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Franjo Radikovič 
Navijajmo za Triglav! 
Na letošnji skupščini je bil za predsednika kluba soglasno izvoljen 
Kranjčan Franjo Radikovič. Z njim smo se pogovarjali o klubskih ciljih v 
njegovem mandatu. 

Družino Radikovič v Kranju velikokrat 
povezujemo z uspešnim podjetništvom 
kakšna je vaša karierna pot? 
Res je. Priimek Radikovič še vedno vsi 
Kranjčani pa tudi Gorenci in širše 
povezujejo s ključi in ključavnicami. Oče in 
mati sta se po 15-ih letih podjetništva v 
Nemčiji leta 1970 vrnila v Slovenijo in 
odprla prvo ključarsko delavnico na 
gorenjskem. Tehnika me je vedno 
zanimala in oče me je z veseljem naučil 
vseh skrivnosti ključarstva. Takrat me je 
predvsem zanimalo, kako odkleniti avto 
ali stanovanje. Zaklenjena vrata brez 
ključev so mi bila res izziv. 
 
Že pri 17-ih sem odprl svoje prvo podjetje, 
ki smo ga kasneje združili s podjetjem 
staršev. Starša sta se počasi in premišljeno 
umikala iz podjetja, tako da je tudi vodenje 
in administrativni del dokaj hitro postalo 
del moje odgovornosti. To je bil najtežji del 
na moji poslovni poti. 
 
Po nekaj letih hitre rasti je podjetje postalo 
zanimivo za nakup s strani tujih podjetij. 
Najbolje smo se ujeli s švedsko 
multinacionalko ASSA ABLOY, kjer sem po 
prodaji večinskega deleža postal najmlajši 
direktor in sem bil sprva zadolžen za vse 
blagovne znamke ASSA ABLOY na 
Slovenskem trgu, nato pa po letu in pol še 

na trgih bivše Jugoslavije. Kmalu so mi 
ponudili mesto Business Development 
Direktorja za vzhodno Evrope s sedežem v 
Pragi. Po približno dveh letih pa sem 
postal Direktor Marketinga. Ta dva 
položaja sta zahtevala resnično predanost 
podjetju in časa za družino ni bilo ravno 
veliko zato sem se odločil za spremembo. 
Nekaj denarja sem vložil v podjetje 
FLAŠKA (steklenica za vodo), in po svojih 
močeh pomagal k razvoju podjetja. 
Približno 2 leti sem s projektom FLAŠKA 
preživel tudi v ZDA. Američani so resnično 
kar nekaj let pred nami, predvsem v 
smislu trženja, je pa tudi res, da velikokrat 
pretiravajo, tako da se od njih lahko 
naučimo, kako tržiti in tudi kje je meja. 
Danes sem direktor podjetja Radikovič, 
Ključi in solastnik podjetja AT-Scan, ki 
proizvaja in prodaja naprave za pregled 
vozil z Aktivno Termografijo. 
 
Zakaj ste se odločili za kandidaturo za 
predsednika? 
Za kandidaturo sem se odločil zato, ker mi 
je to v izziv in menim, da klubu lahko 
pomagam. NK Triglav je največji športni 
kolektiv na gorenjskem s preko 400 člani. 
Želim, da je klub vstopna stopnička v šport 
za še več otrok in mladostnikov, da jim je 
omogočen maksimalen razvoj njihovih 
fizičnih in mentalnih sposobnosti in 
kasneje tudi odskočna deska za kariero 
doma ali v tujini. 
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"Upam, da   
 bo klub ob koncu 
mandata v članski 

konkurenci stalni član 
prve slovenske lige"

Kakšni so vaši cilji? 
Klub sem v preteklosti spremljal površno, 
aktivno pa sem ga začel spremljati v 
sezoni 2018/19. 
Klub je dobro organiziran, kar nam 
priznavajo tudi kolegi prvo in drugo-ligaši. 
Na tem mestu pa bi še enkrat čestital 
kadetski in mladinski postavi, ki sta v 
1.mladinski ligi zasedli 4. mesto tik za 
Mariborom, Olimpijo ter Domžalami. Veseli 
smo bili tudi objave kandidatov za 
mladinsko reprezentanco, saj je bilo na 
seznamu kar osem nogometašev NK 
Triglav-a. Vse to je tudi dokaz, da je celoten 
kolektiv Triglava v preteklosti delal dobro. 
Prvi kratkoročni cilj, ki verjetno tudi 
najbolj zanima Kranjčane, je seveda 
povratek v Prvo ligo že v sezoni 2021/22. 
Cilj, ki ni viden "na prvo žogo," pa je 
povišati strokovni/licenčni nivo trenerjev 
in še naprej vztrajati v konceptu celovite 
izgradnje nogometaša kot športnika in 
osebnosti. Zaradi majhnosti Slovenije je 
dodaten izziv miselna regionalizacija, kar 
pomeni, da želimo, da so ne samo 
Kranjčani, ampak tudi Gorenjci, ponosni 
na NK Triglav in so pripravljeni pomagati. 
 
Na poslovnem področju je cilj seveda 
povečati sponzorska sredstva. Naloga 
vodstva na poslovnem področju je, da 
zagotovi dobre pogoje za delovanje kluba 
naloga igralcev in trenerjev pa je, da na 
igrišču te cilje realizirajo. Seveda bomo
nadaljevali z dodatnimi poslovnimi 
dejavnostmi, kot so trgovina v centru 
Kranja, gostinska ponudba, spletna 
trgovina ViP, Exclusiv club itd...

Kje bo Nogometni klub Triglav, ko boste 
končali mandat? 
Upam, da bo klub ob koncu mandata v 
članski konkurenci "stalni član prve 
slovenske lige" ali pa se celo potegoval za 
kakšno izmed vstopnic za evropska 
tekmovanja. Zakaj pa ne? "Navijajmo za 
Triglav!" 
 
 



Do sezonske 
vstopnice preko 

bona 2021
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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.

DOBRA NOVICA



Kako bi ocenili prejšnjo sezono? 
Vsekakor je bila cela sezona zelo težka, kar 
se tiče samega planiranja trenažnega 
procesa zaradi korone. Težka je bila tudi v 
smislu psihične pripravljenosti moštva. V 
tem pogledu lahko fante pohvalim, da so 
zdržali vse te stvari in vse treninge oddelali 
na maksimalnem nivoju. Kar se tiče samega 
rezultatskega uspeha: Če smo jesenski del 
odigrali pod pričakovanji. Lahko rečemo, da 
smo v spomladanskem delu dosegli vse 
zastavljene cilje, ki smo si jih zadali. Cilji so 
bili uvrstitev v ligo za prvaka in pa 
pomladitev ekipe (dati priložnost mladim 
fantom iz mladinske šole). 
Če k temu dodam, da  smo  
 imel drugo najboljšo  
obrambo lige, po koncu  
tekmovanja v spomladanskem  
delu pa celo najboljšo obrambo,  
saj smo na desetih tekmah  
dobili osem zadetkov, prav tako pa smo na 
vsaki tekmi delovali kot ekipa,  
ki točno ve, kaj hoče, lahko  
rečem, da smo z sezono  
 zadovoljni. 
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Boštjan Miklič 

Novo sezono smo začeli 
tako, kot smo načrtovali 
Boštjan Miklič je svojo trenersko kariero začel v NK Svoboda, nadaljeval v NK 
Olimpiji ter se nato pridružil bordo družini, sprva kot vodja nogometne šole in 
trener moštva U19 ter nato kot že pomočnik glavnega trenerja članke izbrane vrste.
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Kje so bile po vašem mnenju prelomnice sezone? 
Mislim, da smo od trenutka, ko sem prevzel vodenje članske ekipe, vsi skupaj z strokovnim 
timom in igralci verjeli v to, kar delamo, in vse smo podredili cilju, ki smo si ga zastavili. 
Fantje so verjeli v način dela, ki jim je bil predstavljen, mi pa smo verjeli v njihovo kvaliteto. 
Na koncu se je vse skupaj sestavilo v dobro celoto. 
 
Velikokrat ste omenili, da so bili orli najmlajše moštvo v ligi, je to rezultat nogometne šole, 
ki je, kot kaže, še kako uspešna? 
Triglav Kranj je zmeraj imel dobro nogometno šolo. Ko sem v klub prišel poleti 2019 na 
povabilo športnega direktorja Siniša Brkića na mesto vodje mladinskega pogona in trenerja 
mladincev, sem opazil, da ima nogometna šola velik potencial. Veliko fantov letnika 2001 in 
2002 sem treniral tudi v mladinski selekciji, tako da sem vedel, kakšen potencial imajo fantje 
in kaj lahko pričakujem od vsakega igralca posebej. Njihovo vključevanje v člansko ekipo, je 
bilo po eni strani lahko, saj so imeli z moje strani in strokovnega tima maksimalno podporo. 
Kot vodja članskega tima naj za konec omenim, da zelo dobro sodelujeva tudi z vodjo 
nogometne šole Gregorjem Bergantom. Proces, ki ga izvajamo v članski ekipi, dobro prenaša 
v mladinsko šolo in tako fante, predvsem mladinske in kadetske ekipe, že pripravljamo na 
zahteve, ki jih želimo v članski ekipi. Vse trenerje v mladinskem pogonu pa bi pohvalil za 
dobro delo, ki ga opravljajo! 
 
Prve tekme nove sezone so že odigrane, kakšni so cilji?  
Vsekakor bodo zahteve v novi sezone postavljene zelo visoko. S športnim direktorjem sva 
pred začetkom sezone opravila tudi razgovore z igralci, tako da smo v novo sezono štartali 
maksimalno pripravljeni in motivirani. 



Kje je razlog, da si se odločil za treniranje 
nogometa? 
Že od malih nog sem brcal vse stvari in v 
družini imamo vsi radi ta šport. Ker ko sem na 
igrišču, pozabim na vse. 
 
 
Kako bi ocenil prejšnjo sezono in kaj 
pričakuješ od aktualne? 
Jesenski del je bil manj uspešen, 
spomladanski pa bolj, a smo še vedo 
razočarani, ker se nam ni uspelo približati 
mestom, ki se borijo za prvo ligo. To pot 
pričakujem, da nam bo uspelo priti na sam vrh 
lestvice in že naslednjo sezono zaigrati med 
najboljšimi. Triglav tam tudi spada. 
 
 
Kakšni so vaši osebni cilji v nogometu? 
Živeti od nogometa in zaigrati za en velik klub. 
 
In kje vidite prihodnost Nogometnega kluba 
Triglav Kranj? 
V naslednjih desetih letih se bo Triglav boril 
za Evropo. 
 
 
Poleg Triglava vaše srce verjetno bije še kateri 
klub? 
Za Barcelono. 
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Albin Ahmetaj 
Triglav se bo boril za Evropo 
Izbrano vrsto Triglava že od leta 2019 dopolnjuje napadalec Albin 
Ahmetaj. Z njim smo se pogovarjali o klubskih in njegovih osebnih 
ciljih. 



Če bi ocenjevali v uredništvu, bi rekli, da je za 
nogometno šolo kljub koroni odlično leto. 
Kako jo vi ocenjujete? 
Lanska sezona je bila izredno specifična zaradi 
celotne situacije z korona virusom. Za vse, ki 
delujemo v nogometu, je bilo preteklo leto 
težko in nenavadno, a lahko rečem, da smo se 
vsi skupaj na to dobro odzvali in prilagodili. 
Tako smo se vsi sprijaznili tudi z vmesnimi 
prekinitvami treniranja in tekmovanja. Vse 
ekipe v programu Slovenija žal niso mogle 
dokončati svojih prvenstev prav zaradi vseh 
teh ukrepov vlade, zato lahko rečem, da je to 
velik minus za vse naše mlade nogometaše. 
Prav ekipi U14 in U15 sta zaključili tekmovanje 
že v jesenskem delu, pomladni del pa je 
prinesel samo proces treniranja in pa kasneje, 
ko je bilo omogočeno tudi prijateljske tekme, ki 
pa sta jih obe ekipi izredno uspešno odigrali. 
Naši najstarejši ekipi v mladinski nogometni 
šoli, U17 in U19, ki tekmujeta na najvišjem 
nivoju v državi, pa sta prvenstvo zelo uspešno 
dokončali. Kljub vsem preprekam, ki so 
nastajale skozi sezono, sta obe ekipi pokazali 
izredno veliko nogometnega znanja. Delo skozi 
proces treningov se je na koncu kazalo v 
uspešno odigranih tekmah državnega 
prvenstva. Končna lestvica 1.SKL in 1.SML 
nazorno prikazuje, da spadamo v sam vrh 
mladinskega nogometa v Sloveniji. Skupno 4. 
mesto je odlična popotnica za naslednjo 
sezono. Vsem fantom lahko samo čestitam za 
uspeh in prikazano skozi celotno sezono. 
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Gregor Bergant  
Vedno obstaja prostor za 
napredek
Pogovarjali smo se Gregorjem 
Bergantom, ki bo tudi v novi sezoni 
vodja mladinske šole pri ter glavni 
trener moštva U19 in pomočnik 
glavnega trenerja članske ekipe. 

Kje so še možnosti za izboljšavo? 
Kljub temu, da naše delo ocenjujem za izredno 
uspešno, se zavedam, da je še vedno prostor za 
izboljšave in napredek. Prvi cilj je vsekakor, da 
se dokonča analiza celotne sezone, da se 
strokovno preverijo vsi segmenti dela ter da na 
podlagi tega lahko potegnemo črto in 
postavimo cilje za novo sezono. Vedno pravim, 
da moramo vsi v klubu, ki smo vpleteni v 
stroko, strmeti k temu, da smo iz dneva v dan 
boljši, da odpravljamo morebitne napake ter da 
si postavljamo vedno višje cilje, ki jih 
poskušamo doseči. Nenehno izobraževanje, ne 
samo na področju nogometa, temveč tudi na 
vseh mejnih področjih, nam bo prineslo 
uspešne rezultate. Moramo se zavedati, da 
smo vsi samo ljudje, ki delamo tudi napake. 
Veličina nas pa je, da smo zmožni morebitne 
napake tudi priznati, jih odpraviti in se iz tega 
naučiti ter iti naprej še boljši in močnejši. 
 
 
Katere uspehe bi izpostavili? 
Vsekakor bi izpostavil končno uvrstitev v 
državnem prvenstvu ekip U17 in U19, ki sta 
zasedli odlični mesti na tabeli. Četrto mesto za 
kadete in peto mesto za mladince nakazuje, da 
gremo v pravo smer razvoja vseh igralcev. 
Prav tako pa končno 4. mesto na skupni 
lestvici 1. SKL in 1. SML kaže, da sodimo v sam 
vrh mladinskih nogometnih šol v državi. Za 
uspeh bi obvezno izpostavil tudi uspešno 
vključevanje igralcev mladinske ekipe v 
članski nogomet. Kar sedem fantov z 
mladinskim stažem je v pretekli sezoni že 
zaigralo za našo člansko ekipo, nekaj od njih 
pa je bilo že standardnih prvotimcev. 
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Ste tudi pomočnik glavnega trenerja 
članskega moštva, kje vidite prihodnost 
članske ekipe? 
Kot je že znano imamo najmlajšo ekipo v 
2.SNL, kar nakazuje na to, da je cilj kluba 
uveljavljanje mladih igralcev. Imamo izredno 
zdravo jedro ekipe, ki je v pretekli sezoni 
dokazala svojo kvaliteto. Prav vzgoja lastnih 
igralcev v mladinski nogometni šoli in 
njihovo vključevanje v člansko ekipo je eden 
izmed ciljev tudi v prihodnosti. Imamo 
odlično trenersko ekipo, ki verjamem, da bo z 
strokovnim delom v novi sezoni poskrbela za 
dobre rezultate. Konec koncev je cilj naskok
na vrh 2.SNL in spogledovanje s 1.SNL.



novice iz  
kluba  

Vršič odlična dopolnitev
Nogometni klub Triglav Kranj se lahko pohvali z 
novo okrepitvijo. To je Dare Vršič, ki bo predvsem 
zaradi svojih izkušenj in kvalitete odlična 
dopolnitev mlade ekipe. "Vesel sem, da sem dobil 
priložnost, da nadaljujem svojo kariero v tako 
pozitivnem okolju. Moje telo je v odlični formi in 
komaj čakam na naslednje izzive v dresu bordo-
belih. Verjamem, da lahko mladim igralcem s 
svojimi izkušnjami veliko pomagam tako na 
igrišču kot tudi zunaj njega, je dejal Vršič ob 
podpisu pogodbe. Vršič se je sicer v Sloveniji 
najbolj uveljavil v dresih večnih rivalov Olimpije 
in Maribora. Pri "zelenih" je sezono 2011/12 sklenil 
na vrhu lestvice strelcev v prvi slovenski ligi, z 
"vijoličastimi" pa je v sezoni 2017/18 nastopal tudi 
v elitni ligi prvakov. V isti sezoni je bil v dresu 
Olimpije razglašen tudi za najboljšega igralca 
sezone, pri Mariboru pa mu je to uspelo v sezoni 
2016/17. V Sloveniji je zastopal tudi barve Mure, 
Celja in Kopra. V dresu z državnim grbom je zbral 
19 nastopov in zabil štiri zadetke.

Adam Jakupovič je z Nogometnim klubom Triglav 
Kranj podpisal pogodbo s katero ostaja član orlov 
tudi v novi sezoni. "Izredno vesel sem, da bom tudi 
v naslednji sezoni del bordo družine in iskreno si 
želim, da bo golov še veliko," je dejal Adam ob 
podpisu pogodbe in navijače prenesetil tudi s 
filmom, ki si ga lahko ogledate na naših družbenih 
omrežjih v okviru platforme NK Triglav TV. 
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Jakupovič z orli v  
novo sezono

Mark Čeh bo še naprej 
član bordo družine
Pogodbo za naslednje sezono je z Nogometnim 
klubom Triglav Kranj podpisal napadalec Mark 
Čeh. Devetnajst letni Mark je na igrišču preživel 
preko 1400 minut, najprej v dresu Domžal in nato 
kranjskega Triglava. Poleg druge slovenske lige je 
igral še v Prvi ligi, Pokalu Slovenije in mladinski 
ligi UEFA. 
 
"Veliko mi pomeni, da bom svojo kariero 
nadaljeval v NK Triglav Kranj. Zelo dobro se 
pripravljamo na novo sezono in menim, da bomo v 
naslednjem letu že v prvi ligi," je ob podpisu 
pogodbe dejal mladi Mark Čeh.



novice iz  
kluba  

Tin Matić novi član 
bordo družine
Bordo družina je bogatejša za novega člana, to je 
postal hrvaški poklicni nogometaš Tin Matić, ki je 
v svoji karieri igral že za Dinamo Zagreb, Legiao 
Warsaw ter Zadar. Med orle prihaja iz NK Bilje, 
kjer je v izredno kratkem času pokazal močan 
napredek ter samo v zadnji sezoni mrežo 
nasprotnika zatresel dvanajstkrat. 
 
"Izjemno sem vesel, da so pri Triglavu prepoznali 
moj napredek v zadnji sezoni. Vesel sem, da sem 
se pridružil klubu, ki ima visoke ambicije, dober 
način dela ter odlične pogoje za napredovanje. Ko 
vse to seštejem, je priložnost za uspeh velika. In 
prav se našteto je botrovalo, da sem od danes član 
bordo družine," je ob podpisu pogodbe dejal Matić. 
 
S Tinom so bordo-beli okrepili napad, kar je bila 
želja tudi trenerja Mikliča. Glede na prikazano v 
zadnji sezoni lahko opravičeno pričakujemo, da bo 
Tin nadaljeval z dobrimi predstavami in zadetki. 
Za uspešen prestop gre zahvala tudi Timu Kolarju

V nogometni klub Triglav Kranj je prestopil 20-
letni Gal Schweiger. Gal je pred tem igral v NK 
Olimpiji, Bravu, Krki in Brdih. V drugi ligi je 
odigral 27 tekem in na igrišču preživel že 36 ur. 
 
"Prestop v NK Triglav Kranj mi veliko pomeni in 
vem, da je to dobre korak v moji karieri, za 
katerega se bom maksimalno potrudil. Z ekipo 
smo dobro trenirali in vem, da bomo naslednjo 
sezono že zaigrali v prvi ligi," je odločen Gal 
Schweiger. 
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K Triglavu tudi Gal 
Schweiger



novice iz  
kluba  

Skrb za vratarje 
zaupana Botonjiću
Za članske vratarje Nogometnega klub Triglav 
Kranj bo v naslednjih dveh sezonah skrbel Damir 
Botonjić, ki je s klubom podpisal pogodbo o 
nadaljnjem sodelovanju. 
 
Botonjić je svojo kariero začel pri lokalnem 
nogometnem klubu Svoboda, nadaljeval v Gorici, 
kjer je ostal eno sezono. Ponudb iz tujine ni bilo 
malo, a se je odločil in pogodbo podpisal sturško 
Gençlerbirliği. Tam je nastopil na 52 tekmah in 
debitiral tudi v Süper Ligi. Naslednja sezona je bila 
njegova najuspešnejša v Turčiji. Igral je na 19 
tekmah v Süper ligi in na petih za turški pokal. 
Njegov največji uspeh v karieri je zagotovo nastop 
v tekmovalnem delu pokala UEFA. Največ 
nastopov je imel v prvi ligi. Bil je član vseh 
reprezentančnih selekcij, tudi A reprezentance. 
Pred koncem aktivne kariere kot golman je igral 
še za Olimpijo Ljubljana. Danes svoje izkušnje in 
znanje prenaša na mlade vratarje kot osrednji 
trener vratarjev pri Nogometnemu klubu Triglav 
Kranj. 
 
"Izredno sem vesel, da sem dobil priložnost, da 
svoje znanje prenesem na mlade in tako tudi sam 
prispevam k razvoju Nogometnega kluba Triglav 
Kranj, ki ima v prihodnosti zagotovo rezervirano 
svoje mesto v prvi ligi. Pretekli čas sem izkoristil 
tudi za dodatno izobraževanje in pridobivanje 
licenc, tako da smo vsi pripravljeni na prvenstvo, 
kjer bomo pokazali, kaj znamo in zmoremo," je 
dejal Botonjić po podpisu pogodbe.
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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.



novice iz  
kluba  

Brkić še naprej član 
bordo družine
Sodelovanje s klubom je v aktualni sezoni s 
podpisom zajamčil tudi 19-letni branilec Luka 
Brkić. Slednji se s klubom podpisal pogodbo o 
nadaljnjem sodelovanju. 
 
"Izredno sem počaščen, da klub v meni vidi 
potencial in si želi sodelovanja z menoj tudi v 
prihodnosti. Mnenja sem, da smo dobro in visoko 
zastavili cilje. Na klubu je, da nam omogoči 
odlične pogoje za doseganje rezultatov, samo 
moštvo pa bo dala vse od sebe, da opraviči to 
zaupanje. Kot kapetan bom dal vse od sebe, da 
bomo z ekipo delovali kot eno ter dosegli 
zastavljene cilje," je ob podpisu pogodbe dejal Luka 
Brkić. 
 
Luka je prvi zadetek v letošnji sezoni dosegel že na 
prvi tekmi prvenstva, ko je moštvo Triglava slavilo 
nad Gorico.

Luka Čadež bo osrednji vratar bordo družine v 
aktualni sezoni. S klubom je namreč podpisal 
pogodbo o prihodnjem sodelovanju. »Občutki ob 
podpisu nove pogodbe s klubom so zelo dobri. 
Klub mi je tako dal vedeti, da računa name. Sedaj 
je na meni, da klubu vrnem zaupanje z dobrim 
delom na treningih in dobro predstavo na 
tekmah,« je ob podpisu pogodbe dejal Luka Čadež. 
 
 
»Imamo zelo dobro ekipo že iz prejšnje sezone, 
letos se nam je priključilo še nekaj zelo dobrih 
posameznikov. Mislim, da kot celota brez 
problemov napadamo prvo mesto in naslednjo 
sezono ponovno zaigramo v prvi ligi,« še dodaja 
Luka
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Luka Čadež kot osrednji 
vratar v aktualni sezoni



INFORMATOR
URADNE URE PISARNE: 
Vsak dan med 09. in 15. uro  
T: 04 238 00 50 
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

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 
 

TRGOVINA TRIGLAV KRANJ 
Glavni trg 1  

E: info@nktriglav.si 
@nktriglavkranj


