Radoslav (Rašo) Nesterović – košarka
Čeprav Rašo ni končal osnovno šolo Božidarja Jakca, temveč Karla Destovnika Kajuha, je pa
vse razrede obiskoval v naši stavbi in se prve košarkarske veščine naučil prav v naši
telovadnici. Prvič smo Rašota opazili, ko je kot drugošolec zastopal šolo na tekmovanju v
krosu. Ker je po svoji velikosti iztopal skoraj za dve glavi od ostale generacije, smo učitelji
menili, da bi bil dober košarkaš. Rečeno, storjeno. Že naslednje šolsko leto je začel trenirati
košarko v šolskem krožku, pri učitelju športne vzgoje Cirilu Hribarju, ne dolgo za tem pa tudi
v selekciji KK Slovana in upamo, da se ne motimo, pri trenerju Vojku Herkslu. Za našo šolo
je tekmoval tudi v atletiki, kjer je izkoriščal svoje dolge noge v skoku v višino.
Rašo, kot ga kličejo, je rojen 30. maja 1976 v Ljubljani. Svojo športno pot je začel pri klubu
Slovan. Pozneje je igral v tujini in postal drugi Slovenec, ki je igral v ligi NBA. Bil je tudi
kapetan slovenske državne reprezentance.

Prvi klub v tujini je bil beograjski Partizan, kjer je izjemno napredoval.
Sledil je prestop v Grčijo, v solunski PAOK, kjer pa zaradi administrativnih
težav ni igral. Zato se je vrnil v Slovenijo , najprej k Slovanu, nato pa v
Union Olimpijo za dve sezoni - 1995/96 ter 1996/97. Naslednje leto je
prestopil k Kinderju iz Bologne, s katerim je postal italijanski in tudi
evropski prvak.
Leta 1998, ga je kot 17. na draftu izbrala ekipa Minnesote Timberwolves, za katero je igral 5
sezon. Leta 2003 je prestopil v ekipo San Antonio Spurs in v sezoni 2004/2005 je s to ekipo
postal prvak lige NBA. Pred sezono 2006/2007 je prestopil v edini kanadski klub v ligi NBA,
Toronto Raptors, kjer je odigral 2 sezoni, v sezoni 2008/09 je bil član Indiane Pacersesov, v
letos pa ponovno igra za Toronto Raptorse.
Nesterović je bil dolgoletni košarkarski reprezentant Slovenije. Prvo tekmo je odigral leta
1995 , nato pa še na Evropskih prvenstvih leta 1997, 1999, 2001, 2005 in 2007 ter tudi na
Svetovnem prvenstvu 2006 . Po Olimpijskih kvalifikacijah leta 2008, je sklenil
reprezentančno kariero, za katero je zbral 52 nastopov in v njih dosegel 530 točk.

