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POVZETEK
V diplomskem delu proučujemo delovanje Kluba malega nogometa Puntar Kneţa od
prvih pobud za ustanovitev kluba do leta 2008.
Klub je prehodil teţko pot od tolminskega divjeligaša do enega najbolje organiziranih
futsal klubov v Slovenji. Dolga leta je vse delovanje slonelo na peščici posameznikov,
ki so imeli radi mali nogomet in medsebojno druţenje. Futsal še vedno ţivi v senci
nogometa, zanimanje medijev je majhno, s tem pa tudi zanimanje sponzorjev. KMN
Puntar Kneţa je vedno uspel najti pot za nadaljnje delo in od sezone 1996/1997 do
danes stalno sodeluje v 1. slovenski futsal ligi. Zadnja leta kroji sam vrh slovenskega
futsala, osvojil je tri pokalne naslove, naslov drţavnih prvakov, uspešno nastopal v
ligi prvakov, daje po več mladinskih in članskih reprezentantov in v Sloveniji uţiva
ugled kot malo katera druga ekipa.
Klub je v vseh teh letih tekmoval na različnih nivojih tekmovanj in v različnih pogojih.
Njegovo zgodovino lahko razdelimo v tri obdobja, ki se med seboj precej razlikujejo.
Prvo je obdobje od ustanovitve kluba do leta 1986, ko je klub nastopal večinoma na
malonogometnih turnirjih v Tolminu in v oţji okolici. Z letom 1986 se je pričelo
vseslovensko tekmovanje imenovano Slovenski revialni pokal. V tem tekmovanju je
KMN Puntar Kneţa tekmoval do leta 1995. V sezoni 1996/1997 se je priključil 1.
slovenski ligi malega nogometa in tam uspešno nastopa še danes.
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ABSTARCT
The following dissertation studies the development of the Indoor Football Club Puntar
Kneţa (Klub malega nogometa Puntar Kneţa) from the first initiatives for its formation
up to 2008. During this time the club has grown from grass roots level to one of the
best organised futsal clubs in Slovenia. For a long time running and development of
the club was down to a few devoted individuals who were inspired by their love for
indoor football and friendship. Futsal is still overshadowed by football and does not
get much media interest which makes it more difficult to raise funds. Nevertheless,
Puntar Kneţa has always managed to find ways to continue on its way and has been
a permanent member of the first national futsal division from 1996/1997 season
onwards. In the last years the club has been at the very top of the national
futsal and has built a great name for itself, winning three cups, a championship,
successfully representing Slovenia in the Futsal Champions League and raising
several youth and senior national team players.
Throughout the years of development the club has competed on different levels and
in various working conditions. Due to this I have split the history into three main eras
which differ distinctly. First era covers the period from the clubs initialisation up to
1986, when Puntar Kneţa competed mostly in 5-a-side tournaments in the area
of Tolmin. In 1986 a national Slovenian Cup (Slovenski revialni pokal) competition
was set up and Puntar was playing for the cup until 1995, which finishes the second
era. In season 1996/1997 the club became a member of the first Slovenian national
futsal league and since then it has competed constantly and successfully.
Key words: indoor football, futsal, Puntar Kneţa, achievments, development
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1.0 UVOD

Šport je pomembna dejavnost, ki se je razvijala skozi zgodovino in predstavljala del
splošne zgodovine in kulture človeštva. Skozi različne faze se je športna dejavnost
spreminjala ter dopolnjevala in sicer od najelementarnejših oblik telesnih vaj in iger
praskupnosti do modernih športnih panog sodobnega športa danes.
Šport zadovoljuje potrebe po igri, razvedrilu, sprostitvi in gibanju, kar pripomore k
optimalnemu razvoju psihofizičnih sposobnosti, ohranjanju in izboljšanju zdravja, k
zvišanju delovne storilnosti ter pri vzgajanju delovnih navad, predvsem pa je idealen
način kvalitetne izrabe prostega časa. V vsakem trenutku druţbenega razvoja je
šport odsev druţbene dinamike in del njene splošne kulture. Z njim se lahko ukvarja
prebivalstvo vseh starostnih kategorij neorganizirano, lahko pa se zdruţujejo v
društvih ali drugih športnih organizacijah. Je nenadomestljiva prvina kakovostnega
ţivljenja.
Namen vsake redne športne aktivnosti je ohranjanje in razvijanje potrebnih gibalnih
in funkcionalnih sposobnosti, s tem pa tudi samega zdravja in počutja. Cilj je doseči
ravnovesje telesa in duha in biti kos dnevnim obremenitvam, tako da nekaj časa in
energije ostane še za partnerja in druţino.
Vendar ne gre samo za priloţnostno ukvarjanje s športnimi aktivnostmi ob vikendih,
temveč za to, da vadba v današnjem času pomeni nujo in hkrati potrebo. Pravzaprav
mora biti sestavni del našega vsakdanjika, saj nam bo le tako omogočeno zdravo in
zadovoljno ţivljenje.
Šport pomeni mladim razvedrilo in tekmovalnost, odraslim sprostitev in druţabnost,
starejšim pa pomeni upočasnitev procesov staranja. Različne generacije, različni cilji
in potrebe, a vendarle je v besedi šport toliko skupnih povezovalnih dejavnikov, ki se
jih vse premalo zavedamo. Sodoben način ţivljenja, ki ne vključuje teţkega fizičnega
dela, temveč poudarja človekove miselne sposobnosti, prinaša veliko pozitivnega.
Neobremenjenost telesa pomeni manjšo intenzivnost v ţivljenju in s tem tudi daljše
ţivljenje. Toda ta miselnost je v današnjem času presegla pričakovanja. Za vsako
delo, ki ga je človek v preteklosti opravljal ročno, poznamo danes pripomočke, stroje,
robote. Poleg tega pa je danes za večino ljudi pomembno le delo. Vse to pa človeka
postavlja v poloţaj rušenja njegove osebne integritete. Zardi tega si moramo
prizadevati za dvig športne kulture naroda, predvsem pa za spremembo načina
ţivljenja posameznika, kar je odvisno od vrednotenja športne aktivnosti kot sestavine
kakovosti ţivljenja (Berčič, 2006).
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Futsal in mali nogomet sta eni izmed najbolj razširjenih oblik rekreacije v Sloveniji.
Samo v Ljubljani tako nastopa na zunanjih ligah preko 2000 igralcev malega
nogometa, na zimski rekreacijski ligi v ŠC Triglav pa okoli 1000. Tudi v občini Tolmin
so zunanja igrišča zasedena od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Skoraj ni
mladeniča na Tolminskem, ki ne bi vsaj nekajkrat okusil čara te igre. Ne le, da mali
nogomet zdruţuje številne mlade športnike, pogosto se na igriščih merita ekipi, ki ju
sestavljajo igralci stari tudi do 60 let, ne malo presenečenih pogledov pa so deleţna
dekleta, ki se pridno urijo v futsalerskih vragolijah. Mali nogomet torej za nekatere
predstavlja zabavo in rekreacijo ter zdrav način druţenja, za najmlajše pa sredstvo
vzgoje, druţenja in samopotrjevanja.
Za mali nogomet je torej značilen netekmovalni vidik, vaţnejše od zmage je prijetno
druţenje in zabava ter zadovoljitev ţelje po gibanju. Obstaja tudi več oblik malega
nogometa, ki se jih lahko prilagodi glede na dimenzije igrišča, golov, podlage in
drugih pogojev. Tako lahko nastopa večje ali manjše število igralcev, lahko se igra na
travi, asfaltu, parketu, lahko se uporablja večje, manjše ali male gole. Za mali
nogomet je torej potrebna samo ţelja in ţoga, vse drugo se lahko prilagodi trenutnim
okoliščinam.
Futsal pa predstavlja tekmovalno obliko malega nogometa s točno določenimi pravili.
Razvil se je v manjših mestih po Sloveniji, eno takih je tudi Tolmin. Občina Tolmin je
s 382 km2 površine ena izmed največjih v Sloveniji, je pa relativno redko poseljena,
saj v njenih 72 naseljih ţivi le nekaj več kot 12.000 ljudi, od tega skoraj četrtina v
občinskem centru Tolminu, kjer je tudi sedeţ večine športnih klubov, vsaj tistih, ki se
ukvarjajo tudi s tekmovalnim športom. Drugi večji lokalni središči sta še Podbrdo in
Most na Soči, kjer pa se v glavnem odvija rekreativna športna dejavnost in dejavnost
mlajših kategorij, tako v okviru šolskega pouka kot tudi interesno v izvedbi društev in
klubov.
Za dejavnost športa občina Tolmin iz proračuna namenja letno pribliţno 1,5 %
proračuna in se po vseh kazalcih nahaja nekje na povprečju slovenskih občin glede
financiranja te dejavnosti.
Poleg tega občina zagotavlja sredstva za vzdrţevanje in obratovanje športnih
objektov in za delovanje Zavoda za šport, ki ga je ustanovila za izvajanje javne
sluţbe s področja športa, predvsem za vzdrţevanje športnih objektov in organiziranje
ter spremljanje izvedbe Letnega programa športa. V občini je v register vpisanih
preko 50 društev, ki se ukvarjajo s športom in rekreacijo, od tega jih je 32 članov
Občinske športne zveze. S tekmovalnim športom na različnih nivojih se jih ukvarja
22, od tega v članski konkurenci nastopa 10 klubov oziroma društev.
Najbolj mnoţičen šport, ki ima tudi najbolj dolgo tradicijo (izvira iz TVD Partizan) je
nogomet, poleg njega so od kolektivnih športov organizirani še košarka (moška in
ţenska) ter inline hokej in futsal, od individualnih pa atletika, smučanje, kajak – kanu
na divjih vodah, lokostrelstvo in strelstvo ter šah. Največ rekreativnih klubov se

7

ukvarja z malim nogometom, katerega dvoranska oziroma tekmovalna varianta –
futsal, je tudi najkvalitetnejši šport v občini, saj je Puntar ţe desetletje v vrhu prve
slovenske lige, enkrat je osvojil naslov drţavnega prvaka, trikrat pa naslov pokalnega
prvaka Slovenije. Iz njegovih vrst izhajajo tudi številni nekdanji in sedanji drţavni
reprezentanti v članski in mladi reprezentanci. V občini je na voljo pribliţno 3.000 m2
pokritih in 50.000 m2 nepokritih športnih površin, s čimer se pribliţujemo usmeritvam
do leta 2010, določenim v Nacionalnem programu športa (3 m 2 pokritih in 0,5 m2
nepokritih športnih površin na prebivalca).
Pokrite športne površine so poleg osrednje športne dvorane v Šolskem centru Tolmin
predvsem telovadnice ob osnovnih šolah, ki pa jih koristijo tudi lokalna športna
društva, nepokrite površine pa so dokaj raznolike – od dveh športnih parkov s
travnatim nogometnim igriščem in drugimi igrišči v Tolminu, do večnamenskih
asfaltnih igrišč po vaseh, preko lokalnih travnatih igrišč, do specializiranih površin kot
so strelišče, mini avtodrom, balinišča, trim steza …
Večji del objektov, ki se nahaja v centru občine Tolminu (športni park Brajda in
športni park na Logu) ter osrednja športna dvorana je v upravljanju Zavoda za šport
občine Tolmin, ki opravlja javno sluţbo na področju športa (Zavod za šport občine
Tolmin, 2008).
KMN Puntar Kneţa sodeluje v 1. SLMN ţe od sezone 1996/1997 in igra tekme v
osrednji športni dvorani v šolskem centru Tolmin. V svojih vrstah zdruţuje fante iz
domačega okolja, ki so se odločili preizkusiti na drţavnem nivoju. Sam prihajam prav
s Kneţe, kjer je bil klub osnovan. Za podrobnejšo predstavitev kluba sem se odločil iz
več razlogov. Eden izmed njih je ljubezen do tega športa, ki mi je v osemnajstih letih,
odkar se z njim ukvarjam, dal veliko in mu na ta način lahko vrnem v obliki pomoči pri
prepoznavnosti. Drugi razlog je spoštovanje do kluba, ki vztraja v tem športu ţe 34
let in nenazadnje spoštovanje do fantov, sedaj moţ, ki so v belih spodnjih majicah
prvič zaigrali pod imenom NK Puntar Kneţa.
Večino podatkov v nalogi sem črpal iz zbornika, ki je izšel ob tridesetletnici kluba in iz
opravljenih razgovorov s tedanjimi in zdajšnjimi akterji v klubu. Simon Kenda je bil
dolgoletni članski trener, trenutno pa vodi selekcijo U-21. Z zanimivimi podatki mi je
osvetlil predvsem dogajanje pred vstopom v 1. SLMN, saj si je vestno beleţil vse
rezultate in drugo dogajanje okoli kluba. Z vstopom v 1. SLMN sem ţe sam aktivno
sodeloval v klubu, vendar mi je z ustnim pričevanjem veliko pomagal takratni igralec
in zdajšnji pomočnik trenerja Matej Kavčič. Upam, da bodo zbrani podatki in
komentarji predstavljali zanimivo in poučno branje vsem, ki jih zanima futsal in
predvsem KMN Puntar Kneţa.
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2.0 MALI NOGOMET IN FUTSAL
Futsal se je pričel igrati ţe daljnega leta 1930 v Montevideu, glavnem mesto drţave
Urugvaj v Juţni Ameriki. Začetnik omenjene igre je Juan Carlos Ceriani (1906-1996).
Futsal je mednarodni izraz za mali ali dvoranski nogomet in izhaja iz španske
oziroma portugalske besede FUTbol ali FUTebol, ki pomeni nogomet in iz francoske
oziroma španske besede SALon ali SALa, ki pomeni notranji, dvoranski.
Futsal spada pod okrilje evropske (UEFA) in svetovne (FIFA) nogometne
organizacije. Evropska in svetovna prvenstva potekajo od leta 1995 vsaka štiri leta,
kot kaţe, pa se bodo v bliţnji prihodnosti uresničila prizadevanja za uvrstitev futsala
med olimpijske discipline. Gre za izredno dinamično igro, ki postaja vse bolj
mnoţična in priljubljena po vsem svetu. Futsal se igra na vseh kontinentih, najbolj
razvite drţave so Brazilija (futsal je tam za nogometom in odbojko tretji najbolj
priljubljen šport), Španija, Italija in Rusija, kar dokazujejo tudi osvojeni naslovi na
največjih tekmovanjih. (Futsal, 2007)
V začetku petdesetih let je igra z ţogo na majhnem prostoru močno prevzela
temperamentne Brazilce, ki so jo kar čez noč vzeli za svojo. Od tam se je kaj kmalu
razširjala po kontinentu, kmalu pa so ga odkrili tudi v Evropi in nekoliko z zamudo v
Zdruţenih drţavah Amerike. Dobrih trideset let je bilo potrebnih, da so na sedeţu
FIFA-e doumeli, da je »rojena« nova igra, ki se vedno bolj spreminja v tekmovalno
športno panogo in bo potrebno z njo resno računati, saj so se posamezni sponzorji
velikodušno odločali podpirati nekatere klube. Šele leta 1986 so bila objavljena nova
pravila igre, ki še dan danes veljajo za pravo revolucionarno spremembo. Opuščen je
bil do tedaj nekako uveljavljeni način igranja z vratarjem in petimi igralci v polju (1+5),
katerega je nadomestil vratar in štirje igralci v polju (1+4). Dodanih je bilo lepo število
bistvenih sprememb, ki so pripomogle k hitrejši in s tem seveda tudi bolj atraktivni
igri, kar je pomenilo za gledalce večji uţitek ob spremljanju tekem. Pod okriljem FIFA
so se počasi začela izvajati mednarodna tekmovanja, v Evropi je bilo vedno več
mednarodnih turnirjev, na katerih so preverjali učinkovitost popravljenih in
dopolnjenih pravil. Načrtovali so, da bi to zvrst igre uvrstili na Olimpijske igre v
Barceloni leta 1992 (enako razmišljajo tudi v tem času) vendar zaenkrat futsal tudi v
tem obdobju še ni Olimpijska disciplina. Leta 1989 je Nizozemska priredila prvo
uradno svetovno prvenstvo, na katerem je sodelovalo 16 drţavnih reprezentanc z
vseh petih celin. Takrat je bil to dogodek, katerega si še pred nekaj leti ni bilo
mogoče predstavljati, obenem pa trenutek, katerega so z nestrpnostjo pričakovali
malonogometni navdušenci. Takrat smo Slovenci ţiveli v skupni drţavi Jugoslaviji in
na tem prvenstvu nismo sodelovali. Predvsem zaradi balkanske miselnosti takratnih
veljakov na NZJ Jugoslavije pač niso prijavili na to svetovno prvenstvo, kot pojasnilo
pa navedli banalen razlog, da nismo uspeli sestaviti reprezentance. Prvo svetovno
prvenstvo je na svečani otvoritvi blagoslovil sam predsednik nogometne federacije
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FIFA, Brazilec Joao Havelange. V desetih dneh trajanja svetovnega prvenstva je
skupno več kot sto tisoč gledalcev prisostvovalo spektakularnim tekmam in mnogim
dramatičnim končnicam, saj včasih tudi štirje zadetki prednosti niso pomenili zmage.
V veliki finale sta se uvrstili reprezentanci Nizozemske in seveda, kdo drug kot
Brazilija, čeprav sta obe v svojih polfinalnih skupinah zasedli šele drugo mesto. Veliki
finale je spremljalo pet tisoč gledalcev, sodila sta Škot Crombie in Danec Nielsen.
Carioce so še enkrat več potrdile svoj izredno razkošen talent in z zadetkoma
Benattija in Raula zmagale z 2:1, za Nizozemce pa je bil uspešen Loosevelt.
Veliko slavje se je zavleklo pozno v noč, plesala se je Samba, Brazilci so pozirali
mnoţici fotoreporterjev ter visoko dvigali srebrni pokal FIFA. V domovino so se s
pokalom vrnili šele po enomesečni turneji po Evropi, katero so skupaj z osvojeno
lovoriko izkoristili za promocijo malega nogometa in jo seveda dobro unovčili.
(Zgodovina futsala, 2008)
V Sloveniji se je futsal igral ţe v šestdesetih letih, vendar prvi podatki o turnirjih
segajo v začetek sedemdesetih let. Šele dobrih deset let kasneje se je pri NZS
ustanovila komisija za mali nogomet in organizirala je poskusno prvenstvo - turnir v
Ljubljani, na katerem je zmagala ekipa Avanturisti iz Zagorja ob Savi. Istega leta je bil
ustanovljen prvi klub malega nogometa (KMN) in sicer KMN Branik Talci, ki je bil
uradno registriran 21. 06. 1984.
Leta 1985 je sledilo prvo uradno prvenstvo NZS, na finalnem turnirju v Ţalcu so
sodelovale štiri ekipe, zmagala pa je ekipa KMN Talci iz Maribora. Od leta 1986 do
leta 1995 so moštva nastopala v tekmovanju imenovanem Slovenski revialni pokal
(SRP). Prvo prvenstvo v malem nogometu v takratni Jugoslaviji je bilo organizirano
leta 1989 v Bosni in Hercegovini, kjer je nastopilo osem ekip. Zmagala je ekipa
Kutina, slovenski prvak Tutti Frutti Sonček iz Kopra pa je zasedel tretje mesto. Ob
osamosvojitvi Slovenije leta 1991 sta bila na seji IO NZS sprejeta prva normativna
akta, ki posebej urejata mali nogomet v Sloveniji; to sta tekmovalni in registracijski
pravilnik za mali nogomet. 22. 12. 1992 so bili na seji IO NZS sprejeti prvi disciplinski
pravilnik za mali nogomet in prve spremembe in dopolnitve tekmovalnega in
registracijskega pravilnika za mali nogomet, ki je določal, da smejo v sezoni 1992/93
nastopati izključno klubi malega nogometa z registriranimi igralci. Leta 1994 je
komisija napravila še en velik korak za slovenski futsal. Na seji IO NZS v Mariboru
sta bila namreč imenovana prvi selektor in trener reprezentance. Selektor je postal
Ţeljko Pijetlović, trener pa Darko Kriţman. Največja sprememba in pridobitev se je
zgodila leta 1995. Na seji komisije za mali nogomet pri NZS, ki so jo sestavljali Franci
Rupret (predsednik), Borut Planinšič (podpredsednik), Stanko Damiš, Zdravko Golob,
Branko Kogovšek, Fredi Kmetec in Pavel Zorko (člani) je bila potrjena ustanovitev
ligaškega tekmovanja v sezoni 1995/96. Avgusta tega leta je sledil prvi zbor futsal
reprezentance Slovenije v Škofji Loki, septembra pa prva, uradna, prijateljska tekma
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proti Slovaški v Košicah, ki se je končala z rezultatom 1:1, prvi strelec za Slovenijo
pa je bil Darko Daljević.
Zelo pomemben datum za futsal v Sloveniji je 29. 09. 1995. Takrat so odigrali prvo
kolo prve slovenske lige v malem nogometu (1. SLMN). Prva tekma je bila odigrana v
Ormoţu med Poetovio in Bronxom in sicer ob 19:45. Sodnika na tej tekmi sta bila
Borošak in Klinc, delegat pa Zdravko Golob. Prvi strelec v 1. SLMN je bil sicer Rok
Jereb iz kluba Marmor, na tekmi med Marmorjem Hotavlje in Alples Sportfitom, ki se
je igrala v Škofji Loki ob 20:00. Konec oktobra se je futsal reprezentanca udeleţila
njenega prvega uradnega tekmovanja in sicer kvalifikacij za tretje svetovno in
poskusno evropsko prvenstvo. Turnir je potekal v Belgiji, svojo prvo tekmo pa je
Slovenija dobila proti Belorusiji s 3:2. V nadaljevanju je izgubila z Belgijo s 5:2,
premagala Moldavijo z 12:2, izgubila z Rusijo s 7:3 in osvojila končno tretje mesto.
Prvi drţavni prvak je postala ekipa Mila Juventus iz Šentjurja pomladi leta 1996.
Ţe v isti sezoni se je oblikovalo tudi pokalno tekmovanje in podala se je pobuda za
ustanovitev 2. SLMN ţe v naslednji sezoni. Finale pokalnega tekmovanja je potekalo
v Tolminu med ekipama Inţeniring Šarbek Litija in Orkan Zbelovo, Litijani pa so
zmagali z rezultatom 6:2. Istega dne je v organizaciji Športnega zavoda Tolmin
potekal še kvalifikacijski turnirj za popolnitev 1. SLMN. Nova člana sta postala KMN
Puntar Kneţa iz zahodne skupine in Maribor Lent iz vzhodne skupine.
Danes v prvi ligi nastopa deset moštev. Tekmuje se po dvokroţnemu sistemu, prvih
šest ekip po rednem delu se uvrsti v ligo za prvaka, zadnje uvrščena ekipa izpade v
drugo ligo, sedma, osma in deveta ekipa pa igrajo z drugo uvrščenim v drugi ligi za
obstanek. Vzporedno s članskimi potekajo tudi tekmovanja za mlade. Klubi nastopajo
v tekmovanjih za U-17, U-19 in U-21.
Slovenski futsal kotira pod sam evropski vrh, saj zaseda odličen poloţaj na uradnih
lestvicah UEFE in FIFE. To zadnja leta dokazujejo tako nastopi reprezentance kot
tudi klubov v evropskih in svetovnih tekmovanjih. Novembra 2002 se je
reprezentanca na kvalifikacijskem turnirju na Nizozemskem s tremi zmagami uvrstila
na evropsko prvenstvo, ki je potekalo leta 2003, na njem pa osvojila končno osmo
mesto. Leta 2004 je nastopila ekipa Litije na kvalifikacijskem turnirju za četrti evropski
pokal, ki je potekal v Bakuju v Azerbajdţanu. Litija je v odločilni tekmi premagala
italijanskega prvaka in se uvrstila med najboljših osem klubov v Evropi za sezono
2004/2005. Kot še en vrhunec lahko navedem gostovanje brazilske reprezentance v
Sloveniji. Brazilija je odigrala tri srečanja, najprej dve s člansko reprezentanco
Slovenije, nato pa še eno z reprezentanco U-21. V Ljubljani se je tekma končala z
zmago Brazilije s 6:3, v Mariboru s 3:1, Mladi so v Kopru izgubili s 7:0. (osebni
zapiski, Stanko Damiš).
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Futsal se v Sloveniji še vedno bori za svojo prepoznavnost. Zanimanje medijev je še
premajhno, organizacija sloni na posameznih zanesenjakih, večina dela je
opravljenega prostovoljno. Taktični in tehnični razvoj, rezultati, uspehi in uspešno
kosanje z najboljšimi reprezentancami in klubi na svetu pa vsem, ki se trudimo za
razvoj tega lepega in dinamičnega športa, vlivajo optimizem in voljo za nadaljnje delo
in trud, da futsal dvignemo še kakšno stopnjo višje. Začnemo pa lahko s tem, da čim
večjemu krogu ljudi razloţimo razliko med besedama mali nogomet in futsal.
Mali nogomet je igra z ţogo, katero lahko igrata moštvi s po 4, 5, 6, ali 7 igralci. Igra
se lahko v dvorani na parketu ali umetni masi, lahko pa tudi na zunanjih površinah,
na travi, betonu ali pesku. Dimenzije igralnih površin lahko variirajo od 10m x 15m do
30m x 70m. Mali nogomet lahko igramo od 2 x 5 minut igre do 2 x 30 minut igre. Ob
tem se ura lahko zaustavlja ob prekinitvah ali pa prosto teče. Ţoga, s katero se igra
mali nogomet, je lahko dimenzije 4 ali 5, lahko je odbojna, polodbojna ali neodbojna.
Mali nogomet lahko torej igramo po različnih pravilih, ki jih prilagodimo številu
igralcev, dimenzijam igrišča ter različnim drugim ţeljam. Futsal pa je oblika malega
nogometa in beseda, ki se uporablja v vseh članicah UEFA (Zdruţenje evropskih
nogometnih zvez) in FIFA (Svetovno zdruţenje nogometnih zvez), kjer se igra ta
zvrst igre. Najbliţji prevod v slovenski jezik je mali nogomet, vendar mali nogomet
zajema, kot smo spoznali zgoraj, več različnih iger, med katere spada tudi futsal. Mali
nogomet predstavlja torej nadpomenko futsalu. Glede na to, da gre torej za
specifično igro, ki je po celem svetu prepoznana pod imenom futsal, je v slovenskem
jeziku ne moremo oziroma ne smemo prevajati, saj ustreznega prevoda ni, tako kot
ga ni tudi za baseball ali rugby in podobne športe. Futsal torej predstavlja igro, ki ima
točno določena pravila, število igralcev, velikost igrišča, čas trajanja, ţogo
(Obrazloţitev besede »Futsal«, 2006).

2.1 PRAVILA FUTSALA
Igrišče: Dolţina od 25 do 42 metrov, širina od 15 do 25 metrov. V vsakem primeru
mora biti dolţina večja od širine. Na mednarodnih tekmah morajo biti dimenzije od 38
do 42 metrov dolţine in 18 do 22 metrov širine. Na igrišču morajo biti označeni
naslednji znaki: meje igrišča, sredinska črta, sredina igrišča, kazenski prostor, mesto
za izvajanje kazenskega udarca, drugo mesto za izvajanje kazenskega udarca, kotni
prostor, prostor za zamenjavo igralcev. Površina igrišča mora biti ravna, gladka in iz
neškodljivega materiala. Priporoča se podlaga iz lesa ali umetnih snovi. Odsvetuje se
podlaga iz betona ali asfalta.
Ţoga: Ţoga mora biti okrogla, narejena naj bo iz usnja ali drugega primernega
materiala, obseg ţoge ne sme biti večji od 64 centimetrov in ne manjši od 62
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centimetrov, oznaka 4, na začetku tekme ne sme biti teţja od 440 gramov in ne laţja
od 400 gramov, pritisk ţoge mora znašati med 0.4 in 0.6 atmosfere na morski gladini.
Število igralcev: Tekmo igrata dve moštvi, od katerih ima vsaka na igrišču do 5
igralcev, eden med njimi je vratar. Največje število rezervnih igralcev je 7. Število
menjav med igro je neomejeno, menjave so leteče. Igralec, ki je bil zamenjan, lahko
ponovno vstopi v igro kot menjava za drugega igralca. Leteča menjava je tista, ki se
opravi, ko je ţoga v igri. Igralec, ki zapušča igro in igralec, ki vstopa v igro, morata to
storiti v prostoru označenem za menjave. Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z
vratarjem.
Oprema igralcev: Igralec ne sme imeti na sebi ničesar, kar bi lahko ogrozilo varnost
ostalih igralcev, vključno z nakitom. Obvezno osnovno opremo igralca sestavljajo
majica, hlačke, nogavice, ščitniki in obutev. Edina dovoljena obutev so čevlji iz platna
ali mehkega usnja s podplati iz gume ali podobnega mehkega materiala. Nošenje
obutve je obvezno. Majice igralcev istega moštva morajo biti razen za vratarja enake
barve in na hrbtni strani označene s številkami. Ščitniki na nogah morajo biti v celoti
prekriti z nogavicami, biti morajo iz primernega materiala in zagotavljati zadovoljivo
zaščito. Vratar sme nastopiti v dolgih športnih hlačah, njegova športna oprema se
mora po barvi razlikovati od majic ostalih igralcev in obeh sodnikov. V kolikor igralec
v polju zamenja vratarja, mora igralec nositi vratarski dres, ki mora biti označen z
igralčevo številko.
Trajanje igre: tekma sestoji iz dveh enakih delov, od katerih traja vsak po 20 minut.
Merjenje igralnega časa opravlja časomerilec, ki uro ustavi ob vsaki prekinitvi. Igralni
čas se mora podaljšati, da bi se omogočila izvedba prostega udarca ob ali po izteku
normalnega časa v posameznem polčasu. Moštvi imata pravico zahtevati enominutni
odmor v vsakem polčasu. Čas odmora med polčasoma ne sme preseči 15 minut.
Prekrški: Pri futsalu poznamo dve vrsti prekrškov, direktne in indirektne. Prekrški za
direktne udarce se štejejo kot akumulirani prekrški. Ko ekipa v enem polčasu stori
šesti in vsak naslednji akumulirani prekršek, nasprotna ekipa izvaja prosti udarec z
desetih metrov ali z mesta, kjer je bil storjen ta prekršek.
Udarec iz outa: Je postopek za nadaljevanje igre, iz katerega ni mogoče neposredno
doseči zadetka. Izvaja se z mesta, kjer je ţoga prešla vzdolţno črto. Ţoga mora
mirovati in se mora dotikati vzdolţne črte. Igralec, ki izvaja out, s stojno nogo ne sme
stopiti v igrišče. Igralci nasprotnega moštva morajo biti oddaljeni najmanj 5 metrov od
mesta izvajanja. Igralec ima 4 sekunde časa od posesti ţoge, da izvede out. (Pravila
igre za Mali nogomet-Futsal, 2000)
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3.0 KMN PUNTAR KNEŽA

3.1 USTANOVITEV KLUBA
Mali nogomet se je v Baški grapi igral ţe pred letom 1974. Trening tekme so potekale
na ţelezniških postajah, kjer so bile edine večje ravnine. Tekme med ekipami so
lahko potekale le na Grahovem ob Bači, kjer je bil edini večji travnik primeren za
igrišče. Igrišče je bilo veliko 30x50 metrov, ekipo je sestavljalo 6 igralcev in vratar, gol
je bil širok 4,20 metra, visok pa 2,20 metra. Stranske črte so bile označene z
ţagovino. Ekipe so sestavljali fantje iz posameznih vasi: Kneţe, Grahovega ob Bači,
Hudajuţne, Podbrda, Bače (osebni zapiski, Kenda Simon).
Klub je leta 1974 osnoval Marko Breţan iz Klavţ. Njemu gre zasluga za oţivitev
malega nogometa v vsej Baški grapi, saj je osnoval tradicionalni turnir za pokal
Baške grape na Grahovem ob Bači. Turnir je bil prvič organiziran leta 1974, potekal
pa je 12 let zapored. Klub nosi ime po znamenitem tolminskem puntu, ki ga je leta
1713 s Kneţe vodil domačin Šimen Golja, ki je tudi upodobljen v klubskem grbu. Kot
uradni začetek se šteje turnir na Mostu na Soči, ko so fantje iz Baške grape 25. maja
1974 prvič zdruţeno zaigrali pod imenom Puntar. Ekipo na prvem tekmovanju so
sestavljali naslednji igralci: Darij Kenda (vratar), Miran Dobravec, Cvetko Kenda,
Marko Breţan, Danilo Lesjak, Miran Seljak in Zorko Kenda. Prvi turnir so osvojili leta
1975 v t. i. Divji ligi, ki se je odvijala na travnatem igrišču v Tolminu. Od leta 1974 do
1985 so igrali preteţno lokalne turnirje, ki so potekali na travnatih in asfaltnih
zunanjih igriščih. Po uradno dostopni klubski statistiki so v tem obdobju zbrali 277
nastopov, od tega 173 zmag, 28 remijev in 76 porazov.
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Slika 1: Marko Breţan, ustanovitelj kluba
Kakovost in ţelja po dokazovanju v širšem (regionalnem) okolju sta leta 1986
botrovala prestopu občinske meje. Podali so se v Slovenski revijalni pokal (SRP), ki
je bil vseslovensko tekmovanje, kjer so nastopale najboljše malonogometne ekipe.
Sodelovali so na šestih tovrstnih izvedbah (1986, 1987, 1990, 1993, 1994 in 1995),
največji uspeh pa zabeleţili leta 1986 v Celju, ko so v skupnem seštevku več
turnirjev osvojili končno četrto mesto.
Leta 1991 so pričeli z nastopi v drţavnem prvenstvu, ki je v času do ustanovitve lige
potekalo v obliki turnirjev. Sodelovali so na treh tovrstnih izvedbah (1991, 1992 in
1995), največji uspeh pa zabeleţili leta 1992 na Škofijah, ko so osvojili bron (končno
tretje mesto).
Vse večji razvoj malonogometne igre je botroval številnim organizacijskim
spremembam - klub se je 17. novembra 1994 uradno registriral. Leta 1995 je
Komisija za mali nogomet pod okriljem Nogometne zveze Slovenije razpisala ligaško
tekmovanje (1. SLMN) z desetimi sodelujočimi moštvi. Puntarjem tega leta ni uspel
preboj med elito. Napredovanje so si zagotovili leto kasneje (25. maja 1996), točno
22 let po nastanku kluba, ko so na kvalifikacijskem turnirju prvakov zahodne skupine
(predhodna oblika današnje 2. lige zahod) v Tolminu osvojili prvo mesto. Zgodovinski
uspeh so dosegli: Uroš Rutar (vratar), Sergej Čujec, Samo Rejec, Matej Kavčič, Uroš
Breţan, Marko Rejec, Peter Jarc, Simon Kenda (trener). Z uvrstitvijo med elito je
postala prizorišče treningov in tekem športna dvorana Šolskega centra Tolmin.

15

V vseh teh letih je klub prehodil pot od tolminskega divjeligaša, drţavnega in
pokalnega prvaka, do evropske ekipe. Leta 2007 so "uporniki" krstno zaigrali v
evropski futsal ligi prvakov (UEFA Futsal Cup) in osvojili končno 18. mesto v
konkurenci 42-ih ekip. Za Puntar so v ligi prvakov nastopili: Matej Šulin, Gaj Rosič,
Boštjan Uršič, Aljoša Mohorič (vratar), Rajko Uršič, Primoţ Koren (vratar), Kristjan
Čujec, Siniša Brkič, Benjamin Melink, Igor Kragelj (kapetan), Bojan Kovač ter trenerja
Matej Kavčič (pomočnik) in Darijo Leban (glavni trener).
Danes KMN Puntar Kneţa velja za enega najstarejših še aktivno delujočih
malonogometnih kolektivov v Sloveniji. Slovi po svoji dobri organiziranosti,
vključevanju igralcev iz oţje okolice Tolmina, dobremu delu z mlajšimi selekcijami, v
vsaki sezoni sodi v oţji krog favoritov za najvišja mesta, daje pet članskih in pet
mladinskih reprezentantov. Vse našteto je vzrok za veliko zanimanje mladih za
igranje futsala in za prestop v futsal iz drugih športov. Perspektiva Puntarja je velika,
namen kluba pa je spodbujati in izvajati futsal in tako prispevati k razvoju in napredku
tako Tolmina kot tudi futsala v širšem prostoru (Zgodovina KMN Puntar Kneţa,
2004).

3.2 OSEBNA IZKAZNICA
Uradno ime:
Klub malega nogometa Puntar Kneţa
Tekmovalno ime za sezono 2008/2009:
Puntar Casino Safir
Ustanovljen:
25. maj 1974
Uradno registriran:
17. november 1994
Klubske barve:
Osnovna barva: rumena
Rezervna barva: modra
Dvorana:
Športna dvorana Šolskega centra Tolmin
Dijaška ulica 12
5220 Tolmin
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Klubski prostori:
Ulica padlih borcev 1/a
5220 Tolmin
Naslov za pošiljanje pošte:
p.p. 54
5220 Tolmin
Telefon:
05/ 38 11 053
Faks:
05/ 38 11 054
Kontaktne osebe:
Aleš Kavčič (predsednik)
+386 (0) 51 691 749
Mojmir Skočir (poslovni direktor)
+386 (0) 41 311 141
Maja Kragelj (sekretar)
+386 (0) 31 385 023
E-pošta:
info@puntar.net
Spletna stran:
www.puntar.net

3.3 ORGANIZACIJA KLUBA
Klub malega nogometa Puntar Kneţa je organiziran v skladu z Zakonom o društvih
(Zdru-1, Uradni list RS 61/06). Organi kluba so občni zbor kot najvišji organ, izvršni
odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija.
Občni zbor
Občni zbor:
- obravnava vprašanja, ki imajo pomen za poloţaj in napredek malonogometnega
športa;
- sprejema statut kluba;
- sprejema, spreminja in dopolnjuje druge akte kluba;
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-

sprejema letne programe in srednjeročni plan;
sprejema letni finančni načrt in potrjuje zaključni račun;
sprejema poročila o delu organov kluba;
voli in razrešuje predsednika in člane izvršilnega odbora, člane nadzornega
odbora ter člane disciplinske komisije;
podeljuje priznanja kluba;
sklepa in odloča o drugih zadevah s področja dela kluba, če tako določajo statut
ali drugi akti kluba.

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršilni organ enkrat
letno. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršilni organ na svojo
pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov kluba. Izredni
občni zbor odloča le o zadevah, za katere je sklican. Izvršilni odbor je dolţan sklicati
izredni občni zbor v roku enega meseca po tem, ko je sprejel tako zahtevo. V
nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor tisti, ki je sklic zahteval. Sklic
občnega zbora mora biti objavljen vsaj sedem dni pred dnevom, za katerega je
sklican. Gradivo za izredni občni zbor pripravi predlagatelj.
Občni zbor kluba sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če občni zbor
odloča o prenehanju kluba, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini vseh
članov kluba. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov
kluba, ne morejo o tem glasovati člani organov kluba. Vsi nečlani kluba in drugi
vabljeni gostje imajo na občnem zboru pravico razpravljati, ne morejo pa glasovati in
odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica
članov kluba. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloţi
za trideset minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj deset članov
kluba. Občni zbor odpre predsednik izvršilnega odbora in ga vodi, dokler ne izvoli
delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva
overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo,
verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delavnega
predsedstva, oba overovitelja in zapisnikar.
Izvršni odbor
Izvršni odbor je izvršilni organ kluba, katerega izvoli za dobo štirih let občni zbor.
Izvršni odbor sestavljajo predsednik in od 6 do 10 članov izvršnega odbora. Polovica
članov mora biti izvoljena na občnem zboru, drugo polovico pa lahko potrdi izvršni
odbor z večino glasov na predlog predsednika. Člani izvršnega odbora so po svojem
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poloţaju tudi predsedniki delovnih teles izvršnega odbora in direktor kluba. Izvršni
odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Sestaja se po potrebi, najmanj
dvakrat letno.
Izvršni odbor:
- skrbi in odgovarja za izvrševanje sklepov in priporočil, ki jih je sprejel občni zbor;
- skrbi in zagotavlja izvrševanje programa dela, ki ga je sprejel občni zbor;
- pripravlja predlog statuta;
- pripravlja predlog zaključnega računa in finančnega načrta;
- obravnava vse zadeve z delovnega področja občnega zbora in mu daje predloge
in razpravlja o njihovem delu;
- odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev in premičnin
- določa osnove in merila za določanje osebnih dohodkov, nadomestil, nagrad,
dnevnic, potnih stroškov in drugih prejemkov funkcionarjev in drugih članov
organov kluba;
- odloča zoper ugovore odločbe disciplinske komisije;
- imenuje direktorja kluba;
- določa, kateri podatki in listine so poslovna skrivnost;
- pripravlja splošne akte kluba;
- določa višino članarine;
- rešuje druga vprašanja po sklepu občnega zbora in vprašanja, ki spadajo po
statutu in drugih aktih kluba v njegovi pristojnosti.
Seje izvršnega organa so sklepčne, če je navzočih večina njegovih članov. Izvršni
odbor sklepa z večino glasov vseh članov. Izvršni odbor vodi predsednik kluba, ki
zastopa in predstavlja klub proti tretjim osebam, drţavnim in upravnim organom ter
organizacijam doma in v tujini. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in
izvršnemu odboru.
Predsednik kluba:
- sklicuje sestanke izvršnega odbora;
- poda zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka;
- odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje, z naknadno
odobritvijo izvršnega odbora;
- koordinira delo izvršilnega organa in drugih komisij ter organov kluba;
- odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti;
- predlaga podelitev nagrad, pohval, plaket, in častnih članov kluba.
Predsednik mora sklicati sejo, če tako zahteva nadzorni odbor ali če to zahteva
tretjina članov izvršnega odbora. Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča eden
od članov izvršnega odbora kluba.
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Direktor kluba
Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo
med organi društva je zadolţen direktor kluba, ki ga določi izvršni odbor za dobo
štirih let z moţnostjo podaljšanja. Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru in
občnemu zboru.
Komisije izvršnega odbora
Za izvajanje stalnih in občasnih del izvršni odbor imenuje delovna telesa-komisije, in
sicer:
- komisijo za marketing;
- tehnično komisijo;
- strokovni odbor;
- komisijo za mlajše selekcije.
Vse stalne komisije imajo predsednika in najmanj dva člana.
Komisija za marketing:
- načrtuje programe akvizicije sredstev;
- opravlja še druge naloge po zadolţitvah izvršnega odbora.
Tehnična komisija:
- pripravlja program tekmovanj;
- vodi organizacijo tekem;
- načrtuje potrebe po športni opremi;
- opravlja še druge naloge po zadolţitvah izvršnega odbora.
Strokovni odbor:
- načrtuje strokovni in igralski kader;
- strokovno spremlja in analizira delovanje vseh ekip;
- razpravlja o doseţkih na področju malonogometne igre in daje predloge za
izboljšanje;
- spremlja igralske potenciale;
- opravlja še druge naloge po zadolţitvah izvršnega odbora.
Komisija za mlajše selekcije:
- pripravlja programe in finančne načrte delovanja mladinskih ekip;
- planira potrebe po strokovnih kadrih;
- sodeluje s šolskimi športnimi društvi;
- opravlja še druge naloge po zadolţitvah izvršnega odbora.
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Za izvajanje občasnih in začasnih nalog lahko izvršni odbor imenuje delovna telesa,
katerim ob imenovanju določi naloge, število članov in rok, v katerem morajo nalogo
izvršiti. Tako imenovanemu delovnemu telesu poteče mandat, ko izvršni odbor odloči
o zaključku naloge, za izvršitev katere je bilo imenovano.
Nadzorni odbor
Za stalen in celovit nadzor nad delom organov kluba izvoli občni zbor za dobo štirih
let nadzorni odbor, ki ima predsednika in dva člana. Člani nadzornega odbora ne
smejo biti člani izvršnega odbora ali imeti funkcij v organih kluba.
Nadzorni odbor:
- spremlja in ocenjuje izvajanje odločb statuta;
- spremlja in nadzira finančno-materialno poslovanje kluba in razpolaganje z
njegovimi sredstvi;
- zahteva sklic občnega zbora ali izvršnega odbora, če ugotovi tako potrebo;
- opravlja še druge zahteve, ki mu jih poveri občni zbor.
Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, najmanj enkrat letno pred potrditvijo
zaključnega računa za preteklo leto in sprejemom finančnega načrta za tekoče leto.
Nadzorni odbor mora občnemu zboru poročati o materialnem poslovanju kluba, o
svojem delu in mu po potrebi predlagati ustrezne ukrepe. Sklepe sprejema z večino
glasov vseh članov.
Disciplinska komisija
Za ugotavljanje odgovornosti svojih članov pri uresničevanju ciljev in nalog kluba
izvoli občni zbor disciplinsko komisijo za dobo štirih let. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika.
Sestajajo se po potrebi na zahtevo upravičenih organov. Disciplinska komisija odloča
o disciplinski kršitvi kot organ I. stopnje.
Disciplinski postopek se vodi po načelih skrajšanega kazenskega postopka. Oseba v
postopku ima dolţnost in pravico prisostvovati disciplinskemu postopku.
Laţje disciplinske kršitve so:
- neudeleţevanje tekmovanj;
- neupravičeni izostanki organizirane vadbe.
Teţje disciplinske kršitve so:
- kršitve dolţnosti člana kluba;
- zavestno ravnanje proti interesom ali ugledu kluba;
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-

nespoštovanje pravil kluba in sklepov organov kluba;
pravnomočna obsodba na nečastno dejanje.

Kot disciplinski ukrepi se lahko izrečejo:
- opomin;
- javni opomin;
- izključitev iz kluba.
Ukrep izključitve je mogoče izreči tudi z odloţilnim pogojem (pogojno) za dobo do
dveh let.
Član, ki je s svojim ravnanjem povzročil klubu škodo, jo je dolţan poravnati. Višino
škode določi izvršni odbor.
Član kluba, ki mu je bil izrečen disciplinski ukrep, se lahko pritoţi izvršnemu odboru
kluba, ki o zadevi odloča dokončno (Statut KMN Puntar Kneţa,1994).
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4.0 DELOVANJE OD LETA 1974 DO LETA 1986
Delovanje kluba KMN Puntar Kneţa lahko razdelimo na tri pomembnejša obdobja. V
prvem obdobju, od ustanovitve kluba do leta 1986, so Puntarji igrali mali nogomet
predvsem v Baški Grapi in v oţji okolici Tolmina. Z letom 1986 so se pridruţili
tekmovanju za Slovenski revijalni pokal, ki je bil vseslovensko tekmovanje. To
tekmovanje je trajalo do leta 1995 in to predstavlja drugo obdobje delovanja kluba.
Tretje obdobje pa predstavlja čas od leta 1996 do danes, čas v katerem klub brez
prestanka sodeluje v prvi futsal ligi Slovenije.
Mali nogomet se je v Baški grapi pričel igrati ţe pred letom 1974. Z njim so začeli 12
in 13 letni fantje iz Klavţ in Podmelca, kasneje so se jim pridruţili še Kneţani. Vsaka
izmed ekip je izvajala treninge vsak dan med tednom, vsaka v svoji vasi, ob nedeljah
pa so na ţelezniški postaji v Klavţah potekale tekme. Da so fantje z malim
nogometom ţe takrat resno računali, me je prepričal podatek, da so vstopnice ob
nedeljah prodajali ljudem, ki so čakali na vlak. Z denarjem so kupovali ţoge,
presenetilo pa me je še eno dejstvo: vratar Darij Kenda je dobil odškodnino 1000
DIN, ker si je ob trku z napadalcem zlomil nos. Njihova profesionalna usmerjenost se
je pokazala še ob enem zanimivem dogodku. V ekipi Klavţ so potrebovali dobrega
obrambnega igralca in tako so leta 1970 v svoje vrste zvabili Mirana Dobravca s
Kneţe. Da je bil to za tiste čase zvezdniški prestop, priča tudi pogodbeni znesek, ki
je znašal meter bukovih drv. Igrali so na igrišču, ki je bilo delno peščeno in delno
travnato, meje igrišča so bile označene z ţagovino, goli pa so bili sestavljeni iz
lesenih palic, ki so jih dobili v bliţnjem gozdu. Njihova igra je ţe takrat slonela na
točnih in kratkih podajah, ter obvladovanju ţoge, kar je značilno za mali nogomet. To
pa zato, ker je bilo igrišče na eni strani omejeno z vrtom, v katerega si niso upali, na
drugi strani z okni stanovanj, na tretji strani pa z reko Bačo. Ko so se fantje naveličali
medsebojnih tekem, so odšli po ţelezniških tirih skozi predore na Grahovo ob Bači in
se pomerili z vrstniki iz tega kraja. Pri enem izmed začetnikov malega nogometa in
kasnejšemu dolgoletnemu trenerju Simonu Kendi sem dobil vpogled v zapisnik
tekme med Klavţami in Grahovim ob Bači iz leta 1968. Zapisnik vsebuje vse
podatke, ki jih tak dokument mora vsebovati: rezultat, strelce, kazni, obe postavi, ime
sodnika, število gledalcev in datum. Tekma se je končala z rezultatom 4-1 za Klavţe,
tekmo pa si je ogledalo 20 gledalcev.
Prelomno je bilo leto 1974. Fantje so se odločili, da se zdruţijo v klub in mu dajo ime.
Predlogov je bilo več, med njimi Jalovnik (hrib nad Podmelcem), Kotel (hrib nad
Kneţo), Šimen Golja. Ker je bil Šimen Golja, vodja tolminskih puntarjev v velikem
kmečkem puntu v Tolminu leta 1713, doma prav s Kneţe, so se odločili za ime
Puntar. Lik Šimna Golje pa so kasneje uporabili za simbol kluba. Prvi turnir na Mostu
na Soči (25. maja 1974) štejemo tudi kot uradni začetek organiziranega igranja pod
imenom Puntar, čeprav se je mali nogomet v Klavţah igral ţe vsaj od leta 1968. Prvo
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leto delovanja je ekipa odigrala le dva turnirja, saj jih več praktično tudi ni bilo (Bilten,
2004).
Tekme v zgodovinskem letu 1974:
Rezultati turnirja na Mostu na Soči, 25. maj 1974 :
PUNTAR : Trenta

10:0

PUNTAR : Most na Soči

4:1

Finale:
PUNTAR : JLA (Jugoslovanska ljudska armada)

0:2

Rezultati 1. turnirja »Baška Grapa«, Grahovo ob Bači, julij 1974 :
PUNTAR : Grahovo

2:2

PUNTAR : Hudajuţna 2:1
PUNTAR : Bača

8:2

Vrstni red:
1. Grahovo ob Bači
2. PUNTAR
3. Hudajuţna
4. Bača
Grahovo ob Bači je osvojilo prvo mesto zaradi boljše gol razlike za en zadetek.
Leta 1975 je v gostilni Pri Brišarju na Grahovem ob Bači nastala še vedno uradna
himna kluba z naslovom Le vkup, le vkup, ponos Kneţanski. Takratna generacija
igralcev na čelu z glavnim pobudnikom Miranom Seljakom se je po enem izmed
uspehov odločila, da na papir izlije svoje misli. Znameniti verz »Klub slavi, pršut se ji
(je), vino teče, saj slavimo mi«, ki je še vedno najbolj popularen del himne, si je
izmislil prav Seljak. Tega leta se je na travnatem igrišču v Tolminu organizirala Divja
liga, v kateri so nastopala predvsem moštva iz takratne občine Tolmin. Izven meja
občine sta bili moštvi iz Anhovega in Liga nad Kanalom. Ekipa Puntarja je osvojila
prepričljivo prvo mesto. Navedena statistika je prepisana iz Kronike NK Puntar,
čeprav bilanca z začetnih let ni najbolj popolna:
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Rezultati:
PUNTAR : Lig
PUNTAR : Kanarinci
PUNTAR : Most na Soči
PUNTAR : Anhovo
PUNTAR : Razor
PUNTAR : Strici
PUNTAR : Mengore
PUNTAR : Planota
PUNTAR : Idrija

1:0
3:5
3:1
4:1
2:1
5:1
0:0
3:0
1:1

8:1

4:3
1:0
1:0
3:3

Lestvica :
mesto
1
2
3
4
5
6

ekipa
PUNTAR
Idrija
Mengore
Lig
Anhovo
Strici

tekem
14
14
14
14
14
14

zmage
10
6
5
7
4
2

remiji
3
4
5
1
3
5

porazi
1
4
4
6
7
7

gol razlika
39:17
41:33
31:16
27:34
40:41
19:33

točke
23
16
15
15
11
9

Slika 2: Divja liga, Tolmin, 1. mesto, leto 1975
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V začetnih letih svojega delovanja je ekipa Puntarja igrala predvsem turnirje na
Grahovem ob Bači in v Podbrdu ter Divjo ligo v Tolminu, sčasoma pa so se
udeleţevali tudi turnirjev na Idriji pri Bači, v Poljubinju, Volčah, na Ligu, v Kanalu in
Desklah. Ob vse boljših rezultatih so postali aktivni tudi izven meja tolminske občine.
Udeleţevali so se turnirjev v okolici Nove Gorice, Solkanu, Ajdovščini, veliko pa so
igrali tudi na Gorenjski strani, saj imajo blizu Sorico, Ţeleznike, z ţelezniško
povezavo pa tudi Bohinjsko Bistrico (Bilten, 2004).
Statistika nastopov ekipe Puntar od leta 1974 do 1986:
leto
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1974-1986

nastopov
6
20
3
3
3
12
25
27
35
41
43
59
99
376

zmage
4
15
2
1
2
9
17
16
22
20
25
40
63
236

remiji
1
4
0
1
0
1
2
3
1
4
7
4
14
42

porazi
1
1
1
1
1
2
6
8
12
17
11
15
22
98

gol razlika
26:9
67:21
10:4
5:5
21:16
52:16
102:42
104:63
100:68
135:113
167:81
180:89
316:172
1296:699

Puntarji so svojo statistiko podţigali tudi z zanimivimi komentarji. Pri tem so bili še
najbolj izvirni v dveh sezonah Tolminsko-baške lige, kasneje pa so tradicijo opustili.
Most na Soči, 7.4.1984
PUNTAR : Razor 4:0 (2:0)
Strelci: Drole D. 1, Seljak M. 1, Kogoj I. 1, Kenda Z. 1
Briljantne obrambe Dobravcovega iz Ţabč. Iztok zasenčil vse na igrišču. Nesreča pa
tudi tokrat ni ostala praznih rok. V svoj notes je zapisal: Drole D.- zlomljena noga
Most na Soči, 20.4.1984
PUNTAR : Planinac 4:3 (2:1)
Strelci: Kenda M. 2, Kogoj I. 1, rejec M. 1
Mik v stilu poklicnega hladnokrvneţa matiral Volka.
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Most na Soči, 22.4.1984
PUNTAR : Bača 2:6 (2:2)
Strelec. Rejec M. 2
Bača poplavila Kneţo.
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5.0 DELOVANJE OD LETA 1986 DO LETA 1995
Kvaliteta takratnega Puntarja je narekovala prestop občinskih meja. Puntarji so se
udeleţili velikega turnirja v Ajdovščini, na Policah, ki se je odvijal 11. in 12. januarja.
V konkurenci 32 ekip so zasedli končno drugo mesto, Miran Seljak pa je osvojil
naslov najboljšega igralca tega turnirja. Še večji izziv je predstavljalo sodelovanje v
Slovenskem revialnem pokalu (SRP), kjer je ekipa z nekaj premori sodelovala šest
sezon. Fantje so ţe v mladih letih pokazali smisel za organizacijo, zato ni naključje,
da so tudi tokrat sodelovali na ustanovni seji 28. februarja 1986 v prostorih KS Talci v
Mariboru. Med dvajsetimi ustanovnimi člani je bil tudi Zorko Kenda, ki je zastopal
ekipo Puntarja.
Tekmovanja so potekala v okvirih enodnevnih turnirjev v različnih krajih Slovenije, na
prostem ali v dvorani, v obdobju od marca do novembra. Sklepni del tekmovanja,
končnica, se je odvijala obvezno v dvorani. Vsaka ekipa je morala nastopiti na vsaj
štirih turnirjih, ki jih je po objavi razpisa izbrala sama, štele pa so tri najboljše
uvrstitve. Na vsakem turnirju je organizator izbiral tudi najboljšo peterko kola, točke
pa so se štele tudi v končni seštevek za najboljšega igralca in vratarja leta. Na
vsakem turnirju je igralo po 12 moštev (4 skupine po 3 moštva) po enojnem
točkovnem sistemu, od leta 1993 dalje pa po 9 moštev (3 skupine po 3 moštva).
Igralni čas je bil omejen na 2 x 15 minut, število igralcev v polju pa je bilo 4 plus
vratar. Organizator tekmovanja je bil KMN Branik-Talci Maribor, ki je kot pravna
oseba zastopal tekmovanje (Bilten, 2004).

5.1 SEZONA 1986 – 1. izvedba SRP-a
Odigralo se je skupno 11 turnirjev, od tega 10 v predtekmovanju in končnica. Na 137
tekmah je sodelovalo 39 ekip. Puntarji so se prijavili ţe na uvodni turnir v Ţalcu 30.
marca, kjer so delili 5.-8. mesto.
PUNTAR : Lajše
2:2
PUNTAR : Avanturisti
2:4
Prvi strelec ekipe na turnirjih SRP-a je postal Marko Rejec.
Na tretjem turnirju v Zagorju 10. maja so zasedli 3. mesto, na devetem v Celju 18.
oktobra pa so bili ţe prvi. Vratar Darijo Leban, zdajšnji glavni trener, je bil razglašen
za najboljšega vratarja.
Celje, 18.10. 1986
PUNTAR : Avanturisti (Zagorje) 3:2
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Strelca: D. Drole 2, M. Seljek 1
PUNTAR : Penal (Celje)
Strelca: S. Rejec 2, D. Drole 1
PUNTAR : Aero (Celje)
Strelec: M. Rejec 3
PUNTAR : Lajše (Šoštanj)
Strelec: S. Rejec 1

3:1
3:1
1:1

Po končanem predtekmovanju je Puntar osvojil visoko šesto mesto in se uvrstil v
končnico, kjer je sodeluje najboljših 12 moštev. Na zaključnem turnirju v Celjski
dvorani Golovec 7. decembra so zasedli odlično četrto mesto, kar se je kasneje
izkazalo za največji uspeh v vseh letih nastopanja.
PUNTAR : Tarok (Ptuj)
2:0
Strelca: D. Drole 1, M. Rejec 1
PUNTAR : Aero (Celje)
2:2 (4:2 po 7-m)
Strelci: redni del M. Seljak 1, S. Rejec 1, 7-m D. Drole 1, Z. Kenda 1
PUNTAR : Menchester (Ţalec)
1:4
Strelec: Z. Kenda 1
Strelci skupaj ( predtekmovanje in končnica ):
11 – M. Rejec, 6 – D. Drole, 5 – S. Rejec, 2 – Z. Kenda, M. Seljak, M. Kenda, 1 – R.
Kuštrin
Ekipo so sestavljali:
Darijo Leban (V), Iztok Kogoj, Mitja Kenda, Damjan Drole, Zorko Kenda, Marko
Rejec, Radovan Kuštrin, Beno Močnik, Samo Rejec, Miran Seljak, Simon Kenda –
trener
(Bilten, 2004).

5.2 SEZONA 1987 – 2. izvedba SRP-a
Ekipa je sicer sodelovala, vendar brez vidnih uspehov. Darijo Leban je tega leta sluţil
vojsko, zato je mesto med vratnicama zasedel Valentin Leban.
Ţalec, 30. maj
PUNTAR : Disco Lady (Velenje)
Strelec: D. Drole 1
PUNTAR : Borut Gotavlje
Strelec: S. Rejec 1

1:3
1:4
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Škofije, 13. junij
PUNTAR : Camel 1:3
Strelec: R. Kuštrin 1
Piran, 26. september
PUNTAR : Ciciban 1:3
Strelec: M. Seljak
PUNTAR : Grozd
0:0 (2:3 po 7-m)
Strelca iz 7-m: M Kenda 1, J. Jurečič 1
Ekipo so sestavljali:
Valentin Leban (V), Radovan Kuštrin, Miran Seljak, Mitja Kenda, Damjan Drole, Joţe
Jurečič, Iztok Kogoj, Zorko Kenda, Samo Rejec, Uroš Breţan, Marko Rejec, Simon
Kenda - trener (Bilten, 2004).

5.3 SEZONA 1988 IN 1989 – 3. IN 4. izvedba SRP-a
Puntar v SRP-u ni sodeloval zaradi premajhnega števila igralcev. Na sluţenju
vojaškega roka sta bila Damjan Drole in Samo Rejec (Bilten, 2004).

5.4 SEZONA 1990 – 5. izvedba SRP-a
Na 13 turnirjih (12 in končnica) sta se v konkurenci 38 moštev odigrali 202 tekmi. Na
skupno 60. turnirju v Ljubljani 16. junija je Puntar zasedel tretje mesto, Damjan Drole
pa s šestimi zadetki postal najboljši strelec turnirja. V Tolminu je ekipa Herbie 53
organizirala 66. turnir 1. septembra. Puntarji so bili znova tretji, Darijo Leban pa je
osvojil lovoriko za najboljšega vratarja. Na turnirju v Šentjerneju in Kopru ekipi ni
uspelo doseči odmevnejšega rezultata, kljub vsemu pa so se uvrstili na zaključni
turnir, ki je potekal 25. novembra v Slovenj Gradcu. V skupini z ljubljansko Barakudo
in Poetovio Ptuj je osvojil 3. mesto, čeprav so imele vse tri ekipe enako število točk in
razliko med danimi in prejetimi goli. Na koncu so se uvrstili na deveto mesto. Damjan
Drole je bil vključno s predtekmovanjem najboljši strelec moštev z devetnajstimi
zadetki, Marko Rejec pa jih je prispeval pet (Bilten, 2004).
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Ekipo so sestavljali:
Darijo Leban (V), Radovan Kuštrin, Marko Rejec, Zorko Kenda, Damjan Drole, Miran
Seljak, Samo Rejec, Iztok Kogoj, Uroš Breţan, Mitja Kenda, Simon Kenda – trener
(Bilten, 2004).

5.5 SEZONA 1991 – 7. prvenstvo Slovenije
V tej sezoni se je ekipa Puntarja odpovedala nastopanju v SRP-u. Namesto tega je
nastopila na prvenstvu Slovenije, ki sicer poteka ţe od leta 1985, ko je bil prvi
zaključni turnir v Ţalcu. Na teh prvenstvih so imeli pravico nastopa le zmagovalci
medobčinskih nogometnih zvez. V teh tekmovanjih so lahko nastopale vse ekipe, tudi
igralci velikega nogometa. Amaterji iz klubov malega nogometa tako vrsto let niso
imeli moţnosti za večji uspeh na teh prvenstvih. Ekipa Puntarja je torej prvič
nastopila na prvenstvu Slovenije na njegovi sedmi izvedbi. Zaključno tekmovanje je
potekalo v Murski Soboti 9. februarja v dvorani OŠ Edvarda Kardelja.
PUNTAR : NK Nafta (Lendava) 2:2
Strelec: D. Drole 2
PUNTAR : Vuko (Ljubljana)
1:3
Strelec: S. Rejec 1
PUNTAR : Kovinostrugarstvo Zamuda (Ptuj)
Strelec: S. Rejec 1

1:3

Puntar je osvojil končno šesto mesto.
Ekipo so sestavljali:
Darijo Leban (V), Uroš Breţan, Damjan Drole, Marko Rejec, Radovan Kuštrin, Samo
Rejec, Simon Kenda – trener (Bilten, 2004)

5.6 SEZONA 1992 –1. državno prvenstvo
Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se je naslednje leto odvilo prvo drţavno
prvenstvo. Prvenstvo je potekalo 8. februarja na Škofijah pri Kopru, v dvorani Burja
Škofije pred kar 600 gledalci. Ekipa Puntarja je v predtekmovanju odigrala naslednje
tekme:
PUNTAR : Black&White (Koper)
PUNTAR : Bolero (Kranj)
PUNTAR : Grafika Gracer (Celje)

3:3 (2:2)
1:5 (0:1)
8:0 (4:0)
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Puntar se je uvrstil na tekmo za tretje mesto:
PUNTAR : Kriţevci Virje
3:2
Sodnika: Hvalič (Nova Gorica) in Nikolič (Ljubljana)
Strelca: D. Drole 2, S. Rejec 1
Damjan Drole in Samo Rejec sta si delila prvo mesto med strelci na turnirju. O
najboljšem je zato odločal ţreb, kjer je imel več sreče Samo Rejec.
Ekipo so sestavljali:
Darijo Leban (V), Samo Rejec, Marko Rejec, Uroš Breţan, Damjan Drole, Radovan
Kuštrin, Simon Kenda – trener.
V tej sezoni se je klubu pridruţil prvi igralec, ki ni prihajal iz Baške Grape. Iz vrst
ekipe Herbie 53 iz Tolmina je k Puntarju prestopil Matej Kavčič, ki je še vedno
aktiven v vlogi pomočnika trenerja in trenerja mlajših selekcij. (Bilten, 2004).

5.7 SEZONA 1993 – 8. izvedba SRP-a
Po številu udeleţencev je bila to rekordna sezona, saj je tekmovalo kar 68 moštev z
982 igralci. V predtekmovanju je bilo odigranih kar 26 turnirjev. V tej sezoni je Puntar
kar dvakrat osvojil posamezen turnir, še pred tem pa 3. mesto na skupno 106 turnirju
v Postojni 12. junija. Prvo od obeh zmag so Puntarji slavili na 123 turnirju v Logatcu
28. avgusta, ko je postal Drole Damjan z devetimi zadetki najboljši strelec, Darijo
Leban pa najboljši vratar. Drugič so se na sam vrh zavihteli na 126 turnirju v Piranu,
Damjan Drole pa je postal s šestimi zadetki najboljši strelec in hkrati najboljši igralec
turnirja. Po končanem predtekmovanju so zasedli odlično 5. mesto. Zaključni turnir
leta 1993 se je odigral 18. in 19. decembra v Murski Soboti.
PUNTAR : BH Hlade
PUNTAR : Lipa
PUNTAR : Meteorplast

6:0
0:2
2:4

Puntar se je uvrstil na končno 13. mesto, najboljši strelec ekipe je postal Damjan
Drole s kar 22 zadetki (Bilten, 2004).

5.8 SEZONA 1994 – 9. izvedba SRP-a
Na 24 turnirjih (23 in finalni) je bilo odigranih 286 tekem, sodelovalo pa je 59 ekip z
864 igralci. Na skupno 146. turnirju v Kobaridu 13. avgusta je Puntar zasedel 2.
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mesto, kar mu je uspelo tudi 3. septembra na 150. turnirju na Škofijah. Na finalnem
turnirju v Kobaridu 17. in 18. decembra je osvojil končno 9. – 12. mesto:
PUNTAR : Talci (Maribor)
1:4
PUNTAR : Pelikan (Celje)
3:2
PUNTAR : Pobreţje (Maribor) 1:1 (3:5 po 6-m)
Najboljši strelec ekipe je postal Marko Rejec s 13 zadetki.
Z razvojem igre malega nogometa in vse večje popularnosti tega športa se je KMN
Puntar tudi organizacijsko spremenil. Klub se je 17. novembra registriral kot društvo
in postal pravna oseba. S tem pa so bili avtomatsko registrirani tudi vsi igralci kluba.
Vsi klubi, ki so od takrat naprej hoteli sodelovati na tekmovanjih pod okriljem NZS-ja,
so morali pridobiti uradno registracijo. Pred tem so tudi na drţavnemu nivoju
tekmovale ekipe brez nadzora nad igralci. (Bilten, 2004).

5.9 SEZONA 1995 – 10 izvedba SRP-a in 4. državno prvenstvo
Na 20 turnirjih predtekmovanja je sodelovalo 53 ekip s 759 igralci. Puntar si je na
drugem turnirju v sezoni in skupno 153. v SRP-u ki je potekal 13. maja v Kamniku,
priigral prvo mesto, Damjan Drole je ob tem postal najboljši igralec, Darijo Leban pa
najboljši vratar. Zadnji med takratnimi igralci še vedno najbolj cenjen naslov na seriji
turnirjev SRP, je Puntar osvojil na 156. turnirju na Logu pri Sevnici, kjer je za seboj
pustil dve ekipi, ki sta takrat predstavljali sam vrh slovenskega malega nogometa,
Vuko iz Ljubljane in Mizarstvo Krošelj iz Sevnice. V tej sezoni so Puntarji osvojili še
dve drugi mesti in sicer v Šmartnem in na Golniku. Najboljši strelec ekipe je postal
Damjan Drole z 18 zadetki (Bilten, 2004).
Na zadnji izvedbi turnirjev SRP-a so barve Puntarja branili naslednji igralci:
Iztok Kogoj (V), Samo Rejec, Matej Kavčič, Damjan Drole, Saša Jevtič, Uroš Breţan,
Marko Rejec, Miro Cvijanovič, Simon Kenda – trener.
Na večni lestvici točkovanja je Puntar v šestih sezonah nastopanja zbral 212 točk,
kar ga uvršča na 10. mesto med 239 ekipami, udeleţenkami SRP-a. To je najboljša
skupna uvrstitev katerekoli primorske ekipe.
V Kriţevcih se je 28. februarja tega leta odvijalo tudi 4. drţavno prvenstvo v
samostojni Sloveniji. Puntar je odigral naslednje tekme:
PUNTAR : Branik Talci (Maribor)
2:2
PUNTAR : Panda A market (Koper) 3:3
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PUNTAR : Sportklub (Velenje)

4:5

Puntar je osvoji končno 5. mesto, Damjan Drole je postal s petimi goli na treh tekmah
najboljši strelec prvenstva.
Ekipo so zastopali:
Darijo Leban (V), Uroš Breţan, Damjan Drole, Marko Rejec, Sergij Muznik, Matej
Kavčič, Samo Rejec, Sašo Jevtič, Miro Cvijanovič, Simon Kenda – trener.
Nogometna zveza Slovenije je tega leta organizirala 1. slovensko ligo malega
nogometa (1. SLMN) po dvokroţnem ligaškem tekmovanju z desetimi sodelujočimi
moštvi. Puntar se je podal v kvalifikacije za uvrstitev v ligo, kar pa mu prvo leto ni
uspelo. Na kvalifikacijskem turnirju za prvaka MNZ Nova Gorica je osvojil drugo
mesto, v 1. SLMN pa so se kot zmagovalci neposredno uvrstili Šanpier Hlapi. Puntar
je imel moţnost popravnega izpita na dodatnih kvalifikacijah v Škofji Loki 16. junija, a
jim tudi v drugem poskusu ni uspelo.
Kvalifikacije – MNZ Nova Gorica (27. maj)
PUNTAR KNEŢA : JDG Oria fitnes 5:1 (1:0)
Strelci: 2-Damjan Drole, 1-Samo Rejec, Uroš Breţan, Matej Kavčič
PUNTAR KNEŢA : Šanpier Hlapi
0:3 (0:3)
Dodatne kvalifikacije – Škofja Loka (19. junij)
PUNTAR KNEŢA : Kriţevci
2:0 (1:0)
Strelec: Damjan Drole 2
PUNTAR KNEŢA : Majolka
2:2 (0:0)
Strelca: Matej Kavčič 1, Marko Rejec 1
PUNTAR KNEŢA : Inţeniring Šarbek 1:3 (1:0)
Strelec: Damjan Drole 1
V polfinalu se je ekipa Puntarja pomerila z ekipo Carioc:
PUNTAR KNEŢA : Carioce
Strelec: Damjan Drole 1

1:5

Ţe v letu 1996, točno 22 let po uradnem datumu ustanovitve kluba, torej 25. maja
1996, so se Puntarjem uresničile sanje. Na novem kvalifikacijskem turnirju zahodne
skupine v Tolminu so se po ogorčenem boju in odločilni tekmi s Koprčani uspeli
uvrstiti med elito malonogometnih klubov v Sloveniji, v 1. SLMN.
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Kvalifikacije zahodne skupine, Tolmin, dvorana ŠC, 300 gledalcev
PUNTAR : Pizzerija Azur (Ljubljana)
0:0 (0:0)
PUNTAR : Tango (Škofja Loka)
3:2 (1:0)
Strelci: Peter Jarc 1, Matej Kavčič 1, Uroš Breţan 1
PUNTAR : Black & White (Koper)
2:1 (1:0)
Strelca: Uroš Breţan 1, Samo Rejec 1
ekipa
PUNTAR
B&W
AZUR
TANGO

tekem
3
3
3
3

zmage
2
2
1
0

neodločeno
1
0
1
0

porazi
0
1
1
3

gol razlika
5:3
5:3
5:5
4:8

Točke
7
6
4
0

Puntarju je podvig uspel brez pomoči Damjana Droleta, ki je to sezono kot posojen
igralec z uspehom branil barve Marmor Stripyja iz Ţeleznikov, ki je ţe prvo sezono
igral v 1. SLMN.

Slika 3: Uvrstitev v 1. SLMN, Tolmin, 25.5.1996
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Zgodovinski uspeh so dosegli:
Stojijo z leve: Simon Kenda (trener), Marko Rejec, Peter Jarc, Uroš Breţan, Iztok
Kogoj
Čepijo z leve: Matej Kavčič, Samo Rejec, Sergej Čujec, Uroš Rutar (V) (Bilten, 2004).
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6.0 DELOVANJE OD LETA 1996 DO LETA 2008

6.1 SEZONA 1996/97
Z uvrstitvijo v 1. SLMN so bili pred klubom novi izzivi tako v tekmovalnem kot tudi
organizacijskem smislu. Za nastopanje v tako zahtevnem tekmovanju je bilo
potrebno okrepiti igralsko zasedbo in upravo ter pripeljati nove pokrovitelje. Po letu
dni igranja za Marmor Stripy se je v staro jato vrnil reprezentant Damjan Drole, kakor
tudi Saša Jevtič iz Amazonke. Klub sta okrepila še Mitja Taljat (Amazonka) in vratar
Denis Rutar (Californija), oba tudi člana NK Tolmin.
Prvi predsednik v prvoligaški druščini je postal Iztok Kogoj, pri delu v klubu pa so mu
pomagali tudi Benjamin Močnik, Zorko Kenda in Julijan Drago. Slednji je s svojimi
članki v časniku Ekipa in drugim medijskim gradivom skrbel za prepoznavnost
Puntarja v širših krogih. Glavni pokrovitelj kluba je postal Bača bar, ki ga je zastopal
Edi Manfreda. Poleg ţe omenjenega sponzorja in nekaterih manjših se je večino
sredstev zbralo s turnirskimi nagradami.
Kljub začetniškim teţavam je prva zmaga sledila šele v petem krogu na gostovanju v
Mariboru pri Luvinu s 3:2, Puntar je v krstni sezoni osvojil visoko četrto mesto, v
pokalnem tekmovanju pa se je prebil do polfinala, kar je bilo eno glavnih presenečenj
sezone.
Prvenstvo:
tekem
18

zmage
9

remiji
1

porazi
8

gol razlika
65:55

uvrstitev
4. mesto

Strelci: 17 – Peter Jarc, 11 – Damjan Drole, 9 – Matej Kavčič, 8 – Uroš breţan, 6 –
Marko Rejec, 5 – Samo Rejec, 3 – Saša Jevtič, Mitja Taljat, 1 – Igor Kragelj
Po prvem delu prvenstva je klub zapustil Uroš Rutar, ki je prestopil v NK Primorje
Ajdovščina, kjer je igral profesionalni nogomet do leta 2005.
Pokal:
tekem
5

zmage
3

remiji
0

porazi
2

gol razlika
18:22

uvrstitev
polfinale

Strelci: 5 – Damjan Drole, 4 – Saša Jevtič, 3 – Marko Rejec, 1 – Uroš Breţan, Miro
Cvijanovič, Samo Rejec, Matej Kavčič, Peter Jarc
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V uvodni sezoni so barve Puntarja branili:
Uroš Rutar (V), Denis Rutar (V), Mitja Taljat, Samo Rejec, Matej Kavčič, Damjan
Drole, Uroš Breţan, Marko Rejec, Saša Jevtič, Miro Cvijanovič, Peter Jarc, Matjaţ
Borovničar, Sergej Čujec, Boštjan Kenda, Igor Kragelj, Simon Kenda – trener (Bilten,
2004).

6.2 SEZONA 1997/98
Primarni cilj uprave je bil še naprej pridobiti generalnega pokrovitelja, kar pa ostane
zgolj poboţna ţelja, saj pravega posluha tudi v medijih za mali nogomet še ni. Kljub
daleč najmanjšemu proračunu v ligi se s srčno igro in veliko pripadnostjo klubu
Puntar vtisne v spomin številnim navijačem doma, pa tudi v gosteh. Pred sezono sta
klub okrepila vratarja Borut Uršič in Marko Berginc, saj se je Denis Rutar preizkušal v
drugi slovenski nogometni ligi pri NK Renče. Novinca sta bila še brata Valter in Aleš
Maligoj. Slednji je še pred koncem sezone zapustil klub. Sezono je klub končal na še
vedno dobrem petem mestu, v pokalu se je brez boja prebil do četrtfinala, kjer je bila
premočna ekipa Mizarstva Krošelj iz Sevnice, kasnejši drţavni prvak. Damjan Drole
je postal najboljši igralec in drugi strelec prvenstva. Puntar je osvojil nagrado za Fair
play, ki jo podeljuje komisija za mali nogomet.

Prvenstvo:
tekem
18

zmage
7

remiji
3

porazi
8

gol razlika
62:63

uvrstitev
5. mesto

Strelci: 23 – Damjan Drole, 10 – Peter Jarc, 9 – Uroš Breţan, 7 – Marko Rejec, 3 –
Saša Jevtič, Matej Kavčič, Valter Maligoj, Samo Rejec, 1 – Igor Kragelj
Pokal:
tekem
1

zmage
0

remiji
0

porazi
1

gol razlika
2:5

uvrstitev
četrtfinale

Strelca: 1 – Marko Rejec, Saša Jevtič (Bilten, 2004).
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6.3 SEZONA 1998/99
Prav ob 25-letnici kluba je upravi uspelo pridobiti generalnega pokrovitelja, s katerim
je podpisala enoletna pogodba. To je Alpkomerc d. d., ki je ostal dolgoletni sponzor
kluba. Tekmovalni načrti so bili veliki, saj je v svoje vrste klub zvabil tri novince,
Dragana Perendijo (Ročinj), Sergija Muznika in Mateja Kovačiča (oba Amazonka).
Trenersko krmilo je prevzel Matej Kavčič ob asistenci Simona Kende, klub se je prvič
podal na skupne priprave. Klubu so se pridruţili še trije igralci iz mladinskih vrst:
Tadej Kuštrin, Tomaţ Leban in Marko Rutar.
Kljub vsemu naštetemu je bila sezona porazna, klub je pristal na osmem mestu.
Uvod v sezono je bil spodbuden, saj je ekipa dobila uvodni tekmi, nato pričakovano
izgubila s favoritoma sezone, najbolj pa je ekipo pretresel poraz s Cariocami v
Mariboru, ko so po vodstvu s 4:1 tekmo nespametno izgubi. Šok je bil prehud, saj je
do konca prvega dela ekipa osvojila le še štiri točke. Slabi rezultati in nezadovoljstvo
v ekipi, Samo Rejec je tudi končal kariero, so botrovali odstopu Mateja Kavčiča, ki se
je vrnil na igrišče, na klopi pa ga je zamenjal Simon Kenda.
V pokalnem tekmovanju je Puntar najprej premagal drugoligaša DAB Team iz
Slovenske Bistrice (2:0), v četrtfinalu pa na domačem igrišču izgubil z Assaloni
Cosmosom po kazenskih strelih (2:2, 5:7).
Med premorom se je klubu pridruţil Boštjan Uršič, ki je bil dobrodošla osveţitev,
vendar so rezultati ostali v stilu jesenskega dela. Sezono je rešila ekipa mladincev
(U-18), ki je na prvem uradnem drţavnem prvenstvu za to kategorijo osvojila vidno
četrto mesto. S tem uspehom je Puntar ţe nakazal svoj kasnejši velik poudarek na
mladih in njihovi futsal vzgoji.
Prvenstvo:
tekem
17

zmage
3

remiji
5

porazi
9

gol razlika
67:77

uvrstitev
8. mesto

Strelci: 17 – Sergij Muznik, 14 – Damjan Drole, 8 – Boštjan Uršič, 7 – Dragan
Perendija, 6 – Peter Jarc, Saša Jevtič, 4 – Uroš Breţan, 3 – Marko Rejec, 2 – Igor
Kragelj
Pokal:
tekem
2

zmage
1

remiji
1

porazi
0

gol razlika
4:2

uvrstitev
četrtfinale
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Strelca: 3 – Sergij Muznik, 1 – Dragan Perendija (Bilten, 2004).

6.4 SEZONA 1999/2000
Največji doseţek pred začetkom nove sezone je za klub predstavljal uspešen
dogovor z Zavodom za šport Občine Tolmin, da Puntarjem podobno kot ostalim
športnim kolektivom krije stroške uporabe vadbenega objekta (dvorane), kar je v
preteklosti predstavljalo klubu največje finančno breme. Čeprav so se od aktivnega
igranja poslovili Peter Jarc, Samo Rejec in Miro Cvijanovič, sta jih nadomestita dva
novinca. Iz vrst Amazonke je prestopil Saša Leban, iz mladinskih vrst pa se je
priključi Aleksander Kenda. Druţba Alpkomerc je podaljšala pokroviteljstvo še za eno
sezono.
Po rednem delu prvenstva je ekipa osvojila odlično tretje mesto in se zanesljivo
uvrstila v končnico, kjer je v polfinalu na dveh tekmah izgubila s kasnejšimi prvaki,
ekipo EM Pelikan iz Celja (2:4, 2:5). Podobna usoda je ekipo doletela tudi v polfinalu
pokala NZS, kjer so Celjani slavili s 6:4 in 8:4.
Po izboru dopisnikov športnega časnika Ekipa je postal Boštjan Uršič najboljši igralec
prvenstva, Puntarji pa so osvojili tudi pokal za Fair play. Mladinci (U-17) so s četrtim
mestom na DP-ju ponovili uspeh iz prejšnje sezone, čeprav se je po kvaliteti od njih
pričakovalo boljšo uvrstitev.
Prvenstvo-redni del:
tekem
18

zmage
11

remiji
2

porazi
5

gol razlika
58:49

uvrstitev
3. mesto

Strelci: 13 – Damjan Drole, 11 – Dragan Perendija, 10 – Boštjan Uršič, 7 – Saša
Leban, 6 – Igor Kragelj, Marko Rejec, 2 – Matej Kovačič, 1 – Saša Jevtič, Matej
Kavčič, Marko Rutar
Prvenstvo-končnica:
tekem
2

zmage
0

remiji
0

porazi
2

gol razlika
4:9

uvrstitev
4. mesto

Strelci: 2 – Boštjan Uršič, 1 – Dragan Perendija, Damjan Drole
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Pokal:
tekem
4

zmage
1

remiji
1

porazi
2

gol razlika
19:20

uvrstitev
Polfinale

Strelci: 4 – Marko Rejec, 2 – Matej Kavčič, Saša Jevtič, Dragan Perendija, Boštjan
Uršič, Matej Kovačič, Igor Kragelj, 1 – Saša Leban, Damjan Drole, Tadej Kuštrin
(Bilten, 2004).

6.5 SEZONA 2000/2001
V sezono se je klub podal v močno spremenjeni postavi, tako pri igralskem kadru kot
v upravi. Klub so zapustili Dragan Perendija (prestopil k Litiji), Marko Berginc
(začasno prekinil z igranjem), kariero sta zaključili dve legendi kluba Marko Rejec in
Matej Kavčič, medtem ko se je Matej Kovačič teţje poškodoval še pred začetkom
sezone. Po enoletni odsotnosti zaradi bolezni oziroma poškodbe sta se vrnila Uroš
Breţan in Sergij Muznik. Novinci pa so bili Denis Rutar, Zorko Zlatoper, Rajko Uršič,
Elvis Šavli in Klemen Kobal. V upravi se je pridruţil direktor Alpkomerca d. d. Teodor
Štrukelj, ki je prevzel predsedniško mesto. Prav gospod Štrukelj je s svojo
organiziranostjo in poznanstvi v gospodarstvu dvignil organizacijo kluba na višji nivo.
Prvenstvo se za moštvo ni začelo po načrtih, saj so po prvem delu zasedli skromno
sedmo mesto z vsega devetimi osvojenimi točkami, zato se je uprava odločila še
dodatno okrepiti ekipo. Iz NK Tolmin je prestopil David Kanalec, ki se je s svojim
pristopom in odločnostjo izkazal kot dobrodošla okrepitev. V premoru med koncem
prvega in začetkom drugega dela se je ekipa udeleţila dveh odmevnih turnirjev. Na
drugem pokalu Sobote na Škofijah je osvojila končno tretje mesto, na prestiţnem 26.
Dnevnikovem turnirju pa presenetljivo prvo mesto, potem ko je v finalu premagala
ekipo Perspektive, ki so jo sestavljali zvezdniki takratnega malega in velikega
nogometa v Sloveniji, Darko Birjukov, Ţeljko Mitraković, Goran Miškić, vratar Nedţad
Botonjić. To je bil dolgo časa edini malonogometni dogodek, ki si je izboril mesto na
RTV Slovenija, saj je bil finale vrsto let predvajan na drugem programu, zato pri
Puntarjih ta zmaga še vedno velja za enega vrhuncev v sicer bogati zgodovini kluba.
Pred začetkom drugega dela prvenstva, 19. januarja se je klub izkazal še z največjo
dobrodelno športno prireditvijo v Posočju. Brcnimo plaz, kot so poimenovali akcijo,
katere celoten izkupiček (714.500 SIT) so predali predstavnikom nesrečnega Loga
pod Mangartom, je v popolnosti uspela. V nabito polno tolminsko dvorano so privabili
nogometaše Olimpije (Cimerotič, Rakovič, trener Prašnikar), ekipo Mercatorja na
čelu z Zoranom Jankovičem, Prijatelje Loga pod taktirko Teodorja Štruklja, ki so
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navdušili z nogometnim znanjem. Na tekmi z Olimpijo so se tudi uradno od aktivnega
igranja poslovili Marko Rejec, Matej Kavčič, Peter Jarc in poškodovani Samo Rejec.
Po vseh doseţkih je zopet sledil boj za prvenstvene točke, ki so klubu prinesle veliko
uspehov. Ob sedmih zmagah, enemu neodločenemu rezultatu in enemu porazu se je
ekipa zavihtela na četrto mesto, ki je še vodila v končnico za prvaka. Na prvi tekmi
polfinala se je ekipa pomerila z Litijo in jo na presenečenje vseh s 3:2 premagala v
dvorani v Litiji. V razprodani dvorani ŠC Tolmin na povratni tekmi Puntarjem ni
uspelo zmagati, na tretji, odločilni tekmi pa so Litijani razblinili vse dvome o potniku v
finale. Za tolaţbo je postal Denis Rutar po izboru športnega dnevnika Ekipa najboljši
vratar prvenstva, NZS pa je klubu podelil še posebno priznanje za največji obisk na
ligaških tekmah. V pokalu se je ekipa prebila do polfinala, kjer so bili na dveh tekmah
boljši Pelikani iz Celja, ki so v finalu ugnali še Litijo.
Prvenstvo-redni del:
tekem
18

zmage
9

remiji
4

porazi
5

gol razlika
62:47

uvrstitev
4. mesto

Strelci: 14 – Damjan Drole, 12 – Boštjan Uršič, 8 – Saša Jevtič, 7 – Uroš Breţan, Igor
Kragelj, 4 – Saša Leban, David Knalec, 2 – Sergij Muznik, Rajko Uršič, 1 – Zorko
Zlatoper, Denis Rutar
Prvenstvo-končnica:
tekem
3

zmage
1

remiji
0

porazi
2

gol razlika
6:10

uvrstitev
4. mesto

Strelci: 2 – Saša Jevtič, 1 – Damjan Drole, Boštjan Uršič, Igor Kragelj, Saša Leban
Pokal:
tekem
4

zmage
2

remiji
0

porazi
2

gol razlika
16:11

uvrstitev
polfinale

Strelci: 4 – Boštjan Uršič, 3 – Igor Kragelj, 2 – Saša Leban, Uroš Breţan, Damjan
Drole, 1 – Saša Jevtič, Tadej Kuštrin, David Kanalec (Bilten, 2004).
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6.6 SEZONA 2001/2002
Glavni cilj klubske uprave za to leto je bil zadrţati ekipo iz prejšnje sezone, kar ji je z
veliko truda tudi uspelo. Edini novinec je bil Šani Čmak iz Bovca, spet pa je moral
zaradi bolezni z vsemi aktivnostmi prenehati Sergij Muznik.
Pred začetkom nove sezone so se zgodile kadrovske spremembe v vodstvu
komisije za mali nogomet na NZS, kjer je dolgoletnega predsednika Francija Rupreta
zamenjal Zdravko Golob, ki je za začetek uvedel nov način tekmovanja v končnici. V
razigravanje za prvaka se uvrstijo štiri ekipe, ki prenesejo točke iz rednega dela, med
seboj pa igrajo po dvokroţnem sistemu. Začetek sezone je bil fantastičen, saj je
Puntar po prvem delu prezimil na prvem mestu z osmimi zmagami in enim
neodločenim rezultatom proti Litiji v gosteh. Vmes je klub odigral prijateljsko srečanje
s slovensko malonogometno reprezentanco in jo pošteno namučil. Po presenetljivem
vodstvu z 2:0 po golih Uršiča in Lebana, so varovanci Darka Kriţmana le uspeli
izenačiti prek Perendije in Simiča. Oba tolminska reprezentanta, Boštjan Uršič in
vratar Denis Rutar sta po predhodnem dogovoru branila barve kluba.
Tudi drugi del sezone se je začel uspešno za upornike, doma so zanesljivo
premagali Koper Baulibar, nato pa jim je spodrsnilo pri drugem primorskem ligašu,
Betonu iz Lucije. Kljub porazu je ta tekma ostala v posebnem spominu, saj je na tej
tekmi takratni kapetan Damjan Drole kot prvi igralec v zgodovini dosegel stoti
prvenstveni zadetek v 1. SLMN. Do konca rednega dela je klub doţivel le še en
poraz, kar mu je omogočilo dober izhodiščni poloţaj pred končnico. Do tedaj
najuspešnejšo sezono je Puntar končal na drugem mestu. V pokalu je končal
tekmovanje v četrtfinalu, kjer je s 3:2 izgubi proti Litiji.
Prvenstvo-redni del:

tekem
18

zmage
15

remiji
1

porazi
2

gol razlika
94:33

uvrstitev
2. mesto

Strelci: 20 – Saša Leban, Boštjan Uršič, 19 – David Kanalec, 14 – Damjan Drole, 5 –
Zorko Zlatoper, Uroš Breţan, 3 – Saša Jevtič, Igor Kragelj, 2 – Rajko Uršič, 1 – Elvis
Šavli, Matej Kovačič, Klemen Kobal
Prvenstvo-končnica:
tekem
6

zmage
3

remiji
1

porazi
2

gol razlika
22:22

uvrstitev
2. mesto
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Strelci: 5 – Boštjan Uršič, 4 – David Kanalec, 3 – Damjan Drole, 2 – Saša Jevtič, Igor
Kragelj, Zorko Zlatoper, 1 – Saša Leban
Pokal:
tekem
2

zmage
1

remiji
0

porazi
1

gol razlika
10:3

uvrstitev
četrtfinale

Strelci: 2 – Zorko Zlatoper, Boštjan Uršič, Saša Leban, Damjan Drole, 1 – David
Kanalec, Elvis Šavli (Bilten, 2004).

6.7 SEZONA 2002/2003
Tudi pred začetkom nove sezone je imela največ dela uprava, saj je bilo po dobrih
predstavah veliko zanimanja za igralce Puntarja tudi v drugih klubih. Na koncu je
ostala vsa zasedba iz prejšnje sezone. S potrditvijo Teodorja Štruklja za predsednika
kluba za novi dve leti so bile tudi ambicije temu primerne, a po številnih nihanjih skozi
sezono niso bile izpolnjene.
V prvenstvu je Puntar zasedel peto mesto, saj ga je v četrtfinalu z dvema gladkima
zmagama izločil ljubljanski Metropol. V pokalu je prav tako izpadel v četrtfinalu proti
Gip Betonu iz Zagorja. Slabši rezultati so botrovali zamenjavi trenerja Simona Kende,
ki ga je na klopi zamenjal dotedanji pomočnik Matej Kavčič. Boljše predstave je ekipa
pokazala na turnirjih, saj je osvojila pokal Sobote na Škofijah in tretje mesto na
tretjem Ekipinem boţično-novoletnem turnirju v Ljubljani.
Med 10. in 12. januarjem smo v Tolminu gostili zbor reprezentance Slovenije pred
odhodom na februarski zgodovinski EP v Italijo. Med drugim je klub odigral s
Kriţmanovimi fanti pregledno tekmo in v razburljivi končnici izgubil s 5:6 po zadetku
Dejana Krauta. Medtem ko so reprezentanti brez udeleţbe Puntarjev častno branili
barve naše drţave na EP-ju, se nam je v Tolminu ponudil nov spektakel. Vodilna
ekipa po jesenskem delu nogometnega prvenstva, Vega Olimpija se je od 23. do 31.
januarja mudila na pripravah prav v Tolminu. Trener Brane Oblak je sprejel izziv in
oslabljeni Puntarji so se 26. januarja pomerili z ljubljanskimi zmaji, na čelu katerih sta
bila tudi prva zvezdnika Robert Prosinečki in Miran Pavlin. Nogometaši Olimpije so
bili boljši in zmagali z rezultatom 6:2. Slabšo sezono članov so rešili mladi upi do 15
let, ki so pod vodstvom trenerja Darija Lebana osvojili drugo mesto na drţavnem
prvenstvu.
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Prvenstvo-redni del:

tekem
18

zmage
9

remiji
2

porazi
7

gol razlika
75:59

uvrstitev
4. mesto

Strelci: 20 – Boštjan Uršič, 13 – Zorko Zlatoper, 9 – David Kanalec, Damjan Drole, 6
– Saša Leban, 5 – Igor Kragelj, 3 – Saša Jevtič, Klemen Kobal, 2 – Sergij Muznik, 1
– Elvis Šavli, Marko Rutar
Prvenstvo-končnica:
tekem
2

zmage
0

remiji
0

porazi
2

gol razlika
6:11

uvrstitev
5. mesto

porazi
1

gol razlika
8:4

uvrstitev
četrtfinale

Strelca: 3 – Boštjan Uršič, Zorko Zlatoper
Pokal:
tekem
2

zmage
1

remiji
0

Strelci: 2 – Igor Kragelj, 1 – Saša Jevtič, Boštjan Uršič, Saša Leban, Damjan Drole,
David Kanalec, Zorko Zlatoper (Bilten, 2004).
6.8 SEZONA 2003/2004
Slabša prejšnja sezona je narekovala določene kadrovske spremembe. Uprava se je
dela lotila nadvse resno in zavzeto. Ob tem da je zadrţala jedro ekipe, se je klub še
dodatno igralsko okrepil. Iz vrst NK Tolmin se je priključil malonogometni virtuoz
Benjamin Melink, v klub je prišel še Alen Đerić, ekipi pa sta se priključila še mlada
upa Andrej Rutar iz Tolmina in Gaj Rosič iz Podbrda. Mesto trenerja je prevzel Miran
Mullner iz Nove Gorice, pomagal mu je Darijo Leban iz Tolmina. Z aktivnim igranjem
sta prenehala Sergij Muznik in Elvis Šavli. Komisija za mali nogomet je Puntarju na
začetku sezone, 27. in 28. septembra zaupala organizacijo dveh meddrţavnih tekem
z Makedonijo, sami pa so odigrali močno pripravljalno tekmo s hrvaškim
podprvakom, moštvom Peter Rauch iz Zagreba. Na tekmi, ki jo je Puntar dobil s 6:4,
je selektorja Darka Kriţmana navdušil Benjamin Melink. Popularni Bendţo je dobil
priloţnost na drugi tekmi z Makedonijo in jo izkoristil na najboljši moţni način – s
spektakularnim preigravanjem in zadetkom. Na prvi tekmi je bil med strelci tudi
Boštjan Uršič.
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Nov, napadalnejši pristop trenerja je prinašal veliko zadetkov, saj so jih v devetih
krogih prvega dela igralci dosegli kar 65. Izgubili so le proti Litiji in remizirali s Kixem
iz Ajdovščine. Prav na tekmi v Ajdovščini je Boštjan Uršič dosegel svoj stoti ligaški
gol. Med prvenstvenim premorom je klub drugič zapored osvojil pokal Sobote na
Škofijah in se še dodatno okrepil. Iz vrst NK Tolmina je prestopil še en igralec, Bojan
Kovač iz Bovca, kar je še zaostrilo konkurenco med igralci. Tudi drugi del so igralci
nadaljevali v visokem ritmu, kljub dvema porazoma pa še vedno osvojili drugo mesto
po rednem delu.
Velik trenutek sezone se je zgodil 7. marca v pokalu, kjer je dolgoletni trud kluba
poplačal osvojitev prve prave lovorike. Na sklepnem turnirju v Kobaridu v polfinalu je
Puntar s 6:2 premagal ekipo Vitomarci. Z enakim rezultatom je slavil tudi v finalu proti
takratnemu drugoligašu Oplastu iz Kobarida. Igralci in vodstvo so veliki dogodek
proslavili skupaj z navijaško skupino Tminski grafi, ki je pripravila nepozabno vzdušje
v polni kobariški dvorani. V končnici se je klub dokaj suvereno prebil do finala, kjer jih
je čakal večni tekmec iz Litije. V treh tekmah je klub doţivel prav toliko porazov,
čeprav je bil na prvih dveh tekmah enakovreden tekmec, na zadnji pa je Litija
prepričljivo slavila in osvojila nov naslov drţavnega prvaka. Nadvse uspešno sezono
so s četrtim mestom dopolnili mladi upi.
Prvenstvo-redni del:
tekem
18

zmage
12

remiji
3

porazi
3

gol razlika
108:57

uvrstitev
2. mesto

Strelci:24 – Boštjan Uršič, 16 – Igor Kragelj, 12 – Alen Đerić, 11 – Saša Leban, 10 –
Zorko Zlatoper, Damjan Drole, 9 – Benjamin Melink, 4 – David Kanalec, 3 – Saša
Jevtič, 2 – Gaj Rosič, Denis Rutar, Marko Rutar, 1 – Klemen Kobal, Bojan Kovač,
Andrej Rutar
Prvenstvo-končnica:
tekem
8

zmage
4

remiji
0

porazi
4

gol razlika
39:32

uvrstitev
2. mesto

Strelci: 8 – Benjamin Melink, 6 – Damjan Drole, 4 – Igor Kragelj, Alen Đerić, Boštjan
Uršič, 3 – Saša Leban, David Kanalec, 2 – Bojan Kovač, Saša Jevtič, 1 – Zorko
Zlatoper
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Pokal:
Tekem
4

zmage
4

remiji
0

porazi
0

gol razlika
26:10

uvrstitev
zmagovalci

Strelci: 9 – Boštjan Uršič, 3 – Damjan Drole, Alen Đerić, Igor Kragelj, 2 – Marko
Rutar, Benjamin Melink, 1 – Saša Leban, Gaj Rosič, Bojan Kovač, Denis Rutar
(Bilten, 2004).

Slika 4: Zmagovalci pokala Slovenije, Kobarid, 7. 3. 2004

6.9 SEZONA 2004/2005
To leto je klub praznoval tridesetletnico ustanovitve. To častitljivo obletnico za
malonogometni klub so Puntarji počastili z dvema prireditvama. Piknik generacij se
pripravili na Strojcovih ravnah med Kneţo in Podmelcem. Na njem so se zbrali vsi
igralci in drugi, ki so pisali zgodovino tega kluba. Da se je prireditev izpeljala prav na
Strojcovih ravnah, ni bilo naklučje. Zamisel je podal bivši tolminski ţupan in solastnik
posestva Julijan Šorli, saj so bili prvi načrti o gradnji igrišča mišljeni ravno na
omenjeni lokaciji. Vsi, tako ustanovitelji kluba, novinci kot podporni člani, so uţivali v
dobrotah kuharja, vmes so sledile deset minutne tekme na posebej pripravljenem
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igrišču z visečima goloma, druţabne igre, ob petju puntarske himne pa še razrez
slavnostne torte.
Drug dogodek posvečen trideseti obletnici pa se je odvil v tolminskem kinogledališču. Na kulturni prireditvi so sodelovali člani Komisije za mali nogomet pri
NZS, predstavniki malonogometnih klubov in seveda vsi, ki so kakorkoli pripomogli
pri uspehih Puntarja. Ţupan občine Tolmin je poudaril pomen športa pri vzgoji
mladine ter športne uspehe in dolgoletno dobro delo KMN Puntar, ki so ponesli ime
tolminske občine širom po Sloveniji. Predsednik Komisije za mali nogomet je poudaril
pomembnost Puntarja pri razvoju futsala v Sloveniji: »Slovenski mali nogomet je v
vseh teh letih dosegel veliko, tako na domači kot mednarodni sceni. Eden izmed
tistih, ki so dali svojevrsten pečat malemu nogometu je vsekakor tudi Puntar Kneţa.
Gre za dobro organiziran klub z jasno postavljenimi cilji in številčno publiko.
Verjamem, da boste tvorno delali še naprej in vam ob vašem jubileju ţelim veliko
športnih in poslovnih uspehov!«
V tej sezoni je klub prišel do še dveh pomembnih pridobitev. Skoraj celoten jesenski
del prvenstva je odigral v gosteh, saj so v dvorani ŠC Tolmin, kjer Puntar igra
domače tekme, prenavljali dvorano, glavna pridobitev pa je bila zamenjava stare,
trde, plastične podlage, z novim, lesenim, modernim parketom. Novo podlago so
Puntarji krstili 4. 12. 2004 na tekmi z ajdovskimi Kixi, ki so jo dobili z 2:1. Druga
pomembna pridobitev je bila nova spletna stran www.puntar.net, na kateri lahko vsi
spremljajo dogajanje v in okoli ekipe, pravočasno izvejo pomembne podatke, lahko
pa podajajo tudi komentarje. Od začetka sezone 2006/2007 si lahko na tej strani vsi
ogledajo tudi najbolj zanimive trenutke z vseh tekem Puntarja.
Ne glede na slavnostni uvod je ta sezona prinesla ekipi Puntarja nove teţave. Po
šestih sezonah je ostala brez generalnega pokrovitelja, z mesta predsednika se je
umaknil Teodor Štrukelj. Pred upravo, na čelu katere je bil Uroš Breţan, so bili torej
novi izzivi. Klub sta v prestopnem roku zapustila dva standardna člana ekipe, Boštjan
Uršič in Saša Leban, kar je pomenilo, da je potrebno najti prave zamenjave. V Puntar
sta prestopila Erik Kalin iz ajdovskega prvoligaša Kixa in Goran Lazić iz NK Tolmin,
ekipi pa se je na treningih priključilo še šest obetavnih mladincev. Sprememba je
sledila tudi na trenerski klopi, kjer je Mirana Mullnerja zamenjal povratnik Simon
Kenda. Tekmovalni cilji ekipe so se nekoliko zniţali, pomembno pa je ostalo delo z
mladimi, saj je Puntar ena izmed ekip, ki v svojo člansko ekipo uvršča največ mladih
iz svoje futsal šole. Naloga uprave je bila čim prej poiskati novega generalnega
pokrovitelja, ki bi zagotavljal sredstva za nemoteno delovanje kluba (Bilten, 2004).

Puntar se je v obeh tekmovanjih kljub niţjim pričakovanjem uvrstil v sam vrh, vendar
ni uspel osvojiti nove lovorike. V pokalu se je znova uvrstil na zaključni turnir
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četverice, v polfinalu premagal ekipo iz Nazarij, nato pa v finalu izgubil po napetem
sosedskem derbiju z Oplastom iz Kobarida. Ekipa Kobarida je bila boljša po streljanju
šestmetrovk, redni del se je končal z rezultatom 1:1. V drţavnem prvenstvu se je
prav preko Oplasta uvrstil v polfinale, kjer je bila v večnem derbiju v dveh tekmah
spet boljša Litija. Prvič v svoji zgodovini je Puntar nastopil na super-pokalni tekmi, ki
so jo odigrali v Kobaridu. Zopet so se pomerili z Litijo, drţavnim prvakom sezone
2003/2004. Po rednem delu je bil rezultat 3:3, po streljanju šestmetrovk pa je bila
boljša Litija.
Prvenstvo-redni del:
tekem
18

zmage
7

remiji
8

porazi
3

gol razlika
64:60

uvrstitev
4

Strelci: 10 – Melink Benjamin, 9 – Zlatoper Zorko, Kragelj Igor, 7 – Kanalec David,
Drole Damjan, 5 – Jevtič Saša, Kovač Bojan, Lazić Goran, 3 – Rosič Gaj, 2 – Rutar
Marko, 1 – Kobal Klemen
Prvenstvo-končnica:
tekem
4

zmage
2

remiji
0

porazi
2

gol razlika
7:15

uvrstitev
3

Strelci: 3 – Kragelj Igor, 1 – Kanalec David, Kovač Bojan, Melink Benjamin, Lazić
Goran
Pokal:
tekem
3

zmage
2

remiji
0

porazi
1

Gol razlika
9:4

uvrstitev
2

Strelci: 4 – Benjamin Melink, 2 – Kragelj Igor, 1 – Zlatoper Zorko, Jevtič Saša, Drole
Damjan
Superpokal:
Strelci: 1 – Kanalec David, Zlatoper Zorko, Marko Rutar (zapisniki tekem).
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6.10 SEZONA 2005/2006
V novi sezoni je bilo spet največje breme na ramenih uprave najti novega
generalnega pokrovitelja. Ekipa je ostala enaka kot v prejšnji sezoni, okrepila pa se
je z Vedranom Smiljanićem in Zoranom Šeklijem z Gorenjske. Članski ekipi sta se
pridruţila še dva mladinca, Gorazd Vasiljevič in Kristjan Čujec. Še pred začetkom
sezone sta se priključila Valentin Mrak in vratar Aljoša Mohorič iz vrst NK Tolmin.
Predvsem Aljoša Mohorič se je v naslednjih sezonah izkazal za pravo okrepitev in
postal prvi vratar ekipe. Sprememba se je zgodila tudi na trenerski klopi, Simona
Kendo je zamenjal dotedanji pomočnik Darijo Leban, asistiral pa mu je Matej Kavčič.
Prav pred začetkom sezone je uprava uspela podpisati novo, enoletno pogodbo z
druţbo Alpkomerc, ki je znova postal generalni pokrovitelj. Alpkomerc je kot firma
svojo dejavnost počasi prenašal na Mercator, zato njihovega imena v tej sezoni ni
bilo v imenu kluba. Direktor Alpkomerca, Teodor Štrukelj, pa si je ţe prizadeval
pridobiti pozornost Mercatorja za vlaganje v klub za prihodnjo sezono.
Kljub naštetim novostim in pridobitvam je bila sezona polna razočaranj. Zaradi
številnih odsotnosti in poškodb, posledično pa slabih rezultatov, je Puntar osvojil po
rednem delu sedmo mesto, kar ga je uvrstilo v ligo za obstanek v 1. SLMN. Tam si je
sicer po treh zmagah in porazu dokaj prepričljivo zagotovil obstanek. Cilj je uspel
izpolniti le v pokalnem tekmovanju, kjer se je uvrstil na zaključni turnir četverice. Tam
je izpadel v polfinalu proti Zagorju s 4:0. Edina, vendar ta toliko bolj, svetla točka v
sezoni je bil nastop mlade ekipe do 19 let, ki je prepričljivo osvojila naslov drţavnih
prvakov. Na osmih tekmah so osvojili prav toliko zmag. Na zaključnem turnirju
četverice v Tolminu so v dveh derbijih premagali najprej večne tekmece iz Litije s 3:0,
v finalu pa še sosedski Oplast iz Kobarida s 5:2. Tako so postali prvi drţavni prvaki v
Posočju. Drţavni naslov so osvojili:
Rok Levpušček (V), Aleš Hvala, Klemen Ivančič, Andrej Rutar, Kristjan Čujec, Igor
Šturm, Andraţ Gregorčič, Matic Gaberšček, Gorazd Vasiljevič, Gaj Rosič, Klemen
Grahelj in Aljaţ Laharnar, trener Miro Cvijanovič ter pomočnika Matej Kavčič in Borut
Uršič, pozabiti pa ne smemo niti na poškodovanega vratarja Primoţa Korena, ki je
pesti za soigralce stiskal ob igrišču.
Prvenstvo-redni del:
tekem
18

zmage
8

remiji
2

porazi
8

gol razlika
64:66

uvrstitev
7. mesto

Strelci: 14 – Kristjan Čujec, 12 – Gaj Rosič, 10 – Vedran Smiljanić, 8 – Bojan Kovač,
4 – Igor Kragelj, 3 – Benjamin Melink, Andrej Rutar, Marko Rutar, 2 – Damjan Drole,
1 – Klemen Kobal, Zorko Zlatoper
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Prvenstvo-liga za obstanek:
tekem
4

Zmage
3

remiji
0

porazi
1

gol razlika
25:12

uvrstitev
7. mesto

Strelci: 6 – Vedran Smiljanić, 5 – Kristjan Čujec, 3 – Igor Kragelj, 2 – Bojan Kovač,
Benjamin Melink, Zorko Zlatoper, Andraţ Gregorčič, 1 – Andrej Rutar, Klemen Kobal,
Gorazd Vasiljević
Pokal:
tekem
2

zmage
1

remiji
0

porazi
1

gol razlika
11:5

uvrstitev
polfinale

Strelci: 2 – Kristjan Čujec, Vedran Smiljanić, Bojan Kovač, Klemen Kobal, Valentin
Mrak, 1 – Igor Šturm (zapisniki tekem).
6.11 SEZONA 2006/2007
Ta sezona je prinesla Puntarju največ uspeha v vsej njegovi zgodovini. Vse se je
začelo s prihodom Mercatorja za glavnega pokrovitelja ekipe. Pri tem je bil najbolj
zasluţen Teodor Štrukelj. Sledile so igralske okrepitve v pravem pomenu besede, iz
Primorja se je vrnil bivši Puntarjev mladinec Denis Baloh, iz Oplasta Boštjan Uršič,
prav tako je iz Kobarida prišel Gregor Kofol, pridruţila sta se še Matej Šulin in Jure
Lenarčič iz NK Tolmin. Glede na urejeno stanje v klubu in na prihod nekaterih
okrepitev so si uprava in igralci Puntarja zadali visoke cilje. Ekipa je prvi dve tekmi
odigrala po pričakovanjih, prvi pravi test pa je predstavljal derbi z Litijo. Zmaga s 4:3
v gosteh je dala igralcem novega zagona in ekipa je dobro odigrala cel jesenski del.
Dobro so nadaljevali tudi v pomladanskem delu in redni del sezone končali na
dobrem drugem mestu. Po novem sistemu igranja v končnici sta bili prva in druga
ekipa uvrščeni neposredno v polfinale, medtem ko je tretja ekipa igrala s šesto in
četrta s peto za ostali dve mesti v polfinalu. Puntar je imel tako dva tedna časa za
priprave na polfinale. Njihov nasprotnik je bila ekipa Ţivexa. Prvo tekmo v Tolminu so
Puntarji prepričljivo dobili, drugo v Celju pa v napeti končnici izgubili s 4:2. Odločala
je tretja tekma, ki so jo zopet igrali v Tolminu, Puntarji so jo dobili s 4:1. V finalu so se
nato pomerili z ekipo Zagorja, ki je osvojila po rednem delu prvo mesto. Finale se je
odigral na tri dobljene tekme. Najprej so odigrali dve tekmi v Zagorju, nato dve v
Tolminu in morebitno peto tekmo zopet v Zagorju. Na prvi tekmi je bil rezultat 1:1 po
rednem delu, po streljanju s šestih metrov pa so bili boljši Zagorjani. Na drugi tekmi v
Zagorju je Puntar le uspel zmagati in serija se je preselila v Tolmin. Tretjo tekmo so
domači prepričljivo dobili, na četrti pa so ob polčasu ţe izgubljali z 2:0. V drugem
polčasu je sledil preobrat v igri in Puntar je na koncu tekmo dobil s 5:2 in prvič v svoji
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zgodovini slavil naslov drţavnega prvaka. Ekipa je uspešno nastopala tudi v
pokalnem tekmovanju. V osmini finala je premagala Extrem iz Ribnice, v četrtfinalu
pa še Kix iz Ajdovščine in se tako zopet uvrstila na zaključni turnir četverice. V
polfinalu so se srečali z Oplastom iz Kobarida. Na novem posoškem derbiju so si
pred polno tolminsko dvorano priigrali uvrstitev v finale. Tudi v tem finalu so se
pomerili z ekipo Zagorja in slavili s 3:2 pred 1000 domačimi navijači. Edini neuspeh je
doţivela ekipa do 19 let, ki je v polfinalu prvenstva izgubila s sosedi iz Kobarida.
Sanjsko sezono so Puntarji zaključili s še enim, do takrat nepojmljivim dogodkom,
nastopili so na mednarodnem turnirju Midpolar Spring Cup 2007 v sibirskem Novem
Urengoju, kjer so se pomerili z japonsko Nagoyo Oceans, italijanskim drugoligašem
C.U.S. Chietijem in z ruskim prvoligašem in zmagovalcem štirih do tedaj sedmih
izvedb Spartakom iz Moskve. Puntarji so dobro zastopali slovenski futsal in se dobro
upirali ostalim profesionalcem. Proti Japoncem so iztrţili remi, Italijani so bili za
odtenek boljši v končnici tekme, Rusi pa so se po dveh visokih zmagah veselili le s
3:1. Puntar je v preteklosti ţe večkrat oral ledino malega nogometa oziroma futsala,
1. septembra 2006 pa je dodal še eno novost v tem športu. Pod grbom Puntarja so
se namreč registrirala dekleta iz Posočja kot prva ţenska futsal ekipa. Poimenovale
so se Ţenski futsal klub Smaragd po smaragdni barvi reke Soče. Dekleta trenirajo
poleti na zunanjem igrišču, pozimi pa v telovadnici v Tolminu. Treninge vodi Miran
Rejec, pomagata pa mu Igor Kragelj in Jernej Melink, za vratarki pa skrbi Bojan
Drole.
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Slika 5: Ţenski futsal klub Smaragd, Škofije, 15.12.2007
Stojijo z leve: Miran Rejec, Teja Bratuţ, Olga Cvetko, Monika Ručna, Nika Gerbec,
Meta Murovec, Barbara Fon
Čepijo z leve: Špela Pregelj, Jasmina Grahelj, Ines Florijančič, Monika Rakušček,
Igor Kragelj
Igrajo še: Sara Bizjak, Kelli Kogoj, Manca Jarc, Patricija Kragelj, Beti Medved, Polona
Pregelj, Veronika Melink in Katja Rutar
Krstno tekmo so dekleta odigrala 9. decembra 2006 na Škofijah, proti dekletom iz
Iga. Tekma se je končala z rezultatom 1:1, zgodovinski zadetek pa je prispevala
Rosana Brišar. Za največji klubski uspeh pa dekleta štejejo 1. mesto na Turnirju
Primorskih novic na Škofijah, ki so ga osvojila leta 2007 v konkurenci petih ekip.
Prvenstvo-redni del:
tekem
18

zmage
10

remiji
6

porazi
2

gol razlika
65:35

uvrstitev
2. mesto
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Strelci: 13 – Boštjan Uršič, 11 – Benjamin Melink, 10 – Igor Kragelj, 9 – Kristjan
Čujec, 8 – Gaj Rosič, 5 – Bojan Kovač, 4 – Jure Lenarčič, 2 – Denis Baloh, 1 –
Andrej Rutar, Gregor Kofol
Prvenstvo-končnica:
tekem
7

zmage
5

remiji
0

porazi
2

gol razlika
24:9

uvrstitev
1. mesto

Strelci: 5 – Boštjan Uršič, 4 – Igor Kragelj, 3 – Benjamin Melink, Jure Lenarčič, Bojan
Kovač, Gregor Kofol, 2 – Gaj Rosič

Slika 6: Drţavni prvaki v sezoni 2006/2007, Tolmin, 17. 5. 2007
Pokal:
tekem
4

zmage
4

remiji
0

porazi
0

gol razlika
11:4

uvrstitev
zmagovalci

Strelci: 2 – Benjamin Melink, Gaj Rosič, Jure Lenarčič, 1 – Boštjan Uršič, Igor Kragelj,
Kritjan Čujec, Andrej Rutar, Gregor Kofol (zapisniki tekem).
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6.12 SEZONA 2007/2008
Nova sezona se je za Puntarje začela zelo zgodaj. Prva sprememba je bila zamenjava
generalnega sponzorja. Novi predsednik kluba, Aleš Kavčič, je uspel k sodelovanju
pritegniti druţbo B.G.S. iz Seţane, ki je lastnik hotela in igralnega salona Safir na
mejnem prehodu Fernetiči. Lastnik druţbe in direktor igralnega salona sta prava futsal
zanesenjaka in skupno sodelovanje je prineslo nove uspehe ekipi Puntarja. Z
naslovom drţavnih prvakov je prišel na vrsto še en veliki dogodek - liga prvakov.
Uprava Puntarja se je prijavila na razpisu za organizacijo predkroga lige prvakov in
organizacijo tudi dobila. Ta dogodek je veliko pomenil za Tolmin in njegovo okolico,,
naloţil pa je tudi veliko dela in obveznosti, saj je bila v futsalu še vedno večina dela
opravljenega prostovoljno. Futsal zanesenjaki pa so v Tolminu vendarle stopili skupaj
in profesionalno organizirali ligo prvakov. Ţrebanje v Nyonu je Puntarju določilo za
nasprotnika prvaka Anglije in Andore. Prva tekma z ekipo London White Bear se je
odigrala 16. avgusta, Puntarji so zmagali s 5:3. Čez dva dni so se pomerili še z
Granvaliro Encamp in jih premagali s 7:3 ter se tako uvrstili v glavni del tekmovanja.
Ţreb jim je določil skupino, ki je igrala na Hrvaškem, v njej pa so nastopali poleg
Puntarja še Hrvaški prvak Gospić, Romunski prvak CIP Deva in Gruzijski prvak Iberia
2003 Tbilisi. Prvi dve ekipi iz skupine sta se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Prvo
tekmo so Puntarji odigrali 12. septembra proti Romunom in remizirali z 2:2. Naslednji
dan so zopet igrali neodločeno proti Gospiću, tako da je odločala tretja tekma z Iberio.
Puntar je bil celo tekmo v zaostanku, vendar je uspel v končnici izenačiti, v zadnji
minuti pa je imel celo strel z desetih metrov, ki pa ga je zgrešil in tako sta iz skupine
napredovala Gospić in Deva. Dobre predstave Puntarja so zadovoljile tako sponzorje
kluba, slovenske futsal kroge, navijače, kot same igralce. Dobre igre so Puntarji
prenesli tudi v drţavno prvenstvo in jesenski del končali s tremi porazi in šestimi
zmagami. Počasi se je ţe poznala utrujenost zaradi vseh nastopov, lige prvakov,
reprezentance, drţavnega prvenstva. Pomladanski del je tako prinesel manjše število
točk in končno tretje mesto. V četrtfinalu so se tako Puntarji pomerili s Kixi in jih na
dveh tekmah premagali ter se uvrstili v polfinale, kjer pa je bila boljša ekipa Nove
Gorice. Novo lovoriko je ekipa dodala v pokalnem tekmovanju. Na zaključnem turnirju
četverice v Novi Gorici so namreč premagali v polfinalu Tomaţa, v velikem finalu pa še
ekipo Gorice. Tudi mlajše selekcije so dodale nov naslov v zbirko odličij. Generacija, ki
je osvojila naslov v kategoriji do 19 let, je ponovila uspeh v kategoriji do 21 let in tako
ponovno osvojila naslov drţavnih prvakov.
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Slika 7: Ekipa Puntarja v ligi prvakov, Tolmin, 17.8. 2007
Stojijo z leve: Kristjan Čujec, Boštjan Uršič, Gaj Rosič, Rajko Uršič, Bojan Kovač,
Primoţ Koren (V)
Čepijo z leve: Matej Šulin, Aljoša Mohorič (V), Benjamin Melink, Andrej Rutar, Siniša
Brkić. Igor Kragelj (K)
Prvenstvo-redni del:
tekem
18

zmage
12

remiji
2

porazi
4

gol razlika
65:32

uvrstitev
3. mesto

Strelci: 13 – Boštjan Uršič, 11 – Siniša Brkič, 8 - Bojan Kovač, 5 – Rajko Uršič, Gaj
Rosič, Kristjan Čujec, 4 – Benjamin Melink, Igor Kragelj, 3 – Andraţ Gregorčič, 2 –
Andraj Rutar, 1 – Klemen Kobal, Jure Lenarčič
Prvenstvo-končnica:
tekem
4

zmage
2

remiji
0

porazi
2

gol razlika
9:9

uvrstitev
3. mesto

56

Strelci: 2 – Boštjan Uršič, Kristjan Čujec, 1 – Gaj Rosič, Siniša Brkič, Rajko Uršič,
Bojan Kovač, Benjamin Melink
Pokal:
tekem
4

zmage
4

remiji
0

porazi
0

gol razlika
20:9

uvrstitev
zmagovalci

Strelci: 6 – Boštjan Uršič, 4 – Gaj Rosič, 2 – Andrej Rutar, Igor Kragelj, Benjamin
Melink, Rajko Uršič, 1 – Siniša Brkič, Andraţ Gregorčič
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7.0 OBJEKTI, KADRI IN FINANCIRANJE
7.1 OBJEKTI
Klubi malega nogometa so imeli vrsto let teţave z objekti, ki bi bili primerni za to vrsto
športa. V Baški grapi so bila prva igrišča na ţelezniških postajah, ki so predstavljala
edine ravne in utrjene površine. Podlago je predstavljala mešanica trave in peska,
meje igrišča so bile označene z ţagovino, goli so bili iz leskovih palic. Po potresu leta
1976 so sicer gradili asfaltna igrišča po mnogih vaseh v okolici Tolmina, vendar
Puntarji nikoli niso dočakali lastnega igrišča. Za nekoliko resnejšo vadbo so
uporabljali asfaltni igrišči na Grahovem ob Bači in na Mostu na Soči. Leta 1978 so
Kneţani sicer zgradili manjšo dvorano, v kateri so vrsto let potekale le kulturne
prireditve, za šport pa ni bilo posluha. Šele v letih tik pred vstopom v 1. SLMN so
lahko Puntarji pozimi trenirali v sicer premajhni dvorani, ki pa je zadostovala za
osnovno pripravo. Ta dvorana je vrsto let predstavlja tudi klubske prostore, kjer so
Puntarji shranjevali številne pokale in se dobivali na sestankih. Z uvrstitvijo v 1.
SLMN je postala prizorišče treningov in tekem dvorana ŠC v Tolminu. Uporaba
dvorane je predstavljala v začetnih sezonah največji stroškovni zalogaj za ekipo,
dokler stroškov ni prevzel Zavod za šport. KMN Puntar je bil še vedno samo en
izmed uporabnikov dvorane, ki je razdeljena na tretjine. Ker pri svojih treningih
potrebuje celotno površino, so mu bili namenjeni najslabši termini, kar je predstavljalo
za igralce in trenerje dodatno obremenitev. Treningi so tako potekali v poznih
večernih urah, saj so prej telovadnico uporabljali rekreativni športniki vseh vrst.

7.2 KADRI
V KMN Puntar so vedno dajali poudarek tradiciji in pripadnosti klubu. Glede na to ne
čudi podatek, da se je na trenerski klopi in na mestu predsednika kluba zvrstilo malo
posameznikov in da so skoraj vsi prihajali iz domačega okolja. Edina izjema je bil
Miran Mullner iz Nove Gorice, ki je ekipo vodil v sezoni 2003/2004. Veliko igralcev je
po prenehanju igranja ostalo v klubu in sedaj delujejo kot trenerji ali člani uprave. Do
sedaj pa se nihče še ni preizkusil v obeh vlogah.
Prvi trener kluba je bil Simon Kenda iz Klavţ. Brez prekinitve je vodil igralce od samih
začetkov do sezone 1998/1999, ko ga je na klopi zamenjal Matej Kavčič, a le za
dobo nekaj tekem. Ţe na začetku naslednje sezone se je vrnil na trenersko klop,
vmes pa pomagal Kavčiču. Simon Kenda še vedno deluje v klubu in v zadnjih dveh
sezonah uspešno vodi mlajše selekcije, fante stare do 17 in do 21 let.
Drugi trener je bil Matej Kavčič, ki je klub vodil v dveh sezonah, vendar obakrat le po
polovico sezone. V zadnjih sezonah je uspešno vodil mlajšo selekcijo do 21 let, s
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katero je v sezoni 2006/2007 osvojil naslov drţavnih prvakov, nepogrešljiv pa je tudi
na treningih članske selekcije, kjer asistira glavnemu trenerju.
Edini dosedanji trener, ki ni igral za KMN Puntar, je bil Miran Mullner, kateremu je kot
trener vratarjev pomagal Darijo Leban. Bil je prvi trener, ki je osvojil lovoriko, pokal
NZS. Po eni sezoni ga je zopet nadomestil Simon Kenda.
Trenutno člansko selekcijo ţe četrto leto vodi Darijo Leban, ki je bil dolgoletni vratar
kluba in nato pomočnik tako Mullnerju kot Kendi. Je najtrofejnejši trener kluba, saj je
osvojil dva naslova pokalnih zmagovalcev in kot prvi tudi naslov drţavnih prvakov.
Kot pomočnik mu pomaga Matej Kavčič, kot trenerja vratarjev pa Uršič Borut in Denis
Rutar.
Na klopi mlajših selekcij se je do sedaj zamenjalo naslednjih nekaj trenerjev: Valentin
Leban, Marko Miklavič, Miro Cvijanovič, Darijo Leban. Trenutno selekciji U-21 in U17 vodi Simon Kenda ob pomoči Mirana Rejca.
Prvi predsednik kluba je bil Iztok Kogoj, s prihodom druţbe Alpkomerc kot glavnega
sponzorja je mesto zasedel direktor druţbe, Teodor Štrukelj, zamenjal ga je bivši
igralec in zdajšnji ţupan Občine Tolmin, Uroš Breţan. Na mesto predsednika se je
po letu dni vrnil Teodor Štrukelj, ki je nato mesto prepustil Alešu Poljaku, ki je
opravljal delo v. d. predsednika. Novi in sedanji predsednik je postal Aleš Kavčič. Vsi
predsedniki so doma iz Tolmina in okolice.

Trenerji KMN Puntar za sezono 2008/2009:
Ime in priimek
Darijo Leban
Matej Kavčič
Denis Rutar
Simon Kenda
Miran Rejec
Renato Leban

Funkcija
Glavni trener
Trener
Trener vratarjev
Glavni trener
Trener
Koordinator mlajših selekcij

Selekcija
Člani
Člani
Člani
U17/U21
U17/U21
U17/U21

Uprava KMN Puntar za sezono 2008/2009
Ime in priimek
Aleš Kavčič
Mojmir Skočir
Maja Kragelj

Funkcija
predsednik
Direktor
Sekretarka

Ime in priimek
Magda Kovačič
Julijan Drago
Milan Bon

Funkcija
Računovodstvo
Član uprave
Član uprave

59

7.3 FINANCIRANJE
Vsi klubi malega nogometa v Sloveniji so imeli skozi zgodovino velike teţave z
zbiranjem potrebnega denarja za svoje delovanje. KMN Puntar pri tem ni bil nobena
izjema. Čeprav so prve vstopnice prodajali ţe kmalu po letu 1970, to ni bilo dovolj za
stroške, ki so se pojavljali sproti. Večina stroškov je tako padla na same igralce in
sodelujoče v klubu, ki so pomagali z lastnimi prispevki. V nadaljevanju so se na
turnirjih pojavile prijavnine in posledično tudi denarne nagrade. Puntar je s svojimi
dobrimi rezultati osvojil veliko takih nagrad in to mu je sluţilo kot proračun za izplačilo
potnih in ostalih stroškov. Pri gradnji kulturnega doma na Kneţi so s prostovoljnim
delom pomagali tudi Puntarji, zato jim je pripadalo določeno število terminov za
organizacijo prireditev v tej dvorani. Tudi ta način pridobivanja sredstev je pomenil
velik korak naprej, saj sponzorji v mali nogomet še niso bili pripravljeni vlagati
denarja. Ta dva vira prihodkov sta predstavljala večino proračuna kluba še po vstopu
v 1. SLMN. Prvi sponzor se je klubu pridruţil pred kvalifikacijami za 1. ligo, to je bil
Bača bar, ki je ekipo opremil z novimi dresi. Ker je bil Puntar edini klub v občini, ki je
nastopal na najvišjem nivoju, je tekme obiskovalo veliko število ljudi. Velik vir
dohodka so tako predstavljale prodane vstopnice in letne karte. Ta vir je zadostoval
za pokrivanje stroškov sodnikov in delegatov za posamezno tekmo. Manjši dohodek
je predstavljala tudi prodaja spominkov in navijaških rekvizitov z grbom Puntarja.
Prodajale so se majice, zastavice, kape, obeski za ključe in podobne stvari.
Veliko spremembo je za klub pomenil prevzem stroškov telovadnice za treninge in
tekme s strani Zavoda za šport. Ta strošek je v začetnih letih nastopanja v 1. ligi
pomenil največje breme za klub. V zadnjih sezonah Zavod za šport prispeva tudi
dotacije za trenerje mlajših selekcij. Leta 1998 je klub pridobil prvega generalnega
sponzorja, ki je pomenil korak naprej tako v igralskem kot organizacijskem smislu.
Direktor druţbe Alpkomerc d. d. Teodor Štrukelj je dvignil klub na nov nivo, ki je
predstavljal stabilnega in močnega prvoligaša. Vse moči trenerjev in igralcev so se
tako lahko usmerile na igrišče, saj je nova uprava skrbela za nemoteno delovanje
kluba. Alpkomerc se je umaknil z mesta glavnega pokrovitelja v sezoni 2004/2005,
vendar se je po letu dni spet vrnil. Leta 2006 se je kot generalni pokrovitelj klubu
pridruţila druţba Mercator, ţe naslednje leto pa druţba B.G.S iz Seţane. Zadnja leta
ima tako Puntar veliko podporo s strani sponzorjev, kar se odraţa tudi na rezultatih in
na vsesplošnemu razvoju kluba.
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8.0 PERSPEKTIVE KLUBA
Kljub temu, da je Puntar trenutno od vseh futsal (malonogometnih) klubov v Sloveniji
najbolje organiziran tako pri delu s člansko ekipo kot pri vzgoji mlajših kategorij, so
načrti kluba bistveno večji, saj je v primerjavi s primerljivimi klubi v italijanskih,
španskih ali portugalskih ligah še vedno na pragu resnega razvoja.
Medtem ko so načrti kluba na področju dela z mladimi povezani z razširitvijo
obstoječega delovanja ter z delnimi prilagoditvami le-tega, pa so načrti pri delu s
člansko ekipo povezani s temeljitim preskokom iz amaterskega delovanja v
(pol)profesionalno. Slednje pa je kljub drugačnim načrtom v luči prihajajoče
dolgotrajnejše recesije (in posledičnega delnega umika sponzorjev) načrtovano kot
dolgoročnejši projekt.
Perspektive pri delu z mlajšimi selekcijami
V klubu poleg članske trenutno delujeta še selekciji do 17 in do 21 let (kar sta tudi
uradni tekmovanji pod okriljem Nogometne zveze Slovenije), medtem ko v preostalih
tekmovanjih (do 12, do 15 in do 19 let) klub ne sodeluje. V sezoni 2008/09 je ţe bila
narejena bistvena sprememba v kategoriji do 21 let, saj je bila sprejeta odločitev, da
igralci v tej starosti, ki ţe nastopajo v članski konkurenci, tudi za ceno slabših izidov
kategorije do 21 let, v njej ne bodo nastopali.
Kategorija U-21, ki tekmuje v obliki ligaškega tekmovanja zahodnega dela Slovenije
(dvokroţni sistem 10 klubov, dodatno še končnica – polfinale in finale – skupaj z
vzhodno skupino), je tako prevzela vlogo valilnice talentov, ki imajo skozi celotno
ligaško sezono več kot dovolj časa, da se izkaţejo. Povsem drugačna je vloga
kategorije U-17, v katero večinoma prihajajo igralci s predznanjem nogometa in brez
izkušenj v futsalu, trenaţni proces pa je namenjen iskanju oziroma prepoznavi tistih
igralcev, ki bodo sposobni nastopati tudi v starejših kategorijah.
Korenitejša sprememba pri delovanju mlajših selekcij se obeta v prihodnjih sezonah,
saj je bil na podlagi obojestranskega interesa z Nogometnim klubom Tolmin doseţen
načelen dogovor, da bosta kluba sodelovala pri vzgoji igralcev, pri čemer bo pri
mlajših kategorijah (U-8, U-10, U-12 in predvsem U-14, kjer bi NK Tolmin rad
posegel v vrh slovenskega nogometa) poudarek na nogometu, pri starosti 16 let pa bi
si posamezen igralec lahko sam izbral šport, ki mu bolj ustreza. Pri tem bi vzgoja
igralcev potekala po t. i. brazilskem modelu, kjer igralci hkrati trenirajo prvine obeh
športov.
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Perspektive članske ekipe
Članska ekipa Puntarja je v zadnjih petih sezonah z osvojenim naslovom drţavnega
prvaka, tremi naslovi pokalnega zmagovalca in enim superpokalnim naslovom
najuspešnejši klub v Sloveniji. S tem je bil doseţen limit amaterskega delovanja
kluba, kar pa v evropskih tekmovanjih oziroma v pokalu UEFA Futsal Cup v boju z
ekipami, ki trenirajo dvakrat dnevno, v idealnih razmerah zadošča za uvrstitev med
15. in 20. mestom med okoli 50 ekipami. Preskok na višji nivo je bistveno bolj kot pri
vzgoji mladih povezan s finančnimi sredstvi oziroma s posluhom sponzorjev, zato
profesionalizacija v okolju, kot je Zgornje Posočje, ni realna opcija. V danih razmerah
je edina mogoča varianta polprofesionalizacija, ki je bila načrtovana ţe za sezono
2008/09 v primeru, da bi klub v predhodni sezoni osvojil naslov drţavnega prvaka – s
hibridnim načinom treninga, kjer bi del ekipe (5 igralcev in vratar) treniral dvakrat
dnevno in bi bil pri klubu zaposlen (kot poklicni športniki), drugi del ekipe pa bi treniral
na enak način kot doslej. Stroškovno gledano bi tak način dela pomenil povečanje
proračuna za pribliţno 20 odstotkov (A. Kavčič, osebna komunikacija, oktober 2008).
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9.0 ZAKLJUČEK
Mali nogomet je izredno dinamična igra, ki pritegne veliko število vadečih. Je ena
izmed najbolj razširjenih oblik rekreacije v Sloveniji. Njena tekmovalna oblika futsal
pa si med drugimi športi šele utrjuje svoj poloţaj. Razvija se predvsem po manjših
mestih Slovenije, kjer drugi športi niso tako močno zastopani. Še vedno je v senci
nogometa, velik izziv pa predstavlja boj za uvrstitev tega športa na poletne
Olimpijske igre v Londonu 2012.
Tolmin je eno izmed mest, kjer je ta šport dobil veliko podporo in uţiva velik ugled.
Največ zaslug za to ima KMN Puntar Kneţa pa tudi veliko število manjših, vaških
klubov, kjer je Puntar vseskozi črpal igralce za igranje na najvišjem nivoju. Klub je bil
s svojo predanostjo športu vseskozi ţelja mladih športnikov, nenazadnje tudi moja,
ko sem se kot dvanajstleten fant pridruţil starejšim soigralcem. Številne občinske
nagrade pričajo o velikem doprinosu kluba k popularizaciji športa v občini Tolmin.
Petintridesetletna tradicija je v tem športu prej izjema kot pravilo. Mislim, da je dolgo
in uspešno pot zakrivila ţe uvodna generacija, ki je ekipi izbrala ime Puntar. Danes je
klub s svojo organiziranostjo, načrtnim delovanjem in dobrim delom z mladimi vzor
futsal klubom po Sloveniji, kar mu priznava tudi Komisija za mali nogomet na NZS.
Večkrat se o Puntarju govori kot o veliki druţini. Dokaz za to so ljudje, ki tudi po
prenehanju aktivnega igranja ostanejo v klubu in mu pomagajo kot trenerji, člani
uprave, sponzorji in nenazadnje navijači. Le na tak način se lahko klub obdrţi na
vrhu v športu, ki ne uţiva velike podpore medijev in velikih vloţkov v razpoznavnost.
KMN Puntar Kneţa je vselej uspel najti pot med rezultati in prijateljstvom.
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11.0 PRILOGE
Priloga številka 1: Neuradni zapisnik iz leta 1968 (hrani Simon Kenda)
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Priloga številka 2: Zapisnik prve tekme KMN Puntar Kneţa v 1. SLMN
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Priloga številka 3: Zapisnik prve domače tekme KMN Puntar Kneţa v 1. SLMN
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Priloga številka 4:
PUNTARSKA HIMNA
LE VKUP, LE VKUP PONOS KNEŢANSKI
HEJA, HEJO
ZA NAŠE ZMAGE ZDAJ BO DRAJNA
HEJA, HEJO.
PROSTI STREL, ŢOGA V GOL
ZMAGA REŠI NAS DUŠEVNIH MUK.
PROSTI STREL, ŢOGA V GOL
ZMAGA REŠI NAS DUŠEVNIH MUK.
LE VKUP V POSLEDNJI BOJ IGRALCI
HEJA, HEJO
SEDAJ SE KNEŠKA GMAJNA PRSI
HEJA, HEJO.
TEKMA, GOL, POKAL V KLUB
LE ZA ZMAGO BIJE SE KNEŢAN.
TEKMA, GOL, POKAL V KLUB
LE ZA ZMAGO BIJE SE KNEŢAN.
POBRALI DRUGIM SMO POKALE
HEJA, HEJO
V NAŠA GRLA TEČE VINO,
HEJA, HEJO.
KLUB SLAVI, PRŠUT SE JI,
VINO TEČE SAJ SLAVIMO MI.
KLUB SLAVI, PRŠUT SE JI,
VINO TEČE SAJ SLAVIMO MI.
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