Oblak Jan, nogometni vratar
Jan je nogometno pot začel v domačem Ločanu. Njegov prvi vzornik in
vzgojitelj je bil oče Matjaž, ki je bil tudi nogometni vratar v domačem klubu in
sinčka Jana večkrat vzel s sabo na tekmo, kjer je lahko očeta opazoval kar za
golom in očeta posnemal, kako se je metal za žogo. Njegove vratarske začetke je
spremljala tudi tri leta starejša sestra Teja, ki mu je streljala žogo na gol in kot
pravi Jan danes, mu je zabila več golov kot Messi.
Že pri desetih letih je Jan odšel iz loškega kluba k Olimpiji, ki je imela močnejšo
mladinsko nogometno šolo. Jan je bil zelo prizadeven in noben trening mu ni bil
preveč, četudi se je na trening Olimpije v Mengeš pripeljal s kolesom iz Škofje
Loke. S člani Olimpije je začel trenirati, ko je bil star 15 let. Deloval je bolj
odrasel od vrstnikov in tudi razmišljal je veliko bolj odraslo.
Ko se je Olimpija leta 2009 vrnila v prvo ligo, je Jan pri šestnajstih letih postal
njen prvi vratar, saj je že imel vse, kar potrebuje nogometni vratar. Istega leta je
pod vodstvom Tomaža Kavčiča uspešno debitiral v mladi reprezentanci.
Jan je v dresu Olimpije že v prvem letu igranja v prvi slovenski ligi moštvu
pomagal do četrtega mesta v ligi. Vzbudil je pozornost nogometne stroke tudi
izven Slovenije.
Junija 2010 je Jan Oblak, še ne polnoleten, prestopil k velikanu portugalskega
nogometa, k Benfici. Vedel je, da ne bo takoj dobil priložnosti za prvo moštvo,
Jan pa je potrpežljivo čakal na svojo priložnost. Benfica ga je v naslednjih dveh
letih posojala manjšim klubom, kjer pa je več sedel na klopi, kot pa stal v vratih.
Jan je v tem času debitiral v članski reprezentanci Slovenije, kamor ga je
septembra 2012 povabil trener Stojanović za tekmo z Norveško, kjer se je
izkazal. Medtem ga je njegov matični klub Benfica julija 2013 ponovno želel
začasno poslati drugam, Jan pa se je temu uprl in Benfica mu je končno
obljubila, da bo postal član njene ekipe.
Oktobra 2013 je dočakal trenutek, na katerega je čakal več kot tri leta. Prvič je
branil v vratih članske ekipe Benfice, še večjo priložnost pa je dobil ob
poškodbi prvega vratarja in Jan ga je odlično nadomestil. Ob več zelo uspešnih
zaporednih nastopih v vratih je Jan postal prvi vratar moštva in vzhajajoča
zvezda Benfice, s katero je že v prvi sezoni branjenja, v letu 2014 osvojil

državni naslov, dva pokalna naslova in nastop v finalu lige Europa, kjer jih je
premagala španska Sevilla. To je bila za Benfico ena najuspešnejših sezon v
njeni zgodovini, Jana pa so izbrali za najboljšega vratarja na Portugalskem.
Postalo je tudi jasno, da ga ne bodo mogli zadržati in julija 2014 je Jan prestopil
v madridski Atletico, kjer je najprej dobil status drugega vratarja ob prvem
vratarju Miguelu Moyi. Jan je ponovno potrpežljivo čakal na priložnost, branil
na nekaj pokalnih tekmah in treniral. Ko se je marca 2015 Moya poškodoval, je
Jan stopil v vrata in odlično branil na tekmi osmine finala Lige prvakov proti
Leverkusnu. Pridobil si je zaupanje trenerja Diega Simeoneja in kmalu se je
moral Moya usesti na klop za rezerven vratarje. Jan je začel navduševati z
bravuroznimi obrambami in v naslednjih letih je bil kar dvakrat izbran za
najboljšega vratarja lige prvakov in dvakrat tudi v španski ligi. Postal je eden
najbolj cenjenih vratarjev na svetu.
Kljub veliki karieri Jan svojega prvega kluba, NK Škofja Loka ni pozabil.
Obišče jih in jih podpre s podarjeno nogometno opremo. Tudi sicer se je že
dvakrat izkazal kot ambasador in pobudnik dobrodelnega dogodka socialno
ogroženim otrokom 85 osnovnih šol po Sloveniji, ki so lahko odšli na
prvomajske počitnice ob morju.
Jan Oblak je reprezentančno kariero začel avgusta 2009, ko je bil vpoklican v
slovensko reprezentanco do 21 let na tekmi proti Franciji. Za člansko izbrano
vrsto je debitiral leta 2012 proti Norveški.
Jan Oblak je v tudi v letu 2019 prvi vratar slovenske nogometne reprezentance.
Po spletnih virih zapisal Marjan Luževič, 2019

