Zakaj je Sever prazen? Zakaj je Sever prazen?
Navijaška skupina Green Dragons je
napovedala bojkot domačih tekem NK
Olimpije. Po našem mnenju je klub
ugrabljen s strani predsednika Izeta
Rastoderja.
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Zahtevamo odstop, skupščino in finančno
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Za dvomiljonski dolg kluba je odgovoren sam, Za dvomiljonski dolg kluba je odgovoren sam,
ker je s svojimi odločitvami ta dolg tudi povz- ker je s svojimi odločitvami ta dolg tudi povzročil.
ročil.
Zahtevamo pošteno in do okolja prijazno
Olimpijo, četudi na amaterski ravni.
K bojkotu pozivamo vse navijače Olimpije.

www.green-dragons.com

Zahtevamo pošteno in do okolja prijazno
Olimpijo, četudi na amaterski ravni.
K bojkotu pozivamo vse navijače Olimpije.

www.green-dragons.com

Kaj očitamo upravi kluba? Kaj očitamo upravi kluba?
(in predsedniku)
(in predsedniku)
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ravljene sodelovati: Cime, Mile, Gliha,
družina Behrić...
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V času njegovega predsedovanja (4 leta) so
zamenjali 10 trenerjev, 5 direktorjev in 3
športne direktorje.
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Denar od prestopa Jana Oblaka, Petrola,
Factor banke, NZS... je bil namenjen
mladinskemu pogonu, uporablja pa se za
druge namene (člansko moštvo).
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Dolg, ko so prevzeli klub (sredi tretje lige), je
bil po reviziji cca. 1 milijon €, Izet trdi, da je bil
dolg 2,8 milijona € in namenoma zavaja
medije in javnost.
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Izetov podpis na skupščini NK Olimpija leta
2012 je bil ponarejen, saj ga takrat sploh ni
bilo v Sloveniji. To pomeni, da skupščina ni
bila legalna in to niso edini podpisi, ki so bili
klubu ponarejeni.
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