
POGOVOR Z G. ZLATKOM ZAHOVIĆEM 

V torek, 24. 1. 2023, smo v okvirju projekta Evropa v Mariboru in Maribor v Evropi na naši šoli gostili 

enega najboljših slovenskih nogometašev, ki si je ustvaril svojo nogometno kariero v tujini in velik del 

te preživel na Portugalskem, gospoda Zlatka Zahovića. Gospod Zahović je na Portugalskem igral pri 

kar treh klubih Vitoria Guimaraes, Porto in Benfica. Spregovoril je o svojem življenjem na 

Portugalskem, razlikah in podobnostih med Portugalsko in Slovenijo.  

Zelo je hvaležen, da je dobil priložnost igranja na Portugalskem, saj je tam doživel najbolj zvezdniške 

trenutke v svoji karieri. Sam trdi, da je njegova družina bolj portugalska kot slovenska, saj sta se mu 

na Portugalskem rodila dva otroka, ki sta odraščala ob portugalski kulturi, katera se precej razlikuje 

od slovenske. Portugalska je njegov drugi dom, čeprav je priznal, da na začetku Portugalska nanj ni 

naredila posebnega vtisa, zaradi nerazvitosti, saj so Portugalci komaj sredi sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja zamenjali diktaturo z demokratičnim režimom. Kot tujca so ga lepo sprejeli, čeprav 

nihče ni vedel kje je Slovenija, saj so to pogosto zamenjevali s Slovaško. Razlog za tako lep sprejem je 

tudi odprtost in sproščenost Portugalcev, zelo zadovoljen je z dejstvom, da tudi Slovenci zadnje čase 

vse bolje sprejemamo tujce. Spregovoril je par besed v portugalščini in priznal, da ob svojem prihodu 

še ni znal govoriti tega romanskega jezika, ki se kar precej razlikuje od slovenščine. Tudi njegovega 

imena niso znali izgovarjati in mu posledično dodelili številne vzdevke. Še danes ima stike s številnimi 

znanci s Portugalske, ki so tudi že obiskali Maribor in bili presenečeni nad našo kulturo. 

Na koncu je spregovoril o svoji vlogi športnega direktorja pri nogometnem klubu Maribor, kjer je tudi 

sam začel svojo kariero, občutkih ob zmagah in porazih ter o tem, da trenutno ne razmišlja o vrnitvi v 

nogometni svet. 
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