
REDNA LETNA SKUPŠČINA ŠD DREN 

Prostori nove zgradbe ŠD dren, 21. 5. 2017, pričetek ob 19. uri 

PREDLAGAN DNEVNI RED: 

1. PREGLED IN PODAJA POROČIL O DELU ŠD DREN V LETU 2016 

2. POROČILO NO 

3. RAZPRAVA O POROČILIH 

4. PLAN DELA 2017 

a. Plan dela sekcij v letu 2017 

b. Plan dela društva 2017 

Prisotni: 16 ljudi, od tega 12 članov ŠD Dren 

Tomaž Jelovšek (predsednik ŠD Dren), Damjan Jelovšek (blagajnik ŠD dren), Iztok Gruden (UO), Aleš Vojska 

(NO), Matevž Kustec (vodja nogometne sekcije), Andrej Zdešar (UO), Pavel Oblak (NO), Boštjan Osredkar 

(UO), Nina Ciuha Cerkovnik (NO). 

Rok Ciuha, Zoran Kofol, Gvido Mravljak (predsednik športne zveze Vrhnika), Janez Jelovšek (Športni klub 

2002, najemnik teniških površin), Janez Podboj (predsednik PGD DG-LB), Jože Podboj, Branko Bizjak 

(predsednik kulturnega društva DG-LB). 

OTVORITEV SKUPŠČINE ob 19.22. Predsednik predstavi dnevni red in ga da na glasovanje. Prisotni potrdijo 

dnevni red , ki je bil objavljen na oglasni deski. Predlaga dodatno točko in sicer sprememba statuta društva 

in ga utemelji. Sprememba je vezana na število članov UO društva. O tem smo razpravljali že na skupščini 

novembra 2016, kjer je član UO društva Miha Keršmanc podal izstopno izjavo (sprememba 20. člena). 

Druga sprememba bi bila povezana s plačilom članarine in s tem povezanega članstva. V 9. členu naj bi tako 

bilo natančneje definirane vse zadeve v zvezi s članstvom in prenehanjem članstva. 

 

Najprej damo na glasovanje novo točko dnevnega reda. Za: 9, proti: 2, vzdržani: 1.  

SKLEP: Sprememba se uvrsti na dnevni red. 

 

Nov dnevni red damo na glasovanje.  Za: 9, vzdržani: 3. 

SKLEP: Spremenjen dnevni red je potrjen. 

 

Predsednik predlaga IZVOLITEV DELOVNIH TELES in sicer predsednik skupščine Pavel Oblak, zapisnikar 

Nina Ciuha Cerkovnik, overovatelja zapisnika Jože Podboj in Aleš Vojska. 

SKLEP: Z dvigom rok potrdimo predlagane člane delovnega predsedstva. 

 

Pavel Oblak začne s 1. členom dnevnega reda skupščine in sicer Pregled poročil o delu ŠD v letu 2017. 

Ad 1.  

Najprej dobi besedo predsednik društva Tomaž J., ki poda splošno poročilo o delovanju društva. Matevž 

Kustec poda natančnejše poročilo finančne konstrukcije projekta umetne trave ( Priloga 1). Komisija 

Fundacije za šport je pregledala dokumentacijo in obstoječe stanje v društvu in potrdila, da je vse potekalo v 

skladu s pravili. Veliko je z nami sodeloval in nam pomagal podžupan občine Vrhnika, Janko Skodlar. 

Poročilo sekcij – nogometna sekcija; Poročilo je podal Matevž Kustec  

Poročilo sekcij – splošna rekreacija; tu je edina dejavnost Tek po mejah KS DG – LB. Udeležba na teku je 

bila glede na prejšnja leta slabša (59 odraslih in 30 otrok), vendar je bil tek organizacijsko izpeljan v mejah 

naših zmožnosti. 

Finančno poročilo poda Damjan Jelovšek. 

 

 



Ad. 2 Razprava o poročilih 

Janez Jelovšek postavi tri vprašanja; 1. Koliko denarja je prišlo za sekcijo tenis na razpisu 2016 in zakaj se je 

ta denar porabil? 2. Seznam članov teniške sekcije v lanskem letu? 3. Za katere namene se je porabil denar 

od vplačanih članskih izkaznic za tenis? Ker vseh podatkov blagajnik in predsednik društva nimata s seboj na 

sami skupščini, je dogovorjeno, da je možen vpogled v vse te podatke na sedežu društva (arhiv). 

Matevž Kustec pove, da društvo kandidira na razpisu po svojih najboljših zmožnostih, da pridobi kar največ 

sredstev. Po statutu in zakonu s sredstvi razpisa razpolaga UO društva, ki denar nameni za potrebe, ki so v 

tistem trenutku prioriteta.  

Damjan Jelovšek pove, da za višino vplačil od članskih izkaznic za tenis lahko pogledamo na transakcijski 

račun, ker so vsa sredstva, ki so prišla bila nakazana. Povabi se Janeza Jelovška, da se dogovori za termin 

in pride pregledat dokumente.  

Branko Bizjak doda, da denar od razpisa pride za prijavljene programe, ne za število članov. Za nekaj 

sredstev lahko kandidiraš tudi za investicije v objekte, če si lastnik. 

Aleš Vojska postavi vprašanje, za katere namene dobimo sredstva iz razpisa. 

Iztok Gruden poda repliko – ko se dela razpis, nikogar ne zanima, kako bi lahko kandidirali, da bi dobili čim 

več sredstev, ko pa dobimo denar od razpisa, pa vse zanima, koliko ga je in kako ga bomo porabili. 

Janez Jelovšek poudari, da le želi, da je pomladi, ko se pričakuje ureditev teniškega igrišča na računu toliko 

sredstev, da lahko kupimo tenisit in vse potrebno za ureditev tenisa. 

Matevž Kustec postavi vprašanje, kako bomo v prihodnje kandidirali na razpisu za program tenisa, če ga ne 

bomo imeli, ker smo tenis oddali v najem (v razmislek do razpisa). 

Predsednik skupščine povabi Gvida Mravljaka k besedi. Gvido Mravljak, predsednik športne zveze Vrhnika, 

pove, da je nujno postavljati vprašanja, še nujneje je dati odgovore, prav tako pa določiti prioritete. Tudi pri 

njih so v nekem času dali prednost investicijam, da lahko izpeljejo programe, ki jih načrtujejo. Pohvali 

tekmovalni in rekreacijski vidik društva, vse pohvale pa tudi izgradnji infrastrukture v našem športnem parku. 

Predsednik PGD DG-LB, Janez Podboj se zahvali za vabili in pohvali pozitivno sodelovanje med društvoma, 

ki si ga želi še v prihodnje. Priliko izkoristi tudi za vabilo na gasilsko veselico 23. 6. 2017, katere izkupiček bo 

namenjen našim mladinskim olimpijskim tekmovalnim enotam. 

 

AD 3. POTRDITEV POROČIL 

SKLEP: Z dvigom rok soglasno potrdimo poročila. 

 

AD 4. PREDLOG SPREMEMBE STATUTA DRUŠTVA (Priloga 2) 

9. člen govori o članstvu; spremenila naj bi se zadnja alineja, ki govori o višini članarine in o načinu plačila 

članarine. Predlagamo, da se zaradi večje jasnosti o članstvu in prenehanju članstva dopiše : 

Člani društva plačujejo članarino enkrat letno (najkasneje do 01.03.) v tekočem koledarskem letu v višini, ki jo 

določi UO društva najkasneje do 31.12. tekočega leta za naslednje leto.  Sklep UO o višini in načinu pobiranja 

članarine se objavi na internetni strani društva.  

Če član društva pravočasno ne poravna članarine ali drugih materialnih obveznosti do društva, mu društvo pošlje 

poziv ter mu postavi rok za plačilo zapadlih obveznosti. Če član društva obveznosti ne poravna po izrečenem 

pozivu, mu po izteku roka za plačilo, določenega v pozivu, njegovo članstvo avtomatično preneha. 

 

… Posledično se spremeni 13. člen, kjer se črta alineja: »Člana črta iz članstva upravni odbor, če ne 

poravna članarine dve leti zapored, s tem, da je predhodno obveščen.« 

 

20. člen govori o številu članov UO. 2014 se je spreminjal statut v istem členu, ko smo sprejeli, da se število 

članov UO poveča iz 5 na 7 in je število članov liho. Računali smo, da bo več članov UO pripomoglo k večji 

storilnosti, kar pa se je izkazalo za napačno. 



V novembru 2016 je že odstopil en član UO, novega ni bilo mogoče dobiti. Zato predlagamo, da se število 

članov UO zmanjša na 5 oziroma največ 7.  

 

UO predlaga, da se spremeni 1. alineja - Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) šteje najmanj 5 in 
največ 7 članov. V primeru neodločenega glasovanja, prevaga glas predsednika. 
 

Razprava o predlaganih spremembah statuta; 

Janez Jelovšek; Kako bo član plačal članarino? 

Tomaž Jelovšek; na spletni strani bo objavljena višina in način plačila članarine. 

Glasovanje za spremembo 9. člena; Za: 11, proti: 0, vzdržan: 0. 

 

SKLEP: Sprememba 9. člena statuta ŠD dren se spremeni. 

Aleš Vojska; Kaj, če je število članov sodo, ko en odstopi? 

Predlog: Če je število članov sodo in je rezultat neodločen, odloči predsednik društva oziroma glas 

predsednika prevaga. 

Glasovanje za spremembo 20. člena; Za: 11, proti: 0, vzdržan: 0. 

SKLEP: Sprememba 20. člena statuta ŠD dren se spremeni. 

 

AD 5. PLAN DELA ZA LETO 2017 

Predsednik  Tomaž Jelovšek predstavi plan za leto 2017. 

Iztok Gruden predlaga, da se plan dela za naprej pripravi natančneje, dolgoročnejše in finančno ovrednoteno. 

 

AD 6. RAZNO 

Iztok Gruden postavi vprašanje, glede na to, da imamo v naši sredi tudi podpredsednika KS, o dokončanju 

investicije »umetna trava«. Investicija še ni dokončana, niti še ni plačana. S strani Pavla Oblaka dobimo 

predlog, da na KS pošljemo pisno prošnjo za dogovor o dokončanju in investiranju investicije. Dodamo tudi 

alinejo, da naj to pošto dobijo vsi člani sveta KS. 

SKLEP: Tomaž Jelovšek pripravi dopis in ga pošlje predsedniku KS, Marku Koprivcu. 

Iztok Gruden opozori na problematiko kakanja psov na travnatem nogometnem igrišču. Predlaga rešitev z 

ograjo okrog nogometnega igrišča, o kateri smo že razpravljali. 

Janez Jelovšek se na predlagano oglasi glede ograje, ki meji na njihovo parcelo. Meja naj bi bila že 

odmerjena, potreben pa je dogovor glede ograje. 

Poleg tega Janez Jelovšek predlaga, da se vodo tenisa priključi na colsko cev, želi dve novi vlečki, dva 

razpršilca in dve novi metli za črte. 

Andrej Zdešar poda odstopno izjavo. Razlog je obremenjenost zaradi vodenja mladinskega pogona 

gasilcev, ki so se uvrstili na gasilsko olimpijado. Prav tako ga moti nekonstruktivnost sestankov UO ŠD Dren. 

Doda, da je vedno pripravljen pomagati, kar bo lahko in lahko računamo nanj. 

Odstopno izjavo podata tudi Iztok Gruden in Jan Zaletel. 

Delovni predsednik Pavel Oblak je razočaran nad UO, ker bi lahko informacijo o odstopnih izjavah dali že 

pred skupščino in bi se lahko že na tej skupščini dogovorili o novi sestavi UO. UO obtoži korupcije in takoj 

konča sestanek, brez zaključka in rešitve. 

Skupščina se je končala ob 21.50. 

 

Datum: Drenov Grič, 23. 5. 2017  

Zapisala:         Nina Ciuha Cerkovnik 

Overovatelja zapisnika:                                         Jože Podboj                                      Aleš Vojska 



PRILOGA 2 ZAPISNIKA REDNE LETNE SKUPŠČINE 21.05.2017 SPREMEMBE STATUTA ŠD DREN  

9. ČLEN 

Član društva lahko postane vsak, ki se s športom ukvarja kot strokovnjak, športnik ali ljubitelj športa ter izrazi 
željo postati član društva in v ta namen poda pristopno izjavo. O sprejemu tujega državljana v društvo odloča 
upravni odbor.  

Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.  

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne 
sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 
leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 
Članstvo v društvu je prostovoljno. 
 
UO predlaga, da se zadnjemu stavku 9. člena, ki se glasi trenutno : 
Člani društva, so osebe, ki redno plačujejo članarino in aktivno sodelujejo pri izpolnjevanju nalog društva. 
 

doda sledeče : 

Člani društva plačujejo članarino enkrat letno (najkasneje do 01.03.) v tekočem koledarskem letu v višini, ki jo 

določi UO društva najkasneje do 31.12. tekočega leta za naslednje leto.  Sklep UO o višini in načinu pobiranja 

članarine se objavi na internetni strani društva.  

Če član društva pravočasno ne poravna članarine ali drugih materialnih obveznosti do društva, mu društvo pošlje 

poziv ter mu postavi rok za plačilo zapadlih obveznosti. Če član društva obveznosti ne poravna po izrečenem 

pozivu, mu po izteku roka za plačilo, določenega v pozivu, njegovo članstvo avtomatično preneha. 

 

Posledično na spremembe 9. člena, se spremeni tudi 13. člen, in sicer se črta alineja:  
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ne poravna članarine dve leti zapored, s tem, da je predhodno 
obveščen. 
 

20. ČLEN 

Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) šteje 7 članov, število članov je liho.  

Predsednik društva je po funkciji tudi predsednik UO in zastopnik društva. 

UO je organ skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina. 

UO opravlja organizacijske, upravne, strokovne in tehnične zadeve. 
Tajnik in blagajnik društva sta lahko člana UO.  
 
UO predlaga, da se spremeni 1. alineja - Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) šteje najmanj 5 in 
največ 7 članov. V primeru neodločenega glasovanja, prevaga glas predsednika. 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 2 ZAPISNIKA REDNE LETNE SKUPŠČINE 21.05.2017 SPREMEMBE STATUTA ŠD DREN  

9. ČLEN 

Član društva lahko postane vsak, ki se s športom ukvarja kot strokovnjak, športnik ali ljubitelj športa ter izrazi 
željo postati član društva in v ta namen poda pristopno izjavo. O sprejemu tujega državljana v društvo odloča 
upravni odbor.  

Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.  

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne 
sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 
leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 

Članstvo v društvu je prostovoljno. 

 

UO predlaga, da se zadnjemu stavku 9. člena, ki se glasi trenutno : 

Člani društva, so osebe, ki redno plačujejo članarino in aktivno sodelujejo pri izpolnjevanju nalog društva. 

 

doda sledeče : 

Člani društva plačujejo članarino enkrat letno (najkasneje do 01.03.) v tekočem koledarskem letu v višini, ki jo 

določi UO društva najkasneje do 31.12. tekočega leta za naslednje leto.  Sklep UO o višini in načinu pobiranja 

članarine se objavi na internetni strani društva.  

Če član društva pravočasno ne poravna članarine ali drugih materialnih obveznosti do društva, mu društvo pošlje 

poziv ter mu postavi rok za plačilo zapadlih obveznosti. Če član društva obveznosti ne poravna po izrečenem 

pozivu, mu po izteku roka za plačilo, določenega v pozivu, njegovo članstvo avtomatično preneha. 

 

Posledično na spremembe 9. člena, se spremeni tudi 13. člen, in sicer se črta alineja:  

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ne poravna članarine dve leti zapored, s tem, da je predhodno 
obveščen. 

 

20. ČLEN 

Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) šteje 7 članov, število članov je liho.  

Predsednik društva je po funkciji tudi predsednik UO in zastopnik društva. 

UO je organ skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina. 

UO opravlja organizacijske, upravne, strokovne in tehnične zadeve. 

Tajnik in blagajnik društva sta lahko člana UO.  

 

UO predlaga, da se spremeni 1. alineja - Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) šteje najmanj 5 in 

največ 7 članov. V primeru neodločenega glasovanja, prevaga glas predsednika. 


