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1 Uvodne besede 
 

V maju 2017 je bila na skupščini kluba izvoljena nova uprava za naslednji štiri letni 

mandat. Ni enostavno hoditi po poti uspeha predhodnikov. Člani novega upravnega 

odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije smo združili moči z željo po 

nadaljevanju uspešne zgodbe preteklih let in jo nadaljevati v naslednjih štirih letih.  

Vse pretekle izkušnje nam bodo prišle še kako prav, dragocena pa je tudi energija 

novih članov. Vodenja kluba smo se lotili z entuziazmom, zagnanostjo, dobro voljo in 

predvsem skupaj z vami, našimi člani.  

Želimo si čim več aktivnega udejstvovanja vseh igralk in igralcev, seveda ob 

nepogrešljivi podpori in sodelovanju staršev. Le klub, ki ga odlikujejo dobri 

medsebojni odnosi in športni ekipni duh je lahko zares uspešen klub.  

Poleg tega pa bi uvodne besede želel izkoristiti še za nekaj pomembnih iztočnic za 

razmišljanje, s katerimi smo se vodstvo in vsi ostali udeleženi v procesu vodenja in 

delovanja kluba dnevno, tedensko in mesečno belili glave in ki so tisti izzivi, s 

katerimi se bomo soočali tudi v letu 2018.  

 Klub je v času nove uprave pridobil pomemben obseg novih sponzorskih 

sredstev s katerimi smo si upali naše sanje po novih športnih dosežkih 

spremeniti v realne cilje. Na tej podlagi smo uspeli privabiti nekaj novih 

kvalitetnih igralcev in kar je še pomembneje, mnoge, ki bi sicer odšli v bolj 

perspektivne klube smo zadržali doma. Prav tako smo prvič v zgodovini kluba  

lahko članom zagotovili nagrade, ki temeljijo na tekmovalnih uspehih in 

prizadevnosti na treningih. Visoki športni cilji so v tem klubu torej postali 

dosegljivi.  

 Vsekakor se še kako zavedamo, da je osnova za dobro delovanje kluba 
izvedba kvalitetne nogometne šole, ki vzgaja domač perspektiven kader. Le to 
je osnova za pozicioniranje kluba v tekmovalnem smislu. Za to je potrebno 
zagotoviti ustrezne vadbene pogoje, predvsem obnovo malega nogometnega 
igrišča in pomožne vadbene površine na naravni travi. Prav tako je za uspeh 
pomembna ustrezna trenerska zasedba, ki deluje v duhu in v dobro kluba.  

 Za zagotavljanje ambicioznih ciljev in uvrščanja na višje nivoje tekmovanj pa je 
potrebno nadaljevati napore v smeri zagotavljanja dodatne klubske 
infrastrukture. Klubska stavba namreč ni primerna in onemogoča 
napredovanje članov v višje nivoje tekmovanj. Stavba prav tako ne zagotavlja 
minimalnih pogojev za normalno delovanje kluba in čimprejšnja rešitev tega 
problema je ena izmed naših osrednjih nalog. Takoj, ko bo občina uspela 
zagotoviti odkup zemljišča bo potreben ogromen napor in angažma, da se 
realizira izgradnja novega objekta. V tem oziru bo dobrodošla pomoč prav 
vsakega izmed članov kluba.  

Brez dvoma, da nam bo skupaj uspelo premagati še tako velike izzive in v veselem 

pričakovanju prihodnjih športnih uspehov vas lepo pozdravljam! 

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, ni davčni zavezanec 

Dejavnost R93.120 - Dejavnost športnih klubov 

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

Spletna stran www.nkbrinje.si  
Število članov 
31.12.2017 483 
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 

Polona Samec  
Članica, Upravno pravne zadeve, 
razpisi 

Rok Jesenko Član, Komuniciranje s članstvom 

Janez Kušlan  Član, Infrastruktura 

 

 

3.2 Nadzorni odbor 

 

Ime in priimek Funkcija / področje 

dr. Rok Čeferin Predsednik nadzornega odbora 

Dare Marinčič Član  

dr. Denis Čaleta Član 

 

 

3.3 Disciplinska komisija 
 

Ime in priimek Funkcija / področje 

Dejan Ljubenović Predsednik disciplinske komisije 

Brigita Pleško Član  

Lado Markovčič Član 
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4 Vizija, strategija in cilji kluba 
 

Nova 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. 

 
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 oziru. 

 Posebna skrb pri delu s talentiranimi igralci.  

 Krepitev delovanja kluba na osnovnih šolah v regiji s čimer bomo zagotovili 

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 namreč ključni del 

uspešnega kluba. So tisti člen, ki morajo skrbeti, da otroci vseh selekcij 

ustrezno trenirajo in napredujejo, kljub težavam, ki se pojavljajo v njihovem 

športnem in 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: 

 izgradnja nove stavbe s klubskimi prostori na trenutni lokaciji; 

 ureditev dodatne igralno-vadbene površine na lokaciji ob velikem igrišču z 

umetno travo; 

 prenova malega igrišča z umetno travo na lokaciji OŠ Brinje Grosuplje; 

 dograditvi drugih spremljajočih objektov, nujnih za uspešno delovanje 

kluba. 
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4.4 Zagotavljanje finančne stabilnosti kluba 

 Pridobitev glavnega ali več močnih sponzorjev NK Brinja Grosuplje iz 

lokalnega okolja ter več manjših, ki bodo omogočali delo v klubu in s tem 

tudi lažje financiranje tako strokovnega kadra kakor tudi dela ekip. 

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

dolgi rok ohranjala finančno stabilnost kluba. 

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

za potrebe izboljšanja infrastrukture ter krepitve in izobraževanja ter 

usposabljanja trenerskega kadra. 

 Zagotavljanje finančne discipline v oziru plačevanja članarin, vadnin, 

sponzorjev, donatorjev.  

 Izvajanje klubskih dejavnosti, iz katerih se za klub lahko zagotavlja dodatna 

finančna sredstva (N'kafe-klubski bife, turnirji Grosuplje open, Poletna 

nogometna šola). 

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

sodijo v okvir dejavnosti kluba. 

 

Družbeni cilji 

4.5 Klubska pripadnost in prepoznavnost kluba v lokalnem in širšem 

okolju 

 Vzpostavitev klubskega sklada za pomoč socialno šibkim pri njihovem 

udejstvovanju v športu. 

 Aktiviranje vseh članov v prostovoljnih akcijah, na turnirjih in drugih 

klubskih dogodkih (staršev, veteranov, članic,..). 

 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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5 Infrastruktura in druga klubska oprema 
 

V letu 2017 smo se trudili pri zagotavljanji vzdrževanja in urejanja obstoječe 

klubske infrastrukture, prav tako pa smo napore usmerjali v dogovore z Občino 

Grosuplje za uvrstitev nekaterih večjih projektov v občinske načrte za prihodnje 

leto.  

5.1 Malo igrišče z umetno travo 

Igrišče z malo umetno travo je že več let potrebno temeljite prenove. V 

sodelovanju z Občino Grosuplje-lastnikom objekta-smo v dogovorih, da igrišče v 

letu 2018 temeljito  prenovimo. Nova površina nam bo omogočila, da predvsem 

mlajšim selekcijam omogočimo kvaliteten in nemoten proces vadbe tekom celega 

leta. 

5.2 Dodatne vadbene površine 

V obdobju do leta 2019 imamo v načrtu izgradnjo dodatne vadbene površine z 

naravno travo. V  dogovoru z občino Grosuplje,  si  želimo v klubu zagotoviti 

pogoje, ki nam bodo omogočali nadaljnji razvoj kluba, ter nadaljevati z 

kakovostnim trenažnim procesom.   

5.3 Obstoječa infrastruktura 

Veliko igrišče z naravno travo je dobro vzdrževano, namakalni sistem deluje, 

potrebuje le redno vzdrževanje, kot je gnojenje, košnja in zatiranje plevelov. 

Na velikem igrišču z umetno travo je bil v letu 2017 narejen servis igrišča, ki je 

planiran tudi za leto 2018. Potrebno bo popraviti žičnato ograjo, ki se je na 

nekaterih deli poškodovala, kar je posledica velikih kupov snega, ki so nastali ob 

pluženju igrišča. 
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Klubski objekt je v nezavidljivem stanju, vendar ga je potrebno vzdrževati dokler 

ne bomo uspeli realizirati izgradnje 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 povezavi z umeščanjem tega objekta so odvisne tudi tribune ob 

igrišču, zato bodo le te ostale v obstoječem stanju in se bodo urejale bodisi skupaj 

z objektom bodisi po izgradnji le tega. V primeru zahtev po dodatnih garderobah in 

sanitarijah z uvrstitvijo selekcij v višji rang tekmovanja, pa bomo morali do 

izgradnje novega objekta problem reševati z mobilnimi garderobnimi in sanitarnimi 

kontejnerji. 

5.4 Drugo  

 V decembru 2017 je bil Nogometnemu klubu Brinje Grosuplje in Strelskemu 

društvu Grosuplje s strani občine in donatorja, podjetja Bossplast, v skrb 

predan avtomatski eksterni defibrilator. AED je prenosna elektronska 

naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo 

električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. AED 

je nameščen ob vhodu v klubsko stavbo. Gre za pomembno pridobitev, saj se 

na ožjem območju Športnega parka Brinje, Osnovne šole Brinje in sprehajalne 

poti ob Grosupeljščici dnevno nahaja zelo veliko športnikov, rekreativcev in 

sprehajalcev. Naprava je dostopna vse dni v letu, 24 ur dnevno. Naknadno je 

bilo v Osnovni šoli Brinje izvedeno tudi izobraževanje uporabe naprave AED. 
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 Vodstvo kluba je konec leta 2017 uspešno zaključilo sponzorski dogovor s 

pooblaščenim prodajalcem vozil Volkswagen, AC Kondor d.o.o. iz Ljubljane. 

Po dogovoru je Nogometni klub Brinje - Grosuplje od AC Kondor d.o.o. v 

uporabo prejel novo vozilo Volkswagen Caddy. Po skoraj letu dni od okvare 

starega klubskega kombija, bo klubu znova na voljo vozilo, ki bo olajšalo delo. 

 

 Za sezono 2017/2018 je klub sklenil »pogodbo o sodelovanju dobave športne 

opreme« z italijanskim proizvajalcem Errea in slovenskim podjetjem Žolna 

Šport. Errea je na željo kluba v ponudbo vključila artikle kvalitetnejših 

materialov, višjega tekmovalnega razreda v prepoznavnih klubskih barvah 

Poslujemo direktno grosistom za Slovenijo, kar nam omogoča izredno 

konkurenčne cene in zelo kakovostne proizvode. Izdelki so opremljeni s 

prepoznavnimi znaki kluba. 

Izdelavo klubskega dresa smo zaupali slovenskemu proizvajalcu, podjetju 

Žolna Šport. Dres je klubsko personaliziran, izdelan iz vrhunskega hidrofilno-

tehničnega poliestra, ki odlično odvaja pot in je hitro sušljiv. 

 

 V klubu je redno poskrbljeno za nakup potrebnih rekvizitov in opreme za 

treninge, kot so žoge, markirke, stožci, bidoni, pod.  

6 Sponzorstva in marketing 
 

6.1 Sponzorji v letu 2017 
 

Pridobivanje sponzorjev za zagotavljanje nemotenega dela kluba je ena bistvenih 
nalog upravnega odbora. V drugi polovici leta 2017, takoj po začetku mandata smo 
se z vso resnostjo lotili pogovorov s potencialnimi novimi sponzorji, ki nam bodo 
pomagali pri uresničitvi ambiciozno zastavljenih ciljev. S pridobljenimi sredstvi bomo 
v naslednjih letih še okrepili delo v nogometni šoli, del sredstev pa bomo namenili 
obnovi in širitvi športne infrastrukture. 
 
Ključni sponzorji v letu 2017 so bili: 

 Občina Grosuplje 

 GH Holding 

 T-2 

 Pekarna Pečjak 

 Energetika Ljubljana  

 Slovenske železnice 

 CGP 

 Logo 

 AC Kondor 

http://www.ackondor.si/
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 Benussi 

 Pizzerija Kovačija, Grosuplje 

 Mesarstvo Blatnik 

 Marex 

 Winterhalter 

 GP Condo 

 AGM Javornik 

 Boštjan Pavli s.p. 

 Smartis 

 Zrim-Ko 

 Jerovšek  

 Tapro 

 Urni 

 Mandoras 

 Ekocon 
 

 
K sodelovanju smo uspeli pritegniti tudi precej 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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6.2 Marketing:  oglaševanje in pojavljanje kluba v medijih 

 

V letu 2017 smo intenzivno sodelovali in bili prisotni v naslednji medijih: 

 

 Radio Zeleni Val 

 Grosupeljski odmevi 

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

 spletna stran www.nkbrinje.si v okviru le te pa tudi spletna trgovina NK'UP 

 Instagram profil nkbrinjegrosuplje  

 https://twitter.com/nkbrinje 

 

Na pričetku šolskega leta 2017/2018 se je začelo z aktivnim oglaševanjem in 

promoviranjem nogometa in vabljenju k vpisu novih članov v klub. Objava se je vršila 

z oglasi na radiu Zeleni Val, z razdeljevanjem letakov in obešanjem plakatov v 

Občini Grosuplje. Takšna promocija je prinesla pozitivne rezultate, in sicer smo s 

pričetkom nove sezone pridobili številne nove člane. 

 

V občinskem glasilu Grosupeljski odmevi so bile redno objavljane vse športne novice, 

s čimer je bilo poskrbljeno za prepoznavnost in promocijo nogometnega kluba v 

občini. Tako smo s člankom obeležili vsakoletni turnir Grosuplje open in turnir 

nogometnih krožkov, katerega organiziramo štirikrat letno.  

 

Nogometni klub Brinje Grosuplje ima od jeseni 2017 prenovljeno spletno stran na 

kateri je mogoče hitro in pregledno dostopati do vseh potrebnih informacij. V okviru 

spletne strani deluje tudi spletna trgovina NK'UP, v kateri je mogoče naročati 

klubsko opremo ter navijaške rekvizite.  

 

Klub vzdržuje tudi svojo Facebook stran in Instagram profil, kjer se sproti 

objavljajo poročila in slike ter video material vseh aktivnosti, ki jih izvajamo v NK 

Brinje Grosuplje. Na takšen način je o nogometnem dogajanju obveščena širša 

javnost, predvsem mladina, tudi izven občine Grosuplje. V naslednjih letih 

nameravamo to področje promocije kluba še okrepiti. Dobro vodena promocija 

namreč krepi ugled kluba v javnosti ter poskrbi za hiter prenos informacij 

zainteresirani javnosti, naši publiki in navijačem, hkrati pa predstavlja pomemben 

element pri pridobivanju novih sponzorjev. 

 

Novost pri promociji članskih tekem NK Brinja Grosuplje je bila storjena tudi v 

okviru domačih članskih tekem. Upravni odbor kluba se je, v skladu s primerljivo 

prakso v drugih klubih odločil, da bo pričel zaračunavati simbolično vstopnino za 

ogled članskih tekem. Da pa le to za obiskovalce ne bi pomenil le strošek smo 

pristopili k izdelavni letakov za posamezno tekmo, na kateri sta predstavljena oba 

http://www.facebook.com/nkbrinje.grosuplje/
http://www.nkbrinje.si/
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kluba in igralci. Na tak način poskrbimo za informiranost in obveščenost gledalcev o 

klubu in ligi, v kateri tekmuje naša članska ekipa. 

 

 

Prav tako smo objavljali rezultate članskih ter mladinskih in kadetskih tekem na radiu 

Zeleni Val, vsi rezultati pa so bili vzporedno objavljeni tudi na spletni strani radia 

Zeleni Val.  
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7 Športni del (jesenski del sezone 2017/2018) 

7.1 Trenerska ekipa 
 

Ime in priimek Funkcija / področje 

Janez Kovačič 
U13B (letnika 2005 in 2006) 
U15 (letnika 2003 in 2004)   
Vodja U10-U13 

Janez Ferk 
U19 (letnika 1999 in 2000) - jesen 
U11A (letnik 2007) -  jesen 

Goran Marković  

Člani – jesen 
U19 (letnika 1999 in 2000) - pomlad 
U15A (letnika 2003 in 2004) 
Strokovni vodja - VMP 

Borut Antončič 
U17 (letnika 2001 in 2002) 
 

Erik Marinšek U15B (letnika 2003 in 2004) 
U10A (letnik 2008) – pomlad 
Vodja U6-U9 

Borut Kolarič U7 (letnik 2011), Dekleta 

Primož Rozina 
U13C (letnika 2005 in 2006) 
 

Matej Drobnič U10A (letnik 2008) - jesen 
U8 (letnik 2010) - jesen 

Hari Handukić Vratarji 

Klemen Frangeš  
U13A (letnika 2005 in 2006) 
U9 (letnik 2009) 

Erik Merdanović U11A (letnik 2007) - pomlad 

Saša Tekić 
U13B (letnika 2005 in 2006) – jesen 
U8 (letnik 2010) – pomlad 
U10B (letnik 2008) 

Goran Stanković Člani – pomlad 

Monika Boh 
U6 (letnika 2012 in 2013) 
U11(letnik 2007) 

Luka Matul Pomočnik U9 

Urban Pirnat Pomočnik U7 

Vojko Kerčmar Pomočnik U8 
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7.1 Selekcije 

 ČLANI: V sezoni 2017/2018 je bilo delovanje članske ekipe postavljeno na višji 
nivo. Ekipa tekmuje v 3. SNL center  in po 16. krogih z 10 zmagami, 2 remijema in 
4 porazi zaseda 3. mesto med 14 ekipami. V obeh prestopnih rokih se je ekipa 
dopolnjevala in krepila. Odigrane so bile mednarodne prijateljske tekme (HNK 
Rijeka, NK Lokomotiva, reprezentanca U19 ZAE...) in organizirane zimske 
priprave v Umagu. Veliko je bilo storjenega pri organizaciji domačih tekem; 
pobiranje vstopnine, izdajanje letaka pred tekmo in ostale aktivnosti.  

 

 

 MLADINCI U-19: Ekipa drugo sezono zapored tekmuje v 2. SML zahod in po 17. 
krogih s 15 zmagami in po 1 remijem in porazom zaseda 1. mesto med 10 
ekipami. V obeh prestopnih rokih se je ekipa dopolnjevala. Organizirane so bile 
zimske priprave v Umagu. 
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 KADETI U-17: Ekipa drugo sezono zapored tekmuje v 2. SML zahod in po 17. 
krogih z 12 zmagami,  2 remijema in 3 porazi zaseda 1. mesto med 10 ekipami. 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 
drugo sezono zapored tekmuje v 1. SNL U15 zahod, ki jo sestavlja 14 ekip. Ekipa 
U15 B pa tekmuje v 2. MNZ ligi starejših dečkov. Po 18 krogih A ekipa zaseda 7 
mesto na prvenstveni lestvici med 14 ekipami, B ekipa pa 5. mesto med 12 
ekipami.  

 

 



 
 

 
18 

 

 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 6. mesto. Ekipa 
U13B tekmuje v 2. MNZ ligi mlajših 
dečkov, katero sestavlja 12 ekip. 
Odigrali so 12 prvenstvenih tekem ter 
trenutno zasedajo 10. mesto. Ekipa 
U13C tekmuje v 4. MNZ ligi mlajših 
dečkov, katero sestavlja 14 ekip. Po 
11 prvenstvenih tekmah  trenutno 
zasedajo 9. mesto.  V zimskem 
obdobju sta ekipi U13A in U13B 
tekmovali v internem tekmovanju 
»Ligakogabriga«, v katerem sodelujejo 
klubi iz celotne Slovenije, fantje pa se 
spoznavajo z velikim nogometom. 
Ekipa U13C pa je sodelovala v zimski 
ligi v organizaciji NK Ivančna Gorica. 

 

 

 

 

 

 

 CICIBANI U11: Selekcijo sestavlja 32 igralcev in igralk. V jesenskem delu lige so 
odigrali 7 prvenstvenih tekem, skozi celotno sezono pa sodelujejo tudi v 
tekmovanju »Mini masters« v katerem sodelujejo klubi iz celotne  Slovenije. 
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 CICIBANI U10 Selekcijo sestavlja 35 igralcev. V jesenskem delu lige so odigrali 7 
prvenstvenih tekem, skozi celotno sezono pa sodelujejo tudi v tekmovanju »Mini 
masters« v katerem sodelujejo klubi iz celotne Slovenije. 

 

 

 CICIBANI U9: selekcijo sestavlja 25 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.  
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 CICIBANI U8: selekcijo sestavlja 30 fantov. Tekmujejo po turnirskem sistemu. Do 
sedaj so odigrali 4 prvenstvene turnirje.   

 

 

 CICIBANI U7: selekcijo sestavlja 20 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 
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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). 

 

7.2 Nogometni krožki 

 Za fante do šestega leta starosti je v tekoči sezoni v dvorani PIL pod vodstvom 
Boh Monike organizirana vadba z osnovami nogometne igre in ostalimi elementi 
motoričnih vaj za najmlajše. To skupino trenutno obiskuje 26 fantov. 

 Za učence prve triade osnovne šole organiziramo nogometne krožke v osnovnih 
šolah Brinje, Št. Jurij, Šmarje-Sap, Škofljica, Žalna, Luis Adamič, katere obiskuje 
skupaj 180 otrok.  

 

 

7.3 Organizirane rekreativne vadbene skupine 

 

V klubu delujejo tudi tri organizirane rekreacijske vadbene skupine, in sicer: 

 Dekleta: treninge obiskuje skupaj 19 deklet, ki tekmujejo v rekreativni ligi 
»Pro Tom«. Liga poleg 1. SŽNL predstavlja edino organizirano ligaško 
tekmovanje v okviru katere se igra tudi pokalno tekmovanje. V letu 
2016/2017 je ekipa NK Brinja Grosuplje (Borke) zasedla četrto mesto.  
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V letu smo 2017 smo v NK Brinje Grosuplje gostili zaključek lige, ki se ga je 
udeležil tudi Predsednik NZS, g Radenko Mijatović.  
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 Mlajši veterani: rekreacijo obiskuje skupaj 20 moških 

 

 Starejši veterani: rekreacijo obiskuje skupaj 25 moških. 

 

 

 

7.4 Povzetek aktivnosti športnega dela ekipe v letu 2017 

 
 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. 

 
  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.  
 

 PRIREDITEV GROSUPLJE V JESENI  
Sodelovali smo na prireditvi in predstavljali klub. 
 

  PREDSTAVITEV PO ŠOLAH 
 Po šolah smo nalepili predstavitvene plakate in podelili brošure. 
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 IZVEDEN POPIS IN NAROČILO OPREME 
Za potrebe dela v okviru selekcij smo izvedli popis potrebne opreme, 
rekvizitov, žog, markirk, ipd. 
 

 IZOBRAŽEVANJE TRENERJEV 

Trenerji so se udeležili licenčnih seminarjev. V novembru 2017 je del 

strokovnega štaba nogometnega kluba Brinje Grosuplje obiskal novi vadbeni center 

FC BAYERN CAMPUS. 

 
 ORGANIZACIJSKE REŠITVE DELA V ZIMSKI SEZONI 

Ureditev terminov in lokacij zimskih treningov v dvoranah. 

 
 ORGANIZACIJA ZIMSKIH PRIPRAV.  

Za vse predvidene selekcije smo organizirali termine, spremstvo, prevoz. Za 
mlajše selekcije smo izvedli tudi sestanke s starši.  
 

 IZDELAVA STRATEGIJE IN CILJEV ŠPORTNO – STROKOVNEGA DELA 
NK BRINJE - GROSUPLJE  
 

 GROBA PRIPRAVA NA SEZONO 2018/ 2019 
Morebitna uvrstitev selekcij U17 in U19 v 1. SNL SML/SKL 
 

 PRIDOBITEV DODATNEGA TRENERSKEGA KADRA IN 
REORGANIZACIJA TRENERJEV PO SELEKCIJAH 
 

 PRIPRAVA NA ORGANIZACIJO TURNIRJA GROSUPLJE OPEN 2018  
Določitev datumov turnirjev, selekcij za katere bo turnir organiziran in sistema 
tekmovanja posamezne selekcije. 

 

8 Sodelovanje s starši  
 

Predstavniki staršev po potrebi obravnavajo naslednja organizacijska vprašanja, ki so 
povezana z delovanjem šole, višino vadnine, potrebno opremo nogometašev, 
vprašanji prevoza in vsa druga vprašanja, ki vplivajo na vzgojo otrok. Smo odprti za 
vse sugestije staršev, ki jih lahko starši posredujejo vodstvu kluba ali kateremukoli 
predstavnikov v svetu starše. 
 
Predstavnik staršev je član Upravnega odbora in organizira sestanke s predstavniki 
staršev po posameznih selekcijah. 
 
Na sestankih s starši za vsako selekcijo so bile obravnavane naslednjime teme: 

 Predstavitev dela Upravnega odbora. 
 Izbor predstavnika staršev po selekcijah (za vsako selekcijo dva). 
 Dogovor o ureditvi kontaktov (elektronska pošta in telefonske številke). 
 Izbor zapisnikarjev po posameznih selekcijah za domače tekme v okviru MNZ 

in NZS. 
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 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, U-12 in U-13). 
 Obsvetilo o poletnem taboru in začetku sezone 2017/2018. 

 
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 je potrebno organizirati sestanek ekip s starši. 
 Trenerji so dolžni aktivno komunicirati s starši (zdravstveni problemi otrok, 

socialne razmere, šolski problemi...). 

 

9 Drugo društveno delovanje 
 

V Septembru 2017 je v okviru NK Brinje grosuplje potekala akcija ”Kdo ne bi imel v 
svoji lasti reprezentačni dres najboljšega slovenskega nogometnega vratarja 
Jana Oblaka?” Za vse člane Nogometnega kluba Brinje-Grosuplje smo pripravili 
nagradno igro, ki je stimulirala in aktiviala najmlajše klubske člane k pošiljanju 
fotografij z nogometni motivom hkrati pa smo na ta način pritegnili veliko število 
gledalcev na člansko tekmo. Dres je namreč prejel tisti izžrebanec izmed vseh 
pošiljateljev, ki je bil ob žrebanju prisoten na klubski članski tekmi in lastnoročno 
prevzel nagrado.  
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10 Finančno poročilo 

10.1 Izkaz finančnega stanja 

Postavka 
Znesek   

2017 2016 Indeks 

1. Prihodki od dejavnosti        250.365    
    

213.762    
117,1% 

a) 
dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 

      

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev           51.218    
      

46.435    
110,3% 

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov       

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb           14.320    
      

12.310    
116,3% 

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov       

e) članarine in prispevki članov        148.909    
    

129.829    
114,7% 

f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov           29.718    
      

20.192    
147,2% 

g) ostali prihodki od dejavnosti             6.200    
         

4.996    
124,1% 

2. 
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

      

3. 
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

      

4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve       

5. Donosi od dejavnosti        105.070    
      

85.354    
123,1% 

6. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga           70.806    
      

56.494    
125,3% 

a) nabavna vrednost nabavljenega materiala in trgovskega blaga           70.806    
      

56.494    
125,3% 

b) povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga       

c) zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga       

7. Stroški storitev        273.299    
    

232.667    
117,5% 

8. Stroški dela                 942        

9. Dotacije drugim pravnim osebam       

10. Odpisi vrednosti             6.254    
         

4.812    
130,0% 

11. Drugi odhodki iz dejavnosti       

11. a) Skupaj odhodki iz dejavnosti       

12. Finančni prihodki                     0    
                 

1    
  

13. Finančni odhodki                   23        

14. Drugi prihodki                 790    
            

539    
146,4% 

15. Drugi odhodki                 172                81,6% 
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211    

16. Davek od dohodkov             3.066    
         

1.331    
230,3% 

17. Odloženi davki       

18. Čisti presežek dohodkov             1.663    
         

4.141    
40,2% 

19. Čisti presežek odhodkov       

20. 
Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz 
presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij 

      

  
*Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (na dve decimalki) 

      

  **Število mesecev poslovanja 12 12   

 

10.2 Izkaz poslovnega izida 

Postavka 
Znesek   

2017 2016 Indeks 

1. Prihodki od dejavnosti 
       

250.365    
        

213.762    
117,1% 

a) 
dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 

      

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 
          

51.218    
          

46.435    
110,3% 

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov       

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 
          

14.320    
          

12.310    
116,3% 

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov       

e) članarine in prispevki članov 
       

148.909    
        

129.829    
114,7% 

f) 
prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 
proizvodov 

          
29.718    

          
20.192    

147,2% 

g) ostali prihodki od dejavnosti 
            

6.200    
             

4.996    
124,1% 

2. 
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

      

3. 
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

      

4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve       

5. Donosi od dejavnosti 
       

105.070    
          

85.354    
123,1% 

6. 
Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega 
blaga 

          
70.806    

          
56.494    

125,3% 

a) 
nabavna vrednost nabavljenega materiala in trgovskega 
blaga 

          
70.806    

          
56.494    

125,3% 

b) povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga       

c) zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga       

7. Stroški storitev 
       

273.299    
        

232.667    
117,5% 
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8. Stroški dela 
                

942    
    

9. Dotacije drugim pravnim osebam       

10. Odpisi vrednosti 
            

6.254    
             

4.812    
130,0% 

11. Drugi odhodki iz dejavnosti       

11. a) Skupaj odhodki iz dejavnosti       

12. Finančni prihodki 
                    

0    
                     

1    
  

13. Finančni odhodki 
                  

23    
    

14. Drugi prihodki 
                

790    
                

539    
146,4% 

15. Drugi odhodki 
                

172    
                

211    
81,6% 

16. Davek od dohodkov 
            

3.066    
             

1.331    
230,3% 

17. Odloženi davki       

18. Čisti presežek dohodkov 
            

1.663    
             

4.141    
40,2% 

19. Čisti presežek odhodkov       

20. 
Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz 
presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij 

      

  
*Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (na dve decimalki) 

      

  **Število mesecev poslovanja 12 12   

 

10.3 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. 

10.3.1 Dolgoročna in kratkoročna sredstva 

Dolgoročna sredstva v višini 16.056 EUR se nanašajo na amortizirana osnovna 
sredstva. V primerjavi z letom 2016 so se zmanjšala za znesek obračunane 
amortizacije. 
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Kratkoročna sredstva v višini 39.305 EUR se nanašajo na kratkoročne poslovne 
terjatve, zaloge in denarna sredstva. Povečanje v primerjavi z letom 2016 se nanaša 
na rast kratkoročnih poslovnih terjatev, ki znašajo 24.561 EUR.  

10.3.2 Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne poslovne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz naslova rednega 
delovanja.  

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 2018. 

10.3.3 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. 
 

10.3.4 Prihodki iz dejavnosti 

 

V letu 2017 je klub ustvaril 355 tisoč EUR prihodkov iz poslovanja, kar predstavlja 
21% povečanje v primerjavi z letom 2016. Prihodki se nanašajo na prispevke članov, 
članarin, donacij in sponzorstev 
 

 
 

 
 

15% 

4% 

42% 
8% 

31% 

Struktura prihodkov  
 

Dotacije iz proračunskih in drugih 
javnih sredstev 

Donacije drugih pravnih in fizičnih 
oseb 

Članarine in prispevki članov 

Prihodki od bifeja 

Ostali prihodki od dejavnosti 
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10.3.5 Odhodki iz dejavnosti 

 
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. 
 

Pregled stroškov po naravnih vrstah v letu 2017 v primerjavi z letom 2016: 
 

Postavke za pregled stroškov 2017 2016 

Stroški pomožnega materiala                 773                207    

Stroški energije           17.466             7.505    

Stroški nadomestnih delov za vzdrževanje objektov     

Odpis drobnega inventarja, embalaže                 555                791    

Stroški pisarniškega materiala                 624                923    

Športni rekviziti             3.817             4.543    

Material za urejanje okolice in igrišča             3.220          11.405    

Ostali stroški materiala - hrana in pijača za tekmovalce, športna oblačila           28.802          18.484    

STROŠKI MATERIALA           55.257          43.859    

Stroški transportnih storitev (prevozi)           20.413          18.429    

Najem opreme in telovadnice           23.594          16.155    

Povračila stroškov trenerjem in trenerji licence        148.472        119.520    

Stroški intelektualnih storitev           15.821          17.903    

Stroški plačilnega prometa in zavarovanj                 977             2.516    

Stroški priprav           31.896          23.846    

Stroški sodnik           16.430          14.418    

Stroški prijavnin, kazni             7.555             7.101    

Stroški pranja in čiščenja             2.079             2.339    

Stroški poštnih storitev             1.750             1.537    

Stroški drugih storitev              5.341             3.909    

STROŠKI STORITEV        274.330        227.671    

Amortizacija             5.108             4.812    

STROŠKI AMORTIZACIJE             5.108             4.812    

STROŠKI SKUPAJ        334.694        276.342    

 
Stroški energije so porasli zaradi porabe elektrike za razsvetljavo igrišča z umetno 
travo. Stroški priprav so se povečali zaradi večjega števila selekcij, ki odhajajo na 
priprave. S tem je povezano tudi povečanje stroškov trenerjev.  
 

10.3.6 Dobiček iz poslovanja 

 

V letu 2017 je klub ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.729 EUR. Po 

plačilu 3.065 EUR davka je ostalo 1.663 EUR čistega presežka prihodkov nad 

odhodki. 


