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To poročilo vsebuje: 
 
 
 
POSLOVNO POROČILO 

 

 
 
 delovanje organov in spoštovanje predpisov 

 
 osnovna dejavnost 

 
 nadgradnja osnovne dejavnosti 

 
 ostale dejavnosti 

 
 vzgoja kadrov 

 
 poslovna plat kluba 

 
 realizacija ciljev v 2020 

 
 zaključek 

 
 
 
RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

 
 
 izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2020 s pojasnilom 

 
 bilanca stanja na dan 31.12.2020 s pojasnilom
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Letno poročilo, ki vključuje poslovno  poročilo  in  računovodske  informacije  se  
nanašajo  na posameznega prosilca za licenco brez povezanih subjektov in to za 
društvo, ki je v register društev UE Kranj vpisano z imenom: 

 
 
 
Naziv društva:              Nogometni klub Triglav Kranj  
Sedež društva:             Partizanska cesta 37, Kranj  
Zakoniti zastopnik:      Franjo Radiković, predsednik 
Ostali podatki: 
Matična številka:                    1168452 
Šifra dejavnosti:                      92.623 – druge športne dejavnosti 
TRR:                                       05100-8010125434 pri Abanka d.d. 

07000-0001729212 pri Gorenjska Banka d.d. 
Davčna številka                      S I 93246587 

 
 
 
 
 
Pri pripravi poročila o posameznih segmentih dejavnosti so sodelovali: 

 

 Tanja Čuhalev – vodja pisarne 
 

 Gorazd Kužnik – strokovni sodelavec, sekretar kluba 
 

 Primož Mavrič– pooblaščeni računovodski servis 
 

 Siniša Brkić – športni direktor 
 

 Gregor Bergant, vodja mladinske nogometne šole 
 

 Dalibor Prača, vodja mladinske nogometne šole – program Gorenjska 
 

 Špendi Idrizi, vodja mladinske nogometne šole – program Rožle 
 

 Tomaž Mežek – pooblaščenec upravnega odbora za področje financ 
 

 Beno Fekonja – direktor 
 

 Franjo Radiković - predsednik 
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I. POSLOVNO POROČILO 
 

 

1. DELOVANJE ORGANOV IN SPOŠTOVANJNE PREDPISOV 
 Klub ima kot najvišji organ skupščino, ki jo izvoli upravni odbor s predsednikom, 

nadzorni odbor in disciplinsko sodišče. Vsi organi so bili v letu 2020 aktivni in so 
delovali v skladu s statutom kluba, 

 klub je posloval v skladu s pozitivno zakonodajo RS, 
 klub je spoštoval vse predpise FIFA in NZS ter glede tega ni bil nikdar v nobenem 

postopku zaradi kršitve, 
 klub je izvajal redno dejavnost po statutu, kar velja za vse organe kluba (UO, 

disciplinsko komisijo, nadzorni odbor), 
 klub je  seznanjal javnost o svojem delu preko medijev in spletne strani kluba. 
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2. ŠPORTNI DEL 
NK Triglav Kranj ima status panožne nogometne športne šole. Mladinska nogometna šola 
se financira večini iz članarin, del sredstev pridobimo tudi od Mestne občine Kranj, 
Nogometne zveze Slovenije in drugih podpornikov. Članska ekipa deluje  v celoti kot 
tržna dejavnost in se financira iz sponzorstev, prodaje vstopnic, medijskih pravic ter 
transferjev igralcev. Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je podelilo klubu status, 
da delujemo v javnem interesu. Osnovna in glavna dejavnost kluba je vzgoja nogometašev.  
 

Kriterij MNOŽIČNOST 
 
Tabela: kriterij množičnost v sezoni 2020/21 

 
 

  

plan realizacija
program selekcija število število

vrtci 20 0
1. razred 50 20
2. razred 50 20

U7 8 0
U8 12 5
U9 36 25
U10 36 31
U11 36 23
U12 40 27
U13 30 20
U14 34 16
U15 22 21
U17 22 23
U19 22 19

ČLANI članska ekipa 24 16
SKUPAJ 442 266

MNOŽIČNOST - SEZONA 2020/21
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V letu 2020 smo imeli po posameznih programih naslednje število: 
 
 40 nogometašev  v  krožkih  v  osnovnih  šolah  na  območju  MO  Kranj  in  0 

nogometašev vključenih v krožkih v kranjskih vrtcih. Program Rožle smo aktivirali šele 
pomladi 2021, saj ga prej zaradi epidemije ni bilo mogoče. Število vključenih bi bilo večje, 
a nam šole še ne dovolijo izvajati dejavnosti v njihovih telovadnicah, zato smo program 
izvajali na umetni travi v Športnem centru Kranj. 

 131 nogometašev v programu  Gorenjska,  ki  tekmujejo  pod okriljem Medobčinske 
nogometne zveze Gorenjska. V pretekli sezoni smo imeli vključenih čez 180 
nogometašev. Zaradi učinka epidemije se je zmanjšal vpis oziroma tudi povečal 
izpis kot opustitev vključevanja otrok v športne dejavnosti.  

 79 nogometašev v programu Slovenija, ki tekmujejo pod okriljem Nogometne zveze 
Slovenija. Tudi v programu Gorenjska, predvsem pri ekipi U14 smo imeli upad 
vključenosti igralcev. Pri kadetih in mladincih upada ni bilo zaznati, saj so aktivno 
tekmovali. 

 16 igralcev članske ekipe, ki so v 90% primerih vzgojeni v lastni nogometni šoli. 
Članska ekipa je bila pomlajena, tako da je vsaj 7-8 igralcev mladinske ekipe bilo 
vključenih v člansko ekipo. 

 
Program TALENT 
V programu Slovenija imamo vzpostavljen Program TALENT, kjer smo za talentirane igralce 
pripravili dopolnilni razvojni program. Program TALENT se izvaja od selekcije U14 – U19. V 
sezoni 2020/21 smo imeli vključeni 29 igralcev v razvojni program. 
 

 
 
Rezultatski kazalniki 
V nogometni sezoni 2019/2020 nismo dosegli cilja tekmovanja v 1. slovenski nogometni ligi, 
zastavljenega pred pričetkom sezone. Članska ekipa je osvojila 9. mesto in v dodatnih 
kvalifikacijah za popolnitev prve lige izgubila z ND Gorica. Na podlagi tega smo v sezoni 
2020/21 prenovili ekipo, katere jedro tvorijo naši mladi igralci, na katerih bomo gradili ogrodje 
ekipe v prihodnje. V letu 2021 se je že poznal učinek prenove, saj smo v pomladanskem delu 
2021 konkurenčno tekmovali in se na koncu uvrstili v skupino za prvaka. Člani so na koncu 
zasedli 7. mesto, samo v pomladanskem delu prvenstva pa bili tretji.  
 

plan realizacija
program selekcija število število

U14 6 6
U15 5 6
U17 5 7
U19 5 10

SKUPAJ 21 29
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PROGRAM TALENT - SEZONA 2020/21
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V mladinski nogometni šoli so bila tekmovanja v sezoni 2019/20 zaradi epidemije prekinjena in 
tekmovanje ustavljeno. Vse ekipe so ostale na tekmovalnih nivojih, kot sezono prej. V sezoni 
2020/21 so tekmovale samo ekipe kadetov in mladincev. Na koncu so bili mladinci na 5. mestu, 
kadeti na 4. mestu. Na skupni kadetsko mladinski lestvici je NK Triglav Kranj zasedel odlično 
4. mesto. Pri tem je potrebno upoštevati, da je kar sedem igralcev mladinskega moštva igralo 
za člane. Člani so namesto 30 krogov, odigrali 15. krogov rednega dela ter dodatnih 7 v skupini 
za prvaka. Temu primerno je bilo tudi manj osvojenih točk. 
 
Treningi, tekme turnirji 
V sezoni 2020/21 smo izvedli v vseh selekcijah okrnjeno število treningov zaradi omejitev 
delovanju v športu zaradi epidemije. Posledično se je to poznalo na tekmovalnem delu, saj so 
se prvenstva v okrnjeni obliki zaključila smo na nivoju članov, mladincev in kadetov. Selekcije 
U14 in U15 se je prvenstvo zaključilo že jeseni. Ostalih tekmovanj v nižjih selekcijah ni bilo. Iz 
istega razloga ni bilo mednarodnih tekem ter udeležb na turnirjih. 
 

 

program selekcija
plan realizacija plan realizacija

U9 / /
U10 / /
U11* 3 ni odigrano 33 ni odigrano
U12 3 ni odigrano 35 ni odigrano

U13** 3 ni odigrano 25 ni odigrano
U14 1 ni odigrano 45 ni odigrano
U15 5 ni odigrano 45 ni odigrano
U17 3 4 45 20
U19 3 5 43 22

SKUPNA 3 4 88 42
ČLANI 7 7 42 32

REZULTATI - SEZONA 2020/21
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lestvica število točk

program selekcija treningi

plan realizaci plan realizac plan realiza plan realizacij plan realiza plan realizacij

vrtci
144

zaklj
uček 

8h
0
0

U7 50 8 0 4 0 2 0
U8 90 8 0 5 0 3 0 1 0
U9 130 14 0 8 0 4 0 2 0

U10 130 18 0 6 0 4 0 2 0
U11 130 24 0 6 0 4 0 1 0
U12 160 28 0 6 0 4 0 2 0
U13 160 26 0 6 0 4 0 1 0
U14 180 26 8 0 8 12 0 1 0
U15 210 26 12 0 12 14 4 0
U17 220 26 13 0 12 12 4 0
U19 220 26 13 5 2 12 12 4 0

ČLANI članska ekipa 264 36 22 3 3 10 11 6 0
SKUPAJ 2628 266 68 8 5 95 61 18 0 25 0 10 0
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turnirji 
mednarodni

TRENINGI/TEKME/TURNIRJI - SEZONA 2020/21
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Trenerske licence  
V klubu deluje 24 strokovnih delavcev – trenerjev. V skladu z njihovim kariernim načrtom 
spremljamo kazalnik licence trenerjev, ki so osnova za delo na posamezni ravni tekmovanja in 
vodenja ekip na uradnih tekmovanjih pod okriljem MNZG ali NZS. V letu 2020 zaradi epidemije 
ni bilo postopkov podeljevanja licenc. 
 

 
 
 
Druge športne dejavnosti kluba 
Zaradi epidemije turnirjev, priprav, dneva nogometa in poletnih kampov nismo organizirali. 
 
  

Licence obstoječe v pridobivanju realizacija
UEFA PRO 0 3
PRO 5 1
A 4 2
B 6 0
C 3 5
trener vratarjev 0 1
kondicijski trener 1 /
brez licence 5 /
SKUPAJ 24 12 0

Licence 2020/21 - SEZONA 2020/21
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3. POSLOVNI  DEL 
Zavedamo se, da naše poslanstvo še zdaleč ni več samo osnovna vzgoja nogometaša. Vsako 
leto dodajamo nove programe in projekte in tudi v letu 2020 je bilo tako. Pri tem dodatno 
razvijamo poslovno tržno dejavnost, ki bi naj v prihodnje prinašala dodatne vire prihodkov.  
 
Navijaška cona 
V lanskem letu smo naredili velik korak naprej pri vzpostavitvi infrastrukture za navijače. 
Travnik pred glavno tribuno smo tlakovali in je sedaj namenjen navijaški coni. Postavljena je 
tudi primerna infrastruktura (vodovod, elektrika) in mobilno prodajno mesto – kontejner za 
gostinstvo in trgovino. Možnost je postavitve šotora za obiskovalce. Prav tako smo prestavili 
blagajno – kontejner pred vhod na stadion, tako da lahko zapremo navijaško cono in je 
namenjena v času tekme samo kupcem vstopnic. Pripravljena je tudi infrastruktura za izvedbo 
glasbenih nastopov.  
 
VIP cona 
Prav tako smo razširili VIP cono v osrednjem delu glavne tribune, kjer smo vzpostavili dodatne 
VIP Ekskluziv stole ter razširili samo cono navadnega VIP-a. Kupci VIP Ekskluziv vstopnic 
imajo dostop do klubskih prostorov, ostali pa do navijaške cone. 
 

Razvoj blagovne znamke 
Pripravili smo skupno blagovno znamko TRIGLAV KRANJ, pod katero želimo združevati vse 
klube v Kranju. Iz tega naslova se pripravljajo strateška partnerstva z nogometnimi klubi po celi 
Gorenjski. 
 
Trgovina TRIGLAV KRANJ 
Septembra 2020 smo prevzeli v upravljanje prostore namenjene za promocijo športa in skupno 
trgovino TRIGLAV KRANJ. Trgovina ima prenovljene instalacije ter nov interier. Trgovina je bila 
pripravljena na odprtje oktobra 2020, vendar je bila zaradi epidemije odprta šele februarja 2021. 
 
Vstopnice 
Za enkrat uporabljamo še ticketing MOJEKARTE. Predvidevamo, da bomo v letu 2021 razvili 
svoj prodajni modul, ki bo zagotavljal aktivno upravljanje s strankami ter pospeševanje prodaje 
vstopnic kot artiklov preko spletne prodaje. 
 
Administracija 
V letu 2020 smo pričeli identificirati rešitve za športni portal, ki bo omogočal upravljanje s 
članarinami, prisotnostjo otrok na treningih ter osebni karton vsakega športnika. Predvidevamo 
realizacijo v letu 2021. 
 
Promocija in PR 
V letu 2020 smo pripravili komunikacijski načrt. Ena od prvih rešitev je vpeljava e-glasila TRIGLAV 
MAGAZIN. Več celostnih rešitev bomo pripravili za nogometno sezono 2021/22. 
 
Informatika 
Skupne dokumente si delimo preko aplikacije Dropbox. Prav tako smo uvedli aplikacijo DNA za 
upravljanje s sestanki, nalogami, projekti, dokumenti in procesi. Posebno pozornost posvečamo 
upravljanju članstva. V letu 2021 želimo uvesti tudi e-podpisovanje dokumentov. 
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4. VZGOJA KADROV 
V športu so klubi valilnice kadrov. Med ključne kadre sodijo tako igralci, kot tudi sodniki, 
trenerji in funkcionarji ter drugi strokovni sodelavci. V letu 2020 smo v celoti prenovili 
programe dela za vse nivoje selekcij. V letu 2021 uvajamo dodatno še interno 
usposabljanje trenerjev tako na teoretičnem in kot praktičnem delu:  

 
 trenerji   so   primerno   usposobljeni,   hkrati   krepimo   njihova   strokovna   znanja   

in izobraževanja.  
 vključujemo mlade trenerje, ki pri nas realizirajo ambicije vodenja ekip. Pri tem so jim 

obstoječi trenerji mentorji in jih usposabljajo za trenerje na višjih nivojih. 
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5. UPRAVLJANJE KLUBA 
Klub ima zelo aktiven upravni odbor, ki z vso odgovornostjo upravlja s klubom. V letu 2020 
smo imeli 11 sej upravnega odbora ter po pooblastilu upravnega odbora 6 sej izvršnega 
odbora. V letu 2020 smo imeli eno sejo Nadzornega odbora, Zbora podpornih članov ter 
Sveta podpornih članov. Upravni odbor za svoje delo imenuje pooblaščence za potrebe 
operativnega dela. Tako so v letu 2020 imenovali sekretarja, vodjo pisarne, športnega 
direktorja, vodjo trgovine in direktorja kluba. Hkrati si je upravni odbor znotraj sebe razdelil 
naloge, ki jih upravlja posamezen član upravnega odbora. Pregled  nad  poslovanjem  kluba  
ima  Nadzorni  odbor.  Poslovanje  poteka  skladno  z  vsemi standardi. Za administrativni 
del kluba skrbi vodja pisarne, športni del vodi športni direktor in vodje mladinske 
nogometne šole, tehnična podpora športnemu delu sekretar kluba, poslovni del pa 
upravlja direktor kluba. Vse koordinira predsednik kluba. Klub se je v letu 2020 dodatno 
profesionaliziral in je pripravljen na nove tekmovalne izzive. 

 
Organigram delovanja NK Triglav Kranj: 

 
 
V letu 2020 smo imeli delne likvidnostne težave v oktobru in novembru 2020, saj smo s 
strani FURS dobili naloženo dodatno plačilo davščin. V začetku 2021 so se plačila znova 
normalizirala. Hkrati smo v prvi polovici leta 2021 zmanjšali obveznosti do dobaviteljev, tako 
da večino odprtih obveznosti sproti zapiramo. Z vsemi posojilodajalci imamo ustrezne 
dogovore o vračilu obveznosti.  
V letu 2020 je društvo poslovalo z dobičkom v višini 29.317 EUR, društveni kapital pa je 
glede na poslovanje v preteklih letih še vedno negativen v vrednosti 476.444 EUR. 

 
V poslovnem delu še nadalje zasledujemo naslednje cilje: 
 zagotavljanje dodatnih virov in povečevanje finančne sposobnosti kluba za večje 

aranžmaje igralcev, 
 ohraniti vse ključne pokrovitelje kluba, 
 iskanje novih partnerjev kluba, 
 iskanje partnerjev v tujih klubih pri prestopih igralcev, 
 v dogovoru z lastnikom infrastrukture t.j. Mestna občina Kranj in upravljalcem 

Zavodom za šport še nadgraditi pogoje za treninge in tekme. 
 

Vsi dolgovi kluba iz preteklih let so obvladljivi in se poplačujejo v skladu z dogovorom z 
dobavitelji in posojilodajalci. Po datumu bilance stanja se niso pojavili poslovni dogodki, ki bi 
lahko pomembno vplivali na računovodske izkaze na dan 31.12.2020. 
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6. INFRASTRUKTURA 

Klub je naredil velik preskok pri opremi klubskih prostorov, saj imamo dobre pogoje za 
upravljanje administracije, klubski prostor za druženje z igralci, starši in navijači. MO Kranj je 
dokončala veliko investicijo v letu 2020 na glavnem stadionu in sicer razsvetljavo na glavnem 
igrišču - reflektorje. V letu 2020 smo uspeli dokončati še navijaško cono in VIP cono. Izpolnjeni 
so vsi elementi, da bodo lahko gledalci resnično uživali na kranjskem stadionu. 
 
Še vedno ostajajo potrebe na infrastrukturnem področju: 
 prenova glavnega igrišča, 
 pokritje tribune Hribček, 
 snemalni stolpi ob tribuni Hribček, 
 zalivanje travnatih površin na igrišču v Tenetišah, 
 prostor za začasno odlaganje opreme in rekvizitov ob igrišču v vojašnici, 
 sanacija prostorov v Kokrškem logu z minimalno razsvetljavo ter 
 nova tribuna – namesto obstoječe stare tribune. Če to ni v kratkoročnem planu pa vsaj 

menjava sedežev na glavni tribuni 
 
Kranj, 30.6.2021 

Predsednik kluba: 
Franjo Radiković 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO    
 

 
1. RAČUNOVODSKI IZKAZI  
 

 
  

Bilanca stanja na dan 31.12.2020  
  
 

(v EUR) 31.12.2020 31.12.2019 

  
 

SREDSTVA  
 

  
 

Dolgoročna sredstva  
 

  
 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne  
 

aktivne časovne razmejitve - - 

Opredmetena osnovna sredstva 71.111 53.416 

Naložbene nepremičnine - - 

Dolgoročne finančne naložbe - - 

Dolgoročne poslovne terjatve  - 

Odložene terjatve za davek - - 

  
 

 71.111 53.416 

  
 

Kratkoročna sredstva  
 

  
 

Sredstva za prodajo -  -  

Zaloge 36.500 11.566 

Kratkoročne finančne naložbe - - 

Kratkoročne poslovne terjatve 93.968 88.238 

Denarna sredstva 9.159 1.044 

   

 139.626 100.847 

   
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 14.847 53.860 

   
SKUPAJ SREDSTVA 225.585 208.123 

  
 

Zunajbilančna sredstva -  -  
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BILANCA STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2020 - NADALJEVANJE 

   
(v EUR) 31.12.2020 31.12.2019 

   
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   
   
Sklad   
   
Društveni sklad 126.533  126.533  
Revalorizacijske rezerve -  -  
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -  -  
Preneseni presežek prihodkov obračunskega obdobja (632.294) (367.320) 
Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja 29.317 (228.816) 

   
 (476.444) (469.603) 

   
Rezervacije in dolgoročne pasivne   

časovne razmejitve -  -  

   
Dolgoročne obveznosti   
    
Dolgoročne finančne obveznosti 22.530  37.374  
Dolgoročne poslovne obveznosti 16.233  16.233  
Odložene obveznosti za davek -  -  

   
 38.763  53.607  

   
Kratkoročne obveznosti   
   
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev -  -  
Kratkoročne finančne obveznosti 361.342  283.412  
Kratkoročne poslovne obveznosti 299.624  280.498  

   
 660.966  563.910  

   
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 2.300  60.209  

   
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 225.585  208.123  

   
Zunajbilančne obveznosti -  -  
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Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.1.-31.12.2020  
 

  
(v EUR) 2020 2019 

  
 

Čisti prihodki od prodaje 1.142.045 625.763 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

-  -  

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve -  -  

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 22.024 366.469 

   
Stroški blaga, materiala in storitev (1.008.497) (1.135.477) 

Stroški dela (62.992) (37.185) 

Odpisi vrednosti (18.715) (27.355) 

Drugi poslovni odhodki (37.812) (15.294) 

Presežek poslovnih prihodkov 36.054 (223.079) 

   
Finančni prihodki iz deležev 0 0 

Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 0 

   
Finančni odhodki iz finančnih naložb   

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (3.020) (3.860) 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (262) (1.883) 

Poslovni izid iz financiranja (3.282) (5.743) 
   

Drugi prihodki 0 6 

Drugi odhodki    

Davek iz dohodkov (3.455) 0 

Odloženi davki  0 

    
Presežek prihodkov obračunskega obdobja 29.317 (228.816) 
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Izkaz denarnih tokov, za leto končano 31.12.2020   
    
(v EUR) 2020 2019 

  
 

Denarni tokovi pri poslovanju  
 

  
 

Postavke izkaza poslovnega izida  
 

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki  iz 
poslovnih terjatev 

1.164.070 791.506 

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in 
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 

(1.109.563) (981.737) 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih (3.455)  -  

   
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 
postavk bilance stanja   
Začetne manj končne poslovne terjatve (5.729) 100.940 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 39.013 2.956 

Začetne manj končne odložene terjatve za davek -  -  

Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo -  -  

Začetne manj končne zaloge (24.944) (7.147) 

Končni manj začetni poslovni dolgovi 19.126 (158.115) 

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije (57.909) 87.619 

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek  -  - 

   
Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (15.334) (163.978) 

  
 

Denarni tokovi pri investiranju  
 

  
 

Prejemki pri investiranju  
 

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na investiranje 

-  -  

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev -  -  

Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev 8.982 600 

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin -  -  
Prejemki od odtujitve finančnih naložb- prejemki od prodaje 
igralcev 

- 33.200 

   
Izdatki pri investiranju   
Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev -  -  

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (36.410) (6.615) 

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -  -  

Izdatki za pridobitev finančnih naložb- izdatki za nakup igralcev -  -  

   
Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (27.428) 27.185 
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Izkaz denarnih tokov, za leto končano 31.12.2020 nadaljevanje 

 
  

(v EUR) 2020 2019 

  
 

Denarni tokovi pri financiranju  
 

  
 

Prejemki pri financiranju  
 

Prejemki od vplačanega kapitala -  -  

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 118.000 199.000 

   
Izdatki pri financiranju   
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (3.282) (5.743) 

Izdatki za vračila kapitala -  -  

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti (63.839) (59.420) 

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -  -  

   
Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju 50.879 133.837 

   
Končno stanje denarnih sredstev 9.160 1.044 

   
Denarni izid v obdobju  8.116 (2.956) 

Začetno stanje denarnih sredstev 1.044 4.000 
 

 
  

 
                    

    
 

                    
 2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
Izjava poslovodstva 
 
Predsednik kluba potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto končano na dan 31. decembra 2020 in 
uporabljene računovodske usmeritve, pojasnila k računovodskim izkazom ter priloge in razkritja k 
računovodskim izkazom.  
 

Predsednik kluba potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne 
računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega 
gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja društva in 
izidov njenega poslovanja za leto 2020. 
 

Predsednik kluba je odgovoren tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, 
izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju društva ter v skladu z veljavno zakonodajo in 
slovenskimi računovodskimi standardi. 
 

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta, v katerem je bilo potrebno davek odmeriti, 
preverijo poslovanje društva, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, 
zamudnih obresti in kazni iz naslova davka od dohodka pravnih oseb ali drugih dajatev. Poslovodstvo 
kluba ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova. 
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 3. PODLAGA ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
 
Računovodski izkazi društva ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi SRS (2016) in so za 
namene licenciranja po Pravilniku o licenciranju nogometnih klubov sestavljeni na podlagi veljavne zakonodaje 
za gospodarske (ZGD-1). Upoštevata se temeljni računovodski predpostavki in sicer nastanek poslovnih 
dogodkov ter časovna neomejenost delovanja. Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih. Poslovodstvo pri 
sestavi računovodskih izkazov poda presoje, ocene in predpostavke, ki vplivajo na uporabo usmeritev, na 
izkazane vrednosti sredstev in na obveznosti, prihodkov in odhodkov. Ocene in predpostavke temeljijo na 
prejšnjih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah smatrajo kot utemeljeni in na podlagi katerih 
lahko podamo presoje o knjigovodski vrednosti sredstev in obveznosti. Ocene in navedene predpostavke je 
potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo le za obdobje, v katerem se ocena 
popravi, če vpliva zgolj na to obdobje, lahko pa se pripoznajo za obdobje popravka in prihodnja leta, če popravek 
vpliva tako na tekoče kot na prihodnja leta. Popravki bistenih napak iz preteklih let se v računovodskih izkazih 
tekočega leta pripoznajo neposredno kot povečanje ali zmanjšanje prenesenega presežka odhodkov 
obračunskega obdobja. Zaradi popravka bistvenih napak iz poslovanja v preteklih letih, se je preneseni presežek  
odhodkov povečal za popravek terjatev v višini 13.527 EUR in odpravo kratkoročno odloženih stroškov v višini 
38.049 EUR in povečal za odpisane obveznosti v višini 15.339 EUR. 
 

Pri sestavljanju letnega poročila se društvo ravna po naslednjih zakonih in predpisih: 
 

Zakon o društvih 

Slovenskih računovodskih standardih 

Pravilnik o popisu sredstev in virov sredstev  

Navodilo o pripravi zaključnega računa  

Navodilo o pripravi letnih poročil 

Pravilnik o stopnjah odpisa osnovnih sredstev 

Zakon o davku od dohodka pravnih oseb 

Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti  

Zakon o davčnem postopku 

 
Društvo vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve. V letu 2020 društvo ni 
spreminjalo računovodskih usmeritev.  
 
Spremenjen SRS 1 (2019) je društvo pričelo uporabljati za poslovna leta od 1.1.2019 dalje. Z uvedbo 
standarda je prišlo do spremenjene računovodske obravnave najemov pri najemnikih. Najemnik najetih 
sredstev ne razvršča več med poslovne in finančne, ampak se za vsa sredstva, ki so v najemu pripozna 
pravica do uporabe sredstva, med sredstvi in obveznost iz najema, med finančnimi obveznostmi. Pravico 
do uporabe sredstva in obveznosti iz najema za najeta sredstva najemnik ne pripozna kadar gre za 
kratkoročne najeme ali najeme sredstev majhnih vrednosti. Društvo v skladu z ZGD-1 ni zavezano za 
pripoznanje pravice do uporabe sredstev iz naslova najemov. 
 
Društvo v poslovnem letu ni spreminjalo računovodskih ocen, ki bi pomembno vplivale na tekoče in 
prihodnje obdobje.  
 

Napake, ki se zgodijo pri pripoznanju, merjenju, predstavljanju ali razkrivanju sestavin računovodskih 
izkazov v tekočem obdobju in se v tem obdobju tudi odkrijejo, se popravijo, preden se računovodski izkazi 
odobrijo za objavo. Bistvene napake, odkrite v naslednjem obdobju, se popravijo v primerjalnih 
informacijah, ki so predstavljene v računovodskih izkazih za obdobje, ko se napaka odkrije. Napaka je 
posledica napačnih predpostavk računovodskih ocen poslovodstva oziroma napačne uporabe 
računovodske usmeritve glede omenjenih bilančnih kategorij. 
Društvo je v poslovnem letu 2020 popravilo napake iz preteklih obdobij, ki so vplivale na preteklo obdobje, 
to je na zmanjšanje društvenega sklada v skupni višini 36.157 Eur. 
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4. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA  
 
4.1 Sredstva 
 
V spodnji tabeli so prikazane minimalne zahteve glede vsebine postavk v bilanci stanja, ki se nanašajo na sredstva.   
 

Sredstva v Eur 31.12.2020 31.12.2019 

denarna sredstva in njihovi ustrezniki 9..159 1.044 

terjatve iz prestopov igralcev - - 

terjatve do povezanih oseb in drugih subjektov v skupini - - 

druge terjatve 93.968 88.238 

zaloge 36.500 11.565 

druga sredstva - - 

opredmetena osnovna sredstva 71.111 53.416 

neopredmetena sredstva - - 

dolgoročne finančne naložbe - - 

aktivne časovne razmejitve 14.847 53.860 

Skupaj 225.585 208.123 

 
 
4.2 Opredmetena osnovna sredstva 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju 
ovrednoti po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost osnovnega sredstva sestavljajo nakupna cena, 
nevračljive dajatve, neposredni stroški usposobitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva ter ocena 
stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. 
Za kasnejše merjenje opredmetenih sredstev društvo uporablja model nabavne vrednosti. Pri tem so 
opredmetena osnovna sredstva izkazana po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijski 
popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se 
obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega 
posameznega sredstva. Amortizacijske stopnje za opremo in druge naprave so v višini 20% do 50% in so 
v skladu z davčno priznanimi stopnjami po Zakonu o davku od dohodkov pravih oseb.  
 

Opredmetena osnovna sredstva se nanašajo na druge naprave in opremo. V letu 2020 so se opredmetena 
osnovna sredstva povečala za ureditev navijaške cone in ostale manjše opreme za trgovino kot so stojala, 
ogledalo in ostalo pohištvo. 
  

 
4.3 Zaloge  
 
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti in sicer po manjši izmed njiju. Zaloge se  
nanašajo na trgovsko blago. 
 
4.4 Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se usklajujejo in odpisujejo v skladu s sprejeto računovodsko 
usmeritvijo na podlagi  na podlagi ustrezne dokazne listine (zavrnitev potrditve stanja terjatev, sodna 
odločba, sklep prisilne poravnave, sklep stečajnega postopka itd.).  
Kratkoročne poslovne terjatve se nanašajo na terjatve do kupcev v vrednosti 36.191 Eur, ostale terjatve 
se nanašajo na terjatve iz naslova članarin, opreme in prispevkov staršev v vrednosti 49.322 Eur, terjatev 
iz naslova  danih avansov za pripravo v višini 1.907 Eur, terjatve za vračilo preplačila DDV v višini 3.318 
Eur in druge terjatve do države v višini 3.229.  
  

Društvo ne izkazuje terjatev iz prestopov igralcev na dan 31.12.2020.  
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Društvo ne izkazuje danih predujmov članom poslovodstva, članom nadzornega oziroma upravnega 
odbora.  

 
4.5 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se nanašajo na pripoznano zmanjšanje stroškov iz naslova spremembe 
odbitnega deleža v zvezi z vstopnim DDV, ki je bilo obračunano in evidentirano v letu 2021. 
 
 
5. SKLAD 
 
Društvo na dan 31.12.2020 izkazuje negativen sklad v vrednosti 476.444 Eur, ki je povečan s čistim 
presežkom prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2020 v višini 29.317 Eur. Društvo drugih gibanj v 
postavkah sklada razen popravka napak iz preteklih obdobij kot pojasnjeno v točki Podlaga za sestavo 
računovodskih izkazov, ni pripoznalo. 
 

 
5.1 Obveznosti 
 
V spodnji tabeli so prikazane minimalne zahteve glede vsebine postavk v bilanci stanja po Pravilniku o licenciranju 
nogometnih klubov, ki se nanašajo na obveznosti do virov sredstev.  
 

Obveznosti do virov sredstev v Eur 31.12.2020 31.12.2019 

bančne prekoračitve - - 

bančna in druga posojila 423.872 320.786 

obveznosti iz prestopov igralcev - - 

obveznosti do povezanih oseb in drugih oseb v skupini - - 

obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb 1.783 33.115 

obveznosti za davke in prispevke  iz naslova zaposlenih in odvisnih 
oseb 

1.228 824 

pasivne časovne razmejitve 2.300 60.209 

druge davčne obveznosti - - 

druge kratkoročne obveznosti 270.545 246.559 

Rezervacije - - 

druge obveznosti  16.233 

Skupaj 699.728 677.726 

 
 
5.2 Dolgoročne obveznosti  
 

Ostale dolgoročne obveznosti se nanašajo na finančne obveznosti iz finančnega najema za osebna 
vozila v vrednosti 22.530 Eur, ki zapadejo v letu 2022 ali kasneje. 
 

Društvo izkazuje obveznost iz naslova finančnega najema, ki je zavarovana z vrednostjo vozil, ki so v 
finančnem najemu. Društvo ne izkazuje pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključene v bilanco stanja. 

 
5.3 Kratkoročne obveznosti 
 
Društvo na dan 31.12.2020 izkazuje obveznost iz naslova prejetih posojil v višini 353.900 Eur. 
 
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi društvo izkazuje kratkoročni del obveznosti iz finančnega najema v 
vrednosti 4.798 Eur, ki zapade v letu 2021.  
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Kratkoročne poslovne obveznosti se nanašajo na poslovne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do 
zaposlenih, obveznosti do države in ostale poslovne obveznosti.    
 

Obveznosti za davke in prispevke zaposlenih in odvisnih oseb na dan 31.12.2020 znašajo 1.228 Eur.  

Društvo na dan 31.12.2020 ne izkazuje bančnih prekoračitev. 
 

Društvo na dan 31.12.2020 ne izkazuje obveznosti, povezanih s prestopi igralcev.  
 

Društvo ne izkazuje poslovnih obveznosti do povezanih oseb. 

 
5.4 Pasivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na odložene prihodke za neopravljene zaračunane 
storitve, ki bodo nastale v letu.    
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6. Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida za obdobje 1.1.2020-31.12.2020 
 
 
6.1 PRIHODKI 
 
Drugi poslovni prihodki se nanašajo na članarine in prispevke staršev in članov v vrednosti 113.603 Eur, 
dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev v vrednosti 45.704 Eur, donacij pravnih in fizičnih oseb v 
vrednosti 23.733 Eur, dotacije iz drugih ustanov v vrednosti 5.670 Eur. 

 

I. NEPRIDOBITNI PRIHODKI 2020 2019 

1. Dotacije in članarine 203.666 359.269 

Skupaj nepridobitni prihodki   v Eur  203.666 359.269 

      
II. PRIDOBITNI PRIHODKI 960.404 632.969 

      
SKUPAJ PRIHODKI 1.164.070 992.238 

 
 
Nepridobitni prihodki predstavljajo članarine, donacije občine, države in posameznikov, financiranje 
programov javnih del in prispevkov staršev za pokrivanje stroškov opreme in tekem.  
Pridobitni prihodki predstavljajo prestope in odškodnine, promocije in ostale pridobitne prihodke. Ostali 
pridobitni prihodki predstavljajo pobrane vstopnice, prihodke od sponzorstev in marketinga, sofinanciranje 
UEFA in obresti. 

 
V spodnji tabeli so prikazane minimalne zahteve glede vsebine v izkazu poslovnega izida po Pravilniku o 
licenciranju nogometnih klubov.  
 
                                                      
Prihodek 
v Eur 

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

vstopnina 23.183 31.516 

sponzorstvo in oglaševanje 476.616 313.380 

prodaja medijskih pravic  27.369 64.342 

UEFA solidarnostna sredstva in nagrade 33.274 116.526 

prihodki od prodaje igralcev 269.496 33.200 

drugi prihodki 334.132 433.274 

Skupaj 1.164.070 992.238 

 
 
 

Prestopi igralcev v Eur   1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

prihodki od prodaje igralcev   269.496 33.200 

stroški pri nakupu igralcev   - - 

Skupaj prestopi   269.496 33.200 
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6.2 ODHODKI 
 
V spodnji tabeli so prikazane minimalne zahteve glede vsebine v izkazu poslovnega izida po Pravilniku o 
licenciranju nogometnih klubov.  
 
 
Odhodek 
v Eur 

1.1.- 31.12.2020 1.1.- 31.12.2019 

stroški materiala in storitev 84.648 24.377 

stroški dela in storitev zaposlenih in drugih odvisnih oseb 538.761 644.553 

amortizacija 18.715 14.709 

prevrednotevalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih 
sredstvih 

-  1.555  

Stroški nakupa igralcev  - - 

drugi odhodki 489.174 535.860 

Skupaj 1.131.298 1.221.054 

 
 
Analiza stroškov 
 
Največji strošek materiala predstavlja oprema igralcev.  
Stroški storitev obsegajo predvsem stroški trenerjev in igralcev, tekem, najemnin, računovodstva, reklam, 
potni stroški in prevozi igralcev. 

Drugi stroški predstavljajo članarine, stroški izvršb in drugo. 
Povprečno število zaposlenih  v društvu v letu 2020 je 1,83 osebe. Ostali igralci in trenerji so sodelovali v 
okviru svoje dejavnosti in so za opravljanje pogodbene storitve izstavljali račune.  
  
(v EUR) 2020 2019 

   
Stroški blaga, materiala in storitev   

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0  766  
Stroški porabljenega materiala 84.648  111.240  
Stroški storitev 923.848  1.023.471  

Stroški dela   
Stroški plač 62.992  27.485  
Stroški socialnih zavarovanj 7.923  4.437  

- od tega pokojninskih zavarovanj 4.348  2.432  
Stroški dodatnih pokojninskih zavarovanj -  -  
Drugi stroški dela 5.943  5.263  

Odpisi vrednosti   
Amortizacija 18.715  14.709  

   
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih, 

opredmetenih osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah 0  1.555  

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, 
razen s finančnimi naložbami in naložbenimi nepremičninami 0  11.091  
Drugi poslovni odhodki   

Oblikovanje dolgoročnih rezervacij -  -  
Drugi stroški 37.812  15.294  

   
Skupaj 1.128.016  1.215.311  
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Finančni odhodki se nanašajo na odhodke od obresti od finančnega najema in posojil in znašajo 3.242 
Eur. 
 

Društvo je poslovno leto zaključilo s presežkom prihodkov nad odhodki  v višini 29.317 Eur.   
 
 
6.3 PRIHODKI 
 
Izpad dela prihodkov iz naslova medijskih pravic je nastal zaradi izpada članske ekipe iz 1. SNL. V 2. SNL ni 
medijsko zadostno pokrita, kar posledično pomeni, da si klub ne more nadejati izdatnejših prihodkov iz naslova 
medijskih pravic.  
 
Sponzorji so stalni partnerji kluba. V poletju 2020 smo uspeli revitalizirati upravni odbor in tega še nadgraditi na 
skupščini v maju 2021, kar nam posledično prinaša še večje prihodke. Na podlagi le teh smo pričeli z izgradnjo 
ekipe, ki bo konkurenčna za povratek v 1. SNL.  
 
Velik del leta 2020 je potekal brez gledalcev. Od vstopnine in podpornikov kluba letno pridobimo cca. 5% 
prihodkov. Predvidevamo, da bodo ogledi tekem z gledalci znova možni s sezono 2021/22. 
 
Članarine so eden od glavnih virov delovanja mladinske nogometne šole, saj z njimi pokrijemo cca 50% vseh 
stroškov. V letu 2020 smo v času epidemije delno zniževali članarine, kar je na drugi strani predstavljalo tudi 
nižanje stroškov plač trenerjev in drugega strokovnega osebja.  
 
S strani NZS smo pridobili sredstva za mladinski nogomet, medijske pravice in vzpodbudo za razvoj mladih 
igralcev. Obstajajo indici, da bi se slednje v prihodnosti ukinilo, zato bomo povečali aktivnosti, da stimulacija za 
uveljavljanje mladih igralcev ostane. S strani MO Kranj smo pridobili sredstva za financiranje športa v MO Kranj 
ter del kritja stroškov plač enega trenerja. 
 
6.4 ODHODKI 
 
Največje prihranke smo v času epidemije imeli iz naslova stroškov plač igralcev, štipendistov, trenerjev in drugega 
strokovnega osebja. Zaradi izpada iz 1. SNL smo bistveno znižali tudi proračun članske ekipe za sezono 2020/21. 
Za sezono 2021/22 se le ta znova dviguje, saj načrtujemo sestaviti ekipo, ki bo konkurenčna za vrh 2. SNL. 
 
Zaradi igranja tekem brez gledalcev smo bistveno znižali stroške organizacije tekem, prav tako pa je NZS prevzela 
kritje dela stroškov sodnikov. V sezoni 2020/21 se je odigralo manj tekem kot je bilo predvideno (22/30). Isto velja 
za tekme v selekcijah mladinske nogometne šole. Vezano na to je nastalo tudi manj stroškov. 
 
 
7. POTENCIALNE OBVEZNOSTI IN SREDSTVA  
 
Društvo ne izkazuje pogojnih sredstev in obveznosti, ki niso vključene v bilanco stanja. 
 
 
8. DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
 
Leto 2020 je bilo specifično, saj ga je za naš klub zaznamovalo tako z epidemijo COVID-19 kot izpadom članske 
ekipe iz 1. slovenske nogometne lige. Tretji finančni dogodek je bil davčni pregled, kjer smo dobili naloženo plačilo 
dodatnih dajatev. Zaradi teh treh dogodkov smo v klubu sprejeli številne ukrepe za stabilizacijo poslovanja, kar 
nam je tudi uspelo. 
Po datumu bilance stanja se v letu 2021 niso pojavili poslovni dogodki, ki bi lahko pomembno vplivali na 
računovodske izkaze na dan 31.12.2020. 
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9. DOLGOROČNOST DELOVANJA 
 
Klub je v letu 2020 posloval pozitivno ne glede na izredne finančne dogodke, kot so izpad iz 1. SNL, epidemija in 
izredni davčni pregled. Prodaja dveh igralcev v zimskem prestopnem roku 2020 ter dodatna prodaja igralcev v 
poletnem prestopnem roku 2020 je prinesla dodaten presežek prihodkov, ki so lahko pokrili nastale vrzeli.  
 
V sezoni 2020/21 je upravni odbor bistveno skrčil stroške na vseh nivojih, hkrati pa povečal prihodke. Na ta način 
smo znižali likvidnostni pritisk dobaviteljev, s posojilodajalci pa smo dolgoročneje dogovorili način poplačila. Klub 
za naslednjo sezono ne planira proračuna kluba z vključenimi potencialnimi prihodki od prodaje igralcev, ampak, 
so le ti namenjeni za poplačilo posojilodajalcem. Tako smo vzpostavili vzdržen način poslovanja, ki dolgoročno 
prinaša stabilno delovanje kluba.  
 
 
Kranj, 30.6.2021 
 
 

Predsednik kluba: 
Franjo Radiković 

 
 
 


