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Prehitevajo čas
Besedilo: Jurij Završnik
Foto: tf

»Naš cilj po uvrstitvi v dru-
go ligo je bil, da se ne bi borili 
za obstanek, da bi bili nekje v 
sredini lestvice. Malce smo pre-
senetili z rezultati in uvrstitvijo 
po jesenskem delu,« je uvodo-
ma povedal Mitja Taljat, pred-
sednik kluba, ki ima sicer dolgo 
tradicijo, saj je na slovenskem 
nogometnem zemljevidu že več 
kot 90 let. »Vsekakor smo prese-
gli pričakovanja,« se je nasmejal 
Taljat, ki je lahko res zadovoljen s 
tem, kar je jeseni pokazala ekipa, 
ki jo vodita trener David Kanalec 
in njegov pomočnik Peter Hoče-
var, kot trener vratarjev pa poma-
ga še Borut Nikolaš.

»V spomladanski del pr-
venstva gremo malce osla-
bljeni, nekaj pa je tudi poško-
dovanih, tako da bomo imeli 
vsaj v prvih krogih nekaj te-
žav, ampak upam, da se bo na 
koncu vse izšlo po željah,« je 
govoril Taljat. Klub so zapustili 
njihov najboljši strelec jeseni 
Tim Lo Duca, ki si je našel de-
belejši kos kruha v Avstriji, Tine 
Kravanja je okrepil lokalnega 
»rivala« Klub malega nogometa 
Oplast, Jani Curk pa je podpi-
sal profesionalno pogodbo za 
NK Maribor in bo za zdaj igral 
za vijoličasto B-ekipo. Posebej 
pa so lahko veseli, ker je bil v 
reprezentanco do 20 let vpo-
klican njihov igralec Bine Kav-

čič. »Pravih okrepitev prav-
zaprav ni bilo, saj je prišel le 
Aljaž Kanalec, ki je bil v Go-
rici, kjer pa zaradi poškodbe 
ni igral. Vsekakor pa je velik 
up in nam lahko zelo veliko 
da. Želeli smo si še kakšne 
okrepitve, vendar se nam na 
koncu ni izšlo. Kljub vsemu 
imamo solidno ekipo, morda 
nam manjka malo igralcev na 
klopi, zato računamo, da bi se 
uspeli zadržati blizu tretjega 
mesta, kjer smo zdaj,« je še 
dejal Taljat.

Med vrsticami je bilo torej 
rečeno, da odpade boj za prvo 
ali drugo mesto in možnost na-
predovanja v prvo ligo. »To ni 
realen cilj. Seveda gremo na 

vsaki tekmi na zmago, vendar 
za zdaj nismo tako močni, da 
bi lahko računali na uvrstitev 
v prvo ligo. Seveda so prese-
nečenja mogoča, toda to bi 
bil za nas morda celo prevelik 
zalogaj. Želimo si, da se naj-
prej umestimo v drugo ligo 
in postanemo stabilen drugo-
ligaš, potem pa bomo razmi-
šljali naprej.«

Tolmin ni veliko gospodar-
sko okolje, ki bi bilo sposobno 
preživeti večje število športnih 
klubov ali športnikov. Od tod je 
skakalec Jaka Hvala, iz bližnje 
Idrije je Borut Božič, v Tolminu 
pa je zelo uspešen futsal klub 
KMN Oplast, ki je tudi aktualni 
državni prvak. »V teh gospo-

DRUGA LIGA Lani so bili tolminski nogometaši najboljši v tretji ligi in se potem 
uvrstili v enotno drugo ligo, kjer letos nastopajo prvo sezono. In so med drugim 
najprijetnejše presenečenje jesenskega dela. Jutri se začenja spomladanski del, v 
katerega bodo vstopili nekoliko oslabljeni.
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