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1. PISMO PREDSEDNICE KLUBA

V veliko veselje in čast je po enem letu delovanja zapisati vse, kar je izjemna
ekipa aktivnih članov kluba, staršev otrok in številnih mladih nogometašev in
nogometašic kluba opravila v tem letu !
Ko smo se, uradno, 2.2.2017 odpravili na samostojno nogometno pot, smo vedeli,
da bo težko, da bodo pogoji dela slabi, da je pred nami finančno zahtevno
obdobje... A na drugi strani nas je vodilo toliko dobrih idej, zanosa, dobre
energije, da smo vsak pri sebi iskreno verjeli, da bomo uspešno "zagnali" ribniški
nogometni klub.
22. februarja je potekala 1. skupščina, na kateri je bilo izvoljeno vodstvo kluba,
predsednica, podpredsednica ter člani upravnega odbora, člani nadzornega odbora
ter disciplinske komisije. V februarju je zaživela tudi podoba kluba – dobili smo grb
rdeče, modre in bele barve z značilno ribniško ribo v sredini. Nastala je naša
nogometna himna, izdelana je bila prva zastava v barvah kluba.
Ovire na poti so bile številne. Otroci so od marca dalje trenirali na zunanjem
asfaltnem igrišču na Griču, saj kot nov klub nismo mogli dostopati do dvoran, ki so
razdeljene med že delujoče klube. Zato smo dvorane, nujne za trening v jesensko
zimskem času, najemali v drugih krajih. Klub v prvem letu ni bil upravičen do
sofinanciranja iz javnih sredstev, tako je mesečni znesek najema dvoran znašal
skoraj 1.000 EUR. Prav tako ni bilo mogoče izvajati treningov na stadionu Ugar, saj
so občinski goli preveliki za mladinski nogomet, večina ur na stadionu pa je bila že
razdeljena drugemu klubu.
Težje razmere prisilijo ljudi v boljšo organizacijo, optimizacijo danosti. To se je
tudi v našem klubu odražalo na mnogih področjih. Odličen primer je organizacija
prevoza otrok na treninge in tekme v druge kraje. Zelo dobra koordinacija
sekretarke s starši otrok in pravočasno SMS obveščanje so pripomogli k temu, da so
se starši izmenjavali pri vožnji otrok na treninge in so hkrati peljali več otrok. Tako
so bili starši minimalno obremenjeni s prevozi in z organizacijo.
V juniju predvidena skupščina Nogometne zveze Slovenije, na katero smo vložili
vlogo za sprejetje NK Ribnica med nogometne klube, je bila zaradi nesklepčnosti
prestavljena na september 2017. Rok za prijavo nogometnih in futsal ekip v
jesensko ligo pa je bil 1.avgusta. Zapleteno situacijo nam je pomagal rešiti sosednji
klub NK Kočevje, ki nam je omogočil, da smo v imenu NK Kočevje v državno ligo
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NZS prijavili skupno ekipo NK Ribnica Kočevje U13, ekipo, ki je v času nastanka
tega poročila postala državni prvak Zahoda U13!
Od aprila do julija so se treningi izvajali večinoma na asfaltnem igrišču Grič,
uporabo katerega so nam prijazno omogočili v TŠ društvu Grič. Zato, da so otroci
lahko trenirali na za to primernem igrišču, smo se povezali z drugimi nogometnimi
klubi in odigrali kar nekaj prijateljskih tekem na travi (Logatec, Kočevje,...).
V juniju smo se udeležili mednarodnega turnirja Lion's Cup v Novem mestu, na
katerem je sodelovalo preko 100 ekip in 900 igralcev. V kategoriji U11 so naši
otroci zasedli odlično 5. mesto.
21. septembra je potekala skupščina v NZS, s kateri je bilo potrjeno članstvo NK
Ribnica v Nogometni zvezi Slovenije.
Sprejetje v »družino« slovenskih nogometnih klubov je dalo tudi zeleno luč za
nastopanje v nogometni ligi, v katero smo prijavili skupino Mlajši dečki U-12
skupina 2. Ker pred sprejetjem kluba v NZS ni bilo dovoljeno igrati nogometnih
tekem, smo bili soočeni s situacijo, da bo potrebno v jesensko spomladanskem delu
odigrati več zaostalih tekem. Selekcija U12 je odlično odigrala tekme v jesenskem
delu, saj je med 11 ekipami in 4 zaostalimi tekmami na 4. mestu z le enim
porazom.
V oktobru je potekal vpis novih otrok, oblikovane so bile štiri selekcije – U7, U9,
U11 in U13. Organizirani so bili sestanki s starši, kjer se je predstavilo klub, način
dela itd.
V decembru so potekale priprave za turnir državnega prvenstva U13 Zahod prvič v
organizaciji našega kluba.
V prvem letu delovanja nam je izjemno podporo in pomoč nudil sosednji NK
Kočevje – lahko govorimo o odličnem primeru dobre prakse sodelovanja, s katerim
sta pridobila oba kluba! Glede na danosti in oblikovanje ekip so posamezni igralci
NK Kočevje v skupni ekipi NK Ribnica Kočevje U13 dosegli zelo dobre rezultate v
futsalu ter z udeležbo na treningih NK Ribnica tehnično napredovali. In na drugi
strani so posamezni igralci NK Ribnice trenirali in tekmovali v ekipi NK Kočevje U11
Cicibani skupina 2 in dosegli zelo dober napredek v nogometu. Želimo si
nadaljevanja odličnega sodelovanja in verjamemo, da lahko na ta način koristno
dopolnimo program, kakovost in uspehe obeh klubov!
V prvem letu delovanja so bile edini vir financiranja kluba vadnine, ki pa niso
zadoščale za pokrivanje nastalih stroškov. Da je bila finančna situacija vzdržna in
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da smo brez težav poravnavali svoje obveznosti ter zagotavljali klubu nujno
potrebno opremo, so nam pomagali številni donatorji in sponzorji ter posamezniki,
starši, sokrajani s svojimi prispevki in prostovoljnim delom, za kar se vsem iskreno
zahvaljujemo!
Prostovoljno delo - uspeh kluba in njegovo preživetje v prvem letu - bi bili
nemogoči brez požrtvovalnega dela trenerjev, ki so v celotnem letu 2017 opravljali
prostovoljno oz. so namenili za delovanje kluba svoja lastna sredstva. Enako velja
za člane upravnega odbora, kot tudi za mnoge starše otrok, ki so v nas videli
perspektivno ekipo, ki bo znala udejaniti v februarju 2017 predstavljene zamisli.
In cilji v letu 2018? Želimo izboljšati pogoje treningov (cilj je vsaj nekaj ur vadbe
na parterju v domačem ŠC Ribnica), vključiti v vadbo še večje število mlajših otrok
ter se povezati z usposobljenimi trenerji. Selekcije želimo razširiti še s skupino
deklet in razvojem dekliške nogometne šole. Z drugimi klubi želimo vzajemno
dopolnjevati nogometne selekcije tako, da bodo otroci lahko kontinuirano trenirali
nogomet do izteka srednjega izobraževanja kljub statistično znanemu krčenju
števila vadečih v najstniškem obdobju. V klub želimo privabiti generalnega
sponzorja, ki bi olajšal tudi finančno delovanje kluba. Tekmovalno bomo razvijali
ekipe, ki bodo sposobne igrati futsal in nogomet na najvišjem nivoju!
V času tega zapisa je 3. marca ekipa NK Ribnica Kočevje postala državni futsal
prvak U13 Zahod in polfinalist državnega prvenstva U13. To je za klub potrditev, da
je bila odločitev za ustanovitev kuba pravilna in da delamo dobro.
Zahvala vsem, ki ste nam na naši poti pomagali in nam še pomagate. Zavezujemo
se, da bomo še naprej delovali z iskrenimi nameni približati in negovati ljubezen
otrok do športa ter ob tem razvijati vse pozitivne učinke športa.
V letnem poročilu, ki sledi, je podrobno opisano delo, pogoji in rezultati dela
celotne ekipe v letu 2017.

mag. Mateja Rovan
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2. OSNOVNI PODATKI

Naziv društva:

NOGOMETNI KLUB RIBNICA

Sedež:

Breg pri Ribnici na Dol. 64, 1310 Ribnica

Zastopnik:

mag. Mateja Rovan

Registrski organ:

Upravna enota Ribnica

Datum vpisa pri reg. organu:

2.2.2017

Glavna dejavnost:

94.999 (Dej. d.n. članskih organizacij)

Matična številka:

4095537000

Davčna številka:

31764436, ni davčni zavezanec

Transakcijski račun:

SI56 0232 1026 2225 003 pri NLB d.d.

E-pošta:

info@nkribnica.si

Spletna stran:

www.nkribnica.si

Tel.:

041 393 490, 041 336 729

Št. članov društva na
31.12.2017

79

Št. mladoletnih članov (pod
18 let) na 31.12.2017

42
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3. ORGANI UPRAVLJANJA

3.1. UPRAVNI ODBOR

Ime in priimek:

Funkcija / področje:

mag. Mateja Rovan

Predsednica

Klavdija Vidervol Sinanović

Podpredsednica / infrastruktura

Sabina Benčina Grgurič

Klubska administratorka, komuniciranje in
podajanje informacij

dr. Anton Poje

Športni del – organizacija, trener U7 in U9

Lado Grgurič

Vodja trenerjev in programa FPP (učni načrt)

Emil Sinanović

Finance, blagajnik

3.2. NADZORNI ODBOR

Ime in priimek:

Funkcija / področje:

Mladen Pahović

predsednik

Barbara Lovšin

član

Irma Čampa

član

Damjana Mihelič

član

8

NOGOMETNI KLUB RIBNICA

Letno poročilo 2017

3.3. DISCIPLINSKA KOMISIJA

Ime in priimek:

Funkcija / področje:

Alja Peterlin

predsednica

Primož Košir

član

Nihad Seferović

član

4. KLJUČNI DOSEŽKI V LETU 2017

Področje
Članstvo

Dosežki
- Uspešno pridobljeno članstvo v
prvem letu delovanja - 79 članov
kluba, od tega 42 mladoletnih
članov.

Tekmovanja (stanje na 31.12.)

9

-

NZS futsal državno prvenstvo - po
odigranem 6. krogu prvenstva U13
Zahod in 11 odigranih tekmah je bila
selekcija U13 uvrščena na 1. mesto v
skupini.

-

VI. turnir Lion's Cup 2017 mednarodni turnir v Novem mestu 5. mesto selekcije U11

-

MNZ / NZS v tekmovanje v nogometu
– selekcija U12 je ob koncu leta 2017
zasedala visoko 4. mesto ob še
zaostalih tekmah

-

Selekcija U11 v letu 2017 brez
poraza

NOGOMETNI KLUB RIBNICA

Infrastruktura

-

Selekcija U9 igra v ligi MNZ – otroci
se še učijo, vendar lepo
napredujejo.

-

Nakup lastnih mladinskih golov za
igranje na nogometnem igrišču Ugar
Uspešno pridobljeni termini v
pokritih dvoranah v regiji za
jesensko zimski del sezone

-

Sodelovanje

-

-

Normativne in sistemske zadeve

-

Finance

Letno poročilo 2017

-

-
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Odlično sodelovanje z NK Kočevje skupna futsal ekipa NK Ribnica
Kočevje U12.
Odlično sodelovanje z NK Velike
Lašče - vključevanje dveh otrok v
nogometno ekipo NK Ribnica
Ureditev vseh potrebnih aktov,
soglasij.
Članstvo v NZS, MNZ.
Klub je uspešno zaključil leto 2017 s
3.110,08 EUR društvenega sklada oz.
presežka prihodkov nad odhodki na
31.12.
Velika pomoč klubu s strani
donatorjev (2.080 EUR v l. 2017).
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5. DELOVANJE V LETU 2017

5.1. ČLANSTVO
Na 31.12.2017 je imelo društvo skupaj 79 članov, od tega 42 madoletnih članov in
37 rednih članov.

5.1.1. MLADOLETNI ČLANI
V letu 2017 je v klubu treniralo 42 otrok.
Člani po spolu:
Dečki
39

Skupaj
42

Deklice
3

Člani po kraju stalnega bivališča na dan 31.12.2017:
Ribnica in Dolenja vas
40

Skupaj
42

Velike Lašče
2

Člani po starosti:
Letnik roj.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj

Št. otrok
1
7
7
5
3
8
4
2
4
1
42
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5.1.2. REDNI ČLANI
Na 31.12.2017 je imelo društvo 37 rednih članov.

5.2. SELEKCIJE

V letu 2017 so bile oblikovane naslednje selekcije, ki so igrale v ligi pod okriljem
MNZ/NZS:
a) FUTSAL
-

U7 (letniki 2011, 2012, 2013, 2014)

-

U9 (letniki 2010, 2009)

-

U11 (letniki 2008, 2007)

-

U13 (letniki 2005, 2006)

b) NOGOMET
-

selekcija U12 (letniki 2006, 2007)

-

trije igralci so igrali nogomet za selekcijo U10 za NK Kočevje.

5.3. INFRASTRUKTURA IN POGOJI ZA DELO

Treningi so potekali v / na:
-

športni dvorani POŠ Dolenja vas
športni dvorani OŠ Velike Lašče
športni dvorani OŠ Stara Cerkev
športni dvorani OŠ ob Rinži
športni dvorani OŠ Zbora odposlancev (samo trening golmanov)
zunanjem asfaltnem igrišču na Griču
nogometnem stadionu Ugar.

Pogoji za delo za selekcijo U7 (začetek dela v jeseni 2017) so bili dobri, selekcija je
trenirala dvakrat tedensko v vrtčevski dvorani ŠC Ribnica.
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Pogoji dela za selekcijo U9 so bili zadovoljivi - selekcija je trenirala v dvorani POŠ
Dolenja vas. Vseeno pa se je, tudi ob tekmah, pokazala pomanjkljivost, ker otroci
niso mogli trenirati na igrišču normalne velikosti.
Pogoji dela za selekciji U11 in U13 pa so bili zelo oteženi zaradi omejenega dostopa
do pokritih dvoran, še zlasti do dvoran "normalne" velikosti. Selekciji U11 in U13
nujno potrebujeta treninge 3-4x tedensko, žal smo jih lahko realizirali le 2-3x
tedensko. Največja težava je nedostopnost do dvorane turnirske velikosti - do
parterja Športnega centra Ribnica, ki je zaradi velikega števila športnih društev v
Ribnici polno zaseden. Klub je bil zato v prvem letu delovanja primoran izvajati
treninge v manjših in bolj oddaljenih dvoranah (POŠ Dolenja vas, OŠ Stara Cerkev,
OŠ Rinža). Kot izredno dobrodošla in pomembna priložnost je bila možnost najetja
dvorane OŠ Velike Lašče, kjer sta selekciji U11 in U13 vendarle lahko trenirali v
primernih pogojih.
Močan veter je 11. in 12. 12. 2017 povzročil škodo na strehi OŠ Stara Cerkev, zato
smo morali odpovedati treninge na tej lokaciji in manjkajoč termin nadomestiti s
treningi v OŠ Rinža, ki je bila na razpolago samo v večernem nedeljskem terminu.
Manjše težave zaradi vetroloma so bile tudi v OŠ Velike Lašče, ko je zaradi
poškodbe strehe odpadlo nekaj treningov.
V OŠ Zbora odposlancev je v organizaciji NK Kočevje enkrat tedensko potekal
poseben trening golmanov, ki so se ga udeleževali trije naši člani.
Klub se je spomladi 2017 soočil s problemom najema stadiona Ugar - igrišče je bilo
namreč na voljo brez premičnih mladinskih golov dimenzije 5 x 2 m.
Travnato igrišče na Mahovniku ni ustrezalo zahtevam NZS za tekmovanja v ligi, zato
je klub nujno potreboval igrišče, ki je primerno kategorizirano.
Klub je težavo rešil s pomočjo donatorjev - staršev otrok in podjetij, tako da je
klub v začetku oktobra 2017 nabavil lastne gole za treninge in tekme na stadionu
Ugar. V predhodnem obdobju april - jul in sept. - okt. 2017 pa so se treningi
izvajali na asfaltnem igrišču Grič in nekajkrat na travnatem igrišču v Mahovniku.
V letu 2017 – do 31.12.2017 je bilo opravljenih:
-

117 treningov selekcije U13,
110 treningov U11,
36 treningov U9 in 32 treningov U7.
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V letu 2017 je bilo po selekcijah odigranih:
- 6 tekem selekcije U9
- 6 tekem selekcije U11
- 11 tekem selekcije U13.
Skupaj s treningi in odigranimi tekmami so bile opravljene oz. izvajane 403 ure
programa.

5.4. TRENERSKA EKIPA

V letu 2017 so otroci trenirali pod okriljem treh trenerjev, Lada Grguriča, Davida
Košmrlja in Antona Pojeta. Na treningih v dvorani OŠ Velike Lašče je bil kot
pomočnik trenerja vedno prisoten tudi Primož Košir.
Vsi trenerji so v letu 2017 delali v klubu kot prostovoljci in za svoje delo niso
prejeli nobenega plačila, prav tako ne nobenega povračila stroškov in so s svojim
zavzetim in pripadnim odnosom do kluba, do otrok in staršev omogočili klubu, da je
uspešno deloval svoje prvo leto obstoja, ko ni imel dostopa do programov
sofinanciranja. Trenerji so v letu 2017 skupaj opravili 426 trenerskih ur.

Vodja trenerjev je Lado Grgurič. Lado je avtor zbirke »Futsal od A do Ž«,
diplomirani ekonomist in oče treh otrok, trener z dolgoletnimi izkušnjami na
področju futsala in nogometa.
V vseh letih je bil aktiven igralec futsala, nekaj časa tudi nogometa. Igral je v
raznih ligah po Sloveniji in sosednji Hrvaški. Futsal je začel igrati že kot otrok pri 8
letih. Pri 19 letih (leta 1991) je vstopil v klub Poliestet, s katerim so odigrali preko
250 turnirjev po Sloveniji in Hrvaški. Pri 20 letih je začel igrati v NK Gerovo, kjer je
6 let igral nogomet v Goransko – Primorski regiji. Pri 22 letih je začel z igranjem v
2. Slovenski ligi malega nogometa – futsala, igral je za ekipo KMN Sodražica,
približno 4 sezone. Od leta 1994 do leta 2000 je igral v štirih malo-nogometnih
ligah. Pri 28 letih (leta 2000) je začel s treningi pri prvoligašu KMN Metropol v
Ljubljani, kjer je ostal 2 leti. Od leta 2002 do 2009 je priložnostno igral v občinskih
ligah (Ribnica, Kočevje in Cerknica).
V sezoni 2009/2010 je treniral selekcijo U21 v ŠD Extrem. Od leta 2013 do 2017 je
treniral futsal selekcije U7, U9, U11 in U13. Bil je strokovni vodja trenerjev.
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Od leta 2013 naprej je pričel še s treningi nogometa. Pod njegovim okriljem so
trenirale selekcije U9, U10 in U11. V sezoni 2016/2017 je vodil ekipo FK Dobrepolje
v 2. slovenski ligi.
Lado Grgurič je tudi licenčni predavatelj pri ZNTS (Zveza nogometnih trenerjev
Slovenije) pod okriljem NZS. Ima končano licenco Uefa futsal B in nogometno
licenco C.

5.4.1. IZOBRAŽEVANJE
V NK Ribnica je opravilo tečaj za časomerilce v septembru 2017 5 članov: Mladen
Pahović, Anton Poje, Primož Košir, Anžej Vučemilević in David Košmrlj.
Prav tako je bil septembra 2017 vodja trenerjev Lado Grgurič eden izmed
predavateljev na licenčnem obnovitvenem seminarju za futsal.

5.5. TEKMOVANJA,TURNIRJI, DOGODKI

Spomladi 2017 je bilo odigranih 5 prijateljskih tekem (futsal in nogomet), in sicer:
na Vrhniki, v Cerknici, v Logatcu in dvakrat v Kočevju.
V letu 2017 se je klub v okviru Nogometne zveze Slovenije s selekcijo U13 udeležil
futsal državnega prvenstva, v katerem je sodelovalo 7 ekip Zahoda in 6 ekip
Vzhoda. Na 31.12.2017 je bila ekipa NK Ribnica Kočevje po odigranem 6. krogu
prvenstva U13 Zahod in 11 odigranih tekmah uvrščena na 1. mesto v skupini.
V okviru Medobčinske nogometne lige je bila selekcija U12 vključena v tekmovanje
v nogometu, v ligi je sodelovalo 11 nogometnih ekip. Liga se začne jeseni in traja
do spomladi. Tudi v nogometu je ekipa NK Ribnica zasedla visoko 4. mesto (ob 4 še
neodigranih oz. zaostalih tekmah, ki se bodo odigrale v spomladanskem času l.
2018). Vseh nogometnih tekem v sezoni je 22.
Prav tako v okviru Medobčinske nogometne lige sta selekciji U11 in U9 tekmovali v
futsalu. V skupini U11 je tekmovalo 10, v skupini U9 pa 7 ekip.
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V juniju 2017 se je klub udeležil največjega mednarodnega turnirja na stadionu
Portoval - VI. turnirja Lion's Cup 2017, na katerem je sodelovalo več kot 100 ekip
iz večih držav oz. več kot 900 otrok. Ekipa NK Ribnica se je uvrstila med 5
najboljših ekip v kategoriji U11.

5.6. SPONZORSTVA IN DONACIJE

Klub v prvem letu delovanja ni bil upravičen do javnih sredstev letnega programa
športa, zato je bila pokrita (dvoranska) infrastruktura v celoti (polna ekonomska
cena) plačljiva.
V letu 2017 je bil klub zato vitalno odvisen od donacij in sponzorstev podjetij in
posameznikov. Z veliko angažiranostjo staršev in vodstva kluba smo uspeli zbrati
sredstva, ki so nam v zimskem delu 2017 omogočila najetje dvoran po komercialnih
cenah najema, saj vadnine za stroške dvoran niso zadoščale.
Vsem podjetjem in posameznikom iskrena hvala za njihove prispevke - donacije, ki
so v letu 2017 znašali 2.080,00 EUR.

5.7. SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši otrok in obveščanje o treningih, turnirjih itd. je potekalo
osebno, po telefonu, preko sms-ov ter po elektronski pošti. Velik del informacij je
bil sproti objavljen na spletni strani in facebook strani kluba.
Ob zaključku pomladne sezone oz. šolskega leta je bil v juniju organiziran zaključni
piknik, na katerega so bile povabljene družine članov kluba.
S starši sta bila organizirana dva sestanka v jesenskem delu na začetku sezone,
posebej za selekciji U7 in U9 (25.9.2017) in za selekciji U11 in U13 (2.10.2017). Na
obeh sestankih so bili podrobneje predstavljeni klub in njegovo delovanje, vizija
kluba, predstavitev NK Ribnice s cilji za tekočo sezono 2017/2018 tudi s
tekmovalnega vidika, treningi – kje in kako bodo potekali, sodelovanje s sosednjim
klubom NK Kočevje, finančni načrt in aktivnosti ter pomen sodelovanja s starši.
Sredi maja je bil organiziran pohod otrok, staršev in sorojencev na Sv. Ano.
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Klub spodbuja aktivno vključevanje staršev v dogodke, ki jih klub organizira, hkrati
se ob posebnih priložnostih oz. po potrebi zaproša člane - starše za pomoč pri
opravilih. Tako sta potekali tudi dve čistilni akciji, in sicer: ureditev okrog igrišča
na Griču in sredi oktobra 2017 čistilna akcija kontejnerjev (garderob, toalet,
tušev,...) na stadionu Ugar. V oktobru je tako naš član pomagal pri vzdrževalnih
delih na stadionu Ugar.
Celotno sezono je potekala organizacija prevozov otrok na treninge in tekme – gre
za odlično sodelovanje staršev, ki so sami dajali pobude za prevoz večih otrok, tako
da so bili posamezni starši manj obremenjeni s skrbjo glede prevoza.
Klub je organiziral tudi sklad rabljenih kopačk. Znano je, da otroci kopačke hitro
preraščajo, medtem ko so čevlji običajno še v zelo dobrem stanju. Da bi staršem
zmanjšali stroške nakupa, je klub povabil starše, da rabljene kopačke oddajo
klubu, le – ta poskrbi za njihovo čiščenje in dezinfekcijo in jih po simbolični ceni
odda drugemu otroku.

5.8. ODNOSI Z JAVNOSTMI
Kmalu po ustanovitvi kluba sta zaživeli spletna stran www.nkribnica.si in Facebook
stran https://www.facebook.com/nkribnica/ . Na obeh straneh so bile skozi vse
leto ažurno objavljane novice z vseh področij delovanja kluba. Konec leta je FB
strani sledilo več kot 500 oseb, prav tako je bilo skozi vse leto zabeleženo
spremljanje našega dela s strani javnosti.
V juniju je spletnik eUtrip, e-utrip.si, postal medijski sponzor kluba. Na spletni
strani je ves čas viden banner s povezavo na spletno stran NK Ribnica.
Klub je skozi vse leto redno objavljal članke in novice v občinskem glasilu Ribnice,
Rešeto (doseže 3.300 gospodinjstev ) in Krošnjar (3.800 izvodov). V Rešetu je bilo
objavljenih šest člankov, v Krošnjarju pa pet člankov.

5.9. SISTEMSKE IN NORMATIVNE ZADEVE
Kot novo ustanovljeni klub smo uspešno pripravili vse potrebne akte in pravilnike, s
katerimi smo ustrezno uredili delovanje kluba:
-

Statut NK Ribnica, sprejet z dne 20.1.2017
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Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov NK Ribnica z dne 22.2.2017
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju z dne 22.2 2017
Pravilnik o vadnini in članarini z dne 8.9.2017
Poslovnik o delu skupščine, kandidacijskem postopku in volitvah NK Ribnica z
dne 22.2.2017
Kodeks obnašanja.

Velik prispevek k preglednemu, urejenemu poslovanju kluba je bil s strani
sekretarke kluba, ki je skozi vse leto skrbela za pravočasno usklajevanje,
koordinacijo in sklicevanje sestankov ter obveščanje.

6. POSLANSTVO, VIZIJA, STRATEGIJA IN CILJI KLUBA

Nogometni klub Ribnica (v nadaljevanju: klub) je prostovoljno, samostojno,
nepridobitno združenje športnikov in simpatizerjev športa, ki združuje, vključuje in
povezuje članstvo z namenom izvajanja športnih programov, predvsem na področju
tekmovalnega in rekreacijskega nogometa in futsala.
Namen kluba je spodbujati in izvajati nogometno in futsal dejavnost in tako
prispevati k njunemu razvoju in napredku v Republiki Sloveniji.

6.1. VIZIJA

Vizija kluba je približati futsal in nogomet otrokom – športnikom na način, ki jih bo
pripeljal v vrh futsala ali nogometa. Ustvariti dobre nogometaše in futsal igralce
ter ekipo, ki bo igrala futsal in nogomet na visokem nivoju, kar predstavlja večletni
projekt – od začetkov programa do postopne nenehne nadgradnje znanja. Želimo
postati kakovosten klub, vreden zaupanja, in ustvarjati kakovostne igralce ter
postati klub vseh Ribničanov.

6.2. STRATEGIJA

Strategija kluba je razvijanje pravilnega pristopa učenja futsala in nogometa na
začetku otrokove – športnikove poti ter postopna in smiselna nadgradnja znanja.
Vsem igralcem je potrebno zagotoviti najboljši trening pod nadzorom strokovnih
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sodelavcev – trenerjev. Izvajajo se kvalitetni treningi s poudarkom na programu
dela oz. učnem načrtu za vsako selekcijo trenirancev.

6.3. CILJI

Cilji kluba so predvsem:
-

skrb za razvoj športno-rekreativne in tekmovalne kulture;
skrb za razvoj in širjenje športa, predvsem pa futsala in nogometa na
področju svojega delovanja;
spodbujanje športnih udejstvovanj članov;
spodbujanje nogometa in futsala mladih in zagotavljanje njihove uveljavitve
doma in v svetu;
skrb za usposabljanje in kvaliteto vrhunskih igralcev ter prizadevanje za dvig
kvalitete delovanja kluba;
spodbujanje k duhu »fair playa« in preprečevanje vseh oblik in vrst
nedovoljene diskriminacije;
sodelovanje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju
športa, futsala in nogometa;
zavzemanje za naraven, zdravju prijazen, varen, uravnotežen in dejaven
slog življenja.

Svoj namen in cilje uresničuje klub z izvajanjem naslednjih dejavnosti:
-

-

-

s propagiranjem področij klubskega delovanja in raznovrstnim oglaševanjem
zbira športnike vseh starostnih kategorij s ciljem, da se izobražujejo v
nogometni dejavnosti in postanejo vrhunski nogometaši in igralci futsala,
organizira in prireja predvsem klubske nogometne in futsal prireditve v
okviru nogometnih športnih tekmovanj,
omogoča igralcem drugih nogometnih klubov prostovoljno vključevanje v
klub,
spodbuja, organizira, uvaja in vodi člane v sodobnih oblikah športne
rekreacije zaradi varovanja njihovega zdravja in vitalnosti, razvijanja
ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva, delovnih in obrambnih sposobnosti,
prireja klubska in odprta športno rekreacijska tekmovanja, se udeležuje s
svojimi člani takih tekmovanj,
organizira in vodi posebno tekmovalno vadbo, treninge in tekmovanja za
člane, ki kažejo zanimanje in sposobnosti za posebno vadbo,
omogoča članom, da vodijo klubsko politiko in sodelujejo pri vodenju
klubske politike,
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skrbi za izbiro in izobraževanje amaterskih strokovnih kadrov,
zagotavlja kar najboljše zdravstvene in higienske razmere pri vadbi in na
tekmovanjih,
skrbi za kulturo zabave in družabno življenje članov,
izvaja propagandno aktivnost preko sredstev javnega obveščanja,
nenehno deluje na razvoju sodelovanja z nogometnimi zvezami,
organizacijami, društvi in klubi doma in mednarodnimi društvi, zvezami
mednarodnih društev v tujini,
prek organizacije in udeležbe na seminarjih, sestankih, okroglih mizah in
konferencah sodeluje s športno društvenimi organizacijami, družbenimi
organizacijami in društvi,
organizira klubske izobraževalne tečaje, šole v klubu in nenehno deluje za
dvig splošnega nogometnega in futsal izobraževanja in vzgoje svojih članov
in privržencev kluba,
z organiziranjem najrazličnejših oblik izobraževanja nenehno skrbi za
izpopolnjevanje članov kluba in pridobivanje lastnega strokovnega kadra
kluba, ter s pomočjo sestankov, oglaševanja in drugih oblik komuniciranja
navezuje stike s šolami vseh vrst, športnimi zavodi, športnimi fakultetami in
drugimi športnimi ustanovami,
zbira in organizira člane kluba, ki s svojimi sredstvi in s prostovoljnim
sodelovanjem v klubu pomagajo uresničiti programske naloge kluba,
organizira v klubu informativno vzgojne sestanke med vodilnimi delavci kluba
s člani, simpatizerji kluba ter navijači kluba, da s svojim delovanjem in
obnašanjem materialno kazensko ne škodujejo ugledu kluba,
organizira in izvaja srečanja, seminarje, posvetovanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja članov in drugih zainteresiranih za področje športa (člani
kluba, strokovni sodelavci, otroci in mladina ter njihovi starši);
omogoča strokovnim delavcem, ki so člani kluba, da se lahko dodatno
izpopolnjujejo na izobraževanjih, športnih posvetovanjih, srečanjih,
seminarjih,
organizira oglede športnih in drugih prireditev, druge dejavnosti, aktivnosti
in naloge, ki so v interesu njegovih članov, skladne z namenom, statutom in
drugimi predpisi o društvih.
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6.4. KRATKOROČNI CILJI IN VSEBINSKI PROGRAM DELOVANJA ZA LETO 2018

V letu 2018 si bomo prizadevali zagotoviti dovolj finančnih sredstev za normalno
delovanje kluba (kandidatura na Javnem razpisu za sofinanciranje letnega
programa športa za leto 2018, donacije in pogodba z generalnim sponzorjem,
organizacija srečelova, povečanje članstva). Najpomembnejši cilj je zagotovo
izboljšanje pogojev dela za vse selekcije v nogometni šoli (najem dvorane primerne
velikosti - pridobitev vsaj nekaj ur tedensko na parterju ŠC Ribnica, treningi na
stadionu na Ugarju za vse selekcije). Nadaljevali bomo z delom za povečanje
prepoznavnosti kluba in promocijo futsala in nogometa s ciljem povečanja števila
vključenih otrok v vseh selekcijah. V trenersko ekipo bomo povabili nove trenerje z
ustreznim znanjem, motiviranostjo in veseljem do dela z mladimi. Skrbeli bomo za
izobraževanje trenerske ekipe.

6.4.1. ČLANSTVO

Prizadevali si bomo za:
-

povečanje članstva tako na strani igralcev kot na strani rekreativnih igralcev
in občanov,
povečanje števila vpisov mladih nogometašev,
poudarek na povečanju vpisa deklet v nogometno šolo,
vključiti čim več otrok in mladostnikov v selekcije z namenom razvijanja
ljubezni do gibanja in športa pri mladostnikih,
povezovanje z NK Kočevje in drugimi futsal in nogometnimi klubi za
vzajemno popolnjevanje selekcij in omogočanje igralcem, da neprekinjeno
nadaljujejo športno pot do U21.

6.4.2. SELEKCIJE, TEKMOVANJA

Selekcije

V spomladanskem delu 2018 bodo nadaljevale vadbo / tekmovanja naslednje
selekcije:
- v futsalu: U7, U9, U11; skupna ekipa NK Ribnica Kočevje U13
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- v nogometu: tekmuje samo U12. Nogomet bodo spomladi trenirali vsi otroci NK
Ribnica na stadionu.
V jesenskem delu 2018 bodo trenirale / tekmovale naslednje selekcije:
- v futsalu: U7, U9, U11, U13 - skupna ekipa NK Ribnica Kočevje U13 kot sedaj – v
novi sezoni več ekip (A, B,..) s ciljem, da bodo igrali vsi otroci.
- v nogometu: U10, U12: povezovanje z NK Kočevjem; dekliška selekcija U12.
Tekmovanja
-

-

domači, tuji turnirji - udeležba na mednarodnem turnirju VII. Lion's CUP v
Novem mestu (junij) ; udeležba na Tradicionalnem malonogometnem turnirju
Cerknica 2018 (januar)
udeležba U13 in U15 v NZS ligi
udeležba U11 in U9 v ligi MNZ Ljubljana
organizacija prijateljskih tekem U7

6.4.3. INFRASTRUKTURA IN POGOJI ZA DELO
-

vadba
vadba
vadba
vadba

in organizacija tekmovanj na stadionu Ugar
in organizacija turnirjev NZS in MNZ U13 in U11 v ŠC Ribnica
v dvorani POŠ Dolenja vas, OŠ Stara Cerkev, OŠ ob Rinži, OŠ Velike Lašče
na zunanjem igrišču Grič

6.4.4. IZOBRAŽEVANJE

-

V februarju 2018 se bo vodja trenerjev udeležil nogometnega licenčnega
seminarja v Ljubljani;

-

V aprilu 2018 se bo vodja trenerjev udeležil nogometnega seminarja na temo
»Taktične priprave v nogometu«, ki ga izvaja Nogometno izobraževalni inštitut.

-

V letu 2018 je predvidena pridobitev licence za futsal za tri trenerje.
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6.4.5. SPOMLADANSKE PRIPRAVE
-

Udeležba naših mladoletnih članov na skupnih pripravah v Umagu v marcu 2018
v organizaciji NK Kočevje.

6.4.6. ODNOSI Z JAVNOSTMI
-

objave našega dela na Facebook strani,
redno ažurirana spletna stran www.nkribnica.si ,
objava aktualnih novic v glasilih Rešeto in Krošnjar ter sporočanje novic na
eUtrip.

6.4.7. VKLJUČEVANJE STARŠEV V AKTIVNOSTI KLUBA
starše bomo še naprej aktivno vključevali v delo kluba, v sodelovanje pri
organizaciji klubskih dogodkov, spremljanju tekem;
razvijali bomo aktivnosti, ki bodo še povečale pripadnost klubu;
v letu 2018 bo zaživel Svet staršev, v katerega bodo vključeni starši iz vsake
selekcije.

-

6.5. DOLGOROČNI CILJI

6.5.1. STROKOVNOST,TRENERSKA EKIPA IN UČNI PROGRAM
-

osredotočenost k nenehnemu dvigu kakovosti treningov
posebna pozornost se dolgoročno namenja učnemu programu oz. načrtu Futsal Program Peros (FPP) :

 FPP vodi trenerje kako, kaj in na kakšen način naj trenirajo;
 je večletni projekt, ki temelji na dolgoletnih praktičnih izkušnjah
trenerjev skorajda po celem svetu
 je oblikovan za vsako selekcijo posebej
 je sestavljen iz Futsal vaj, zbirke 5-ih knjig “Futsal od A do Ž“ in
dnevnika trenerja za vse selekcije.
 poudarek učnega načrta je na vseh štirih področjih - tehniki, taktiki,
fiziki in psihologiji.
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 pri otrocih do 9. leta načrt obsega 80% tehničnih elementov in le 20%
taktike;
 vse nadaljnje znanje se sistematično nadgrajuje,
 vsi našteti elementi se med seboj prepletajo in nadgrajujejo ter so
nujno potrebni pri organizaciji treningov vseh selekcij.

6.5.2. TRENERSKA EKIPA
Strokovni, pripadni in požrtvovalni trenerji tvorijo srce delovanja kluba, zato bo še
posebna pozornost namenjena položaju, vključevanju in predanemu ter
požrtvovalnemu delu trenerjev v klubu. Trenerji predstavljajo vzor otrokom in
mladostnikom, so pomembna avtoriteta v otroštvu in mladostništvu igralcev, velik
motivator pri prestavljanju osebnih mej in ciljev ter pri oblikovanju samozavesti in
samopodobe igralcev. Odnos trenerjev do otrok je spoštljiv, trener motivira,
pohvali in tudi graja delo in obnašanje otroka glede na otrokovo zavzetost, odnos
do dela in drugih ter obnašanje.
-

Vključevanje novih, strokovno podkovanih trenerjev v trenersko ekipo
pridobitev vseh potrebnih licenc
treniranje po Futsal Programu Peros.

6.5.3. SELEKCIJE
Dolgoročno zapolnjevanje selekcij s sosednjimi klubi, da bi lahko otroci
kontinuirano trenirali do 20. leta in da bi v vseh letih imeli možnost trenirati v svoji
ekipi (da ne bi odnehali s treniranjem zaradi tega, ker bi bilo št. otrok oz.
mladostnikov v neki selekciji kluba nezadostno).

6.5.4. INFRASTRUKTURA IN POGOJI ZA DELO
V naslednjih letih si želimo, da bi uspešno kandidirali na letnem razpisu za
sofinanciranje programa športa in pridobili dovolj vadbenih ur za kvaliteten trening
vse selekcij v domačem kraju.
V obdobju 2020 - 2024 je načrtovana popolna prenova stadiona Ugar s
spremljajočimi objekti, kar bo pomembno dvignilo kakovost treningov, tekmovanj
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in omogočilo nadaljnji razvoj nogometa v Ribnici in njeni bližnji okolici ter
spodbudilo več otrok k razvijanju tega športa.

6.5.5. SPONZORSTVA IN DONACIJE
Delo društev je močno odvisno od podpore skupnosti in gospodarstva občine, v
kateri društvo deluje. Tudi NK Ribnica za delovanje nujno potrebuje del sredstev iz
naslova donacij in sponzorstev, saj z vadninami ni mogoče kriti niti najnujnejših
stroškov delovanja.
Dolgoročni cilji kluba so:
-

pridobiti generalnega sponzorja
po 2 letih delovanja postati društvo v javnem interesu (februar 2019) z
možnostjo prejemanja 0,5% dohodnine
razširiti krog donatorjev.
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7. FINANČNO POROČILO
7.1. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017

26

Letno poročilo 2017

NOGOMETNI KLUB RIBNICA

7.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 01.01. DO 31.12.2017
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7.3. DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA – OPRAVLJANJE
PRIDOBITNE DEJAVNOSTI
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7.4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
7.4.1. PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
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.
Društvo vodi knjige dvostavno. Opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost in
zanju vodi ločeno knjigovodstvo. Društvo je v letu 2017 ustvarilo 291,50€ prihodkov
iz naslova pridobitne dejavnosti.
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.

7.4.2. RAČUNOVODSKE USMERITVE
SREDSTVA
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne
vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja
njihov kumulativni odpis kot posledica amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana
zgolj po neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom
vrednosti.
V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova
nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi
usposobitvi za nameravano uporabo. Kasneje nastali stroški, ki so povezani z
opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če le
povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.
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Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno
sredstvo in se med obračunskim letom ne spreminjajo. Uporablja se metoda
enakomernega časovnega amortiziranja.
Društvo glede na svoja kupljena opredmetena osnovna sredstva uporablja naslednje
amortizacijske stopnje:
- oprema z nabavno vrednostjo do 500€

100%

- oprema z nabavno vrednostjo nad 500€

20%

- računalniki in računalniška oprema z nabavno vrednostjo do 500€

100%

- računalniki in računalniška oprema z nabavno vrednostjo nad 500€

50%

ZALOGE

Zaloge trgovskega blaga se izvirno vrednotijo po nabavnih cenah, ki jih sestavlja
nabavna cena po obračunu dobavitelja, povečana za odvisne stroške nabave.
Poraba trgovskega blaga se vrednoti po metodi FIFO.
Društvo na dan 31.12.2017 ni imelo zalog.

POSLOVNE TERJATVE
Kratkoročne poslovne terjatve
Terjatve se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo tudi plačane. Odpis terjatev se opravi na podlagi sklepa
sodišča o stečaju dolžnika, prisilni poravnavi, na podlagi izgubljene tožbe oziroma
ko je ugotovljeno, da je izterjava nemogoča, oziroma ko je strošek tožbe večji od
koristi.
Društvo je imelo na dan 31.12.2017:
1. terjatve za neplačane vadnine 125,00€.
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DOBROIMETJA PRI BANKAH, ČEKIH IN GOTOVINA
Denarna sredstva so dobroimetje na transakcijskih računih pri domačih in tujih
bankah in gotovina v blagajni.

Zap.št. Postavka
1
Denarna sredstva na TRR
2
Denarna sredstva v blagajni
Skupaj

Znesek v EUR na 31.12.2017
3.195,44
196,14
3.391,58

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami društvo izkazuje:
1. kotizacija za turnir v vrednosti 70,00 EUR (za januar 2018, Cerknica).

DRUŠTVENI SKLAD
Društveni sklad v znesku 3.110,08 EUR predstavlja presežek prihodkov nad odhodki.

OBVEZNOSTI

DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti in
dolgoročne poslovne obveznosti. Povečujejo se za pripisane obresti ali zmanjšujejo
za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum
z upnikom. Knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni
vrednosti, zmanjšana za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti.
Društvo na dan 31.12.2017 ni imelo dolgoročnih poslovnih obveznosti.

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Društvo na dan 31.12.2017 ni imelo kratkoročnih finančnih obveznosti.
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KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne poslovne obveznosti so obveznosti doma in v tujini, izkazane na
podlagi listin in upniki zahtevajo, da bodo poplačane. Dobavitelji za nepravočasna
plačila zaračunavajo zamudne obresti, ki so izkazane kot odhodek financiranja.
Druge kratkoročne obveznosti zajemajo obveznosti do delavcev, do države,
predujme kupcev ter obveznosti do ostalih financerjev. Obveznosti do tujine (izven
EU območja) se preračunajo na dan 31.12. po referenčnem tečaju BS.
.
Zap.št. Postavka
Znesek v EUR na 31.12.2017
444,86
1
obveznosti do dobaviteljev v državi
31,64
2
obveznosti do ostalih financerjev
Skupaj
476,50

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Društvo na dan 31.12.2017 ni imelo pasivnih časovnih razmejitev.

PRIHODKI IN ODHODKI
PRIHODKI
Prihodki iz dejavnosti
Prihodki dejavnosti zajemajo plačane vadnine, prejete donacije podjetij ali fizičnih
oseb, reklamne – sponzorske storitve ter članarine. Prihodki se pripoznajo na osnovi
izdanih faktur, pogodb na podlagi prodajnih cen.
Zap.št.
1
2
3
4

Postavka
vadnine
donacije podjetij in fizičnih oseb
sponzorske storitve
članarine
Skupaj

Znesek v EUR na 31.12.2017
5.196,50
2.080,00
291,50
370,00
7.938,00

Finančni prihodki
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev so prihodki od pripisanih obresti na
transakcijski račun NLB.
1. Prihodki od obresti 0,04 EUR.
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ODHODKI
Poslovni odhodki
Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški nastali v poslovnem letu, evidentirani po
naravnih vrstah, kot so stroški materiala, stroški storitev, popravek obratnih
sredstev, amortizacija, stroški dela…

Stroški materiala, blaga in storitev
Nabavna vrednost prodanega blaga je odhodek povezan s prodajo trgovskega blaga,
s tem pa so povezani tudi stroški materiala in storitev. Stroški storitev so stroški, ki
niso pojmovani kot stroški materiala, amortizacije, plač in dajatev ali kot stroški
financiranja. Stroški storitev vključujejo stroške storitev pri izdelavi proizvodov,
stroške prevoznih storitev, stroške storitev v zvezi z vzdrževanjem, najemnine,
povračila stroškov v zvezi z delom, stroške plačilnega prometa in bančnih storitev,
stroške intelektualnih in osebnih storitev, zavarovalne premije, stroške sejmov,
reklame, propagande in reprezentance ter drugi stroški storitev. Izkazani so po
dejanskih vrednostih ob nabavi.

Zap.št. Postavka

1
2
3
4
5
6
7
8

STROŠKI MATERIALA:
nogometna oprema (žoge, stožci,…)
pisarniški material in strokovna literatura
ostali stroški materiala
STROŠKI STORITEV
stroški ustanovitve, poštni stroški
stroški prevozov
stroški najema dvoran
stroški kotizacij za turnirje
stroški plačilnega prometa
stroški članstva v MNZ in NZS
stroški ostalih storitev
Skupaj
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Znesek v EUR od 1.1. do
31.12.2017
698,50
548,90
38,10
111,50
3.299,48
333,80
160,23
1.880,51
60,00
202,91
247,00
415,03
3.997,98

NOGOMETNI KLUB RIBNICA

Letno poročilo 2017

Odpis vrednosti
Amortizacija je obračunana posamično po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja.
1. Amortizacija osnovnih sredstev 829,98 EUR.

Za poslovno leto 2017 je društvo v izkazu poslovnega izida ugotovilo presežek
prihodkov nad odhodki v višini 3.110,08 EUR, ki ga bo uporabilo za namene,
določene v skladu z Zakonom o društvih.

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

Do dneva sestavitve letnega poročila ni drugih poslovnih dogodkov, ki bi bistveno
vplivali na premoženjski, finančni in uspešnostni položaj kluba na dan 31.12.2017.

34

