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Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU
T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120
E obc.ivancna.gorica@siol.net,
W ivancna-gorica.si

Datum: 26. 6. 2014
Številka: 011-0009/2014-6
Na podlagi 38. Člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/2011 in 98/2013) in 45. člena
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 97/2013) je Nadzorni odbor Občine
Ivančna Gorica na 15. seji Nadzornega odbora dne 26. 6. 2014

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
glede gospodarnosti in namenskosti uporabe sredstev
v letu 2012 (20131) Nogometnega kluba Ivančna Gorica

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica/
I.

Nadzorni odbor v sestavi:
 Magdalena Urbanič, predsednica
 Stojan Zorzenone, namestnik predsednice
 Anton Černivec, član
 Andrej Mirtič, član
 Cvetko Zupančič, član.

II. Poročevalec:
 Stojan Zorzenone.
III. Izvedenec/izvedenci/:/
IV. Ime nadzorovanega organa:

NOGOMETNI KLUB IVANČNA GORICA
Ljubljanska cesta 2a, 1295 Ivančna Gorica
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Sedanji predsednik Nogometnega Kluba Ivančna Gorica je svojo funkcijo nastopil 11.1.2013, zato se nadzor delno nanaša
tudi na leto 2013.
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UVOD
Odgovorna oseba pri nadzorovani osebi: Rafael Koren, predsednik NK Ivančna Gorica.

Nadzor sta opravila člana Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica:
Stojan Zorzenone, in
Anton Černivec
v obdobju 25.3.2014 – 14.4.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni podatki o nadzorovani osebi:
POSLOVNO POROČILO
ZA LETO 2012
OSNOVNI PODATKI
Ustanovitev:
11. junij 1973
Dosedanja imena:
od 1973 NK Ivančna Gorica
od 1984 NK Livar
od 2010 NK Ivančna Gorica
Naslov:
Nogometni klub Ivančna Gorica, Ljubljanska c. 2a, 1295 Ivančna
Gorica
Matična številka:
1179292
Davčna številka:
SI 59427507
UPRAVA
Predsednik:
sekretar:
Koordinator mladinskega programa

Koren Rafael
Črnivec Uroš
Kreft Boštjan

ORGANI KLUBA
Upravni odbor
Lihtenvalner Lojze
Koren Rafael
Kušar Uroš
Zadel Janko
Gole Ciril
Iliškovič Zoran
Lekan Boštjan
Nadzorni odbor:
-

Artač Dušan
Črnivec Uroš
Sadar Marjan

Disciplinska komisija:
-

Steklačič Igor
Dervo Ugarak
Koren Stanislav
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UGOTOVITVENI DEL
Delo v NK Ivančna Gorica je bilo v letu 2012 izredno težko, tako v tekmovalnem delu kot tudi v poslovnem
delu. Kljub zmanjšanju stroškov in izpada sponzorskih sredstev, nam je uspelo izpeljati leto.
V klubu smo zmanjšali vse stroške na minimum, kar pa ne zadostuje, saj od lokalnih gospodarskih subjektov
pri vzgoji in integraciji otrok v družbo, sodeluje le še nekaj malih sponzorjev in donatorjev ter občina Ivančna
Gorica. Tu lahko omenimo samo še nekaj fanatičnih nogometnih delavcev, ki delajo brezplačno.
Še vedno je poslovanje kluba oteženo zaradi nekaterih starih odprtih zadev.
V vsem tem najbolj pogrešamo doprinos lokalnih gospodarskih subjektov, ki se ne vključujejo v lokalno
skupnost v smeri sodelovanja in pomoči športnim društvom in s tem vzgoji otrok in mladine.
Tekmovalno je klub napredoval v kadetski in mladinski selekciji, tekmujejo v 2.državni ligi. Članska ekipa se
dolgoročno sestavlja in in to nam dobro uspeva.
Kadeti in mladinci so trenutno sredini lestvice in s tem je obstanek zagotovljen, člani pa so v spodnjem delu,
vendar ni bojazni za izpad.
Politika uvrščanja domačih igralcev v člansko ekipo že kaže za pozitivno.
V članski ekipi je trenutno deset igralcev iz domačih krajev, v letu 2013 pričakujemo še novih pet kvalitetnih
mladincev, ki jih že priključujemo članski ekipi in ki že kažejo lep napredek.
Mlajše selekcije, se v okvirju nogometne šole, dobro vključujejo v proces treningov in tekmovalnega ritma.
Številčnost otrok nam lahko zavida marsikateri klub na višjem nivoju. Tudi tekmovalno se že kažejo napredki,
kar pa bomo brez strokovnih kadrov in opreme, ter pomoči lokalnih sponzorjev, težko obdržali.
NK Ivančna Gorica je v letu 2012 izvajal tekmovalno dejavnost v 6 starostnih kategorijah in sicer: cicibani U10; mlajši dečki U-12; starejši dečki U-14; kadeti U-16; mladinci U-18; člani; veterani.
Vse selekcije so odigrale več kot 100 uradnih tekem. Realizirano je bilo več kot 100 avtobusnih prevozov po
vsej Sloveniji in približno 200 internih prevozov na relaciji Grosuplje – Ivančna Gorica iz naslova
medklubskega sodelovanja NK Ivančna Gorica – NK Brinje.
PODROČJE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.- CICIBANI U-10: starost 9-10 let, 18 igralcev, trening 3 X tedensko, cca 250 ur letno. Tekmuje v ligi, MNZ
Ljubljana, trenutno 5.mesto. Trener Cirar Rok.
2.- MLAJŠI DEČKI U-12: starost 11 – 12 let,, 24 igralcev, trening 4 X tedensko, letno cca 350 ur, tekmuje v 2.
ligi MNZ Ljubljana, trenutno v spodnjem delu lestvice. TrenerKastelic David.
3.- STAREJŠI DEČKI U-14: starost 13 – 14 let, 20 igralcev, trening 4 X tedensko, letno cca 350 ur, tekmuje v 2.
ligi MNZ Ljubljana, trenutno 6. mesto v ligi. Trener Lugiči Fadil.
Vsi trenerji imajo potrebne licence za treniranje v svojih starostnih kategorijah in zagotovljena vsakoletna
dodatna in obvezna strokovna izobraževanja.
V pavzi med jesenskim in pomladnim delom tekmovanja je organizirana dejavnost v šolskih telovadnicah,
večinoma na stroške kluba in posledično nogometne šole, tudi ob razumevanju posameznih ravnateljev. Vse
ekipe sodelujejo tudi v Zimski ligi NŠ Ivančna Gorica, ki poteka od decembra do marca.
PODROČJE ŠPORTNE VZGOJE MLADINE (SREDNJEŠOLSKA)
1.- KADETI U-16: starost 15 – 16 let, 25 igralcev, kadrovsko sodelovanje NK Ivančna Gorica NK Brinje z
organiziranim prevozom na relaciji Grosuplje – Ivančna Gorica, trening 4 X tedensko, letno cca 390 ur,
tekmuje v 2.državni ligi, jeseni zasedli 2. mesto. Trener Cirar Rok s potrebno »B« licenco.
2.- MLADINCI U-18: starost 17 – 18 let, 18 igralcev, prav tako kadrovsko sodelovanje NK Ivančna Gorica _ NK
Brinje z organiziranim avtobusnim prevozom, trening 4 X tedensko, letno cca 390 ur, tekmuje v 2.državni ligi,
jeseni zasedli 12. mesto. Trener Škrjanc Janez s potrebno »B« licenco.
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V skupni lestvici kadetsko-mladinski pa zasedajo 5. mesto.
ZDRAVSTVENA ZAŠČITA
NK Ivančna Gorica na področju zdravstvene zaščite vsako leto organizira nujni zdravniški pregled vseh
aktivnih igralcev kluba (okoli 200), ki ga opravi zdravnik, ki pokriva zdravstveno službo na naših uradnih
tekmah v 3. SNL.
Zavedamo se, da ta pregled ni na nivoju potrebnih trendov v športu vendar večjih stroškov klub ne prenese
ima pa preventivni smisel.
PODROČJE ŠPORTNE REKREACIJE SEKCIJA VETERANI
VETERANSKA EKIPA šteje približno 20 igralcev, ki so občasno bolj, občasno pa manj aktivni, vendar je vadba
organizirana 1 – 2 X tedensko, na letni ravni pa cca 150 ur.
Organizacijski vodja ekipe je Lojze Lihtenvainer in Hrovat Marko. Ekipa tekmuje v veteranski ligi Ljubljane.
Večje število veteranov je s prostovoljnim delom prispevalo svoj delež k ureditvi in posodabljanju objekta in
z prispevki pomagali pri poslovanju kluba.
Ekipa na svoje stroške izvaja tudi redno zimsko rekreacijo v telovadnici Zavoda v Višnji Gori.
KAKOVOSTNI ŠPORT ODRASLIH
ČLANSKO MOŠTVO NK Ivančna Gorica, ki šteje 20 igralcev. Treningi se opravljajo 5 X tedensko, kar na letni
ravni pomeni 450 – 500 ur. Trener je Kreft Boštjan, z potrebno A licenco, ekipa se bori za vstop oz. vrnitev v
2.SNL.
Glede na amaterizacijo igralskega kadra in mnogimi odhodi zaradi finančne situacije in negotovosti na
področju financiranja, ekipa tekmuje odlično, z predznakom vzgoje domačih igralskih kadrov. Šest igralcev je
poklicano v amatersko reprezentanco.
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA
Vsi trenerji, ki so v preteklem letu aktivno delali v klubu, so na začetku leta obiskali obvezen strokovni
seminar – ki je pogoj za delo, kakor tudi še nekaj dodatnih seminarjev tekom leta, stroške izobraževanja pa je
prav tako pokril klub.
Vsi trenerji imajo potrebno izobrazbo za športno vzgojno delo in zahtevane pogodbe, ki jih ob kandidaturi za
sredstva posredujemo Občini Ivančna Gorica.
INVESTICIJE V LETU 2012
Glede na dejstvo, da denarja za v vlaganje objektov ni bilo, pa nam je kljub temu tekom preteklega leta
uspelo urediti prostore s pomočjo posameznikov nogometnega kluba in šole.
V prihodnjem letu moramo urediti manjše igrišče ob umetni travi, ki je nujno potrebno zaradi vse večjega
števila otrok oz. zaradi preobremenjenosti obeh velikih igrišč, kar prinaša večje stroške vzdrževanja. Potrebno
bo zamenjati več zaščitnih ograj in postaviti dodatne.
ODNOSI Z JAVNOSTMI
Stike z javnostjo potekajo preko radia Zeleni Val, občinskega časopisa Klasje, prispevki pa se najdejo tudi v
športnem časopisu Ekipa ter sportske novosti.
Prav tako se na novo ureja spletna stran, ki bo začela delovati ob pričetku prvenstva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GLAVNE UGOTOVITVE PRI NADZORU:
1.) ZAKONITI ZASTOPNIKI
Ugotovitev NO:
Iz poslovnega registra pri AJPES je razvidno, da je zakoniti zastopnik KOREN RAFAEL. Pogodbe podpisujejo
tudi druge osebe, ki jih v registraciji NI (Gregor Jakoš, Lojze Lihtenvalner,...).
Obrazložitev 1.4.2014:
Pogodbe za NK Ivančna Gorica od 11.01.2013 dalje, podpisuje izrecno samo predsednik, g. Rafael Koren.
Lihtenvalner Lojze je bil zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec (kot najstarejši član kluba) v obdobju od
odstopa Gregorja Jakoša, Sokolska 10,1295 1295 Ivančna Gorica, (ODSTOPNA IZJAVA z dne 10.8.2012) do
skupščine NK Ivančna Gorica, dne 11.01.2013, ko je bil g. Rafael Koren imenovan za NOVEGA PREDSEDNIKA
NK Ivančna Gorica
G. Jakoš Gregor je bil podpisnik od prejšnje skupščine (v letu 2011-jesen), pa do odstopa in prenosa
pooblastila na g. Lihtenvalnerja.
2.) BLOKACIJE TRR NK Ivančna Gorica
- TRR odprt pri NLB d.d. dne 22.1.2002, številka SI56 0204 1009 0910 727
- TRR odprt pri BANKA KOPER d.d. dne 12.11.2013, številka SI56 1010 0005 2544 895
- TRR odprt PRI NLB DNE 27.1.2010 številka SI56 0204 9025 8453 197 – zaprt dne 3.6.2010
Obrazložitev 1.4.2014:
Računa kluba sta blokirana 2x ali 3x letno za majhne zneske (do 3.000,00€), in sicer:
a.) največ zaradi Dursa oz.avtorskih pogodb, ker zmanjka sredstev za plačilo sodnikov (REK obrazec) ,
b.) izvršbe iz zapadlih preteklih obveznosti
c.) neplačane obveznosti za DDV.
Račun TRR pri NLB d.d. (odprt 27.1.2010), številka SI56 0204 9025 8453 197: g. Rafael Koren takrat ni bil
pooblaščena oseba pri nadzorovancu (nadzorovani osebi). Kolikor je seznanjen naj bi v Grosupljem pri NLB
NK Ivančna Gorica takrat dobil kredit. Kredit je bil v celoti poplačan iz sponzorskih sredstev. Iz tega naslova je
bil zaprt račun pri NLB
3.) NEGATIVNI POSLOVNI IZID NK Ivančna Gorica za leto 2012
Obrazložitev 1.4.2014:
NK Ivančna Gorica posluje negativno. Tekoči negativni rezultat po zagotovilih g. Koren Rafaela izvira iz dolgov
preteklih let, ki jih počasi, a uspešno sanirajo.
Podatki:
 v letu 2013 so plačali dolg do Agrograda iz leta 2009 (stanje dolga 11.1.2013: 4.005,67 EUR)
 januarja 2014 so poplačali dolg do podjetja Corsi s.p.a. Italija iz leta 2006 2006, ko so nabavili umetno
travo v vrednosti 153.000€. g. Koren je po dveletnem uspešnem pogajanju dosegel odpis v višini 19.000€.
Plačilo: 4.000€ (stanje dolga 11.1.2013: 23.000,00 EUR)
Dodatna obrazložitev 14.4.2014:
1.) Stanje dolga NK Ivančna Gorica ob primopredaji na dan 11.1.2013 (takrat je funkcijo presednika NK
Ivančna Gorica
prevzel g. Rafael Koren) znaša:
a.) konto 2200-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi: 20.221,60 EUR
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b.) konto 2210-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini: 23.000,00 EUR
c.) obveznosti do sodnikov:
1.500,00 EUR
d.) obveznosti do igralcev+trenerjev:
5.809,00 EUR
e.) obveznost do predsednika g. Koren Rafaela- posojilna pogodba 2012/02 z dne 15.9.2012 in posojilo v
znesku 3.200,00 EUR v letu 2011):
9.311,81 EUR
SKUPNI DOLG NA DAN 11.1.2013:

57.077,60 EUR

2.) Stanje dolga NK Ivančna Gorica na dan 3.3.2014:
a.) konto 2200-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi: 8.786,95 EUR
b.) konto 2210-kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini:
0,00 EUR
c.) obveznosti do sodnikov:
0,00 EUR
d.) obveznosti do igralcev+trenerjev: 5.809,00 EUR
e.) obveznost do predsednika g. Koren Rafaela- posojilna pogodba 2012/02 z dne 15.9.2012 in posojilo v
znesku 3.200,00 EUR v letu 2011):
9.311,81 EUR
SKUPNI DOLG NA DAN 3.3.2014:
4.) POSLOVNE POVEZAVE in FINANČNA ODVISNOST

18.098,76 EUR

Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da sta na istem naslovu (Ljubljanska cesta 2a, 1295 Ivančna Gorica)
registrirana še dva subjekta, in sicer:
a.) MALONOGOMETNI KLUB IVANČNA GORICA (zastopnik v poslovnem registru pri AJPES Andrej Peterle, ID
za DDV SI31363920, TRR SI56 0204 1025 5453 185 zaprt dne 19.11.2009) in
b.) NOGOMETNI KLUB NOGOMETNA ŠOLA IVANČNA GORICA (ustanovljen 16.09.2010) zastopnik v
poslovnem registru pri AJPES Uroš Kušar, tudi član UO NK Ivančna Gorica, davčna številka 54566991,TRR
SI56 0204 1025 8953 721 odprt 12.10.2010 pri NLB d.d.)
Ugotovitev:
Nogometni šoli je bila v letu 2012 nakazana DONACIJA v višini 5.000 € s strani NK Ivančna Gorica.
Obrazložitev 1.4.2014:
Malonogometni klub Ivančna Gorica , nima nobene povezave z NK Ivančna Gorica.
Nogometni klub Nogometna šola (NŠ) Ivančna Gorica so ustanovili NK Ivančna Gorica in starši nogometašev.
Razlog ustanovitve je bila reorganizacija dela v klubu in varnost za otroke. NK Ivančna Gorica je bil takrat (v
letu 2010) v globoki finančni krizi, ki je nastala po izpadu kluba iz 1.državne lige in množičnega odstopa
sponzorjev.
Nogometna šola (NŠ) upravlja nekatere selekcije NK Ivančna Gorica , zato pokrivajo stroške teh selekcij.
Nakazilo 5.000,00€ je iz tega naslova.
5.) POSLOVNO POROČILO 2012 IN FINANČNO POROČILO za obdobje 2012
Dne 6.3.2014 smo:
prejeli potni nalog št. 37
za JURIČINEC GREGOR,
datum 1.2.2012,
vozilo opel Astra ni podatka o registrski številki,
ni podatka o datumu potovanj,
relacija 7x LJ-IG-LJ
skupaj prevoženi kilometri: 660 km (obračunana razdalja: 6x 94 km + 1x 96km)
kilometrina je obračunana po 0,37 €/kilometer.
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-

potni stroški skupaj: 244,20 €

Ugotovitev: relacija LJ-IG-LJ je maksimalno 70 km. Predvidevamo, da je prišlo do napačnega obračuna potnih
stroškov. Iz tega potnega naloga so bili preveč obračunani potni stroški v višini 62,90 EUR
Obrazložitev 1.4.2014:
Juričinec Gregor je doma iz Bizovika (2km obvoznice). Vozil je še druge igralce. Dobivali so se v bs3 v Ljubljani.
Enako pot je imel nazaj potni nalog se upošteva od doma do BS3, naprej do stadiona Ivančna Gorica in nazaj
do BS3 v Ljubljani, in domov kar pomeni dejansko kilometrino 94km.
Ocenjujejmo, da je obrazložitev stroškov UTEMELJENA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 6.3.2014 smo prejeli finančno poročilo za obdobje od 1.1.2012-31.12.2012
(na naslednji strani)
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Obrazložitev 1.4.2014:
Stroške , avtorske pogodbe, potne naloge, se pravi položnice avtomatsko plačuje računovodstvo po naročilu
predsednika kluba oz. športnega direktorja (odgovorne osebe oziroma po njegovem pooblastilu).
Vse ostale materialne stroške ravno tako plačuje računovodstvo po naročilu predsednika kluba ali osebe , ki
jo pooblasti predsednik kluba (sekretar ali športni direktor).
Vzdrževalne stroške plačujejo po pogodbi, ki jo je podpisal predsednik kluba oz. pooblaščenec (2012) in ki je
najnižja, za kar so se odločili trije člani upravnega odbora (g. Gole Ciril, g. Lihtenvalner Lojze in g. Rafael
Koren).
To je edina zadeva pri vseh stroških, kjer tričlanska komisija odobri plačilo.
Vsi ostali stroški so manjši in mesečni (položnice , računi za drobni material itn).
Upravni odbor NK Ivančna Gorica je seznanjen z vsemi stroški, občina pa dobi 2x letno poročilo o vzdrževanju
in kot prilogo vse fotokopirane račune in specifikacijo.
Statut kluba pooblašča predsednika NK Ivančna Gorica za vse to (PRILOGA-STATUT KLUBA). Statut mora biti
prilagojen Nogometni Zvezi Slovenije in UEFA.
6.) POGODBA O SOFINANCIRANJU IZVEDBE ŠPORTNEGA PROGRAMA V LETU 2012 (+sklepi)
Skupna vrednost programa 39.669,00 EUR.
a.) Sklep 14.5.2012 – nakazilo 50% zneska 19.834,50 EUR
b.) Sklep 22.8.2012 – nakazilo 50% zneska 19.834,50 EUR
Ugotovitev: brez pripomb

8

Občina Ivančna Gorica

7.) POGODBA O NAJEMU DELA POSLOVNEGA OBJEKTA LOKALNEGA POMENA, ZUNANJIH TRIBUN IN
IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO, številka 35280-0001/2012, z dne 23.1.2012 (za obdobje do 31.12.2014)
S to pogodbo se zagotavljajo namenska sredstva do višine 50.000 EUR letno (5.člen pogodbe).
Nakazila:
1.) Sklep 27.1.2012, prva polovica, 25.000 EUR
2.) Sklep 10.8.2012, druga polovica, 25.000 EUR.
Ugotovitev: brez pripomb
8.) POROČILA (zapisnike) O SEJAH Nadzornega odbora NK Ivančna Gorica za leto 2012 (NO v sestavi Artač
Dušan, Črnivec Uroš in Sadar Marjan).
Ugotovitev: v letu 2012 ni bilo sej NO NK Ivančna Gorica
Opomba: dne 26.02.2013 je bila konstitutivna seja Nadzornega odbora, ki je bil imenovan na skupščini kluba
dne 11.01.2013). Naslednja seja NO bo pred letošnjo skupščino, ki bo sklicana v začetku meseca MAJA 2014,
po odločitvi UO NK Ivančna Gorica.
Informacija 9.6.2014: Nadzorni odbor NK je že imel sejo, poročilo bo podano na skupščini, ki je zaradi
zasedenosti predsednika in nekaterih članov uprave, prestavljena na poletno obdobje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE IVANČNA GORICA:
Nadzorni odbor ocenjuje, da je NK Ivančna Gorica še v finančnih težavah (blokacije TRR in negativni poslovni
rezultat), vendar se likvidnostno stanje izboljšuje.
Upravljanje sredstev z vidika gospodarnosti in namenskosti uporabe sredstev občine je ZELO UGODNO.
V primeru, da se uspešno poplačajo dolgovi iz sponzorske pogodbe (20.000 EUR), predvidevamo da se lahko
NK Ivančna Gorica v celoti sanira in doseže finančno stabilnost (seveda ob pogoju, da se zagotovi ista višina
financiranja s strani občine). Z vidika racionalizacije stroškov (so na minimumu) in prostovoljnega dela
posameznikov in angažmana vodstva (v klub vlagajo tudi lastna sredstva...) je NK Ivančna Gorica na pravi poti
da to doseže.
V mesecu aprilu bo NK Ivančna Gorica dobili od NZS, oddelek za licenciranje, dokumentacijo o finančnem
nadzoru kluba iz strani NZS. To licenciranje v klubu pripravljajo mesec dni vsako leto in gre za popoln nadzor
plačil iz tekmovalnega dela kluba in kakršnihkoli drugih dolgov, ki jih kdo prijavi na NZS. Brez zelene luči
oddelka za licenciranje NK Ivančna Gorica ne more tekmovati.
Predsednik NK Ivančna Gorica opravlja 5x tedensko prevoze na relaciji Grosuplje-Ivančna Gorica, opravlja tudi
sekretarska dela, opravlja funkcijo športnega direktorja. Opravlja tudi določena gradbena dela na umetnem
igrišču. Vodstvo (predsednik) NK Ivančna Gorica opravlja vsa dela BREZ NADOMESTILA. Poleg tega pridobi
klubu vsako leto 25.000 EUR sponzorskih sredstev.
Nadzorni odbor ugotavlja tudi, da (v glavnem) klub deluje v skladu s statutom kluba in zakonom o društvih.
Ivančna Gorica, 26.6.2014
Pripravil-a:
Stojan Zorzenone, namestnik predsednice NO
Predsednica NO:
Magdalena Urbančič, dr. med., spec.
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