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ZAPISNIK

Skup5dine Diners Golf & Country Kluba
klubske hi5e Smlednik 200.

z naslednjim Dnevnim redom:

Ljubljana ki je bila ob 17. uri v prostorih

1. Otvoritev, sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva.
2. lzvolitev ostalih organov Skup5dine.
3. Ugotovitev sklepdnosti.
4. Potrditev zapisnika skup5dine dne, 14.6.2017.
5. Porodilo predsednika o delu v letu 2017 in kondanju postopka stedajnega

upravitelja proti klubu.
6. Finandno porodilo za leto 2017.
7. Plan dela in finandni nadrt zaleto 2018.
8. Sprejem Predloga sprememb in dopolnitev Statuta.
9. Sprejem dopolnitve Pravilnika o kandidiranju za volitve predsednlka.

in 6lanov organov Dru5tva.
10. Odstopna ilava predsednika Dru5tva.
11. Clanarina.

Skup5dina je bila sklicana zaob 17-tiuri, vendar je bilo kmalu jasno, da se je ne bo
udeleZilo 100 oziroma ved dlanov. Zato je Predsednik g. Nemec skladno z dolo6ilom
18. clena Statuta odloZil zad,etek za 30 min, v dasu odloZitve pa je spregovoril
prisotnim predstavnik najemnika oziroma lastnika g. Sandi Kovadevid in odgovarjal
na vpra5anja, predvsem o na6rtih igri5da zav naprej,o letnih kartah itd.

Skup5cina kluba se je tako pridela ob 18. uri.

1. Otvoritev, sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva

Predsednik dru5tva je pozdravil vse navzode in predlagal delovno predsedstvo.
Skup5cina je soglasno sprejela naslednji



1. sklep: delovno predsedstvo skup56ine je v sestavi:

Du5an Novak, Predsednik,
Milan Nadler, 6lan,
Darja Svete, 6lan.

2. lzvolitev ostalih organov skup56ine'

Na predlog delovnega predsednika je bil soglasno sprejet

2. sklep: Verifikacijska komisija je v sestavi: Gregori6 Jani, predsednik,
eernigoj Sre6o, dlan,
Brezigar Bogoslav, dlan'

Zapisnikar: Hermina eernigoj.

Overovatelja zapisnika: Stellin g Zagar Bogdana,
Schaffer Jo1e'

Predsedujodije zatem dal na glasovanje dnevni red in skupsdina je sprejela

3. sklep: skupsdina soglasno potrjuje dnevni red skupscine dne 27 '3'2018'

3. Ugotovitev sklePdnosti

Predsedujocije zatem pozval verifikacijsko komisijo, naj ugotovi prisotnost'

Predsednik verifikacijske komisije je po nekaj- minutah podal porodilo' da je

prisotnih66 ef"nou, [ar po Ooto8ititr tti.6lena Statuta pomeni, da je Skupsdina

sklepdna in lahko nadaljuje z delom'

4. Potrditev zapisnika skup56ine dne' 14'6'2017

Zapisnik je bil z vabilom poslan vsem dlanom'

G. Jani Gregorid je podal pripomoo na zapisnik zadnje skup-56ine z dne 14'6'2017 
'

da je v preOtogu, ti SF je Oat pt"Ot"Ouioci na glasovanje za 6lane upravnega odbora

pomotoma napisan 
"clan 

zoran ctut,'praviln-o P" l" UroS Gregorid' Enako velja za

nadzorni odbor, kjer je v preOtogu-h|pit"n Andrej Vizjak' pravilno pa je Krusic

Adriana.

4. sklep: Skupsdina je soglasno potrdila zapisnik skupscine z dne 14'6'2017 z

gornjimi PoPravki

5. Porodilo predsednika o delu v letu 2017 in kondanju postopka

stedajnega upravitelja proti klubu

predsednik kluba je podal porodilo o delu kluba v letu 2017 in izpostavil vidne

doseZke na golfskih tekmovaniifr mLOincev in ostalih selekcij na5ega kluba ter podal

informacijo o sekcijah za pokaina tekmovanja v letu 2018'

V nadaljevanju je predseOnif< seinanit s(upSdino, da je bila sklenjena uspe5na

poravnava med stedajnim upraviteljem in klubom'



5. sklep: Skup5dina je soglasno sprejela porodilo o delu kluba v letu 2017 in
informacijo o poravnavi v postopku stecajnega upravitelja proti druStvu (klubu).

6. Finan6no porodilo za leto 2017

Predsednik V. Nemec je obrazloZil finandno porodilo za leto 2017 in obrazlolil
prihodke in odhodke in dohodek kluba, ki ni obdav6en. Dohodek kluba se razporedi v
sklad kluba oz. dru5tva.

6. sklep: Skup5dina je soglasno sprejela finandno porodilo za leto 2017.

7. Plan dela in finandni nadrt za leto 2018

Predsednik g. Nemec podal plan dela in finan6ni nadrt za leto 2018 in ga dal v
razptavo.

Predlog A. Kru5id, da sekcija seniork dobi nagrado za naslov drZavnih prvakinj v letu
2017 ni bil sprejet.

Predlog S.in H. eernigoj , da klub plada Startnino in pogostitev za vse 6lane na
klubskem prvenstvu, skup5dina ni imela pripomb, zato ta stro5ek ni bil vnesen v
finandni nadrt.

Na vpra5anje A. Kru5id ali je v planu dela in finandnem na6rtu za leto 2018 v postavki
stro5ki selekcij, vklju6ena tudi prijavnina v vi5ini 122,00 € GZ za pokalno tekmovanje
za posamezno sekcijo je predsednik g. Nemec je odgovoril, da je prijavnina v5teta in

bo pravodasno pladana GZS.

Predsednik. G. Nemec je izrecno poudaril, da je finandni na6rt sestavljen precej

ambiciozno, ker predvideva 15.000,00 evrov sponzorskih sredstev, da bi lahko pokrili

vse planirane postavke, za kar je potrebno 5e pridobiti sponzorje. Razmisliti je
potrebno tudi o internetni strani kluba in na6inu komuniciranja med dlani in klubom,
kar tudi zahteva dodatna denarna sredstva.

G. Schaffer je vpra5al ali lahko sekcija Old (gold) boy-sov pridobiti sredstva iz kluba.

Predsedujodi g. Novak, meni da je to odvisno predvsem od tega, koliko bo klub 5e

lahko pridobil sponzorskih sredstev.

Skup5cina je zatem soglasno sprejela

7. sklep: Skup56ina sprejema Program dela in finandni nadrt za leto 2018 kot je bil

predloZen.

Na predlog g. Jani Gregorida pa je bil dodatno sprejet 5e



8. sklep: Zadolli se vodstvo kluba, da doseZe dogovor z vodstvom igri5da Diners, da

se organizira pokalno tekmovanje selekcij na golf igri5du Diners pod istimi pogoji kot

na ostalih golf igri5dih v Sloveniji.

8. Sprejem Predloga sprememb in dopolnitev Statuta

Predsedujodi g. Novak je najprej pojasnil, da pri sprejemanju prej5njih sprememb in

dopolnitev ter distopisa Statuta Dru5tva, nismo upo5tevali Zakona o dru5tvih (ZDru-1-

UPB2), na kar nas je opozorila Upravna enota Ljubljana in zahtevala spremembe in

dopolnitve na5ega Statuta v posameznih dlenih. Dane pripombe in predlogi so bili v

predlogu sprememb in dopolnitev ter distopisu za lo Skup5dino v celoti upo5tevane.

Vse spremembe in dopolnitve, ki so bile tudi posredovane vsem dlanom zvabilom za

to skup5dino je zatem predsedujodi dodatno obrazloZil od dlena do dlena, dodatno pa

je bil dan 5e predlog za spremembo 18. dlena.

Po kraj5i razpravije bil soglasno sprejet

9. sklep. Skup5cina sprejema spremembe in dopolnitve Statuta, sprejetega na

Skup5[ini dne 16.6.2017 ter distopis novega Statuta Diners Golf & Country Kluba

Ljubljana. Ta Statut pridne veljati z dnem sprejema, to je s 27.3.2018'

9. Sprejem dopolnitve Pravilnika o kandidiranju za volitve
predsednika in dlanov organov DruStva

Skup5dina je na osnovi predloga in obrazloZitve po kratki obravnavi soglasno sprejela

10.sklep: Skup5dina sprejema dopolnitev 2. dlena PRAVILNIK O KANDIDACIJSKEM

PoSToPKU ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ELANOV ORGANOV DRUSTVA, IAKO dA SE

Po novem glasi: 
2. 6ren

Kandidacijski postopek za volitve predsednika in dlanov organov je potrebno za6eti

najmanj en meseca pred iztekom mandata predsednika ter dlanov organov, zakar ie
odgovoren Upravni odbor Dru5tva.

V primeru nadomestnih volitev se mora za6,eti kandidacijski postopek najmanj 30

(trideset) dni pred sklicem Skup5dine.

V izrednih primerih, ko je podana odstopna i4ava predsednika ali 6lana organa ob

sklicu skup36ine ali na samem zasedanju skup5dine, lahko skup5dina imenuje vrSilca

dofZnosti predsednika oziroma vr5ilca dolZnosti dlana organa, vendar le do

naslednjega sklica skup5fine , oziroma najved za dobo enega leta'

10. Odstopna izjava predsednika Dru5tva'

Predsednik g. Nemec, ki je 2e dal pisno ifavo, da zaradi osebnih razlogov

nepreklicno odstopa z mesta predsednika dru5tva in 6lana UO dru5tva'



V Sku56ina je soglasno sprejela:
11.sklep: Skup5dina sprejema odstop Nemec Valterja s funkcije predsednika in
6lana UO dru5tva.

Predsedujodi, je zaprosil prisotne, da skladno z dolodilom 2. dlena PRAVILNIK O
KANDIDACIJSKEM POSTOPKU ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN EMruOV ORGANOV
DRUSTVA podajo predloge zav.d. predsednika dru5tva in novega dlana UO.

G. Schaffer je predlagal, da se danes izvoli za vr5ilca dolZnosti dru5tva Leona
Magdalenca, ker ima informacijo, da bi bil kasneje zelo primeren kandidat za rednega
predsednika dru5tva.
Po dodatni diskusiji in predlogih je bil dokondno pripravljen predlog, da se za v.d.
predsednika imenuje Du5an Novak, ki je 2e dlan UO, zato pa se za novega v.d. dlana
UO imenuje g. Leon Magdalenc.

Soglasno je bil zatem sprejet

12. sklep: Skup5dina imenuje:
Du5ana Novaka za vr5ilca dolZnosti predsednika dru5tva Diners Golf & Country Klub
Ljubljana;
Leona Magdalenca za vr5ilca dolZnosti dlana UO dru5tva Diners Golf & Country Klub
Ljubljana
do naslednjega sklica skup56ine, oziroma najved za dobo enega leta.

Novo izvoljeni v.d. predsednik Du5an Novak se je zahvalil za zaupanje. V
nadaljevanju se je zahvalil dosedanjemu predsedniku za njegovo delo v dru5tvu, ki

ga je vodil, ko je bilo le to zaradi stedaja igri56a v najhuj5ih teZavah.

V.d. predsednika D. Novak je dejal, da bo njegov cilji v tem letu predvsem izgraditi
zaupanje v klub, povedati Stevilo aktivnih dlanov v druStvu, urediti evidenco dlanstva,
postavitev strani Dru5tva za redno in celovito komuniciranje s dlanstvom in javnostjo,

vzpostavitev plodnih odnosov z vodstvom igri5da in skrb za uresniditev sprejetih
nadrtov za leto 2018.

11. dlanarina

Na vpra5anje prisotnih je predsedujodi pojasnil, da je vi5ina stro5ka 6lanske kartice,

ki jo izdaja GZS, izdana do 1. marca tekodega leta 30 EUR, po tem datumu pa se

zvi5a za 5 EUR.

A. Gregoric je dodatno predlagal da novi igralci golfa ne bi pladali 6lanarine za tekode

leto.

Skup5dina je po predstavitvi predloga in kraj5i razpravi soglasno sprejela

13. sklep:
Letne dlanarine pladane do 20. februarja tekodega leta zna5ajo:

. 100 EUR za A dlanice in dlane

. 50 EUR za mladoletne dlanice in dlane;

. 75 EUR pa za B dlane, ki Zelijo prejeti dlanske kartice;

. 70 EUR za dlane B, ki ne heliio prejeti dlanske kartice'



. nove igralke in novi igralci golfa, ki do sedaj 5e niso bili clani nobenega kluba
in ki so ali bodo opravili zadetni tedaj golfa v na5i akademiji, ne pladajo
dlanarine za tekode leto ob vdlanitvi v klub.

Zaradi dodatnih stro5kov, ki jih obraduna GZS za izdane kartice po 1 . marcu v vi5ini 5
EUR za kartico se dlanarine po 20. februarju povedajo za 5 EUR za kartico, razen
dlanarina za 6lanice in 6lane B, ki ne Zelijo prejeti kartice.

Zaradi skup5dine, ki je potekala 27.3.2018 in je pristojna za dolodanje viSine

dlanarine, velja dolocilo o povi5anju 6lanarine za leto 2018 od 1 .4.2018.

1. Zrebanje

Na razpolago so bile tri dnevne karte green fee, ki jih je dobil klub kot darilo, zato je

bilo izvedeno Zrebanje za dve karti, ki sta jih prejela:

- Tatjana Gregori6 in JoZe Schaffer,

Nemec Valterju pa je bila na predlog prisotnih podarjena tretja karta kot majhno darilo

za opravljeno delo.

Skup5dina je kondala delo ob 19.45

Zapisnikar: Hermina eernigoj

6 o-r-/"-vl>/
Overovatelja zapisn ika :

stellins 4 b Sk{d\


