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Poštovani, 
Nogometni klub Mladost-Buzin, udruga upisana u registar sportskih udruga, osnovan 

je 1946. godine sa nizom uspjeha i nogometnom tradicijom u seniorskom nogometu te u 

radu s mladeži. Selekcije Kluba aktivno sudjeluju u službenim natjecanjima Hrvatskog 

nogometnog saveza, Zagrebačkog nogometnog saveza te na domaćim i međunardnim 

turnirima - od kojih neke i sami organizamo. Klub, sukladno ciljevima osnivanja, 

sustavno djeluje na razvoju sporta s naglaskom na odgoj mladeži kroz aktivnosti 

naše Škole nogometa. Dodatno, u našem klubu nalazi se sjedište i Komisije za veterane 

ZNS-a te su naši veterani bili i državni prvaci. O povijesti i tradiciji kluba opširnije 

možete pročitati na sljedećoj poveznici: www.nk-mladost-buzin.hr/klub/73-povijest-

kluba 

 

Nogometni klub Mladost Buzin kroz cijelu svoju povijest veliku pažnju posvećuje radu 

s djecom te u našoj Školi nogometa trenira i natječe preko tristo djece, kako iz samog 

naselja Buzin tako i s cijelog područja Novog Zagreba ali i šire. Klub je ove godine 

ostvario povjesni sportski rezultat i plasman u prvi rang natjecanja u kategoriji 

mlađih pionira koji uz naše pionire natječu HNS 1.NL Centar. Također, i ostale 

kategorije natječu se u jednako visokim stupnjevima natjecanja (limači i zagići 2 rang, 

kadeti i juniori 3!) te je Škola nogometa prepoznata i cijenjena po radu i rezultatima.  

Ovime Vas pozivamo da u okviru mogućnosti donacijom/sponzorstvom podržite rad 

našeg amaterskog nogometnog kluba, konkretno djece iz Škole nogometa Mladost-

Buzin zbog čijih potreba se i obraćamo. Prikupljena sredstva iskoristili bi za nabavku 

sportskih rekvizita, za rad ŠN i za obilježavanje 15. obljetnice rada ŠN. 

 

Stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije, vjerujemo u realizaciju partnerstva, 

te iskreno zahvaljujemo na Vašem cijenjenom odgovoru na ovaj upit. 

 

Uz srdačne pozdrave, 

NK Mladost-Buzin 

Mario Ban, predsjednik 
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