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Dragi Triglavani
in vsi podporniki
gorenjskega nogometa!
Ni mogoče več trditi, da se “še lovimo”, ali da smo na napačni
poti… Pozitivni rezultati na vseh nivojih potrjujejo, da delamo
dobro, in da so naše odločitve pravilne. Smo lahko še boljši?
Seveda.
Nič pa ni lepšega kot to, da lahko otrokom in mladostnikom
omogočamo kakovostno preživljanje prostega časa. In to na
zdrav način, torej z vključevanjem v šport.
Nogomet je zagotovo na vrhu lestvice priljubljenosti športov,
zato je toliko bolj pomembno, da pokažemo, da se v Kranju in
na Gorenjskem razvija in igra dober nogomet.
Seveda so za rezultate zaslužni prav vsi sodelavci in
sodelavke, trenerji, igralci ter strokovni štab, ki iz dneva v dan
vztrajno delajo na skupnih ciljih kluba, zato se jim še enkrat
iskreno zahvaljujem.
Skupaj nam je uspelo:
·Vzpostavili smo partnerstvo z NK Sava Kranj, NK Lesce in NK
Škofja Loka.
·Oživili smo program za naše najmlajše – Rožle.
·Vzpostavili Klub aktivnih Gorenjske.
·Postavili smo nov spletni portal in Triglav magazin.
·V vseh kategorijah, od dečkov do članov, imamo
reprezentante.
Hvala za sodelovanje tudi Zavodu za šport in Mestni občini
Kranj, ki se trudita po najboljših močeh zagotavljati
infrastrukturo za srednje in dolgoročni razvoj nogometa ne
samo v Kranju, ampak tudi na Gorenjskem.
Hvala tudi vsem staršem za vašo odzivnost in pripravljenost
sodelovati. To je prava pot, saj le skupaj lahko oblikujemo
prihodnost, v kateri bodo naši otroci odraščali in igrali
nogomet.
Upam, da nam vsem skupaj uspe v prihodnjih prazničnih dneh
nabrati dovolj nove energije za izzive, ki nas čakajo v novem
letu.
Hvala ker nas podpirate in SREČNO, predvsem pa ZDRAVO
2022 vam želim!
Franjo Radiković
predsednik NK Triglav Kranj
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UPRAVA
KLUBA

Franjo Radiković,

Sandi Dornik,

Beno Fekonja,

predsednik

podpredsednik

direktor in

Zakoniti zastopnik in predstavnik

Strategija marketinga in promocije

član upravnega odbora

kluba. Vodi upravni odbor, ki

aktivnosti v klubu ter velik

Upravljanje poslovnega dela

upravlja klub med dvema

zagovornik projekta Triglav

kluba, prodaje, trženja in

skupščinama.

Gorenjska.

promocije.

Miroslav Matijaševič,

Mišo Bunić,

Igor Maroša,

član upravnega odbora

član upravnega odbora

član upravnega odbora

Upravlja Športni svet staršev ter

Sodeluje pri upravljanju Športnega

Vodi koordinacijo klubov 2. SNL in

vodi Komisijo za obravnavo vlog

sveta staršev ter skrbi za

zastopa klub do Mestne občine

za znižano plačevanje članarine

vzdrževanje klubske

Kranj in NZS ter MNZG.

infrastrukture.
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Tomaž Mežek,

Aleksander Vrtač,

Jurij Jaš,

član upravnega odbora

član upravnega odbora

član upravnega odbora

Pooblaščenec uprave za izvedbo

Povezovanje kluba z

Skrbi za mednarodno sodelovanje

revizije kluba in postopkov

gospodarskimi subjekti doma in v

kluba na poslovnem področju.

pridobitve licenc pri NZS.

tujini.

ŠPORTNO
VODSTVO

Siniša Brkić,

Gorazd Kužnik,

športni direktor

sekretar

Gregor Bergant,

Dalibor Prača,

Šendi Idrizi,

vodja programa Slovenija

vodja programa Gorenjska

vodja programa Rožle

ORGANA
KLUBA
08

NADZORNI ODBOR

DISCIPLINSKO SODIŠČE

Oba organa kluba delujeta

Marjan Podgoršek

Miloš Avdić - predsednik

skladno s statutom kluba.

Klavdij Pervanje

Janko Marušić

Borut Zatler

Marijan Tkalec

Podrobnosti o delovanju ter
statutu so na voljo na spletni

E: info@nktriglav.si

E: info@nktriglav.si

strani kluba, na naslovu

Partizanska cesta 37

Partizanska cesta 37

www.nktriglav.si

4000 Kranj

4000 Kranj
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NOVICE

NOVICE, KI SO ZAZNAMOVALE LETO 2021

Tin Matić prvi strelec
"Občutek je lep, vendar so zato zaslužni moji soigralci, trenerji in
vsi člani nogometnega kluba, kjer imam največ podpore," je na
vprašanje medijev kako je biti prvi strelec lige odgovoril Tin Matić,
ki s kar štirinajstimi zadetki ostaja prvi strelec druge slovenske
nogometne lige.
"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," dodaja Matić.

Nogometni dan
Nogometni dan 2021 je uspel. Obiskalo ga
je več kot sedemsto ljudi, ki so 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 pomerila na igrišču z
umetno travo. Za glasbo je poskrbel duo
Bečo in Nejc.

Nova spletna stran
Skladno s komunikacijskim načrtom se Nogometni klub Triglav
Kranj danes v javnosti predstavlja z osveženo spletno podobo.
»Ena izmed glavnih prioritet mandata je tudi transparentno
komuniciranje z različnimi javnostmi. Že na začetku mandata se
lahko klub pohvali s prenovljenim spletnim mestom, ki postaja
spletna točka do popolnih in verodostojnih informacij,« je dejal
predsednik Franjo Radiković ob zagonu nove spletne strani.
FOTO 1: TIN MATIĆ PO ZADETKU
FOTO 2 IN 3: POLNA NAVIJAŠKA CONA
VESELJA NA DNEVU NOGOMETA V KRANJU
FOTO 4: NOVO MODERNO ZASNOVANO
KLUBSKO SPLETNO MESTO

NOVICE

NOVICE, KI SO ZAZNAMOVALE LETO 2021

Triglav galerija
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 Radiković.
Predsednik je ob odprtju dejal, da klub korak za korakom širi svoje
aktivnosti na vseh področjih delovanja. V galeriji bodo na ogled
fotografije različnih tematik, največ pa bo seveda nogometnih
vsebin.

Triglav magazin
V letošnjem letu je klub izdal tudi prvo
številko svojega internega glasila Triglav
magazin. To je časopis, ki ga ravnokar
berete in v vaše domove prinaša sveže in
zanimive informacije o klubskih dogodkih
ter novostih. V letu 2021 je izšlo osem
številk.

Klub se bo še razvijal
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.

FOTO 1: NOGOMETAŠI KLUBA OB BRANJU
TRIGLAV MAGAZINA
FOTO 2: TRIGLAV GALERIJA OB VHODU NA
TRIBUNE STADIONA STANKA MLAKARJA
FOTO: 3: SKUPŠČINA POTRDILA AMBICIOZEN
NAČRT KLUBA TUDI ZA LETO 2022

V klubu z optimizmom zremo tudi v prihodnost, saj je skupščina
potrdila proračun kluba za sezono 2021/22 v višini dobrih 1.2
milijona evrov.
Uprava kluba je zavezana k sprotnemu plačevanju vseh
obveznosti in s tem zagotoviti finančno stabilnost kluba. Le tako
lahko gradimo zdrave temelje športnega dela.

Sledite
nam na
vsakem
koraku
Bodite na tekočem z vsemi vestmi in novostmi, sledite
nam na številnih družbenih omrežjih:

na Twiterju @nktriglav
na Facebooku @nktriglav
na Instagramu @triglavkranj
Youtube @nktriglavkranj

Služba za komuniciranje NK Triglav Kranj

pr@nktrglav.si

NAŠE

Sanjsko
moštvo

FOTO : ČLANSKO MOŠTVO PO ZMAGI NAD
KRKO / FOTO: FA SPORTIDA

"Za prikazano lahko
fantom samo čestitam!"
Popolnoma jasno je že, da so
nogometaši Triglava v resnem boju za
uvrstitev v elito v slovenskem
nogometu. Tin Matić pa je dokazal, da
spada v sam vrh slovenskega
nogometa, saj po osemnajstih kolih
ostaja prvi strelec lige.
"Mislim, da moramo biti s prikazanim
v prvem delu sezone zelo zadovoljni,
saj smo od 54 možnih točk osvojili kar
41. Tako da smo bili poleg prikazane
igre uspešni tudi rezultatsko. Ne
smemo pozabiti, da imamo zelo
mlado ekipo, vendar kljub temu eno
najboljših obramb v ligi. Mislim, da
smo opravičeno lahko ponosni na
naše fante.

Naš cilj je vrnitev med nogometno
elito, saj si fantje s svojo prikazano
igro in kvaliteto to zaslužijo.
Ob koncu iztekajočega leta vsem
želim zdravja in da tudi vas ujame ta
bordo energija ter se nam v letu 2022
pridružite in podprete naše fante ob
osvajanju novih zmag."
Boštjan Miklič.
glavni trener

"Imamo odlično
obrambo"
Izredno sem vesel, da imamo drugo
najboljšo obrambo v sezoni. Opaziti je
izjemen napredek, tako pri Čadežu kot
pri Alagiću. V času odsotnosti Luke je
Adam svoje delo opravil odlično, na
vrhunskem nivoju. Luka Čadež je bil
za svoje delo nagrajen tudi z
vpoklicem v mlado reprezentanco.
Zdaj je čas, da si v premoru naberemo
moči in analiziramo dosedanje delo.
Zagotovo nas v drugem delu sezone
čakajo zmagovalni boji, vso moštvo
ima pravo energijo in pričakovati je
lep zaključek letošnje sezone. Čaka
nas lepa prihodnost, srečno 2022.
Damir Botonjić,
trener vratarjev

TRIGLAV
MAGAZIN

"POVEZUJE
NAS ISTA
ENERGIJA!"
kapetan moštva, Luka Brkić

"To sezono smo pokazali svoj značaj.
Če ste nas spremljali, ste lahko
ugotovili, da nas povezuje energija, ki
širi bojevitost, pogum in srčnost. Vsakič
smo hoteli pokazati, česa smo
sposobni, kot moštvo na igrišču in
izven. Prav tako smo želeli izpolniti vse
zadane naloge strokovnega štaba ter jo
zaključiti z osvojenimi točkami. In točke
smo tudi osvajali, tekmo za tekmo, igro
za igro. Ekipo krasi izjemen duh.
Verjamemo v to, kar delamo.
Zagotovo si jih želimo se več in
zagotovo jih bomo še več imeli. Stvari
počasi, a vztrajno prihajajo na svoje
mesto. V veliko veselje in čast mi je, da
sem lahko kapetan takšne ekipe.
Vsem bralkam in bralcem časopisa, ki
nas povezuje, želim veliko uspehov na
osebnem področju, predvsem pa veliko
zdravja. Samo zdravi nas lahko
opogumljate na tribunah ter navijate za
nas. Srečno 2022."

FOTO: KAPETAN LUKA BRKIĆ V ELEMENTU
NA TEKMI PROTI ROGAŠKI / FA SPORTIDA
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ČLANSKO
MOŠTVO

Boštjan Miklič,

Gregor Bergant

Damir Botojnić,

glavni tener

pomočnik glavnega trenerja

trener vratarjev

Miloš Avdić,

Janko Marušić,

Nebojša Praljak,

tehnični vodja članskega moštva

ekonom članskega moštva

zdravstveno osebje članskega
moštva

dr. med. Luka Kristanc,

Jona Kužnik Pokorn,

zdravstveno osebje članskega

zdravstveno osebje članskega

moštva

moštva
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PREDSTAVITEV

FOTO 1: MOŠTVO U19 NA FOROGRAFIRANJU
ZA SPLETNO STRAN KLUBA

Moštvo sestavljajo:

U19

Kjire Novakov, Lenart Mrak, Leon Kondić, Matic Ivanšek, Žan Krčar, Nik
Podbregar, Domen Lečnik Spaić, Leo Seferagić, Deen Adrovič, Bine
Kovačič, Aljaž Drinovec, Tim Gašperin, Kristjan Eržen, Žan Bunić, Marko
Ristić, Tin Mijić, Jaroš Čadež, Nejc Skok Jekovec, Lazar Ikač, Tihomir
Maksimović, Marko Kuvek in Jakob Saje. Trener moštva je Gregor Bergant,
njegov pomočnik je Žiga Grobelšek. Trener vratarjev je Jalen Arko.

TRIGLAV
MAGAZIN

Premor bo
kratek
Ekipa U19 je sestavljena iz letnika 2004 in
2003. V novo sezono so fantje vstopili že
petega julija s prvim treningom poletnih
priprav na sezono 21/22 v državnem
prvenstvu.
Jesenski del je imel zelo naporen ritem
treningov in tekem. Ekipa je skozi tekme
prikazala veliko kakovosti, predvsem pa
pravi karakter. Vsi igralci so na treningih
pravi profesionalci. Moramo omeniti, da so
ti fantje na zadnji stopnički pred članskim
nogometom, zato jih moramo kar najbolje
pripraviti na ta preskok.
Pred ekipo je zimski premor, ki pa ne bo
trajal dolgo, saj bodo igralci kaj kmalu
dobili individualni načrt treningov osnovne
moči in vzdržljivosti, ki ga morajo opraviti
pred prvim zborom na drugi del sezone, ki
bo že v drugem tednu januarja.
Pred samim pričetkom bodo fantje morali
odigrati še tri srečanja jesenskega dela, ki
so bila zaradi težav s karantenami
prestavljena. Vsi skupaj močno verjamemo
v ekipo in njene kvalitete in zmožnosti.
Verjamemo, da bo ekipa v drugi del sezone
vkorakala z zmagovitim nabojem.

FOTO 1: MOŠTVO U19 PO TEKMI
FOTO 2: IZOBRAŽEVANJA SO SESTAVNI DEL
VADBENEGA PROCESA. KO SE TEORIJA
PRENESE NA IGRIŠČE, SO VIDNI TUDI
REZULTATI.
FOTO: 3: VSAK TRENING IMA SVOJ BONUS NA
TEKMI

FOTO 1: MOŠTVO U17 NA STADIONU STANKA
MLAKARJA V KRANJU

U17

Moštvo sestavljajo:
Dovžan Jaka, Tibor Prosen, Jakob Kavčič, Nace Čenčič, Gal Dagarin, Matic
Juvan, Stefan Radosavljević, Nemanja Marković, Jaša Požgaj, Damjan
Pauković, Dino Kazić, Ambrož Oman, Sergej Stojanov, Amadej Ajdovec, Luka
Komljenović, Kristjan Penica, Aleksander Trebec, Tim Potokar, Anže Brajič,
Žan Kovačević. Trener moštva je Žiga Grobelšek, njegov pomočnik je Jernej
Blažič. Trener vratarjev je Jalen Arko.

TRIGLAV
MAGAZIN

Pomlad bo
boljša
Moštvo Triglav Kranj U17 igra v prvi
slovenski kadetski ligi, kjer je zbranih 14
najboljših slovenskih moštev. V jesenskem
delu so fantje imeli zelo naporen ritem
trenažnega procesa in tekem. Da je bilo
vse skupaj še nekoliko težje, je večkrat
ponagajala tudi bolezen ter covidni ukrepi.
Tako je bilo tekom prvenstva prestavljenih
kar nekaj tekem, zato se je s težka
ohranjala tekmovalna forma v moštvu. Žal
ekipi ni uspelo doseči ciljev, ki si jih je
zadala. A prvenstva še ni konec. Kmalu bo
tu druga polovica prvenstva, v kateri bo
zagotovo storila vse, da doseže želeni
rezultat.
Sledi kratek zimski premor, v katerem se
bodo igralci nekoliko spočili, rehabilitirali
in nabrali nove motivacije. Strokovni štab
pa že analizira vse, kar je bilo dobrega in
slabega, da bo lahko nadaljevanje v
spomladanskem delu prvenstva boljše.
Takoj po zimskem premoru ekipo čakajo
priprave. Del priprav bo potekal v Umagu,
kjer se pred začetkom prvenstva dvigne
uigranost in homogenost ekipe. Kar pa bo
zelo pomembno, saj se za naše fante
prvenstvo pričenja že zelo hitro. Odigrati
bo potrebno še dve zaostali tekmi iz
jesenskega dela. Verjamemo, da bo ekipa v
nadaljevanju pokazala pravi obraz in bo
dosegla zastavljene cilje.
FOTO 1: POVEZANOST MOŠTVA JE KLJUČNA
ZA USPEH
FOTO 2: MOŠTVO V SLAČILNICI, V
NOGOMETNEM CENTRU BRDO PRI KRANJU
FOTO: 3: OGREVANJE PRED TEKMO, KO SE
ZGODIJO TUDI NEPOZABNE PRIGODE

FOTO 1: MOŠTVO U15 NA STADIONU STANKA
MLAKARJA V KRANJU

U15

Moštvo sestavljajo:
Anže Čadež, Vid Breznik, Mateo Božić, Marti Mesojedec Erzin, Tarik
Harambašić, Erazem Šluga, Ajid Muminović, Tim Istenič, David Buvač, Ognjen
Rajlić, Drejc Kostić, Kristian Cvetić, Nikola Tofaj, Blaž Jemec, Maksim Vid
Beljkaš, Sefer Saloski, Jernej Glogovčan, Nejc Torkar, Inas Kukavica, Bor
Bergant, Tian Varmaz Plava, Jošt Bernik in Beno Božič. Trener moštva je
Dalibor Prača, pomočnik Ajdin Redžić in trener vratarjev Jure Ikić.

TRIGLAV
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Moštvo, ki
osvaja
turnirje in se
razvija iz
dneva v dan
Gre za mojo prvo selekcijo U15, spremljam
pa jih kot trener že leta. Je tudi prvo
moštvo, ki je izvajalo vadbo po Coerverju.
Posebnost ekipe je tudi, da so isti fantje
rasli in se razvijali že od prve selekcije.
Tako so mnogi člani moštva, ki so svojo
nogometno kariero pričeli že v selekciji U8,
to je samo dokaz, da delamo dobro in
mladi v Triglavu vidijo kakovosten klub," je
dejal Dalibor Prača, ki je glavni trener
moštva.
Moštvo se bo zagotovo še naprej razvijalo,
saj je v letih, ko vpijajo znanje in
napredujejo iz dneva v dan. Gre za
selekcijo, ki je osvojila mnoge turnirje in se
kot prva ekipa Triglava tudi uvrstila na
mednarodni turnir Champion trophy.
"Prednost moštva je tudi trener Ajdin, saj
ravno v napadu potrebujemo največ. Poleg
tega, da je moj pomočnik, še usmerja
napadalce. Vse to je pripeljejo do uspehov
moštva.," dodaja Prača.

FOTO 1: MOŠTVO U15 PRI OGRAVANJU
FOTO 2: KLJUB NIZKIM TEMPERATURAM SO
FANTJE PRIPRAVLJENI NA BOJ IN ZMAGO
FOTO: 3: MOŠTVO V ELEMENTU NA TEKMI

FOTO 1: MOŠTVO U14 NA STADIONU STANKA
MLAKARJA V KRANJU

U14

SAVA TRIGLAV

Moštvo sestavljajo:
Arh Anže, Baltič Aljaž, Povšič Luka, Huskić Tian, Koštrun Krištof, Trailović
Aleksandar, Hozjan Žak, Begovič Žan, Bedenik Mitja, Platiša Ruben,
Kranjc Žiga, Varagič Aleksij, Tahirovič Tai, Fajan Luka, Sabolek David,
Brankovski Stefan, Breskvar Jure, Krasniqi Ilaz. Moštvo trenira Gregor
Nišandžić, trener vratarjev Jure Ikić.

TRIGLAV
MAGAZIN

Prvo moštvo
dveh
kranjskih
klubov
Moštvo U14 ne pozna poraza. So ekipa, ki
ga v letošnji sezoni namreč še nima. Pri
moštvu gre sicer za skupni projekt dveh
kranjskih klubov, zato je sestavljena iz
nogometašev Nogometnega kluba Triglav
ter Sava iz Kranja.
Sestavlja jo devetnajst fantov letnika 2008
in dva fanta letnika 2007. Trener moštva je
Gregor Nišandžić, ki je za posebno izdajo
magazina dejal: "Lahko povem, da fantje
pridno hodijo na treninge in napredujejo iz
dneva v dan. So ambiciozni mladi
nogometaši, polni energije in delovnih
navad. Zelo pomembno je, da se zavedajo,
da jih drugo leto čaka še težje delo, ko
bodo nastopili v prvi ligi U15 in branili
barve mladih orlov. Tako motiviranega
moštva že dolgo nisem treniral, temu
primerni so tudi rezultati."
Fantom lahko za prikazano igro v prvem
delu sezone le čestitamo.

FOTO 1: NA TEKMI FANTJE POZABIJO, KDO JE
IZ KATEREGA KLUBA, TER SE OSREDOTOČIJO
LE NA SKUPEN CILJ: ZMAGO
FOTO 2: POVEZANOST JE STEBER ZAUPANJA
IN SODELOVANJA
FOTO: 3: FANTJE SO ZARADI TEKEM IN
TURNIRJEV OBISKALI VELIKO SLOVENSKIH
KRAJEV

PREDSTAVITEV

U13

Moštvo sestavljajo:
Aleks Vujinović, Aleksa Kalabić, Aleksandar Marjanac, Ažbe Gaser
Rakovec, Ažbe Strojan Šporar, Benjamin Brkić Ožek, Damjan Ilisić,
Dean Tofaj, Enej Abruč, Liam Matoh Horvat, Lion Kondić, Luka Bilić,
Maj Gasser Stankovič, Marat Memić, Nikola Španić, Petar Marković,
Saib Kurbegović, Sanli Alić, Sergej Mijatović, Sergej Stojković, Taj
Pravhar, Taj Radončić, Tarik Bronja, Timon Beljkaš, Urh Kejžar,

FOTO 1: MOŠTVO U13 NA FOTOGRAFIRANJU
ZA SPLETNO STRAN KLUBA

Viktor Božić, Matevž Kramarič, Bytyqi Roni. Trenerja sta Brane
Pavlin in Momir Bojić. Za vratarje skrbi Jure Ikić.
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Kažejo se
prvi obrisi
nogometnih
talentov
Selekcijo U13 sestavlja 28 igralcev
razdeljenih v dve skupini, katerih trenerja
sta Brane Pavlin in Momir Bojić.
Če lahko za nižje selekcije rečemo, da so
skupine talentiranih igralcev, lahko za U13
rečemo, da se pri nekaterih igralcih že
kažejo obrisi, kakšna prihodnost jih čaka v
nogometu. Fantje se lepo razvijajo v prave
mlade igralce, njihova igra je nekakšen
pokazatelj tega, kaj in kako se v naši
nogometni šoli dela.
Ponosni smo na dejstvo, da je večina
igralcev še iz selekcije U8/U9, kar
dokazuje kvaliteto dela trenerjev v mlajših
selekcijah.
V ligi MNZG ekipa Triglav Merkur zaseda
prvo mesto, ekipa Triglav Merkur bordo pa
šesto mesto.

FOTO 1: MOŠTVO U13 TRENIRA NA STADIONU
STANKA MLAKARJA
FOTO 2: KO MOŠTVO NE USTAVI NITI
VREME, POTEM VEŠ, DA SO S SRCEM PRI
NOGOMETU
FOTO: 3: PREMOR BODO FANTJE IZKORISTILI
TUDI ZA SKUPINSKE VADBE

PREDSTAVITEV

U12

Moštvo sestavljajo:
Adis Veseli, Alan Kazić, Aleksij Radošević, Bojan Pauković, Danilo
Jovičić, Dario Grubešić, David Bekavac, Din Muminović, Ernad
Bronja, Gal Bizjak, Ilija Dašić, Luka Begovič, Luka Brajić, Luka Golež,
Luka Krasić, Luka Martić, Maksim Smolović, Miha Potočnik, Nik
Kranjc, Nikolaj Radošević, Patrik Poljak, Pavle Sokolovski, Petar
Sokolovski, Teo Zaletel, Albion Hoti. Trenerja moštva sta Jernej

FOTO 1: MOŠTVO U12 S TRENERJEMA
JERNEJEM BLAŽIČEM IN ALJOŠO KAVČIČEM.

Blažič in Aljoša Kavčič. Trener vratarjev Jure Ikić.
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Letnik, ki
obeta velike
talente v
prihodnosti
V selekciji U12 trenira 25 otrok razdeljenih
v dve skupini. Trenerja sta Jernej Blažič in
Aljoša Kavčič.
Za to skupino lahko rečemo, da so nekje v
povprečju svojih vrstnikov iz prvoligaških
ekip, a zato nič manj kvalitetni. Že samo
dejstvo, da so bili deležni pohval s strani
trenerjev moštev, kot so Maribor in
Olimpija pove veliko.
To je skupina, ki prav tako kot mlajši veliko
obeta, bo pa potreben tudi čas,
potrpežljivost in veliko dela, da se iz teh
fantov rodi novi Iličić, Tijanić in podobni, ki
v našem klubu zagotovo so.

FOTO 1: OBVEZNO FOTOGRAFIRANJE PRED
TEKMO
FOTO 2: MOŠTVO NA SLOVENSKI OBALI
FOTO: 3: VESELJU PO ZMAGI NI VIDETI
KONCA

PREDSTAVITEV

U11

Moštvo sestavljajo:
Tai Hafnar, Tim Breznik, Valjon Krasniqi, Vanja Jakše, Vid Šildenfeld,
Žiga Stenovec, Luand Ahmetaj, Vid Benedičič, Hajdar Bytyqi, Ajdin
Kurbegović, Aleksa Popović, Andrej Gjorgiev, Bernard Martinovič, Brin
Dulić, Damjan Sredić, David Begovič, David Pavlović, Dawud Deljanin,
Enis Krasniqi, Gaber Ivančič, Gaber Janša Soklič, Gabrijel Donoša,
Gašper Brezar, Hlib Vlasov, Leon Vujičić, Luka Berić, Maksim Matić,
Marcel Martinovič, Marko Rajlić, Matevž Triller, Neo Musić, Sanin

FOTO 1: MOŠTVO U11 JE ŠTEVILČNO IN
UIGRANO, KAR KAŽEJO TUDI NA FOTOGRAFIJI

Muminović, Slaviša Prodana. Trenerji so Jasmin Kaltak, Jure Pegam in
Igor Bukara. Trener vratarjev je Damijan Bizjak.
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Odlični
posamezniki
so steber
dobre ekipe
Selekcija U11 je sestavljena iz dveh skupin,
skupno število otrok je 32. Trenerji v
selekciji U11 so Jasmin Kaltak, Jure Pegam
in Igor Bukara.
Selekcija U11 je v mlajših selekcijah
pokazala, da je sestavljena iz odličnih
posameznikov. Trenerjevo delo pa je iz
kvalitetnih posameznikov sestaviti celoto,
ki bo na igrišču delovala usklajeno kot
vsako pravo močno moštvo.
Seveda je to proces, ki potrebuje čas, a
trenerji pri tem resnično uživajo, zato je
sam vadbeni proces še toliko bolj zanimiv
in prilagojen. Selekcija je že ničkolikokrat
dokazala, da so igrivi tako kot posameznik,
skupina ali moštvo. Z nestrpnostjo
čakamo, kako se bo moštvo razvijalo v
prihodnosti. Obetajo mnogo.

FOTO 1: MOŠTVO U11 NA TRENINGU
FOTO 2: TRANIRANJE V BALONU IMA
POSEBEN ČAR
FOTO: 3: OGREVANJE PRED TEKMO JE
KLJUČNO ZA TEKMO BREZ POŠKODB

U10

Moštvo sestavljajo:
Adam Idris Fadul, Aleks Bandjen, Aleks Jović, Aljaž Stare, Amin Veliq,
Danilo Marković, Davor Pavleka, Elvin Zahirović, Jaka Kuhar, Jakov
Matić, Jon Zaletel, Kris Žnidaršič, Kristjan Kondić, Lan Dolinar, Lucas
Kordež, Matic Bunić, Nace Hauptman, Nejc Podlesnik, Nik Kasunić,
Nikša Vasiljević, Uroš Lovrić, Vid Nabernik, Žak Žumer, Žan Flajnik, Žan
Zenjilovski. Trenerji so Dalibor Prača, Mustafa Jašaragić in Jure

FOTO 1: PRIHODNOST TRIGLAVA IN
TRENERJA DALIBOR PRAČA TER JURE PEGAM

Pagam, trener vratarjev je Damijan Bizjak.
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Prvi koraki v
bolj resen
svet športa
in nogometa
V selekciji U10 trenira 26 otrok, razdeljenih
v dve skupini. Trenerji v teh selekcijah so
Dalibor Prača, Mustafa Jašaragić in Jure
Pegam.
Na zadnjem mednarodnem turnirju Umag
Trophy je ena izmed ekip selekcije U10
osvojila visoko tretje mesto. Že naslednji
vikend pa je na turnirju Grosuplje Open šla
še stopničko višje in osvojila drugo mesto.
Ekipa je igriva, saj je naš moto igrati
nogomet od nog do nog, poleg tega pa se
veliko dela na spretnostih preigravanj in
odvzemanj. Čeprav se izgubi kakšna
tekma, ne odstopamo od naše filozofije,
saj se zavedamo, da so to najboljša leta
učenja. In če se jih pravilno uči, potem jim
bo v poznejših selekcijah bistveno lažje.

FOTO 1:
KLJUB MLADOSTI OBUŽUJEJO
TRENIRANJE NA PROSTEM.
FOTO 2: TEMPERATURE NISO POMEMBNE.
FOTO: 3: FOTOGRAFIJA VESELJA PO ZMAGI
POVE VSE

U9
Moštvo U9 je nadarjena ekipa
mladih Orlov, ki so se preko
programa Rožle priključili klubu.
Številčno je ta generacija, kljub
situaciji s Covidom, popolnjena.
Sestavljeni sta dve skupini: Bordo
in Beli. Obe skupini sta dobri, za
njihovo prihodnost se ni
potrebno bati.

FOTO 1: MOŠTVO U9 NA FOTOGRAFIRANJU
ZA KLUBSKO SPLETNO STRAN

Ekipa je igriva, razume igro,
sledi vadbenemu procesu in
vsak trening je za fante
pomemben, kar kažejo s
prisotnostjo na treningih in
zavzetostjo pri sami vadbi.
Moštvo kot celota ima dober
karakter.

Moštvo sestavljajo: Aleks

V tej kategoriji je še vedno
pomembna igra in ne toliko
rezultat. V prvem delu
sezone je moštvo odigralo
veliko tekem in glede na
videno smo lahko zelo
zadovoljni, saj je to
generacija, ki je najbolj
občutila epidemijo, a kot
kaže, jo je ta še bolj
povezala.

Purič, Dino Osmić, Ivan

Lončarević, Aleksej Ravnikar, Alis
Huseinović, Filip Dobravec, Jakob
Raztresen, Kristijan Kostadinov,
Leo Ruiz , Nik Lalić, Nikola
Došenović, Patrik Šavija, Sergej
Đukić, Tristan Obradović, Žan
Dimitrijoski, Jasmin Orlić , Kiar
Bohinc, Ledison Krasniqi, Liam
Bodiroža, Liam Delić Potočnik,
Nikola Blagojević, Oskar Filip
Kodra, Stefan Nedović, Tibor
Drljača, Tjaš Pintar, Uroš Arsenić,
Vojislav Bogdanović. Trenerja
moštva so Špendi Idrizi,
Aleksandar Brkić in Tomi Čabraja.

U8
Gre za nadarjeno ekipo. Glede na
to, da gre za številčno moštvo, je
sestavljeno iz dveh skupin: bordo
in beli. A med skupinami ni razlik
niti po načinu vadbe niti po
rezultatih vadbenega procesa.
Skupini sta že dosegli visoke

FOTO 1: VČASIH SO NA TRENINGU TUDI TRIJE
TRENERJI PREMALO. TO JE TA BORDO
ENERGIJA

napredke, ki so za to
selekcijo določeni.
Pomembno je tudi, da fantje
pri tem uživajo ter se v
športu dobro počutijo.
V tej selekciji rezultat ni
prioriteta. Šteje le to, da so
se fantje navadili na
vadbeni proces ter na delo v
skupinah. Pomembno je, da
redno vadijo in postajajo
vse boljši.

Moštvo sestavljajo: Ermal
Qazimi, Filip Bubanja, Jaka
Robnik, Kristijan Marjanac,
Luka Repić, Maks Bitežnik,
Mark Dagarin, Martin
Horvat, Matic Krajnc, Pavel
Potočnik, Svit Strmšek, Tian
Vujinović, Tin Tahirović,
Adian Ćatić, Anže Kokalj,
Danijel Dobraš, Leonid
Taskovski, Lirjan Ahmetaj,
Luka Stojanović, Mateo
Idrizi, Naser Hodžić, Nikola
Babačev, Oto Prado Verčič,
Tim Bertoncelj Zelič.
Trenerji so Aleksandar
Brkić, Špendi Idrizi in Tomi
Čebraja.

PREDSTAVIITEV
FOTO 1: NAJMANJŠA IN NAJMLAJŠA SELECIJA
PRI NOGOMETNEM KLUBU TRIGLAV KRANJ

U7
Je moštvo, ki se šele sestavlja, a
že zdaj lahko rečemo, da gre za
zelo talentirane fante. Prvih
enajst, ki so se priključili, kaže
velik potencial. Izbrani so bili
glede na kriterije, ki jih ima klub
postavljene za to selekcijo.

Gre za igrivo ekipo, hitre
igralce, motorično sposobne
ter karakterno izjemno
prave osebe.
V tej selekciji ni pomemben
rezultat, gre bolj ali manj za
animacijo, da fantje
sprejmejo nogomet in šport
kot način življenja, ki
zajema veliko dejavnikov,
od osebne rasti, do razvoja
gibalnih sposobnosti do
osvajanja nogometnih
veščin, tako osnovnih
tehničnih kot tudi taktičnih.

Moštvo sestavljajo:
Adrian Dimitris Tsalikidis,
Džemil Orlić,
Kenan Redžić,
Nikolas Bandjen,
Patrik Kasunić ,
Patrik Smrekar,
Sandro Stevanović,
Tai Rozman Foršek
in trener
Aleksandar Brkić

TRIGLAV KRANJ

NAŠA TRGOVINA
SREDI MESTA
Sredi mestnega središča, na

Trgovina pripravlja tudi prodajne

ter tako prihranite pri vsakem

Glavnem trgu 1, lahko obiščete

akcije, ko so izbrani izdelki tedna

nakupu. V letu 2022 bo zaživela

trgovino Triglav Kranj, v kateri

na voljo s kar 25 odstotnim

tudi spletna trgovina. Tam boste

lahko poleg športne opreme

popustom. Da bi ostali na

lahko svoje najljubše kose oblačil

najdete tudi oblačila za prosti čas

tekočem s prodajnimi akcijami,

naročili kar na dom, pri vsem tem

ter prehranska dopolnila, ki vam

vam svetujemo, da spremljate

pa vam bomo del nakupa vrnili na

bodo dala moč in energijo za

vse komunikacijske kanale kluba

vašo BORDO-BELO KARTICO

najtežje rekreacijske podvige.

UGODNOSTI.

moška parka,
Adidas
200,00 EUR
moška jopica
s kapuco,
Adidas
55,00 EUR

polo majica,
Adidas

moški
polover,
Adidas

40,00 EUR

40,00 EUR

ženska
jopica,
Adidas
50,00 EUR

Najdete nas na
Glavnem trgu 1, v Kranju
DELOVNI ČAS:
PON - PET 15.00 - 19.00
SOBOTA 8.00 - 12.00

posebna ugodnost za člane
kluba Aktivnih Gorenjske:
del kupnine vam povrnemo na
vašo kartico.

