Židan in Novak. 

Ljubljanski nogometaši imajo še veliko prihodnost. Vardar je moštvo po znanju omejenih 

igralcev. Še nismo izgubili upanja na obstanek.« 

 

 
 

Slika 96. Lestvica I. ZNL po 19. kolu (zadnje kolo v jesenskem delu sezone 1989/90), 

(Delo, 18.12.1989) 
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Slika 97. Komentar o igri Olimpije v zadnjem kolu jesenskega dela je podal nekdanji 

igralec Olimpije Vladan Mladenović (Delo, 19.12.1989) 
 

3.5.17. Spomladanski del prvenstva sezone 1989/90 

 

V 22. kolu I. zvezne nogometne lige so ljublanski nogometaši kljub porazu s Hajdukom v 

Splitu pustili dober vtis. Dobro so se borili, na koncu pa morali priznati premoč gostiteljem. 

Igra Olimpije je bila odprta, večji del tekme so bili enakovreden tekmec Hajduku, toda znova 

so ostali praznih rok. Podobno kot v nekaterih prejšnih gostovanjih so popustili v zaključku 

tekme. 

Hajduk (Split) : NK Olimpija 3: 1 (Split, 4.3.1990) 

Strelci: Jarni, Čelić, Asanović (vsi Hajduk) 

            Tešić (Olimpija) 

Postava Olimpije: Mohor, Židan, Novak, Štrbac, Perica, Tešić, Gliha, Čeh, Di.Vrabac, 

Englaro (Pate), Djukić. 

Izjavi po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »V končnici tekem, našim igralcem popusti zbranost. Tudi 

tokrat je bilo, žal, tako. Hajduku čestitam za zmago. Menim, da je zmagovalca odločila večja 

izkušenost.« 

Drago Čelić, igralec Hajduka: »Dosegli smo pomembno zmago, ki nam je v veliko oporo pred 

tekmo s C. Zvezdo v Beogradu. Olimpija je igrala dobro. Najbolj sta me navdušila Djukić in 

Novak. Menim, da bo Olimpija vsem v prvenstvu trd oreh. Želim jim veliko uspeha. 
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Slika 98.   Lestvica I. ZNL po 22. kolu (Delo, 5.3.1990) 

 

 
 

Slika 99. Komentar o igri Olimpije je podal nekdanji igralec Hajduka in jugoslovanski 

reprezentant Ivica Šurjak (Delo, 6.3.1990) 
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3.5.18. Polom Partizana za Bežigradom 

 

Nogometaši Olimpije so v 23. kolu prve zvezne nogometne lige proti Partizanu, dosegli 

rekordno zmago v letošnjem prvenstvu. Številni gledalcin za Bežigradom pa so videli 

najboljšo igro Ljubljančanov po vrnitvi v prvoligaško konkurenco. 

Ljubljančanom se je končno obrestovala napadalna igra, velika želja po zmagi, kvalitete 

posameznikov, združene v kolektivni igri. Z vrnitvijo Šeparovića je bila vrzel na sredini 

igrišča zapolnjena, ofenzivna branilca Novak in Židan pa sta imela v napadu veliko prostora. 

NK Olimpija : Partizan (Beograd) 5:1 (Ljubljana, 11.3.1990) 

Strelci: Novak, Di.Vrabac-2x, Čeh, Djukić (vsi Olimpija), M.Djurovski (Partizan) 

Postava Olimpije: Mohor, Židan, Novak, Da.Vrabac, Perica (Podgajski), Tešić, Gliha, Čeh, 

Di.Vrabac, Šeparović (Englaro), Djukić. 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Pričakoval sem zmago nad Partizanom, vendar ne tako 

visoko. Pohvaliti moram prav vse igralce za odlično igro in borbenost. Menim, da je Džoni 

Novak dokazal, da igra vse bolje in je najboljši jugoslovanski branilec.« 

Džoni Novak, najboljši igralec tekme: »Mislim, da rezultat pove vse. Prevladovali smo v vseh 

elementih igre, razen takoj na začetku tekme. Olimpija je igrala odlično tako, da je rezultat 

kar pravi odraz dogajanja na igrišču.« 

Milko Djurovski, kapetan Partizana: »Do 25. minute smo bili boljši od domačih, nato pa nas 

je zaustavil sodnik. Obrnil je igro in rezultat v korist Olimpije in tako odločil tekmo že v 

prvem delu. Izključil pa me je zaradi prigovarjanja in ker sem pač Milko Djurovski, sem 

moral predčasno iz igre. Ne vem pa do kdaj, bodo sodniki sodili tako slabo in vedno 

kaznovali le iste igralce.« 

 

 
 

Slika 100.   Lestvica I. ZNL po 23. kolu (Delo, 12.3.1990) 
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Slika 101. Komentar o igri Olimpije je podal nekdanji igralec Olimpije in Partizana 

Radosav Bečejac (Delo, 13.3.1990) 

 

 
 

Slika 102. Statistika uspešnosti Olimpije doma in na tujem po 24. kolu I. ZNL 

(modri trak dela – najbolje ocenjen igralec, rdeči trak dela – najboljši strelec), 

(Delo, 20.3.1990) 
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3.5.19. Za Bežigradom razburljiv finiš 

 

Ob dežju in razmočenem terenu sta se Olimpija in Borac skoraj več kot uro borila za zmago. 

Olimpiji je kazalo slabo, saj njeni igralci niso našli poti skozi obrambo Borca. Toda v zadnje 

pol ure se je odprlo in štirje goli Olimpije zapored, nato pa še tolažilni za Borac. 

NK Olimpija : Borac (Banja Luka) 4:1 (Ljubljana, 25.3.1990) 

Strelci: Gliha, Djukić, Pate, Da.Vrabac (vsi Olimpija) 

             Buvač (Borac) 

Postava Olimpije: Mohor, Židan (Englaro), Novak, Da.Vrabac, Zečević, Tešić (Pate), Gliha, 

Ameršek, Di.Vrabac, Čeh, Djukić. 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »V prvem delu smo igrali raztrgano, v nadaljevanju pa v 

svojem slogu in zasluženo zmagali. Za nas je to zelo pomembna zmaga, saj smo jo osvojili 

proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek.« 

Džoni Novak: »To je bila prava kvalifikacijska tekma. Borac je bil dober, a mi še boljši. Spet 

smo težko načeli nasprotnikovo mrežo. Po prvem zadetku pa je šlo lažje.« 

Peter Ameršek: »Po daljši odsotnosti je zame današnja zmaga prava nagrada. S to zmago smo 

se rešili izpada in sedaj računamo na višjo uvrstitev.« 

Primož Gliha: »Srečen sem, ker sem prvi načel mrežo Borca in pripomogel k zmagi.« 

Stanko Poklepović, trener Borca: »Ljubljančani so zasluženo osvojili obe točki, čeprav 

menim, da nas je sodnik oškodoval za najstrožjo kazen. Žal mi je, da je prišlo do kratke 

prekinitve tekme in da so morali naši navijači zapustiti teren.« 

 

 
 

Slika 103.   Lestvica I. ZNL po 25. kolu (Delo, 26.3.1990) 
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3.5.20. Olimpija izgubila po enajstmetrovkah 

 

Nogometaši Rijeke in Olimpije so ob idealnih razmerah na Kantridi prikazali povprečno igro. 

Še zlasti so razočarali domači igralci, ki so očitno še naprej v krizi, nič boljši pa niso bili niti 

Ljubljančani. Igralci Olimpije so igrali vse preveč obrambno, da bi lahko računali na uspeh. 

Odločale so enajstmetrovke, kjer se je izkazal domači vratar Gabrič. 

Rijeka : NK Olimpija 0:0, 3:2 po 11-m (Rijeka, 1.4.1990) 

Strelci: z 11-m, Vešević, Vujić, Stipić (vsi Rijeka) 

             Di.Vrabac, Zečević (Olimpija) 

Postava Olimpije: Mohor, Englaro (Podgajski), Novak, Šeparović, Zečević, Tešić, Čeh, 

Ameršek, Di.Vrabac, Pate, Djukić. 

Izjavi po tekmi: 

Vladimir Lukarić, trener Rijeke: »Olimpija je za nas tradicionalno neugodna. Ljubljančani so 

za v obrambi igrali zares odlično in nas onemogočili. Naši igralci so veliko hoteli, a malo 

naredili. S točko moramo biti povsem zadovoljni.« 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Igra se pozablja, rezultat ostaja. Bili smo boljši in blizu 

zmagi, a že četrtič ostajamo brez točke. Rijeka je bila srečnejša, nimam nobenih pripomb.« 

 

 
 

Slika 104.   Lestvica I. ZNL po 26. kolu (Delo, 2.4.1990) 
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3.5.21. Nova zmaga Olimpije za Bežigradom 

 

Ljubljančani so nasprotnika povsem zasenčili, pri čemer so prikazali visok ritem igre inveliko 

kombinatorike. Seveda so bile najbolj natančne kombinacije v igri otežene, zaradi 

razmočenega igrišča. Olimpija je igrala kolektivno, glede na razmere morda tudi preveč. 

Trener Šoškič je skoval pametno taktiko, igralce pa je znal že po tradiciji motivirati. Olimpija 

torej vzdržuje značilno igro, katere značilnost je agresivna igra v obrambi in kombinatorna 

igra v napadu. 

NK Olimpija : Budučnost (Titograd) 3:1 (Ljubljana, 8.4.1990) 

Strelci: Pate-2x, Djukić (oba Olimpija) 

             Mugoša (Budučnost) 

Postava Olimpije: Mohor, Šeparović, Novak, Da.Vrabac, Zečević, Tešić (Jermaniš), Gliha 

(Podgajski), Čeh, Di.Vrabac, Pate, Djukić. 

Izjavi po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: » Osvojili smo dve zelo pomembni točki, predvsem za mirno 

nadaljevanje. Malce smo se bali te tekme, nekaj zaradi dobre uvrstitve Budučnosti, nekaj 

zaradi težkega in neugodnega igrišča, na katerem se je lažje braniti kot napadati.« 

Darko Mugoša, strelec gola za Budučnost: »Menim, da je rezultat malce previsok v korist 

Olimpije, ki je sicer povsem zasluženo zmagala. Izpostavil bi Janija Pateta, ki je igral 

učinkovito in Djukića, ki je s svojim gibanjem in prodornostjo vnesel v našo obrambo precej 

težav. Naša glavna in stalna pomanjkljivost pa je neučinkovitost v napadu, kar se je pokazalo 

tudi za Bežigradom. 

 

 
 

 
 

Slika 105. Napadalec Olimpije  

Milonja Djukić  

(Delo, 9.4.1990)  

Slika 106. Lestvica I. ZNL po 27. kolu  

(Delo, 9.4.1990)  
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Slika 107.   Komentar o igri Olimpije je podal nekdanji igralec Olimpije Vukadin Lalović  

                   (Delo, 10.4.1990) 
 

3.5.22. Olimpija se je Crveni Zvezdi dobro upirala 

 

Nogometaši Olimpije proti Crveni Zvezdi niso igrali slabo v polju, za ugodnejši izid pa so 

igrali premalo ofenzivno. Na sredini igrišča so uspešno zaustavljali graditelje igre C.Zvezde, 

Prosinečkega, Stojkovića in Savičevića, pogrešali pa smo bolj napadalno in agresivno igro 

Ljubljančanov v napadu. Žoga ni potovala od nog do nog, premalo je bilo pravih pritiskov na 

vrata nasprotnika. 

Crvena Zvezda (Beograd) : NK Olimpija 2:0 (Beograd, 29.4.1990) 

Strelca: Stojković, Pančev (C.Zvezda) 

Postava Olimpije: Marić, Židan, Štok, Štrbac, Perica, Tešić, Jermaniš, Ameršek (Šeparović), 

Di.Vrabac, Pate, Englaro. 
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Slika 108.   Lestvica I. ZNL po 31. kolu (Delo, 30.4.1990) 
 

3.5.23. Velika zmaga Olimpije nad zagrebškim Dinamom 

 

Nogometaši Olimpije so v razburljivi igri povsem nadigrali moštvo Dinama. Dinamo je za 

Bežigradom pustil zelo povprečen vtis tako, da ni dvoma, da zagrebško moštvo še ni zrelo za 

naslov prvaka. Olimpija je v tej tekmi veliko več hotela kot Dinamo, toda zdi se, da je tudi 

igralno zelo napredovala.  

NK Olimpija : Dinamo (Zagreb) 3:0 (Ljubljana, 6.5.1990) 

Strelci: Židan-2x, Di.Vrabac (Olimpija) 

Postava Olimpije: Marić, Židan, Novak, Štrbac (Englaro), Perica, Tešić (Zečević), Jermaniš, 

Munjaković, Di.Vrabac, Pate, Djukić. 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Skozi vso prvenstvo so se vsi igralci pošteno borili. Z 

rutinirano igro smo dokazali, da sodimo med prvoligaše. Zmaga proti Dinamu je še en dokaz 

več, da postaja Olimpija prava prvoligaška ekipa.« 

Josip Kuže, trener Dinama: »To je bila za nas odločilna tekma, v kateri pa so nas Ljubljančani 

povsem zasenčili in zasluženo visoko zmagali. Menim, da je odločil prvi gol Židana, po 

katerem je lahko Olimpija povsem razvila svojo igro. Bili smo brez rešitev, igrali smo daleč 

pod ravnijo ekipe.« 

Gregor Židan, strelec dveh golov: »Šli smo na vse ali nič. Borbena igra se nam je obrestovala. 

Srečen sem, da sem zabil dva gola in tako Dinamu kot Olimpiji pokazal, da je treba z menoj 

najresneje računati. Rad bi še naprej ostal pri Olimpiji, vendar resno razmišljam o odhodu, če 

vodstvo Olimpije ne bo izpolnilo vseh mojih zahtev.« 

Džoni Novak: »Za nas je bila to pomembna zmaga, saj smo si tako zagotovili prvoligaški 

status za naslednjo sezono. Ker smo bili oslabljeni, je zmaga proti Dinamu še toliko bolj 

dragocenejša.« 

Davor Šuker, napadalec Dinama: »Za vse skupaj smo si krivi le sami, sami smo zapravili 

naslov prvaka. Tudi danes smo za visok poraz krivi sami, ne sodnik, ne kdo drug. Olimpija 

nas je zasenčila in tekma s Crveno Zvezdo bo žal le gola formalnost.« 
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Slika 109.   Lestvica I. ZNL po 32. kolu (Delo, 7.5.1990) 

 

 
 

Slika 110.   Komentar o igri Olimpije je podal trener Miloš Šoškić (Delo, 8.5.1990) 
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3.5.24. Prvi točki Olimpije z gostovanj 

 

Šele na zadnjem gostovanju v prvenstvu je Olimpiji uspel podvig. V Subotici so zares zaigrali 

dobro in ambicijozno, ter zasenčili domačine. Čeprav je Spartak že vodil z dvema goloma 

razlike, je Olimpiji uspel preobrat. 

Spartak : NK Olimpija 2:3 (Subotica, 13.5.1990) 

Strelci: Milovanović, Arsić (Spartak) 

             Zečevič, Di.Vrabac, Djukić (Olimpija) 

Postava Olimpije: Marić, Židan, Novak, Munjaković, Perica, Tešić (Štok), Englaro, Ameršek 

(Zečević), Di.Vrabac, Pate, Djukić. 

 

 
 

Slika 111.   Lestvica I. ZNL po 33. kolu (Delo, 14.5.1990) 
 

3.5.25. Za slovo vrhunska predstava 

 

Končano je 44. povojno državno nogometno prvenstvo. Prvak je postalo moštvo beograjske 

Crvene Zvezde, ligo pa zapuščata skopski Vardar in mostarski Velež. Nogometaši Olimpije, 

povratniki v ligi, so si z zmago v zadnjem kolu nad Slobodo zagotovili 8. mesto, kar je zelo 

lep uspeh. 

Nogometaši Olimpije so tudi ob slovesu od navijačev uprizorili vrhunsko predstavo. Glede na 

igro in priložnosti pa bi bil lahko izid še veliko višji. Prav vsi igralci so zaigrali angažirano, 

kakovost igre pa je bila prav tako na solidni ravni. 

NK Olimpija : Sloboda (Tuzla) 2:0 (Ljubljana, 16.5.1990) 

Strelca: Šeparović, Di.Vrabac 

Postava Olimpije: Marić, Židan, Novak, Munjaković (Tešić), Perica, Zečević, Šeparović, 

Englaro, Di.Vrabac, Pate, Djukić. 

Izjavi po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Mislim, da smo se dostojno poslovili od naših zvesth 

navijačev. Današnja zmaga je bila krona naših dobrih nogometnih predstav v tem prvenstvu. 

Ta ekipa zmore še več, z nekaj več športne sreče bi dosegli še boljšo uvrstitev. Še enkrat 

čestitam vsem igralcem za angažirano igro skozi celo prvenstvo.« 
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Radomir Jovičić, trener Slobode: »Olimpija je imela več motivov in je vedela kaj hoče. 

Zmaga Bežigrajčanov je zaslužena. Po moji oceni igra Olimpija modern in dovršen nogomet, 

moštvo je homogeno in kakovostno. Posebej sta me navdušila oba hitra branilca Novak in 

Židan.« 

 
 

Slika 112.   Lestvica I. ZNL po 34. kolu (zadnjem kolu sezone 1989/90), (Delo, 17.5.1990) 

 

 
 

Slika 113. Statistika uspešnosti Olimpije doma in na tujem po 34. kolu I. ZNL,  

po končanem prvenstvu sezone 1989/90 (modri trak dela – najbolje ocenjen 

igralec, rdeči trak dela – najboljši strelec), (Delo, 18.5.1990) 
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Slika 114.   Komentar o igri Olimpije je podal mladi nogometni trener Brane Elsner ml.  

                   (Delo, 18.5.1990) 
 

3.5.26. Igra prvoligašev v senci nacionalnih strasti 

 

Kot večina zadnjh prvoligaških prvenstev se je tudi zadnje končalo z negotovostjo v zvezi z 

eno izmed končnih odločitev, pa tudi z nerešenimi problemi v zvezi z »zgodovinsko« tekmo v 

Maksimiru, ki je sploh ni bilo. Nekateri spremljevalci prvoligaških dogodkov so menili, da 

lahko »enajstmetrovke« rešijo jugoslovansko prvenstvo, toda očitno je drugače. Zadeve se 

celo zaostrujejo tako, da je vprašljivo, če je sploh smiselno nadaljevati s tem »cirkusom«. 

Ob zadnjem prvenstvu so se tako lahko že skoraj vsi prepričali, da incidenti na naših stadionih 

pravzaprav nimajo nobene zveze z nogometom ter, da je dinamična in strastna igra pred 

desettisoči gledalci idealna kulisa za mednacionalne spopade. 

Med zagrebško in beograjsko »strastjo« ni niti najmanjšega soglasja o vzroku za incident, 

oboji krivijo nasprotni tabor. Pri tem bo seveda tudi ostalo. Znano je tudi kako sporne so bile 

vselej odločitve nogometnih teles, pa naj gre za tista pod okriljem NZJ ali ligaških združenj. 

Igra, ki so jo letos prikazali prvoligaši v tem prvenstvu, je seveda povsem v ozadju afer in 

incidentov. In to kljub temu, da gre za sezono, ki je potekala tik pred svetovnim prvenstvom.  

Crvena Zvezda in Dinamo sta bila v tem prvenstvu razred zase. Vsak izmed njiju je imel 

svoje adute, na koncu pa se je pokazalo, da so bili Zvezdini močnejši. Zmago Crvene Zvezde 
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je bilo pričakovati z večjo verjetnostjo kot Dinamovo, kajti beograjsko moštvo je bilo 

favorizirano zunaj igrišč. Zvezdin status favorita je težko dokazati z argumenti, toda dobremu 

opazovalcu in poznavalcu tudi v tem prvenstvu ni moglo uiti, da beograjski nogometni gigant 

v nobeni tekmi niti slučajno ni mogel biti oškodovan. Dinamovo ime pač ni tako »ugledno«, 

da Zagrebčanov kakšen sodnik ne bi upal »okrasti«, celo v kakšnem provincijskem mestu. 

V zvezi z veličino in močjo naših najboljših klubov pa velja omeniti še to, da je Crvena 

Zvezda iz okolja, ki ima v tej državi večino. Na drugi strani pa je svoje »veliko« ime vnovčil 

tudi Partizan. Drugi Beograjski klub, ki bi po prikazani igri sodil nižje.  

Vrstni red vseh drugih moštev je nekako realen, razlike v kakovosti niso bile velike. Izjema je 

bil le Vardar, ki je imel daleč najslabši igralski kader. 

V Ljubljani se je mudilo več menedžerjev in klubskih predstavnikov, med katerimi je bilo 

največ zanimanja za Olimpijina ofenzivna branilca Gregorja Židana in Džonija Novaka. Za 

enega ali oba se zanimajo vsa moštva velike četverice. 

Predsednika Olimpije Ivana Zidarja sta obiskala Hajdukova direktorja Jerković in Reić ( v 

spremstvu znanega trenerja Ivića), zanimal pa ju je Novak. Olimpija skuša Spličane in tudi 

druge odgnati z astronomsko ceno. Sicer pa je neuradna formulacija takšna, da Novak ni 

naprodaj, o Židanu pa se je mogoče pogajati. 

Na seznamu želja Olimpije sta Koprčan Benedejčič in povratnik Komočar, ki je član Dinama. 

Mohor naj bi prav tako zapustil Olimpijo, prvi kandidat za njegovo menjavo pa je Varvodić 

(Spartak), kajti Rečan Gabrić naj bi bil predrag. Če bo odšel tudi napadalec Djukić, pa bi ga 

utegnil zamenjati Golubica iz Čelika. 

3.5.27. Najboljši posamezniki so zasenčili Olimpijin kolektiv 

 

Nogometaši Olimpije so v zadnji prvoligaški sezoni kot novinci osvojili 8.mesto, le dvakrat 

(leta 1971 in 1983) so bili za mesto višje, leta 1966 pa so pristali na istem mestu. Za novince 

v ligi naj bi bila to sanjska uvrstitev, toda očitno je, da so si Ljubljančani zaslužili še višjo. 

Igrali so zanesljivo bolje kot za 8. mesto, nekako realno je bilo 6. mesto. 

Olimpija je imela v tej sezoni zares močan igralski kolektiv, v katerem skoraj ni bilo šibke 

točke, zelo solidna pa je bila tudi zasedba na klopi. Že prvi prvoligaški nastopi so pokazali, da 

je imela Olimpija v tej sezoni eno najmočnejših jugoslovanskih moštev. 

In tako se je zgodilo, da so se bolj kot moštvo uveljavili Olimpijini posamezniki, Novak, 

Židan, Di.Vrabac, Da.Vrabac, Čeh in še nekateri so presenetili jugoslovansko nogometno 

javnost, nič manj pa tudi nogometne menedžerje. Olimpijini igralci so danes med najbolj 

iskanimi igralci med domačimi in tudi tujimi klubi. 

Za Židana in Novaka se potegujejo vsi klubi velike četverice, drugi nanju zaradi visoke 

odškodnine ne morejo niti pomisliti. Olimpijo je v tem obdobju čakalo veliko pričakovanje 

nove sezone, predvsem pa negotovost v zvezi z igralskim kadrom. Z nezadovoljnimi igralci 

bo težko uresničiti cilje, prav tako pa ne s preveč oslabljenim moštvom. 

3.5.28. Olimpija pričela priprave za prvenstvo 

 

Olimpija je uvodne priprave začela v Mokricah, kjer se je zbralo le šestnajst igralcev, Marić, 

Di.Vrabac, Da.Vrabac, Perica, Tešić, Šeparović, Ameršek, Pate, Čeh, Gliha, Štok, Podgajski, 

Zečević, Jermaniš, Milošević, Lorger, to so igralci Olimpije, ki so trenutno na pripravah, kjer 

bodo predvidoma trenirali do konca junija. 

Tem igralcem naj bi se pridružili še Komočar (Dinamo), Varvodić (Spartak), ter Benedejčič iz 

Kopra. Vse kaže, da bo v Ljubljano prišel še Bosiljčić (Sloboda, T. Užice). 

Iz Olimpije so odšli Djukić (Trabzon Sport, Francija), Židan (Dinamo, Zagreb), Mohor in 

Munjaković sta prosta igralca, Primož Gliha je zaprosil za izpisnico, doma pa je ostal mladi 



 

84  

reprezentant Džoni Novak, zaradi nejasnega položaja (odhod v JLA ali v Partizan, Beograd). 

Robert Englaro pa je na pripravah z olimpijsko reprezentanco. 

Ljubljančani so trenirali dvakrat dnevno pod vodstvom prvega trenerja Miloša Šoškića, 

pomočnika Jovičeviča, ter kondicijskega trenerja Franca Kosija. Dopoldan je v ospredju 

predvsem telesna pripravljenost, popoldan pa vadba z žogo ter taktika. Vratarju Mariću naj bi 

se priključil drugi golman Varvodić, kasneje pa še tretji vratar Škodlar. 

V različnih kombinacijah za prihod za Bežigrad sta še igralca Dinama, Nedeljko Topić in 

Dražen Boban, ker je mogoče prestopni rok »umetno« podaljšati. Pripravam v Mokricah so se 

Olimpiji pridružili še igralca Slovana, Protega in Milinović, iz JLA pa se je pred dnevi vrnil 

Miha Vončina. 

 

3.6. Začetek I. zvezne jugoslovanske nogometne lige (sezona 1990/91) 

3.6.1. Za Bežigradom odločil debitant Topić 

 

Nogometaši Olimpije so v novo prvenstvo štartali s skromno zmago nad Osijekom. 

Ljubljančani niso blesteli, toda z zelo spremenjenim moštvom so pvsem zasluženo zmagali. 

Olimpija je kar srečno zmagala, povprečni Osijek pa jih je kar precej utrudil. Trener Šoškič je 

moral kar precej spremeniti igro. Predvsem ne more več računati na udare z branilskih 

položajev, pa tudi igra ni več tako agresivna kot je bila. Olimpijino moštvo je v tej sezoni kar 

precej spremenjeno tako, da je potrebno računati še na čas, ki je potreben, da se moštvo uigra. 

NK Olimpija : Osijek 1:0 (Ljubljana, 5.8.1990) 

Strelec: Topić (Olimpija) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Lorger, Bosiljčić, Zečević, Tešić (Komočar), 

Šeparović, Čeh, Di.Vrabac, Pate, Topić. 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Igralci Osijeka so tudi tokrat dokazali, da so za nas neugoden 

nasprotnik. Tekma je bila kvalitetna in zanimiva. Imeli smo več od igre in tudi zasluženo 

zmagali.« 

Tomaž Lorger, Olimpija: »Zadovoljen sem z zmago, sojenjem, posebej pa s svojo igro. Na 

začetku sem imel malo treme, potem pa iz minute v minuto igral zanesljiveje. Žal sem moral 

zaradi poškodbe predčasno z igrišča.« 

Ivica Grnja, trener Osijeka: »Videli ste sami, bili smo povsem enakovreden nasprotnik 

gostiteljem. Imeli smo številne priložnosti, vendar nismo nobene izkoristili. Žal smo v tem 

trenutku brez pravih napadalcev, saj so tisti, ki so v prejšni sezoni zabijali gole odšli v druge 

klube. Čestitam Olimpiji za zmago.« 

Zoran Varvodić, vratar Olimpije: »Bila je to prava prvenstvena tekma. Želeli smo si prvih 

točk, v takšnem položaju pa je vedno težko igrati. Gostje so se z nami enakovredno kosali, 

bili pa smo ravno toliko boljši kot kaže rezultat.« 

3.6.2. Kljub zmagi zaskrbljenost in spremembe 

 

Olimpijin trener Miloš Šoškić je po zmagi nad Osijekom žarel od zadovoljstva in hvalil svoje 

fante, toda očitno je videl tudi veliko slabosti. Zaradi tega je napovedal kar nekaj sprememb v 

postavi in igri Olimpije. 

Olimpija je imela na tej tekmi dobre in slabe posameznike, povprečnih ni bilo. Če bi bilo 

možno potem bi trener zamenjal vsaj pet igralcev. Toda na koncu se je vse srečno razpletlo, 

zato pa bo strokovni štab Olimpije še nakaj časa iskal »idealno« moštvo. Naloga nikakor ne 
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bo lahka, saj so kakovostne razlike med igralci zelo majhne, zato so možne tudi napake, ki pa 

imajo v široki izbiri igralcev večkrat velik odmev. 

Šoškičev pomočnik Božidar Jovičević, pa je po tekmi najbolj hvalil mladega novinca v ekipi 

Tomaža Lorgerja, za katerega pravi, da bo še zelo napredoval v igri. Na vrata prvega moštva 

pa zelo resno trka Dražen Boban, ki igra v zvezni vrsti, kot strelec pa je nevarnejši od Čeha in 

Tešića. 

Trener Šoškić upa, da bo imel na naslednjih tekmah pri sestavi moštva več sreče, predvsem pa 

to, da bo v moštvu veliko več razpoloženih igralcev kot na začetku prvenstva. 

3.6.3. Za Bežigradom srečna zmaga Olimpije 

 

Nogometaši Olimpije so v derbiju s Hajdukom že po 27. minutah vodili s prednostjo dveh 

zadetkov, toda na koncu pa vendarle trepetali za zmago. Olimpija z igro ni blestela, Hajduk je 

bil večji del tekme boljši, Ljubljančani pa so srečno zmagali. 

Zmaga Ljubljančanov je zelo pomembna in dragocena, toda očitno je, da problemi Olimpije 

ostajajo. Olimpija je izgubila značilno »agresijo« v igri, težko pa je spremeniti način igranja, 

da bi tehtnico nagnila na svojo stran. Olimpija je premalo zares igrala, veliko več se je 

branila. Pri Olimpiji je spet najbolj »škripalo« v zvezni vrsti, v kateri določeni igralci premalo 

znajo, drugi pa premalo tečejo. Olimpija bo morala v nadaljevanju popraviti igro, če bo želela 

obdržati svoje zveste navijače. 

NK Olimpija : Hajduk (Split) 2:1 (Ljubljana, 19.8.1990) 

Strelci: Šeparović, Pate (oba Olimpija) 

             Miše (Hajduk) 

Postava Olimpije: Varvodić, Milošević, Lorger, Bosiljčić, Zečević, Tešić, Šeparović, 

Ameršek (Perica), Di.Vrabac, Pate (Jermaniš), Komočar. 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Pri igralcih je bilo čutiti željo po zmagi, kar je odločilo 

tekmo. Igralci so dali vse od sebe zato smo še bolj veseli točk, proti močnemu Hajduku. Zdaj 

bomo tudi nekoliko lažje zadihali.« 

Luka Peruzović, trener Hajduka: »Ponovili smo slabosti iz prejšnih tekem, bili neučinkoviti v 

napadu in ostali praznih rok. Mislim, da je bil Olimpiji nekoliko naklonjen sodnik. Sedaj nas 

čakajo kar tri gostovanja in bo potrebno igrati veliko bolje kot v Ljubljani.« 

Vlado Milošević, Olimpija: »Mislim, da sem kar dobro ustavil reprezentanta Jarnija tako, da 

sem s svojim nastopom zadovoljen. Pomembni točki nam bosta v nadaljevanju prvenstva 

veliko pomenili.« 

Alen Bokšić, Hajduk: »Mislim, da smo z igro povsem zadovoljili in da se nam obetajo tudi 

boljši nastopi v prihodnjih kolih. Po petih, šestih priložnostih, ki jih nismo izkoristili, smo tudi 

tokrat zmago izpustili iz rok.« 

Tomaž Lorger, Olimpija: »V kvalitetni prvenstveni tekmi smo zasluženo osvojili točki, kar je 

najpomembnejše. Zadovoljen sem tudi s svojo igro.« 

Robert Jarni, Hajduk: »Imeli smo več priložnosti od domačih, vendar jih kot v preteklih treh 

kolih nismo izkoristili. Olimpija je zmagala zasluženo in ji želim še mnogo uspeha v 

prvenstvu. 
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Slika 

115. 

Ivo Šeparović (»splitski Schuster«), 

nekoč igralec splitskega Hajduka 

sedaj pa ljubljanske Olimpije  

(Delo, 18.8.1990) 

Slika 116. Lestvica I. ZNL po 3. kolu 

(Delo, 20.8.1990) 

 

 

 
 

Slika 117. Dinko Vrabac, igralec Olimpije (v sezoni 1989/90 najboljši strelec in igralec 

Olimpije) in športni novinar Dela, Franci Božič (Delo, 21.8.1990) 
 



 

87  

3.6.4. Zmaga Olimpije na gostovanju v Subotici 

 

Nogometaši Olimpije so bili tudi tokrat boljši od Spartaka na njegovem igrišču. Z zmago so 

pripravili manjše presenečenje, po igri pa so točki povsem zaslužili. Domačini so letos že 

drugič zapored pred domačimi gledalci odšli z igrišča sklonjenih glav. Olimpija se je 

osredotočila predvsem na nasprotne napade, izsilila več kotov, dva pa izkoristila za zmago. 

Na koncu tekme so domači navijači goste z igrišča pospremili z aplavzom. 

Spartak (Subotica) : NK Olimpija 0:2 (Subotica, 26.8.1990) 

Strelci: Gliha, Di.Vrabac (oba Olimpija) 

Postava Olimpije: Varvodić, Milošević, Lorger, Bosiljčić, Zečević, Šeparović, Gliha, 

Di.Vrabac, Jermaniš, Komočar (Topić). 

 

 
 

Slika 118.   Lestvica I. ZNL po 4. kolu (Delo, 27.8.1990) 
 

3.6.5. Veliko razočaranje za Bežigradom 

 

Olimpijini navijači ne pomnijo, da bi kakšen nasprotnik za Bežigradom v zadnjem desetletju 

dosegel tri gole in z igro povsem zasenčil domače moštvo. Uspeh v prejšnem kolu v Subotici, 

je uspaval Olimpijine nogometaše, ki jih ni bilo moč prepoznati. 

Taktika ljubljanskega moštva je bila slaba, enajst igralcev je ves čas igralo na zelo velikem 

prostoru, kar je bilo v igri z dinamičnim nasprotnikom pogubno. Olimpija praktično ni imela 

zvezne vrste, od tod najbrž vsi problemi v konici napada in obrambi. 

NK Olimpija : Sloboda (Tuzla) 1:3 (Ljubljana, 2.9.1990) 

Strelci: Komočar (Olimpija) 

            Milošević, Beširević, Mrkić (Sloboda) 

Postava Olimpije: Varvodić, Milošević (Da.Vrabac), Lorger, Bosiljčić, Zečević, Čeh, 

Šeparović, Gliha, Di.Vrabac, Jermaniš (Topić), Komočar. 
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Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Igralci so igrali nerazumljivo slabo in neodgovorno tako, da 

so gostje popolnoma zasluženo odnesli točki iz Ljubljane.« 

Tomaž Lorger, Olimpija: »Celotno moštvo je po zmagi proti Spartaku padlo v formi, vendar 

si kljub temu ne bi smeli dovoliti tako slabe igre. Gostje so imeli preveč prostora po celem 

igrišču, mi pa smo tokrat ostali brez igre.« 

Mitar Lukić, Sloboda: »Tekma je bila zelo korektna, prava prvenstvena. Odločil je drugi del, 

v katerem smo prevzeli sredino igrišča in tako Olimpiji onemogočili razviti njeno igro.« 

 

 
 

Slika 119.   Lestvica I. ZNL po 5. kolu (Delo, 3.9.1990) 
 

3.6.6. Dobra igra Olimpije na Marakani 

 

Nogometaši Crvene Zvezde, ki jih kmalu čaka štart v tekmovanju za pokal evropskih 

prvakov, so v prvih petih kolih državnega prvenstva kot za šalo premagovali nasprotnike 

doma in v gosteh. V generalki za evropski štart pa so imeli z Olimpijo veliko težav. Šele v 

zadnjem delu tekme, so po veliki smoli Ljubljančanov dosegli zmagoviti gol. 

Reprezentančna Zvezdina peterica, Prosinečki, Stošić, Pančev, Savičević in Binić, ni 

preplašila ljubljanskih igralcev, ki so na beograjski »Marakani« prikazali vrhunsko igro.  

Crvena Zvezda je res večji del tekme napadala proti vratom odličnega ljubljanskega vratarja 

Varvodića, ki je branil brez napake. Ko je samo za trenutek popustila zbranost Olimpijine 

obrambe, je to moštvo Crvene Zvezde znalo kaznovati in točki sta ostali v Beogradu. 

Crvena Zvezda (Beograd) : NK Olimpija 2:1 (Beograd, 16.9.1990) 

Strelci: Pančev, Savičevič (oba Crvena Zvezda) 

            Di.Vrabac (Olimpija) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Da.Vrabac, Bosiljčić, Zečević, Šeparović 

(Topić), Čeh, Da.Vrabac, Tešić, Boban. 
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Izjavi po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Le kaj imamo od dobre igre, za rezultat gre in mi smo ga 

imeli v rokah do nekaj minut pred koncem tekme. Crvena Zvezda je brez dvoma naše 

najboljše moštvo, toda ni čisto neranljiva.« 

Ljupko Petrović, trener Crvene Zvezde: »Pričakoval sem več, seveda od mojih. Olimpija je 

bila sijajna, če bi na vseh gostovanjih igrala tako dobro, bi dobila več tekem. Hvala Olimpiji, 

ki nas je opozorila na nekatere slabosti še pred evropskim štartom.« 

 

 
 

Slika 120. Zvezdnik Crvene Zvezde Robert Prosinečki v prodoru, ob njem odlični branilec 

Olimpije Alfred Jermaniš (Delo, 17.9.1990) 

 

 
 

Slika 121.   Lestvica I. ZNL po 6. kolu (Delo, 17.9.1990) 
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Slika 122. Statistika obiska gledalcev na prvoligaških stadionih po 8. kolu I. ZNL 

(modri trak dela – najbolje ocenjen igralec, rdeči trak dela – najboljši strelec), 

(Delo, 2.10.1990) 
 

3.6.7. Olimpija doma izgubila po enajstmetrovkah 

 

V 9. kolu prve zvezne nogometne lige je ljubljanskim nogometašem spodrsnilo za 

Bežigradom v dvoboju z Radničkim iz Niša. Olimpija je tokrat zaigrala res borbeno, občasno 

tudi s pravim presingom, toda to ni bilo dovolj za zmago. Spet je bilo v igri premalo znanja, 

preveč napak, na koncu pa tudi premalo sreče. Ljubljančani so zadetek dobili po zaporednih 

napakah cele vrste igralcev, nato pa več kot eno uro napadali za izenačenje. Olimpija bi do 

zmage lahko prišla le z »igro«, te pa je bilo malo, premalo. V igro v napadu bi se moralo 

vključevati več igralcev. Takšnih igralcev pa Olimpija trenutno nima. Vsi igralci iz branilske 

ali zvezne vrste so premalo aktivni ali pa premalo znajo. Delni izjemi sta Pate in Tešić, Boban 

je premalo »konkreten.« Samo z dvema pravima zveznima igralcema pa Olimpija seveda ne 

more gladko dobivati tekem doma, tudi če se igralci še tako borijo. 

NK Olimpija : Radnički (Niš) 1:1, po 90.minutah (4:5 po 11-m), 

(Ljubljana, 30.9.1990) 

Strelca: Šeparović (Olimpija) 

             Stojiljković (Radnički) 

Postava Olimpije: Varvodić, Jermaniš, Milošević, Da.Vrabac, Zečević, Čeh (Komočar), 

Šeparović, Boban (Gliha), Di.Vrabac, Pate, Tešić. 
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Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Igrali smo boljše kot proti Slobodi, imeli tudi nekaj izjemnih 

priložnosti, vendar to na žalost ni bilo dovolj. Pokopala nas je neučinkovitost, izvajanje 

enajstmetrovk pa je nepredvidljivo.« 

Slobodan Halilović, trener Radničkega: »Zadovoljen sem z osvojeno točko, ubrali smo 

primerno taktiko proti agresivni Olimpiji. Izkoristili smo svojo priložnost, bili nevarni v 

nasprotnih napadih in se dokaj uspešno branili.« 

Dinko Vrabac, kapetan Olimpije: »Spet smo na domačem igrišču izgubili po zmagi v gosteh, 

kar nikakor ne bi smelo postati pravilo. Gostje so igrali zrelo, čvrsto, po vodstvu pa so se še 

bolj zaprli. Lahko jim le čestitam za osvojeno točko.« 

 

 
 

Slika 123.   Igralec Olimpije, Dinko Vrabac v napadu proti ekipi Radničkega  

                   (Delo, 1.10.1990) 

 

 
 

Slika 124.   Lestvica I. ZNL po 9. kolu (Delo, 1.10.1990) 
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3.6.8. Zmaga Olimpije v zaključku tekme 

 

Po dveh bežigrajskih ničlah se je pošteno zamajal stolček Olimpijinega trenerja Miloša 

Šoškiča, ki ima sicer veliko zaslug, da klub ne životari v medrepubliški ligi. 

Po dobri uri igranja z Vojvodino je kazalo na ponoven poraz za Bežigradom. Nato pa je sledil 

preobrat v zadnjih minutah tekme. Trije goli Olimpije in evforija na bežigrajskih tribunah. 

NK Olimpija : Vojvodina (Novi Sad) 4:2 (Ljubljana, 14.10.1990) 

Strelci: Pate, Di.Vrabac, Tešić, Gliha (vsi Olimpija) 

            Hajdić, Perović ( oba Vojvodina) 

Postava Olimpije: Varvodić, Jermaniš, Lorger (Da.Vrabac), Bosiljčić, Zečević, Čeh, 

Šeparović (Topić), Tešić, Di.Vrabac, Pate, Gliha 

 

 
 

Slika 125.   Napadalec Olimpije Tešić, v eni izmed akcij za Bežigradom (Delo, 15.10.1990) 

 

 
 

Slika 126.   Lestvica I. ZNL po 11. kolu (Delo, 15.10.1990) 
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3.6.9. Lepa predstava Olimpije za Bežigradom 

 

Za Bežigradom je vseh devedeset minut močno deževalo, toda na stadionu se je vendarle 

zbralo 2500 najbolj zvestih navijačev Olimpije. Mnogi so bili premočeni do kože, toda ni jim 

bilo žal. Videli so najboljšo predstavo Olimpije v jesenskem delu prvenstva. Junak tekme je 

bil mladi olimpijski reprezentant Robert Englaro, ki je malo pred koncem tekme dosegel 

zmagoviti gol. 

Ritem igre v prvem polčasu je bil izredno hiter, gostje pa so bili tako zaposleni z obrambo, da 

skoraj niso mogli pomisliti na resnejši napad. 

Siloviti tempo igre je utrudil tudi Olimpijine igralce, ki so v začetku drugega polčasa vidno 

popustili, igrali pa so vse bolj previdno. Nič čudnega, saj je znano, da je Budučnost najbolj 

premeteno moštvo v ligi. Njeni igralci znajo uspavati nasprotnika, se potuhniti in nato 

nepričakovano silovito udariti v nasprotnih napadih. 

NK Olimpija : Budučnost (Titograd) 2:1 (Ljubljana, 21.10.1990) 

Strelci: Gliha, Englaro (oba Olimpija) 

             Saveljić (Budučnost) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro (Podgajski), Štok, Da.Vrabac, Zečević, Čeh, Milošević 

(Vončina), Tešić, Di.Vrabac, Pate, Gliha. 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »V izjemno težkih razmerah so naši igralci pokazali veliko 

volje, borbenosti tako, da sem z igro kot seveda s točkama zadovoljen. Spet pa smo prejeli 

zadetek po predložku s strani, kar kaže na našo največjo slabost v obrambi.« 

Primož Gliha: »Menim, da sem s tem, ko sem igral z zlomljenim nosom, nekaterim marsikaj 

dokazal. Igrali smo dobro, borbeno, proti sicer neugodnim gostom, ki so kljub porazu z igro 

zadovoljili.« 

Silvester Štok: »Menim, da je bila igra v prvem polčasu najboljša v tem prvenstvu in da smo 

tudi v nadaljevanju igrali solidno. Zmagali smo zasluženo, zmaga pa bi bila lahko še višja. 

Budučnost je igrala korektno.« 

Jani Pate: » Prikazali smo letos najboljšo igro proti močni Budučnosti, ki je zasluženo v vrhu 

lestvice. Odločilno je bilo to, da smo imeli na izjemno težkem igrišču moči tudi v drugem 

polčasu, ko je bilo odločilno.« 

 

 
 

Slika 127.   Robert Englaro, junak srečanja za Bežigradom (Delo, 22.10.1990) 
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Slika 128.   Lestvica I. ZNL po 12. kolu (Delo, 22.10.1990) 
 

3.6.10. V Mostarju Olimpija brez možnosti 

 

Nogometaši Olimpije so v Mostarju nastopili brez prvega vratarja Zorana Varvodiča, ki se je 

poškodoval na zadnjem treningu. Toda verjetno se tudi z njim, Olimpiji proti razigranemu 

Veležu, ne bi godilo dosti bolje. Ljubljančani so bili večji del tekme v podrejenem položaju. 

Olimpija je v Mostarju prikazala eno svojih najslabših iger in je zasluženo doživela peti 

prvenstveni poraz. Taktika Ljubljančanov je slonela na hitrih protinapadih. Takšen način igre 

pa se v Mostarju ni obnesel. Zgodnje vodstvo domačih v tretji minuti, je popolnoma zmedlo 

igralce Olimpije, ki se potem nikakor niso zbrali in jim ni uspelo izvesti nobene povezane 

akcije. V drugem polčasu je bilo nekoliko bolje, vendar tretji gol Gudelja je znova omrtvil 

Olimpijino igro. 

Velež (Mostar) : NK Olimpija 3:1 (Mostar, 4.11.1990) 

Strelci: Gudelj-2x, Kodro (oba Velež) 

             Tešić (Olimpija) 

Postava Olimpije: Marić, Englaro, Štok, Bosiljčić, Zečević (Podgajski), Čeh, Šeparović, 

Tešić, Di.Vrabac, Pate, Gliha (Milošević). 
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Slika 129.   Lestvica I. ZNL po 13. kolu (Delo, 5.11.1990) 
 

3.6.11. Za Bežigradom vlada negotovost 

 

Za Bežigradom je ta teden vladalo »izredno stanje«, igralci Olimpije so v sredo in četrtek 

štrajkali, ker jim obubožani klub zaradi blokade računa ni izplačal že davno osvojenih premij 

in plač. 

Tudi petkov trening se je začel s sestankom, na katerega je prišel predsednik Ivan Zidar, 

»Kdor noče, mu ni treba igrati, za nedeljo potrebujem prave borce, ki lahko dobijo to tekmo. 

Moramo jo dobiti, šele potem lahko računamo na kakšen denar«, je dejal predsednik 

Olimpije, potem, ko se je seznanil s problemi igralcev, ki so vse bolj podobni delavskim, 

nekateri niti za hrano nimajo več. 

Sporazum je bil hitro sklenjen, toda v zraku je ostalo tudi nekaj dvomov, lahko pride do 

»puča« šele na tekmi. To bi bil seveda poraz, ki bi lahko spodnesel trenerja Šoškića, s katerim 

bi bili zadovoljni predvsem igralci, ki ne igrajo. Tako kot v tovarnah, jih je preveč. Do denarja 

pa je mogoče priti tudi z zmanjšanjem števila igralcev. 

3.6.12. Nogometaši Olimpije z veliko želje do zmage 

 

Kakovost igre Olimpije proti Rijeki ni bila na visokem nivoju. Igralcem se je poznalo, da niso 

povsem pripravljeni. Nekateri ključni in najbolj ustvarjalni igralci tudi niso bili razpoloženi. 

Gledalci so kljub vsemu spremljali razburljivo, borbeno in do konca negotovo tekmo. 

NK Olimpija : Rijeka 2:1 (Ljubljana, 18.11.1990) 

Strelci: Gliha, Da.Vrabac (Olimpija) 

             Komljenović (Rijeka) 

Postava Olimpije: Marić, Jermaniš, Milošević (Komočar), Da.Vrabac, Zečević, Čeh, 

Šeparović, Tešić, Di.Vrabac, Pate (Boban), Gliha. 
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Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Odmor nam vsekakor ni koristil, kar se je pokazalo v naši 

igri. Zopet smo prvi prejeli zadetek, vendar smo kljub slabi in raztrgani igri, osvojili 

pomembni točki.« 

Vladimir Lukarić, trener Rijeke: »Dobro smo se upirali solidni Olimpiji, ki je pač svoje 

priložnosti znala izkoristiti, vendar tudi mi z igro nismo razočarali. V nadaljevanju prvenstva 

nas čaka še težje delo.« 

Goran Marić, vratar Olimpije: »Morali smo zmagati, zato smo igrali slabo, vendar z 

borbenostjo in vztrajnostjo prišli do zmage. To je bila ena od najtežjih tekem jesenskega 

dela.«  

 
 

Slika 130.   Damir Vrabac, gol za odločitev proti Rijeki (Delo, 19.11.1990) 

 

 
 

Slika 131.   Lestvica I. ZNL po 14. kolu (Delo, 19.11.1990) 
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3.6.13. Za Bežigradom poraz Olimpije 

 

Za Bežigradom razočaranje in zgodovinski poraz nogometašev Olimpije s Partizanom. Do te 

tekme, še nobenemu izmed moštev velike četverice ni uspelo premagati Olimpije za 

Bežigradom potem, ko se je ljubljanski prvoligaš lani vrnil v prvoligaško konkurenco. To je 

bil zaslužen poraz. Olimpija je bila v tekmi s Partizanom skoraj nemočna. Partizan je po 

polomu v Milanu zaigral zelo navdahnjeno, beograjski igralci pa so zlasti blesteli s sijajno 

tehniko. Ljubljančani so v tem pogledu kar precej zaostajali, so pa igrali zelo borbeno. Eno od 

glavnih vlog v obrambi Partizana, je odigral tudi Slovenec v beograjskem moštvu, Izolan 

Darko Milanič. 

NK Olimpija : Partizan 0:1 (Ljubljana, 2.12.1990) 

Strelec: Djurdjević (Partizan) 

Postava Olimpije: Varvodić, Jermaniš, Štok, Da.Vrabac, Zečević, Čeh, Šeparović, Tešić, 

Di.Vrabac (Boban), Milošević (Vončina), Gliha. 

Izjave po tekmi: 

Miloš Šoškić, trener Olimpije: »Kdor prvi premaga nasprotnega vratarja, ponavadi zmaga in 

prav to se je tokrat zgodilo za Bežigradom. Ko je padel zadetek, je Jermaniš zapustil svoje 

igralno mesto, kar ne bi smel narediti.« 

Miloš Milutinović, trener Partizana: »Zadovoljen sem tako z zmago, kot z igro, zlasti še po 

visokem porazu v Milanu. Menim, da je bil po nepotrebnem izključen Milanič, kajti prekršek 

nad Vrabcem ni bil nameren. Za nas je najpomembnejše, da obdržimo formo.« 

Darko Milanič, branilec Partizana: »Žal mi je predvsem zaradi prekrška in izključitve, menim 

pa, da je sodnik pri tem storil napako. V težki tekmi smo proti solidni Olimpiji zasluženo 

zmagali.« 

Aleš Čeh, Olimpija: »Priložnosti tudi tokrat nismo izkoristili, Partizan pa je prvi dosegel 

odločilni zadetek in z dobro igro prednost znal tudi obdržati.« 

 

 
 

Slika 132. Napadalec Olimpije Primož Gliha, v borbi z reprezentantom in igralcem 

Partizana Vujadinom Stanojkovićem (Delo, 3.12.1990) 
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Slika 133. Napadalec Olimpije, Primož Gliha 

in vratar Partizana Goran 

Pandurović (Delo, 3.12.1990) 

Slika 134. Lestvica I. ZNL po  

15. kolu  

(Delo, 3.12.1990) 
 

3.6.14. Poraz Olimpije v Zagrebu 

 

Nogometaši Olimpije so v Maksimiru vzdržali le en polčas, po golu v 49. minuti pa se je 

začel polom. Ljubljančani niso igrali slabo, spet pa so bile usodne napake v obrambi. Dinamo 

ni blestel, seveda pa so izkušeni zagrebški igralci znali kaznovati napake Olimpije. 

Olimpija je doživela svoj četrti poraz, ki jih je pripeljal v boj za obstanek. Vendar pa igra 

Olimpije v Zagrebu daje nekaj upanja za boljše nadaljevanje spomladi. 

Dinamo (Zagreb) : NK Olimpija 3:0 (Zagreb, 16.12.1990) 

Strelci: Šuker, Z.Boban, Mladenović ( vsi Dinamo) 

Postava Olimpije: Varvodić, Jermaniš, Lorger, Da.Vrabac, Zečević, Čeh, Šeparović 

(Komočar), Tešić, Topić, Pate (D.Boban). 

 
 

 
 

Slika 135. Jani Pate se je po poškodbi 

vrnil v moštvo Olimpije 

(Delo, 15.12.1990)   

Slika 136. Lestvica I. ZNL po 18. kolu 

(Delo, 17.12.1990) 



 

99  

 
 

Slika 137. Statistika obiska gledalcev na prvoligaških stadionih po 18. kolu I. ZNL, 

zadnjem kolu v jesenskem delu prvenstva (modri trak dela – najbolje ocenjen 

igralec, rdeči trak dela – najboljši strelec), (Delo, 18.12.1990) 
 

3.6.15. Odhaja glavni trener Olimpije, Miloš Šoškić 

 

Na tiskovni konferenci NK Olimpije ob zaključku jesenskega dela prvenstva (decembra 

1990), so sporočili, da se pri edinem slovenskem prvoligašu obetajo nekatere spremembe, 

tako v strokovno-kadrovskem (trener, igralci), kot tudi v organizacijskem smislu. 

Od prvega moštva se poslavlja glavni trener in vodja strokovnega štaba Miloš Šoškić, ki je bil 

na tem mestu tri leta. Odločitev o njegovem odstopu pa mora potrditi še IO kluba, ki naj bi 

zasedal v nekaj dneh. 

Tako je mesto prvega trenerja Olimpije odprto, v kombinaciji je kar nekaj trenerjev. Eden 

izmed resnejših kandidatov kot kaže je Slobodan Dogandžić (Sloboda,Titove Užice). 

Strokovno vodstvo Olimpije je glede na materialne in kadrovske zahteve kluba, sestavilo tudi 

seznam igralcev, ki naj bi imeli proste roke, Ameršek, Topić, Štok, Podgajski in Perica. Na 

seznamu želja za prihodnjo sezono pa so naslednji igralci, Udovič (Svoboda), Cvikl (Rudar 

Velenje), Poznić (Maribor), Protega in Milinović (oba Slovan), ter Judež in Vidovič (oba 

Ljubljana). 



 

100  

3.6.16. Pred spomladanskim prvenstvom še negotovost pri Olimpiji 

 

Nogometaši Olimpije so se zaradi slabega vremena vrnili v obmorsko bazo v Poreču. 

Nesoglasja v ekipi naj bi se pomirila. Teden dni pred prvoligaškim štartom položaj pa le ni 

spodbuden, Olimpijina igra je zelo povprečna. 

Prvo prijateljsko tekmo na pripravah so odigrali z bosanskim ligašem Slogo iz Doboja (izid 

1:1, strelec za Olimpijo je bil Englaro), ta tekma je potekala na peščenem igrišču, kajti 

razmere na travnatem igrišču so bile tudi ob morju nemogoče za igro. 

Drugo tekmo so igrali z Slobodo (Titove Užice) na terenu, ki ga pričakujejo na prvi tekmi v 

prvenstvu z Osijekom. Tudi druga prijateljska tekma se je končala z enakim rezultatom (1:1, 

strelec za Olimpijo je bil Tešić). 

Novi trener ljubjanske Olimpije Slobodan Dogandžić pa je v skrbeh zaradi igre moštva. 

Največ težav je v zvezni vrsti, preskušali so več inačic v moštvu, toda pravega uspeha ni bilo. 

Najbolj se pozna, ker ne igra glavni organizator igre Jani Pate, ki še ne bo pripravljen za prvo 

tekmo v Osijeku. 

Do nedeljskega štarta Olimpija ne bo več igrala prijateljskih tekem, če pa bodo razmere 

dovoljevale, se bosta do prvenstva pomerila le še prva in druga ekipa Olimpije. 

 

 
 

Slika 138.   Novi trener Olimpije, Slobodan Dogandžić (Delo, 11.2.1991) 
 

3.6.17. Velik poraz Olimpije v Osijeku 

 

Nogometaši Olimpije so na uvodno tekmo spomladanskega dela prvenstva odpotovali z 

velikimi načrti, toda v Osijeku so po tradiciji doživeli neuspeh. Moštvo Osijeka je igralo 

dobro in z borbrno igro na zasneženem igrišču povsem zasenčili Ljubljančane. 

Olimpija v Osijeku že dolgo ni igrala tako slabo. Na pomrznjenem igrišču je bilo res težko 

igrati, toda ne nemogoče. To so dokazali igralci Osijeka, ki so igrali tako, kot se igra v takšnih 

razmerah, enostavno in odločno. 

Očitno so se že na prvi tekmi pokazale »rane«, ki jih je Olimpija dobila v znanih dogodkih ob 

štrajku igralcev. Igra Olimpije je vse preveč bazirala na obrambi, vse premalo pa so mislili na 

igro v napadu. Takšen pristop pa se jim je na koncu maščeval. 

Osijek : NK Olimpija 4:0 (Osijek, 17.2.1991) 

Strelci: Štajnbrikner, Vlaović, Pakasin, Vukčević (vsi Osijek) 
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Postava Olimpije: Varvodić, Englaro (Perica), Lorger, Šeparović, Zečević, Bosiljčić, 

Jermaniš, Čeh, Di.Vrabac, Tešić, Pantić (Radivojević). 

Izjavi po tekmi: 

Milan Maričić, kapetan Osijeka: »Visoko smo zmagali, toda še bolj me veseli naša odlična in 

borbena igra, na skoraj nemogočem igrišču. Olimpije smo se malo bali, toda strah je bil 

odveč, pokazalo se je, da smo na pomrznjenem snegu presenetljivo močnejša ekipa. To je 

napoved našega prodora proti vrhu.« 

Zoran Varvodić, vratar Olimpije: »Osijek je zmagal povsem zasluženo, lahko bi še višje. 

Domači so se na neugodnem igrišču veliko bolje znašli. Toda opravičila ni, slabosti je treba 

iskati v nas samih. Bili smo zares slabi.« 

 

 
 

Slika 139. Lestvica I. ZNL po 19. kolu (prvem kolu spomladanskega dela sezone 1990/91), 

(Delo, 18.2.1991) 
 

3.6.18. Za Bežigradom dober spomladanski štart Olimpije 

 

V uvodnem nastopu za Bežigradom se je Olimpija s Sarajevom zares dobro borila in 

zasluženo osvojila obe točki. Olimpija je zlasti prevladovala v prvem polčasu, kasneje pa so 

nekoliko popustili in uspešno branili vodstvo do konca tekme. 

Olimpijina obramba je delovala v precej spremenjeni zasedbi. Najbolj odgovorni nalogi sta 

dobila Lorger in Da.Vrabac. Oba sta nalogo opravila odlično in imela le po en manjši 

spodrsljaj. Olimpija si je zaslužila višjo zmago, čeprav so lahko zadovoljni tudi z minimalno, 

kajti v zaključku tekme bi lahko ena sama poteza izničila ves trud in taktiko. V Olimpijinem 

moštvu zares ni bilo slabega igralca, vendar je treba posebej izpostaviti Nedeljka Topića, ki je 

odigral »življensko« partijo. 

NK Olimpija : Sarajevo 1:0 (ljubljana, 24.2.1991) 

Strelec: Topić (Olimpija) 

Postava Olimpije: Varvodić, Čeh (Bosiljčić), Lorger, Da.Vrabac, Perica, Zečević, Šeparović, 

Tešić, Di.Vrabac, Pate (Jermaniš), Topić. 
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Izjave po tekmi: 

Slobodan Dogandžić, trener Olimpije: » Na nemogočem igrišču je odločila naša borbenost. Že 

v prvem polčasu bi lahko po treh lepih priložnosti tekmo dokončno odločili. Nasploh sem 

zadovoljen z igro tudi v drugem polčasu, najbolj pa seveda s točkama.« 

Filip Mendaš, pomočnik trenerja Olimpije: »Predvsem sta bila na naši strni velika volja in 

borbenost igralcev, ki so kljub slabemu sojenju in težkemu igrišču uspeli premagati 

Sarajevo.« Kljub vsemu smo uspeli osvojiti pomemben par točk.« 

Nedeljko Topić, napadalec Olimpije: »Tekma je bila izjemno pomembna za obe moštvi, 

menim pa, da smo zmagali zasluženo. Olimpija je dokazala, da ima kvaliteto in da lahko meri 

precej višje. To je bila najboljša predstava Olimpije odkar sem v Ljubljani, hvala pa tudi 

publiki.« 

Fuad Muzurović, trener Sarajeva: »Na težkem igrišču sta se obe ekipi trudili, tekmo pa je 

odločil že prvi zadetek Olimpije. Odlični Topić je bil najspretnejši pred našimi vrati. Čestitam 

Olimpiji za zasluženo zmago.« 

 

 
 

Slika 140.   Lestvica I. ZNL po 20. kolu (Delo, 25.2.1991) 
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Slika 141. Statistika obiska gledalcev in zadetkov na prvoligaških stadionih po 20. kolu  

I. ZNL (modri trak dela – najbolje ocenjen igralec, rdeči trak dela – najboljši 

strelec), (Delo, 26.2.1991) 
 

3.6.19. V Splitu po napovedih poraz Olimpije 

 

Nogometaši Olimpije so po napovedih izgubili s Hajdukom, ki pod vodstvom trenerja 

Skoblarja igra vse bolje. Ljubljančani so bili brez možnosti za uspeh, saj so bili za razred 

boljši. V vratih Olimpije se je izkazal Varvodić, nekdanji vratar Hajduka. 

Olimpija je na gostovanjih povsem drugačno moštvo kot doma. Doma igrajo napadalno in 

borbeno, pa v gosteh igralci mislijo le na obrambo. Na Poljudu so bile razmere za igro 

idealne, veliko igrišče, primerno za protiudare. Zvezna vrsta Olimpije je igrala slabo, oba 

napadalca Di.Vrabac in Topić sta bila »odrezana« od ostalih igralcev. S takšnim konceptom 

igre pa ni bilo nobene možnosti za uspeh. 

Hajduk : NK Olimpija 2:0 (Split, 3.3.1991) 

Strelca: Jarni, Čarkić (oba Hajduk) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro (Jermaniš), Lorger, Da.Vrabac, Perica, Čeh, Pantić 

(Radivojević), Tešić, Di.Vrabac, Pate, Topić. 
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Slika 142.   Lestvica I. ZNL po 21. kolu (Delo, 4.3.1991) 
 

3.6.20. Za Bežigradom zmaga za zgodovino 

 

Olimpija je dosegla rekordno zmago v novejši zgodovini prvoligaških tekmovanj. Spartak je 

bil preslab nasprotnik, da bi Olimpija zares lahko pokazala kaj zmore. Za Bežigradom so se 

brez razloga bali te tekme, kajti Subočani so tako rekoč razpuščeno moštvo.  

Prvič se je publiki predstavil nekdanji mladi reprezentant Pantić, očitno je, da kar nekaj zna, 

je pa še čas, da pokaže kako bo dohajal ritem Olimpije na suhih igriščih. Šeparović se v vlogi 

dirigenta ne znajde najbolje, podobno je z Jermanišem v vlogi branilca. 

NK Olimpija : Spartak (Subotica) 5:0 (Ljubljana, 10.3.1991) 

Strelci: Tešić, Da.Vrabac, Pate-2x, Di.Vrabac (vsi Olimpija) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Da.Vrabac, Perica, Pantić, Šeparović 

(Boban), Tešić, Di.Vrabac (Radivojević), Pate, Topić. 

 

 
 

 
 

Slika 143. Visoka zmaga Olimpije za 

Bežigradom (Delo, 11.3.1991) 

Slika 144. Lestvica I. ZNL po 22. kolu 

(Delo, 11.3.1991) 
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3.6.21. Katastrofa Olimpije za Bežigradom 

 

Crvena Zvezda je za Bežigradom zablestela v vsem svojem sijaju. Režiser njene velike 

predstave je bil mladi as Robert Prosinečki, kateremu so ob njegovih akcijah in golih 

zaploskali tudi najzvestejši navijači Olimpije. To je bil tudi najhujši prvoligaški poraz 

Olimpije, za Bežigradom je 6:0 zmagala le Vojvodina (1965), v gosteh pa sta Olimpijo z 

enakim izidom 6:0 premagala C.Zvezda (1969) in Sarajevo (1980). 

NK Olimpija : Crvena Zvezda 0:6 (Ljubljana, 24.3.1991) 

Strelci: Binić, Prosinečki-2x, Stošić, Jugović, Pančev (vsi Crvena Zvezda) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Da.Vrabac, Zečević, Bosiljčić (Radivojević), 

Čeh, Tešić, Di.Vrabac, Pate, Topić. 

Izjave po tekmi: 

Slobodan Dogandžić, trener Olimpije: »Uničil nas je že prvi gol, ki je bil dosežen iz 

prepovedanega položaja. Igrali smo boječe, premalo borbeno in agresivno. Pri izidu 0:3, smo 

se popolnoma odprli, kar je fantastična Crvena Zvezda znala izkoristiti in nam dala še tri 

zadetke. Lahko jim le čestitam.« 

Alfred Jermaniš, branilec Olimpije: »Ena najboljših evropskih ekip nam je predstavila lekcijo 

evropskega nogometa in pristopa k igri. Proti takšni Zvezdi ni sramota izgubiti, vendar je 

poraz 0:6, le prehuda katastrofa. Če hočeš premagati takšno ekipo moraš imeti veliko znanja, 

sreče, predvsem pa igrati borbeno, kar tokrat ni bila naša značilnost.« 

Robert Prosinečki, najboljši igralec tekme: »Ponosno smo dokazali, da v Jugoslaviji nimamo 

konkurence, kajti tudi tokrat smo bili superiorni in zasluženo visoko premagali Olimpijo. 

Igrali smo odlično, medtem, ko so me Ljubljančani kar precej razočarali.« 

Dejan Savičević, napadalec Crvene Zvezde: »Zmagali smo z neverjetno lahkoto in to ob 

dejstvu, da smo igrali s polovično močjo. Odločala je seveda kvaliteta in pristop k igri, ki 

lahko Zvezdi prinese naslov evropskega prvaka.« 

 

 
 

Slika 145.   Lestvica I. ZNL po 24. kolu (Delo, 25.3.1991) 
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3.6.22. Dragoceni točki Olimpije za Bežigradom 

 

Strah je bil odveč, Zrenjaninski Proleter v Ljubljani ni bil toliko nevaren, kot so pričakovali 

pri Olimpiji. Gol Šeparovića v drugem polčasu je zadostoval za zmago Olimpije. Poraz s 

Crveno Zvezdo v prejšni tekmi doma je opravil svoje, za Bežigradom se je zbralo le 1500 

gledalcev, čeprav je bil gost drugouvrščeni Proleter, ki je znan po privlačni in kombinatorni 

igri.  

NK Olimpija : Proleter (Zrenjanin) 1:0 (Ljubljana, 7.4.1991) 

Strelec: Šeparović (Olimpija) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Perica, Da.Vrabac, Šeparović, Čeh, Zečević, 

Pantić, Radivojević (Boban), Pate, Topić. 

 

 
 

Slika 146.   Lestvica I. ZNL po 26. kolu (Delo, 8.4.1991) 
 

3.6.23. Pomembna zmaga Olimpije na gostovanju v Nišu 

 

Ljubljančani so z odlično taktiko in izjemno borbenostjo zasenčili domače moštvo. Olimpija 

je napadala bolj poredko, toda vselej so bili nevarni. Njihovi hitri prehodi iz obrambe v napad 

so vnašali zmedo v obrambno vrsto Radničkega. Trener Olimpije Dogandžić je nekoliko 

spremenil postavo moštva in gostiteljem se niso uspelo razigrati. Radnički je s porazom prišel 

v nevarne vode, Olimpija pa se je nekoliko utrdila na sredini lestvice. 

Radnički (Niš) : NK Olimpija 1:2 (Niš, 14.4.1991) 

Strelca: Miletić (Radnički) 

             Šeparović-2x (Olimpija) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Da.Vrabac, Perica, Zečević, Šeparović, 

Pantić, Čeh (Boban), Pate, Topić (Radivojević). 
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Slika 147.   Lestvica I. ZNL po 27. kolu (Delo, 15.4.1991) 
 

3.6.24. Olimpija strla odpor Željezničarja za Bežigradom 

 

Za Bežigradom se, kljub zmagi Olimpije v Nišu zbralo le 2000 najbolj vnetih privržencev 

Ljubljančanov. Pri Olimpiji so se bali te tekme. Toda strah je bil očitno odveč. Že uvodne 

minute so pokazale, da so ljubljanski igralci dovolj motivirani in razpoloženi za igro. Zelo 

povprečnega nasprotnika so hitro stisnili na njegovo polovico in uprizorili igro v režiji 

trenerja Dogandžića. 

NK Olimpija : Željezničar (Sarajevo) 2:0 (Ljubljana, 21.4.1991) 

Strelca: Da.Vrabac, Pate (oba Olimpija) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Da.Vrabac, Perica, Zečević, Pantić 

(Radivojević), Tešić (Boban), Šeparović, Pate, Topić. 

Izjave po tekmi: 

Slobodan Dogandžić, trener Olimpije: »Prekinili smo tradicijo zmaga v gosteh, poraz doma. 

Igrali smo solidno, potrdili formo, predvsem pa sem zadovoljen z odnosom in borbenostjo 

vseh igralcev. S to zmago se bomo sedaj borili za zgornji del lestvice.« 

Mišo Smajlović, trener Železničarja: »Z igro, ki smo jo prikazali v prvem delu, ne bi mogli 

premagati niti tretjeligaša. Olimpija nas je zasenčila v prvem polčasu, ko je hitro dosegla dva 

gola. Upam na boljše nadaljevanje našega moštva.« 

Alfred Jermaniš, branilec Olimpije: »Moštvo se je vrnilo v formo, igra je tekoča in prav vsi se 

borimo. Predvsem pa ne igramo več, pod neprestanim pritiskom izpada iz lige.« 

Milinko Pantić, igralec Olimpije: »Trener me je zamenjal zaradi krčev v želodcu, menim pa, 

da sem v prvem polčasu zadovoljil tako trenerja kot gledalce. Hitro smo dosegli dva zadetka 

in to je odločilo tekmo.« 
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Slika 148.   Lestvica I. ZNL po 28. kolu (Delo, 22.4.1991) 

 

 
 

Slika 149. Statistika obiska gledalcev na prvoligaških stadionih po 28. kolu I. ZNL 

(modri trak dela – najbolje ocenjen igralec, rdeči trak dela – najboljši strelec), 

(Delo, 30.4.1991) 
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3.6.25. Zmaga Olimpije v gosteh pri Budučnosti 

 

Ljubljančani so se večino tekme branili in to jim je zelo dobro uspevalo. Napadi Olimpije so 

bili redki, v enem izmed njih pa so dosegli zadetek. Najboljši igralec pri Olimpiji je bil vratar 

Zoran Varvodić. Končna ocena tekme je, da v Titogradu ni zmagalo boljše moštvo, ampak 

moštvo z več sreče. 

Budučnost (Titograd) : NK Olimpija 1:1 (3:5 po 11-m) (Titograd, 5.5.1991) 

Strelca: Tatar (Budučnost) 

             Englaro (Olimpija) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro (Lorger), Bosiljčić, Da.Vrabac, Perica, Zečević, Pantić, 

Tešić (Boban), Čeh, Pate, Topić. 

 

 
 

Slika 150.   Lestvica I. ZNL po 30. kolu (Delo, 6.5.1991) 

3.6.26. Nogometašem Olimpije se nasmiha visoka uvrstitev 

 

Nogometašem Olimpije se obeta rekordna uvrstitev v prvoligaški konkurenci. Ljubljančani so 

bili doslej najvišje leta 1971 in 1983, ko so zasedli sedmo mesto. Olimpija do konca 

prvenstva igra še štirikrat za Bežigradom in dvakrat v gosteh, v predzadnjem kolu pa je 

prosta. 

V igri za 6. mesto so ostali še Velež, Rad, Borac, Zemun in Dinamo.  

Olimpija do konca prvenstva doma gosti Velež, Borca, Zemun in Dinamo, zunaj pa igra z 

Rijeko in Partizanom. Osem točk bi moralo Olimpiji zadostovati za rekordno šesto mesto. 

3.6.27. Konec sanj Olimpije o šestem mestu 

 

Nogometaši Olimpije so si s tekmo proti Veležu zapravili ves kapital, ki so si ga ustvarili s 

prejšnimi dobrimi igrami. V taboru Olimpije bi se morali zavedati, da ljubljansko občinstvo 

brez velikih razočaranj odpušča tudi poraze, toda »zabušavanja« nikoli. Obisk je bil že tokrat 
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slab, kako bo šele po tem debaklu. Nerazumljive so bile tudi poteze trenerja Olimpije 

Dogandžića, ki je menjal Šeparovića z nerazpoloženim Čehom, kasneje pa še najboljšega 

igralca Olimpije Milinka Pantića z neopaznim Radivojevićem. Na Olimpijino kabino se je po 

koncu tekme vsul plaz kamenja, igralci Veleža pa so dobili zaslužen aplavz. 

NK Olimpija : Velež (Mostar) 1:3 (Ljubljana, 12.5.1991) 

Strelci: Pate (Olimpija) 

             Kodro, Beširević-2x (oba Velež) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Da.Vrabac, Perica, Zečević, Pantić 

(Radivojević), Tešić, Šeparović (Čeh), Pate, Topić. 

Izjavi po tekmi: 

Filip Mendaš, pomočnik trenerja Olimpije: »Pristop igralcev k igri je bil nedopusten, čeprav 

smo jih opozorili glede nasprotnika kot tudi stanja v klubu. Po zadnjih uspehih je odnos 

igralcev postal problematičen, kljub temu pa ne bi smeli kar tako dvigniti glav. Velež je slavil 

zasluženo zmago.« 

Jani Pate, kapetan Olimpije: » Vse, kar smo naredili je bil moj zadetek. Igrali smo 

katastrofalno, za poraz smo si krivi sami, zamisliti pa bi se morala tudi uprava.« 

 

 
 

Slika 151.   Lestvica I. ZNL po 31. kolu (Delo, 13.5.1991) 
 

3.6.28. Na Kantridi tesen poraz Olimpije 

 

Nogometaši Olimpije so na Kantridi slabo začeli, saj so nogometaši Rijeke dokaj hitro 

povedli. Njihovo usodo je zapečatil nesojeni igralec Olimpije, Matjaž Florjančič, ki igra pri 

Rijeki eno od vidnejših vlog. Nekdanji igralec Triglava (Kranj) je dobro meril iz približno 

petnajstih metrov in zadel levi spodnji kot Varvodićevih vrat. Le nekaj minut kasneje, se je 

najboljši igralec Rijeke, Florjančič sam znašel pred vrati Varvodića, ki pa je njegov strel 

obranil. Rečani po vodstvu niso hoteli ničesar tvegati, pri tem pa jim je pomagal tudi sodnik. 

Ob takšnem sojenju Olimpija ni mogla opraviti ničesar, ob najlepših priložnostih se je vedno 

oglasil sodnik ali njegov pomočnik. To je bila tekma, ki jo ljubljančani praktično niso mogli 

dobiti, v boju za obstanek se moštva velikokrat tudi »zavarujejo« in to je bilo tokrat tudi z 

Rijeko. 
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Rijeka : NK Olimpija 1:0 (Rijeka, 19.5.1991) 

Strelec : Florjančič (Rijeka) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Da.Vrabac, Bosiljčić, Zečević, Pantić, Tešić, 

Šeparović, Pate, Topić (Komočar). 

 

 
 

Slika 152.   Lestvica I. ZNL po 32. kolu (Delo, 20.5.1991) 
 

3.6.29. Za Bežigradom še drugič zaporedni poraz 

 

Nogometaši Olimpije so za Bežigradom drugič zapored izgubili. Tokrat je bil usoden 

banjaluški Borac, ki se je predstavil kot moštvo skromnih sposobnosti, točki z izredno slabo 

Olimpijo pa je osvojil precej srečno, ob koncu tekme. 

V taboru Olimpije zadnje čase vladajo kaotične razmere. Igralci so zaradi neizpolnjenih 

obveznosti kluba celo štrajkali. To se je poznalo tudi na tekmi z Borcem. Olimpija je igrala 

slabo, vendar je bila še vedno za odtenek boljša od Borca. Ponovno je odpovedala zvezna 

vrsta, v njej ni bilo igralca, ki bi znal povezati vrste in razporediti soigralce. 

NK Olimpija : Borac (Banja Luka) 1:2 (Ljubljana, 26.5.1991) 

Strelci: Šeparović (Olimpija) 

             Lukić, Buvač (oba Borac) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Da.Vrabac, Perica, Zečević (Bosiljčić), Čeh, 

Tešić (Pantić), Di.Vrabac, Pate, Šeparović. 

Izjave po tekmi: 

Slobodan Dogandžić, trener Olimpije: »Poskusili smo vse, kar se je v tem položaju v klubu 

pač dalo storiti, vendar premalo. Menim, da so zadnji nastopi in rezultati le odraz stanja v 

klubu, kajti nezadovoljnih igralcev ni moč več motivirati, ne na treningih, ne na tekmah. Za 

tekmo se je potrebno pripravljati cel teden, ne pa samo priti na igrišče.« 

Ivan Zidar, predsednik IO Olimpija: »Borcu lahko za točki le čestitam, kajti predstavil se je 

kot športna in poštena ekipa. V naši ekipi in klubu nasploh, pa bo potrebno marsikaj 

razčistiti.« 
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Jani Pate, napadalec Olimpije: »Nimam kaj povedati. Že tako težko dosežemo zadetek in 

potem še najbolj ugodnih priložnosti ne znamo izkoristiti. Sicer pa je stanje v klubu porazno, 

dohodkov že nismo prejeli že dalj časa, zato v petek tudi nismo trenirali, tekmo pa smo igrali 

brez večjega motiva.« 

Alfred Jermaniš, branilec Olimpije: »Borili smo se po najboljših močeh, vendar v danih 

okoliščinah ni šlo. Prvenstva še ni konec,osvojiti moramo še točko za obstanek v ligi. 

Dogodkov v tem tednu raje ne bi komentiral.« 

Vladica Popović, trener Borca: »V borbeni tekmi obeh ekip smo izkoristili svoje priložnosti in 

točki odnesli iz Ljubljane. Olimpija ni igrala slabo, vendar moram kljub vsemu najprej 

čestitati svojim igralcem.« 

 

 
 

Slika 153.   Lestvica I. ZNL po 33. kolu (Delo, 27.5.1991) 
 

3.6.30. V Beograd z novim vodstvom 

 

Nogometaši Olimpije bodo po kaotičnem zadnjem tednu v naslednji tekmi gostovali pri 

beograjskem Partizanu, ki je jeseni zmagal za Bežigradom. 

Nogometaše Olimpije bosta v Beograd popeljala novi v.d. direktorja Peter Ameršek in novi 

trener Olimpije, Filip Mendaš. 

Uprava kluba se je po vseh dogodkih v minulih dneh odločila, da dosedanjemu prvemu 

trenerju Olimpije, Slobodanu Dogandžiću, podeli nezaupnico. 

Začetek pod novim vodstvom nekaj dni pred tekmo v Beogradu, ni bil obetaven. Petkov 

popoldanski trening je znova odpadel, a tokrat ne zaradi štrajka, ampak zaradi tega, ker ni bilo 

elektrike, tople vode in sveže opreme. Tudi napovedanega denarja ni bilo. Igralce pa je 

šokirala vest, da v Beograd potujejo (zaradi varčevanja) šele na dan tekme, ob 5. uri zjutraj z 

avtobusom. 

Novi trener Filip Mendaš se je znašel v težkem položaju, toda obupal še ni, »težko je reči 

kako bo šlo, čisto brez možnosti le nismo. Če bodo fantje zagrizli, potem je možno tudi 

presenečenje.«, je pred nastopom dejal trener Mendaš. 
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Slika 154.   Filip Mendaš, novi trener ljubljanske Olimpije (Delo, 14.6.1991) 
 

3.6.31. Tesen poraz Olimpije v Beogradu s Partizanom 

 

Nogometaši Olimpije so tekmo s Partizanom odigrali pod vodstvom novega trenerja Filipa 

Mendaša, ki je precej spremenil moštvo. Ljubljančani so na tekmo potovali z avtobusom na 

dan tekme, toda v igri ni bilo videti, da bi bili utrujeni od poti, saj so bili večji del tekme 

enakovredni Partizanu. 

Olimpija je na stadionu JLA zapustila zelo soliden vtis. Trener Filip Mendaš je v svojem 

prvem nastopu, kar spremenil skoraj standardno ekipo Olimpije. V gosteh se je odločil za igro 

z dvema napadalcema in tako napovedal veliko bolj ofenzivno igro.  

 

Partizan (Beograd) : NK Olimpija 1:0 (Beograd, 2.6.1991) 

Strelec: Vujačić (Partizan) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Šeparović, Perica, Da.Vrabac, Boban (Čeh), 

Pantić (Milošević), Di.Vrabac, Pate, Topić. 

 

 
 

Slika 155.   Lestvica I. ZNL po 34. kolu (Delo, 3.6.1991) 
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3.6.32. Olimpija zlahka z Zemunom 

 

Nogometaši Olimpije so v predzadnjim nastopom za Bežigradom brez težav premagali 

Zemun in tako prekinili niz porazov. Olimpija si je nadalnji status prvoligaša zagotovila že 

pred tekmo, kajti Sloboda je doma nepričakovano osvojila le točko. 

Kljub napadalni strategiji pod novim trenerjem Mendašem, si je Olimpija ustvarila malo 

priložnosti, na drugi strani pa je obramba igrala precej tvegano. Na srečo je bil nasprotnik slab 

tako, da velike nevarnosti za nov neuspeh ni bilo. 

NK Olimpija : Zemun (Beograd) 2:1 (Ljubljana, 5.6.1991) 

Strelci: Topić, Di.Vrabac (oba Olimpija) 

             Petrović (Zemun) 

Postava Olimpije: Varvodić, Englaro, Jermaniš, Šeparović, Perica, Da.Vrabac, Boban 

(Milošević), Pantić, Di.Vrabac, Pate, Topić (Komočar). 

 

 
 

Slika 156.   Lestvica I. ZNL po 35. kolu (Delo, 6.6.1991) 
 

3.6.33. Za slovo poraz Olimpije 

 

V poslovilnem nastopu od sezone so ljubljanski nogometaši doma izgubili z Dinamom, toda z 

igro niso razočarali. Ljubljančani so bili večji del tekme boljši, narekovali ritem igre, toda 

niso imeli Zvonimirja Bobana. Zagrebški dirigent je za Bežigradom igral sijajno. Dosegel je 

prvi gol, pri drugih dveh pa je bil asistent. 

NK Olimpija : Dinamo (Zagreb) 1:3 (Ljubljana, 16.6.1991) 

Strelci: Milošević (Olimpija) 

             Z.Boban, Shala, Gliha (vsi Dinamo) 



 

115  

Postava Olimpije: Varvodić, Podgajski, Jermaniš, Da.Vrabac, Zečević, Šeparović (Čeh), 

Pantić, Tešić, Di.Vrabac, Pate, Topić (Milošević). 

Izjave po tekmi: 

Filip Mendaš, trener Olimpije: »Težko je po vseh dogodkih v klubu oceniti igro svojih 

igralcev. Ekipa po vseh dogodkih ni bila najbolje pripravljena, ne telesno, še manj pa 

psihično. Dinamo je igral za zmago, kljub temu pa našim igralcem čestitam za igro, borbenost 

in željo, kar pa je žal premalo.« 

Vlatko Marković, trener Dinama: »Dosegli smo rutinsko zmago nad solidno Olimpijo in tako 

uspešno zaključili to sezono. Veseli me, da v naši ekipi igra trenutno eden najboljših igralcev 

jugoslovanske lige, Zvonimir Boban, kar je veliko priznanje tako za njega, kot za Dinamo.« 

Zvonimir Boban, kapetan Dinama: »V dokaj solidni prvoligaški predstavi smo zasluženo 

zmagali. Po mojem vodilnem zadetku so soigralci videli, da gre zares in da moramo tekmo 

igrati resno do konca. Tako smo postali najboljša ekipa spomladanskega dela prvenstva.« 

Gregor Židan, branilec Dinama: »Zasluženo smo zmagali proti mojim nekdanjim soigralcem, 

ki jim čestitam za dobro igro in korektnost. Tako smo uspešno zaključili spomladanski del 

prvenstva.« 

 
 

Slika 157.   Lestvica I. ZNL po 36. kolu (zadnjem kolu v sezoni 1990/91), (Delo, 17.6.1991) 
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Slika 158. Statistika obiska gledalcev in doseženih zadetkov na prvoligaških stadionih  

po 36. kolu I. ZNL, zadnjem kolu v sezoni 1990/91 (modri trak dela – najbolje 

ocenjen igralec, rdeči trak dela – najboljši strelec), (Delo, 18.6.1991) 
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4. SKLEP 
 

 

Cilj diplomskega dela je bil zgodovinski opis in pregled nogometnega kluba Olimpija od leta 

1985 do leta 1991. To je obdobje, ko NK Olimpija ponovno začne svojo pot v SNL.  

Začetek je bil zelo težak (velike finančne in kadrovske težave), med sezono pa se je stanje 

vendarle stabiliziralo. Prvo sezono v SNL, Olimpija konča kot tretja, naslednje leto pa se v 

velikem slogu, 20 zmag, 6 remijev in brez poraza (ob gol razliki 64 : 4) vrne v II. zvezno 

nogometno ligo – zahod. V njej se je uvrstila sredi lestvice, zato bi ob uspehu Kopra v 

kvalifikacijah za popolnitev novoustanovljene enotne II. lige morala drugoligaško konkurenco 

spet zapustiti. Toda Kopru ni uspelo in Olimpija je ostala drugoligaš. 

V prvi sezoni enotne druge lige 1988/89 je presenetljivo osvojila prvenstvo in se vrnila v prvo 

ligo. Glavni igralci so takrat bili Pate, Dinko Vrabac, Damir Vrabac, Ubavić, Ameršek, Židan, 

Novak, Perica, Mohor, Englaro, Podgajski, Tešić, Gliha, M.Vončina, Žitnik. 

Vrnitev v prvo jugoslovansko ligo, je pomenila pravo nogometno evforijo v Sloveniji, ki je 

dosegla vrhunec za Bežigradom 12.11.1989 pred 18000 gledalci, na znameniti tekmi z 

beograjsko Crveno Zvezdo, ko so politične strasti v državi že kipele. Olimpija je takrat 

zmagala po enajstmetrovkah, sezono, v kateri je za igro požela mnogo pohval, pa končala na 

osmem mestu. 

Naslednja in tudi zadnja jugoslovanska sezona Olimpije je bila mnogo manj spektakularna. 

Olimpija je izgubila več najboljših igralcev (Židan, Novak, Djukić, Gliha). Politična situacija 

v državi pa je bila že zelo negotova in na tribunah se je v povprečju zbralo le nekaj več kot 

3000 gledalcev. Olimpija tisto leto konča na 14.mestu, zadnjo »jugoslovansko« tekmo pa 

odigra 16.6.1991 doma proti zagrebškemu Dinamu. 

Leto 1991 pomeni prelomnico v delovanju NK Olimpije. V času pred osamosvojitvijo 

Slovenije, nihče ni znal z gotovostjo napovedati kakšna bo prihodnost najboljših slovenskih 

ekip v moštvenih igrah. Nekateri so želeli, ne glede na politično situacijo, ohraniti skupno 

ligo. Hrvaški zvezni ligaši v nogometu so se odločili zapustiti zvezno ligo, ne pa tudi 

Olimpija. Ljubljanski klub bi moral v prvem krogu na gostovanje k Partizanu v Beograd 

(avgusta 1991), a ker se je situacija v bivših republikah skupne države bližala neizbežni vojni, 

so se nazadnje »pet pred dvanajsto« 12. avgusta 1991 pri Olimpiji odločili, da »za eno leto 

zamrznejo svoj prvoligaški status« in se pridružijo novo ustanovljeni slovenski ligi. 
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