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komuniciranja s starši
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Matic Kopač: Kot otrok sem se 
podal v nogomet zaradi prijateljev
Nogometnemu klubu Triglav Kranj se je pridružil julija 2018. Strelec po 
horoskopu je v štirinajstih tekmah nasprotnikovo žogo zatresel trikrat ter 
na igrišču odigral 967 minut v drugi ligi, ter 61 minut v Pokalu Slovenije. 
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Sprejeli smo nov način dela
Pogovarjali smo se z vodjem mladinske nogometne 
šole programa Gorenjske Daliborjem Praćo. 



Mišo Bunić
Pozitivizem raste 
Pogovarjali smo se z Draškom Bunićem, pooblaščenec upravnega 
odbora kluba za področje komuniciranja s starši

Po imenu Draško ga ne pozna nihče. Če pa 
se omeni ime Mišo, se hitro spomnimo na 
povezavo »Mišo ti obnovi hišo." Član 
upravnega odbora je tretje leto. Je tako 
rekoč hišnik kluba. Povezuje obrtnike s 
klubom. Še večjo vlogo je v zadnjem času 
odigral v dialogu s starši, kjer so vidni 
bistveni premiki.

S podpredsednikom kluba sta dobila s 
strani upravnega odbora nalogo ponovno 
aktivirati in vzpostaviti športni svet 
staršev. Ocena dela v zadnjih pol leta?

Mislim, da odlično delamo, predvsem 
sodelujemo. V težkih trenutkih smo v 
upravnem odboru stopili skupaj. Sedaj 
nam je isto uspelo s starši. Vzpostavili smo 
stik, začeli smo se pogovarjati. Predvsem 
smo si prisluhnili. Izpostavil bi skupni 
dogovor o udeležbi na Umag Trophy 2021, 
nakupu tekmovalnih dresov za naslednjo 
tekmovalno sezono    in ne nazadnje tudi 
nabava profesionalne kamere za analizo 
ekip na treningih in tekmah. Imeli smo 
tudi težke teme, kot zamude s plačili 
staršev. A vse rešujemo samo z enim 
ciljem, zagotoviti čim boljše pogoje za naše 
igralce.

Je težko usklajevati želje, pa verjetno 
včasih tudi pritiske staršev na strokovno 
delo v klubu?
Seveda je. Nekateri starši so bolj 
ambiciozni, nekateri manj. Tu so tudi 
različni pogledi, saj so vpletena čustva. 
Vsak starš je največji navijač svojega 
otroka. Starši me veliko kličejo. Veseli me, 
da prevladujejo tisti, ki nas vzpodbujajo. 
Pozitivizem raste. Seveda so tudi takšni, ki 
niso zadovoljni s statusom svojega otroka, 
zato kar vse po prek »blatijo« klub. A tudi 
to se v zadnjem času spreminja.    Za 
največji uspeh si štejem, da starši vse bolj 
zaupajo v strokovnost trenerjev. Tudi 
trenerji delajo napake, saj so mladi in v 
razvoju. A vse se da v dialogu rešiti in 
rešujemo. Nikakor pa se igralnega mesta 
ne da kupiti. To miselnost je potrebno 
izkoreniniti.
 
Kako vidite vodenje mladinske nogometne 
šole?
Imamo krasen strokovni kader, sestavljen 
pretežno iz bivših naših igralcev. Tako 
damo priložnost, da se lahko igralci 
uveljavljajo tudi kot trenerji ali sodniki. 
Imamo dobro podlaga na čemer lahko 
samo nadgrajujemo sistem. Pred leti smo 
imeli enega vodjo mladinske nogometne 
šole, ki je pokrival vse tri programe.
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Obvladovati tako veliko šolo je bilo skoraj 
nemogoče. V zadnjem času smo za vsak 
program zagotovili profesionalnega vodjo, 
ki so se specializirali vsak za svoje 
področje. Imamo eno najmlajših članskih 
ekip v Evropi. Vsi mladi igralci izhajajo iz 
naše šole in se uspešno kosajo z bistveno 
starejšimi ekipami. Na eni tekmi vidimo 
igrati tudi do 7 mladincev letnik 2002 in 
2003. Več skoraj ne rabim dodati. Vse je 
jasno.
 
Največja vrednota kluba je?
V težkih časih smo stopli skupaj tako člani 
uprave, športnega dela s trenerji in igralci 
na čelu ter ostalimi strokovnimi sodelavci. 
To smo lahko naredili, ker imamo eno 
skupno ključno vrednoto – zaupanje. 
Verjamemo, da smo lahko uspešni in to iz 
dneva v dan dokazujemo.

Ima ta klub še veliko rezerv za rast in 
razvoj?
Menim, da je klub na začetku neke nove 
poti. Realizirati je potrebno nove ideje in 
skupaj rasti. Klub je organizacijsko odlično 
organiziran. Z dodatnimi vlaganji se bo 
športni razvoj in posledično rezultati 
dvigovali. Cilj je seveda tekmovati na vseh 
nivojih v najvišjih ligah.  
 

Še kakšen nasvet za vse člane našega 
kluba)
Ostanimo pozitivni. Naša naloga je 
podpreti in navijati.

 

"Menim, da je klub 
na začetku neke 

nove poti. 
Realizirati je 

potrebno nove ideje 
in skupaj rasti. "





Posnemi in 
analiziraj
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V aprilu smo v našem klubu pričeli z 
aktivnostmi zbiranja sredstev za nakup 
dveh profesionalnih kamer VEO. Na 
sestanku s športnim svetom staršev in 
upravo kluba smo si bili enotni, da je to 
investiranje v razvoj in strokovno delo kluba 
in je zelo zaželena. Do sedaj smo uspeli 
zbrati sredstva za eno kamero. Kamera bo 
dobavljena v maju. Za drugo bomo zbirali 
sredstva preko položnic s ciljem, da vsak od 
članov kluba prispeva vsaj 10 evrov. Kamero 
uporablja že čez 6.000 klubov po vsem 
svetu. Kmalu bo med profesionalnimi 
uporabniki kluba tudi naš klub.

Kamera ima dve leči, s katerimi pokrije 
celotno nogometno igrišče. Namesti se na 
prenosno 7.3 metrsko stojalo. Ko se tekma 
ali trening posname, se le ta prenese na VEO 
spletno platformo. Skupaj z nakupom 
kamere se vplača tudi tehnična podpora, 
kjer njihova ekipa vsak posnetek tehnično 
obdela na način, da je nato možna 
enostavna analiza. Seveda analiza ne bo 
namenjena samo za trenerje, ampak bodo 
imeli dostop do platforme tudi igralci. To 
pridobitev bo vsakemu uporabniku 
omogočila segmentiran pregled izbirnih 
analiz s štirih različnih zornih kotov. Lahko 
si bomo naredili izseke ključnih trenutkov 
tekem ter jih opremili s komentarji. Tako 
bomo lahko sproti izdelali profil 
posameznega igralca z vsemi bistvenimi 
posnetki iz različnih tekem.

Do nove sezone čaka trenerje strokovno 
usposabljanje, da bodo lahko novo 
pridobitev v polni meri uporabljali. Nato bo 
sledilo še izobraževanje igralcev. Naučiti se 
analizirati svojo igro bo ena največjih 
prednosti. Tako bodo igralci lahko tudi sami 
odpravljali napake, na drugi strani pa 
nadgrajevali svoje dobre poteze. Vsem v 
klubu se zahvaljujemo za prispevek in 
podporo pri projektu. Več o kameri najdete 
na https://www.veo.co/platform/.

Profesionalna kamera VEO

ENA KAMERA. ENA PLATFORMA

VSE TEKME POSNETE

ENOSTAVEN DOSTOP PREKO SPLETA

AVTOMATIZIRANA ANALIZA

POKROVITELJ PRVE VEO 
KAMERE KLUBA:

PREGLED S STRANI TRENERJA/IGRALCA

NAJBOLJŠI TRENUTKI ZDRUŽENI V 
ENEM POSNETKU



Na zadnji tekmi proti nogometašem 
Doba ste dvakrat zatresli nasprotnikovo 
mrežo, kakšen je vaš komentar tekme? 
Tekma je bila zelo težka. Prve pol ure je 
bila igra zelo zaspana, brez priložnosti, 
vendar smo po treh kontra napadih v 
kratkem času uspeli zadeti trikrat. Ob 
polčasu smo bili opozorjeni s strani 
trenerjev, da tekma še ni dobljena. 
Mislim, da smo se v drugem polčasu 
preveč povlekli na svojo polovico in 
pustili Dobu nadzorovati igro. Hitro smo 
dobili gol, nasprotniki so dobili krila, mi 
pa smo bili nezbrani in rezultat je bil 
hitro 3:3 . Imeli smo še priložnosti, da 
zaključimo tekmo, ampak nismo zadeli. 
Po tekmi normalno, da nismo bili 
zadovoljni, saj ko vodiš 3:0, ne moreš biti 
zadovoljen samo s piko, ampak to je 
nogomet.

Sicer pa zakaj in kako ste se odločili, da 
se podate v nogometne vode?
Kot otrok sem se podal v nogomet zaradi 
prijateljev. Rad sem bil v družbi, gledal 
nogometne tekme in pa brcal žogo. Od 
takrat se ni čisto nič spremenilo, samo 
ambicije po profesionalnem nogometu so 
postale večje. 
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Matic Kopač
Kot otrok sem se podal v 
nogomet zaradi prijateljev 
Že kot obetaven mlad nogometaš je v sezoni 2016/17 z mladinskim moštvom 
Triglava osvojil naslov državnega prvaka. Strelec po horoskopu je v letošnji sezoni 
na štirinajstih tekmah nasprotnikovo žogo zatresel trikrat ter na igrišču odigral 
967 minut v drugi ligi ter 61 minut v Pokalu Slovenije. 
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Vaša pričakovanja do konca sezone? V zelo kratkem času bo na sporedu kar nekaj tekem. 
Cilj je bil boriti se v ligi za prvaka, to nam je uspelo, ampak mislim, da prav noben igralec 
nebi bil zadovoljen, če bi bili na koncu sezone nižje kot med top pet. Imamo še šest tekem v 
enem mesecu. Tekme bodo zelo težke, vendar verjamemo, da z dobrimi predstavami in pa z 
zmagami lahko naredimo dober rezultat in morda se lahko že letos vmešamo v boj za 
prvoligaška mesta.

Kako pa je epidemija vplivala na vas? Ste jo obrnili sebi v prid? 
Med epidemijo smo delali odlično, dobro smo se pripravili tako kondicijsko kot tudi fizično. 
Bili so trenutki, ko je bilo zelo težko, saj smo bili prisilni delati individualno kar nekaj časa. To 
pa ni isto kot trening z ekipo, ampak če potegnemo črto, mislim da, smo se dobro pripravili 
na nadaljevanje sezone. 
 
Kje vidite Nogometni klub Triglav v prihodnosti? Kakšna je klima med igralci? Gre za mlado 
ekipo, je tudi polna optimizma? 
Triglav spada med prvoligaše, saj je največji klub na gorenjskem. Gorenjska pa si zasluži 
prvoligaša že zaradi igralcev, ki se lahko pokažejo na najvišjem nivoju, kot pa tudi zaradi 
navijačev. Klima v ekipi je odlična, saj smo vsi igralci mladi in se zelo dobro razumemo tudi 
izven igrišč. V ekipi imamo kar nekaj mladincev, ki vsak dan dokazujejo, zakaj so priključeni 
članom. Triglav ponuja veliko toliko priložnosti domačim igralcem. Željni smo zmag in cim 
prejšnjega povratka med prvoligaše. 
 
Zakaj 21?
Za številko 21 na dresu ni nobenega razloga. Številka je samo številka, zato se s tem ne 
obremenjujem preveč. Glavno je, da s čim boljšimi predstavami v dresu z Triglavskim grbom 
nizamo čim boljše rezultate. 



Zakaj ravno nogomet in zakaj NK Triglav?
Nogometaš sem od samega začetka osnovne 
sole, ko sem začel igrati pri Rožletih, preizkusil 
sem se pri mnogih športih, ampak mi je bil 
najbolj od vsega ljub nogomet. Triglav mi je 
domači klub, saj prihajam iz Kranja. S svojo 
odločitvijo sem zelo zadovoljen, saj je klub zelo 
prijazen mladim nogometašem.

Kakšni so vaši cilji v nogometu?
Prihodnost ekipe je v dobrih rokah, temeljimo 
na vhodnih letnikih, smo karakterno zelo 
močna ekipa in v ekipi je prisotnega veliko 
ekipnega duha. Seveda kot vsi, sem tudi jaz 
kot mlajši nogometaš sanjal, da bi igral za 
velike klube v tujini, ta sanje še vedno niso 
umrle, saj je to motivacija, ki nas vse žene 
dalje.

Poleg Triglava vaše srce zagotovo bije še za 
kak klub. Kateri?
Moj favorit mi je vedno bil Bayern München, 
mi je najljubši klub že od malih nog.
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Bine Kovačič
Prihodnost ekipe je v dobrih rokah
Če gledamo prihodnost kluba skozi mlade nogometaše, potem se za 
klub ni potrebno bati. Eden izmed odličnih mladih upov je Bine 
Kovačič, kapetanom mladinske ekipe, ki je klubu zvest že vsa leta. 



V nogometnem klubu ste že nekaj let. Zakaj 
ste se odločili, da postanete trener mladim 
nogometašem?
V Nogometnem klubu Triglav Kranj delujem 
od leta 2015. Želja oziroma ideja je v moji glavi 
nastajala kar nekaj let predno sem se za to tudi 
odločil, a žal zaradi nekaterih obveznosti 
takrat ni bilo izvedljivo.

Na začetku nisem niti razmišljal, koga bi 
treniral. V klubu so mi prvo leto dodelili 
selekcijo U9, kjer sem ugotovil, da znam delati 
z najmlajšimi. Predvsem pa je pri delu z 
mladimi izjemnega pomena, da si dober 
pedagog. Ni učinka, če pripraviš odličen 
trening, a ga v praksi ne znaš izpeljati. Ko 
imaš ekipo desetih ali petnajstih otrok, se 
moraš zavedati, da imaš prav toliko različnih 
karakterjev. In kot dober dirigent, moraš 
uporabiti vso pedagoško znanje, da bi uskladil 
ekipo v celoto, ki bo na igrišču funkcionirala. 
Tudi na strokovnih izobraževanjih nas učijo, 
da je najpomembnejša kvaliteta trenerja 
mlajših selekcij pedagoško znanje. 

Niste pa samo trener ste tudi dober 
organizator. V Kranj ste pripeljali mnoge 
projekte...
V naš klub sem pripeljal projekt Triglav Cup 
Kranj. Gre za nogometni turnir v mlajših 
selekcijah (U9-U13), ki obenem štejejo kot 
kvalifikacijski turnir za nastop na enem 
največjih mednarodnih turnirjev mlajših 
selekcij Champions Trophy, ki se odvija na 
Dunaju in drugih lokacijah po Evropi. Na tem 
turnirju sodelujejo ekipe zvenečih klubov, kot 
so Chelsea, Atletico Madrid, Manchester City, 
Liverpool, Benfica, Juventus, Inter, Roma, 
Borussia Dortmund, Valencia, itd. Klub s tem 
poskrbi, da naši fantje vsako leto odigrajo 
tekmo proti kakšni zveneči ekipi. Tako so naši 
igralci že igrali proti Romi, Valenciji, Interju, 
Liverpoolu, Benfici, Atletico Madridu. Seveda 
bo spomin na samo tekmo pri otrocih ostal za 
vedno. Maj 2021 Številka #4 

Dalibor Prača
Sprejeli smo nov način dela
Pogovarjali smo se z vodjem mladinske nogometne šole programa 
Gorenjske. 

Kot drugo sem nadaljeval z že postavljenim 
projektom Triglav Kamp, ki ga vsako leto 
organiziramo v klubu. Na kampu sodeluje 
veliko število mladih nadobudnežev iz Kranja 
in okoliških mest. Triglav kamp organiziramo 
takoj po koncu šole, saj se zavedamo, da imajo 
starši kar nekaj težav z varstvom otrok in si na 
tak način lahko zagotovijo varstvo otrok do 16. 
ure, obenem pa se otrok giblje in druži s 
svojimi vrstniki. Obvezen sestavni del 
vsakoletnega kampa je popoldansko kopanje v 
bližnjem letnem kopališču, ki za otroke 
predstavlja izjemno doživetje.

Kot tretji projekt sem v klub pripeljal Coerver 
Coaching. Gre za globalni program učenja 
nogometnih veščin za otroke v starosti od 7-15 
let. To je namreč obdobje, ko so otroci najbolj 
dovzetni za učenje. Coerver Coaching program 
obstaja že 37 let in velja za št. 1 v svetovnem 
merilu edukacijskih nogometnih programov. 
Veliko število svetovno znanih klubov je v svoj 
letni program nogometnih akademij vmestilo 
program Coerver. Sodelovanje med Coerver 
Coaching Zagrebom in našim klubom je 
pričelo nekaj let prej, ko sem se udeležil dveh 
tečajev za Coerver trenerje v Zagrebu. Že takrat 
smo se pričeli pogovarjati o morebitnem 
sodelovanju. Leta 2019 pa mi je končno uspelo 
v naš klub pripeljati vrhunske licencirane 
Coerver trenerje, ki so opravili 7 treningov. Na 
samih treningih je v povprečju sodelovalo 50 
otrok, ki so spoznavali svetovno najbolj znan 
program učenja. V nadaljevanju smo omenjen 
program umestili tudi v naš letni načrt 
Nogometne šole Triglav Kranj. Rezultat dela se 
je opazil, saj smo zaznali bistven napredek pri 
vseh otrocih.



Kot četrti projekt sem v Kranj pripeljal 
tekmovanje Minimaster Slovenija U10-U12. Gre 
za zaprt krog ekip iz celotne Slovenije, ki se 3x 
letno dobijo in odigrajo dvokrožni sistem 
tekmovanja. Na samem tekmovanju sodelujejo 
ekipe priznanih nogometnih šol, kot so 
Olimpija, Maribor, Celje, Aluminij, Mura, 
Triglav itd. Igrati močne tekme je eno izmed 
želja našega kluba, saj na tak način 
spremljamo naš razvoj skozi več let. V 
letošnjem letu smo v selekcijah U12 in U11 v 
vrhu tekmovanja, kar je dokaz o kvalitetnem 
delu v naši nogometni šoli.

Na koncu bi rad dodal, da se noben projekt ne 
bi mogel odviti brez pomoči športne stroke in 
uprave kluba. 

Na katere dosežke v klubu ste najbolj 
ponosni?
Poleg že omenjenih projektov sem najbolj 
ponosen na dejstvo, da so se pogoji za delo in 
kvaliteta treningov bistveno izboljšali. Seveda 
tu ne gre brez trenerjev, ki so sprejeli nov 
način dela.
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Povejte nekaj več o posebnem treniranju, ki 
ga promovirate v Sloveniji?
Nogometna šola Triglav Kranj je priznana 
nogometna šola v Sloveniji.    To si štejemo v 
ponos, a ob tem ne želimo zaspati, temveč je to 
spodbuda za še večjo angažiranost in 
kvalitetnejše delo. Smo ena redkih 
nogometnih šol v Sloveniji, ki je sprejela 
Coerver Coaching program za naše najmlajše 
igralce. Cilj omenjenega treninga je ustvariti 
Coerver igralca. 

Tak igralec je nepredvidljiv, odlično tehnično 
podkovan, zelo dober v preigravanju, kakor 
tudi v pokrivanju, je kreativen, ima odličen 
prvi dotik, je agresiven na žogi, hiter tako 
fizično, kot tudi mentalno, probleme rešuje 
uspešno ter je v zaključku hladen in uspešen.
 
Poleg treningov je priporočljivo, da 
mladostnik obišče tudi turnirje, kampe. Kako 
lahko udeležba na tovrstnih dogodkih poveča 
napredek nogometaša?
Glede sodelovanju na turnirjih je bilo precej 
napisanega. Nekateri turnirje odsvetujejo z 
razlogom, da se ga na koncu veseli samo ena 
ekipa. Sam nisem tega mnenja, saj se otroci 
že  deset minit po končani tekmi, na kateri so 
doživeli poraz, lovijo, zabavajo in igrajo. Sami 
turnirji so dobrodošli zato, da otroci igrajo 
proti različnim ekipam in si s tem pridobivajo 
prepotrebne izkušnje. Poleg samega 
tekmovanja je pomembno tudi druženje z 
vrstniki, red in disciplina, zmagovalna 
mentaliteta in borbenost. Vse to pa so 
lastnosti, ki bodo otroku v pomoč v bolj 
zrelejših letih, saj vsi ne bodo živeli samo od 
nogometa.

Sicer pa sta zadnji dve sezoni nekoliko 
drugačni. Kako epidemija vpliva na šport, 
treniranje, otroke in mladino? Kako jih 
motiviramo? 
Zadnji dve sezoni sta bili precej turbolentni. 
Nihče ni bil pripravljen na omenjene ukrepe. 
Sem zelo kritičen do ukrepov vlade, saj so 
nekateri ukrepi prestrogo omejevali šport, še 
posebej tistega, ki se odvija na prostem. 
Strokovnjaki so ugotovili, da je potrebno leto 
in pol rednih treningov, da se igralec vrne v 
stanje pred prvimi ukrepi v mesecu marcu 
2020. 



novice iz 
kluba 

Evidentiranje 
kandidatov 
Upravni odbor je imenoval komisijo zadolženo za 
izvedbo postopka za evidentiranje kandidatov za 
organe kluba za mandat 2021-23. Z imenovanjem 
kandidatov na skupščini bo mandat sedanjim 
članom organa kluba prekinjen. Vsi, ki bi želeli 
kandidirat za mesto predsednika, podpredsednika, 
člana upravnega odbora, člana nadzornega odbora 
ali disciplinskega razsodišča, morate soglasje za 
kandidaturo oddati do 29.04.2021. Za veljavne 
kandidature se bodo štele vse, ki bodo do 
navedenega datuma do 12:00 ure prispele po pošti 
na naslov kluba ali oddane v klubski 
pisarni.  Obrazec s soglasjem najdete na spletni 
strani kluba 
https://www.nktriglav.si/klub/dokumenti. O 
datumu skupščine bo upravni odbor odločal na 
majski seji.

Klub je izbral tekmovalni dres za sezono 2021/22. 
Izjemoma bo na voljo v naši trgovini TRIGLAV 
KRANJ na Glavnem trgu 1 v Kranju že v začetku 
maja. Naročite in pomerite jih lahko od ponedeljka 
do petka med 09:00 in 12:00 uro ter 15:00 in 19:00 
uro ter ob sobotah med 08:00 in 12:00 uro. Novost 
novih tekmovalni dresov je to, da bodo poslej prav 
vsi personalizirani. Tako bo imel vsak igralec 
poleg številke na hrbtu tudi svoj priimek. Dresi so 
blagovne znamke Adidas.
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Tekmovalni dresi za 
naslednjo sezono

Umag trophy 2021
Prijave na največji mednarodni turnir v naši 
bližini se že izvajajo. Skrajni rok je 15. maj 2021. 
Priporočamo, da prijavo v naši trgovini izvedete 
čimprej, saj si bomo le tako zagotovili tudi boljše 
rezervacije kapacitet. V primeru odpovedi zaradi 
epidemije bodo vsi vplačani stroški povrnjeni. Vse 
prijavljene ekipe bodo odigrale vsaj 5 tekem. 
Starši, ki bi želeli spremljati zanimiv turnir v živo, 
bodo lahko rezervirali nastanitev preko naše 
trgovine ali organizatorja tekmovanja B4SPORT.



novice iz 
kluba 

Mladinci in kadeti 
kmalu
Z zaustavitvijo športa se je prekinilo tudi 
tekmovanje v mladinskem in kadetskem 
tekmovanju. Zaradi tega je NZS močno spremenila 
urnik, saj bodo do konca tekmovanja odigrane še 
samo tri tekme rednega dela. Tako bo vsaka ekipa 
odigrala po eno tekmo z vsemi nasprotnimi 
ekipami in prvenstvo bo zaključeno. Glede na 
formo naših ekip pričakujemo, da se bomo vse do 
konca borili za tretje mesto na skupni kadetsko 
mladinski lestvici. Ta rezultat je toliko 
pomembnejši, če vemo, da sedem igralcev 
mladinske ekipe igra za člansko ekipo. Stroka 
sporoča, da jih je vrnila v mladinske vrste z 
namenom, da še dodatno zaostri boj za sam vrh. 
Verjamemo v naše fante. Derbi za vrh nas čaka že 
2. maja 2021 v Kopru. Gostitelji imajo na trenutni 
skupni lestvici 2. točki zaostanka. 15. maja 2021 
nas čaka domača tekma z ekipo Kalcer Radomlje, 
konec meseca maja pa gostujejo v Ljubljani pri 
ekipi Brava.

Pomlajena članska ekipa je v pomladanskem delu 
odigrala štiri prvenstvene tekme in osvojilo osem 
točk. Najslajša je bila tekma, ki je odločala o 
skupni razvrstitvi po odigrani polovici prvenstva 
(15. krogov). Z zmago 1:0 nad Fužinarjem so si orli 
zagotovili skupno 7 mesto. Tako bomo naslednjih 
7 tekem odigrali v družbi preostalih 7 najboljših 
ekip 2. SNL v tej sezoni. Edini gol za naše je dal 
Tim Matič v 20 minuti srečanja. To je bil tudi 
njegov prvenec v dresu Triglava. Čestitamo. Prvo 
tekmo nadaljevanja prvenstva smo odigrali že to 
soboto na Dobu, kjer smo remizirali. Po prvem 
polčasu smo vodili že visokih 0:3. Domačo so 
uspeli v drugem polčasu ujeti priključek in tekma 
se je končala brez zmagovalcev s končnim 
rezultatom 3:3. Za naše sta zadela Kumer iz 
enajstmetrovke in dvakrat Kopač. Veseli nas, da je 
naša mlada ekipa to pomlad še 
neporažena.  Prihajajoči vikend bodo orli igrali 
doma pri trenutno prvouvrščeni ekipi 2. SNL 
Kalcer Radomlje. Tekma bo še vedno brez 
gledalcev. Razpored naslednjih tekem spremljajte 
na naši spletni strani.
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Člani v skupini za prvaka



Je to vaše prvo leto ali ste bili predstavnik staršev že 
prej? Kaj je pretehtalo, da ste prevzeli to funkcijo?
Zame je to prvo leto. Ostali starši so izrazili željo, da bi 
prevzel to nalogo. Ker sem želel prispevati svoj delež k 
delovanju selekcije, sem odgovornost sprejel. Mislim, 
da s starši, trenerjem in klubom dobro sodelujemo in 
sem v tem času bolje spoznal delovanje kluba. V 
veliko oporo mi je tudi namestnik Predrag Vasić.  

Selekcija U14 tekmuje že na velikem igrišču. Kako 
raste tekmovalnost med igralci z leti?
Zdi se mi, da so postali močna in povezana ekipa. Ker 
so v obdobju odraščanja, so se v zadnjem letu tudi 
močno fizično okrepili. Med njimi seveda obstaja 
tekmovalnost oz. merjenje moči, a hkrati znajo tudi 
poskrbeti drug za drugega. Mislim, da je najbolje, če 
fantje sami med sabo uravnavajo te zadeve, seveda z 
vodenjem trenerja. Starši jih usmerjamo s 
spodbujanjem, tako na osebni kot ekipni rasti.

Kako ste se soočali kot starš s prepovedjo športnih 
aktivnosti?
Seveda je bilo zelo težko, zlasti ko smo opazovali 
otroke, ki so se, polni energije, želeli gibati in se družiti 
s soigralci. Iskali smo alternativne rešitve, težje je bilo 
zlasti družinam iz blokov, saj so bila igrišča zaprta. 
Druženje preko družbenih omrežij, pa tudi računalniki 
(igrice) so bila do neke mere zasilna rešitev, sčasoma 
so postala tudi breme, tako, da smo starši sedaj zelo 
veseli, da se stanje izboljšuje in upamo na prehod v 
običajne razmere, ko bodo otroci polno zaposleni s 
treningi in tekmami.

Bliža se največji mednarodni turnir v naši okolici - 
Umag Trophy 2021. Se boste tudi kot starš udeležili 
turnirja in spodbujali naše orliče?
Vsekakor, le če bodo razmere za prehod na Hrvaško to 
dopuščale. V veselje nam je opazovati igranje naših 
fantov in se veseliti ob njihovih uspehih.

Klub zbira sredstva za dodatno VEO kamero, ki bo 
omogočala snemanje tekem in analizo le teh tudi za 
najmlajše. Kako boste kot starši podprli projekta?
Starši smo bili s tem seznanjeni, vendar bi bilo dobro - 
k temu spodbuja tudi to vprašanje - da se kot selekcija 
povežemo tudi v tem primeru in prispevamo po svojih 
močeh. 

Med 
starši in 
upravo

Intervju s predstavnikom
staršev selekcije U14 
Primožem Glogovčanom.



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


