ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE ŠPORTNEGA DRUŠTVA DREN
25. januar 2014, dvorana gasilskega doma na Drenovem Griču
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1. Otvoritev skupščine

Skupščina je bila sklicana v soboto 25. 1. 2014, ob 19. uri, v prostorih gasilskega doma na Drenovem
Griču. Skupščina ni bila sklepčna in se je v skladu s statutom začela ob 19:15. Takrat je bilo prisotnih 15 članov
društva in 7 nečlanov. Predsednik društva Tomaž Jelovšek je najprej pozdravil vse prisotne. Po uvodnem
nagovoru in soglasnem sprejetju dnevnega reda skupščine je prešel na drugo točko dnevnega reda – izvolitev
delovnih teles.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predsednik je predstavil predlog za delovno predsedstvo v sestavi; predsednik – Pavel Oblak, vodenje
zapisnika – Nina Ciuha Cerkovnik, overovatelja zapisnika – Matevž Kustec in Rok Ciuha. Predlog je bil soglasno
sprejet. Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje in prešel na tretjo točko dnevnega reda.

3. Predstavitev poročil
-

V okviru tretje točke so bila predstavljena naslednja poročila:
Splošno poročilo o delovanju društva je podal predsednik Tomaž Jelovšek. (glej priloge)
Predvsem je podal poročilo o novem objektu v športnem parku Dren in vsemi zadevami povezanimi z
njim. Na tem mestu se je zahvalil tudi podžupanu občine Vrhnika, Janku Skodlarju za vso pomoč pri
pripravi in oddaji dokumentacije in vsemi zadevami povezanimi s našo investicijo. Prav tako se je zahvalil
tudi Športni zvezi Vrhnika in Ireni Oblak za vso podporo, pozitivno motivacijo in pomoč pri projektu.

-

-

-

-

-

Poročilo o dejavnostih nogometne sekcije športnega društva je predstavil Jan Zaletel (glej priloge)
Podal je kronološko poročilo o dogodkih, ki jih je nogometna sekcija izvedla in se jih udeležila. Podal je
poročilo o uspešnosti naših mladih selekcij in njihovih trenerjev. Predstavil pa je tudi novosti, ki so jih za
promocijo in prepoznavnost našega društva in nogometne šole Dren, pripravili v okviru nogometne
sekcije (vadba akrobatike s profesionalnimi trenerji, nov kader, prenovljena in ažurna spletna stran,
reklam za nogometno šolo v medijih – radio, avtobusni pano, nova klubska oprema). V sodelovanju z
gasilci so organizirali tudi novoletno rajanje za mlade gasilce in nogometaše.
Poročilo o dejavnostih sekcije splošne rekreacije in košarkarske sekcije športnega društva je predstavil
Boštjan Osredkar (glej priloge). V okviru splošne rekreacije se je izvedel že 31. tradicionalni tek po mejah
krajevne skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo. Zaradi neugodnega medprazničnega termina je bilo nekaj
manj udeleženih, vseeno pa je bil tek izpeljan uspešno na zadovoljivem nivoju. Tudi v prihodnje moramo
poskrbeti, da se nivo tekmovanja še dvigne.
Poročal pa je tudi o košarkarski sekciji, ki naj bi se«prebudila«. Organizirali so tekmovanje trojk, ki je bilo
številčno dobro obiskano in organizacijsko dobro izpeljano. Tekmovanje načrtujejo tudi spomladi. Želeli
pa bi termin v telovadnici v zimskem času.
Poročilo o dejavnostih ostalih sekcij športnega društva je predstavil Tomaž Jelovšek (glej priloge).
Ostale sekcije kot so teniška, balinarska... so v mirovanju. Balinarji balinajo, ampak ne poročajo o
rezultatih in dogodkih. Teniško igrišče pa smo v lanskem letu oddali v najem Aljoši Kuclerju, ki je
organiziral teniško šolo za najmlajše, teniške turnirje. Glede na podpisan dogovor - pogodbo, bo potrebno
zaključiti še zadnji del, ki se tiče finančnega dela najema, katerega najemnik še ni poravnal.
Pomembna je še kolesarska sekcija, za katero je zadolžen Miha Kršmanc. V lanskem letu smo tako
pristopili tudi k naročilu novih kolesarskih dresov. Pripravljene so bile tudi varijantne rešitve, vendar pa se
zadeva v lanski sezoni do konca ni realizirala. Sedaj smo v fazi obravnave predlaganih varijantnih rešitev
( Žolna Šport), tako, da bodo po predvidevanjih dresi do pričetka sezone pripravljeni.
Finančno poročilo je predstavil Damjan Jelovšek (glej priloge)
Poročilo nadzornega odbora je podal predsednik odbora Pavel Oblak (glej priloge).

4. Razprava o poročilih

Delovni predsednik je pozval prisotne k razpravi o poročilih.
Podžupan Janko Skodlar je pohvalil delovanje ŠD Dren, vse uspehe in akcije, predvsem pa nas je pozval k
dokončanju objekta v športnem parku in pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Predsednica športne zveze Vrhnika Irena Oblak je povedala, da nas bodo pohvalili na prireditvi Športnik Vrhnike.
Povedala je še, da nas bodo podpirali in nam pomagali po svojih zmožnostih.
Predsednik KS Drenov Grič – Lesno Brdo Pavel Oblak seje zahvalili občini in športni zvezi za pomoč pri izpeljavi
vsega potrebnega(priprava dokumentacije, dokumentov in za finančna sredstva) za gradnjo objekta v športnem
parku, ki je za rekreacijo naših krajanov velikega pomena. KS je zato k izpeljavi projekta pristopila z veseljem,
objekt je pozitivna zgodba.
Branko Bizjak, naš aktiven član je povedal, da je pri pobiranju članarine in pri pogovoru s krajani ugotovil, da bi
morali več ljudi vabiti na dogodke, ki jih organiziramo. Veliko ljudi se športno udejstvuje in take bi lahko porabili pri
dogodkih ter tako krepili interes in aktivnost krajanov in članov.
Repliko poda predsednik društva Tomaž Jelovšek, ki pove , da se mu ideja zdi pozitivna, zato tudi želimo razširiti
števili članov Upravnega odbora športnega društva (v naslednji točki).
Po razpravi je delovni predsednik dal sprejem vseh poročil na glasovanje. Poročila so bila soglasno sprejeta.

5. Sprememba in dopolnitve statuta športnega društva;

Zaradi povečanega delovanja društva je prišla potreba po vključevanju večjega števila aktivnih članov, zato bi želeli
imeti v upravnem odboru društva več članov. V tem primeru moramo spremeniti statut ŠD Dren in sicer 20. Člen
statuta govori o številu članov upravnega odbor, ki je zdaj 5. Ta člen se spremeni in sicer , da je število članov v
UO ŠD dren 7, število članov je liho.
Glasujemo za sprejem spremembe 20. Člena statuta. Sprememba je soglasno sprejeta.
Na tem mestu nas Irena Oblak opozori, da imamo nepopolno klasifikacijo dejavnosti društva, ter nimamo
razdelitve dejavnosti na pridobitno in nepridobitno. Do oddaje v potrditev na upravno enoto naj se pozanimamo,
kako je s tem in uredimo tudi to. V nasprotnem primeru nam statuta ne bodo potrdili in overili.
Spremembe v sestavi upravnega odbora društva in sestavi nadzornega odbora društva;
Predlagani člani upravnega odbora: Tomaž Jelovšek – predsednik, Damjan Jelovšek – blagajnik,Boštjan Osredkar,
Miha Kržmanc, Iztok Gruden, Andrej Zdešar in Jan Zaletel.
Predlagani člani nadzornega odbora: Pavel Oblak – predsednik, Aleš Vojska -. Član, Nina Ciuha Cerkovnik –
članica.
Glasujemo za sprejem sestave upravnega odbora. Soglasno sprejeto.
Glasujemo za sprejem sestave nadzornega odbora. Soglasno sprejeto.

6. Predstavitev plana dela v 2014

Delovni predsednik je pozval predsednika društva, da predstavi plan za tekoče leto. Predsednik se je v svoji
predstavitvi predvsem osredotočil na predstavitev dokončanja začetega projekta novih garderob. Usposobiti
želimo garderobe in urediti okolico. Če ne bomo uspeli narediti nadstreška, bo potrebno zaprositi za spremembe v
gradbenem dovoljenju, da bi lahko na njegovi osnovi dobili uporabno dovoljenje. Urediti bo potrebno tudi
zasaditev cipres na meji z Ano Jelovšek oz. postaviti neko bariero. Izpostavi tudi problem vzdrževanja
nogometnega igrišča v poletnem času, predvsem zalivanje iz grabna in vpliv tega na sosede nogometne zelenice.
Jan Zaletel poda plan za delo nogometne sekcije, ki bo ohranila vse dosedanje pozitivne dejavnosti. Načrtujejo
šolanje trenrjev, aktivno in ažurno obveščanje o dogajanju znotraj nogometne sekcije, organizirajo priprave v
Novigradu od 20. do 23. marca 2014, organizirali bodo poletne priprave v športnem parku, organizirali bodo
seminar za trenerje, organizacijsko bodo boljši, organizirali bodo turnir na zunanjih površinah. Predlogi prisotnih
za leto 2014; Vinka Kuclerja zanima predvsem prihodnost mladih nogometašev, kam bodo usmerjeni naprej. Jan
Zaletel pove, da fiktivno povezava z Vrhniko še obstaja in, da otroci ne bodo prepuščeni lastni izbiri, ampak jih
bomo usmerjali naprej. V skrajnem primeru bomo organizirali tudi šolo nogometa z starejše selekcije, kar sicer
prostorsko ni mogoče. Pove še, da je povezava z drugim klubom nujna.
Soglasno potrdimo plan za leto 2014.

7. Razno

Tomaž Jelovšek najprej razjasni vprašanja o spremembi uradnega znaka ŠD Dren. Zaradi osvežene spletne strani
društva se je pojavila tudi potreba po spremembi znaka zaradi računalniške uporabe. Miha Kržmanc, ki oblikuje
spletno stran je znak nekoliko preoblikoval, vendar le za potrebe spletne strani in letošnjega koledarja. Uradni znak
društva ostaja isti.
Iztok Gruden pove, da se v nogometni sekciji veliko več in bolj organizirano dela. Da povezava z Vrhniko še ni
dokončno zaprta. Pove še, da so strahovi, da bi bil park za »ljudstvo« zaprt odveč, saj je dobrodošel vsak, ki se
ukvarja z rekreacijo. Predlaga več konstruktivnega sodelovanja med krajani in vsemi akterji.
Predsednik PGD Janez Podboj pove, da je zalivanje iz grabna velik problem, ni ekološko. Apleira na podžupana, da
bi se našla neka rešitev v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Vrhnika. Podžupan predlaga dogovor z
Komunalnim podjetjem Vrhnika, ker , da se voda takoj vrne naravi (se ne obdela, ne umaže), bi lahko sklenili nek
pameten dogovor za obe strani. Če dogovor ne bo ogoč, naj se obrnemo na župana.
Marjan Sigulin predlaga, da ima društvo za nalogo, da pelje eno selekcijo do konca , do članske selekcije, ker ima
za to vse pogoje.
Ko se pogovarjamo o združevanju z društvi za potrebe nogometa, Irena Oblak pove, da je zdaj problem, ker so
majhne občine in potem je problem zaradi financiranja.
Jani Jelovšek poda mnenje o znaku društva, ki da se ne sme spremeniti, pa tudi prav bibilo, da ohranimo našo
modro belo barvo za izdelavo dresov. Pove tudi, da je šel dvakrat s kolesom na Triglav (s kolesom do Vrat, naprej
peš). Prfvič je porabil 24 ur, drugič pa 18. Pozdravimo delovanje našega člana z aplavzom.
Uradni del skupščine se je zaključil s koncem razprave in sicer ob 20.45.
Po koncu razprave se je predsednik vsem navzočim zahvalil za udeležbo in jih povabil na pogostitev.
Drenov Grič 25. 1. 2014
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25. januar 2014, dvorana Gasilskega doma Drenov Grič, ob 19. uri
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