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darskih razmerah je težko 
najti sponzorje, saj nimamo 
veliko uspešnih podjetij. Zelo 
nam pomagata TKK in Avto-
prevoz Tolmin, poleg njih pa 
še nekaj drugih sponzorjev.« 
S kakšnimi sredstvi pa lahko vse 
selekcije NK Tolmin preživijo se-
zono? »Naš proračun za vse se-
lekcije je med 120 in 130.000 
evri, kar je eden najmanjših 
proračunov v drugi ligi. Ti-
sti z največjim proračunom 
imajo še enkrat več denarja 
kot mi.« Kako pa NK Tolmin so-
deluje z lokalnim »velikanom« 
Oplastom? »Okoli leta 2000 
se je začel vzpon futsala v 
Tolminu. Od takrat naprej je 
bilo precej težko dobiti no-
gometaše za veliki nogomet, 
ker so vsi želeli igrati mali no-
gomet. Predsednik Oplasta 
Branko Velišček je moj stric in 
zdaj sodelujemo precej boljše 
in upam, da bomo tako tudi 
nadaljevali. Zdaj lahko igralci 

že v zelo mladih letih izberejo 
ali futsal ali nogomet. Težava 
je v tem, da tudi nogometna 
zveza ne priznava, da je futsal 
povsem drug šport kot nogo-
met, in ne dovoli, da bi igral-

ci iz futsala lahko igrali tudi 
nogomet in obratno. Pri nas, 
kjer baza igralcev ni posebej 
velika, je to kar problematič-
no, predvsem v mlajših kate-
gorijah.«

NK Tolmin gre s počasnimi, 
a trdnimi koraki naprej. Kakšna 
pa je dolgoročna strategija klu-
ba? »Že zelo zgodaj želimo 
dati priložnost mladim igral-
cem, da bi se pri nas kalili v 
drugi ligi. Naš klub bi bil lah-
ko odskočna deska za klube 
prve lige. Predvsem želimo, 
da bi imeli v klubu mlade, 
domače igralce s Tolminske-
ga in Idrijskega. Nismo pa 
ekipa, ki bi kupovala tujce. 
Ne samo zato, ker bi imel po-
tem kakšen naš igralec prilo-
žnost manj, ampak tudi zato, 
ker ne želimo razmetavati 
denarja, ki ga je že tako ali 
tako malo,« je zaključil Taljat, 
ki upa, da bodo tudi infrastruk-
turo kmalu posodobili, saj višje 
zahteve v drugi ligi pomenijo 
tudi to, da bodo morali imeti 
sodobnejši stadion. Upa, da bo 
lokalna uprava temu znala pri-
sluhniti.
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