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300-odstotno, da bi naredil 
dober rezultat. S selekcijo igral-
cev, dobrim, sistematskim de-
lom med pripravami, dobrimi 
analizami tekem dokazuješ 
svojo moč, superiornost. Tu-
kaj je tudi druga plat resnice, 
zakaj beležimo tako dobre re-
zultate. Dvajset klubov v prvi 
ligi je morda preveč. Jaz nisem 
poklican, da bi to komentiral, 
a to je zgolj moje mnenje. Z 
zmanjšanjem lige bi pridobili 
kakovost, ne glede na sistem 
tekmovanja in število klubov, 
ki v njem tekmujejo, pa vemo, 
da se od Crvene zvezde vedno 
zahteva zmaga. Na vsaki tekmi.

Rene Krhin je 
čudovit fant

 z Številni so bili presene-
čeni, ko ste postali trener, a 
nam je že vaš svak Milenko 
Aćimović pred dnevi dejal, 
da sta tako vaša žena, njegova 
sestra Ana, kot njegova žena 
Lea vedeli, da bosta oba nekoč 
trenerja, in da sta zgolj čakali, 
da boste sporočili novico.
(smeh) Res je. Jaz sem nekaj 

časa ‘driblal’ trenerski poziv, ker 
se zavedam, kaj to s seboj pri-
naša. Štiriindvajset ur dnevno, 
sedem dni tedensko, 365 dni na 
leto zgolj nogomet, nogomet, 
nogomet. To ima svoje pluse in 
minuse, a to je moj dom, to je 
moja hiša. Nogomet, adrenalin, 
borba za zmago, želja po vsakod-
nevnem dokazovanju. To sem 
počel celotno kariero in zdaj se 
znova srečujem s tem. Presrečen 
sem, ker sem v Srbiji, v mojem 
mestu Beogradu, v moji Zvezdi. 
Tukaj sem odrasel, tukaj sem se 
naučil, kako je imeti rad klub, 
kako je boriti se za klub, in tukaj 
sem se naučil zmagovati. 

 z Pred tedni smo se v ve-
likem intervjuju pogovarjali 
z Renejem Krhinom, ki nam 
je dejal, da ste že kot igralec 
bili vodja na igrišču, nekak-
šen trener med igralci, in da 
ga ne preseneča, da ste se 
po koncu profesional-
ne kariere odločili 
za trenerski poklic.

Rene, Rene … 
Vesel sem, ker mu 
je uspela lepa ka-
riera. Malce so ga 
mučile poškodbe, 
kar ga je vsekakor 
zaviralo pri njego-
vi nogometni poti. 
Gre za fenomenalne-
ga fanta. Spoznal sem 
tudi njegovo družino, 
družili smo se. Veste, kako 
je z vodjami. Kot vodja se rodiš, 
to moraš imeti v sebi. Svojim 
igralcem ves čas govorim, da 
vodja ni tisti, ki veliko govori, 
ampak tisti, ki se dokazuje. 
Tako v garderobi kot na igrišču. 
Vodstvene sposobnosti moraš 
imeti v sebi.

 z Med drugim nam je 
Krhin dejal tudi, da vam bo 
večno hvaležen, ker ste mu 
olajšali pot v člansko garde-
robo italijanskega velikana 
Interja.

Lahko je pomagati fantu, ki 
je tako dober in tako pošten, 
kot je Rene. Zelo lahko je bilo 

biti ob njem. Ko sem spoznal 
njegovo družino, ko sem videl, 
kje in kako je odrasel, sem ugo-
tovil, za kako čudovitega fanta 
gre. Vesel sem, ker je postal 
standardni reprezentant Slove-
nije, ker ima vse – tako človeške 
kot nogometne vrline. Prek vas 
bi ga želel še enkrat pozdraviti 
in mu zaželeti vso srečo v na-
daljnji karieri.

Ponosen sem na 
svoj zakon z Ano, 
velika zahvala  
gre Miletu

 z Kdo je vaša trenerska 
inspiracija? Delali ste s števil-
nimi odličnimi strokovnjaki, 
navsezadnje ste bili pomem-
ben člen Mourinheve čete na 
poti do tiste znamenite ‘tri-
plete’, naslova italijanskega 
državnega in pokalnega 
prvaka ter zmagovalca v ligi 
prvakov. Tukaj je tudi reci-
mo Siniša Mihajlović.

Od vseh 
svojih trenerjev sem se veliko na-
učil. Siniša Mihajlović mi je več 
kot zgolj odličen prijatelj, od nje-
ga sem se naučil zares ogromno. 
Predvsem to, kaj je življenje, saj 
je bil z menoj vse od takrat, ko 
sem prišel k Laziu. Spoznal sem 
ga, ko sem imel 18 let. Od vseh 
trenerjev, s katerimi sem delal, 
sem želel vzeti tisto najboljše, 
tisto, zaradi česar sem se jaz kot 
nogometaš najbolje počutil. V 
Zvezdi, Laziu, Interju, reprezen-
tanci. Ne verjamem v kopiranje. 
Imeti moraš svojo vizijo, svoje 

ideje, a pri bivših trenerjih vidiš 
nekatere primere, pri njih lahko 
vzameš določene stvari, tiste naj-
boljše, ki jih potrebuješ in jih po-
tem zložiš v svojo idejo, koncept.

 z Dotaknimo se Mi-
lenka Aćimovića. Imamo 
najbolj svežo zgodbo o tem, 
kako ste spoznali in osvojili 
svojo ženo, njegovo sestro. 
Zaupal nam jo je ravno Mi-
lenko. Radi bi slišali vašo 
stran zgodbe, da vidimo, ali 
je enaka.

Zagotovo je enaka. Že veli-
kokrat sem dejal, da je to nekaj 
najlepšega, kar se mi je zgodilo 
v življenju, in da je bila to prelo-
mnica ne samo v moji karieri, 
temveč nasploh v življenju. Z 
Ano sva skupaj že 23 let in pre-
ponosen sem na najin zakon, 
najine otroke, najino življenje. 
Če bi se še 100-krat rodil, bi 
100-krat vse storil enako. Ana 
je zares moj steber, nekdo, na 
katerega se lahko naslonim, 
moj mir in moja moč. Če govo-
rimo o nogometu ali predvsem 

o zasebnem življenju. Ona je 
zares steber naše družine 

in presrečen sem, ker 
je Mile prišel v Cr-

veno zvezdo, saj 
če ne bi, se ne 
bi zgodilo nič 
od tega. Ve-
lika zasluga 
gre tudi nje-
mu, ker je bil 
dober fant in 
dober nogo-

metaš. (smeh) 
Šalo na stran, 

naši družini sta za-
res izjemno povezani 

in meni je Mile Aćimo-
vić kot brat. Ana ga veliko-

krat vpraša: ‘Mile, si ti Dejanov 
ali moj brat?’ (smeh) Na odnos, 
ki ga imava z Miletom, sem 
kar malce ljubosumen. (smeh) 
Zame je Mile najboljši človek 
na svetu. Lahko se potrudim, 
lahko dobro razmislim, toda 
vseeno bo moj odgovor enak: 
nisem spoznal boljšega, bolj po-
štenega, bolj lojalnega prijatelja, 
kot je Mile Aćimović.

 z Pred meseci, ko je po-
stal selektor mlade slovenske 
reprezentance, nam je Aći-
mović v intervjuju dejal, da 
je imel ob ponudbi Slovenije 

na mizi tudi ponudbo Crve-
ne zvezde, da postane vaš po-
močnik na Marakani. Drži? 

Res je, klical sem ga, naj po-
stane moj pomočnik. Malce 
prej sem vam naštel njegove 
kvalitete. Že zato sem ga po-
klical, da delava skupaj. Vem, 
da se bodo najine poti nekoč 
prekrižale in da bova postala 
sodelavca. Takrat mi je rekel, 
da ima drugačne načrte, se za-
hvalil za ponudbo in jaz sem to 
spoštoval. Dobro se je odločil. 
Voditi mlado slovensko re-
prezentanco je ogromen izziv, 
velikanski izziv za Mileta. Pre-
pričan sem, da bo pošteno delal, 
da bo osredotočen, da bo v nov 
projekt dal celega sebe. Jasno, 
da bo igrišče tisto, ki bo govori-
lo, da so rezultati tisti, ki bodo 
pomembni. Mora iti iz tekme v 
tekmo. O tem se veliko pogo-
varjava. Ne moreš se pripravljati 
na vse tri dvoboje, temveč zgolj 
na enega, nato na drugega in 
šele potem na tretjega. Vsaka te-
kma bo drugačna. Pomembno 
je, da mu fantje verjamejo, da 
bo energijo, ki jo ima, znal pre-
nesti na fante. Da karkoli jim 
bo rekel, bodo njegovi varovan-
ci tudi naredili. Pomembno je, 
da še bolj kot samim sebi fantje 
verjamejo njemu kot trenerju. Iz 
izkušenj vem, da je to prava pot.

V Slovenijo pridem 
na tekmo z Italijani, 
ki bo odločala  
o četrtfinalu 

 z Ste mu pomagali pri 
analizi vsaj Italijanov, glede 
na to, da ste svojo skoraj ce-
lotno kariero preživeli v Ita-
liji in da zelo dobro poznate 
njihove nogometaše? 

Do tekme z Italijo je še kar ne-
kaj časa. Pogovarjala sva se, tudi 
on se zaveda, da je Italija ena naj-
bolj kakovostnih mladih repre-
zentanc. Slovenija je dobila moč-
no skupino. Poleg Italije sta tukaj 
še Češka in Španija. Z mojim 
analitikom Vincenzom Sassom 
sva si malce ogledala Špance. 
Vprašal sem ga, kaj misli o njih, 
in rekel mi je: ‘Mislim, da je bolje, 
da se z njimi sploh ne pomerijo.’ 
(smeh) To je šala, seveda. Mislim, 
da smo mi proti Milanu pokaza-
li, da se da. Na papirju smo bili 
veliki avtsajderji, vendar se na 
igrišču to v nobenem trenutku 
ni dalo občutiti. V modernem 
nogometu je vse mogoče.

 z Si boste pogledali kakš-
no tekmo Slovenije v živo? 

V 40 dneh smo odigrali 11 
tekem, vsi smo malce utrujeni, 
tako da komaj čakamo mini 
premor. Moji fantje so si ga 
zaslužili, saj so se mi prepusti-
li z vso svojo dušo in telesom. 
Naredili so velik posel, zato jih 
želim nagraditi z mini premo-
rom, da bi lahko letošnjo se-
zono mirno privedli h koncu. 
Čakajo nas še zelo dobre, moč-
ne tekme. Bom videl, kako je z 
obiskovanjem tekem, ali je to 
dovoljeno ali ne, toda s svojim 
strokovnim štabom sem se na-

črtoval zapeljati do Slovenije in 
si ogledati vsaj eno tekmo vaše 
reprezentance. Vem, da igrate 
24., 27. in 30. marca. Sede-
mindvajsetega marca ne bo šlo, 
ker imamo mi pokalno tekmo, 
tako da bomo najverjetneje 30. 
marca sedli v avtomobil in se 
odpeljali na tekmo z Italijo, ki 
bo najverjetneje odločala o tem, 
ali bo Slovenija napredovala v 
četrtfinale. Ko daš vse od sebe, 
potem te mora to nagraditi. In 
verjamem, da bo vse skupaj Mi-
leta in Slovenijo nagradilo ter 
se boste veselili napredovanja v 
četrtfinale.

 z S tekmami proti Slove-
niji imate veliko izkušenj. S 
Slovenci, ki so bili v teh te-
kmah največkrat uspešnejši, 
ste se velikokrat pomerili. 
Kako se spomnite dvobojev 
s Slovenijo? 

Rezultatsko so morda res bili 
malce uspešnejši. Čeprav smo 
v medsebojnih tekmah v kvali-
fikacijah za svetovno prvenstvo 

Milenko Aćimović 
o tem, kako je 
Dejan Stanković 
osvojil njegovo 
sestro Ano

»Ko sem prišel k beogra-
jski Crveni zvezdi in bil tam 
novinec, je Dejan z zadetkom 
odločil večni derbi proti Par-
tizanu, moja sestra pa je bila 
ravno v času derbija pri meni 
na obisku. Po koncu slavja v 
slačilnici sem želel s taksijem 
nazaj v hotel, toda ko smo tam 
čakali, da se okrog stadiona 
razkadi gneča, je Dejan pristo-
pil k meni. In ne samo da mi je 
rekel, da me bo peljal v hotel 
– vztrajal je, da se bom tam 
zgolj preoblekel in šel naprej z 
njim proslavit zmago. Ko sem 
povedal, da je pri meni sestra, 
je takoj dejal, da naj gre 
zraven. Ko sva prišla v hotel, 
me je že čakala na recepciji, 
tam je tudi spoznala Dejana, 
pogovarjala sta se in resnično 
smo nato šli skupaj ven. De-
jansko mi je že tisto noč nato 
na neki točki Dejan rekel: ‘Veš, 
to bo moja žena.’ Takrat sem 
le odmahnil z roko, a je očitno 
mislil povsem resno. (smeh)«

Z mojim analitikom 
Vincenzom Sassom 
sva si malce 
ogledala Špance. 
Vprašal sem ga, kaj 
misli o njih, in rekel 
mi je: ‘Mislim, da je 
bolje, da se z njimi 
sploh ne pomerijo.’ 
(smeh) To je šala, 
seveda. Mislim, da 
smo mi proti Milanu 
pokazali, da se da.


