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Arhiv kluba AEK

Žiga Laci ob prihodu v AEK.

Nekdanji obetavni igralec Mure je ob pojavu koronavirusa ostal v Grčiji, kjer čaka na
razplet dogodkov. Črno-bele še naprej redno spremlja, tako člansko kot mladinsko ekipo.

Sedemnajstletni Žiga Laci, izjemno obetaven nogometaš in še do nedavnega igralec
Mure, je s 1. januarjem letošnjega leta uradno postal član grškega prvoligaša AEK iz Aten.
Ta je nazadnje v prvenstvu na gostovanju pri Panioniosu odigral 1 : 1, Laci je igral vso
tekmo, na prvi polfinalni tekmi pokala pa je AEK premagal Aris z 2 : 1, Laci je bil na klopi
za rezerve. AEK se je s 3. mestom po rednem delu uvrstil v končnico prvenstva, a nato so
se vsa tekmovanja ustavila. Zaradi mladosti Žige Lacija smo si dovolili, da smo ga v našem
pogovoru tikali.

Kaj trenutno počneš? Si doma ali si ostal v Grčiji? 
»Sem v Atenah, saj za zdaj velja, da ne igramo do aprila, vendar nas zdravniška služba
zaradi preventive ni pustila domov. Do 27. marca ne smemo niti trenirati. Imamo
individualne treninge, ki jih moramo opravljati vsak dan, imam pa sedaj več časa za
igranje igric s prijatelji, več se pogovarjamo po telefonu, čas si krajšam tudi tako, da se
učim skuhati kaj novega.«
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Aleš Cipot

V članskem moštvu Mure je že hitro po debiju s svojimi igrami opozoril nase.

Kako so se Grki spopadli s pojavom koronavirusa? 
»Ko se je koronavirus pojavil v Grčiji, so ga vzeli dokaj resno. V klubu so takoj pripravili
predavanje o tem, kako nevaren je ta virus, ampak po pravici rečeno si ni nihče mislil, da
bo prišlo tako daleč, da bi se morale lige ustaviti. To pa se je zgodilo prejšnji konec
tedna.«

Kakšne so razmere sedaj v Grčiji in v vašem klubu? 
»Glede stanja v državi ne vem dosti, vem pa, da se zdaj v klubu pripravljajo, da bi nas vse
preventivno testirali. Vse skupaj je malo čudno, saj še zdaj ne vemo, kdaj se bo liga
nadaljevala. Ampak zdravje je na prvem mestu in to seveda vsi vedo.«

Sedaj pa malo k lepšim stvarem. Kako so te sprejeli, ko si prišel v AEK?
»Ko sem prišel v AEK, sem videl, da je to neka druga stopnja profesionalizma, kot ga še
nisem doživel. Vsi so me sprejeli zelo dobro, celoten klub, soigralci, trenerski štab in tudi
navijači, ki so mi takoj začeli pošiljati sporočila in me vzeli za svojega. AEK je velik klub in
sodi v vrh grškega nogometa.«

Kako ti je bilo všeč tamkajšnje življenje, dokler ga ni pokvaril virus? 
»Živim v predelu Glyfada, ki je ob morju. Tu živi večina igralcev, s katerimi se vozim na
trening. Življenje tukaj se razlikuje od življenja doma. Zelo je toplo, saj sem se že februarja
kopal v morju, klima je super, tudi hrana. Večinoma se družim z igralci iz Srbije, Bosne in
Hrvaške. Grškega jezika se nisem naučil nič razen posameznih besed, saj sta jezik in
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pisava čisto drugačna, zato za zdaj komuniciram angleško. V prihodnosti pa bi se rad
naučil tudi grščine. Prosti čas večinoma preživim tako, da počivam, grem na sprehod do
morja ali pa igram igrice s prijatelji.«

N

Navijači so izjemni, tekma se še niti ne začne, pa že vneto navijajo, pravi mladi
nogometaš.

Hitro si zaigral tudi v prvi postavi AEK. Kakšen nogomet se igra v primerjavi s
slovensko prvo ligo? 

»Da, res je, hitro sem dobil priložnost za igro. Grška liga je na drugačni ravni kot
slovenska liga. Dosti poudarka je na agresivnosti in moči, je pa tudi sama igra hitrejša.
Tudi treningi so zahtevni, a se na vsakem treningu naučim kaj novega ali od trenerja, ki je
imel izjemno kariero, ali od soigralcev.
Navijači so izjemni, tekma se še niti ne začne, pa že vneto navijajo. Zaradi takšnih
strastnih navijačev se tu in tam zgodi, da igramo pred praznimi tribunami zaradi kazni.« 

Kako komentiraš izide Murinih tekem? 

»Muro spremljam redno, saj je to klub, ki ga imam rad. Zadnji izidi ji res niso šli na roko,
ampak bilo je dosti rotacije, imeli so tudi malo nesreče. Vesel sem, da je dobil priložnost
Alan Kaučič, ki se je dokazal že lani v mladinski ligi. Zdaj je dokazal, da lahko igra na tem
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nivoju. Največ se slišim s Kaiem Cipotom, pa tudi s kolegi, ki igrajo za mladince, saj
spremljam tudi njihovo ligo in me zanimajo novosti.«

FB NŠ Mura

Zdaj ko je v Grčiji, je najpogosteje v stiku s Kaiem Cipotom.

Kakšne so tvoje prve želje v bližnji prihodnosti in glede tvoje kariere, ko se bo
stanje normaliziralo?

»Želim si, da čim prej začnem redno igrati, se dokazovati in da seveda nekega dne
zaigram za A-reprezentanco Slovenije ter da zaigram v ligi prvakov.« 
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