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1 UVOD 
 

Koledarsko leto 2018 je bilo za klub posebno leto, saj smo obeležili zavidljivo obletnico 

delovanja kluba – 70. let. V ta namen smo pripravili veliko prireditev, ter izdali tudi knjigo o 

zgodovini kluba. 

V sezoni 2017/2018 je članska ekipa sezono končala zelo uspešno. S končno uvrstitvijo na 4. 

mestu PLTS, smo se uvrstili v evropska tekmovanja, kjer smo po drugem krogu proti FCSB iz 

Romunije  končali svojo pot.  

V letu 2018 smo tudi uspešno kadrovali. Med drugim nam je uspel tudi veliki met z prodajo 

Jako Bijola v CSKA Moskva. Ponosni smo, da smo klub povezali z lokalnim okoljem, ter ga 

skozi dobro delo nogometne šole približali prebivalcev Šaleške doline. Kljub slabšim 

rezultatom v jesenskem delu leta, je leto 2018 eno uspešnejših za klub. NK Rudar Velenje ob 

koncu leta nima finančnih zaostalih obveznosti, predvsem pa veseli rast kvalitetnega dela 

nogometne šole. Primarni cilj je delo z mladimi nogometaši; nenazadnje imajo kar štirje 

igralci ekipe U19 že sklenjeno profesionalno pogodbo z klubom. 
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2 OSNOVNI PODATKI O DRUŠTVU 
 

NK Rudar Velenje 

Cesta na jezero 7 

3320 Velenje  

 

Telefon                                                   :   00386 3 8919013 

e-mail     :  info@nkrudarvelenje.com 

       nogometnasola@nkrudarvelenje.com  

web     :  www.nkrudarvelenje.com  

 

Matična številka   :  5211018000 

davčna številka    : SI29963621 

pravna oblika    : društvo  

vpis v register    : odločba št. 024-029/75, z dne 11.2.1998 

Status     : društvo 

TRR     :  6100 0001 9782 915 Delavska Hranilnica 

 

Poslovno obdobje 

Poslovno obdobje je enako koledarskemu letu.  

Podatki o zaposlenih 

V letu 2018 je klub imel 69 aktivno delujočih oseb. Od tega je ena oseba zaposlena za 

nedoločen čas, ostali (direktor, trenerji in igralci) imajo status samostojnega podjetnika in 

igralci vpis v razvid poklicnih športnikov. Sodniki prejemajo plačilo preko podjemnih pogodb, 

nekateri preko študentske napotnice.  

  

mailto:info@nkrudarvelenje.com
mailto:nogometnasola@nkrudarvelenje.com
http://www.nkrudarvelenje.com/
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3 ORGANIZIRANOST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiziranost klubskih služb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NK RUDAR 

VELENJE 

Članska ekipa Športna trgovina 

PREDSEDNIK IN UPRAVNI ODBOR 

DIREKTOR 

Nogometna šola 

SEKRETAR VODJA NŠ 

ČLANSKI TRENERJI TRENERJI NŠ 

PR 

SKUPŠČINA 



6 
 

4 LETNO POROČILO DRUŠTVA 
 

Splošno 
 

Nogometni klub Rudar Velenje je v letu 2018 deloval v skladu s temeljnim poslanstvom 

društva, določenimi v statutu in ostalimi cilji ter aktivnostmi zadanimi za leto 2018.  
 

Članska ekipa  
 

Članska ekipa Nogometnega kluba Rudar Velenje je pričela s treningi po Individualnem 

programu kondicijskega (Nace Janežič) in članskega trenerja (Marijan Pušnik) že 8. januarja 

2018, nato pa smo se vsi skupaj zbrali 15. januarja 2018. 

Strokovni štab je ostal isti kot v prejšnji sezoni 2017, se pravi glavni trener in vodja strokovnega 

štaba Marijan Pušnik, prva pomočnika oz. sodelavca zadolžena za TE/TA in Analize: Almir 

Sulejmanović in Žiga Kljajič, kondicijski trener Nace Janežič, trener vratarjev Milko Verboten in 

doktor ekipe dr. Franci Vindišar z dvema fizioterapevtoma Alme Muharemović in Vid Vauh.  

Igralski kader smo dodatno okrepili, saj je kar nekaj igralcev odšlo, na drugi strani pa še 

trenutno iz mladinskega kadra ni bilo ustreznih in dovolj kvalitetnih fantov, ki bi že lahko 

zaigrali v 1.SNL. 

Priprave smo začeli z 24 igralci in 3 vratarji, temu pa pridodali tudi najboljše štiri igralce iz 

mladinske ekipe. 

Večji del priprav smo opravili v Velenju na igrišču z umetno travo (ostala naša igrišča so bila 

zasnežena, ali zamrznjena); odšli pa smo za 5 dni tudi v Umag, kjer so bili boljši pogoji za 

pripravo na drugi del sezone 2017/18. Po dobrem jesenskem delu sezone 2017 je tudi v 

spomladanskem delu sezone moštvo nizalo dobre predstave, ter osvojilo na koncu 4. mesto, 

ki je pomenilo nastop tudi v Evropskih pokalih. To je bila za klub velika športna in tudi finančna 

vzpodbuda, ter motivacija za nadaljnje delo. 

Poleg tega smo uspeli dobro plasirati tudi tri igralce v druge klube v tujino (Vuklišević Damjan, 

Mary John, Bijol Jaka) in tudi s tem dodatno pomagati k klubskemu proračunu. 

Ne glede na veliko boljšo finančno situacijo kot v prejšnji sezoni, pa moštvo vseeno nismo 

mogli kaj prida okrepiti ali dvigniti proračun za člansko ekipo na višji nivo. Zaradi tega tudi ni 

bilo veliko novih prihodov igralcev. 

Poletne priprave na jesenski del sezone 2018/19 smo opravili v Velenju, z začetkom že 13. 

junija 2018. Igranje v Evropi in državnem prvenstvu je bilo za nas na eni strani velika čast in 

privilegij, na drugi strani pa smo temu plačali davek v državnem prvenstvu, saj fantje niso 

dobro zdržali tega ritma igranja sreda – sobota. 
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Zaradi tega rezultati članske ekipe v jesenskem delu sezone 2018 niso bili tisti pričakovani, v 

prvi polovici tabele, ampak je moštvo naredilo preveč napak in prejelo preveliko število 

zadetkov, ter posledično s tem osvojilo komaj 18. točk in zasedlo 8. mesto na lestvici 1.SNL. 

Skozi celotno tekmovalno sezono 2017/2018 ter celoten prvi del sezone 2018/2019 so 

priložnosti za dokazovanje dobivali in jih tudi dobro izkoriščali mladi nogometaši, v bodoče pa 

pričakujemo tudi še večje število lastnega kadra iz naše mladinske ekipe. 

 

Nogometna šola NK Rudar Velenje 
 

Dolgoročnost in strokovno delo je bilo osnovno vodilo pri oblikovanju mladinskega programa 

za tekmovalne sezone 2017 – 2021.  

Pri izvajanju mladinskega programa v predhodnih obdobjih (obdobje 2006-2010,  

2011-2015, 2012-2016) je bilo veliko sprememb pri vodenju nogometne šole, posledica 

katerih so bile tudi vsakoletne spremembe v delovanju in organiziranosti kluba. V letu 2017 

je bilo potrebno povsem spremeniti shemo NŠ in začrtati nove smernice v delovanju. 

Nastopilo je veliko sprememb v trenerski shemi in odločili smo se, da dodamo še veliko 

vsebin v razvoj igralca NŠ. Poteze, ki smo jih naredili v preteklih dveh letih so pričele kazati 

pozitivne rezultate na več področjih. 

Analizirali smo stanje, dobre stvari smo obdržali in še nadgradili, določene segmente 

delovanja kluba pa izboljšali in dopolnili ali pa postavili na novo. Na vseh področjih dela smo 

dvignili kriterije na višji nivo. Delo v mlajših kategorijah v preteklih sezonah je bilo slabo in se 

bodo še nekaj let poznale »luknje«, saj je določen igralski kader slabo selekcioniran ali slabo 

treniran in je nujno potrebno zapolniti in z veliko dela zapreti. Način dela pa nadgraditi in 

vsebine bolj povezati in osmisliti. Po velikih spremembah v trenerskem kadru je cilj, da 

trenerski team ostane nekaj časa skupaj in ga le dopolnjujemo glede na potrebe, ko se 

formirajo nove trenažne skupine. Vse to je zahtevalo seveda novo organiziranost kluba ter 

bolj dolgoročno usmerjenost za dosego konkretno zastavljenih ciljev.  

  

V letu 2018 smo v našo nogometno šolo v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije vključili 

program Nogometni vrtec, Nogometni vrtec je novost, ki je zaživela z začetkom šolskega leta, 

program pa je namenjen otrokom starosti 4 in 5 let (fantom in deklicam) ter je za vse otroke 

brezplačen. Namen Nogometnega vrtca je, da se najmlajši skozi nogomet spoznajo z igralno 

in gibalno aktivnostjo, saj sta za otroke zelo pomembna. V prvem letu je pri podpori in 

zagotavljanju kadra in opreme pomagal NZS. Program je zelo dobro sprejet in se bo v 

naslednji sezoni širil na dodatne enote. 

  

Naša VIZIJA je, da postanemo eden vodilnih slovenskih prvoligašev, ki bo imel večino 

igralskega kadra iz naše nogometne šole, posledično igralce, ki bodo tržno zanimivi. To bomo 

dosegli z natančno načrtovanim delom in skupnimi cilji, za uresničitev katerih bomo vsi 

prevzeli odgovornost ter se zavezali  in delovali v interesu kluba.   

  

POSLANSTVO je večplastno:  
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a. sistematična vzgoja, učenje, treniranje in izobraževanje mladih nogometašev in nujno 

ob tem, da skrbimo za vzgojo staršev in razumevanje osnov procesa in načina 

komunikacije ob igrišču in na sestankih,   

b. otroški nogomet – mali nogomet kot sestavina dolgoročnega izobraževanja. Označili 

smo ga kot Krtkove NŠ,  

c. osnovno usposabljanje, temeljni trening in kondicijski – storilnostni trening,   

d. tekmovalni trening (igra na rezultat)  

e. izobraževanje trenerskega kadra.   

  

CILJI so vodilo delovanja kluba ter osnova načrtovanja vseh aktivnosti, s katerimi bomo 

uresničili opredeljene cilje. Njihova določitev je zato izredno odgovorna naloga, saj pomeni 

začetek vseh aktivnosti.   

   

Naši cilj in koncept dela so vezani na mednarodne tendence v nogometu, osnova pa je 

VZGOJA, UČENJE, TRENIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE MLADIH LJUDI (NOGOMETAŠEV) V 

OKVIRU ŠPORTNIH IN SOCIALNIH VIDIKOV. Tukaj imamo točen koncept dela, perspektivne 

plane in vsebino treninga oziroma vzgoje ter izobraževanja nogometašev. Prvo izhodišče so 

tri staroste skupine. Prva skupina od 5 do 10 let, ki imajo osnovni trening, 11 do 14 let 

graditveni trening in 15 do 19 storilnosti trening. Izhajamo iz igre – igranje sodobnega 

nogometa, kar je naša IGRALSKA FILOZOFIJA. Na tem temelji izobraževanje in učenje 

nogometa, navduševanje za to športno panogo in šport nasploh ter v nadaljevanju vzgoja 

celostne osebnosti skozi šport in izoblikovanje "PRAVEGA ŠPORTNIKA – OSEBNOSTI 

NOGOMETAŠA", ki se bo naučil tekmovati in zmagovati v duhu fairplaya. Vse to upoštevamo 

pri SELEKCIJI MLADIH NOGOMETAŠEV, ki je seveda odvisna od igralčevega potenciala. 

Vendar je pri tem najpomembnejše dobro kadrovanje in predvidevanje možnosti 

napredovanja. Pri selekcioniranju sledimo naslednjim trem točkam:  

1. Potrebno je izbrati ustrezno OSEBNOST.  

2. Poiskati ali izoblikovati ustrezen KARAKTER.  

3. Najti ustrezne »naravne talente« s pravimi motoričnimi sposobnostmi in nogometnim 

znanjem.  

  

V klubu smo se trudili, da so cilji postavljeni realno in s tem uresničljivi, da so jasno definirani 

in merljivi, njihovo doseganje pa je časovno opredeljeno. Glavnim ciljem smo dodali delne, 

lažje uresničljive cilje, katerih namen je preverjati učinke našega dela ter vrednotiti trenutno 

uspešnost doseganja predvidenega načrta.  
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a) CILJI KLUBA: Usposobiti čim več mladih nogometašev za potrebe članskega moštva kluba 

in to tehnično, taktično in kondicijsko in nenazadnje tudi osebnostno.  

b) CILJI MLADINSKEGA PROGRAMA NŠ NK Rudar Velenje  

 PREPOZNAVNOST NOGOMETNE ŠOLE NA VSEH PODROČJIH   

 MNOŽIČNOST (večje število otrok in trenerjev)  

 

➢Krtkove nogometne šole (ONŠ) in Krtkovi vrtci.  

 Osnovnošolski nogomet.  

 Sodelovanje s Šolskim centrom Velenje. 

 Ponovno aktivirati ženski nogomet v Velenju.  

 Pomoč ostalim klubom v regiji ali zunaj nje in sodelovanje z njimi v smislu 

dolgoročnega povezovanja. Nujno moramo skrbeti, da igralci, ki prehajajo v naš 

klub ne povzročajo, da matičen klub ne more več nastopati v ligah. Ob tem pa 

pomagati klubom, da bodo lahko prav tako tekmovali v čim višjih ligah.  

 IGRALEC / IGRALKA MORA BITI V SREDIŠČU VZGAJANJA, UČENJA, TRENIRANJA, 

TEKMOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA  

 STRATEGIJA ISKANJA TALENTOV (SKAVTING)  

 NAREDITI IN IZGRADITI SISTEM TER ZAGOTOVITI POGOJE ZA NAPREDOVANJE 

TALENTOV - IZBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE (igrišča z naravno travo, fitnes, 

telovadnice, mini dvorana, rekviziti)  

 

 PERSPEKTIVNE NALOGE NK Rudar Velenje 

 Spremljanje napredovanja mednarodnega nogometa.  

 Točno definiranje ciljev.  

 Izkoriščanje potenciala in poskušati zadržati dobre igralce oziroma generacijo, 

narediti z njimi mednarodni uspeh ter jih potem prodati.  

 Vodenje, organiziranje, primerjanje, korigiranje in odpravljanje slabosti v klubu.  

 Aktivno vzpodbujanje in kontroliranje zadanih nalog.  

  

Mladinski program 2017 - 2021, je usmerjen predvsem v praktično delo na igrišču, ki mora 

postati še kvalitetnejše in bolj načrtovano. Na ta način bomo pridobili zaupanje mladih 

nogometašev in njihovih staršev, da se vpišejo v naš klub, hkrati pa bomo s tem ustvarili tudi 

potrebno širino v smislu števila igralcev, ki je nujno potrebna za kvaliteto, napredek in dober 

rezultat. Le tako bomo lahko izpolnili glavni cilj, ki je vzgoja vrhunskega nogometaša. Dobro 

delo na igrišču mora biti podprto z dobro organiziranostjo kluba na vseh ostalih nivojih 

njegovega delovanja, ohraniti moramo  trenerje s pedagoško izobrazbo ter strokovno 

izobrazbo PRO ter jih profesionalno vključiti v delo kluba, zagotovljeni morajo biti ustrezni 

infrastrukturni pogoji za vzgajanje in učenje mladih nogometašev in natančno načrtovan ter 

zagotovljen proračun, ki bo omogočal nemoteno delovanje vseh dejavnosti, podprtih z 
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modernimi pripomočki. Mladinski program bo namenjen praktični uporabi in v prvi vrsti 

izboljšanju dela na vseh področjih delovanja ter je pripomoček za uresničitev postavljenih 

ciljev.  

Poseben poudarek v prihodnosti je potrebno nameniti izobraževanju trenerjev in 

povezovanju in pretakanju znanja. Saj trener, ki ima veliko znanja in je dober pedagog lahko 

prinese rezultat, kvalitetnega igralca.  

  

Pomembni dejavniki pri zastavljenih ciljih so dobri pogoji za vadbo, kar zaenkrat lahko 

potrdimo kot dobre. Koristimo veliko umetno travo in dva pomožna naravna igrišča, ki sta 

zelo dobro vzdrževana. Ob tem imamo še malo umetno travo. Fitnes je sicer mali a se ga 

lahko z manjšimi skupinami dobro koristi. Trenersko piramido sestavlja 15 trenerjev in dva 

trenerja vratarjev. Ob tem imamo še dva fizioterapevta za mladinski pogon. Strokovno delo 

vodi STROKOVNI SVET, ki ga sestavljajo vsi trenerji, vodi pa ga vodja mladinskega programa. 

Naloga sveta trenerjev je, da postavi strokovne usmeritve kluba, na podlagi katerih po 

postavljenih programih dela za vse selekcije poteka vzgoja mladih igralcev.  

  

Bolj strokovno načrtovano delo ter napredek pri organizaciji dela se bo odražal tudi na 

doseženih rezultatih v tekmovanjih, kjer nastopajo naše ekipe. Še bolj kot doseženi rezultati 

bomo s svojim načinom igre postali prepoznavni v slovenskem prostoru ter gojili napadalen 

nogomet s sodobno postavitvijo igralcev na igrišču. S tem bomo mladim igralcem omogočili 

kvalitetnejši razvoj in napredek, kar se bo zagotovo odrazilo tudi v povečanju števila 

reprezentantov Slovenije v posameznih letnikih.  

 

Strokovni kader ŠNC  

Št.  

  

Kategorija  

  

Strokovna 

izobrazba trenerja  
Trener  

  VODJA NOGOMETNE ŠOLE  

  

PRO  Igor Fenko  

1.  Mladinci           U-19  

  

Trener A  Erik Kržišnik  

2.  Kadeti              U-17  

  

Trener Pro Urban Žohar  

3.  Starejši dečki  U-15   Trener B  David Cafuta  

4.  Starejši dečki  U-14   Trener C Mitja Hojnik  

5.  Mlajši dečki     U-13   Trener PRO Dragan Kovačevič   

6.  Mlajši dečki     U-12   Trener B Igor Vinojčič 

7.  St. Cicibani     U-11  

  

Trener C Aleks Hudobreznik  
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8.  St. Cicibani     U-10  

  

Trener C Andrej Rebernik  

9.  Ml. Cicibani     U-9  

  

Trener C  Alen Kopič  

10.  Ml. Cicibani     U-8  

  

Trener C  Primož Presečnik  

11.  Cicibani           U-7  Trener B Toni Lukenda  

12. Cicibani          U-5 Trener C Tamara Sotošek 

13.  Vratarji            U14 - U18  

  

Trener C Bojan Jovanovič  

14. Vratarji           U9 – U13 Trener C Luka Verboten 

  
 

Infrastruktura 
 

Na mestnem stadionu ob jezeru imamo tri igrišča z naravno travo za treniranje in dve igrišči z 

umetno travo (eno je za mali nogomet). Površin za treniranje izgleda da imamo dovolj, 

ampak naša nogometna šola vsebuje več kot 300 otrok, kjer se ne bi branili še enega igrišča, 

za lažjo izvedbo treningov. Od vseh petih igrišč sta za tekmovalni del registrirani samo dve, 

eno je glavno igrišče in drugo veliko igrišče z umetno travo. Veliko glavno igrišče je 

rezervirano za igranje tekem članske ekipe, ker pa lovimo tudi delež odigranih tekem na 

naravni travi mladinske in kadetske ekipe, se poslužujeta glavnega igrišča tudi ti dve ekipi. V 

zimskem času otroci nogometne šole od selekcije U5-U11 trenirajo v telovadnicah Šolskega 

centra Velenje ter na osnovni šoli Škale. Prav tako se poslužujejo dvoran Rdeče dvorane 

Velenje.  

Lastnik mestnega stadiona ob jezeru je mestna občina Velenje, upravljalec pa ŠRC Rdeča 

Dvorana.  

 

Finančno poslovanje 
 

Glavni finančni vir nogometnega kluba Rudar Velenje je bil premogovnik Velenje in mestna 

občina Velenje. Ker smo v letu 2018 prodali dva igralca (Jaka Bijol, Damjan Vuklišević), smo 

lahko s temi dohodki povišali in pričeli z uresničevanjem svojih ciljev predvsem pri 

nogometni šoli in omogočili normalno poslovanje skozi celotno koledarsko leto.  

V klubu bomo še naprej strmeli k prodaji igralcev in iskanju novih okoliških sponzorjev.  
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Pravdne zadeve 

 
NK Rudar Velenje ima trenutno odprte sodne postopke s prejšnjim vlagateljem Novi Rudar 

oz njegovim vlagateljem, Nippon Investment. 

 5 PRIČAKOVAN RAZVOJ 
 

 Nadaljevati začrtano delo v nogometni šoli, ki je temelj uspešnega razvoja; 

 skozi organizirano nogometno šolo spremljati mlade nogometaše v regiji in privabiti v NK 
Rudar Velenje ter omogočiti šolanje v Šolskem centru Velenje. V letu 2019 je potrebno povečati 
število treningov in igralcev v »nogometnih vrtcih« in »Krtkovih otroških nogometnih šolah« 
po OŠ v Velenju. 

 v okviru sistematičnega in strokovnega pristopa imeti zagotovljene lastne mlade kadre, ki bodo 
ob koncu mladinske aktivnosti psihološko, tehnično in kondicijsko usposobljeni za nastopanje 
v prvem moštvu.  

 popularizacija  nogometa. 

 prepoznavna celostna podoba kluba. 

 Poslanstvo NK Rudar Velenje je vzgoja in delo z mladimi. 
 

 

6 DRUGI DOGODKI V DRUŠTVU 
 

Klub je v letu 2018 praznoval zavidljivih 70 let delovanja društva. Ob obletnici smo skozi 

celotno leto izvajali različne aktivnosti. V mesecu aprilu smo organizirali revijalno tekmo ob 

20- letnici osvojitve pokala Slovenije. Na tekmi sta se pomerili ekipi članov iz leta 1998 in 2018. 

Isti dan pa  smo na mestnem stadionu ob jezeru pod glavno tribuno odprli razstavo, ki 

prikazuje delovanje društva skozi zgodovino. Po daljšem premoru, smo julija organizirali 8. 

Cviklov memorial v spomin na našega nogometaša in bivšega reprezentanta Matjaža Cvikla.  

Kot veliki dogodek ob koncu leta, smo 29.11.2018 organizirali svečano akademijo, ki jo je vodil 

Dejan Tamše, gosti so bili pa župan MOV Bojan Kontič, generalni direktor Premogovnika 

Velenje Ludvik Golob, predsednik nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in pa 

predsednik NK Rudar Velenje Simon Dobaj. Na tej prireditvi smo predstavili tudi knjigo »NK 

Rudar Velenje 70 let«, ki smo jo izdali s pomočjo Muzeja Velenje on 70 letnici kluba. Knjiga 

zajema vso zgodovino nogometa in vse osebe, ki so skozi zgodovino pustile pečat v 

nogometnemu klubu.  
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7 DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 
 

Dne 25.3.2019 je potekala redna letna skupščina, ki pa je bila volilna. Zamenjalo se je vodstvo. Novi 

predsednik je postal Peter Dermol.  

 

8 RAZKRITJA IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIH IZKAZOM 
 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

a) Računovodske usmeritve 

 

Računovodski izkazi društva NK Rudar Velenje temeljijo na računovodskih standardih (SRS 

2016) in na podlagi veljavne zakonodaje za gospodarske družbe ( ZGD-1). 

 

 Računovodski izkazi predstavljajo pošteno predstavitev v skladu z veljavno 
računovodsko prakso 

 Upoštevajo doslednost predstavitve 

 Upoštevajo časovno neomejenost delovanja 

 Dosledno upoštevajo nastanek poslovnih dogodkov 

 V pojasnilih so razkrite vse postavke sredstev, kjer so zneski večji od 20% celotnih 
sredstev oziroma obveznosti sredstev in vse postavke poslovnega izida, ki so večje od 
20% prihodkov 

 Vsi odpisi temeljijo na veljavni računovodski praksi. 
 

Vrednotenje postavk v bilanci stanja 

 

 Opredmetena sredstva so po začetnem pripoznanju vodena  po modelu nabavne 
vrednosti. Nabavna vrednost se zmanjšuje posredno z letnimi popravki te vrednosti, 
ugotovljenimi na podlagi amortizacijskih stopenj, določenimi glede na predvideno 
dobo koristnosti sredstva. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena ter stroški, ki 
jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi za nameravano uporabo. 

 Terjatve zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev in drugih 
kratkoročnih  poslovnih terjatev. 

 Denarna sredstva  zajemajo denarna sredstva na računih, prek katerih društvo posluje, 
in gotovino v blagajni, ter »Trgovini Knap«. 

 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo zneski kratkoročno odloženih 
stroškov. 

 Kapital predstavlja presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let. 
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 Obveznosti so vodene po odplačljivi vrednosti. 

 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške. 
 

 

Izkaz poslovnega izida sestavljajo vse postavke, ki jih predpisujejo  SRS 2016. 

Vrednotenje postavk v izkazu poslovnega izida. 

Izkaz poslovnega izida je v skladu s SRS 2016. Pomembne postavke so : 

 Poslovni prihodki so: dotacije iz proračunskih sredstev, donacije drugih pravnih in 
fizičnih oseb, prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev ter druge prihodki. 

 Stroški porabljenega materiala se ugotavljajo iz dejanske evidence porabe na kontih 
porabljenega materiala. 

 Stroški nabavne vrednosti nabavljenega materiala in trgovskega blaga predstavlja 
vrednost materiala in trgovskega blaga nabavljenega v obračunskem obdobju, 
obračunanega po nakupnih cenah. 

 Stroški storitev so vrednosti storitev v obračunskem obdobju; sem se štejejo tudi 
stroški  članov in stroški po pogodbah o delu. 

 Stroški dela – NK RUDAR ima zaposlenega enega delavca od 1.6.2016 dalje na 
delovnem mestu sekretar kluba. V letu 2017 je bila od 1.4.2017 dalje zaposlena oseba 
odsotna zaradi porodniškega dopusta. Na delovno mesto se je vrnila 1.3.2018. 

 Odpisi vrednosti predstavljajo stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni 
odhodki; amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja, amortizacijske stopnje so določene glede na predvideno dobo uporabe 
osnovnih sredstev. 

 Drugi odhodki  so odhodki, ki niso v kateri od prejšnjih skupin, vendar se nanašajo na 
dejavnost družbe. 

 Finančni prihodki so prihodki iz obresti pozitivnega stanja na trr. 

 Finančne odhodke predstavljajo odhodki za zamudne obresti. 

 Drugi prihodki so neobičajne postavke in postavke prihodkov, ki se ne izkazujejo v 
drugih skupinah prihodkov. 

 Drugi odhodki so neobičajne postavke in odhodki, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah 
stroškov. 

 Čisti poslovni izid je razlika med  prihodki in odhodki  v obračunskem obdobju. 
 

Izkaz denarnih tokov   

 

Društvo ga sestavlja  v skladu s SRS 2016. V njem so prikazane spremembe stanja  denarnih 

sredstev za poslovno leto  za katero se sestavlja. 

 

b) Obvladujoča stranka 

 

NK Rudar Velenje nima obvladujoče stranke. 
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c) Transakcije povezanih strank 

 

NK Rudar Velenje nima povezanih strank v smislu naložb. 

 

d) Zastavljena sredstva s pridržkom lastninske pravice 

 

NK Rudar Velenje nima zastavljenih sredstev kot jamstvo za obveznosti in garancije. 

 

e) Morebitne pogojne obveznosti 

 

V letu 2018 je NK Rudar Velenje tožena stranka s strani bivše povezane pravne osebe, 

oziroma enega izmed njegovih glavnih sponzorjev, podjetja Nippon Investment iz 

Beograda. Za višino tožbe so se oblikovale rezervacije. 

 

  f) Druga razkritja -  DOGODKI  PO DNEVU BILANCE STANJA 

 

V januarju in februarju 2019 smo poravnali vse obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb. 
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BILANCA STANJA na dan 31.12.2017 ter 31.12.2018 

Postavka                                

v eur       

    31.12.2018 31.12.2017 

  SREDSTVA (A+B+C) 353.813 546.080 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA  10.639 10.076 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne  AČR 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 10.639 10.076 

III. Naložbene nepremičnine 0 0 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 

VI. Odložene terjatve za davek 0 0 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  342.078 532.891 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 

II. Zaloge 13.538 10.750 

III. Kratkoročne finančne naložbe 0   

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 16.421 512.689 

V. Denarna sredstva 312.119 9.452 

C. KRATK AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.096 3.114 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  353.813 546.080 

A. KAPITAL -98.610 -274.520 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 152.500 0 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  0 0 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

III. Odložene obveznosti za davek 0 0 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  299.923 359.062 

I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev 0 0 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 80.000 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 162.749 97.843 

IV. Kratkoročni dolgovi do članov 137.174 181.219 

D. KRATK. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 461.538 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  za obdobje od 1.1. do 31.12.2017   

ter za obdobje od 1.1. do 31.12.2018 

 Postavke  poslovnega izida v EUR 2018 2017 

      

 Čisti prihodki od prodaje  1.593.322 827.413 

 Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvod.   0 

 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve    0 

 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)  565.417 89.017 

      

 Stroški blaga, materiala in storitev  1.808.765 986.332 

 a)  Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

materiala 40.478 19.956 

 b)  Stroški storitev  1.768.287 966.377 

 Stroški dela  11.491 3.225 

 a)  Stroški plač  8.191 2.628 

 b)  Stroški socialnih zavarovanj  1.319 423 

 c)  Drugi stroški dela  1.981 174 

 Odpisi vrednosti  2.908 2.711 

 a)  Amortizacija  2.908 2.711 

 b)  Prevrednotovalni  poslovni odhodki pri NDS in OOS 0 0 

 c)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  0 0 

 Drugi poslovni odhodki  155.249 3.195 

 Finančni prihodki iz deležev  0 0 

 Finančni prihodki iz danih posojil  0 0 

 b)  Finančni prihodki iz posojil, danih drugim  0 0 

 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  19 1 

 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb  0 0 

 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  160 0 

 č)  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 160 0 

 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  504 780 

 Drugi prihodki  5 0 

 Drugi odhodki  2 175 
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 Davek iz dobička  3.775 0 

 Odloženi davki      

 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  175.909 -79.987 

 

 

IZKAZ DENARNIH TOKOV  za obdobje od 1.1. do 31.12.2017   

ter za obdobje od 1.1. do 31.12.2018 

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU 2018 2017 

Prejemki pri poslovanju 2.158.744 928.630 

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev  1.593.322 690.862 

Drugi prejemki pri poslovanju 565.422 237.767 

Izdatki pri poslovanju 1.802.523 976.476 

Izdatki za nakupe materiala in storitev  1.788.282 969.102 

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku 11.491 3.225 

Izdatki za dajatve vseh vrst     

Drugi izdatki pri poslovanju 2.751 4.150 

Prebitek prejemkov pri poslovanju (a minus b)  ali 356.220   

Prebitek izdatkov pri poslovanju (b minus a)     47.847 

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     

Prejemki pri naložbenju 19 1 

Prejemki od dobljenih obresti  19 1 

Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev     

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev     

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb     

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb     

Izdatki pri naložbenju 2.908 200 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev     

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 2.908 200 

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb     

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb     

Prebitek prejemkov pri naložbenju (a minus b)  ali     
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Prebitek izdatkov pri naložbenju (b minus a)   2.889 199 

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

Prejemki pri financiranju 0 50.000 

Prejemki od vplačanega kapitala     

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti     

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti   50.000 

Izdatki pri financiranju 50.664 0 

Izdatki za dane obresti 664   

Izdatki za vračila kapitala     

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti     

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 50.000   

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku     

Prebitek prejemkov pri financiranju (a minus b)  ali   50.000 

Prebitek izdatkov pri financiranju (b minus a)   50.664   

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV  312.119 9.452 

Finančni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac,Bc in Cc) 302.667 1.954 

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 9.452 7.498 
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POJASNILA K BILANCI STANJA  
Na dan 31.12.2018 znašajo sredstva društva  353.813 evrov. Sestavljajo jih : 

 

Opredmetena osnovna sredstva -   10.639 evrov in predstavljajo 3% vseh sredstev. Nakup in 

prodaja osnovnih sredstev je razvidna iz spodnje tabele. 

 Preglednica gibanja  osnovnih sredstev Oprema vlaganja Skupaj 

nabavna vrednost 1.1.2018 59.447 0 59.447 

Nakup 3.472   3.472 

Prodaja 0 0 0 

nabavna vrednost 31.12.2018 62.919 0 62.919 

        

popravek vrednosti 1.1.2018 49.372 0 49.372 

Amortizacija 2.908 0 2.908 

Prodaja 0 0   

popravek vrednosti  31.12.2018 52.280 0 52.280 

        

knjigovodska vrednost 1.1.2018 10.076 0 10.076 

knjigovodska vrednost 31.12.2018 10.639 0 10.639 

 

Zaloge -  Na dan 31.12.2018 znašajo zaloge trgovskega blaga (športna oprema) 13.538 evrov.  

 

Kratkoročne poslovne terjatve – 16.421 evrov oziroma 4,6 % vseh sredstev.  

 

Preglednica terjatev 
2018 2017 IND 

18/17 

Kupci 10.859 512.263 2 

Druge terjatve (DDV, drugo) 5.562 426 1306 

Skupaj 16.421 512.689 3 

 

Potrebno je omeniti, da so v začetku leta 2018 bile terjatve od kupcev iz leta 2017 poplačane. 
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Denarna sredstva - 312.119 evrov, kar prestavlja 88% vseh sredstev. 

Denarna sredstva transakcijskem računu (NLB – NK Rudar Velenje) znašajo 311.274 evrov, 

gotovina v blagajni znaša 409 evrov in gotovina v Trgovini Knap 188 evrov. Terjatve za plačilne 

kartice znašajo 248 evrov.  

 

Rezervacije – Rezervacije v višini 152.500 evrov so oblikovane zaradi tožbe s strani bivših 

investitorjev.  

 

Kapital – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 znaša 175.909 evrov, z upoštevanjem 

začetnega stanja je kapital društva negativen v znesku 98.610 evrov.  

 

Preglednica gibanja kapitala  

Stanje 31.12.2017 -274.520 

Presežek odhodkov v letu 2018  

Presežek prihodkov v letu 2018 175.909 

Stanje 31.12.2018 -98.610 

 

Kratkoročne obveznosti  – 299.923 evrov   

 

Obveznosti 2018 2017 IND 

18/17 

Dobavitelji 123.332 71.921 171 

Obveznosti do države   13.857 11.810 117 

Obveznosti do zaposlenih 1.161 0 0 

Obveznosti do članov  137.174 181.219 76 

Kratkoročna finančna obveznost  0 80.000 0 

Druge obveznosti 24.400 14.191 172 

Skupaj 299.923 344.950 87 

 

Poravnane so bile vse obveznosti do članov (zaposlenih in odvisne osebe). Finančnih 

obveznosti nimamo več. Dolg do dobaviteljev se je občutno zmanjšal (največji je do podjetja 

APS, ki pa se odplačuje v skladu z dogovorom). 
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POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 

Prihodki iz dejavnosti – 2.158.763 evrov 

Prihodki iz pridobitne dejavnosti predstavljajo dobrih 81 % vseh prihodkov.  

 

Pregled prihodkov iz dejavnosti 

Prihodki iz dejavnosti 2018 2017 

IND 

18/17 

Dotacije iz proračunskih sredstev  - MO Velenje in 

Športna zveza Velenje 
129.505 122.970 105 

Donacija UEFA - NZS 603.817 29.016 2081 

Donacije pravnih in fizičnih oseb 34.127 140.964 24 

Članarine in prispevki članov 3.710 4.040 92 

Odškodnine za prestope igralcev 528.425 45.700 1156 

Prodaja blaga in materiala 30.517 19.782 154 

Prihodki od reklamiranja  700.161 451.318 155 

Prihodki od drugih storitev 128.500 102.642 125 

Skupaj 2.158.763 916.431 236 

 

Prihodki društva iz dejavnosti so se v letu 2018 občutno zvišali glede na preteklo leto. Razlog 

je v prodaji igralcev in uvrstitev v drugi pred krog tekmovanja UEL.   

 

Odhodki iz dejavnosti –  1.978.413 evrov, od tega iz pridobitne dejavnosti 87% vseh odhodkov 

iz dejavnosti.  Delitev stroškov je po sorazmernem ključu, oziroma po dejanski porabi. Tako 

kot prihodki so se tudi odhodki povečali. Razlog je predvsem o poplačilu zaostalih obveznostih, 

premijah, ki so bile izplačane igralcem za uspešno sezono (uvrstitev v evropska tekmovanja), 

ter v večjem vlaganju v nogometno šolo. 
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Pregled odhodkov iz dejavnosti 

 

Odhodki  iz dejavnosti 2018 2017 

IND 

18/17 

Stroški materiala 16.808 6.335 265 

Nabavna vrednost prodanega blaga 23.671 13.621 174 

Stroški storitev – skupaj   1.923.536 969.572 198 

 -stroški sodnikov, tekmovanj 39.338 35.297 111 

- športne storitve 807.573 521.099 155 

  občasna dela 9.668 16.096 60 

- stroški reklame 4.446 38 11670 

- stroški pogodbenih del in ostalih storitev 460.764 210.702 219 

- varovanje, medicinske storitve 38.997 35.334 110 

- ostali stroški storitev  562.751 151.007 373 

Stroški dela 11.491 3.225 356 

Donacije drugim pravnim osebam 0 0 0 

Amortizacija 2.908 2.711 107 

Drugi odhodki iz dejavnosti 0 0 0 

Skupaj 1.978.413 995.463 199 

 

Presežek prihodkov nad odhodki -  175.909 evrov 

 

Davek od dohodkov pravnih oseb – 3.775 evrov 

 

 

10 PLAČILO AGENTOM  
 

V letu 2018 je bilo agentom in drugim osebam, ki so bile udeležene pri prestopih (prodaja ali nakup) 

igralcev, namenjeno 33.268,60 €.  
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11 REVIZORJEVO POROČILO 
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