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NK Triglav
- Predsednik Beno Fekonja

ZADEVA: POSLEDNJI POZIV K ODSTOPU IN ODPRTO PISMO MEDIJEM IN
ŠIRŠI JAVNOSTI
ZVEZA: letno poročilo NK Triglav 2014.
Spoštovani,
pred časom smo Vam poslali poziv k odstopu iz moralnih in etičnih razlogov (priloga št.1), na
katerega iz dejstva (nejasnega širši javnosti) niste reagirali. To nas je vzpodbudilo k temu, da
smo iskali razloge (zaradi katerih se ob tolikšni nepriljubljenosti oklepate funkcije
predsednika NK Triglav) in jih dejansko tudi našli.
Preverili smo namreč letno poročilo NK Triglav za leto 2014.
V 6. točki poročila je navedeno: »V letu 2014 nam žal ni uspelo poplačati še vseh obveznosti za
nazaj, vendar le te niso tako velike, da ne bi mogli ob navedenih ukrepih v letu 2015 klub finančno
sanirati ter znova zagotoviti sprotno plačevanje obveznosti.«. Glede na izvršbe ter pobiranje
članarine na roke tega cilja zagotovo niste uspeli realizirati, oz. kar je še huje to tudi
prikrivate, kar kaže najmanj na neracionalno, netransparentno in nepremišljeno porabo
finančnih sredstev.
V zvezi s 7. točko, ki se nanaša na poslovno področje:
- »cilji so bili delno doseženi, kljub temu, da smo uspeli uravnotežiti odhodke kluba glede
na prihodke, vendar nam ni uspelo ustvariti presežkov, s katerimi bi lahko bistveno pokrili
izgube iz preteklih let« (ne vemo za kakšno uravnoteženje financ gre, glede na
pobiranje članarine na roke zaradi bojazni pred izvršbami)
- »poslovanje kluba ima veliko rezervo pri prodaji igralcev, dvigu obiska na tekmah ter
trženju produktov kluba.« (tukaj ni bil izpolnjen niti eden od ciljev, saj je klub v letu
2014 s prestopi prejel nekaj več kot 23.000 EUR, za leto 2015 pa ni podatka o
kakršnikoli prejeti odškodnini pri prestopu igralcev),
- »uredili smo redno pobiranje članarin« (tukaj je bil v letu 2015 narejen Vaš največji
premik, saj se članarine pobirajo na roke in ne polagajao na TRR NK Triglav
(upam, da razumete sarkazem)).

V letu 2014 je znaša nepridobitni delež 179.129 EUR, pridobitni 226.353 EUR, skupna
realizacija torej 405.482 EUR. Nepridobitni delež v višini 179.129 EUR je klub pridobil s
članarinami in dotacijami. Pri pridobitnih prihodkih pa je prihodek od prestopov igralcev v

letu 2014 znašal nekaj več kot 23.000 EUR, prihodek od promocije nekaj več kot 147.000
EUR in ostali pridobitni prihodki v višini 56.161 EUR.
Še bolj zanimiva je razlaga odhodkov, in sicer najvišji odhodek znaša strošek storitev, ki
znaša nekaj več kot 342.000 EUR (v obrazložitvi je navedeno da ti stroški predstavljajo
predvsem stroške trenerjev in igralcev, tekem in najemnin???). Zanimivo da 85% letnega
proračuna porabite za stroške trenerjev in igralcev, tekem in najemnin, če je jasno dejstvo, da
kapetan NK Triglava prejme mesečno 200-300 EUR. Kako je denar razdeljen lahko samo
ugibamo.
V 8. točki pa ni najbolj jasno, kako ima klub še finančne obveznosti do dveh sponzorjev AH
Vrtač in Domplan (vračilo kredita), ob tem pa še 134.000 EUR kratkoročnih poslovnih
obveznosti.
Na koncu poslovnega poročila je navedeno, da je društvo ustvarilo presežek prihodkov nad
odhodki v višini 20.755 EUR. Glede na to, da ste v zadnjih mesecih pričeli pobirati članarino
na roko, pa dvomimo, da bo ustvarjen presežek v letu 2015.
Iz poročila je razvidno, da ste v letu 2014 in verjetno 2015 povečali prihodke, medtem pa je v
sezoni 13/14 NK Triglav izpadel iz 1. SNL v 2. SNL, kjer so stroški tekmovanja znatno nižji,
baza igralcev pa temelji na igralcih, ki so produkt lastne nogometne šole (ni dragih okrepitev),
pa se je finančni položaj drastično poslabšal. Ne le, da niste poplačali najetih posojil in ostalih
dolgov, dolgovi so se namreč v letu 2015 še povečali, zaradi česar se je finančno stanje še
poslabšalo (obrazložitev, ki so jo prejeli starši otrok s strani trenerjev, v zvezi tega zakaj se
članarina pobira na roke in ne nakazuje na TRR). Zagotovo bodo veliko večje težave s
poslovnim poročilom za leto 2015, saj organi NK Triglav trenutno ne poslujejo s pozitivno
zakonodajo RS, klub ne seznanja javnosti in medijev o svojem delu in poslovanje ni
transparentno. V tem času je bil spremenjen tudi Statut, oz. je bil prirejen trenutnemu vodstvu,
članom in igralcem kluba pa je bila s spremembami skoraj odvzeta vsakršna beseda pri
pomembnih odločitvah v NK Triglav (dodeljena jim je bila 8% glasovalna pravica).
Nogometna šola še vedno spada med prvih pet v Sloveniji, vendar se temu v največji meri
lahko zahvalijo talentiranim otrokom in njihovim staršem, pa tudi nekaterim trenerjem v
mladinskem pogonu. Glede na trenutne razmere in negativne transparente navijačev
usmerjene proti vodstvu kluba, tudi zastavljenega cilja uspešnega sodelovanja z navijaško
skupino ne boste dosegli. Da o obiskanosti nogometnih tekem sploh ne govorimo. V poročilu
je navedeno tudi dejstvo, da ima klub velike rezerve pri prodaji igralcev, kjer se je stanje v
letu 2015 samo še poslabšalo. V kolikor takoj ne odstopit, bo cenjenost in spoštovanost
blagovne znamke NK Triglav nična, da o podcenjeni tržni priložnosti, ki jo klub ponuja, sploh
ne govorimo.

Kranj, 2.10.2015

Zoran Stevanović, mestni svetnik l.r
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ZADEVA: ODPRTO PISMO IN POZIV K ODSTOPU
Spoštovani gospod Fekonja,
v zadnjem času smo dejansko priča temu, da se NK Triglav vedno bolj potaplja. Klubu
namreč ne gre in ne gre. Izgublja od nogometnih klubov, ki si še v bližnji preteklosti sploh niti
pomisliti niso upali, da bodo lahko igrali proti NK Triglav. Igralci igrajo brez entuziazma,
svojih ciljev pa ne poistovetijo več s cilji kluba. Njihova plačila so mizerna, volja pa tone iz
poraza v poraz. Kot ste že sami lahko ugotovili, pa je tudi v celoti pojenjalo navdušenje
navijačev, simpatizerjev NK Triglav in nogometnih navdušencev, ki bi v drugačnih
okoliščinah radi obiskovali tekme NK Triglav in ga tudi bodrili.
Vodstvo ne zagotavlja ustreznih virov financiranja, kar vodi k pomankanju finančnih sredstev
za celotno sezono. Preveč denarja se troši za plače zaposlenih v klubu, kar predstavlja polom
finančne stabilnosti kluba, kakor je potem nemogoče zagotoviti finančna sredstva za
mladinske pogone in člansko ekipo. Nobeni večji projekti in morebitna črpanja evropskih
sredstev za šport niso na vidiku. »Scouting« je slab, saj se veliko relativno dobrih igralcev
izgubi in ne uspejo narediti prehodnega koraka v člansko ekipo. Odsotna je krepka pravna
služba, ki bi zagotavljala primerne pogodbe, ki bi zaščitile interese kluba in igralcev ter
primerno črpale finančne odstotke, kateri skladno s pravilniki UEFE, pripadajo matičnemu
klubu, ob prestopanju igralca iz lige v ligo. Ni povezovanja in tesnega sodelovanja z drugimi
nogometnimi klubi na Gorenjskem, od koder bi lahko NK Triglav črpal talentirane mlade
igralce, prav tako ni pomoči pri razvoju nogometa v osnovnih šolah….
Še mnogo je kritičnih napak, pa vendar ni cilj tega pisma opzorjati nanje, saj smo prepričani,
da se jih zavedate. Cilj je doseči tisto ljudskost v vas, ki vas bo prepričala, da s te funkcije
odstopite in mesto prepustite nekomu, ki se bo resnično boril za napredek NK Triglav in ga
tudi dosegel.
Resnično je neverjetno in žalostno dejstvo, da Kranj, kot tretja največja občina v Sloveniji in
četrto največje mesto, ne premore nogometnega prvoligaša. Bodite spoštljivi tudi do dejstva,
da je še pred nekaj leti v NK Maribor igralo šest igralcev, ki so produkt šole nogometa NK
Triglav (Miral Samardžić, Siniša Andjelković, Janez Aljančič, Aleš Mertelj, David Bunderla),
v slovenski članski reprezentanci pa nastopajo Samardžić, Bojan Jokić, Josip Iličić,
Andjelković in Mertelj.

Še enkrat vas naprošamo, da se zazrete vase in se vprašate, če je kakršen koli osebni interes
vreden več kot en klub, ki predstavlja nekaterim mnogo več kot sam klub, mladost,
razigranost, ponos, navdušenje, družino, nato pa s funkcije predsednika NK Triglav častno
odstopite.
Kranj, 19.8.2015

Zoran Stevanović, mestni svetnik, l.r.

