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Gorenjska je imela in bo imela nogometne talente
Bordo družini se je v tej sezoni pridružil izkušen nogometni trener
Brane Pavlin. Z njim smo se pogovarjali o nogometni prihodnosti
gorenjskih otrok.

14

Klubski reprezentantje
Žan Bunić, Nejc Skok Jekovec, Kjire Novakov in
Luka Čadež so orli, ki so te dni oblekli tudi dres
reprezentance.

Elvis Duraković

Sodelovanje je nujno potrebno

Nogometni klub Triglav Kranj ključ do uspeha igranja na najvišjih nivojih
mladinskega nogometa najde pri uspešnem sodelovanju z drugimi klubi
na Gorenjskem. Pri tem že vrsto let še posebej uspešno partnerstvo goji s
klubi iz Škofje Loke in Lesc. Letošnje poletje je to partnerstvo še
nadgrajeno z NK Savo drugim največjim klubom v mestni občini Kranj.
Prestopni rok je zaključen. Prvi koraki so narejeni.
NK Sava je z NK Sava sodelovala že v
preteklosti? Kje so za vas pomembne
nadgradnje tokratnega sodelovanja?
Res je, kluba sta že sodelovala v
preteklosti, še najbolj uspešno pred nekaj
leti, ko smo s skupnimi močmi uspeli
tekmovati z ekipo U15 v 1.SNL, ter s
kadetsko in mladinsko ekipo v 2 SNL. Žal
smo vsi skupaj storili kar nekaj napak in
se sodelovanje v tekmovalnem smislu ni
zaključilo najbolj uspešno. Zaradi tovrstnih
izkušenj verjamem, da bomo tokrat
pametnejši, modrejši in predvsem, upam,
dolgoročno uspešnejši.
Tovrstna
sodelovanja
omogočajo
nadgradnjo športnega dela partnerstva
tudi na raznih drugih področjih, ki so
pomemben del delovanja nogometnih
klubov, kot so organizacija različnih
prireditev
in
turnirjev,
skupne
marketinške
in
promocijske
akcije,
izobraževanje, infrastrukturni izzivi...V
poslovnem delu delovanja klubov je velik
potencial na racionalizaciji stroškov in
posledično ustvarjanju dodane vrednosti
za vse deležnike v procesu delovanja
nogometnih klubov.

Nam lahko predstavite ključni cilj novega
partnerstva?
Glavni cilji novega partnerstva so
predvsem tekmovalne narave, saj je
osnovno vodilo ustvariti čim boljše in
kvalitetnejše pogoje za razvoj kranjskih
nogometašev na najvišjem tekmovalnem
nivoju, kar Nogometni klub Triglav že
dosega
oziroma
izpolnjuje.
Skupna
ugotovitev je, da je kranjski bazen
nogometašev dovolj velik in kakovosten,
da tudi partnerski klub Nogometni klub
Sava Kranj v najkrajšem možnem času
uspe doseči višji nivo tekmovanja, torej
želimo s selekcijami od U15 naprej doseči
državni nivo tekmovanja. Zavedamo se, da
v športu ni bližnjic in da je za uspešen
rezultat potrebno ogromno trdega dela in
odrekanja ter seveda veliko potrpljenja in
nekaj malega sreče. Optimistično zremo v
prihodnost, na vse izzive smo dobro
pripravljeni, zato verjamem, da bomo
uspešni.
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Kako sprejemajo partnerstvo v vašem
klub?
Zavedamo
se,
da
je
sodelovanje,
povezovanje, nujno potrebno, kot že rečeno,
ne samo na športnem, ampak tudi na
poslovnem področju. Tovrstna sodelovanja
so stalnica ,ne samo v slovenskem
prostoru, ampak tudi širše. V primerjavi z
ostalimi podobnimi partnerstvi prednost
vidim v tem, da gre za lokalni projekt in da
se po večini zelo dobro medsebojno
poznamo tako v upravno-administrativne
delu, kot športnem delu, saj predvsem
trenerji že sedaj zelo veliko sodelujejo med
seboj, si pomagajo, delijo izkušnje. Moji
sodelavci so partnerstvo sprejeli z
navdušenjem, saj se zelo dobro zavedamo,
da smo s skupnimi močmi lahko boljši,
močnejši in uspešnejši.

Ideja partnerstva je delovati pod skupno
blagovno znamko TRIGLAV GORENJSKA.
Je to dovolj velik izziv?
Izziv je velik in dosegljiv. Pomembno je, da
se vsi skupaj zavedamo našega osnovnega
poslanstva in da presežemo neke pretekle
prakse in nešportna rivalstva, ki so
onemogočala
potencial
našega
nogometnega okolja. Nogometni klub
Triglav je prvi klub regije, ki tekmuje na
najvišjem nivoju tekmovanja z bogatimi
izkušnjami in znanjem. Ravno zato je
pomembno, da je vodilni partner, ki s
svojim zgledom in delovanjem pomaga
tudi ostalim klubov pri svojem razvoju in
napredku. Hvaležni in ponosni smo, da
smo del skupnega širšega projekta
blagovne znamke Triglav Gorenjska.
Verjamem, da bo tudi naš doprinos velik in
uspešen.

Nogometni klub Triglav Kranj upravlja
tudi trgovino TRIGLAV KRANJ. Bo tudi
vaš klub v prihodnje urejal prijave na
priprave in turnirje ter naročila opreme
preko te trgovine?
Kot mi je znano, gre za projekt Mestne
občine Kranj in vodilnih kranjskih
športnih klubov, zato nas sodelovanje
seveda zanima oziroma nimamo zadržkov,
da ne bi izkoristili vse ugodnosti, ki nam
bodo na voljo. Za nas bo to velika
sprememba in velik korak naprej pri
poslovanju kluba, zato se že vnaprej
veselimo vsakega izboljšanja in napredka.
Zavedamo se, da je modernizacija in
racionalizacija pri poslovanju nujno
potrebna. Poleg tega si tudi v našem klubu
želimo pripraviti paket produktov, ki bodo
tudi našim navijačem, simpatizerjem in
podpornikom na voljo.

Ideja partnerstva je delovati pod skupno
blagovno znamko TRIGLAV GORENJSKA.
Je to dovolj velik izziv?
Izziv je velik in dosegljiv. Pomembno je, da
se vsi skupaj zavedamo našega osnovnega
poslanstva in da presežemo neke pretekle
prakse in nešportna rivalstva, ki so
onemogočala
potencial
našega
nogometnega okolja. Nogometni klub
Triglav je prvi klub regije, ki tekmuje na
najvišjem nivoju tekmovanja z bogatimi
izkušnjami in znanjem. Ravno zato je
pomembno, da je vodilni partner, ki s
svojim zgledom in delovanjem pomaga
tudi ostalim klubov pri svojem razvoju in
napredku. Hvaležni in ponosni smo, da
smo del skupnega širšega projekta
blagovne znamke Triglav Gorenjska.
Verjamem, da bo tudi naš doprinos velik in
uspešen.

Še sporočilo za vse navijače Save in
Triglava?
Verjamem, da bosta oba kluba s skupnimi
močmi dosegla in izpolnila zastavljene
cilje. Na tekmovalno sezono, ki je pred
nami, gledam pozitivno in optimistično.
Bodimo pogumni, drzni, motivirani in ne
odstopajmo od svojih želja in ciljev. Naj nas
še naprej krasi medsebojno zaupanje in
spoštovanje, podpirajmo eden drugega,
bodimo pozitivno naravnani in verjamem,
da je pred nami uspešna nogometna
zgodba s polno lepimi nogometnimi
trenutki.

Naj nas še naprej
krasi medsebojno
zaupanje in
spoštovanje,
podpirajmo eden
drugega, bodimo
pozitivno naravnani
in verjamem, da je
pred nami uspešna
nogometna zgodba s
polno lepimi
nogometnimi
trenutki.

ŠE VEDNO NA VOLJO

Navijajte za bordo
moštvo z Boni21
Bone za leto 2021 Finančne uprave RS lahko
vnovčite tudi za nakup sezonskih vstopnic
in tako postanete del bordo družine. Nakup
sezonske vstopnice preko bona bo možen
izključno v prodajalni Triglav Kranj na
Glavnem trgu v Kranju.
Do bona je upravičena oseba s stalnim
prebivališčem v RS na dan 30. 6. 2021.
Odrasla oseba, ki bo v letu 2021 dopolnila 18
let, je upravičena do bona v višini 100 €,
mladoletna oseba (rojena po letu 2003) pa je
upravičena do bona v višini 50 €. Boni ne
obstajajo v fizični obliki, temveč so
evidentirani kot dobroimetje upravičenca v
informacijskem sistemu FURS (eDavki), kjer
je mogoče tudi spremljati stanje svojega
bona. Bone je možno unovčiti od 16. 7. 2021
do 31. 12. 2021. Če upravičenec bona ne
izkoristi do 12. 2021, bon zapade in ga ne
more unovčiti kasneje. Bon za mladoletnega
upravičenca unovčijo zanj starši zakoniti
skrbniki ali druga oseba, h kateri je
mladoletni
upravičenec
z
odločbo
pristojnega organa zaupan v varstvo in
vzgojo in za mladoletnega upravičenca
dejansko skrbi (npr. rejnik).
Za nakup sezonske vstopnice z bonom se
osebno oglasite v naši trgovini, kjer boste
prodajalki
predali
kopijo
osebnega
dokumenta in eno izmed zahtevanih Prilog,
potrebnih za unovčenje finančnega bona. .
Bon se lahko izkoristi izključno za nakup
sezonske vstopnice in ne za nakup
posamičnih vstopnic za različne domače
tekme.
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druga slovenska liga

Odličen začetek sezone
za bordo družino
Triglav, po šestih kolih prvenstva, na vrhu prvenstvene lestvice
Tudi po šestih krogih druge slovenske lige
je moštvo Triglava na vrhu prvenstvene
lestvice. Od tega ima kar pet zmag ter en
remi. Samo moštvo se to sezono predstavlja
tudi z novim sloganom, s katerim
poudarjajo svojo mladost in borbenost.
Bordo energija je nekaj kar povezuje tako
nogometaše, kot tudi trenerje in navijače
kluba, ki se v letošnji sezoni predstavlja
tudi z novo medijsko podobo.
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Največ zadetkov v šestih kolih je za Triglav
dosegel Mark Čeh. Slednji je nasprotnikovo
mrežo zatresel že trikrat. Z dvema
zadetkoma mu sledijo Veron Šalja, Adam
Jakupovič in Tin Matić. En zadetek je za
bordo družino vnovčil še Luka Brkić. Ekipa
Triglava je v šestih krogih prejela tudi
najmanj zadetkov nasprotnikov. Na petih
tekmah je barve Triglava med vratnicami
zastopal Luka Čadež, na eni Jalen Arko.
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Brane Pavlin

Gorenjska je imela in bo
imela nogometne talente
Bordo družini se je v tej sezoni pridružil
izkušen nogometni trener Brane
Pavlin. Z njim smo se pogovarjali o
nogometni prihodnosti gorenjskih
otrok. O tem kako je na vadbeni proces
vplivala epidemija pa tudi o njegovi
nogometni karieri.
Nedavno ste se pridružili bordo družini in
prevzeli nekatere selekcije. Kako bi opisali
svojo karierno pot ter kako vidite
sodelovanje s klubom?
Vesel sem in počaščen, da sem se pridružil
najboljšemu klubu na Gorenjskem, NK
Triglavu. Po igralski karieri, kjer sem igral za
Nogometni klub Triglav ter Nogometni klub
Živila Naklo v prvi slovenski ligi, sem
zaključil usposabljanje za nogometnega
trenerja PRO .Treniral sem mlajše selekcije v
vseh 1.ligah v slovenskem prostoru. V
članskem nogometu pa sem deloval kot
trener v Triglavu, Šenčurju in Zarici v 2.SNL.
V Nogometnem klubu Triglav bom sodeloval
predvsem na področju otroškega in
mladinskega nogometa.
Kako ste se navdušili z nogometom?
Z nogometom sem se navdušil kot otrok v
domači vasi. Včlanil sem se v nogometni
klub NK Britof in spoznal nogometno igro.
Ker nogomet ni samo igra, temveč tudi
način življenja, sem v njem ostal do današnji
dni.
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Skrbite pa tudi za program mladih talentov.
Je prihodnost svetla?
Gorenjska je imela, ima in bo imela
nogometne talente. Naloga nas trenerjev pa
je, da jih pravilno selekcioniramo, usmerimo
in pripravimo na garaško delo ki jih čaka v
nogometu.
V času epidemije so bili zaustavljeni tudi vsi
vadbeni procesi. Se to pozna pri mlajših
generacijah?
Nogomet je najbolj številčni šport na svetu,
zato je tudi težko uspeti, ker je konkurenca
zelo velika. Ni zadosti, da ima igralec samo
talent, mora biti pripravljen na trdo delo in
odrekanja. Seveda mora biti prisotna tudi
sreča, predvsem zaradi poškodb in zdravja.
V mlajših kategorijah se seveda pozna vpliv
epidemije, saj so bili vadbeni procesi
ustavljeni.
Trenerji
moramo
nekako
pomanjkanje
trenažnega
procesa
nadoknaditi, vendar pa paziti, da mlade
nogometaše ne preobremenimo.

Veron Šalja

Na igrišču delujemo kot družina
Verona Šalja je že od leta 2018 zvest bordo družini. Z njim smo se
pogovarjali o klubskih in njegovih osebnih ciljih.
Prihajate iz nogometne družine. Je bilo že
samoumevno, da se boste ukvarjali z
nogometom ali so vam vseeno pustili izbiro?
Že kot majhen sem z očetom redno obiskoval
stričeve tekme na Factorju. Stric je tudi moj
vzornik in mentor, veliko sem se naučil od
njega in se vedno mi ogromno svetuje in
pomaga, za kar mu bom vedno hvaležen.
Nogomet je v naši družini vedno prva tema
pogovora.

Poleg Triglava vam srce zagotovo bije še za
kak klub, kateri?
Navijam za Real Madrid.

Zakaj ravno nogomet in morda košarka,
atletika?
Žoga je bila vedno moja prva ljubezen, na
šolskih igriščih smo s prijatelji preživeli
ogromno časa in tako je nogomet posledično
postal del mojega življenja.
Žoga je torej vaš spremljevalec že od otroštva,
kako se ga spominjate?
Svoje prve nogometne korake sem naredil na
Jezici, pri šestih letih pri Nogometnem klubu
Factor (kasneje Interblock), spomnim se, da
me je oče vsak dan peljal na treninge in tam
tudi ostal vse do konca treninga. Na
Interblocku sem ostal vse do mladincev, nato
sem prestopil v Olimpijo.
To sezone se rada širi bordo energija tudi v
javnosti. Je res vzdušje v ekipi kot že dolgo
ne? Je to ta prava energija?
Vzdušje v ekipi je fenomenalno, s fanti se
odlično razumemo. Redno se družimo tudi
izven igrišča in prav zaradi tega tudi na
igrišču delujemo kot prava družina.
Kakšni so vaši osebni načrti z nogometom?
Kje vidite Triglav v prihodnosti?
Prvi cilj je, da z ekipo klub pripeljemo nazaj tja,
kamor spada v prvo ligo. Kasneje pa tudi, da
se preizkusim v tujini, kar so sanje vsakega
nogometaša. Triglav mora v prihodnosti
postati stalni prvoligaš, saj si mesto Kranj to
tudi zasluzi.
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Žan Bunić

Nogomet je moj življenjski slog

Realen, nadarjen, borben. To so besede s katerimi trenerji velikokrat
opišejo člana bordo družine Žana Bunića. Z njim smo se pogovarjali po
vrnitvi z reprezentančnega kampa.
Zakaj ravno nogomet?
Že kot otrok sem se zaljubil v ta šport in je
skozi leta postal moj življenjski slog.
Kakšno je stanje v bordo ekipi? Kakšna je
energija med igralci?
V mladinski ekipi je pozitivna energija, vemo,
česa smo sposobni, a moramo ostati
potrpežljivi. V članski ekipi pa je prav tako
fokus prva liga.
Poleg Triglava radi oblečete dres tudi
slovenske reprezentance. Vračate se iz
reprezentančnega turnirja v Kranjski Gori,
kako je bilo?
Vsak vpoklic v reprezentanco mi je nagrada za
dobro delo. Odigrali smo tri tekme in pokazali
zrel vtis, da se lahko Slovenija kosa tudi z
najboljšimi.
Kakšni so vaši osebni načrti z nogometom?
Trudil se bom na svoji nogometni poti, zgodilo
se bo, kar je namenjeno.
Kje vidite Triglav v prihodnosti?
Triglav je sigurno ena najboljših nogometnih
šol v Sloveniji, zato tudi sodi v elito in sem
prepričan, da bo kmalu spet v prvi ligi.
Poleg Triglava vam srce zagotovo bije še za
kak klub, kateri?
Že od nekdaj sem navijač Real Madrida.

Triglav je sigurno ena
najboljših nogometnih
šol v Sloveniji, zato
tudi sodi v elito in sem
prepričan, da bo
kmalu spet v prvi ligi.
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Kjire Novakov

Nogometni vratar že od otroštva

Na reprezentančnem kampu v Kranjski Gori, kjer so se med seboj
pomerile ekipe Slovenije, Francije, Rusije, Slovaške, Savdske Arabije in
Severne Makedonije, je slednjo zastopal tudi mladi član bordo družine
Kjire Novakov. Z njim smo se pogovarjali o njegovi in Triglav
prihodnosti.
Pred dnevi ste praznovali svoj rojstni dan.
Iskrene čestitke. Kakšna je bila želja?
Hvala za čestitke, predvsem, da sem zdrav in
da nimam poškodb. Poleg tega pa še, da imam
dobro in uspešno naslednjo sezono.

Vaš potencial ne vidijo samo v Sloveniji, pač
pa tudi v Severni Makedoniji. Ste član severno
makedonske reprezentance. Kako je prišlo do
sodelovanje, je bila odločitev težka?
Prvič sam bil vpoklican dve leti nazaj, trenerji
in fantje so bili super, odlično so me sprejeli.
Tudi zato se mi ni bilo težko odločiti, da bi
branil barve svoje države.
Kako to, da ste se odločili, da boste vratar?
Že ko smo se v otroštvu igrali nogomet me
je vratarska pozicija najbolj zanimala. In
kakor je čas tekal sem sebe vse bolj videl v tej
vlogi.
Kakšni so vaši osebni načrti z nogometom in
kje vidite Triglav v prihodnosti?
Da nadaljujem s trdim delom in da v
prihodnosti zaigram za kakšen velik klub. V
prihodnosti vidim Triglav v prvi slovenski ligi
in zagotovo med top pet.
Poleg Triglava vam srce zagotovo bije še za
kak klub, kateri?
Za Chelsea.

Že ko smo se v otroštvu igrali nogomet me
je vratarska pozicija najbolj zanimala. In kakor je
čas tekal sem sebe vse bolj videl v tej vlogi.
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Nejc Skok Jekovec

Nogomet je bil in bo vedno na
prvem mestu
Na reprezentančnem kampu v Kranjski Gori se je mudil tudi Nejc
Skok Jekovec, ki ga vse večkrat vidimo tudi v članski izbrani vrsti
bordo družine. Z njim smo se pogovarjali kje smo in kam gremo.
Prihajate iz zelo podjetne družine. Kako to, da
ste se odločili za šport in ne podjetništvo. Pri
športu ste odvisni od svojih rezultatov, pri
podjetništvu bi bilo morda na začetku lažje?
Podjetništvo me nikoli ni posebej zanimalo.
Morda zaidem v podjetniške vode, ko končam
z igranjem, do takrat pa se bom posvečal samo
nogometu.

Poleg Triglava vam srce zagotovo bije še za
kak klub, kateri?
Za Barcelono.

Zakaj ravno nogomet in ne morda košarka,
atletika?
Kot otrok sem treniral kar nekaj športov
vzporedno z nogometom, vendar je bil le ta
vedno na prvem mestu.
Sliši se, da je vzdušje bordo ekipi odlično. Je
res tako? Je čutiti bordo energijo, ko ste
skupaj?
Vzdušje je res odlično. Ekipa je povezana, kar
se vidi tudi na igrišču, kjer dobrih rezultatov
ne manjka.
Ste tudi v reprezentanci. So posebni občutki,
ko oblečete reprezentančni dres?
V reprezentanco se je vedno lepo vračati.
Mednarodne tekme so nekaj posebnega, saj
igraš z vrstniki iz celega sveta.
Bili ste tudi na turnirju v Kranjski Gori, kako
je bilo?
Na turnirju se je igralo na visokem nivoju, saj
smo
se
pomerili
s
kakovostnimi
reprezentancami. Pokazali smo se kot
homogena in čvrsta ekipa ter ostali
neporaženi.
Kakšni so vaši osebni načrti z nogometom in
kje vidite Triglav v prihodnosti?
Kot verjetno vsak v teh vodah bi tudi sam rad
živel od nogometa. Triglav bo postal
konstanten član Prve lige in se v nekaj letih
boril za Evropo.
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Luka Čadež

Vse se je začelo leta 2008, ko je
igrišče postalo moj drugi dom
Luka je osrednji vratar orlov v aktualni
sezoni. S klubom je pred tedni podpisal
pogodbo o nadaljnjem sodelovanju. Z
njim smo se pogovarjali po prihodu z
reprezentančne tekme na Slovaškem.
Na spletni strani Nogometne zveze Slovenije
lahko vidimo, da ste že skoraj redni član
reprezentance. Pravkar ste se vrnili iz
Slovaške, pred tem ste bili na reprezentančnih
pripravah. Kaj vam pomeni vpoklic v
reprezentanco?
Sodelovanje v reprezentanci je odlična
izkušnja in upam, da bo v prihodnje tega še
več, saj so igranje za reprezentanco velika čast
in sanje vsakega nogometaša.
Prvo vas moram vprašati, zakaj ravno
nogomet in kako to, da ste se odločili za
vratarja?
Kot majhen otrok sem vedno z veseljem
spremljal nogomet po televiziji z očetom, z
prijatelji pa smo vse dneve igrali nogomet pred
bloki in nekega dne so me prijatelji vprašali, če
bi začel z njimi trenirati v Nogometnemu
klubu Triglav in tako se je leta 2008 začelo vse
skupaj.

Na začetku smo bili vsi igralci brez golmanov
in šele čez čas sem ugotovil, da mi tek za žogo
ni bil tako zanimiv in sem se raje postavil v
gol.
Če imam pravilen podatek z vratarskimi
dosežki navdušujete tudi mlajšega brata, ki je
prav tako odličen vratar v našem klubu?
Res je. Mlajši brat Anže gre po mojih stopinjah
in trenutno igra za ekipo U15. Moram priznati,
da pri teh letih nisem bil niti pol toliko dober
kot je on, kar me zelo veseli, in sem prepričan,
da ga čaka se zelo dobra kariera, če bo tako
nadaljeval.
Čeprav tudi vi prihajate iz izjemno podjetne
družine. Kako, da se niste odločili za
podjetništvo?
Drži. Imamo manjše družinsko podjetje, ki ga
starša skupaj vodita že 27 let. Poleg nogometa
me je vedno zanimalo tudi podjetništvo, saj
tudi velikokrat pomagam v podjetju. Trenutno
so mi vse misli usmerjene v nogomet in to, da
si ustvarim lepo kariero. Po končani karieri bi
se pa lahko brez problema in z veseljem
usmeril tudi v podjetniške vode.
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Sicer pa, tudi vaše mnenje me zanima,
kakšno je stanje v članski ekipi in kje vidite
bordo družino v prihodnosti?
Trenutno stanje v članski ekipi je fantastično.
S fanti se trudimo vsak trening in tekmo na
polno, da dosežemo zastavljene cilje. Imamo
pravo kemijo med seboj, v garderobi in na
igrišču, kar se odraza z pozitivnimi rezultati
na vseh tekmah.
Če bomo nadaljevali s taksnim delom na
treningih in predstavami na tekmah, ne vidim
razloga, da si letos nebi zagotovili vrnitve
nazaj v prvo ligo, kamor klub kot Triglav
spada.
Za koga poleg Triglava še navijate? Morda
kak tuj klub?
Od vsega začetka igranja nogometa tudi z
veseljem spremljam in držim pesti za
Manchester United.
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Nova okrepitev med orli
Iz Domžal v vrste Triglava prihaja Do-hyun Kim iz
Južne Koreje. Svojo nogometno pot je Kim začel na
Japonskem, nadaljeval v rodni Koreji ter se nato
preselil v Evropo, kjer je igral za izbrane klube z
območja nekdanje Jugoslavije. V Sloveniji je Kim
dosegel že 16 zadetkov ter eno asistenco.
"Izredno sem vesel, da sem postal član ekipe, kjer
je pozitivno energijo čutiti na vsakem koraku.
Prepričan sem, da se nam obeta čudovito
sodelovanje," je ob podpisu pogodbe dejal Kim.

Aleks Zlatkov bo še
naprej zvest svojemu
domačemu klubu
S podpisom pogodbe je Aleks Zlatkov napovedal
nadaljnje sodelovanje z bordo družino.
Devetnajstletni Zlatkov, ki je nosil tudi dres
slovenske reprezentance, je s klubom podpisal
pogodbo o nadaljnjem dvoletnem sodelovanju.
Zlatkov je tudi odličen dokaz domače nogometne
šole, ki vzgaja dobre in kvalitetne tako klubske kot
reprezentančne mlade igralce. "Izredno sem vesel,
da je klub prepoznal kvaliteto ter me povabil k
nadaljnjem sodelovanju. Zame to pomeni še en
dokaz več, da se je potrebno truditi in na terenu
dati vse od sebe. Ko pokažeš, kaj znaš in zmoreš,
lahko pričakuješ marsikaj. Tudi zmage, ki jih z
moštvom v zadnjem času osvajamo," je dejal
Zlatkov ob podpisu pogodbe.
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Maksimović še naprej v
bodro družini
Tihomir Makismović bo tudi v nadaljevanju svoje
nogometne kariere član bordo družine. Z vodstvom
kluba je podpisal pogodbo o nadaljnjem
sodelovanju. Maksimović, ki je bil že pri
šestnajstih letih član slovenske reprezentance je ob
tem dejal: "S podpisom te pogodbe sem dobil
potrditev s strani kluba, da so resno spremljali moj
razvoj kot mladega nogometaša. To mi daje še
dodatni motiv, da se trudim v barvah domačega
Triglava, da z ekipo dosežemo najboljše možne
rezultate in ugled kluba." Tihomir zagotovo spada
med nogometaše o katerem se bo v slovenskem
prostoru še govorilo. Veseli smo, da je z nami.

Na skupščini potrdili
ambiciozen plan za
sezono 2021/22
Nogometni klub Triglav Kranj je v letu 2020
ustvaril čez milijon evrov prihodkov in odhodkov,
zato je bil zavezan k reviziji poslovanja.
Pooblaščena revizijska družba je potrdila
skladnost računovodskih izkazov z dejanskim
stanjem. Klub je v letu 2020 ustvaril za slabih 30
tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki. Na
podlagi pregleda poslovanja kluba v prvi polovici
leta 2021 pa lahko ugotavljamo, da se tudi
kratkoročne in dolgoročne finančne ter poslovne
obveznosti bistveno zmanjšujejo. V klubu z
optimizmom zremo tudi v prihodnost, saj je
skupščina potrdila proračun kluba za sezono
2021/22 v višini dobrih 12 milijona evrov. Pri tem
med prihodke niso všteti morebiti prihodki iz
naslova transferjev igralcev. Le te bo klub v celoti
namenil za poplačilo obveznosti do
posojilodajalcev. Po planu bo klub brez teh
obveznosti do konca leta 2022.
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Storitve kluba lahko
poravnate tudi z boni
Obveščali smo že, da lahko BON21 izkoristite za
nakup sezonske vstopnice za ogled vseh domačih
tekem članske ekipe. V ponudbo dodajamo še
plačilo ostalih storitev preko bona finančnega
urada. Stranke ali člani, ki želite vnovčiti BON21,
morate predložiti identifikacijski dokument
oziroma kopijo le-tega (osebna izkaznica, potni
list), izpolnjen obrazec “priloga1” (ki ga lahko
dobite tudi v naši pisarni) ter podpišete izstavljen
račun za koriščeno storitev. Nakup sezonske
vstopnice je mogoč le v prodajalni na Glavnem
trgu Kranju, plačilo ostalih storitev pa v klubski
pisarni v Športnem centru Kranj na Partizanski
cesti 37.

Vuković še naprej
med orli
Luka Vuković bo tudi v aktualni sezoni nosil dres
bordo belih. Pred dnevi je namreč s klubom
podpisal pogodbo o nadaljnjem sodelovanju.
Vuković, ki je zvest klubu že od malih nog in je
nosil tudi dres slovenske reprezentance, je rezultat
odlične triglavske nogometne šole, ki ima osnovno
nalogo, da vzgaja dobre domače igralce.
"Iskrena hvala vsem vpletenim, ki so videli v meni
potencial že od malih nog in me spodbujali ter
motivirali, da postanem dober nogometaš. Imam
odlično priložnost, da pokažem vse znanje, ki ga
imam, in pripomorem, da skupaj z ekipo osvojimo
prvenstvo," je ob podpisu pogodbe dejal Vuković.
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15% popust
NA VSE IZDELKE

THE NUTRATION

DO KONCA SEPTEMBRA!
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DELOVNI ČAS:
PONEDELJEK - PETEK med 9. in 12. uro ter med 15. in 19. uro.
SOBOTA med 8. in 12. uro.

INFORMATOR
URADNE URE PISARNE:
Vsak dan med 9. in 15. uro
T: 04 238 00 50
E: info@nktriglav.si
@nktriglavkranj

Naročilo opreme in priprave:
Aleksandra Idrizi
E: shop@nktriglav.si
M: 070 778 302

TRGOVINA TRIGLAV KRANJ
Glavni trg 1
E: info@nktriglav.si
@nktriglavkranj

Obračun članarin:
Tanja Čuhalev
E: info@nktriglav.si
T: 04 238 00 50
Pobude za predstavnika
sveta staršev:
Jure Kranjc
jure.kranjc@gmail.com
Druge reklamacije:
gorazd.kuznik@nktriglav.si

