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Funtkova ulica 19, 1000 Ljubljana 

 

POROČILO O DELOVANJU ŠPORTNEGA DRUŠTVA VETERANI NK OLIMPIJA LJUBLJANA  

V LETU 2018 

 

POROČILO 2018 

S prijetnim druženjem ob zaključku leta, decembra 2017, so bile dane vse podlage za nadaljnjo 

krepitev odnosov in aktivnosti, povezanih z našim športnim društvom. Poročilo o nadaljevanju 

je predstavljeno v štirih  točkah in sicer : 

1. Nogometne aktivnosti veteranov NK Olimpija Ljubljana, 

V letu 2018 smo imeli skupaj 5 nogometnih aktivnosti. Od tega smo 2 x nastopili v dvorani, 3 x 

pa na zunanjih igriščih. Zastopanost z igralskim kadrom ni bila vedno najboljša, kar se je 

zagotovo poznalo tudi pri rezultatih. Ti za nas sicer niso primarni, vendar pa je v vsakemu 

igralcu še vedno toliko tekmovalnega naboja, da se želi praktično vsako tekmo zmagati. Največ 

težav s kadrom, je bilo zaradi obveznosti nekdanjih igralcev, ki so sedaj v vlogi trenerjev in 

seveda druge delovne obveznosti, predvsem mlajših veteranov. Ni bilo presenetljivo, da se je 

včasih v vlogi začetnega moštva našlo več kot polovica igralcev, z več kot 60 oziroma 65 

dopolnjenimi leti. 

Igranje tekem je imelo predvsem družabni, naši gostitelji pa so vedno želeli tudi promocijo, z 

najbolj znanimi igralci še iz nekdanje Yu lige, ali pa tistih, ki so kot reprezentanti zastopali 

Slovenijo. Zagotovo pa smo vedno imeli v moštvu igralce, z največjim (Yu) rejtingom, ki so se 

odzivali povabilu. 

Čeprav so bili na društveni spletni strani že objavljeni prispevki naših nastopov v letu 2018, je 

prav, da jih vsaj na kratko navedem : 

1. Šentjernej-26.01.2018-Dvorana-sodelovanje na Humanitarnem spektaklu (več moštev), 

2. Šentjernej-24.08.2018-Zunanje nogometno igrišče-Praznovanje-Občinski praznik 

»Jernejevo«, 

3. Visoko pri Kranju-08.09.2018-Jubilej športnega društva (60 let) in jubilej nogometne 

sekcije (40 let). Za nami je nastopil tudi prvoligaš Triglav Kranj, 

4. Kresnice-28.09.2018-Zunanje nogometno igrišče-Poslovilna tekma igralca Kresnic in 

nekdanjega igralca NK Olimpija, Stanka Pepelnaka, 

5. Rakek-25.10.2018-Dvorana-odprtje nove sodobne športne dvorane-Revijalna tekma z 

domačini. 



S takšnim pristopom moramo nadaljevati. Še vedno je nekaj nekdanjih igralcev, ki upravičeno 

lahko stopijo na igrišče za nekaj minut. Vse bolj pa je potrebno vključevati mlajše. To se je 

zgodilo prav na zadnji tekmi z veterani Maribora. Društvo je bilo ustanovljeno prav zaradi tega, 

da bi se starejši igralci vse bolj družili in ob tem tudi pozabili vse morebitne skrhane odnose iz 

preteklosti ter medse sprejeli tudi tiste, ki so mnogo manj igrali za Olimpijo (morda nekateri 

niso dobili, iz določenih razlogov tudi priložnosti). Torej, v prvi vrsti druženje, ne glede na 

status, ki ga je nekdo imel v preteklosti. 

Področje nogometnih aktivnosti veteranskega društva, v letu 2018, je tudi prijava mlajših 

veteranov v uradno Veteransko ligo Ljubljane. V ligi, pod okriljem NZS (MNZ Ljubljana), 

nastopa 10 moštev, med njimi tudi naše. Moštvo si ni najboljše izkazalo. Največji problem je bil, 

da kljub velikemu številu igralcev, niso prišli kar na tri tekme in izgubili brez borbe. Takšen 

pristop za ime Olimpija (pa tudi, če gre za veterane), ni sprejemljiv. Spomladansko nadaljevanje 

mora prinesti popoln zasuk v pozitivni smeri, v skrajnem primeru pa je edini primeren ukrep, 

izstop iz tekmovanja. 

V večjem številu smo se zbrali še 14. decembra na prednovoletnem srečanju veteranskega 

društva. Tudi za to srečanje je je sredstva prispeval matični klub NK Olimpija (prav tako že v letu 

2017) in pokril vse stroške tega dogodka. Začetni prigrizek pa je brezplačno zagotovil naš 

operativni direktor Miloš Kadivnik. 

Bolj dejaven, kot v preteklih letih je bil tudi IO društva. Dogovora, da se bomo sestajali vsak 

mesec se nismo držali v celoti. Razlogi so bili različni. Dejstvo pa je, da smo veliko zadev v 

pristojnosti urejali tudi telefonsko, ali z e-pošto. 

 

2. Nadaljevanje urejanja odnosov z matičnim klubom NK Olimpija 

Določene turbulentne spremembe, ki so se dogajale s članskim moštvom NK Olimpija, zagotovo s 

ciljem, da Olimpija ponovno postane alfa in omega v Sloveniji, niso vplivale na postopno graditev 

stabilnejših odnosov z matičnim klubom. Kljub vsem problemom, se je našel čas tudi za 

veterane. Moj osebni cilj je bil, da se vzpostavi nivo sodelovanja, ki bo izpostavil vse pozitivne 

vidike preteklosti, omogočal naše delovanje v prihodnosti. Odnosi morajo biti nesporni in 

potrjeni obojestransko. V tej smeri so potekali vsi razgovori. Veliko je bilo izmenjane 

korespondence. Moram pa posebej izpostaviti, da naša izhodišča niso bila najboljša. Glede na 

preteklo leto, je matični klub lahko uradno ugotavljal (spremljal), koliko bivših igralcev, v 

povprečju prihaja na ogled članskih tekem, za katere so bile izdane brezplačne VIP vstopnice.  

Na podlagi vseh opravljenih sestankov, razgovorov in pisnih izmenjav ter uskladitev, je bilo s 

strani matičnega kluba, potrjeno naslednje, po posameznih segmentih in sicer (povzetek 

zaključkov, potrjenih s strani matičnega kluba) : 

VSTOPNICE: 



Veterani prejmajo 25x sezonskih VIP kartic, z imenom  »VETERANI OLIMPIJE«. Lokacija- skupaj 

na VIP2. Društvo  pošlje še predlog seznama najpomembnejših legend, katere naj bi preko 

klubskega e-maila vabili na tekme. 

V kolikor bo za kakšne domače tekme  večje povpraševanje (od 25x prejetih sezonskih)- mora 

društvo (predsednik), 3 dni pred tekmo poslati e-mail s prošnjo za dodatno število vstopnic. 

Prošnjo odobri direktor. Skupaj pa za posamično tekmo število vstopnic za veterane ne sme 

preseči 50x vip vstopnic (25x sezonskih + 25x papirnatih). 

  

ARTIKLI: 

Predsednik društva, pošlje seznam dogodkov katerih se nameravajo veterani udeležiti, za 

obdobje 4x mesecev vnaprej. Na podlagi prejetega seznama,  bo klub določili okvirni budžet in 

seznam artiklov, ter  le-te tudi predal (za omenjeno 4x mesečno obdobje). 

Naknadno sporočene (nepričakovane) dogodke in želene artikle odobri direktor. 

  

DOLGOROČNO SODELOVANJE: 

Plan je veterane Olimpije čim bolj aktivno vključiti v tematiko naše znamke, trgovine. 

 Klub  bo izdelal kupončke za 10% popust v trgovini za veterane. Čim preje  je potrebno 
poslati končni seznam legend – prejemnikov kuponov. Spisek bomo pustili tudi v 
trgovini pri prodajalcih. 

 Klub se  je dogovoril  z lokalom pod našo trgovino v MC Šiška, da veterani  dobijo kupone 
za kavo. Izdanih vam jih  enako število kot število kuponov za popust v trgovini. 

 Plan je klubske legende čim bolj vključiti v dejavnosti kluba; prisotnost na klubskih 
dogodkih. Vljudno vabljeni na vse  dogodke. Prvi večji dogodek s  prisotnostjo veteranov 
je planiran v četrtek, 13.12., ko bo v MC Šiški v klubski  trgovini  dogodek z zgodovinsko 
tematiko Olimpije in predstavitev kolekcije v povezavi z zgodovino kluba. 

 S prihodom nove opreme se veteranom donira  višek stare opreme. 
 

Vse zadeve so bile s strani matičnega kluba realizirane. Dobili smo 25 sezonskih kart, ki glasijo 

na »Veterani Olimpija«. Vsakič (če je bila potreba) je klub zagotovil tudi dodatne enkratne 

vstopnice za posamezne tekme. 

Dokler nismo prejeli sezonskih kartic, je vsak veteran lahko na info točki, po seznamu, ki je bil 

predložen klubu, lahko dobil vstopnico za ogled članske tekme (prvenstvene, ali pokalne). 

Prejeli smo tudi 4 nove članske majice s podpisom (Kapun), 6 šalov NK Olimpija ter po 20 kom 

zapestnic, odpiračev in obeskov za ključe, z emblemom NK Olimpija.  

Opreme v letu 2018 nismo prejeli (niti jo nismo potrebovali). Prejeli pa smo jo v začetku tega 

meseca in sicer več kot 2 članska kompleta (majice, hlačke in nogavice-štucne), v črni barvi. Oba 

kompleta sta še vedno zelo kvalitetna in uporabna. 

 

 



3. Finančno poslovanje društva, 

Če primerjamo prihodke v letu 2018, v primerjavi z letom 2017, gre za precejšnje zmanjšanje 

prihodkov. To zmanjšanje izhaja iz razlike za kritje stroškov prednovoletnega srečanja 

veteranov, v primerjanih letih. V letu 2017 smo dobili nakazilo za stroške v celoti s strani 

predsednika g. Mandarića. Ta sredstva so predstavljala več kot 50 % vseh prihodkov v letu 2017. 

Stroške prednovoletnega srečanja, konec leta 2018, je v celoti pokril matični klub NK Olimpija, 

neposredno s svojega računa.  

Manj uspešni (ali tudi aktivni), smo bili pri plačevanju članarin v letu 2018. Nekateri namreč 

narobe razumejo, da članstvo v ŠD Veterani, ni in ne more biti vezano z absolutno prednostjo 

oziroma celo nujnostjo pridobitve letne karte. Plačilo članarine, je pogoj za članstvo v ŠD 

Veterani, katerega cilj je pridobiti k sodelovanju čim večje število nekdanjih igralcev, ne glede na 

število odigranih tekem, za NK Olimpija, v preteklosti. Cilj je druženje (seveda z določenimi 

aktivnostmi), cilj pa je tudi podpora matičnemu klubu in vsaj ogled članskih tekem. Večina 

članarin je bila nakazana na TRR konec leta 2018, ali celo v začetku leta 2019. Nekateri, kljub 

zagotovilom niso pripravljeni plačati tega skromnega zneska. 

Donatorska, sponzorska, ali reklamna sredstva so bila v letu 2018 tudi precej skromna. Uspelo je 

dobiti dva donatorja, ki pa sta svoj prispevek vezala tudi na pridobitev letnih kart. Del sredstev 

je prispeval tudi sam predsednik (za prijavo veteranov v veteransko ligo), v pričakovanju, da bo 

ta sredstva lahko dobil tudi vrnjena. 

Največji delež stroškov je bil namenjen nakupu športne opreme, izdelavi in aktivaciji spletne 

strani, stroškom bančnega poslovanja.  Plačana je bila tudi prijava veteranov za redno 

tekmovanje ter cvetlični aranžma, za pokojnega trenerja Nikola Popivoda. 

Vse podrobnosti poslovanja so razvidne iz prilog in samega (uradnega zaključnega računa). 

Posebej  moram izpostaviti, da so stroški našega poslovanja manjši tudi zaradi tega, ker 

smo na večino tekem odhajali z lastnimi prevoznimi sredstvi, brez kritja stroškov. 

 

4. Načrtovane aktivnosti v letu 2019. 

Menim, da je bila dejavnost društva v letu 2018 kar zadovoljiva. Je pa potrebno izpostaviti, da 

smo bili povabljeni še na nekaj akcij. Zaradi premajhne udeležbe potencialnih igralcev (vsi 

gostitelji so zahtevali, da igramo tekme), smo kakšno aktivnost odpovedali celo na dan tekme, 

kar ni sprejemljivo, niti ni na nivoju ugleda NK Olimpija.  Takšni primeri se v letu 2019 ne smejo 

ponoviti. 

Načrtovane aktivnosti, v letu 2019 so v grobem že opredeljene in sicer : 

 Že realizirana tekma z veterani Maribora (16.03.2019), 

 Srečanje z veterani NK Kresnice (2 x : april, ali  maj in september, ali oktober 2019), 



 Srečanje z veterani NK Bakovci, v Bakovcih (tekma je  že potrjena, datum bomo 

uskladili), 

 Srečanje z veterani NK Gorica, 

 Srečanje z veterani NK Maribor (jeseni 2019, pred tekmo članskih moštev), v Mariboru, 

 Srečanje v Šentjerneju (druga polovica leta, konec avgusta-praznik Jernejevo-samo na 

podlagi njihovega uradnega povabila),  

 Nastopanje v Veteranski ligi Ljubljana (prva tekma že 1.04.2019), 

 Urejanje odnosov z matičnim klubom (tekoča naloga, celo leto), 

Ena najpomembnejših nalog v letu 2019, bo prav gotovo doseganje popolne doslednosti pri 

nekaterih zadevah, povezanih s poslovanjem društva. Izpostavljam naslednje : 

 Določitev cenika za reklamne zadeve na spletni strani (logotip donatorja, predstavitev 

dejavnosti donatorja), 

 Določitev cenika za logotip donatorja na športni opremi društva, 

 Natančna določitev pravil za prejem letne karte članov društva, bivših igralcev in 

prijateljev-članov društva, ki niso bili igralci Olimpije, za prejem posamičnih kart za 

tekme članskega moštva. 

Vse mora biti ustrezno vrednoteno, kajti ime Olimpija, ne bo mogoče razprodajati.  

Ceniki bodo seveda fleksibilni, saj društvo ni velik porabnik sredstev. 

 

Zaključek : 

Izkoriščam priložnost, da se na koncu najprej zahvalim članom IO društva za sodelovanje in 

vsako pomoč tekom leta ter drugim članom društva, ki so tudi znali oceniti situacijo in sprejeti 

dejstvo, da ne bomo ustvarjali razlik med bivšimi igralci, ampak se bomo predvsem prijetno 

družili in še bolj spoznavali.  

Zahvaliti se moram tudi matičnemu klubu. Trda so bila po svoje pogajanja, vendar sprejeta z 

dovolj razumevanja in tudi pozornosti nas vseh do matičnega kluba (vsaj ogleda članskih 

tekem). Klub lahko ta naš prispevek, odzivnost tekoče kontrolira, saj imajo vstopnice kodo, ki se 

na vstopu na stadion prečita in pogostost obiskovanja tekem je uradno evidentirana. 

 

Poročilo izdelal : 

 

mag. Janez Zupančič univ.dipl.oec. 

Predsednik ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana 

 

 

 

 

 


