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1 Uvodne besede  

 

V tretjem letu mandata, upravni odbor, kljub številnim izzivom, ki jih prinašajo vedno bolj 

ambiciozne želje igralcev, delo kluba usmerja po poti k zastavljenim ciljem. Vsakodnevno 

vodenje tako številčnega kluba na prostovoljni bazi namreč ni zanemarljiv zalogaj. Dela 

kluba si tako ne znamo in ne moremo več predstavljati brez aktivnega udejstvovanja vseh 

članov in podpornikov kluba, staršev in širše lokalne skupnosti, kar pa je mogoče doseči 

le z dobrimi medsebojnimi odnosi, športnim duhom in pripadnostjo skupnosti. 

Če v nekaj alinejah strnem svoje želje za leto 2020, bi si želel naslednje:  

 Z dobro organizacijo kluba še naprej zagotavljati otrokom prijetno in zdravo športno 

okolje. Mnogi mladi na Brinju preživijo večino svojega prostega časa. S tem rastejo 

oni sami in hkrati ugled kluba v lokalnem okolju; 

 Ohranjati kvalitetno nogometno šolo, ki vzgaja domač perspektiven kader. Le ta je 

mnogokrat nadomestilo oz kompenzacija za denarne nagrade, ki jih talentiranim 

igralcem nudijo drugi, bolje situirani klubi. Kljub temu ugotavljamo, da je vedno težje 

držati korak s konkurenco; 

 Ohranjati ustrezno in kvalitetno trenersko zasedbo, ki deluje v duhu in v dobro kluba; 

 Zagotavljati možnosti za realizacijo ambicioznih ciljev uvrščanja na višje nivoje 

tekmovanj ter tako igralcem omogočati napredek in razvoj; 

 Zagotavljati dobre vadbene pogoje in čimprejšnjo obnovo malega nogometnega 

igrišča ter pomožne vadbene površine na naravni travi; 

 Zagotoviti novo klubsko stavbo, saj le ta ni več primerna za delovanje kluba in 

neposredno onemogoča napredovanje članov v višje nivoje tekmovanj; 

 Ohraniti relativno velik obseg sponzorskih sredstev, s katerimi si upamo naše želje po 

novih športnih dosežkih spremeniti v realne cilje. 

 

Verjamem, da nam bo ob skupnem prizadevanju celotne brinjske skupnosti uspelo 

premagati še tako velike izzive.  

Športni pozdrav! 

Andraž Zrnec
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2 Osebna izkaznica 

 

Kategorija  

Naziv Nogometni klub Brinje Grosuplje 

Sedež Ob Grosupeljščici 19, 1290 Grosuplje 

Matična številka 1586866000 

Davčna številka 
15496210,  
klub je od 2018 zavezanec za DDV 

Dejavnost R93.120 - Dejavnost športnih klubov 

TRR  IBAN SI56 6000 0000 0045 079 (LON, d.d.) 

Spletna stran www.nkbrinje.si  

Število članov 31.12.2019 
418 
 

Predsednik upravnega 
odbora Andraž Zrnec 
Predsednik nadzornega 
odbora dr. Rok Čeferin 

 

 

 

  

http://www.nkbrinje.si/
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3 Organi upravljanja kluba 

 

3.1 Upravni odbor 

 

Ime in priimek Funkcija / področje 

Andraž Zrnec predsednik upravnega odbora 

Majda Matjaž  podpredsednica, finance, sponzorstva 

Borut Antončič  
član, športni del (prenehal kot član na seji 
UO, 12.11.2019) 

Polona Samec  članica, upravno pravne zadeve, razpisi 

Rok Jesenko član, komuniciranje s članstvom 

Janez Kušlan  član, infrastruktura 

Barbara Pance 
članica, komuniciranje z javnostjo (sprejeta 
med člane na seji UO, 28.5.2019) 

Tadej Majhen član, finančno poslovanje 

 

3.2 Nadzorni odbor 

 

Ime in priimek Funkcija / področje 

dr. Rok Čeferin predsednik nadzornega odbora 

Dare Marinčič član  

 

3.3 Disciplinska komisija 

 

Ime in priimek Funkcija / področje 

Dejan Ljubenović predsednik disciplinske komisije 

Veljko Dajović član 

Lado Markovčič član 
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4 Vizija, strategija in cilji kluba 

 

Uprava NK Brinja Grosuplje si je za mandatno obdobje od leta 2017 do leta 2021 

zastavila jasne in ambiciozne športne, organizacijsko razvojne in družbene cilje, ki so 

ostali nespremenjeni tudi v letu 2019. 

 

Športni cilji 

4.1 Strokovna nogometna dejavnost 

 Kontinuirano kvalitetno in strokovno delo v okviru nogometne šole mlajših selekcij 

s ciljem, da postane nogometna šola Brinje Grosuplje ena od najkvalitetnejših v 

regiji in tudi na nivoju Slovenije. 

 Skrb za kvaliteto trenažnega procesa s ciljem napredovanja ekip v tekmovalnem 

okolju. 

 Posebna skrb pri delu s talentiranimi igralci.  

 Krepitev delovanja kluba na osnovnih šolah v regiji, s čimer zagotavljamo 

številčnost kluba oz. stabilnost vstopa novih članov v klub. 

4.2 Zagotavljanje trenerske ekipe nogometnih strokovnjakov 

 Zagotavljanje kvalitetnega in strokovnega trenerskega kadra je med prioritetami 

dela v klubu. Kakovostni trenerji so ključni del uspešnega kluba. So tisti člen, ki 

morajo skrbeti, da otroci vseh selekcij ustrezno trenirajo in napredujejo tako v 

športnem kot socialnem razvoju.  

 Kontinuirano izobraževanje trenerskega kadra, saj je to eden izmed pogojev za 

kvaliteto nogometne šole Brinje Grosuplje.  

 

 

Organizacijsko - razvojni cilji 

4.3 Razvoj klubske infrastrukture 

V kolikor želimo slediti ambiciozno zastavljenim športnim ciljem je ključnega pomena 

aktivno udejstvovanje na razvoju klubske infrastrukture. Zaradi povečanega števila 

vadečih otrok in smelih načrtov za prihodnji razvoj našega kluba je nov upravni odbor 

še posebej aktiven na naslednjih področjih: 

 prizadevanju, da bi v sodelovanju z občino Grosuplje poskrbeli za izgradnjo nove 

stavbe s klubskimi prostori na trenutni lokaciji; 

 ureditvi dodatne igralno-vadbene površine na lokaciji ob velikem igrišču z umetno 

travo, saj so vadbene kapacitete za trenutno število vadečih premajhne: 

 prizadevanju, da bi v sodelovanju z občino Grosuplje prenovili malo igrišče z 

umetno travo na lokaciji OŠ Brinje Grosuplje; 

 urejanju druge spremljajoče infrastrukture, nujne za uspešno delovanje kluba 

(tribune, namakalni sistem,..). 

4.4 Zagotavljanje finančne stabilnosti kluba 

 Pridobitev glavnega ali več močnih sponzorjev iz lokalnega okolja ter več manjših, 

ki bodo omogočali delo v klubu in s tem tudi lažje financiranje strokovnega kadra 

in ekip. 
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 Racionalna ter pregledna poraba in pridobitev finančnih sredstev, ki bo na dolgi 

rok ohranjala finančno stabilnost in delovanje kluba. 

 Kandidiranje za sredstva iz razpisih na lokalni in državni ravni, predvsem za 

potrebe izboljšanja infrastrukture in krepitve, izobraževanja ter usposabljanja 

trenerskega kadra. 

 Zagotavljanje finančne discipline pri plačevanju članarin, vadnin, sponzorskih in 

donatorskih obveznosti.  

 Izvajanje klubskih dejavnosti, ki klubu lahko zagotavlja dodatna finančna sredstva 

in dviguje pripadnost in prepoznavnost kluba tako na lokalnem kot državnem in 

mednarodnem nivoju (N'kafe oz. klubski bife, organizacija turnirjev Grosuplje 

open, organizacija poletnega tabora, ipd). 

 Zagon klubske trgovine z navijaškimi rekviziti, dresi in drugimi artikli, ki sodijo v 

okvir dejavnosti kluba in krepijo pripadnost klubu. 

 

Družbeni cilji 

4.5 Klubska pripadnost in prepoznavnost kluba v lokalnem in širšem okolju 

 Vzpostavitev klubskega sklada oz. sistema za pomoč socialno šibkim pri njihovem 

udejstvovanju v športu. 

 Aktiviranje vseh članov v prostovoljnih akcijah, na turnirjih in drugih klubskih 

dogodkih (vključno s starši, veterani, članicami,..). 

 Zagotovitev povečanja obiska gledalcev in navijačev na tekmah (navijaški 

rekviziti, obveščanje o tekmah preko različnih medijev, ipd). 

 Zagotovitev aktualne klubske spletne strani in kontinuiteta objav na Facebook 

strani in Instagram profilu ter okrepljena promocija kluba v različnih lokalnih 

medijih. 
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Napredek kluba v letu 2019 

5 Infrastruktura 

V letu 2019 smo se trudili pri zagotavljanju vzdrževanja in urejanja obstoječe klubske 

infrastrukture, prav tako smo napore usmerjali v dogovore z občino Grosuplje za uvrstitev 

nekaterih večjih projektov v občinske načrte za leto 2020.  

5.1 Malo igrišče z umetno travo 

Igrišče je bilo v letu 2019 v tako slabem stanju, da smo lastnika, občino Grosuplje, 

obvestili, da je ne bomo več uporabljali. Naša želja oz obljube s strani občine, da se bo 

igrišče obnovilo v letu 2019 niso bili upoštevani. S tem je nastala dodatna težava z 

igralnimi kapacitetami, saj so se skoraj vsi treningi skoncentrirali na že tako obremenjeno 

igrišče z veliko umetno travo. Občina je sicer začela s pridobivanjem sredstev za obnovo, 

v teku je prijava za sofinanciranje obnove na Fundaciji za šport, a zagotovila, da bo 

obnova realizirana v letu 2020 nimamo.  

5.2 Veliko igrišče z umetno travo 

Igrišče z umetno travo je bilo v letu 2019 redno servisirano. Kupljen je bil stroj za 

vzdrževanje umetne trave, ki bo zelo pripomogel k zmanjševanju stroškov vzdrževanja 

igrišča in mu podaljšal življenjsko dobo. 

5.3 Veliko igrišče z naravno travo  

Veliko igrišče z naravno travo je dobro vzdrževano, namakalni sistem je bil delno 

posodobljen. Igrišče zahteva redno vzdrževanje, gnojenje, košnjo in zatiranje plevelov. 

Tribune ob glavnem igrišču so v slabem stanju in potrebne obnove. Le ta je smiselna v 

okviru projekta izgradnje nove klubske stavbe. 

5.4 Dodatne vadbene površine 

V dogovoru z občino Grosuplje si želimo klubu in članom zagotoviti pogoje, ki nam bodo 

omogočali nadaljnji razvoj ter nadaljevati s kakovostnim trenažnim procesom na način, da 

uredimo dodatne vadbene površine na travnatem terenu med veliko umetno travo in 

glavno cesto. V pogovorih z občino Grosuplje v letu 2019 ni prišlo do napredka. 

5.5 Klubska stavba 

Klubska stavba je v izredno slabem stanju, vendar jo je potrebno vzdrževati vsaj za silo, 

dokler ne bomo uspeli skupaj z občino Grosuplje zagotoviti novega objekta. Občina vodi 

aktivnosti v smeri odkupa zemljišča, kjer stoji trenutna stavba, v klubu pa smo že pripravili 

idejni predlog novega projekta z vsemi potrebnimi prostori in funkcionalnostmi za 

delovanje kluba. V tem oziru smo na občino Grosuplje posredovali dokument »Pobuda za 

izgradnjo objekta, v katerem bi domoval NK Brinje Grosuplje«. Dokument smo na 

sestanku predstavnikom občine tudi predstavili. V povezavi z umeščanjem tega objekta so 

s strani občine podali več ovir, prva je pridobivanje zemljišča, druga so pravila, ki veljajo 

za vodovarstveno območje, tretja je javno komunalno omrežje. V letu 2019 smo tudi s 

strani NZS prejeli opozorilo, da naša stavba ne zagotavlja standardov, ki jih zahteva NZS 

od klubov, ki sodelujejo v 3. SNL. Tako smo morali pisarniški del preurediti v garderobe za 

sodnike, pisarne pa smo preselili v mobilni zabojnik, ki ga je zagotovila občina Grosuplje 

in stoji ob stavbi. Rezerven plan pri reševanju težave dotrajane klubske stavbe je tudi 
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gradnja objekta z mobilnimi zabojniki, a do končnih dogovorov z občino še ni prišlo. V 

primeru uvrstitve selekcij v višji rang tekmovanja, kar je cilj kluba ob koncu sezone 

2019/2020, se bodo zahteve po dodatnih garderobah in sanitarijah, ki jih narekujejo 

pravila NZS še bolj zaostrila.   

5.6 Klubsko vozilo  

Od konca leta 2018 imajo trenerji na voljo klubsko vozilo, Volkswagen, ki ga je klub 

odkupil od AC Kondor d.o.o. iz Ljubljane. Vozilo je redno servisirano in v stalni uporabi. 

5.7 Klubski stroji za vzdrževanje površin 

V letu 2019 smo kupili stroj za vzdrževanje velike umetne trave, ki ga sedaj lahko tudi 

oddajamo v najem drugim klubom. Za NK Brinje to pomeni na dolgi rok prihranek pri 

stroških vzdrževanja in zagotavljanje sprotnega in ustreznega vzdrževanja umetne trave 

ter s tem podaljševanje njene uporabne dobe.   

6 Oprema 

6.1 Klubska oprema za treninge in tekme 

Za sezono 2019/2020 je klub sklenil nadaljevati sodelovanje z dobaviteljem športne 

opreme italijanskega proizvajalca Errea. Errea je na željo kluba v ponudbo vključila artikle 

kvalitetnejših materialov, višjega tekmovalnega razreda v prepoznavnih klubskih barvah. 

Izdelki so opremljeni s prepoznavnimi znaki kluba. S slovenskim podjetjem Žolna Šport je 

klub sodeloval pri dobavi klubskih dresov. Dres je klubsko personaliziran, izdelan iz 

vrhunskega hidrofilno-tehničnega poliestra, ki odlično odvaja pot in je hitro sušljiv. V letu 

2019 smo prenovili dizajn dresov in postopoma z vsemi selekcijami prešli na nove. 

Skladno z enotnim dizajnom je klub zagotovil drese tudi ženski ekipi. 

6.2 Rekviziti in druga oprema 

V klubu je redno poskrbljeno za nakup potrebnih rekvizitov in opreme za treninge, kot so 

žoge, markirke, stožci, bidoni, in druga oprema.  

7 Sponzorstva in medijska prepoznavnost kluba 

7.1 Sponzorji v letu 2019  

Pridobivanje sponzorjev za zagotavljanje nemotenega dela kluba je ena bistvenih nalog 

upravnega odbora. Večino sponzorjev, ki smo jih pridobili v 2017 in 2018 smo ohranili tudi 

v letu 2019. Nekaj pogodb je dolgoročnih sponzorskih pogodb, ki nam zagotavljajo osnovo 

za delo, a to ni dovolj. Upravni odbor si mora vseskozi prizadevati za pridobivanje novih 

sponzorjev, tudi za manjša enkratna sponzorstva. S pridobljenimi sredstvi skrbimo za 

zagotavljanje kvalitetnega trenerskega kadra in trenažnega procesa ter prevoznih 

stroškov, del sredstev pa namenjamo tudi obnovi in vzdrževanju športne infrastrukture. 

 
Ključni sponzorji v letu 2019 so bili: 

 Občina Grosuplje 

 GH Holding 

 T-2 

 Pekarna Pečjak 

 Energetika Ljubljana 
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 Slovenske železnice 

 CGP 

 Logo 

 Pizzerija Kovačija, Grosuplje 

 Winterhalter 

 Mesarstvo Blatnik 

 Pekarna Don Don 

 Marex 

 Errea 

 Boštjan Pavli s.p. 

 Zrim-Ko 

 Mobystyle 

 Pleško Cars 

 D-desing Damjan Kocman s.p. 

 Avtoprevozništvo Grandovec 

 Komunalne gradnje Grosuplje 

 OVI Gostinstvo 

 PZG d.o.o. 

 Prevozi Steklačič 
 

K sodelovanju smo uspeli pritegniti tudi nekaj lokalnih podjetnikov, katerih donacije niso 

pomembne le v finančnem smislu temveč pomenijo lokalno podporo klubu, v smislu 

prepoznavanja NK Brinja Grosuplje kot tistega lokalnega partnerja, ki s svojim delom 

pozitivno vpliva na dogajanje v lokalnem okolju.  
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7.2 Medijska prepoznavnost kluba  

 

V letu 2019 smo bili prisotni v naslednji medijih: 

 

 Radio Zeleni Val 

 Grosupeljski odmevi 

 Spletna stran občine Grosuplje  

 Spletni medij Siol 

 Facebook stran www.facebook.com/nkbrinje.grosuplje/ 

 Spletna stran www.nkbrinje.si  

 Instagram profil nkbrinjegrosuplje  

 

Po pričetku šolskega leta 2019/2020 se je, enako kot leto poprej, začelo z aktivnim 

oglaševanjem in promoviranjem nogometa in vabilu k vpisu novih članov v klub. Izvedli 

smo promocijsko kampanjo z namestitvijo plakatov na več lokacijah v Grosuplju. Prav 

tako so bili aktivno trenerji, ki so ob začetku šolskega leta na osnovnih šolah predstavljali 

dejavnost kluba, klub se je predstavil tudi na prireditvi Grosuplje v jeseni. Takšna 

promocija je prinesla pozitivne rezultate, s pričetkom sezone smo povišali vpis in zapolnili 

selekcije. 

 

http://www.facebook.com/nkbrinje.grosuplje/
http://www.nkbrinje.si/
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V občinskem glasilu Grosupeljski odmevi in spletni strani občine Grosuplje so bili 

redno objavljeni članki o dogodkih, s čimer je bilo poskrbljeno za prepoznavnost in 

promocijo nogometnega kluba v med občani.  

 

Prenovljena spletna stran kluba je zelo živahna, do informacij je mogoče dostopati hitro 

in pregledno. Preko nje starši dnevno spremljajo delo in urnik posamezne selekcije, s 

čimer se je do določene mere razbremenilo trenerje pri vsakodnevni komunikaciji s starši. 

 

 
 

Klub vzdržuje tudi Facebook stran, ki je v letu 2019 dosegla nov rekord in zabeležila 

1.414 všečkov. Prav tako klub vzdržuje Instagram profil, kjer se sproti objavljajo poročila 

in slike ter video material vseh aktivnosti, predvsem tekem in turnirjev. Trenutno ima profil 

1.258 sledilcev. 
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Na takšen način je o nogometnem dogajanju ažurno obveščena širša javnost, predvsem 

mladi, informacije pa se preko družabnih omrežij širijo tudi izven občine Grosuplje.  
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8 Športni del 

8.1 Trenerska ekipa  

 

8.2 Izvedene aktivnosti v okviru športnega dela ekip  

V klubu so bile, v okviru delovanja posameznih selekcij, opravljene naslednje tekoče 
naloge, brez katerih delovanje selekcij ne bi bilo mogoče.  

 Izdelava strategije in ciljev športno – strokovnega dela NK Brinje - 
Grosuplje  

 Priprava na prvenstvo: Kadrovanje, registracije, prijava ekip v uradna 
tekmovanja MNZ Ljubljana in NZS, licenciranje NZS. 

 Zdravniški pregledi: Opravljeni zdravniški pregled, ki so nujen pogoj za 

nastopanje v tekmovanjih NZS in MNZ Ljubljana. 

Ime in priimek Funkcija / področje 

Goran Marković 
Strokovni vodja in VMP 
Člani  
U17 (letnika 2003 in 2004) 

Borut Antončič U19 (letnika 2001 in 2002) 

Erik Marinšek 
 

U15B (letnik 2006) 
U15A (letnik 2005) – pomlad 

Erik Merdanović 
U11A (letnik 2009) 
U15A (letnika 2005 in 206) - jesen 

Sanel Konjević Drugi trener 

Janez Kovačič 
U13A (letnika 2007 in 2008) 
U13B (letnika 2007 in 2008) 

Marijo Stojanović  U13C (letnika 2007 in 2008)  

Saša Tekić 
U9 (letnik 2011) 
U10A (letnik 2010) 

Borut Kolarič 
Vodja U6-U9 
U-8 (letnik 2012) 

Luka Matul  U7 (letnik 2013) 

Urban Pirnat 
U6 (letnik 2014) 
U10B (letnik 2010) 
U11B (letnik 2009) 

Erik Strnad Drugi trener 

Ivan Tahirović   Vratarji (U15,U17,U19,člani) 

Harun Handukić Vratarji (U10,U11,U13) 
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 Registracije igralcev: Od selekcije članov do selekcije U-8 urejene registracije 

vseh članov ter, vneseni v aplikacijo NZS Registracije.  
 Organizacija domačih tekem: Izvedeno je bilo usposabljanje z vsemi 

predstavniki posameznih selekcij za pisanje zapisnikov domačih tekem.  
 Sodelovanje na prireditvi GROSUPLJE V JESENI: Sodelovali smo na prireditvi 

in predstavljali klub ter na način privabljali nove člane. 
 Predstavitev kluba po šolah: Po šolah smo nalepili predstavitvene plakate in 

podelili brošure. 
 Izvedeno naročilo in nakup: Pregled ter naročilo rekvizitov, žog, markirk, ipd. za 

nemoten trenažni proces. 
 Izobraževanje trenerjev: Trenerji so se udeležili licenčnih seminarjev. 

 Organizacijske rešitve dela v zimski sezoni: Ureditev terminov in lokacij 

zimskih treningov v dvoranah. 
 Organizacija zimskih priprav 
 Priprava na sezono 2019/2020: Morebitna uvrstitev selekcij U17 in U19 v 1. 

SNL SML/SKL. 
 Pridobitev dodatnega trenerskega kadra in reorganizacija trenerjev: 

Trenerski ekipi se je pred pomladanskim delom sezone 2019/2020 pridružil Sanel 
Konjević. Storjena tudi reorganizacija trenerjev po jesenskem delu prvenstva in 
odhodu Domna Zavirška. 

 Priprava ter organizacija in izvedba turnirja Grosuplje open 2019 in priprava 
na turnir v letu 2020: Določitev datumov turnirjev in selekcij, za katere bo turnir 

organiziran in sistema tekmovanja posamezne selekcije. 

 

8.3 Selekcije 

 ČLANI: Sezono 2018/2019 je ekipa na tretjem mestu med 10 ekipami v SNL center. 
V sezoni 2019/2020 ekipa tekmuje v na novo oblikovani 3. SNL zahod in po 15. 
krogih zaseda 3. mesto med 14 ekipami. Odigrane so bile nekatere zanimive 
prijateljske tekme (NK Slovacko (Češka), NK Gorica, ..) in organizirane zimske 
priprave v Umagu. Veliko je bilo storjenega pri organizaciji domačih tekem; 
pobiranje vstopnine, izdajanje letaka pred tekmo in oglaševanju le te.i. Trenerski 
ekipi, ki vodi ekipo se je pred pomladanskim delom sezone pridružil Sanel Konjević 
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 MLADINCI U-19: Sezono 2018/2019 je ekipa zaključila kot prvak lege 2SML Zahod. 
V tekoči sezoni ekipa tekmuje v 2. SML zahod in po 16.krogih 1.mesto med 10 
ekipami. Prav tako vodi tudi na skupni lestvici kadetov in mladincev. V obeh 
prestopnih rokih se je ekipa dopolnjevala. Organizirane so bile zimske priprave v 
Umagu. Ekipa šteje 20 igralcev. Nekateri igralci mladinske ekipe že pridno nabirajo 
tudi prve minute v članski ekipi. Mladinci prejeli v 2019 prejeli tudi priznanje Zveze 
športnih organizacij Grosuplje za športni dosežek v letu 2019. 

 

 

 KADETI U-17: V sezoni 2018/2019 je ekipa osvojila 4 mesto na končni lestvici. 

Ekipa letos tekmuje v 2. SKL zahod in po 16. krogih zaseda 1. mesto med 10 
ekipami. Na skupni lestvici skupaj z mladinci zasedajo prvo mesto. V obeh 
prestopnih rokih se je ekipa dopolnjevala. Organizirane so bile zimske priprave v 
Umagu.  

 

 

 

 STAREJŠI DEČKI U-15: Selekcija U15 je razdeljena na dve ekipi. Ekipa U15 A 

tekmuje v 1. SNL U15 zahod, ki jo sestavlja 14 ekip. Ekipa U15 B pa tekmuje v 2. 
MNZ ligi starejših dečkov. V sezoni 2018/2019 je ekipa osvojila naslov prvaka 1. lige 
U15 zahod in nastopila v finalu tekmovanja za naslov prvaka U-15 Slovenije. V 
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sezoni 2019/2020 po 16 krogih A ekipa zaseda 6. mesto na prvenstveni lestvici med 
14 ekipami, B ekipa pa 3. mesto med 12 ekipami. Poleg prvenstva imata ekipi v 
planu kar nekaj mednarodnih aktivnosti, v obliki turnirjev in prijateljskih tekem. 

 

 

 MLAJŠI DEČKI U13: Starostna skupina je zaradi lažjega trenažnega procesa 
razdeljena v tri skupine in sicer na ekipo U13A, ekipo U13B in ekipo U13C. Ekipa 
U13A tekmuje v 1. MNZ ligi mlajših dečkov, katero sestavlja 12 ekip. Za seboj imajo 
11 prvenstvenih tekem ter trenutno zasedajo 5. mesto. Ekipa U13B tekmuje v 2. 
MNZ ligi mlajših dečkov, katero sestavlja 12 ekip. Odigrali so 11 prvenstvenih tekem 
ter trenutno zasedajo 5. mesto. Ekipa U13C deluje v sklopu »Nogomet za vse« in  
tekmuje v MNZ ligi U-12. V zimskem obdobju sta ekipi U13A in U13B tekmovali v 
internem tekmovanju  katerem sodelujejo klubi iz celotne Slovenije, fantje pa se 
spoznavajo z velikim nogometom. V načrtu pa je, poleg domačega turnirja, kar nekaj 
mednarodnih aktivnosti. 

 

 

 CICIBANI U11: Selekcijo sestavlja 35 igralcev. V jesenskem delu lige so odigrali 7 
prvenstvenih tekem. V zimskem obdobju ekipi igrata v zimskih ligah, kot tudi 
internem tekmovanju 4 klubov. V pomladanskem obdobju sledi domači turnir in 
mednarodne aktivnosti. 
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 CICIBANI U10: Selekcijo sestavlja 35 igralcev. V jesenskem delu lige so odigrali 7 
prvenstvenih tekem. V zimskem obdobju ekipi igrata v zimskih ligah, kot tudi 
internem tekmovanju 4 klubov. V pomladanskem obdobju sledi domači turnir in 
mednarodne aktivnosti. 

 

 CICIBANI U9: selekcijo sestavlja 29 fantov, ki so v tekmovanju lige U-9 razdeljeni v 
dve tekmovalni ekipi. Tekmujejo po turnirskem sistemu. Vsaka ekipa je v jesenskem 
delu odigrala po 4 prvenstvene turnirje. V zimskem obdobju so sodelovali v zimskih 
ligah, spomladi pa sledi domači turnir in mednarodne aktivnosti. 
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 CICIBANI U8: selekcijo sestavlja 28 fantov. Tekmujejo po turnirskem sistemu. Do 
sedaj so odigrali 4 prvenstvene turnirje. 

 

 CICIBANI U7: selekcijo sestavlja 12 članov. Za to starostno skupino organiziranega 

tekmovanja ni. 

 

 

Za selekcije CICIBANOV U8, U9, U10 in U11 od tekmovalne sezone 2013/2014 dalje 
velja, da se ne vodijo več rezultati tekem in lestvice oziroma se ne objavljajo več na 
spletni strani krovne tekmovalne organizacije MNZ Ljubljana, kar pomeni, da rezultat v teh 
starostnih kategorijah ni prioriteta, temveč so tekmovanja namenjena zorenju 
posameznega nogometaša, poleg tega pa je večina dejavnikov usmerjenih v množičnost, 
saj nam prav množičnost v izboru lahko zagotavlja tudi večjo verjetnost vrhunstva (vizija 
NZS na področju nogometa za vse – Program Nogomet za vse 2014-2018). 

8.4 Nogometni krožki 

 PREDŠOLSKI OTROCI: Za otroke do šestega leta starosti je v sezoni 2019/2020 v 

dvorani PIL pod vodstvom Urbana Pirnata organizirana vadba z osnovami 
nogometne igre in ostalimi elementi motoričnih vaj za najmlajše. To skupino 
obiskuje 25 fantov. 

 NOGOMETNI KROŽKI: Za učence prve triade osnovne šole organiziramo 
nogometne krožke v osnovnih šolah občine Grosuplje in Škofljica, ki jih obiskuje 
skupaj 180 otrok.  

Nogometni krožki, ki jih nogometni klub Brinje Grosuplje vsako leto izvaja v okviru 
posameznih grosupeljskih šol so pomemben projekt delovanja kluba. Namenjeni so 
učencem in učenkam prve triade osnovne šole, v okviru njih se otroci spoznavajo s 
prvimi koraki nogometne igre. Naša želja je navdušiti in v nogometno igro vključiti 
čim večje število otrok ter jim tako privzgojiti veselje do gibanja in zdravega načina 
življenja. Ob koncu triade so seveda vsi otroci povabljeni, da nadaljujejo z učenjem 
nogometnih veščin v klubu, kjer lahko spoznajo nogomet še v bolj tekmovalno 
naravnanem okolju.  



 

 
21 

 

Nogometne krožke smo v letu 2019 izvajali na osnovni šoli Brinje, Louis Adamič in 
njenih podružnicah Žalna in Št. Jurij, Šmarje-Sap ter v osnovni šoli Škofljica in 
podružnici šoli Lavrica. Prvič smo krožek izvajali tudi na podružnični šoli na Polici.  

Da bi bilo obiskovanje krožkov še bolj zanimivo, za otroke večkrat na leto pripravimo 
tudi t.i. »igralni dan« oziroma dan, ko se srečajo in med seboj pomerijo otroci iz 
različnih šol. Gre za neke vrste prijateljski turnir, kjer fantje in dekleta primerjajo 
svoja znanja in veščine na igrišču. Igralni dan je tudi zabaven dogodek, kjer se 
ustvarjajo nova prijateljstva in poznanstva. 
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8.5 Organizirane rekreativne vadbene skupine 

Ženska nogometna ekipa FC Borke: Ekipa že šesto leto tekmuje v ženski rekreativni 

ligi https://www.facebook.com/zenskanogometnaliga/. V sedmi sezoni, to je 2019/2020 
v ligi tekmuje 10 ekip. Ekipe se poleg rednega dela dvokrožnega tekmovanja merijo 
tudi v pokalnem tekmovanju. Tekme se praviloma igrajo po sistemu U13 (8 igralk + 
vratarka, leteče menjave, krajše igrišče...), a ker je najpomembnejši nogomet, se lahko 
ekipi dogovorita tudi drugače. Naslov prvakinj sezone 2018/19 so osvojile ŽNK KRIM 
ROLLJET, pokalni naslov pa dekleta ekipe ŠD Košana. Borke so v lansko sezoni 
zasede skupno šesto mesto. Omenjena liga poleg 1. SŽNL predstavlja edino 
organizirano ligaško tekmovanje v Sloveniji. 

 

 

Ekipa vsako leto organizira zimski turnir, ki poteka na domačem igrišču, poleg tega pa se 
udeležuje tudi različnih turnirjev in prijateljskih tekem. Vsako leto se dekleta udeležijo 
tudi priprav, marca 2019 so bile v Umagu. Ekipo vodita trener Borut Kolarič in pomočnik 
Tomislav Milenkovič. 
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FC Borke imajo tudi svojo Facebook stran, ki je namenjena predvsem promociji 
ženskega nogometa in je dobro obiskana. V letu 2019 je dosegla nov rekord, in sicer 
1182 všečkov in prav toliko sledilcev. 
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Veteranska ekipa: Veteranska ekipa: Rekreacijo veteranov bolj ali manj redno obiskuje 

30 igralcev. Kot vsako leto so bili tudi v letu 2019 zelo aktivni. Ob rednem udejstvovanju 
na dveh aktivnostih tedensko so redno igrali tudi prijateljske tekme. Kljub temu, da je za to 
starostno kategorijo (povprečje naših veteranov je ravno okrog 50 let) rezultat vedno zelo 
pomemben, je še pomembnejše druženje po odigranih tekmah. Ravno v okviru 
spoznavanja novih nogometnih prijateljev je ekipa veteranov tudi v letu 2019 organizirala 
mednarodni dogodek. Konec septembra so veterani potovali v špansko Valencijo, kjer so 
gostovali pri veteranih španskega prvoligaša Levanteja. 
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9 Sodelovanje s starši  

Upravni odbor kluba in trenerji si želijo čim bolj konstruktivnega sodelovanja s starši. V 
preteklem letu je bilo organiziranih kar nekaj rednih in izrednih sestankov s starši. Redni 
sestanki s starši se skličejo ob pričetku igralne sezone. Klub si, zaradi lažje komunikacije, 
želi organizirane starše, ki predstavlja in zastopa interese staršev posamezne selekcije, 
t.i. predstavnike staršev. Predstavniki staršev se sestajajo po potrebi in obravnavajo 
naslednja organizacijska vprašanja, ki so povezana z delovanjem nogometne šole: višino 
vadnine, izvedba zdravniških pregledov, oprema nogometašev, vprašanja prevoza in vsa 
druga vprašanja, ki vplivajo na udeležbo in trening otrok v klubu. Nekatera sprotna odprta 
vprašanja se s starši komunicirajo tudi preko elektronske pošte. Da bi komunikacija še 
boljše tekla si upravni odbor v prihodnje želi organiziranih staršev v obliki sveta staršev na 
katerih bi se pogovarjali o odprtih vprašanjih ter iskali skupne rešitve. 
 
Na dveh sestankih s starši v letu, za vsako posamezno selekcijo, so bile obravnavane 
naslednje teme: 
 Predstavitev dela upravnega odbora. 
 Izbor predstavnika staršev po selekcijah. 
 Dogovor o ureditvi kontaktov (elektronska pošta in telefonske številke). 
 Izbor zapisnikarjev po posameznih selekcijah za domače tekme v okviru MNZ in 

NZS. 
 Pravila obnašanja ob igrišču, nogometni bonton. 
 Predstavitev programa za jesenski spomladanski del delovanja kluba. 
 Obvestilo o dobaviteljih opreme, dresov, majčk in ostalega reklamnega (navijaškega) 

materiala. 
 Poročilo trenerja o stanju v selekciji. 
 Predstavitev programa za zimsko obdobje. 
 Predstavitev programa za pomladansko obdobje. 
 Obvestilo o pripravah v marcu (selekcije U-10, U-11, U-13, U-15, U-17, U-19, člani). 
 Obvestilo o spomladanskih turnirjih Grosuplje Open in sodelovanju staršev za 

selekcije (U-8, U-9, U-10, U11, U-12 in U-13). 
 Obvestilo o poletnem taboru in začetku sezone 2019/2020. 

 
Glavni poudarki in zaključki ob delu s starši 

- Starši so pomemben faktor v delovanju nogometnega kluba Brinje Grosuplje, vendar 

je potrebno jasno razmejiti in definirati vloge klub-trener-igralec-starši; 

- Vsaj dvakrat letno se organizira sestanek ekip s starši; 

- Trenerji so dolžni aktivno komunicirati s starši (zdravstveni problemi otrok, socialne 

razmere, šolski problemi...). 
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10 Drugo društveno delovanje 

10.1 Organizacija turnirja Grosuplje open 2019 

 

V aprilu in maju 2019 smo organizirali tradicionalni turnir Grosuplje Open 2019. Gre za 

šest turnirskih dni, ki sodijo pod skupen okvir. Turnirji, ki so namenjeni posameznim 

starostnim skupinam skupaj s spremljajočim razvedrilnim programom so se zvrstili v 

naslednjih datumih: 

Datum Aktivnost Kraj aktivnosti Opomba 

13.04.2019 Celodnevni turnir Stadion Brinje Selekcija U-10B 

27.04.2019 Celodnevni turnir Stadion Brinje Selekcija U-12/13 

11.05.2019 Celodnevni turnir Stadion Brinje Selekcija U-11 

12.05.2019 Celodnevni turnir Stadion Brinje Selekcija U-10 

25.05.2019 Celodnevni turnir Stadion Brinje Selekcija U-8 

26.05.2019 Celodnevni turnir Stadion Brinje Selekcija U-9 

 

V okviru GO 2019 so sodelovali mladi iz 42ih slovenskih klubov in letos že kar 11ih 

klubov iz tujine. Pet gostujočih klubov iz sosednje Hrvaške, trije iz sosednje Madžarske, 

dva iz Italije ter en klub iz Bosne in Hercegovine.  

Skupaj je bilo na turnirju udeleženih 53 klubov, 1295 otrok, več kot 2.300 obiskovalcev in 

gledalcev. Ob tekmovalnem turnirskem programu se na prireditvi namreč odvija tudi 

družabni program namenjen medsebojnemu druženju otrok in športnih navdušencev, 

srečelov, sproščeno druženje ob glasbi. Na dogodku je pestra ponudba hrane, pijače, 

sladoleda, peka palačink za otroke.  

Organizacija turnirja v letu 2019 je potekala pod pokroviteljstvom občine Grosuplje. S 

podporo tako množični prireditvi se krepi ugled občine Grosuplje, ki se tako vedno bolj 

uveljavlja kot regijski in slovenski center nogometa. Za mlade grosupeljske nogometaše 

pa prireditev pomeni, da so lahko priča in udeleženci enega boljših slovenskih turnirjev v 

njihovih selekcijah, kar je tudi močen motiv kluba. 

Turnirski dnevi so kot vsako leto preizkušnja za preverjanje ekipnega duha vseh članov 

kluba, saj velik del nalog in organizacije odpade na starše otrok, ki sodelujejo pri 

postaviti šotorov, prevozu miz in klopi, pripravi srečelova, organizaciji prehrane ekip, 

čiščenje, pripravljenost garderobnih in dodatnih sanitarnih kapacitet. Med samim 

potekom turnirja je bilo potrebno zagotoviti še varovanje in prisotnost nujne medicinske 

pomoči. Turnir je velik organizacijski zalogaj pa tudi velik potencial za razvoj in 

odmevnost delovanja kluba širše po Sloveniji in tujini. 
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10.2 Izvedba poletnega športnega tabora 2019 

v prvem tednu poletnih počitnic smo organizirali Poletni športni tabor 2019, ki je bil 

namenjen aktivnemu udejstvovanju otrok v času poletnih počitnic. Na pobudo staršev je 

trajal od 5 do 8 dni. To pomeni, da so se otroci lahko prijavili za krajše oz. daljše obdobje, 

in sicer v obdobju od 26.6. do 28.6. ali pa v tednu od 1.7. do 5.7.2019. Staršem smo 

ponudili tudi možnost individualnega dogovora glede termina obiska otroka, saj se mnogi 

v teh dneh že odpravljajo na počitnice. Otroci so bili vključeni v različne športne in 

razvedrilne aktivnosti pod vodstvom trenerjev. Poudarek tabora je bil na raznovrstnih 

športnih aktivnostih ter družabnih igrah. Fantje in dekleta so spoznavali športe, kot so 

košarka, rokomet, vodni nogomet, gimnastika ter mnogo ostalih športnih iger, med katere 

sodijo prilagojene igre nogometnega golfa oz. nogogolf in baseballa, štafetne igre, različni 

motorični poligoni  oz. oviratlon. Manjkale niso niti vodne aktivnosti. Udeležence smo 

odpeljali tudi v vodno mesto Atlantis. V okviru tabora pa je največ pozornosti in 

navdušenja požel postavljen poligon oz. t.i. oviratlon. Postavili smo tudi vodni nogomet v 

napihljivem igrišču, gasilci so nam ga prijazno napolnili z vodo, da so otroci lahko igrali 

nogomet in se hkrati osvežili v vodi. Tabora se je udeležilo 54 otrok.  
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11 Finančno poročilo  

11.1 Izkaz finančnega stanja 
 

 

Tekočega leta Prejšnjega leta

3 4 5

SREDSTVA (002+032+053) 001 86.629,10 53.848,01

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027) 002 31.099,75 11.262,31

I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve (004+009)
003 0,00 0,00

1. Neopredmetena sredstva 004 0,00 0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 010 31.099,75 11.262,31

III. Naložbene nepremičnine 018 0,00 0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 0,00 0,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 020 0,00 0,00

2. Dolgoročna posojila 024 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 55.529,35 42.585,70

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 0,00 0,00

II. Zaloge 034 338,15 543,12

III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 0,00 0,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 041 0,00 0,00

2. Kratkoročna posojila 045 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 36.326,82 20.622,31

V. Denarna sredstva 052 18.864,38 21.420,27

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 0,00 0,00

Zunajbilančna sredstva 054 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

(056+072+075+085+095)
055 86.629,10 53.848,01

A. SKLAD (056a+067+301) 056 34.327,24 23.705,39

I. Društveni sklad 056a 34.327,24 23.705,39

II. Revalorizacijske rezerve 067 0,00 0,00

III.
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 

vrednosti
301 0,00 0,00

B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE (073+074)
072 0,00 0,00

1. Rezervacije 073 0,00 0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 0,00 0,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080) 075 9.782,09 0,00

I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 9.782,09 0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 085 32.136,98 27.642,62

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 0,00 0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 4.000,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 28.136,98 27.642,62

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 10.382,79 2.500,00

Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00

Oznaka 

za AOP

Znesek

Postavka

2
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11.2 Izkaz poslovnega izida 

 

Tekočega leta Prejšnjega leta

3 4 5

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 7.379,46 10.295,00

B.
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 

IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
121 0,00 0,00

C.
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 

IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
122 0,00 0,00

Č.
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 

STORITVE
123 0,00 0,00

D.

SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, 

KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO 

POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

124 249.302,14 223.989,61

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 144.132,45 153.708,16

F.
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 

(110+121-122+123+124+125)
126 400.814,05 387.992,77

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 388.147,42 381.758,85

I.
Stroški blaga, materiala in storitev 

(129+130+134)
128 379.527,68 374.269,20

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 14.743,73 15.128,94

2. Stroški porabljenega materiala 130 50.095,19 53.717,90

3. Stroški storitev 134 314.688,76 305.422,36

II. Stroški dela (140 do 143) 139 527,70 762,89

1. Stroški plač 140 0,00 0,00

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 0,00 0,00

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 0,00 0,00

4. Drugi stroški dela 143 527,70 762,89

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 7.985,53 5.486,94

1. Amortizacija 145 7.985,53 5.486,94

2.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 

sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
146 0,00 0,00

3.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 

sredstvih
147 0,00 0,00

IV. Drugi poslovni odhodki 148 106,51 1.239,82

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127) 151 12.666,63 6.233,92

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126) 152 0,00 0,00

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 0,00 0,00

I. Finančni prihodki iz deležev 155 0,00 0,00

II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 0,00 0,00

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 0,00 0,00

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 1.072,80 0,00

I.
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 

finančnih naložb
168 0,00 0,00

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 169 1.072,80 0,00

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 0,00 0,00

L. DRUGI PRIHODKI 178 0,51 299,13

M. DRUGI ODHODKI 181 38,83 53,14

N.
PRESEŽEK PRIHODKOV

(151-152+153-166+178-181)
182 11.555,51 6.479,91

O.
PRESEŽEK ODHODKOV

(152-151-153+166-178+181)
183 0,00 0,00

P. DAVEK OD DOHODKOV 184 933,66 5.840,40

R.
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA (182-184)
186 10.621,85 639,51

S.
ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA (183+184) oz. (184-182)
187 0,00 0,00

Š.

Kritje odhodkov  obravnavanega obračunskega 

obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih 

obračunskih obdobij

187a 0,00 0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM 

OBDOBJU (na dve decimalki)

188 0,00 0,00

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12

Znesek
Oznaka 

za AOP

2

Postavka 
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11.3 Pojasnila k računovodskim izkazom 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in v 

skladu s statutom društva. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih 

listinah in poslovnih knjigah vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.  

Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: časovna neomejenost 

poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek poslovnih dogodkov. Pri računovodskih 

usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine 

pred obliko in pomembnost. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta sestavljena v 

skladu z SRS 33. 

11.3.1 Dolgoročna in kratkoročna sredstva 

Dolgoročna sredstva v višini 31.099,75 EUR se nanašajo na amortizirana osnovna 

sredstva. V primerjavi z letom 2018 so se sredstva povečala in sicer na račun nabave 

potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti (traktor, prezračevalnik trave, 

kamera…) 

Kratkoročna sredstva v višini 36.326,82 EUR se nanašajo na kratkoročne poslovne 

terjatve, zaloge in denarna sredstva. Kratkoročne poslovne terjatve so se povišale za 

15.704,51 EUR in sicer predvsem iz naslova terjatev do sponzorjev. 

11.3.2 Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne poslovne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz naslova rednega 

poslovanja društva in ob koncu leta 2019 znašajo 32.136,98 EUR. 

Likvidnostno situacija kluba je stabilna in skladna z načrti. Poplačane so bile vse tekoče 

obveznosti do deležnikov – dobavitelji, sodniki, trenerji, nogometne organizacije, najemi 

dvoran in drugo. 

Pasivne časovne razmejitve se nanašajo na sponzorske pogodbe, ki bodo aktivirane v 

letu 2020. 

11.3.3 Dolgoročne obveznosti 

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 9.782 EUR na datum 31.12.2019 predstavljajo 

obveznosti iz naslova prejetega financiranja pri nakupu lahkega dostavnega vozila. 

11.3.4 Društven sklad 

Društveni sklad se je glede na pozitivne rezultate in uspešno poslovanje povečal, tako da 

sedaj poleg zagotovljene likvidnosti in solventnosti, klub kaže tudi kapitalsko stabilnost in 

strukturo. Društven sklad ob koncu leta 2019 znaša 34.327,24 EUR. 

 



 

 
32 

 

 

11.3.5 Prihodki iz dejavnosti 

V letu 2019 je klub ustvaril 400.000,00 EUR prihodkov iz poslovanja, kar je dobrih 

10.000,00 EUR več kot v letu 2018. Prihodki se nanašajo na prispevke članov, članarin, 

donacij in sponzorstev. 

Večji del odhodkov iz dejavnosti predstavljajo stroški storitev, in sicer iz najema 

telovadnic, trenerskega dela, sodniških stroškov, potnih stroškov in stroškov obnove in 

vzdrževanja igrišča.  

11.3.6 Dobiček iz poslovanja 

V letu 2019 je klub ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 11.555,51 EUR. Po 

plačilu 933,66 EUR davka je ostalo 10.621,85 EUR čistega presežka prihodkov nad 

odhodki. 
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12 Plan dela v letu 2020  

12.1 Finančni plan za leto 2020 

Finančno stanje je kljub pomanjkanju donatorjev in sponzorjev stabilno. Upravni odbor si 

prizadeva, da klub pravočasno in skladno z zastavljenimi cilji poravnava svoje obveznosti 

ter hkrati skrbi za razvoj in investicije. Finančni cilj v letu 2020 je zagotoviti sredstva za 

nemoteno delovanje kluba oz. ohranitev stabilnega trenda. 

 

12.2 Zagotavljanje ustrezne infrastrukture 

Klub je pripravil projektno nalogo za urejanje infrastrukture ter jo predstavil predstavnikom 

občine Grosuplje kot lastnikom in glavnim investitorjem. Za projekt je ob uspešni 

kandidaturi na razpisih mogoče pridobiti tudi sredstva Fundacije za šport in Nogometne 

zveze Slovenije. Vsekakor je poleg objekta potrebno poskrbeti tudi za tribune ob glavnem 

igrišču, ureditev dodatne vadbene površine na naravni travi in obnovo malega igrišča z 

umetno travo. Alternativno rešitev gradnji klubskega objekta ta trenutek predstavlja 

kontejnerski objekt, ki bi začasno rešil prostorsko stisko in omogočil vadečim normalne 

garderobe in kopalnice, zaposlenim pa ustrezne delovne pogoje (pisarna, kopalnica, 

shranjevanje rekvizitov, itd). 

12.3 Športni cilji  

12.3.1  Cilji najmlajših selekcij U6 - U9: 

- Zagotoviti množičnost 
- Omogočiti vsem otrokom željo po učenju in igranju nogometa 
- Ustvarjati pripadnost klubu 

- Doseči prepoznavnost kluba po dobrem/strokovnem delu v širšem okolju 
- Nuditi otrokom kvaliteten in strokovni trenažni proces 
- Spodbujati otrokom zdrav način življenja  

OKVIRNI FINANČNI PLAN ZA LETO 2020

ODHODKI PRIHODKI

Plače/Honorarji 170.000 € Vadnine 127.000 €

Premije 16.000 € ZŠO 60.000 €

Žoge 4.000 € Sponzorji 60.000 €

Vzdrževanje igrišč 12.000 € Grosuplje Open 5.500 €

Računovodstvo 6.000 € Nogometna zveza 10.000 €

Priprave 39.000 € Donacije 25.000 €

Pranje 1.800 € Priprave 30.000 €

Sodniki 15.000 €

Elektrika in komunala 17.000 €

Nogometna zveza 1.300 €

Avtobusni prevozi 18.000 €

Hrana 7.000 €

Telovadnice-najem 6.500 €

Davki 2.000 €

SKUPAJ -315.600 € 317.500 €
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- Zagotoviti otrokom zabavo/igro preko nogometa 
 

12.3.2. Cilji mlajših selekcij U10 – U13: 

- Ustvarjati/utrjevati pripadnost klubu 

- Doseči prepoznavnost kluba po dobrem/strokovnem delu v širšem okolju 

- Nuditi otrokom kvaliteten in strokovni trenažni proces 

- Uspešno izvajati selekcijo glede na motorične in miselne sposobnosti otrok 

- Zagotoviti primeren trenažni proces znotraj A, B, C skupin 

- Zagotoviti najboljšim posameznikom individualno delo 

- Sodelovati na močnih mednarodnih turnirjih in prijateljskih tekmah v širši regiji 

12.3.3 Cilji U15 –  Člani 

Selekcije velikega nogometa imajo natančneje določene tekmovalne cilje, kot mlajše 

klubske selekcije. V tekmovalni sezoni 2019/2020 so cilji teh selekcij naslednji: 

- v vseh selekcijah bo glavna prioriteta kluba omogočiti priložnost za igro in 

dokazovanje čim večjemu številu igralcev iz domače nogometne šole; 

- posamezniki bodo skozi sezono dobili priložnost za igranje v višjih selekcijah, kar jim 

bo prineslo prepotrebne izkušnje na njihovi nogometni poti. 

 

Selekcija U15 

- uvrstitev v zgornji del prvenstvene lestvice v 1. SNL U15 Zahod. 

 

Selekciji U17 in U19 

- Za selekciji U-17 in U-19 je pomembneje, kot uvrstitev ene oziroma druge ekipe, da 

skušajo čim dlje ostati v igri za prvo mesto na skupni lestvici kadetov in mladincev. 

Nekako se pričakuje, da je za to potrebno uvrstiti se med prve tri ekipe v svoji ligi. 

 

Člani 

- Članska ekipa ima v novo ustanovljeni 3SNL zahod, ki je nastala z združitvijo 3 SNL 

zahod in 3 SNL center, cilj uvrstitev v zgornjo polovico prvenstvene lestvice.  

12.4 Komuniciranje z javnostjo  

Informiranje in komuniciranje z javnostjo predstavlja pomemben element kluba. 

Aktivnosti v letu 2020 nameravamo v večji meri nadaljevati v enakem obsegu kot v letu 

2019. Dodatno želimo narediti napredek v vsebini komuniciranih vsebin na Facebook 

strani ter oblikovati koncept novic, ki se objavlja na spletni strani kluba. Poleg ostalih že 

obstoječih medijev, kjer redno objavljamo novice, bomo v letu 2020 pričeli z objavami 

člankov tudi v časniku Slovenske novice.  

 

 

 

 


