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VSEBINA
05 Zagotovo napredujemo iz dneva v dan

Pred mikrofon smo tokrat povabili podpredsednika 
kluba Sandija Dornika, ki je klubu zvest že od leta 2016.

09 Triglav ostaja na vrhu lestvice

Prinašamo vam reportažo iz klubskega letnega dogodka, ki je bil 
tudi tokrat odlično obiskan. 

Nogometna šola vzgaja odlične 
nogometaše
Aljaž Drinovec, Žan Bunić, Luka Čadež, Jaroš Čadež, 
Kjire Novakov, Nejc Skok Jekovec, Tihomir 
Maksimović, Maksim Vid Beljkaš, Drejc Kostić, 
Kristjan Cvetić so imena, ki vse bolj redno 
zapolnjujejo seznam slovenske reprezentance.
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Članska izbrana vrsta ostaja na vrhu prvenstvene lestvice na kateri 
kraljuje tudi pri strelcih. Strelec lige ostaja Tin Matić. 

Praznik nogometa je uspel





Sandi Dornik 
Zagotovo napredujemo iz dneva v dan
Nogometnemu klubu Triglav Kranj se je pred petimi leti pridružil Sandi 
Dornik. Danes opravlja funkcijo podpredsednika društva. Z njim smo se 
pogovarjali o napredku pri organizaciji ter o izzivih, ki jih ima klub v 
prihodnjih letih. 

V Triglavu ste že od leta 2016. Kaj se je vse 
zgodilo v zadnjih petih letih? 
Z eno besedo: ogromno. Tako športno, 
rezultatsko kot organizacijsko.   
Leta 2016    je bil prvi cilj, da člansko ekipo 
pripeljemo iz 2. lige v 1. ligo in da 
omogočimo ekipo za konkurenčno 
nastopanje v 1.ligi. To nam je uspelo že v 
prvem letu. Tri leta smo bili aktivni 
prvoligaši. Letos smo vodilni    v 2. ligi in 
verjamem, da do konca sezone ostanemo 
na vrhu! V šestih letih, kar sem aktivno v 
klubu, smo v mlajših kategorijah stalno 
med najboljšimi v državi. V sezoni 
2016/2017 smo postali tudi državni 
mladinski prvaki. 
V teh letih se spominjam tudi nekaj 
izjemnih tekem; prijateljsko gostovanje 
Rijeke v Kranju, tekme polne čustvenega 
naboja z Olimpijo in Mariborom. Gol Luke 
Majcna v zadnji minuti proti Velenju, ki 
nam je v zadnjem trenutku omogočil 
igranje v dodatnih kvalifikacijah za 1.ligo. 
Zaostanek 0:2 ob polčasu proti Dravi, v 
tekmi za obstanek v 1. ligi in potem 
končnih 4:2 ter napredovanje.    To so bile 
res tekme, polne adrenalina. 
 

Tudi organizacijsko smo klub v zadnjih 
letih postavili kar nekaj letvic višje. 
Določene službe v klubu smo 
profesionalizirali in postavili licencirane 
trenerje za vse mladinske kategorije. 
Trenerjem omogočamo tudi stalno 
izobraževanje. Veseli me, da res odlično 
delamo z mladimi in dvigamo 
prepoznavnost Triglavove nogometne šole 
in da je nekaterim našim mladim igralcem 
uspel neposreden prehod iz Triglava v 
uspešne mednarodne klube: Rogelj 
(Avstrija), Kryeziu E. (Poljska), Zec 
(Portugalska), Kryezu A. (Italija), Tijanič 
(Poljska/Turčija). 
 
Ogromno smo gradili tudi na odnosih s 
sponzorji in podporniki kluba. Letni 
proračun kluba smo dvignili preko milijon 
eurov.    Organizirali smo več dobrodelnih
dogodkov, kjer smo gostili slovensko 
nogometno reprezentanco iz leta 2002, 
slovensko reprezentanco estradnikov, itd… 
V središču Kranja smo odprli hišo športa 
Triglav Kranj, ki postaja stičišče 
podpornikov kluba.    Pred domačimi 
članskimi tekmami smo po zgledu 
Evropskih nogometnih prvenstev 
vzpostavili navijaško cono, kjer 
obiskovalcem, navijačem pred vsako 
tekmo in po tekmi omogočamo prijetno 
druženje ob kulinariki in glasbi. 
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Kot drugi človek kluba – podpredsednik – 
ste prevzeli vodenja kluba v zahtevnih 
časih. So res zahtevni ali se tako samo zdi 
glede na vse razmere, ki nas obdajajo? 
Covid časi so vsekakor zahtevni za šport, 
športne dogodke in za športnike. Lanska 
športna smola ob izpadu članske ekipe v 2. 
ligo nam je v bistvu šla precej na roko. To 
je bila priložnost, da se je klub finančno 
konsolidiral, hkrati pa se je okrepila tudi 
uprava kluba. Ponosen sem, da nam je 
uspelo zadržati vse glavne sponzorje, ne 
samo to, pristopili so tudi nekateri novi. 
Tukaj bi posebej pozdravil aktivno 
sponzorstvo Merkurja, kjer je vodstvo 
podjetja prepoznalo potencial NK Triglav v 
slovenskem športnem prostoru. To je 
dokaz, da delamo dobro.    Kaj si želim za 
naprej? Predvsem to, da bi še več podjetij, 
ki prihajajo iz kranjske občine in celotne 
Gorenjske, prepoznalo potencial 
Triglava.    V klubu se trenutno res čuti 
pozitivna bordo energija in z odličnimi 
športnimi rezultati je tudi vodenje kluba 
lažje. 

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. glav 
Instagram.  Želim, da Kranjski orli razprejo 
krila čez celotno Gorenjsko in postanejo 
Gorenjski orli! 
 
 

FOTO: Sandi Dornik je velik podpornik projekta TRIGLAV GORENJSKA



Verjamem, da bo tudi naš doprinos velik 
in uspešen.NK Triglav Kranj kot prvi 
nogometni klub na Gorenjskem? Imate 
formulo povezati vse Gorenjce? 
Kranj je verjetno najbolj športno mesto 
v  Sloveniji, s prvoligaškimi klubi, društvi v 
različnih športnih panogah. NK Triglav pa 
je po številu članov in po organiziranosti 
največji športni kolektiv na 
Gorenjskem.    Glavnina kluba prihaja iz 
Kranja in bližnjih okoliških krajev, seveda 
pa naši nogometaši, navijači in podporniki
prihajajo iz celotne Gorenjske.   Sežemo do 
Bohinja, Bleda, Radovljice, Jesenic, Tržiča, 
Žirov, Železnikov, Škofje Loke, Medvod, 
nekateri prihajajo tudi iz Ljubljane. 
Vzpostavljamo piramido gorenjskih 
nogometnih klubov, saj želimo najbolj 
talentiranim nogometašem omogočiti kar 
najboljše pogoje. Spremljamo vse
gorenjske klube, z nekaterimi pa smo 
sodelovanja že tudi formalizirali: z NK 
Lesce, NK Škofja Loka in NK Sava.    V 
letošnjem letu združujemo tudi podpornike 
in navijače v Klub aktivnih Gorenjske in 
zanje pripravljamo razne ugodnosti: 
cenejše vstopnice, občasne brezplačne 
pogostitve pred članskimi tekmami, 
akcijske cene hrane in pijače v času tekem, 
cenejše navijaške artikle in posebne 
ugodnosti pri sponzorjih.    Podpornike 
obveščamo preko e-mail baze, preko 
spletne strani Triglav Kranj in socialnih 
omrežij: Triglav Facebook in Triglav 
Instagram.  Želim, da Kranjski orli razprejo 
krila čez celotno Gorenjsko in postanejo 
Gorenjski orli!  
 
V kateri koži se bolje počutite – kot 
upravljalec kluba ali kot navijač? 
Vsekakor sem najprej navijač . V živo si 
ogledam vse članske tekme, tako na 
domačem stadionu kot na gostovanjih. 
Prav tako si zelo rad ogledam tudi tekme 
mlajših selekcij, kadetov in mladince. 
 

Najbolj pa me veseli, da iz leta v leto 
navdušimo ogromno otrok v prvi triadi 
osnovne šole, da si kot obšolsko dejavnost 
izberejo šport in nogomet. Tukaj gre 
predvsem zahvala športnemu delu, našim 
trenerjem, ki znajo otroke navdušiti za igro 
z žogo. 
 
Srčno pa bi si želel, da si naši najmlajši - 
Orliči,   poleg klasičnih nogometnih idolov: 
Mesija, Oblaka, Neymara, poiščejo svoje 
nogometne vzornike v igralcih naše 
članske ekipe. Imamo namreč izjemno 
talentirano generacijo Orlov: Luka Čadež, 
Veron Šalja, Luka Brkič, Aleks Zlatkov,
Luka Vukovič,… in drugi članski igralci so 
lahko navdih za marsikaterega mladega 
igralca. Za njimi prihaja že nova 
generacija, katerih nosilca sta Tihomir 
Maksimović in Žan Bunić. Zato si želim, da 
igralci mlajših selekcij, skupaj s starši, 
obiščejo čim več članskih tekem, da 
začutijo bordo energijo, ki je prisotna na 
vseh članskih tekmah.    To naj bi bil tudi 
končni cilj vsakega našega nogometaša – 
uspešno trenirati in čimprej zaigrati za 
člansko ekipo NK Triglav. 
 
Kaj vam pomeni šport? 
Šport je zame način življenja. Še vedno 
rekreativno  igram nogomet, tenis, odbojko 
na mivki in pozimi smučam. Ob športnem 
udejstvovanju lahko pozabim na 
vsakdanje skrbi in naredim nekaj dobrega 
zase. Izredno rad pa tudi spremljam 
svetovne in slovenske vrhunske športnike. 
V zadnjem času me, tako kot večino 
ljubiteljev športa, navdušujejo dosežki 
kolesarjev, plezalcev, smučarskih 
skakalcev… Od ekipnih športov zelo rad 
spremljam nogomet, odbojko, košarko, 
hokej…praktično vse ekipne športe. Ekipni 
šport  namreč združuje ljudi vseh socialnih 
razredov, različnih nacij in nas povezuje v 
celoto, v pravo ekipo.  Veseli me, da je tudi 
Triglav Kranj prava ekipa in da sem del te 
ekipe.



Box paket  
 za igralce  

 NK Triglav Kranj
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Nogometašem največjega gorenjskega 
nogometnega kluba je na voljo nov paket 

športne opreme s kar 30 odstotnim 
popustom, ki ga lahko vnovčite le do 31. 

decembra 2021. Nakup je možen v trgovini 
Triglav Kranj na Glavnem trgu 1 v Kranju.  

 

Ste že  
 izkoristili  bone?  

 
Še vedno lahko bone za leto 2021 Finančne 

uprave RS lahko vnovčite 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. 

 
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. 
 

Bone za letošnje leto lahko vnovčite tudi za 
plačilo članarine za vadbo v Nogometni šoli 

Triglav Kranj. 

LE DO 31. DECEMBRA

-30%
n a  c e l o t e n  p a k e t  o p r e m e ,   

 a  l e  d o  3 1 .  d e c e m b r a  2 0 2 1 .  



Nogometaši Triglava kraljujejo na obeh 
lestvicah 2. slovenske nogometne lige. 
Moštvo ostaja na vrhu prvenstvene lestvice
med tem prvi strelec lige ostaja Tin Matić. 
Moštvo Triglava se lahko pohali tudi z 
najmanj prejetimi zadetki, ter moštvo, ki je 
največkrat zatreslo nasprotnikovo mrežo. 
Da so fantje prišli do takšnih rezultatov, gre 
zahvala celotnemu strokovnemu vodstvu, 
ki skrbi za mlade fante. 
 
"Vsako obdobje ima vzpone in padce. 
Mesece smo pripravljali teren, da lahko 
sedaj napredujemo in kažemo, česa smo 
sposobni. Ključno je, da v ekipi vlada 
odlično vzdušje, vsi skupaj pa smo predani 
skupnemu cilju. Volja in želja, ki jo kažejo 
fantje na tekmah in treningih, je neverjetna 
in če k temu dodamo še kakovost, ki jo 
ekipa premore, smo vsi skupaj v 
strokovnem štabu zelo zadovoljni," je 
mnenja glavni trener Boštjan Miklič. 
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druga slovenska liga  
Kažejo se prvi rezultati 
dela in truda 

Do konca jesenskega dela bo na sporedu še 
tekma v Kranju, ko bo domače moštvo 
gostilo ekipo Krke. Tekma bo v petek, 19. 
novembra 2021, ob 18. uri. Vstopnice so že v 
predprodaji, a pozor. Ker se je zaradi 
odličnih rezultatov in predstav na tekmah 
povečalo tudi zanimanje za ogled tekem se 
je vodstvo kluba odločilo, da ponudi 
znižano ceno sezonskih vstopnic vsem 
ljubiteljem nogometa. Naročilo sezonske 
vstopnice že za 20 EUR je na voljo na 
spletni strani kluba, ki je bila pred tedni v 
celoti prenovljena. 

Triglav kraljuje na lestvicah druge slovenske nogometne lige 

Foto: Bordo energija na terenu 





Kako dolgo ste že v Nogometnem klubu 
Triglav?  
V Triglavu sem od 1997 leta, prihodnje leto 
bo 25 let. Že dvajset let sem ekonom kluba, še 
pred tem pa tehnični vodja ostalih ekip. Smo 
pa tako dobro in uigrana ekipa, da si med 
seboj radi pomagamo in priskočimo na 
pomoč.  
 
Kako ste pristopili?  
Zaradi sina. Ta je začel igrati nogomet, 
kasneje sem se aktiviral in pomagal raznim 
moštvom v nogometni šoli. V nekdanji 
skupni državi je bil to šport številka ena.  
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Janko Marušić 
Iz leta v leto nam je bolje, klub 
je vse bolj organiziran
Brez njega ne bi bilo tako dobro 
organiziranih tekem pa tudi 
treningov.  Janko Marušić je ekonom 
kluba, ki mu srce igra za klub in to že 
skoraj celih petindvajset let. 

Kako bi primerjali klub v prejšnjih 
desetletjih in sedaj? 
Torej, razlika je ogromna, če primerjam svoje 
začetek v klubu, je bilo to vse bolj amatersko, 
danes pa veliko bolje organizirano. Upam 
trditi, da po organizaciji sodimo med top pet 
klubov v Sloveniji. Včasih ni bilo na voljo niti 
toliko opreme. Danes je to povsem drugače. 
Člansko moštvo je na profesionalni ravni in 
v veliko veselje mi je delati pod takimi pogoji 
in s takšno ekipo. 
 
Kako organizirate svoje delo predvidevam, 
da ni enostavno? 
Zdaj ima članska ekipa treninge predvsem v 
dopoldanskem času in je organizacija veliko 
lažja. Dan pa poteka tako, da pripravim vse 
potrebno za treninge ter ob koncu tedna tudi 
za tekme.  
 
 
 
 

FOTO: Janko Marušić v klubu že skoraj 25 let.
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Katero obdobje vam je ostalo najbolj v 
spominu? 
Vsa, zamenjal sem zagotovo petnajst 
trenerjev in lahko rečem, da sem z vsemi 
dobro sodeloval. Seveda je najlepši občutek 
ko moštvo doseže cilj in se uvrsti v prvo ligo. 
Rad spremljam tudi naše nekdanje igralce, ki 
sedaj po svetu zaženejo uspehe. In to je dokaz 
naše nogometne šole.  
 
Kako naprej?  
Vzdušje v klubu je fantastično. Članska ekipa 
je super, je nekoliko manjša, a to se je 
izkazalo za prednost. Menim, da morda 
nimamo vsega kar imajo veliki, a imamo 
srce in to največ šteje.  
 
 
 
 

Nogometni klub Triglav Kranj je  Dan nogometa 2021 izkoristil tudi za podelitev priznanj 
aktivnim članom, trenerjem in partnerjem kluba. Prejemniki letošnjih priznanj so: 
 
10 LETNICA DELOVANJA V KLUBU 
VERA ZEVNIK, dolgoletna članica upravnega odbora kluba 
MIROSLAV MATIJAŠEVIČ, dolgoletni podpredsednik in član upravnega odbora 
 
STRATEŠKI PARTNERJI 
Podeljujemo plaketo STRATEŠKI PARTNER NK SAVA. 
Podeljujemo plaketo STRATEŠKI PARTNER NK ŠKOFJA LOKA 
Podeljujemo plaketo STRATEŠKI PARTNER NK LESCE 
 
PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO IGRANJE/DELO V KLUBU 
PRIZNANJE prejme DEJAN ROBNIK za uspešno dolgoletno igranje v matičnem klubu 
PRIZNANJE prejme ALEN KRCIĆ za uspešno dolgoletno igranje v matičnem klubu 
PRIZNANJE prejme VLADO ŠMIT za dolgoletno uspešno igranje v članski ekipi 
 
ZA DOSEŽENO NOGOMETNO IZOBRAZBO 
PRIZNANJE prejme JURE PEGAM za pridobljeno trenersko licenco C 
PRIZNANJE prejme DAMIR BOTONJIĆ za pridobljeno trenersko licenco B 
PRIZNANJE prejme ALEKSANDAR BRKIĆ za pridobljeno trenersko licenco C 
PRIZNANJE prejme MOMIRJU BOJIĆ za pridobljeno trenersko licenco C 
PRIZNANJE prejme DALIBOR PRAČA za pridobljeno trenersko licenco A 
PRIZNANJE prejme TOMI ČABRAJA za pridobljeno trenersko licenco C 
PRIZNANJE prejme JASMIN KALTAK za pridobljeno trenersko licenco A

Podelitev priznanj za leto 2021 
Priznanja v roke najboljšim



Nogometni dan 2021 je uspel. Obiskalo ga je 
več kot sedemsto ljudi, ki so lahko pred 
večerno tekmo med Triglavom in Dobom 
spremljali pester in zabaven program. 
Strokovni delavci kluba so prejeli plakete in 
priznanja, svojo prvo razstavo je na ogled 
postavila Triglav galerija, mlada moštva pa 
so se imela možnost pomeriti na igrišču z 
umetno travo. Za glasbo je poskrbel duo 
Bečo in Nejc.

November 2021 / Številka #713

Praznik kranjskega nogometa 
Nogometni dan je uspel 
Prinašamo vam foto reportažo z dobro obiskanega klubskega 
dogodka

Foto: Program je povezovala Tanja Čuhalev Foto: Foto box stojnica

Foto: Zvesti navijači članske ekipeFoto: Trener Momir Bojić s svojimi nogometaši

Foto: Pogled na navijaško cono



November 2021 / Številka #714

Foto: Nogometaši Triglava na ogled galerije Foto: Polna navijaška cona 

Foto: Predsednik NK Triglav Franjo Radiković

Foto: Prejemniki priznanj (več na strani 12)

Foto: Navijaška cona je bila polna nogometašev



Kako si se začel ukvarjati s treniranjem 
nogometa? Si nogomet prej tudi treniral? 
Nogomet sem pričel igrati že v otroških letih. 
Moj prvi klub za katerega sem igral je bi NK 
Polet. Prvič sem prišel v NK Triglav, ko sem 
se kot igralec pridružil kadetski ekipi. Za 
člansko moštvo žal nikoli nisem zaigral, a 
sem se kaj hitro lotil trenerskega dela. Vpisal 
sem se na fakulteto za šport kjer sem tudi 
opravil trenerske licence in svojo prvo 
sezono kot trener pričel v Škofji Loki. Vodil 
sem ekipo U7. Že v naslednji sezoni pa sem 
prišel nazaj v Triglav. Kjer pa sem sedaj že 
vse od sezone 2011/2012.   
 
Sicer pa je delo trenerja dokaj zahtevno, 
pogosto ne vidimo vseh priprav, ki so v 
ozadju pri samem treningu? Kako bi nam 
opisali delo trenerja? 
Ja lahko bi rekli, da je delo nogometnega 
trenerja izredno zahtevno. Trener mora znati 
ekipo pripraviti tako fizično kot psihično na 
napore in emocije, ki sledijo med sezono in ji 
nuditi pomoč skozi celotno obdobje. Trener 
mora ekipo motivirati in poskrbeti za njeno 
optimalno delovanje skozi celotno sezono. V 
mlajših selekcijah mora trener imeti 
pedagoški pristop. Igralce vzgajati v luči fair 
play-a. Trener mora biti tudi dober 
demonstrator, retorik in analitik. Delovati 
mora povezovalno, motivacijsko in se 
konstantno izobraževati. Delo se za 
nogometnega trenerja res nikoli ne konča.  
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Žiga Grobolšek 

V Kranju se z mladimi 
dela dobro 
Žiga Grobolšek je trener kadetov, kot 
pojasnjujejo njegovi kolegi, je s srcem 
in dušo pri svojem moštvu. V klubu je 
že vrsto let, kar kaže na njegovo veliko 
pripadnost. Je pošten, deloven, 
ambiciozen trener, ki premore veliko 
znanja. Za klub, ekipo in sodelavce je 
vedno pripravljen storiti vse.

Pogosto morate biti trenerji tudi psihologi. 
Razumeti morate svoje igralce, pa tudi 
starše in racionalizirati pričakovanja na 
obeh straneh? 
Seveda se mora trener ukvarjati tudi z 
vsakim igralcem in staršem posebej. Tekom 
sezone pride do različnih problemov, 
pričakovanj, vzponov in padcev. Na vsakega 
to vpliva drugače. Na koncu se moramo vsi 
skupaj zavedati, da je nogomet skupinski 
šport in da so prav vsi člani moštva 
pomembni ne glede na vlogo, ki jo ima. Vsak 
v ekipi ima svojo vlogo ampak vsi skupaj se 
moramo podrejati ekipnim ciljem. Ker
tekmujemo na najvišjem državnem nivoju je 
pomemben tudi rezultat. 
 
Zagotovo je nogomet šport, kjer so padci pa 
tudi skoki na vrh še toliko bolj vidni, saj se 
ne dotikajo posameznika, pač pa celotne 
ekipe? 
Nogomet je ekipni šport in ko ekipa zmaguje 
njeni uspehi pozitivno vplivajo na celotno 
ekipo. Igralci postanejo bolj samozavestni in 
verjamejo v način dela trenerja. Kadar pa so 
rezultati slabi lahko, to tudi slabo vpliva na 
celotno ekipo, kar se mnogokrat pozna tudi 
na motivaciji. Takrat je potrebno vložiti 
ogromno energije, da se psihološko stanje 
ekipe izboljša. 
 
  
 
 



Kako bi ocenili napredek kluba v zadnjih 
letih? 
Menim, da nogometni klub Triglav Kranj iz 
leta v leto dobro dela in da je na pravi poti. 
Veliko igralcev mladinske nogometne šole 
dobi priložnost v članski ekipi in jo tudi 
dobro izkoristi. Kar pomeni, da se v Kranju z 
mladimi dobro dela. In le vprašanje časa je 
kdaj bo iz Triglava izskočil novi Iličić.  
 
Kje vidite klub v prihodnosti? 
Klub vidim v prihodnosti kot konstantnega 
prvoligaša v borbi za igranje evropskih 
tekem. Menim, da smo na pravi poti in da je 
nekaj takega za nas tudi dosegljivo.  
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Foto: Žiga Grobolšek s svojim moštvom



Kako dolgo se že ukvarjaš z nogometom in 
kako si začel? 
 Nogomet sem začel trenirati pri svojih šestih 
letih. Že od majhnih nog sem bil povezan z 
žogo, zato sem očetu predlagal, da bi začel 
trenirati. Oče je mojo željo izpolnil in me vpisal 
v nogometni klub v mestu kjer smo živeli. 
 
Zamenjal si kar nekaj klubov, kako bi lahko 
primerjal nogometni klub Triglav iz Kranja s 
preostalimi klubi? 
Triglav je zgodovinski klub in si definitivno 
zasluži biti v prvi ligi. V klubu se čuti 
povezanost, kar mi je najbolj všeč. 
 
Je dobro vzdušje in odlična organizacija tudi 
botrovala temu, da sedaj dosegaš izjemne 
rezultate na igrišču? 
Seveda, da. V garderobah so me fantje takoj 
sprejeli kot del ekipe, kot svojega. Vso podporo 
mi ponujajo tako trener, kot vsi ostali iz 
strokovnega štaba, ker mi zaupajo in verjamejo 
vame. 
  
Kako je biti prvi strelec lige? 
Občutek je lep, vendar so zato zaslužni moji 
soigralci, trenerji in vsi člani nogometnega 
kluba, kjer imam največ podpore. 
 
Kaj napoveduješ bordo moštvu v prihodnje?? 
Želim si, da nadaljujem tekme z dobrimi 
igrami in rezultati, tako kot do sedaj. 
Verjamem, da to ni maš maksimum, in čutim 
da smo iz tekme v tekmo boljši in boljši. Želim 
si da vsak igralec iz ekipe iz dneva v dan 
napreduje in da se nam uresniči naš skupni 
cilj na koncu sezone 
 
Kakšni so tvoji cilji glede nogometa? 
Moji cilji so da napredujem kot nogometaš.
Vem da postajam boljši igralec in veselim se 
svoje prihodnosti.  
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Tin Matić, najboljši strelec lige 
V klubu se čuti povezanost, kar mi 
je najbolj všeč
Tokrat smo se pogovarjali s prvim strelcem lige Tinom Matićem. 

Cilj mi je da bi s Triglavom dosegel in mu 
pripomogel čim boljše rezultate v sezoni, ker 
na koncu edino zmaga šteje. Ne maram 
izgubljati, tako kot vsak športnik ne. 
 
Poleg Triglava ti zagotovo srce bije še za 
kateri klub?  
Kot navdušenec svetovnih nogometnih klubov 
najraje spremljam Dortmunt.

Foto: Prvi strelec lige po zadetku 



Kako si začel s treniranjem nogometa in zakaj 
ravno Triglav Kranj? 
Za Triglav Kranj sem se odločil še v vrtcu. 
Obiskoval sem vrtec, ki je pripadal OŠ Matije 
Čopa, tam sem tudi videl plakat za nogometno
šolo in se prijavil. 
 
Kaj ti je pri Triglavu še najbolj všeč?  
Pri Triglavu so mi všeč trenerji, sam klub, navijači in 
pripadnost, ki se čuti na tekmah, je posebna. 
 
Katere tekme so ti še posebno zanimive, s 
kakšnimi nasprotniki? 
Rad igram tekme, kjer so nasprotniki 
"močnejši" klubi, kjer se moramo potruditi in 
odigrati tekmo kot ekipa (npr.: Olimpija, 
Maribor, Bravo, Mura... ). 
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Viktor Božić, član selekcije U13 
Najbolj se veselim zmage  
Viktor Božić je eden tistih članov Nogometne šole Triglav Kranj, ki 
obetajo. Več o njem v spodnjem intervjuju. 

In česa se pri tekmah najbolj veseliš?  
Pri tekmah se najbolj veselim zmage, dobro 
odigranih napadov in tudi obrambe ter fair 
play igre. 
 
Se v prihodnosti vidiš na nogometni zelenici 
kot profesionalni nogometaš? 
Da, rad bi postal profesionalni nogometaš. 
 
Poleg Triglava zagotovo navijaš še kateri 
klub? 
Moj najljubši igralec je od mojih samih 
začetkov Cristiano Ronaldo, tako da ga 
spremljam v vseh klubih, kamor gre, in 
trenutno je moj favorit Manchester United. 
 

FOTO: Viktor s svojimi moštvo. Na fotografiji ga lahko najdete na sredini stoječe vrste, 
levo pri vratarju moštva.



Gal, kako si začel s treniranjem nogometa? 
S treniranjem nogometa sem začel pri 6 letih. 
Najprej sem treniral pri Rožletih, a so me 
kmalu povabili v klub in tako sem začel svojo 
nogometno pot v Triglavu. 
 
Si se preizkusil tudi v kakšnem drugem 
športu? 
Na prvem mestu je bil zame vedno nogomet, 
čeprav sem se preizkusi tudi v drugih športih, 
ampak seveda bolj rekreativno.  
 
Kako bi ocenil letošnjo sezono in kaj od nje 
pričakuješ v nadaljevanju? 
Letošnjo sezono smo začeli s slabimi rezultati. 
Vendar pa mislim, da smo kot ekipa trenutno v 
vzponu, saj smo se rezultatsko precej izboljšali. 
Tudi klima v garderobi je drugačna kot na 
začetku, veliko bolj smo povezani med seboj. V 
nadaljevanju pa pričakujem, da nadaljujemo s 
kakovostnim treniranjem in se posledično 
tudi točkovno povzpnemo na lestvici. 
 
Katere tekme so ti še posebno zanimive, s 
kakšnimi nasprotniki? 
Vsaka tekma mi je pomembna, ne glede na to, 
kdo je nasprotnik. Mentaliteta prav tako ostaja 
vedno enaka premagati vsakogar, ki nam stoji 
nasproti. Seveda, pa je posebno zanimivo igrati 
proti nasprotnikom, ki veljajo za favorite, saj se 
vsi bolj sprostimo in lahko igramo na način, h 
kateremu stremimo. 
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Gal Dragarin, član selekcije U17
Zagotovo se bom z nogometom 
ukvarjal profesionalno 
Če spremljate rezultate 
nogometnih tekem nogometne 
šole potem ste zagotovo slišali 
zanj. Je kapetan kadetske ekipe 
in talentiran igralec. 

 
Se v prihodnosti vidiš na nogometni zelenici 
kot profesionalni nogometaš? 
Moje sanje so enake, sanjam cilj vsakega 
nogometaša, da bi se nekoč lahko z 
nogometom ukvarjal profesionalno. Seveda pa 
se zavedam, koliko pomembnih odločitev in 
žrtvovanja terja, da do tja pridem. 
 
Poleg Triglava zagotovo navijaš še kateri 
klub? 
Zanimivo je, da nimam kluba, za katerega bi 
navijal. Bolj se osredotočam na igralce, ki 
igrajo na moji poziciji in njihov stil igre. Tako 
imam v bistvu več igralcev, ki so mi všeč, ne 
kluba. 
 
 
 
 
 



Kako to, da si se odločil za igranje nogometa 
in zakaj ravno Triglav Kranj? 
Všeč so mi športi z žogo. Nogometni klub 
Triglav mi je najbližje. 
 
Kako usklajuješ šolske obveznosti in 
nogomet? Je naporno? 
Nimam težav usklajevati športa in šole. 
Nalogo naredim takoj po pouku. 
 
Kaj bi sporočil vsem, ki se še ne upajo 
pridružiti Nogometni šoli Triglav Kranj? 
Da naj poskusijo. Gotovo jim ne bo žal, smo 
super ekipa. 
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Za Žana lahko v klubu slišimo, da je priden in delaven, da uživa v igri 
in vedno stavi na vse ali nič. Radi dodajo, da bo v prihodnosti resen 
nogometaš, ki ga čaka odlična kariera. 

Žan Purič, član selekcije U9 
Kdor še ni z nami naj se nam 
pridrižu. Smo super ekipa.  

Kdo je tvoj vzor? 
Roberto Firmino 
 
Je še prehitro, da te vprašamo, če boš 
profesionalni nogometaš? 
Ja, ne razmišljam se o temu. 
 
Poleg Triglava, za kateri klub še navijaš? 
Liverpool 
 
 
 

Foto: Žan obiskuje tretji razred na Osnovni šoli Jakob Aljaž.  





November 2021 / Številka #7

Špendi Idrizi  
Že celo življenje se tako ali 
drugače ukvarjam z nogometom
Špendi Idrizi v klubu skrbi za 
odkrivanje talentov, tako domačih kot 
tudi tujih. Poleg izjemnega dara za 
prepoznavanje talentov je njegova 
prednost še v vrhunski organizaciji. 

Ste ga nekoč trenirali? 
Sem, seveda. Kar 25 let sem treniral nogomet, 
kot igralec, do 14 leta na Zarici, potem v 
Železnikih, kjer imam kar lepe spomine na ta 
klub, saj smo bili večkrat gorenjski prvaki, tudi 
takratni Triglav smo izločili iz pokalnega 
tekmovanja kar je bil velik uspeh za nas. 
Kasneje sem igral še v Škofja Loki  v 3 SNL, pa 
Futsal v 1. slovenski ligi, v glavnem igral sem 
nogomet vsak dan, če ne drugje, za šolo, na 
poljih, kjerkoli se je dalo. 
 
Kakšen je potencial mladih igralcev? 
Trenutno nam    situacija s Covidom ni ravno 
naklonjena, zato posledično veliko manj 
potenciala kod pred tem. Veliko manj je 
gibalno sposobnih otrok, veliko manj je neke 
želje po tej naši igri. Seveda se najdejo še 
talenti. Na primer včasih grem namenoma po 
vaseh ali pa med bloke in vidim, kako otroci 
preigravajo en drugega, kako podoživljajo 
tekme, kakšna želja, kako se veselijo ob 
zadetku , kot da gre za finale Lige prvakov to je 
ta potencial, ki ga želimo.  
 
 
Obstajajo morda razlike med državami, 
verjetno ste v svoji karieri videli tudi kar 
nekaj nogometnih šol? Katera šola vas ne 
navdušila? Kateri narod po vašem mnenju 
največ stavi na nogomet? 
So razlike in vsaka država drugače živi ta 
nogomet. Ko sem deloval kot »skavt« za 
agente, sem videl kar nekaj klubov in spoznal 
ogromno ljudi. Nekaj časa sem živel v 
Londonu, kjer sem videl, kako Angleži 
doživljajo nogomet, to je noro.  
 
 
 
 
 
 
 

Za tiste, ki vas ne poznajo, kakšna je vaša 
vloga pri Nogometnemu klubu Triglav Kranj? 
Od samega začetka, ko sem se pred tremi leti 
vrnil v klub, delujem kot oglednik oziroma 
vodja ogledniške službe v sodelovanju z 
trenerji in ostalimi odgovornimi v klubu za 
selekcioniranje v MNŠ – ju (mladinska 
nogometna šola). Na tem področju 
smo    postavili neke nove temelje. To delo 
zahteva ogromno nekih podatkov, analiz 
igralcev, ogledov tekem v vseh vremenskih 
razmerah itd.    Ker želimo imeti najboljše 
igralce v našem klubu iz našega okolja, si 
želimo še boljšega, iskrenega sodelovanja s 
klubi iz naše regije. Nekaj časa že delamo na 
tem in verjamemo v uspešno sodelovanje in 
posledično razvoj gorenjskega nogometa    na 
višjo raven. 
 
Ena od mojih vlog je tudi Vodja GNŠ Rožle pod 
okriljem NK Triglav skrbim za otroški 
nogomet do U-9 in nogomet na šolah! To delo 
zahteva veliko animacije in mislim, da mi je 
pisano na kožo, saj uživam v tem. 
 
Kako dolgo ste že zvesti nogometu? 
Lahko rečem, da sem v nogometu od svojega 
sedmega leta, ko me je pred 40 leti še vedno 
delujoči v nogometu Stojan Humar zvabil na 
Zarico, in za to mu bom večno hvaležen. Naj 
omenim tudi, da kod trener delujem od svojega 
dvajsetega leta.    Pri moji dvajsetih letih mi je 
uspelo v dveh sezonah takrat pripeljati NK 
Železnike iz 2. mladinske    gorenjske lige, v 
takrat 2. Slovensko mladinsko ligo. Od takrat 
sem vedel , da bom trener in kot trener 
delujem že sedeimdvajset let, kljub temu, da 
sem še aktivno igral do svojega 
dvaintridesetega leta. 
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Bil sem v vseh klubih v Londonu od Chelsea, 
Totenhema, Arsenala, Crystal Palace, kjer smo 
imeli tudi dva igralca, iz Triglava na 
preizkušnji, West Ham, tudi Manchester 
United je bila ena od mojih destinacij. Tam 
sem preko izobraževanja prejel certifikate za 
Oglednika ki v Angliji pomenijo veliko pri nas 
pač še ne toliko. Bil sem v mladinskih šolah, 
Benfice, Bayern Munchena, Stutgarta, Austria 
Viena, Dinamo, Crvena zvezda... 
 
Zame je še vedno najboljša šola Dinamo 
Zagreb, saj da vedno največ vrhunskih 
igralcev. V zadnjih nekaj letih je vedno bil v 
finalu Champions League en od igralcev iz 
omenjene šole, čeprav glede infrastrukture, bi 
pa rekel, da je Bayern daleč pred Dinamom. 
 
Kakšen je potencial mladih igralcev v 
Triglavu? Je slogan treniranje, treniranje in 
disciplina še aktualen? 
Potencial mladih igralcev je    dober, je kar 
nekaj zelo talentiranih fantov, seveda pa se 
vsake toliko časa zgodi, da kakšna generacija 
ni najbolj nadarjena oziroma ni nek presežek. 
Sta pa treniranje in disciplina zelo pomemben 
dejavnik, ki pripomore k tem, da smo lahko 
uspešnejši. 
 
Kako lahko mladi pristopijo v klub? 
V klub se lahko pristopi preko programa GNŠ 
Rožle, ki poteka po osnovnih šolah v okviru 
interesnih dejavnosti,    lahko pa me tudi 
kontaktirajo preko spletne pošte; 
spendi.idrizi@nktriglav.si 
 
Kje vse potekajo treningi? 
Treningi potekajo na vseh osnovnih šolah po 
Kranju in okolici, za selekcije U-8 do U13 pa v 
Kokrškem Logu in Tenetišah 
 

Foto: Šendi Idrizi z maskoto Nogometne zveze Slovenije

FOTO: Na tekmi z Žanom Celarjem. 





novice iz  
kluba  

U11 na sistem 8+1
U11A je pričela z jesenskimi prijateljskimi 
tekmami. Tokrat so gostili ekipo Brinje Grosuplje, 
ki je prikazala dobro nogometno predstavo, tako 
kot mladi orli. Gostje so bili za odtenek boljša 
ekipa na obeh igriščih. 
 
Rezultat tekme ni bil v ospredju, temveč to, da so 
vsi prisotni igralci igrali čimveč še po sistemu 6+1, 
saj postopoma po učnem načrtu prehajajo na 
sistem 8+1, katerega bodo igralci z vsako tekmo 
lažje osvojili in se na spremembo tudi na podlagi 
svoje kvalitete prilagodili. V ospredju so trenutno 
tekme proti močnimi nasprotniki, saj tako fantje 
nabirajo dodatne izkušnje, kjer je potrebno željo po 
zmagi prikazati tudi na podlagi pridobljenega 
znanja na treningih. V dveh mesecih so igralci 
pokazali odličen napredek, ki pa bo še večji in še 
bolj viden skozi proces čez določen čas..

Prvi znaki partnerstva med nogometnima 
kluboma Triglav in Sava se kažejo pri moštvu U14, 
ki nastopa pod imenom SAVA TRIGLAV KRANJ. 
Cilj je, da se moštvo uvrsti v prvo ligo U15 ter se 
tako omogoči igranje med najboljšimi še eni ekipi 
iz Kranja. Gre za ambiciozne mlade nogometaše, ki 
so polni energije in odličnih delovnih navad. Že 
sedaj se veselijo igranja med najboljšimi. 
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Prvi rezultat partnerstva: 
Predstavljamo vam 
moštvo SAVA TRIGLAV 

FOTO: Vse selekcije radi navijajo na tekmah in 
podpirajo kranjska moštva na terenu 



novice iz  
kluba  

Vse več orlov najde 
prostor v reprezentaci

Aljaž Drinovec, Žan Bunić, Luka Čadež, Jaroš 
Čadež, Kjire Novakov, Nejc Skok Jekovec, Tihomir 
Maksimović, Maksim Vid Beljkaš, Drejc Kostić, 
Kristjan Cvetić so imena, ki vse bolj redno 
zapolnjujejo seznam slovenske reprezentance. To 
je še en dokaz več kakovosti kranjske nogometne 
šole, ki vzgaja odlične nogometaše.
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Športni center Kranj je bogatejši za Triglav galerijo, 
ki na ogled postavlja vrhunska fotografska dela 
različnih avtorjev. Galerijo je ob spremstvu 
nogometašev članskega moštva namenu predal 
predsednik kluba Franjo Radikovič. Ta je ob tem 
dejal, da klub korak za korakom širi svoje 
aktivnosti na vseh področjih delovanja. 
 
V naslednjih tednih si lahko ogledate fotografije 
nogometašev prvega moštva. Objektivi so jih lovili 
na tekmah, treningih in drugih aktivnostih.

Odprta Triglav Galerija

Novi dresi članske vrste
Članska izbrana vrsta se je v Gorici prvič 
predstavila v prenovljeni bojni opremi. Novi dresi 
članske izbrane vrste v bordo barvi blagovne 
znamke Adidas prinašajo novost, saj je na dresu 
nad številko odslej tudi priimek igralca. 

FOTO: Aleks Zlatkov v novem bordo dresu



novice iz  
kluba  

Bordo družina na 
ogledu tekme 
Slovenija Ciper
Nedavno tekmo med Slovenijo in Ciprom si je 
ogledala skoraj vsa ekipa U-9 in nekaj igralcev iz 
U-8. Že prihod na štadion je bil za naše 
nogometaše doživetje. Ob podrobnejšem pregledu 
so nas vse skupaj s starši spustili na tribune. 
Vzdušje pred tekmo, med tekmo in po tekmi je bilo 
odlično. Vsi smo navijali, skakali, se veselili 
zadetkov slovenske reprezentance. Po končani 
tekmi smo vsi nestrpno čakali našega nekdanjega 
igralca Žana Roglja, da nas pozdravi. Nogomet jim 
je še ljubši, če imajo svojega idola.  Žan nam je 
podaril tudi svoj dres. Kasneje nas je pozdravil še 
en od bivših orlov, Žan Celar.  
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Rožletki s pravimi 
tekmami
Zdaj gre zares. Naši najmlajše, ki pridno trenirajo 
na svojih osnovnih šolah so sedaj ob sobotah 
začeli s tekmovanjem z medsebojnimi dvoboji na 
Osnovni šoli Franceta Prešerna. Najmlajši se tako 
navajajo na prve korake v nogometu, spoznavajo 
ekipni duh ter lastnosti zdravega športnega 
življenja. Nekaj prostih mest na posameznih šolah 
je še odprtih zato se lahko otroci pridružijo tudi 
med šolskim letom. 

Foto: Naši najmlajši na ogledu tekme Slovenija - Ciper



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

Obračun članarin: 
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

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

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

15% popust

THE  NUTRATION
NA VSE IZDELKE

Obiščite trgovino Triglav Kranj 

na Glavnem trgu 1! 

DO KONCA DECEMBRA!

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


