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POVZETEK 

Šport se skozi zgodovino spreminja, v zadnjih letih bolj kot kdajkoli. Posledica tega je tudi 

spremenjen  način vodenja nogometnih klubov, ki si na najvišjih nivojih pomagajo z 

napredno tehnologijo, ki meri vse podatke in izračunava statistike, ki so ključnega pomena. 

Spreminja se tudi način dela v amaterskih klubih, kjer se delo opravlja na prostovoljni bazi. V 

zaključni nalogi se usmerimo na lokalni Nogometni klub Plama Podgrad. Skozi nalogo 

poizkušamo ugotoviti, kako je klub voden in organiziran ter s katerimi težavami se srečuje. S 

pomočjo intervjuja pridemo do ključnih podatkov. Pred tem v teoretičnem delu predstavimo 

športnega managerja in samo športno igro nogomet.  

Ključne besede: manager v športu, nogomet, šport, nogometni klub, neprofitna organizacija. 

SUMMARY 

Sport is changing over the course of history, in recent years more than ever. The result is also 

the way of managing football clubs, which at the highest levels help themselves with advanced 

technology that measures all data and calculates statistics that are crucial. However, the way of 

working in amateur clubs is also changing, where active present people do their work on a 

voluntary basis. In the project we focus on the local Plama Podgrad Football Club. Through the 

task, we try to find out how the club is managed and organized, and with what problems the 

club encounters. By means of an interview, we get to the key data. Before that, in the theoretical 

part, we introduce a sports manager and a sports game of football. 

Keywords: manager in sport, football, sport, football club, non-profit organization.  

UKD: 005:796.06(043.2)  
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1 UVOD 

Šport je prisoten skozi celotno zgodovino človeštva. Prve olimpijske igre naj bi potekale že leta 

776 pred našim štetjem v antični Grčiji, kjer je bil šport pomemben dejavnik tako v kulturi kot 

v vojaškem smislu. Šport je skozi zgodovino postal vzgojna metoda. Organizacije in ustanove 

so skozi čas uvajale razna tekmovanja v športih, kot so nogomet, veslanje, atletika in podobno. 

Glavni namen športa danes je zadovoljevanje potreb, ki jih ima človek, njegovih interesov in 

želja. Šport, tako tudi nogomet, se pospešeno razvija v pomembno gospodarsko panogo. Skoraj 

ni športa, ki bi bil brezplačen oz. ki ne bi od nas zahteval finančnega vložka. V Sloveniji so za 

najmočnejša in najštevilčnejša veljala društva, danes pa v ospredje prihajajo zasebne 

organizacije (Šugman idr. 2006). 

Novi sistemi tekmovanj so postali veliko ekonomsko vprašanje. Sistem samega športa se je v 

zadnjih letih korenito spremenil, prav tako tudi odnos do njega. Potrebni so novo znanje, 

različen pristop, upravljanje in vodenje. Pojavila se je zahteva po novem, sodobnejšem in 

napredem managementu (Šugman idr. 2006). 

V zaključni projektni nalogi bomo predstavili organizacijo in vodenje Nogometnega kluba 

Plama Podgrad. S pomočjo teorije managementa, managementa v športu in teorije o nogometu 

bomo raziskali pomen in potrebo po športnem managementu v nogometu. Predstavili bomo 

težave, s katerimi se klub srečuje, ter na podlagi teorije in praktičnega primera podali rešitve, s 

katerimi bi lahko klub čez čas prišel do stabilne prihodnosti.  

Zaključna projektna naloga je razdeljena na dva dela. V teoretičnem predstavimo management 

na splošno ter športni management. Predstavimo tudi Nogometni klub Plama Podgrad in 

opišemo šport nogomet ter njegovo strukturo nasploh. Empirični del zaključne naloge pa je 

sestavljen iz analiz in ugotovitev ter rešitev za Nogometni klub Plama Podgrad, ki smo jih 

pridobili z intervjujem. Intervju smo opravili s članom upravnega odbora Zdravkom Kirnom 

ter trenerjem članske nogometne ekipe Damjanom Počkajem.  
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1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Današnja slika športa je bolj kot kadarkoli prej odvisna od finančnih sredstev – njihove 

razpoložljivosti in razporeditve. To velja predvsem za vrhunske in medijsko prepoznavne 

športe, med katere spada tudi nogomet. Ker ta privablja milijone gledalcev po vsem svetu, je 

zanimiv za sponzorje in hkrati za vse tiste posameznike ter društva, ki stremijo k čim večjemu 

zaslužku. Če je bila osnovni element športa nekoč igra, je danes šport mnogo več kot to. Šport 

je industrija, posel za medije, sponzorje, športnike in njihove managerje. Lastniki in vodstvo 

nogometnih klubov stremijo k enakemu cilju kot vsa druga podjetja, to je k zaslužku. V ozadju 

so ogromne organizacije, korporacije, sponzorji in posamezniki, ki nogomet spretno izkoriščajo 

kot sredstvo za ustvarjanje dobička. Meja med nogometom in poslom je tako vse bolj zabrisana 

ter prepletena z ekonomskimi interesi. Ob tem se pojavi skrb mnogih, da se nogomet oddaljuje 

od svoje prvotne športne osnove. To nas napelje k raziskovanju in pisanju o manj prepoznavnih, 

neprofesionalnih in amaterskih športnih društvih, ki se soočajo z ravno nasprotnimi težavami. 

V večini primerov gre za neprofitna športna društva, ki s težavo pridobijo medijsko pozornost, 

sponzorje in kapital za nemoteno delovanje (Doupona Topič in Petrović 2007). 

Prva točka prvega člena Zakona o društvih pravi, da je društvo samostojno in nepridobitno 

združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi 

uresničevanja skupnih interesov (ZDru-1, Uradni list RS, št. 64/11). 

Igralci v nižjih nogometnih ligah torej niso plačani in igrajo predvsem iz veselja do športa 

samega. Tudi treningi in tekme so na primer organizirane tako, da se ne prekrivajo z delovnim 

časom igralcev. Vodenje ne prinaša dobička, temveč mnogokrat ravno nasprotno. Tudi manjše 

športno društvo ali klub ima namreč določene stroške. Produkti, ki se v procesu nogometnega 

kluba uporabljajo, se namreč obrabijo ali uničijo. V procesu prihaja torej do trošenja (Žnidaršič 

Kranjc 1996).  

V nalogi bomo predstavili nogometni klub NK Plama Podgrad, manjši nogometni klub, ki 

izhaja iz Podgrada. Podgrad je vas v občini Ilirska Bistrica in šteje okoli 700 prebivalcev. To je 

kraj z dolgoletno nogometno tradicijo, ki sega v leto 1981. Klub nosi ime po podjetju Plama v 

bližnji vasi Hrušica. Nogometni klub sestavljajo igralci iz domačega okolja, vsako leto pa se 

mu pridruži več igralcev tudi iz širše okolice. Nogometni klub je v svoji moderni zgodovini 

večino časa nastopal v četrti slovenski nogometni ligi – Zahod – Primorska članska liga.  

Slovenski članski nogomet je sestavljen iz petih lig. Prva in tudi profesionalna liga je Prva liga 

Telekom Slovenije, ki zajema celotno Slovenijo. Za njo je druga slovenska nogometna liga, ki 

prav tako zajema vso Slovenijo. Tretja liga se že deli na pokrajine, in sicer štiri (vzhod, zahod, 

center in sever). Zadnji ligi, četrta in peta, pa sta razdeljeni na več pokrajin in ju že štejemo kot 

neprofesionalni ligi, medtem ko sta tretja in druga liga šteti kot polprofesionalni ligi. Klub 

Plama Podgrad se je letos prebil v 3. slovensko ligo – Zahod (Nogometna zveza Slovenije 

2019). 
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Izbrani nogometni klub se pri vodenju in organizaciji srečuje z večjimi težavami, ena izmed 

njih je, na primer, pridobivanje finančnih sredstev. Klub ima osem sponzorjev. Večinoma so 

zasebni podjetniki iz okolice, ki pomagajo klubu. Za nastopanje v četrti slovenski ligi v letu 

2017 in 2018 je klub potreboval približno 15.000 €, predvsem za prenovo igrišča, ki je trenutno 

še vedno v procesu prenove. Tako je moral klub odigrati domače tekme na nogometnem igrišču 

na Kozini. Poleg samega prevoza do igrišča je moral klub odšteti še vsoto denarja za najem 

samega igrišča. V stroške so tu všteti še plača trenerja, plačila sodnikom, hrana in pijača za 

igralce, stroški elektrike in sami stroški vzdrževanja infrastrukture. Društvo pa svoja sredstva 

za delovanje pridobiva na več načinov, npr. s članarino, s prispevki donatorjev, z javnimi 

sredstvi, z darili ipd. (Nogometni klub Plama Podgrad 2019).  

Kot za vsako dejavnost organizacij je tudi za športne klube pomembno učinkovito vodenje in 

organiziranje. Tu nastopi športni management kot ključni dejavnik uspešnosti in učinkovitosti 

delovanja kluba. Športni managerji so namreč ključnega pomena za doseganje vrhunskih 

rezultatov kluba (Šugman idr. 2006; Retar 2006). Zato smo za namen naloge želeli ugotoviti, 

kakšno je stanje organiziranosti in vodenja izbranega športnega kluba. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti organizacijo in vodenje nogometnega kluba 

ter raziskati, kako je klub voden, in sicer na primeru Nogometnega kluba Plama iz Podgrada.  

Cilj zaključne projektne naloge je predstaviti Nogometni klub Plama Podgrad, tj. predstaviti 

samo organizacijo in vodenje nogometnega kluba ter ugotoviti težave, s katerimi se klub 

srečuje, in predlagati izboljšave. ¸ 

Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri pisanju zaključne projektne naloge bomo uporabili različne metode. Za teoretični del bomo 

pridobili podatke iz različnih virov literature – knjig, člankov, spletnih strani in podobno. Za 

empirični del bomo opravili polstrukturirani intervju s podpredsednikom Nogometnega kluba 

Plama Zdravkom Kirnom in trenerjem članske ekipe Damjanom Počkajem. Z intervjujem bomo 

pridobili informacije o nogometnem klubu, njegovem vodenju in organizaciji. Intervju bo 

sestavljen iz opisnih vprašanj. Pridobljene podatke bomo analizirani ter jih opisno predstavili.  

1.4  Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da so razlike, tako finančne kot kadrovske, med vodenjem malega 

neprofesionalnega kluba in vodenjem profesionalnega kluba v Sloveniji velike. Upoštevati je 

potrebno, da gre pri večini malih nogometnih klubov za neprofitna društva, kar pomeni, da sta 

njihovo delovanje in organizacija že v osnovi drugačni kot pri večjih klubih. Četudi lahko na 
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podlagi raziskovanja delovanja Nogometnega kluba Plama Podgrad poudarimo in prikažemo 

nekatere probleme malih nogometnih klubov, jih ni mogoče povsem posplošiti. Razlike se 

namreč pojavljajo že med klubi samimi. Glavno omejitev nam predstavlja to, da bomo 

predstavili samo en primer vodenja in organizacije nogometnega kluba. 
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2 ŠPORTNI MANAGEMENT 

Chelladurai je leta 1994 športni management opredelil kot »koordinacijo različnih virov, 

tehnologij, procesov in situacijskih naključij za dosego učinkovite proizvodnje in izmenjave 

športnih storitev. Pojem koordinacije vključuje pravilno izvajanje osnovnih nalog 

managementa, obvladanje potrebnih managerskih spretnosti in managersko vlogo. V športnem 

managementu pa gre za koordinacijo oz. managementa športnega dogodka, management 

športnih objektov, ravnanje s človeškimi viri, finance v športu z javnostjo in še mnogo drugega« 

(Šugman idr. 2006, 20). 

2.1 Opredelitev športa 

Termin šport danes označuje dejavnost, ki temelji na gibanju. Definicija ICSSPE (Mednarodni 

svet za športno znanost in telesno vzgojo Unesca) iz leta 1968 pravi: »Vsaka telesna dejavnost, 

ki ima značaj igre in obsega možnost boja samega s seboj, z drugimi ali s prvinami narave, je 

šport. Če ima ta dejavnost značaj tekmovanja z drugimi, jo je treba izvajati v viteškem duhu. 

Ni športa brez fair playa« (Šugman idr. 2006, 23). 

Šport je namenjen, da človek z njim zadovoljuje svoje potrebe, želje in interese. Prvo izpričano 

tekmovanje v športu je potekalo v antični Grčiji, in sicer so bile to prve olimpijske igre. Poleg 

tekmovanja pa je šport v zgodovini Grčije služil kot krepitev vojske, po čemer je znana 

predvsem špartanska vzgoja vojakov. Vojaki so se preko športa urili za spretnega, vzdržljivega 

in poslušnega vojaka (Šugman idr. 2006). 

Šport ni več samo gibalna dejavnost, ampak tudi pokazatelj družbene in gospodarske ravni v 

državi. Šport je postal ena najbolj razširjenih dejavnosti ljudi. Temelji na gibanju, igri ter fair 

playu. Športna društva so postala pomembne institucije in temelji civilne družbe (Šugman idr. 

2006). 

2.2 Športni management 

Management je danes prisoten že v vsaki organizaciji. Beseda manager označuje vse ljudi, ki 

skrbijo, da organizacija sploh deluje. Mednje lahko štejemo trenerje, direktorje, sekretarje, 

poslovodje in druge. Delo, ki ga opravlja manager, je lahko različno zahtevno, s svojim znanjem 

in lastnostmi pa ga opravi učinkovito in kakovostno (Šugman idr. 2006). 

Kot smo omenili, je management prisoten v vseh organizacijah, tudi v športnih. Zaradi 

razširitve športa in športne dejavnosti se je pojavila potreba po vodenju, organiziranju, 

sistematizaciji, informatizaciji. Pojavila se je potreba po športnem managementu. Za doseganje 

vrhunskih rezultatov športnikov je organizacijo potrebno ustrezno urediti. Organizacija, ki hoče 

uspešno in donosno delovati, mora ponujati v zameno aktivnosti, ki prinašajo zaslužek za vir 
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preživetja. Športne organizacije brez denarja v današnjem času ne morejo normalno delovati. 

Že nekaj časa je znano, da je glavno vodilo športa denar (Šugman idr. 2006). 

V športnem managementu se srečujemo z različnimi viri: 

 ljudje (trener, zdravnik ...) 

 strokovno znanje in izkušnje (znanost treniranja, psihologija športa ...) 

 sredstva (športni objekti in naprave, finance ...) 

Poleg tega športni management za doseganje svojih ciljev uporablja razne tehnologije, ki 

izvirajo iz športne psihologije, medicine športa, teorije treniranja, in druge tehnologije, 

povezane s proizvodnjo športnih storitev. Pri tem pa je najpomembnejši manager, ker povezuje 

šport s poslovnim svetom (Šugman idr. 2006). 

Športna dejavnost in poslovna plat sta dve različni področji, ki ju mora manager uspešno 

povezati. Športni manager naj bi bil torej oseba, ki povezuje sposobnosti in veliko količino 

znanja. Poznati mora svoje vire in prav tako mora znati z njimi upravljati, vse to pa je odvisno 

od njegovega znanja. Vloga managerjev je postala zelo tvegana, saj morajo nase polagati vedno 

več in več odgovornosti. V Sloveniji je 80 % športnih organizacij prostovoljnega tipa in v njih 

prostovoljno delo opravljajo managerji (Šugman idr. 2006). 

2.3 Management športnih organizacij 

Management športnih organizacij je ena od ključnih dejavnosti športnega management. 

Vodenje neprofitne in profitne organizacije se razlikuje, načine izvajanje managementa pa nam 

tu pomaga izbrati management športnih organizacij. Glavni nalogi športne organizacije sta 

pridobiti udeležence z istim mišljenjem in vodenje projektov, ki so v pristojnosti organizacije. 

Nalogi sta med seboj tesno povezani. Organizacija pa se mora na podlagi obeh nalog usmeriti 

v prihodnost. Odločitve, ki jih sprejemamo, morajo biti dobro premišljene. Organizacija ne sme 

sprejemati samo previdnih odločitev, pomembno je tudi poizkušati in sprejeti tvegane 

odločitve. Velikega pomena za uspeh je pravilno sorazmerje med tveganjem in previdnostjo, 

vendar nam to še ne prinaša zagotovljenega uspeha, saj mora biti časovna umestitev odločitev 

prava. S svojimi odločitvami pa lahko tudi ogrozimo obstoj športne organizacije. Pri zahtevnih 

odločitvah, ki jih organizacije sprejemajo, se morajo vedno naprej vprašati, ali s tem preveč 

tvegajo s finančnega vidika (Šugman idr. 2006). 

Organizacije na začetku svojega obstoja želijo zadovoljiti svoje udeležence. Poleg kratkoročnih 

odločitev sprejemajo tudi dolgoročne odločitve, s katerimi urejajo obstoj same organizacije v 

prihodnosti. Tako kot je pomembno pravo razmerje med sprejemanjem previdnih in tveganih 

odločitev, je tu pomembno, da ima organizacija pravilno razmerje med kratkoročnimi in 

dolgoročnimi odločitvami. Sprejemanje odločitev, ki so daleč v prihodnosti, je lahko zelo 

tvegano in vodi organizacijo v pogubo, saj se razmere na današnjem trgu zelo hitro spreminjajo. 



 

7 

S kratkoročnimi odločitvami organizacija postavi podlago, ki omogoča dolgoročni razvoj 

(Šugman idr. 2006). 

Ključnega pomena je, da organizacija ne vloži vseh svojih sredstev v en sam projekt, saj v 

primeru neuspešnosti lahko zaradi pomanjkanja sredstev preneha delovati. Športna organizacija 

mora tako vložiti svoja sredstva v sorazmerno več projektov, s tem pa poveča možnost uspeha 

in nadaljnjega obstoja (Šugman idr. 2006). 

Uspešna športna organizacija mora imeti nekoga, ki ima veliko izkušenj na področju vodenja, 

ki s svojim znanjem sprejema odločitve. Organizacija mora delati oziroma sodelovati z ljudmi, 

ki kažejo potencial, da bodo postali vrhunski. V sami organizaciji je pomembna harmonija, ki 

omogoča nekonfliktno delo. Pomembna pa je tudi enakost znotraj organizacije (Šugman idr. 

2006). 

2.4 Temeljne naloge športnega managerja 

Temeljne naloge športnega managementa razdelimo na štiri različne sklope: načrtovanje, 

organiziranje, vodenje in vrednotenje. Naloge športnega managementa so enake kot pri drugih 

managerjih in so bistvo managementa. Za doseganje ciljev jih mora manager uskladiti. Vsi cilji, 

ki si jih  zada, morajo voditi k enemu skupnemu cilju (Šugman idr. 2006). 

Za vsako nalogo pa stoji vprašanje, kaj oziroma kako nalogo rešiti. 

2.4.1 Načrtovanje – Kaj želimo doseči? 

Preden se lotimo načrtovanja, sta potrebni še dve predhodni nalogi, to sta snovanje in 

predvidevanje ali anticipacija. Pri snovanju podrobno predelamo idejo, kako, zakaj in ali jo 

sploh potrebujemo. Na tem področju moramo biti vešči in se tudi dobro informirati o vsem, kar 

se dogaja znotraj in zunaj nas. Pri tem koraku je ključnega pomena tudi to, da si postavimo 

cilje, kaj želimo doseči. Stvari si je potrebno vizualizirati in si zadati točke, kako priti do cilja.  

Predvidevanje nam pomaga oceniti verjetnost,  kakršno bo stanje v prihodnosti, želeno stanje 

pa opredelimo pri načrtovanju. Pri predvidevanju so najuspešnejši ljudje, ki imajo zelo dobro 

intuicijo. Pri sprejemanju odločitev nam najbolj pomagajo dobre informacije (Šugman idr. 

2006).  

Temelja za načrtovanje sta, kot smo že omenili, snovanje in predvidevanje. S pomočjo 

načrtovanja privedemo svojo zamisel do cilja – na papirju. Pri načrtovanju se vprašamo in si 

hkrati odgovorimo na tri vprašanja: kdaj, kje in kako bomo dosegli zamišljeni cilj. Naloge, ki 

smo jih predhodno opravili, moramo sedaj usmeriti na pot, kjer bomo dosegli želeno stanje. 

Kratice besede SMART nam pomagajo razumeti, kako morajo biti cilji zastavljeni – 

specifičnost, merljivost, usmerjenost v akcijo, realnost in časovna (terminska) omejitev. 
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Načrtovanje je dolgotrajen postopek. Za doseganje dolgoročnih ciljev pa si je najbolje postaviti 

več kratkoročnih ciljev. Velikokrat se sicer zgodi, da se kakšen izmed ciljev ne uresniči. Za 

izvedbo načrta moramo biti samozavesti in odločni. Najbolje je načrt izvajati korak po korak, 

se spoznati tudi s problemi, s katerimi se lahko srečamo, ter predvideti, kako jih bomo rešili. V 

veliko pomoč so nam mnenja in komentarji drugih, zato moramo biti pri analizi načrta 

objektivni. Načrtovanje lahko razdelimo na 4 temeljna vprašanja, na katera si moramo 

odgovoriti, da bo načrt uspešen: kje smo zdaj, kje bi radi bili, kako naj pridemo tja, kako bomo 

vedeli, kdaj smo prispeli tja. Na ta vprašanja si je potrebno odgovoriti natančno in dobesedno, 

saj nas okolica lahko preseneti in na to nismo pripravljeni. Pomemben dejavnik je tudi čas. 

Moramo si postaviti okvire, kdaj bomo katero stvar izpeljali. Pomembno je tudi, da si ne 

naložimo dela, za katerega vemo, da nam ga v tem času ne bo uspelo narediti, torej moramo 

biti realni (Šugman idr. 2006).  

2.4.2 Organiziranje – Kako uresničimo svoj načrt? 

Glavna naloga organiziranja je povezovanje ljudi v skupine, ki stremijo k istemu cilju. 

Posamezna delovna mesta moramo povezati v oddelke, oddelke pa v eno skupino. Učinkovitost 

dela se tako izboljša. Delo se razporedi na več oddelkov ter se hitreje in učinkoviteje opravi. Z 

načrtom dela mora biti seznanjen vsak posameznik. Delo mora biti omejeno s časom, prav tako 

pa mora delavec imeti pripomočke in material za opravljanje dela. Hierarhija nam pomaga pri 

odgovornosti in spoštovanju do nadrejenih. Način dela mora biti jasno opredeljen. 

Organiziranje je proces prilagajanja, ohranjanja, vzpostavljanja in izvajanja. Z organizacijo 

dosežemo vrstni red dela. Delo lahko načrtujemo tako, da bo opravljeno pravočasno. Mintzberg 

je uvedel šest načinov usklajevanja dela: 

1. medsebojno prilaganje oz. medsebojno komuniciranje 

2. neposredni nadzor, kjer ima ena oseba nadzor nad drugimi 

3. standardizacija načina dela, kar pomeni, da je način dela predpisan 

4. standardizacija izhodnih virov, s čimer je stanje virov določeno 

5. standardizacija znanja in veščin, kar se zahteva za določeno delo, in  

6. standardizacija norm ter vedenja (Šugman idr. 2006, 162) 

2.4.3 Vodenje – Kako drugim naročimo, kaj naj delajo? 

Vodenje je temeljna naloga managerja. Vire mora manager povezati in začeti akcijo. Človekova 

narava je takšna, da je rad nadrejen in vodi ljudi. Delavci raje izdajajo ukaze in navodila, kot 

jih prejemajo. Vsi imamo radi moč. Poleg moči pa na takšnih položajih pride do velike 

odgovornosti. Managerji morajo za uspešno vodenje najprej ustvariti stik in zgraditi zaupanje 

med zaposlenimi. Glavne sposobnosti, ki jih delavci vidijo pri managerju, so odločnost, 

spodbujanje, usmerjanje in vplivanje. V njem vidijo nekoga, ki mu bodo sledili, zaupali in ga 

spoštovali. Za vodenje je najpomembnejša komunikacija med podrejenim in nadrejenim. 
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Nadrejeni mora svoje delavce nagovoriti, jih motivirati do želenega cilja. Vemo, da je lahko 

manager uspešen pri vodenju na več načinov. Okoliščine in znanje pa sta dve najpomembnejši 

komponenti za izbiro načina vodenja zaposlenih (Šugman idr. 2006). 

V športnem managementu poznamo dve tipični obliki vodenja, to sta managersko vodenje, ki 

vedno proizvaja kakovost, ter šefovsko vodenje, ki kakovosti ne proizvaja. O šefovskem stilu 

govorimo, kadar delavec za neopravljeno delo dobi kazen, medtem ko za dobro opravljeno delo 

dobi nagrado. Delavcem je naročeno, kako in kaj morajo opraviti v določenem časovnem 

obdobju. Ta način zmanjša kakovost dela, saj se zaupanje med zaposlenim in nadrejenim ne 

razvije. Pri managerskemu vodenju pa nadrejeni pokaže zaposlenemu pot do cilja. Veliko vlogo 

tu igra zaupanje med managerjem in zaposlenim. Posledično bo delo opravljeno bolj 

kakovostno, saj bo zaposleni raje opravljal svoje delo (Šugman idr. 2006). 

2.4.4 Nadzorovanje – Ali so naloge opravljene? 

Nadzorovanje je zadnja pomembna naloga športnega managementa. Pred njo je še naloga 

poročanja, ko nadrejeni sporočajo naloge podrejenim, ti pa poročajo nazaj o svojem 

opravljenem delu. Glede na stil vodenja moramo izbirati tudi pravilen način komunikacije 

(Šugman idr. 2006).  

Nadzor nad delom je lahko večkrat neprijeten, vendar pa zelo koristen. Pri nadzorovanju 

managerji preverjajo, ali gre načrt dela v pravo smer. Z nadziranjem tako odkrijemo napake in 

lahko takoj predlagamo rešitve za odpravo. Nadzor lahko izvajajo vsi zaposleni, informacije pa 

posredujejo svojim nadrejenim (Šugman idr. 2006). 

Zadnja naloga managerja je ocenjevanje. Manager pri tej točki oceni uspešnost delovanja 

procesa s pomočjo analiz in zbranih podatkov ter poda oceno o uspešnosti in učinkovitosti. 

Uspešnost pomeni uresničitev načrtov, ki smo si jih zastavili. O učinkovitosti pa govorimo, ko 

smo za proces uporabili čim manj vložkov (Šugman idr. 2006). 

To pa niso edine naloge, ki jih mora športni manager doseči. Športni management se spreminja 

iz dneva v dan. Tako se mora biti manager pripravljen hitro in tudi primerno odzvati. Zgoraj 

naštete naloge se med seboj prepletajo in tako kdaj, ko rešujemo eno nalogo, istočasno rešimo 

tudi drugo (Šugman idr. 2006). 
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3 NOGOMET KOT ŠPORT 

Začetki nogometa naj bi segali v tretje tisočletje pred Kristusovim rojstvom. Igra, ki jo je izumil 

kitajski kralj Huang Tiu in naj bi bila predhodnica nogometa, se je imenovala zu-qui. Beseda 

zu pomeni udarec z nogo, beseda qui pa je žoga. Podobne igre z žogo pa najdemo tudi v zapisih 

v antični Grčiji, pri Rimljanih in na Japonskem. Kasneje so igro, ki je spominjala na nogomet, 

igrali tudi v Italiji in Franciji, vendar pa se je nogomet, kot ga poznamo danes, razvil v Angliji. 

Leta 1863 so bila sprejeta osnovna pravila igre, ki veljajo še danes. Ustanovljena je bila tudi 

prva nogometna zveza, in sicer Angleška nogometna zveza. Kmalu po Angliji se je nogomet 

razširil tudi drugod po Evropi. Leta 1904 je bila v Parizu ustanovljena svetovna nogometna 

organizacija FIFA, petdeset let kasneje pa je bila ustanovljena še evropska nogometa zveza 

UEFA. FIFA je leta 1930 organizirala prvo svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Urugvaju 

(Elsner 2015). 

3.1 Zgodovina slovenskega nogometa 

Prvi zapisi o nogometu na Slovenskem so se pojavili po letu 1900, ko zapisi iz srednjih šol 

navajajo, da so dijaki igrali nemški nogomet. V Ljubljano je leta 1911 inž. Stanko Bloudek 

prinesel prve nogometne čevlje, žogo in drese – zato mu pripisujejo velike zasluge za razvoj 

nogometa na Slovenskem. Prvi slovenski nogometni klub se je imenoval Ilirija in je nastal leta 

1911. Ljubljanska nogometna podveza (LPN) je bila prva organizacija na Slovenskem, ki je 

združevala vse klube. Nastala je 23. aprila 1920. Med drugo svetovno vojno se je razvoj 

nogometa ustavil. Po vojni se je pojavila obnovljena Nogometna zveza Slovenije. Za slovenski 

nogomet je bil naslednji velik korak storjen po osamosvojitvi, ko je bila Nogometna zveza 

Slovenije 3. julija 1992 sprejeta v nogometno organizacijo FIFA, 17. julija 1993 pa v UEFO, 

nogometno organizacijo Evrope (Elsner 2015).  

Najmočnejša liga velikega nogometa v Sloveniji se sedaj imenuje Prva liga Telekom Slovenije. 

V njem še vedno nastopa 10 klubov. Klubi tekmujejo v štirikrožnem sistemu – to pomeni, da 

vsak klub igra 4-krat z nasprotno ekipo – dvakrat doma in dvakrat v gosteh. Zmaga prinese 3 

točke, neodločen rezultat 1 in poraz 0 točk (Nogometna zveza Slovenije 2019). 

Na koncu vsakega sezone se od prve slovenske lige poslovi ena ali pa dve ekipi. Ekipa z najmanj 

točkami neposredno izpade v nižjo ligo (2. slovenska nogometna liga). V prvo ligo pa se uvrsti 

zmagovalec 2. slovenske nogometne lige. Predzadnje uvrščena ekipa v prvi ligi pa igra dve 

tekmi proti podprvaku 2. slovenske lige. Kdor je zmagovalec skupnega izida (ima več točk), se 

uvrsti v prvo ligo (Nogometna zveza Slovenije 2019).  

Zgodovina slovenskega nogometa se začne 18. avgusta 1991. Za naslov se je tistega leta 

pomerilo kar 21 klubov, v nasprotju z danes, ko se za naslov pomeri samo 10 nogometnih 

klubov. Glavni vzrok tolikšnega števila klubov je bila seveda osamosvojitev Slovenije. Prvi 
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naslov je pripadel nogometašem Olimpije iz Ljubljane. Nogometna zveza je v istem letu znižala 

število sodelujočih na 18. Naslednje leto je naslov prvakov prav tako romal v Ljubljano k 

Olimpiji in zveza je znova določila, da bo v prihodnji sezoni tekmovalo le 16 klubov in ne 18. 

Do leta 1995 je na slovenskih tleh prevladovala Olimpija. V sezoni 1995/1996 pa je niz 

prekinila Gorica in osvojila prvi naslov državnega prvaka. V tem letu je ligo sestavljalo le še 

10 klubov. Leta 1997 se je začel pohod Maribora, ki je osvojil kar 7 zaporednih naslovov 

prvaka. Vmes se je število klubov, ki nastopajo v prvi ligi, zopet povzpelo na 12, vendar se je 

leta 2005 spet vrnilo na število 10 udeležencev. Med letoma 2004 in 2007 je Gorica osvojila 

državni naslov kar 3-krat zapored, niz pa so prekinili Domžalčani z zaporednim naslovom. 

Maribor je vnovič začel svoj pohod, vendar ga je po osvojitvi naslova leta 2009 ustavil 

nogometni klub Koper in tako leta 2010 prišel do edinega državnega naslova. Maribor je hitro 

stopil na plin in tako od leta 2011 do 2015 osvojil kar pet zaporednih naslovov. Leta 2016 je 

niz zmag prekinila Olimpija, ki je tudi glavni tekmec Mariboru v zadnjih letih tega tekmovanja. 

Maribor je naslednje leto vnovič postal prvak in tako osvojil svoj 14. naslov državnega prvaka. 

Lansko leto – 2018 pa se je Olimpija znova povzpela na vrh in po tesni končnici lige pristala 

pred Mariborom (Nogometna zveza Slovenije 2019). 

3.2 Neprofitna organizacija 

Naloga neprofitnih organizacij je sodelovanje v družbenem procesu reprodukcije, ki ob tem 

opravljajo določeno poslanstvo. Neprofitna organizacija mora upoštevati neprofitne motive, kar 

je bistvo neprofitne organizacije. Za opravljanje svojega poslanstva mora organizacija 

realizirati cilje, minimizirati svoje stroške in za delovanje organizacije pridobiti dodatna 

sredstva. Poznamo več vrst neprofitnih organizacij:  

1. zavodi 

2. podjetja 

3. ustanove in 

4. društva (Žnidaršič Kranjc 1996) 

Nogometni klub Plama Podgrad je opredeljen kot neprofitno društvo. Za ustanovitev društva je 

potrebnih najmanj deset polnoletnih državljanov Republike Slovenije. Pri registraciji društva 

na upravni enoti mora vlagatelj ob zahtevi za registracijo priložiti še zapisnik ustanovnega 

zbora, dva izvoda temeljnega akta ter seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev društva. 

Društvo pa mora priložiti tudi podpise (ki morajo biti seveda overjeni) vseh, ki so na seznamu 

za ustanovitev društva. Ko je društvo registrirano, to postane društvo, pravna oseba zasebnega 

prava (Žnidaršič Kranjc 1996). 

Društvo lahko preneha delovati, ko najvišji organ sprejme sklep o prenehanju društva, ter po 

zakonu, če društvo deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije (Žnidaršič Kranjc 

1996). 
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3.3 Nogometna zveza Slovenije – modeli klubov 

Ljubljanska nogometna podzveza je bila prva organizacija, ki je združevala klube v Sloveniji. 

Nastala je 23. aprila 1920. Leta 1991 so se združile občinske in medobčinske nogometne zveze 

ter samostojne organizacije sodnikov in trenerjev in dobili smo NZS oziroma Nogometno zvezo 

Slovenije (Elsner 2015). 

Skupščina je najvišji organ NZS. Člani skupščine so delegati območnih nogometnih zvez ter 

delegati trenerske in sodniške organizacije. Delo med zasedanji vodi izvršni odbor NZS. 

Generalni sekretar vodi strokovno službo NZS, ima mandat štirih let, imenuje pa ga skupščina. 

Nogometna zveza Slovenije pa je sestavljena tudi iz posebnih komisij (strokovna, mladinska, 

zdravstvena, mednarodna in druge) (Elsner 2015). 

 

Slika 1: Organigram NZS 

Vir: Elsner 2015, 133. 



 

13 

3.4 Organizacija kluba 

Notranja organizacija kluba je lahko različno urejena. Klub si sam izbere način organizacije, ta 

pa je urejena s pravili kluba ali statutom, ki pa sovpada z Zakonom o športu. 

Primer organiziranosti kluba: 

 

 

Slika 2: Organizacija nogometnega kluba 

Vir: Elsner 2015, 141. 

Pri tej organizaciji nogometnega kluba vodijo delo kluba direktor, tehnični direktor in 

predsednik kluba. Glavno odgovornost za delovanje kluba ima predsednik, ki je hkrati tudi 

predstavnik nogometnega kluba. Za strokovno delo je odgovoren tehnični direktor, sekretar ali 

direktor kluba pa vodi gospodarsko in upravno poslovanje. Strokovno delo v klubu opravlja 

tehnični vodja. Prav tako je kontaktna oseba za igralce in strokovne delavce. Njegova uspešnost 

ni odvisna od trenutnega stanja in rezultatov v klubu, temveč od uresničevanja dolgoročne 

strategije in ciljev kluba (Elsner 2015). 
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Primer organizacije nogometnega kluba za kakovostno-selektivni nogometni klub: 

 

Slika 3: Organizacija nogometnega kluba 2 

Vir: Elsner 2015, 143. 

3.5 Organizacija članskega nogometnega tekmovanja v Sloveniji 

V Sloveniji obstaja več lig, v katerih lahko nastopajo članska nogometna moštva. 

a) Prva slovenska nogometna liga – Prva liga Telekom Slovenije  

Je najmočnejša nogometna liga, v kateri nastopa 10 slovenskih klubov. Liga je oblikovana tako, 

da se igra štirikrožni sistem. Nogometna zveza Slovenije pa vodi in organizira prvo slovensko 

nogometno člansko ligo. Zmagovalec prve lige se uvrsti v kvalifikacije za Ligo prvakov, ki je 

tudi najmočnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje. Drugo- in tretjeuvrščeni pa se 

uvrstita v kvalifikacije za UEFA, Evropsko ligo. Poleg prvega, drugega in tretjega mesta, ki 

vodijo na evropska nogometna tekmovanja, se lahko uvrsti tudi četrtouvrščeni, če si je pokalni 

prvak že zagotovil mesto v evropskih tekmovanjih preko lige. Ob koncu nogometne lige z 

najelitnejšega tekmovanja izpade zadnja ekipa, in sicer v 2. slovensko nogometno ligo. 

Nadomesti pa jo ekipa, ki je osvojila 2. slovensko nogometno ligo. Predzadnje uvrščena ekipa 

pa ima 2 kvalifikacijski tekmi z drugouvrščeno ekipo v 2. slovenski ligi. Zmagovalec obeh 

tekem si zasluži mesto v prvi ligi (Nogometna zveza Slovenije 2019). 

b) Druga slovenska nogometna liga  

Je druga najmočnejša nogometna članska liga v Sloveniji. Organizira in vodi jo NZS. V letu 

2018/2019 v njej tekmuje 16 klubov. Osvojitev lige pomeni neposredno napredovanje v Prvo 

ligo Telekom Slovenije, drugouvrščeno ekipo na lestvici pa čakata za napredovanje dve 
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kvalifikacijski tekmi. Iz lige izpadeta zadnji dve uvrščeni ekipi (Nogometna zveza Slovenije 

2019). 

c) Štiri tretje slovenske lige  

 

Tretjo slovensko ligo sestavljajo štiri skupine, in sicer 3. SNL – Zahod, kjer tekmujejo ekipe iz 

MNZ Koper in MNZ Nova Gorica, 3. SNL – Vzhod, kjer tekmujejo ekipe iz MNZ Lendava in 

MNZ Murska Sobota, 3. SNL – Sever, kjer tekmujejo nogometni klub iz MNZ Celje, MNZ 

Maribor in MNZ Ptuj. V 3. SNL – Center pa nastopajo klubi iz MNZ Ljubljana ter MNZ 

Gorenjske Kranj. V 3. SNL – Zahod v letu 2018/2019 tekmuje 8 klubov v trikrožnem sistemu, 

medtem ko v drugih treh slovenskih tretjih ligah nastopa 10 klubov, ki pa igrajo v dvokrožnem 

sistemu tekmovanja. Zmagovalci tretje lige se na koncu sezone pomerijo med seboj. Pare 

dodatnih kvalifikacij za 2. SNL določi žreb (Nogometna zveza Slovenije 2019).  

č) Medobčinske lige 

Medobčinska liga je najnižji rang nogometnega članskega tekmovanja v Sloveniji. 

Medobčinska liga je lahko razdeljena na več lig, odvisno od števila ekip v regiji. Medobčinske 

nogometne lige vodijo in organizirajo medobčinske nogometne zveze – MNZ. Slovenske MNZ 

se delijo na MNZ Koper, MNZ Nova Gorica, MNZ Lendava, MNZ Murska Sobota, MNZ 

Celje, MNZ Maribor, MNZ Ptuj, MNZ Ljubljana ter MNZ Gorenjske Kranj (Nogometna zveza 

Slovenije 2019).  

Poleg članskega nogometnega tekmovanja v Sloveniji obstaja še ženska nogometna liga – 1. 

SNŽL. V slovenski ženski nogometni ligi nastopa 8 ekip. Slovenija ima tudi žensko člansko 

nogometno reprezentanco (Nogometna zveza Slovenije 2019). 

Nogometni klubi v prvi in drugi slovenski ligi morajo imeti mladinski oddelek, ki mora imeti 

organiziran oddelek cicibanov (starostna skupina 8–10 let), mlajših dečkov (starosti 10–12 let) 

ter starejših dečkov (starosti 12–14 let). Klub pa mora imeti še organizirano nogometno 

mladinsko šolo kadetov in mladincev (Elsner 2015).  

Poleg članskega moškega in ženskega nogometnega tekmovanja imamo v Sloveniji tudi zelo 

aktiven mali nogomet oziroma futsal. V letu 2018/2019 v Sloveniji tekmuje 10 futsal ekip, ki 

se borijo za naslov državnega prvaka in uvrstitve na evropska tekmovanja. Tekmovanje v 

futsalu organizira Nogometna zveza Slovenije. Poleg prve lige sta v Sloveniji še dve futsal ligi 

(Nogometna zveza Slovenije Futsal 2019). 

V Sloveniji so trenutno aktivne tri članske nogometne reprezentance. Mednje spadajo futsal 

moška reprezentanca, ženska nogometna reprezentanca ter moška reprezentanca. Največji 

uspeh trenutno beleži moška nogometna reprezentanca, ki se je v letu 2002 in 2010 uspešno 

uvrstila na svetovno prvenstvo. Leta 2010 je v Južni Afriki osvojila prve točke na svetovnih 
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prvenstvih pod vodstvom Matjaža Keka, vendar se ji ni uspelo prebiti v izločilne boje 

(Nogometna zveza Slovenije 2019). 

Poleg članskih nogometnih reprezentanc pa ima Slovenija še reprezentanco do 21 let starosti 

ter mlajše reprezentance, ki so razdeljene v kategorije po letih od U20 do U15. Mali nogomet 

oziroma futsal pa ima samo tri mladinske reprezentance, in sicer U21, U19 in U17 (Nogometna 

zveza Slovenije 2019). 

3.6 Finance v svetu nogometa 

Aleksander Čeferin, ki je v svetu nogometa najbolj znan po opravljanju funkcije predsednika 

nogometne zveze UEFA, je v intervjuju na spletni strani Financ izjavil: »Pridobiti sponzorja za 

slovenski nogometni klub je velika 'umetnost', za reprezentanco pa je pridobivanje sponzorjev 

lažje. Potencialni sponzorji redko prepoznajo slovenske klube kot zanimive za sponzorstvo, 

tako da se sponzorstva v glavnem pridobivajo na podlagi osebnih poznanstev« (Finance 2011).  

Šport je dobrina posebnega družbenega pomena. Med te dobrine spadajo, na primer ,še šolstvo 

in zdravstvo. Za vse tri naštete dobrine pa je mogoče javno financiranje, saj obstaja javni interes 

za te dobrine. Država tako poizkuša nadzorovati in usmerjati udeležence v športu, vendar to ni 

nič slabega, saj jim omogoči aktivno in zdravo življenje in jih vodi stran od družbeno škodljivih 

stvari (kriminala, alkohola in drog ...). Športniki pa se ne obremenjujejo s tem, kdo jim plačuje 

za opravljanje dela oziroma užitka, ki jim ga nudi šport. Šport je z državnim financiranjem 

dosegljivejši vsem, ki bi se radi ukvarjali z njim (Šugman idr. 2006).  

Slovenija se glede finančnega potenciala v športu zaradi svoje velikosti in števila prebivalcev 

težko primerja z drugimi evropskimi državami. S tem se zmanjša tudi možnost sponzoriranja 

tujih podjetij. Multinacionalna podjetja se tako odločijo za sponzorstvo le ob večjih 

mednarodnih športnih dogodkih, ki potekajo na slovenskih tleh (Šugman idr. 2006). 

Med enega največjih virov prihodka za vrhunski šport se prištevajo TV-pravice. Slovenske 

športne organizacije pa imajo zelo majhen prihodek od TV-prenosa. Glavna vzroka za to sta 

velikost trga in število oglaševalcev. Slovenski šport namreč ni dovolj zanimiv za tuje trge, da 

bi prenašale dogodke (npr. slovenska nogometna prva liga). Mednarodna tekmovanja, 

nasprotno, privabijo večje število gledalcev, sponzorjev in oglaševalcev (Šugman idr. 2006). 

Športne organizacije lahko pridobivajo finance na različne načine, ki so odvisni od sestave 

organizacije. Vire financiranja lahko razdelimo:  

 Javne 

 proračun lokalne skupnosti (občine) 

 državni proračun (ministrstvo za šport) 

 evropski proračun 

 sredstva iz iger na srečo (fundacije za šport) 
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 Zasebne 

 prodaja storitev (vstopnice, sponzorstva ...) in blaga (opreme za šport) 

 lastniško financiranje (kredit) 

 članarine in donatorstva 

 lastniško financiranje  

 izvenbilančne oblike financiranja (finančni ali operativni najem) (Šugman idr. 2006, 86)  

Vse uspešne organizacije imajo pravilno urejeno porabo denarnih sredstev. Ker je vodenje 

profesionalne nogometne organizacije zahtevno, ta potrebuje uspešno vodenje in poslovanje. 

Profesionalni klubi, ki nastopajo v najboljših evropskih ligah, letno porabijo več sto milijonov 

za tekočo sezono. Glavni prihodki kluba so: 

 prodaje vstopnic  

 koncesije  

 prenosi tekem preko lokalnih in mednarodnih medijev, kot so radio, televizija in internet, 

 licenčni sporazumi 

 parkirnine 

 prodaja blaga (razna športna oprema, dresi, navijaška oprema, slike, podpisani izdelki ...) 

 pogodbe z raznimi organizacijami 

 razni najemi uporabe stadiona 

Poleg prihodkov pa so tu tudi odhodki, s katerimi se klub srečuje: 

 plače igralcev in osebja 

 plačila davkov 

 poraba sredstev za blago, ki se prodaja v trgovinah in na internetu 

 vračila denarnih sredstev za nakup blaga, prodajo vstopnice ali storitve 

 dobrodelni prispevki 

 poraba sredstev za oglaševanje 

 poraba sredstev za zavarovanja 

 poraba sredstev za infrastrukturo 

 razne tožbe 

 nakupi inventarja (oprema ...) (Parkhouse, Bonnie L. 2005) 

 

 

 



 

18 

4 NOGOMETNI KLUB PLAMA PODGRAD 

Začetki Nogometnega kluba Plama Podgrad segajo v 70-ta leta prejšnjega stoletja, uradno pa 

je bil ustanovljen 9. 11. 1981. Prvo uradno tekmo je odigral naslednje leto proti Nogometnemu 

klubu Pivka. Klub je bil ustanovljen v vasi Podgrad, ki leži v občini Ilirska Bistrica. Leži v 

Podgrajskem podolju ob magistralni cesti Reka–Trst. Poleg nogometnega kluba je v vasi 

aktivno še prostovoljno gasilko društvo (Nogometni klub Plama Podgrad 2019).  

4.1 Zgodovina in predstavitev nogometnega kluba 

V devetdesetih letih je bil Nogometni klub Plama Podgrad znan kot eden najboljših futsal 

klubov na Primorskem. Poleg malega nogometa je klub sodeloval tudi v občinski ligi, kjer je 

ekipo sestavljalo 9 igralcev, ter v klasičnem velikem nogometu, kjer igra 11 igralcev. Klub 

takrat ni imel svojega igrišča, zato je s sodelovanjem Nogometnega kluba Ilirska Bistrica ter 

Kozine gostil tekme na njunih igriščih. V letu 1983 je klub dobil prvo igrišče ob sosednji vasi 

Zalči. Prvo igrišče v Podgradu je nastalo ob začetku novega tisočletja, natančneje leta 1997, ob 

Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad (Nogometni klub Plama Podgrad 2019).  

Sredstva za izgradnjo je v celoti zagotovil nogometni klub. Sedem let pozneje so se je ob igrišču 

dogradili klubski prostor, slačilnice ter shramba. Naložbo je pokril sam klub, Občina Ilirska 

Bistrica je prispevala približno 10 % sredstev. Ob finančni pomoči UEFE je klub leta 2006 

dobil tudi malo igrišče z umetno travo, saj je kandidiral na razpisu Nogometne zveze Slovenije 

v okviru programa Hat-trick in prejel sredstva za izgradnjo. V letih 2007–2014 je nogometni 

klub investiral še v izgradnjo podpornega zidu, osvetljavo igrišča ter izgradnjo tribune za 

približno 120 gledalcev (Nogometni klub Plama Podgrad 2019). 

Leta 2009 je klub poleg članske selekcije imel še dve mladi selekciji, U12 ter U14. Večino 

ekipe so sestavljali otroci, ki so obiskovali Osnovno šolo Rudolfa Ukoviča Podgrad. V letu 

2015 klub ni imel več nobene mlade selekcije, saj je bilo otrok premalo za delovanje. Otroci iz 

Podgrada so tako odšli v sosednja kluba, tj. NK Ilirska Bistrica ter NK Kozina. Upravni odbor 

kluba je sprejel dolgoročni načrt, da klub pripelje v tretjo ligo. Članska ekipa je tistega leta 

pripeljala novega trenerja Damjana Počkaja, ki je že žel uspehe v klubu Ilirska Bistrica. Klub 

je poleg trenerja pripeljal tudi nekaj novih igralcev. Leta 2016 je bila v načrtu izgradnja šole na 

polovici igrišča nogometnega kluba. Potrebnih je bilo veliko pogajanj, da je prišlo do soglasja 

med nogometnim klubom in občinskim svetom Ilirske Bistrice. Sprejeto je bilo, da se bo gradilo 

novo nogometno igrišče, ki ga bo financirala Občina Ilirska Bistrica. Klub je tako ostal brez 

svojega igrišča in bil znova prisiljen sodelovati s sosednjima kluboma. V letu 2017/2018 se je 

klubu, čeprav brez svojega igrišča, uspelo uvrstiti v 3. SNL – Zahod. Ta sezona je bila za klub 

ena najuspešnejših v zgodovini, saj se je Nogometnemu klubu Plama Podgrad poleg uvrstitve 

v 3. ligo uspelo prebiti v finale pokala MNZ, kar je posledično pomenilo, da bo klub prihodnje 

leto nastopal v Pokalu Slovenije (Nogometni klub Plama Podgrad 2019). 
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4.2 Dejavnosti kluba 

V Nogometnem klubu Plama Podgrad je trenutno aktivno le člansko moštvo, ki šteje okoli 20 

aktivnih nogometnih igralcev, na čelu s trenerjem, pomočnikom trenerja, trenerjem vratarjev in 

vodjo ekipe (Nogometni klub Plama Podgrad 2019).  

Mladinska šola je bila v Podgradu vedno dejavna, vendar je zaradi pomanjkanja otrok v vasi 

ter pomanjkanja zanimanja mladih za igranje nogometa neaktivna. Zadnja mlajša aktivna 

selekcija je delovala leta 2010/2011 in štela nekaj deset otrok. Trenutno je aktivna le manjša 

skupina učencev iz Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad. Poleg nogometnega krožka v 

Podgradu se lahko učenci včlanijo še v druge športe, kot so košarka, rokomet in karate. Zaradi 

pomanjkanja selekcij se je nekaj mladih fantov priključilo Nogometni šoli Ilirska Bistrica ter 

nogometni šoli, ki deluje v kraju Kozina (Nogometni klub Plama Podgrad 2019).  

Članska ekipa trenutno uporablja športni objekt nogometnega kluba. Od sredine leta 2016 je 

veliko nogometno igrišče neuporabno, saj je v prenovi. Leta 2015 je Občina Ilirska Bistrica 

sprejela sklep, da se bo nova osnovna šola v vasi Podgrad gradila na eni polovici nogometnega 

igrišča, to pa naj bi se podaljšalo in dogradilo na novo (Nogometni klub Plama Podgrad 2019). 

Članska ekipa tako trenira le na umetni travi v velikosti 20 x 15 m z odbojno ogrado, kar 

predstavlja veliko nevšečnost in pomanjkljivost pred nasprotniki. Poleg težav s treniranjem pa 

jim oviro predstavlja tudi igranje »domačih« tekem, saj so jih primorani igrati na igriščih 

Nogometnega kluba Ilirska Bistrica in Nogometnega kluba Kozina. Igranje na tujih igriščih 

pomeni za klub dodatni strošek (Nogometni klub Plama Podgrad 2019). 

4.3 Vodenje in organizacija 

Nogometni klub Plama Podgrad vodi upravni odbor. Sestavljajo ga predsednik, tajnik, 

podpredsednik, blagajnik in trije člani. Vodstvo kluba tako opravlja administrativna in 

organizacijska dela, sprejema sklepe in vodi klub. Člani upravnega odbora so domačini, ki 

opravljajo svoje delo prostovoljno. Poleg upravnega odbora so v klubu še trije trenerji – eden 

je zaposlen za vodenje članske ekipe, ki nastopa v 3. SNL – Zahod. Pomaga mu pomočnik, ki 

sočasno vodi tudi mlajšo selekcijo, ki pa ne nastopa na nobenem tekmovanju. Strokovno 

vodstvo sestavlja tudi trener vratarjev (Nogometni klub Plama Podgrad 2019).  

Upravni odbor ima vsakomesečno srečanje, ki poteka v upravni sobi nogometnega kluba. Člani 

se mesečno sestanejo in pogovorijo o preteklem mesecu ter doseženih ciljih in rezultatih. Poleg 

tega, da preverjajo zadane cilje, se pogovarjajo tudi o prihodnosti kluba in financah (Nogometni 

klub Plama Podgrad 2019). 
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4.4 Namen in cilji nogometnega kluba 

Nogometni klub Plama Podgrad ima tri glavne cilje, skozi katere uresničuje svoje poslanstvo. 

Prvi je zagotoviti domačim igralcem pogoje za igranje nogometa, zagotoviti pogoje za 

delovanje mladih selekcij, omogočiti zdravo življenje ter podpirati duševni in telesni razvoj 

otrok v Podgradu. Nogometni klub pa ima pred seboj tudi naslednje cilje: 

 pridobiti čim več mladih igralcev za mlade selekcije 

 organizirati nogometne tekne v Podgradu in gosteh 

 sodelovati z drugimi nogometnimi klub, organizirati prijateljske tekme 

 sodelovati z Osnovno šolo Rudolfa Ukoviča Podgrad 

 vzdrževati športni objekt  

 tekmovati v ligi ter pokalih, ki potekajo pod okriljem NZS in MNZ Koper 

 organizirati športne aktivnosti (treniranje) za mlajšo ter starejšo populacijo v vasi Podgrad 

ter okoliških vaseh 

 oblikovati mlade v potrpežljive, vztrajne in odgovorne športnike 

 razvijati nogometa 

 organizirati druženja po tekmah, vzpostaviti pozitiven odnos z vaščani (Nogometni klub 

Plama Podgrad 2019) 

4.5 Denar v nogometnem klubu Plama 

Nogometni klub Plama je med letoma 2003 in 2018 od Občine Ilirska Bistrica prejel 125.703,20 

EUR, od Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad pa 1.830,56 EUR.  

 

Slika 4: Transakcije NK Plama Podgrad 

Vir: Erar, 2019. 



 

21 

Leta 2003 je nogometni klub od občine dobil približno 7.950 EUR sredstev za dokončanje 

garderobe. Leta 2006 pa je dobil približno 10.000 EUR sredstev za izgradnjo malega 

nogometnega igrišča. Večina denarja, ki ga je nogometnemu klubu namenila občina, je šla za 

izgradnjo infrastrukture, ki je potrebna za optimalno delovanje kluba. Od leta 2003 do leta 2015 

je nogometni klub prejel večino denarja na račun mlajših selekcij, ki so delovale v klubu. Po 

letu 2016 pa klub ni imel več aktivnega podmladka in je zato prejel občutno manj občinskega 

denarja (Erar 2019). 

Preostala sredstva klub prejema od okoliških podjetnikov, ki delujejo kot sponzorji 

nogometnega kluba. Med glavnimi sponzorji so podjetja: Plama-Pur, Pur-Platex, Pension 

Patrik, Tapetništvo Mezgec, Zavarovalnica Triglav, Inštalacije Kovačič, Tom-Tech in Johnny 

Bar (Erar 2019). 
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5 METODOLOGIJA 

V vzorec smo zajeli dva člana Nogometnega kluba Plama Podgrad. Zdravko Kirn opravlja 

funkcijo člana uprave nogometnega kluba in pomaga pri organizaciji tekem. Damjan Počkaj je 

trener članskega moštva. Za pogovor sta bila izbrana, ker največ vesta o delovanju 

nogometnega kluba. Zdravko je pred leti, preden je postal del uprave, tudi sam nastopal za 

Plamo. Kasneje je vodil številne mladinske selekcije in za kratek čas postal tudi trener glavnega 

moštva. Damjan se je ekipi priključil leta 2015 in se je vanjo hitro vpeljal, kar kažejo rezultati 

ekipe. 

Intervjuje delimo glede na strukturiranost. Za našo raziskavo smo uporabili polstrukturirani 

intervju. Ta nam omogoča pridobitev kvalitetnih podatkov. Vprašanja v takšnem tipu intervjuja 

so v večini določena vnaprej, odgovori pa so popolnoma odprti. S tem načinom pridobivanja 

informacij lahko odkrijemo, kje so problemi ter kako nanje gledajo ljudje. Polstrukturirani 

intervju nam omogoča fleksibilnost, odgovori so bolj osebni in spontani (Kordeš in Smrdu 

2015). 

Intervjuvanca smo povabili k raziskavi preko osebnega stika in spletne pošte. Z njima smo se 

srečali v prostoru uprave Nogometnega kluba Plama Podgrad. Intervju z vsakim je trajal 

približno 40 minut. Vprašanja, ki smo jih zastavili, smo si že prej pripravili in jih povezali. 

Napisali smo jih tudi v opomniku. Odgovore smo v nadaljevanju naloge analizirali in prišli do 

ključnih ugotovitev. Iz odgovorov smo izvedli tudi SPIN-analizo. 
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6 UGOTOVITVE IN ANALIZE 

V tej točki se osredotočimo na analize intervjujev, ki smo ju opravili s članoma nogometnega 

kluba. Analiza je osredotočena na delovanje kluba in na okolje, v katerem klub deluje. 

Predstavili bomo tudi prednosti in slabosti kluba. Na podlagi ugotovitev in pridobljenih 

informacij bomo kasneje predlagali možne rešitve in predloge za boljše delovanje nogometnega 

kluba.  

6.1 Prednosti in slabosti 

Glavna prednost in slabost nogometnega kluba, kot jo vidi član upravnega odbora Zdravko 

Kirn, je majhnost. Manjši klub je sicer lažje voditi in organizirati, a tako velikost kluba lahko 

označimo tudi kot slabost, saj je možnost njegovega potencialnega razvoja zelo majhna. 

Presodimo lahko, da klub brez mlajših selekcij težje pridobiva nove igralce in jih je primoran 

iskati v drugih klubih, ki pa se boljšim igralcem težje odrečejo. Klubi, ki ne ponujajo plačila 

potnih stroškov in raznih dodatkov za treniranje in tekme, pa za igralce niso zanimivi.  

Prednost Nogometnega kluba Plama Podgrad je tudi malo igrišče z nogometno travo, ki 

nogometni ekipi omogoča treninge tudi pozimi. Nogometni klubi v bližnji okolici Podgrada 

imajo le eno glavno igrišče, kar pa nogometnim klubom povzroča veliko preglavic, saj morajo 

ti čakati, da nastopi ugodno vreme in sneg skopni.  

Prednost, ki jo je klub pridobil v zadnjem letu, je tudi napredovanje v 3. SNL – Zahod, ki je po 

kakovosti vsaj eno ali dve stopnički višja od MNZ tekmovanja. Zaradi tega je klubu uspelo 

pripeljati kar nekaj mladih in starejših nogometašev, ki imajo tekmovalne izkušnje tudi na 

višjem nivoju in tako prinašajo dodatno kakovost.  

Za glavno slabost nogometnega kluba, ki je velikega pomena tudi za samo prihodnost društva, 

velja pomanjkanje mladih selekcij. Glavni razlog za to je pomanjkanje mladih igralcev. V vas 

je prišlo veliko novih športov, kot so karate, košarka in tenis. Tako otroci lahko izbirajo med 

več športi. Čeprav je v Podgradu nekaj mladih posameznikov, ki so primorani trenirati nogomet 

v Ilirski Bistrici, je otrok za uspešno ekipo premalo.  

Poleg težav z izgubo podmladka v Podgradu v zadnjih petih letih se je nogometni klub srečeval 

še z eno veliko nevšečnostjo – izgubo glavnega nogometnega igrišča. Klub je imel veliko težav, 

tako finančnih kot organizacijskih. Vse tekme, tako pokalne, ligaške in prijateljske, je moral 

igrati na tujih igriščih. Ligaške in pokalne tekme, ki jih je klub odigral na igriščih Nogometnega 

kluba Ilirska Bistrica in Nogometnega kluba Kozina, je bilo treba plačati. Klub se je tako tri 

leta boril s finančno stisko. Treningi, ki so bili organizirani na malem nogometnem igrišču, so 

bili zelo naporni, saj je igrišče omejeno z odbojnimi ogradami in ne omogoča optimalnega 

treninga. Kondicijski treningi so potekali v naravi v okolici Podgrada.  
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6.2 Priložnosti in nevarnosti 

Priložnosti Nevarnosti 

 finančna stabilizacija kluba  krčenje kluba zaradi pomanjkanja 

podmladka 

 možnosti sodelovanja z NK Ilirska 

Bistrica in NK Kozina 

 drugi športi v okolici privabljajo 

veliko otrok 

 ponovna organizacija mladinske šole 

 

 zmanjšanje finančnih sredstev s strani 

občine in ostalih sponzorjev 

 možnost sodelovanja z klubi iz 

Hrvaške 

 dobra organizacija ŠD Ilirska Bistrica 

in tako privabljanje otrok, ki bi radi 

igrali nogomet 

 pridobitev novih sponzorjev in 

finančnih sredstev 

 

 večja prepoznavnost kluba preko 

lokalnih medijev 

 

6.3 Kulturno podokolje 

Pri analizi kulturnega podokolja Nogometnega kluba Plama Podgrad bomo analizirali vrednote 

in poglede ljudi na nogomet, ki živijo v okolici Podgrada oziroma v občini Ilirska Bistrica. 

Nogomet je bil v vasi Podgrad že od nekdaj zelo priljubljen šport, saj druge izbire športa 

skorajda ni bilo. Vaščani so s klubom tesno povezani. Dokler je klub še imel igrišče, je na tekmo 

prišlo lepo število domačinov. Sedaj, ko nogometni klub že tri leta nima igrišča, malo vaščanov 

ve, kaj se z njim dogaja (razen posameznikov, ki so od nekdaj povezani z njim). Veliko število 

Podgrajcev je v preteklosti igralo za klub in radi pridejo pogledat tekmo in spodbujat ekipo. V 

osnovni šoli je aktiven tudi popoldanski nogometni krožek. V občini Ilirska Bistrica sta dva 

nogometna kluba, NK Plama Podgrad ter NK Ilirska Bistrica, v bližini Podgrada pa sta še 

Nogometni klub Kozina ter hrvaški Nogometni klub Klana. Poleg tekem v vasi Podgrad imajo 

krajani in drugi občani organizirano nogometno rekreacijo v telovadnici Osnovne šole Rudolfa 

Ukoviča. Poleg malega nogometa se v Podgradu v poletnem in pomladnem času organizira tudi 

rekreacija na zunanjem igrišču z umetno travo. Poleg te se v Podgradu zadnji teden v juliju 

organizira nogometni turnir, ki poteka na igrišču z umetno travo. V občini je v obdobju, ko 

nogomet miruje (pozimi), organizirana mala nogometna liga, ki poteka v športni dvorani v 

Ilirski Bistrici. Vsako leto je prisotnih kar nekaj ekip iz občine in drugih krajev. Tako lahko 

sklepamo, da je nogomet v občini Ilirska Bistrica ter v vasi Podgrad priljubljen. Odnos krajanov 

do nogometa je zelo pozitiven, saj domače tekme redno spremlja veliko ljudi.   
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6.4 Gospodarsko podokolje 

Nogometni klub Plama Podgrad leži v občini, ki nima avtoceste, kar se na gospodarskem 

razvoju občine zelo pozna. Klub si je pred graditvijo novega igrišča finančno malo opomogel, 

vendar je graditev novega igrišča na lokaciji, ki klubu ni ustrezala, načrte izpodnesla.  

Vodstvo kluba je v zadnjih treh letih pridobilo kar nekaj novih sponzorjev, ki finančno in s 

storitvami pomagajo nogometnemu klubu. Glavni vir financ je v zadnjih dvajsetih letih prihajal 

od Občine Ilirska Bistrica. Zaradi pomanjkanja mladinskih selekcij pa je teh sredstev vedno 

manj. V intervjuju Zdravko Kirn omeni, kakšna je glede finančnega stanja razlika med tretjo in 

četrto nogometno ligo. Da kljub izpelje 3. SNL – Zahod, je potreben dvakrat večji proračun kot 

pri četrti ligi. Poleg tega pa gospod Kirn omeni še glavne vire financ oziroma kako so ti 

razporejeni. Od sponzorjev klub prejme približno 5.000 €, od donatorjev približno 15.000 € ter 

od občine približno 5.000 €. Glavni sponzorji Nogometnega kluba Plama Podgrad so: 

Tapetništvo Mezgec, Inštalacije Kovačič, Plama-Pur, Tom-Tech, Zavarovalnica Triglav, 

Johnny Bar in Pension Patrik. Slednji klubu pomaga z organizacijo prevoznega sredstva za 

gostujoče tekme. 

V občini Ilirska Bistrica deluje tudi Košarkarski klub Plama-Pur, ki je trenutno uvrščen na šesto 

mesto 2. slovenske košarkarske lige. Večina sponzorjev je tako usmerjena v ta klub, saj je 

najbolj prepoznaven klub v občini. Klub ima veliko število mladih selekcij in njihovih članov 

(Košarkarski klub Plama-Pur 2019) 

V občini ni veliko potencialnih sponzorjev, ki bi klubu lahko pomagali s sredstvi ali storitvami.  

Poleg tega je premajhen tudi interes. V naslednjem razdelku bomo predstavili nekaj 

potencialnih sponzorjev, ki bi klubu v prihodnosti lahko pomagali s svojimi storitvami ali 

finančnimi sredstvi.  

Podjetje Lesonit, d. o. o. – velja za eno največjih podjetij v občini Ilirska Bistrica. Ukvarja se z 

izdelavo vlaknenih in oplemenitenih plošč. Izdelki, ki jih podjetje proizvede, se uporabljajo v 

pohištveni industriji, gradbeništvu, notranji opremi stanovanj ipd. Svoje izdelke podjetje izvaža 

v več držav kot tudi na druge celine. Podjetje bi bilo lahko potencialni sponzor klubu in bi mu 

pomagalo s finančno pomočjo (SLOEXPORT 2019). 

Termoplasti-Plama, d. o. o.  -  je organizacija, ki ima sedež v industrijski coni Plama blizu vasi 

Podgrad. Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja tiskane in netiskane, fleksibilne, PE-

embalaže. Gre za eno najbolj znanih podjetij v Sloveniji na svojem področju. Podjetje svoje 

produkte izvaža po vsem svetu in deluje tako na slovenskem kot globalnem trgu. Tako kot 

podjetje Lesonit, d. o. o., bi nam lahko tudi podjetje Termoplasti-Plama, d. o. o., pomagalo s 

finančnimi sredstvi (Termoplasti Plama 2019). 
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Radio Capris – Radio Capris je najbolj poslušan radio na Obali. Večina obalnih nogometnih 

klubov objavlja datume in čase svojih tekem preko vabil na radiu (Nogometni klub Koper, 

Nogometni klub Izola, Dekani …). Tako kot drugim klubom bi lahko Radio Capris postal 

sponzor tudi Nogometnemu klubu Plama Podgrad in preko svojih frekvenc oddajal vabila za 

tekme kluba. 

Poleg naštetih podjetij v občini Ilirska Bistrica deluje še televizijska občinska postaja TV 

Galeja. Televizijska postaja objavlja izide tekem. Poleg postaje deluje na območju občine še 

lokalni časopis Bistriški odmevi. Tako televizijski program kot časopis sta klubu v pomoč, saj 

preko njiju pridobiva prepoznavnost. 

6.5 Konkurenčne organizacije 

Glavna kluba, ki sta konkurenta NK Plama Podgrad in ležita v bližini (približno na razdalji 

20km od Podgrada), sta Nogometni klub Ilirska Bistrica ter Nogometni klub Jadran Hrpelje 

Kozina. Zdravko Kirn kot prednost obeh klubov pred domačo nogometno organizacijo 

označuje predvsem veliko bazo mladih igralcev, ki je izrazita pri nogometnem klubu iz Ilirske 

Bistrice. Tako imata oba kluba možnost večjega razvoja in svetlejšo prihodnost. Poleg števila 

mladih igralcev v obeh klubih gospod Kirn izpostavi geografsko lego nogometnega kluba s 

Kozine, ki leži blizu avtoceste. Kozina je časovno zelo blizu nogometnim klubom z obale ter 

severno ležečim klubom iz notranjske regije (Divača, Postojna, Sežana ...). Klub ima tako 

boljšo možnost za pridobivanje novih igralcev. 

Trener ekipe in vodstvo kluba se je kljub zavedanju, da imajo nogometni klubi, ki nastopajo v 

tretji ligi, tako finančno kot organizacijsko prednost, vseeno odločil za sodelovanje v tretji ligi 

in, kot pravi trener, so si igralci in celotna organizacija prislužili to nagrado s trdim delom.  

Trenutno se klub težko kosa z drugimi klubi, ki so že dlje časa v tretji ligi in imajo izrazito večji 

letni proračun. Trenutno vodilno moštvo je ekipa iz Kopra, ki ima najboljše pogoje za delovanje 

v primorski regiji, sledi ji Tolmin, ki se prav tako kot Koper bori za uvrstitev v drugo slovensko 

ligo. Trd boj na sredini lestvice bijejo preostali klubi, ki želijo ostati v tretji ligi, saj se prihodnje 

leto število tretjih lig iz zmanjša štirih na dve.  

6.6 Ocenjevanje uspešnosti kluba 

Nogometni klub Plama Podgrad je v zadnjih letih zelo napredoval. V sezoni 2012/2013 je 

zasedal zadnje mesto v Primorski članski ligi, ki je potekala pod okriljem MNZ Koper. Tudi 

naslednji dve sezoni, 2013/2014 in 2014/2015, je zasedel mesto na dnu lestvice. Naslednje leto 

oziroma v sezoni 2015/2016 je klub pripeljal novega trenerja Damjana Počkaja in nekaj novih 

igralcev. Ekipa se je v tej sezoni borila za naslov z nogometnim klubom iz Postojne. Odločila 

je zadnja tekma, saj je klub za osvojitev lige potreboval zmago, vendar je tekmo izgubil. Na 

koncu te sezone je klub zaradi postavitve šole na območju igrišča izgubil igralno površino. V 
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sezoni 2016/2017 je nastopal brez igrišča ter na koncu osvojil tretje mesto. Naslednjo sezono 

2017/2018, v kateri ni bilo še igrišča, je Plama Podgrad osvojila presenetljivo drugo mesto, 

takoj za favoriziranim NK Koper, in si s tem zagotovila igranje v 3. SNL – Zahod. V tej sezoni 

je nogometni klub dosegel finale MNZ pokala, ki poteka pod okriljem MNZ Koper. Po porazu 

v finalu proti FC Koper si je vseeno zagotovil igranje v Pokalu Slovenije, ki ga organizira 

Nogometna zveza Slovenije. V prvem krogu tekmovanja je igral proti nasprotniku iz prve lige, 

in sicer Nogometnemu društvu Gorica. Trenutno (sezona 2018/2019) Nogometni klub Plama 

Podgrad nastopa v 3. SNL – Zahod, kjer se bori za obstanek, saj še nima uporabnega dovoljenja 

za igranje na novem nogometnem igrišču.  

Zadnjih nekaj sezon lahko presodimo, da klub kljub pomanjkanju površin za trening in za 

igranje domačih tekem deluje odlično. Igralci in navijači kluba so primorani vsak vikend 

potovati v druge kraje. Za dober uspeh kluba, ki je večino svoje zgodovine prebil v primorski 

članski ligi, sta zaslužna uprava nogometnega kluba in novi trener.  

Povezanost in prijateljstvo sta dve glavni dejstvi, ki klub še držita pri »življenju«. Marsikateri 

nogometni klub ne bi zdržal kar treh sezon brez domačega igrišča.  

6.7 Opredelitev tehnološke podstrukture 

Trenutno ima Nogometni klub Plama Podgrad možnost uporabljati malo nogometno igrišče, ki 

omogoča treninge tudi v večernih urah, saj je osvetljeno z reflektorji. Težava igrišča z umetno 

travo sta njegova velikost in kvaliteta. Igrišče velikosti 40 x 20 m ne omogoča optimalnega 

treninga. Umetna trava, ki je bila položena leta 2004, je tudi že zelo uničena. V primeru dežja 

je trening zelo težaven, saj igralci zaradi nevarnosti zdrsov in možnosti poškodb ne morejo 

trenirati z dvoranskimi čevlji. Poleg naštetih težav pa je na umetni travi z nogometno obutvijo 

(nogometnimi čevlji) zelo težko trenirati, saj je igrišče zelo trdo in neugodno. V intervjuju 

Zdravko Kirn še pove, da bi nogometni klub za kakovostno treniranje potreboval glavno 

nogometno igrišče, ki pa je trenutno v zaključnih delih. Polega glavnega nogometnega igrišča 

bi potreboval še veliko pomožno igrišče, kjer bi lahko nemoteno trenirali, ne da bi poškodovali 

in obrabili travnate površine glavnega igrišča. Glavno igrišče bi po mnenju gospoda Kirna 

potrebovalo še osvetlitev. Trenutna ne omogoča najboljših razmer za treninge. Igrišče nima 

nameščenega sistema za zalivanje. Člani upravnega odbora kluba so se dogovorili, da bodo 

sami opravljali vzdrževalna dela na igrišču in okolici. 

Nogometni klub ima na razpolago še slačilnice, ki so razdeljene na slačilnice za domače in za 

goste ter slačilnice za sodnike. Klub ima tudi klubski prostor, kjer potekajo sestanki upravnega 

odbora. Na voljo sta še dve shrambi za shranjevanje pripomočkov in drugih dodatkov. V 

objektu slačilnice je garažni prostor, kjer je spravljena kosilnica za travnato površino. V 

območju, kjer je športni kompleks, se dokončuje tudi manjši družabni prostor, kjer bo 

omogočeno druženje igralcev in članov nogometnega kluba. 
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6.8 Predlogi in možne rešitve 

V nadaljevanju zaključne projektne naloge bomo predstavili možne rešitve in ukrepe, ki bi 

nogometni klub pripeljali do stabilnejše prihodnosti. S tem mislimo predvsem na finančno plat 

nogometnega kluba, ki je v zadnjih letih bila največji problem. Rešitve, ki jih bomo predstavili, 

temeljijo na ugotovitvah, ki smo jih dosegli s teoretičnim in empiričnim delom, ko smo opravili 

intervju s članoma nogometnega kluba. 

6.9 Načrt za prihodnost 

Za svoj obstoj Nogometni klub Plama Podgrad potrebuje mlajše selekcije, ki jih sedaj nima. V 

vasi in bližnji okolici je potrebno vzpodbuditi zanimanje za igranje nogometa in igranje za 

domači klub. Za ta cilj bi moral klub najeti strokovnjaka, ki bi s svojim znanjem ustvaril načrt 

za izgradnjo mladinske šole. Klub bi moral angažirati svoje člane in igralce, da načrte in delo z 

mladimi predstavi na šolah, ki so v občini. Svoje ideje bi lahko predstavljal tudi na uradnih 

urah, ki bi jih klub organiziral za predstavitev svojih načrtov in ciljev, na katerih bi bili prisotni 

tako starši kot otroci. Tako bi lahko nogometni klub s članarinami in dodatnimi financami, ki 

bi jih prejel od občine, lažje izpeljal načrte za prihodnost. Novih igralcev ne bi bilo potrebno 

vabiti iz okoliških krajev, saj bi imel svojo bazo igralcev. 

Drugi problem kluba so finance, ki jih v zadnjih treh letih zelo primanjkuje. Ta problem bi 

delno lahko rešili z vzpostavitvijo mladinske šole in tako pridobili večji del financ od občine. 

Uprava bi morala ustvariti načrt za sistematično pridobivanje sredstev, tj. pobirati vstopnine za 

domače tekme, pobirati članarino za članstvo v klubu ter oddajati novo igrišče za razne 

skupinske treninge in treninge drugih ekip. Klub bi lahko privabil tudi rekreativne športnike in 

jim s članarino omogočil treninge na igrišču z umetno travo. Prostori, ki so v izgradnji, tj. pokrit 

in zaprt nadstrešek, ki se gradi ob igrišču, bi se lahko v prihodnosti oddajali kot prostor za 

druženje in praznovanje rojstnodnevnih zabav, saj prostor omogoča igranje nogometa tudi v 

nočnih urah in druženje na manjši betonski ploščadi, ki je pokrita z nadstreškom. Za 

pridobivanje večjih financ bi uprava morala stopiti v stik z vplivnejšimi ljudmi, kot so lastniki 

podjetij v občini. V pomoč bi uprava morala najeti človeka, ki je sposoben in ima izkušnje z 

vodenjem večjih klubov ter preko njega pridobiti dodatne sponzorje in ljudi, ki bi vlagali v klub 

in njegov razvoj. Novo nogometno igrišče bo klubu in igralcem prihranilo velik delež financ. 

Klubu ne bo potrebno več najemati igrišč za igranje tekem, igralci pa bodo prihranili s prevozi 

na igrišče na Kozino. 

Nogometni klub Plama bi moral povečati svojo prepoznavnost. V ta namen bi bilo potrebno 

najeti nekoga, ki obvlada področje odnosov z javnostmi. Ta človek bi moral znati vzpostaviti 

stike z mladimi in starejšimi preko družbenih omrežji, kot sta Facebook in Instagram. Spletna 

stran bi morala biti ažurna in posodobljena skorajda dnevno. Preko družbenih omrežij pa bi 

svojim sledilcem sporočali o raznih dogodkih, ki potekajo pod okriljem kluba. Vabila na razne 
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tekme bi se poleg na družbenih omrežjih in spletu lahko objavljala preko televizijskih zaslonov 

in drugih družbenih medijev, kot so časopis in športne revije. 

Za uspešno vodenje mladinskih selekcij je potrebno najeti dodatni trenerski kader. Poleg tega 

bi lahko klub v svoje vrste privabil ljudi, ki se poklicno in ljubiteljsko ukvarjajo z zdravjem 

otrok in mladostnikov – z njihovo prehrano in gibanjem. Starejšim in nekdanjim igralcem, ki 

so željni sodelovanja v klubu, bi se lahko omogočilo šolanje za trenerja. Klub bi s tem lahko 

pridobil domače trenerje, ki poznajo zgodovino kluba in so pripravljeni pomagati tudi na lastne 

stroške. 
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7 SKLEP 

Neprofitne organizacije so danes postavljene v težek položaj. Skoraj vsakodnevno nastajajo 

organizacije, ki so naprednejše, boljše in lažje privabijo ljudi, stara društva pa morajo z novimi 

načini privabljati in ohraniti svoje člane. Človek ima danes na izbiro toliko različnih športov, 

kot jih v zgodovini še ni bilo. Mala društva, ki za svoj obstanek potrebujejo večje število članov, 

so začela počasi propadati. Potrebni so novi pristopi in novo znanje za ohranitev obstoječega. 

Glavni namen teh športnih neprofitnih organizacij so povezovanje, vzgoja, zabava in zdrav 

način življenja mladih in tudi odraslih. 

Za ohranitev neprofitnih organizacij so ključnega pomena sredstva. Glavna sredstva morajo 

lokalni nogometni klubi črpati iz občinskih skladov in od okoliških sponzorjev ter donatorjev. 

Podjetja vse manj donirajo sredstva klubom in športnim organizacijam. Klubi brez uspehov in 

prepoznavnosti tako težje pridejo do finančnih in drugih sredstev, kar posledično pomeni tudi 

slabšo možnost za razvoj in lastno prepoznavnost. Glavni cilj vodstva kluba je, da s svojo 

strategijo in načrtom prepriča donatorje, da sodelujejo z njimi in pripomorejo k razvoju 

lokalnega športa.  

Vodenje in organizacija društva sta ključnega pomena. Na čelu profitnih organizacij to vlogo 

opravljajo zaposleni, izobraženi in sposobni ljudje, ki imajo vizijo in načrt za uspeh. Glavne 

naloge teh managerjev so načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje. Izkušen in 

sposoben manager po korakih vodi organizacijo in zaposlene k uspehu. Neprofitne organizacije 

imajo v upravi in sami organizaciji ljudi, ki delo v klubu opravljajo prostovoljno in zanj niso 

plačani. Na podlagi tega lahko razberemo, da vodenje in organizacija takih organizacij nista na 

optimalnem nivoju. Dve od glavnih razlik med poklicnim in ljubiteljskim klubom sta 

organizacija in sestava kluba. Glavna vodila članov, ki so aktivni v klubu, so prijateljstvo, 

občutek pripadnosti, zvestoba in ohranitev, obstoj organizacij, ki delujejo v domačem okolju.  

Nogometni klubi, ki delujejo na območju z manjšo populacijo prebivalstva in v katerih bližini 

deluje večje število klubov, imajo težave pri sestavi mlajših selekcij. Oviro pomenijo tudi druge 

športne organizacije, ki v svoje vrste vabijo mladino, tako da klubi s tem izgubljajo podmladek. 

Na primeru Nogometnega kluba Plama Podgrad lahko razberemo, da klub nima zagotovljene 

stabilne prihodnosti, saj trenutno nima nobene mladinske selekcije, kar pa je za klub, ki želi 

dosegati rezultate in uspehe, ključnega pomena. To je tudi ena izmed glavnih težav pri sestavi 

članske ekipe, saj morajo igralce pripeljati iz drugih krajev, ti pa na dolgi rok ne morejo ostati, 

saj ne čutijo pripadnosti klubu.  

Na izbranem primeru Nogometnega kluba Plama Podgrad lahko povzamemo in primer kluba 

poistovetimo z drugimi nogometnimi klubi, ki tekmujejo na nivoju Primorske članske lige in 

nekaterimi klubi iz 3. slovenske lige. Glavni cilj klubov, ki tekmujejo v nižjem rangu 

tekmovanja, sta obstoj in zagotovljena prihodnost. Da bi dosegli te cilje, pa je nujno oblikovati 

in izdelati načrt za oblikovanje mladinske šole, ki bi v svoje vrste lahko privabila večje število 
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članov in za klub priskrbela sredstva občine in drugih sponzorjev. V ta namen je potrebno najeti 

ljudi, ki imajo znanje in izkušnje z izdelavo takega projekta. Klubi, ki temeljijo na lastnih 

igralcih, in ne na tujih, imajo zagotovo boljšo prihodnost kot drugi.  
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PRILOGA 

Priloga 1  intervju g. Zdravka Kirna in g. Damjana Počkaja 

 

  



 

 
 

 

  



Priloga 1 

 
 

Priloga 1: Intervju z Zdravkom Kirnom in Damjanom Počkajem 

INTERVJU: Zdravko Kirn 

Sem študent na Fakulteti za management v Kopru. Izdelujem zaključno nalogo, ki ima naslov 

Organizacija in vodenje izbranega nogometnega kluba. Klub, ki sem ga izbral in o katerem bom 

pisal v svoji nalogi, je Nogometni klub Plama Podgrad. Ugotoviti želim, s katerimi težavami se 

nogometni klub srečuje in kako potekata vodenje ter organizacija nogometnega kluba.  

V preteklosti ste bili igralec nogometnega kluba Plama Podgrad, danes pa ste v klubu aktivni 

kot član upravnega odbora. Rad bi vam zastavil nekaj vprašanj v povezavi z Nogometnim 

klubom Plama Podgrad, ki mi bodo v pomoč pri izdelavi zaključne naloge. 

1. Ime in priimek? 

 Zdravko Kirn. 

 

2. Koliko časa ste že prisotni v klubu, kakšna je vaša trenutna vloga v klubu in katere 

naloge opravljate?  

Od ustanovitve leta 1981; trenutno sem član izvršnega odbora NK Plama Podgrad, 

neposredno zadolžen za koordinacijo dela tekmovalnih selekcij, torej neke vrste športni 

direktor. Te funkcije sicer nimamo opredeljene v statutu društva. Največ se ukvarjam z 

registracijo igrišča in dovoljenjem za igranje v 3. SNL – Zahod, sodelujem pa še pri vseh 

aktivnostih kluba – predvsem finančnih in razvojnih. 

 

3. Katere so notranje prednosti in slabosti nogometnega kluba?  

Majhnost je istočasno prednost in slabost; prednost z vidika obvladljivosti delovanja, 

slabost pa z vidika razvojnega potenciala. Klub se brez mlajših selekcij težko razvija, saj so 

te ključnega pomena za razvoj in napredek kluba. Ena izmed prednosti v klubu je tudi 

igrišče z umetno travo. Čeprav je majhno, se na njem lahko trenira v vsakršnih vremenskih 

razmerah. Te možnosti drugi klubi v bližnji okolici nimajo. Za prednost pred lokalnimi 

klubi lahko označim tudi napredovanje v 3. SNL – Zahod. S tem je klub pridobil nekaj 

prepoznavnosti in potrditev kvalitetnega dela ter tako lažje pripeljal nekaj novih igralcev. 

Glavna slabost, kot sem že omenil, je pomanjkanje mladinskih selekcij. Poleg te težave smo 

v zadnjih treh letih igrali nogometne tekme na tujih igriščih in izvajali aktivnosti treninga 

na umetni travi, ki pa ne omogoča optimalnega treninga.  

 

4. S katerimi priložnostmi in nevarnostmi se sooča nogometi klub? 

Klub je namenjen zagotavljanju tekmovanja prvenstveno igralcem iz domačega kraja. 

Glavna priložnost sta finančna stabilizacija kluba in ureditev infrastrukture ob izjemnih 

uspehih za tako majhen klub. Za večje uspehe bi nogometni klub v prihodnje lahko združil 

moči s klubi v okolici. Ena izmed priložnosti je ponovna organizacija mladinske šole v 



 

 
 

Podgradu. S tem bi moral klub dati poudarek svoji prepoznavnosti preko medijev in 

predvsem šole. Glavna nevarnost je močno krčenje kakovostne igralske baze, saj po 

generaciji 1995/1997 ni bilo kakovostnih posameznikov oziroma zaradi pomanjkanja 

interesa predvsem staršev ni bil omogočen njihov razvoj, zato je vključevanje mlajših 

igralcev iz domače sredine močno omejeno. Ena izmed nevarnosti za klub je tudi pojav 

drugih športov v Podgradu in okolici, ki privabljajo otroke. Poleg drugih športov v okolici 

pa ima Nogometni klub Ilirska Bistrica dobro organizirane mlajše selekcije. Če klub letos 

ne ostane v ligi, lahko izgubi sponzorje in s tem finančna sredstva.  

 

5. Kolikšen je letni finančni proračun kluba? 

Za normalno izpeljano tretjo ligo Nogometni klub Plama Podgrad potrebuje približno 

25.000 €, za nastopanje v četrti ligi pa približno 12.500 €. Razlika je predvsem v plačilu 

sodnikov, saj so v tretji ligi stroški sojenja skoraj še enkrat večji kot v četrti ligi. Poleg tega 

pa je klub moral odšteti kar nekaj denarja za igranje domačih tekem na tujih igriščih.  

 

6. Kateri so glavni viri financ za nogometni klub? 

Glavni vir so donatorji, ki klubu odštejejo približno 15.000 €. Občinski proračun in 

sponzorji klubu namenijo vsak približno po 5.000 €, skupaj torej 10.000 €. 

 

7. Kakšno je trenutno stanje infrastrukture in s katerimi težavami se spopadate? 

Gradnja nadomestnega igrišča je v zaključni fazi, žal dela potekajo bistveno prepočasi. Za 

kakovostno delo bi nujno potrebovali osvetlitev glavnega igrišča (zamik treningov v 

večerne termine), sistem za zalivanje/namakanje igrišča (vzdrževanje kakovostne igralne 

površine) in pomožno travnato vadbeno površino. Delno zadevo rešuje osvetljeno malo 

igrišče z umetno travo. Objekt s slačilnicami je v primernem stanju, letos so na njem 

potekala dodatna dela (beljenje, čiščenje ...). 

 

8. Kakšen je vpliv občine na klub? 

Kot lastnik zemljišča ima Občina Ilirska Bistrica vlogo soglasodajalca v raznih postopkih 

(licenciranje, prijave na razpise, upravni in drugi postopki), zato je njen vpliv precejšen. 

Enako občina kot financer programov športa odloča o višini sredstev, prvenstveno za 

vzdrževanje. 

 

9. Kakšen je vpliv kluba na okolje (Podgrad)? 

Klub ima vlogo povezovalca zainteresirane športne javnosti, zasluge za popularizacijo 

nogometa in športa nasploh med mladimi ter prepoznavnost kraja nasploh. Menimo, da je 

predvsem slednje najbolj izrazito, saj zaradi izostanka domačega igrišča klub že tri leta 

praktično ni prisoten in razen zainteresiranih posameznikov kraj o njegovem delovanju 

praktično ne ve ničesar. 

 



 

 
 

10. Kako vidite sodelovanje z Osnovno šolo Podgrad? 

Sodelovanje je bilo v preteklih letih zelo uspešno. Šola gre klubu nasproti v vseh 

aktivnostih. Žal majhnost generacij in prisotnost drugih športov (predvsem košarke) vpliva 

tudi na izvajanje interesnih dejavnosti nogometa – ko je možno oblikovati vadbene skupine. 

 

11. Kako vidite Nogometni klub Plama Podgrad v primerjavi z nogometnima kluboma 

kot sta NK Ilirska Bistrica ter NK Jadran Hrpelje Kozina? 

Oba navedena kluba, še posebej NK Ilirska Bistrica, imata zaradi večje baze mladih veliko 

večji razvojni potencial. NK Jadran pa ima s svojo geografsko lego (avtocestno središče 

med Koprom, Divačo in Sežano) veliko večje možnosti pridobivanja igralcev izven svoje 

sredine. Oba kluba imata strateške in razvojne prednosti. 

 

12. Kako ocenjujete trenutno vodstvo nogometnega kluba?  

Vodstvo je izjemno angažirano. Primopredaja igrišča klubu, ustrezna ureditev igrišča in 

nastopanje v 3. SNL zahtevajo velike napore uprave. Poleg naporov posameznikom to 

vzame veliko prostega časa. Vodstvo je sestavljeno iz nekdanjih članov kluba in domačinov, 

ki živijo v Podgradu oziroma v njegovi okolici.  

 

 

13. Kaj menite, da je potrebno še postoriti v prihodnosti?  

Prvenstveno je potrebno okrepiti članstvo v podpornem okolju kluba in razbremeniti 

posameznike, ukrepati pred pregorelostjo aktivnih posameznikov, ki prevzemajo vedno 

večji obseg nalog. S pričetkom igranja na domačem igrišču bo to nekoliko lažje. To bo 

prvenstvena naloga v bližnji prihodnosti. Prav tako je potrebno organizirati in znova 

sestaviti mladinsko generacijo, ki bo nadomestila trenutno člansko ekipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTERVJU: DAMJAN POČKAJ 

1. Ime in priimek? 

Damjan Počkaj. 

 

2. Koliko časa ste že prisotni v klubu, kakšna je vaša trenutna vloga v klubu? 

V klubu delujem štiri leta kot trener članske ekipe. Ekipi sem se pridružil v sezoni 

2015/2016. V predpripravah in skozi celo sezono mi pri organizaciji in vodenju ekipe 

pomaga Branko Andrejašič, ki je tudi prvi pomočnik trenerja v klubu.  

 

3. Kako ocenjujete trenutno stanje v klubu? 

Klub se uspešno kosa z vsemi težavami, ki jim je priča in ki jih prinaša nastopanje v 

organizacijsko precej zahtevni tretji ligi. Največja težava je to, da nimamo lastnega igrišča, 

vendar upam, da se bo tudi to kmalu spremenilo. Težava je tudi v prisotnosti igralcev na 

treningu. Večina igralcev je študentov, ki svoj čas preživljajo v Ljubljani. Drugi igralci 

imajo službe, ki zahtevajo tudi popoldanski delavnik. Trening zato ne more biti na 

pričakovanem nivoju. Stanje v klubu je glede na vse navedene težave zadovoljivo. 

 

4. Kako ocenjujete konkurenco Nogometnemu klubu Plama Podgrad? 

Ko smo se uvrstili v tretjo ligo, se je vodstvo kluba odločilo, da igralcem omogoči igranje 

v njej. Vsi skupaj smo se zavedali, da imajo drugi klubi pred nami prednost tako v pogojih 

za delo kot tudi v višini letnega proračuna. Nastopanje v tretji ligi je za nas čast in nagrada 

za dobro in načrtno delo v preteklem obdobju, je pa dejstvo, da se s klubi, kot so denimo 

Koper, Tolmin in Primorje, težko kosamo. 

 

5. Katere prednosti in slabosti opazite v nogometnem klubu? 

Glavna prednost sta zagnanost vodstva kluba in predanost domačih igralcev klubu. V tako 

majhnem kraju, kot je Pograd, lahko klub živi in preživi le tako. Večjih slabosti ne opažam, 

se pa vsi skupaj dan za dnem kaj novega naučimo. Mogoče bi se dolgoročno pokazala kot 

težava to, da v klubu ni mlajših selekcij. 

 

 

6. Kako komentirate trenutno infrastrukturo in težave? 

Trenutno infrastrukturno stanje predstavlja veliko težavo v klubu, saj ekipa praktično ne 

more normalno trenirati, domače tekme pa že tretjo sezono igra v Krvavem Potoku. Z 

igranjem v Podgradu bi imeli tudi večjo podporo s tribun, vsaka tekma bi bila praznik za 

kraj. Dela pa gredo (vsaj upam tako) le h koncu in v kratkem bo v Podgradu eden lepših 

nogometnih objektov v okolici. 

Nekateri igralci so tako izgubili kar veliko motivacije, saj treningi na majhen prostoru, kjer 

je težko izvajati treninge in kjer podlaga ni optimalna ter je nevarna za poškodbe, nobenemu 

ne ustreza.  



 

 
 

 

7. Kaj je po vašem mnenju glavni vzrok za pomanjkanje igralcev? 

Ekipo smo po tem, ko smo se uvrstili v tretjo ligo, ustrezno okrepili, pripeljali smo še enega 

kvalitetnega vratarja, Tomaža Gustinčiča, ter igralce Andraža Furlana, Patrika Ujčiča, 

Matevža Ribiča in Lovra Bizjaka. Ocenili smo, da bi s temi igralci v že formirani lanski 

ekipi pridobili tako kvaliteto kot širino za uspešno igranje v tretji ligi. Žal so nas potem 

poškodbe, bolezni in druge težave tako razredčile, da smo v določenem trenutku res imeli 

velike težave s pomanjkanjem igralcev. Sedaj se je stanje popravilo, tako da trenutno teh 

težav nimamo. 

 

8. Kako bi vi privabili nove igralce? 

Tako, kot smo jih do sedaj – z dobrim delom in dobrim vzdušjem v ekipi. Želel bi si tudi, 

da bi igralcem iz oddaljenejših krajev lahko povrnili potne stroške, ki jih imajo s prihodi na 

treninge in tekme. 

 

9. Kaj menite o vodstvu kluba? 

Menim, da je NK Plama Podgrad dobro organiziran klub, ki deluje na popolnoma 

prostovoljni osnovi in z zelo prizadevnim vodstvom kluba.  

 

 


