ZAPISNIK

redne skupsdine ND Slovan, ki

je bila v aetrtek, 21.6.2018 ob 18.30 v sejni sobi Marjana Ro:anca,

Gorta nova 21, Ljublja na

1, Otvoritev in izvolitev organov skup5iine
Skupidino je v odsotnosti predsednika dru5tva odprl predsednik ND Slovan gospod Peter Loviin. Ker
na skupsfini ni bila prisotna ved kot polovica alanov ND Slovan z volilno pravico, je predlagal

preloiitev skupitine za 30 min. (24. dlen Statuta).
Delo skupidine se je nadaljevalo ob 19.00. Predsednik Peter Loviin je nagovoril prisotne in predlagal

skupidini dlane komisij, Za delovno predsedstvo so predlagani: Tihomir Borenovii (predsednik),
Admir Babii (tlan) in Darko Vojinovii (dlan), za verifikacijsko komisijo: Franc Krpid (predsednik),
Domen Zaviriek (tlan) in Fuad Gazibegovii (ilan), za overovitelja Marinko Madkii in Aleksandar
Radonia ter za zapisnikarja Dane Kitii,
Predlog je bil dan na razpravo in glasovanje.

sklep 5t.

1

Komisije se izglosujejo v tokini sestovi kot so predlogone.
Sklep je bil soglasno spreiet

2. Porodiloverifikacijske komisije
Verifikacijska komisija preveri podpise in poroia delovnemu predsedstvu. Predsednik ugotovi, da je
na skup5iini prisotno 11 dlanov z volilno pravico (v prilogi).
Sklep 5t.2
Ker

je no skupitini prisotno vei kot 70 ilonov z glosovolno pravico je delo skupiiine zokonito.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Delovni predsednik prebere dnevni red zasedanja skupidine in ga da na glasovanje.
Sklep

5t.3

Sprejme se dnevni red takien kot je bil predlogan (v prilogi zopisniko).
Sklep je bil soglasno sprejet.

3.

Poroailo o delu ND Slovan v letu 2017

Delovni predsednik najprej predstavi strokovno - tekmovalno porodilo

v katerem poda podatke

o

iteviltne stanju igralcev, ki so v tekmovalnem procesu, Stevilu trenerjev, ki vodijo proces treniranja,
navede lige v katerih so ekipe tekmovale in rezultate, ki so jih dosegli ter dejavnosti, ki so jih izvajali.
V administrativno tehnidnem porofilu porota o aktivnosti, ki jih je ND Slovan izvajal na tem podrodju

(vodenje tekmovanja, reglstraciia igralcev, sodelovanje na razpisih, nabava iportne opreme in
rekvizitov, organizacija igralnih dni ON5, nabava opreme za pisarno, organizacija Slovanovega
poletnega kampa, organizacija 40..Jubilelnega mednarodnega mladinskega nogometnega turnirja, 19.
Memoriala Marjana RoZanca, sodelovanje na turnirjih,....

.

je podano finanano stanje v letu 2017. Podan pa 1e bil tudi pregled zgodovine
finandne sanacije kluba. Klub se financira preteino iz vadnin, subvencij s strani MOL-a oddelka za
(port, nekaj pa le tudi iz dlanarin, sponzorskih in donatorskih sredstev. Klub ima sedaj stabilno
V finandnem porodilu

finandno stanje in posluje znotraj trenutnih finantnih mo:nosti.

Porotila so bila dana na razpravo in glasovanje.
Sklep 5t.4
Sprejmejo se poroiila o delu ND Slovon v letu 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet

4.

PoroEilo nadzornega odbora

Zaradi odsotnosti dlanov nadzornega odbora
(pisno porodilo v prilogi).

je njihovo mnenje o delu UO prenesel predsedu.iodi

Poroailo NO je dano na razpravo in glasovanje.
Sklep 5t.s
Sprejme se

poroiilo

NO.

Sklep je bil soglasno sprejet

5.

Plan dela za 2018

V imenu UO ND Slovan je plan dela (v prilogi) podal predsedujoii delovnega predsedstva.
Plan dela za leto 2018 je bil dan na razpravo in glasovanje

sklep 5t. 6,
Sprejme se plon delo ND Slovon za leto 2078
Sklep je bil sprejet so8lasno

6.

7.
Pod

Razno

tofko razno ni bilo razprave.

Skupiiina je zakljuiila delo ob 20.25.
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