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Sestanek je potekal dne, 6. 8. 2018 v prostorih KS Drenov Grič – Lesno Brdo
Začetek sestanka: ob
zaključek: ob

Zapisnik prejšnjega sestanka se je pregledal.
Sklep št. 2: K zapisniku ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.

ŠPORTNO DRUŠTVO “DREN”,

Matična št.: 5228204

Drenov Grič - Lesno Brdo
Drenov Grič 25

Sklep št. 4: Najemniku Iztoku Grudnu se vroči s priporočeno pošiljko odpoved pogodbe, po prijemu odpovedi, prične teči
trimesečni odpovedni rok. Istočasno se gre v razpis za novega najemnika lokala v športnem parku Dren.
Ad. 4)
Predsednik pozove člana UO Boštjana Osredkarja, da poda trenutno stanje glede asfaltne ploščadi v športnem parku.
Le ta pove, da se je vzporedno z igriščem z umetno travno pripravljal tudi projekt za obnovitev asfaltne ploščadi, ki pa še ni bil realiziran.
Določena sredstva so s strani KS Drenov Grič-Lesno Brdo že rezervirana in čakajo, da se jih namensko porabi. Glede na to, da se v jeseni
končuje mandat upravi KS, smo bili mnenja, da bi bilo škoda, če se projekt ne začne izvajati. Zato smo sprejeli sledeči sklep:
Sklep št. 5: UO ŠD Dren je soglasen, da se začne izvajati projekt obnove asfaltne ploščadi. Boštjan Osredkar se obveže, da bo
stopil v kontakt z vodstvom KS in se dogovorimo za skupni sestanek.
Ad. 5)
 Boštjan Osredkar pove, da je KS pridobila sredstva za postavitev otroške plezalen stene v športnem parku. Projekt je v teku in se bo
v kratkem izvedel.
 Predsednik pove, da je bila dne, 21. julija 2018, s strani podjetja Fit sport po dogovoru izvedena sanacija umetne trave. Pri izvajanju
del je bil prisoten član UO Boštjan Osredkar, ki je dejal, da so dela bila izvedena po dogovoru. Boštjan O. se obveže, da bo poskrbel
za pritrditev golov na igrišču z umetno travo.
 Član UO Jani Jelovšek pove, da se je zanimal za postavitve odštevalnih električnih števcev v športnem parku. Le ti bi bili potrebni
zaradi lažje evidenci pri porabi električne energije na posameznih odjemalnih mestih (tenis igrišče, nogometno igrišče z umetno travo,
lokal). Zadeva je v nadaljnji poizvedbi.
 Član UO Jani je povprašal, če so bila nakazana že kakšna sredstva s strani ZiC-a. Predsednik pove, da so bili izročeni računi za
organizacijo tek, da pa moramo še izpolniti obrazec, ki ga še nismo prijeli, zato bomo kontaktirali z ZiC-om.
 Predsednik pove, da moramo dobiti človeka, ki bo skrbel za urejenost parka. Predsednik se je pred dobrim mesecem že o tem
pogovarjal s sovaščanom Jožetom Podbojem, ki je izrazil pripravljenost pomagati. Predsednik se obveže, da bo ponovno stopil v stik
z njim in se pogovoril o možnem sodelovanju.
 Ker so se v zadnjem času pojavljali razni dogodki v parku in ker park potrebuje določen tehnični nadzor, je predsednik predlagal, da
bi član UO Jani Jelovšek bil zadolžen za tehnični nadzor v parku. Glede na to, da stanuje v njegovi neposredni bližini, bi imel lahko
najboljši pregled nad dogodki v parku. Jani se je z zadolžitvijo strinjal, zato je bil sprejet sledeči sklep:
Sklep št. 6: Člana UO Jani Jelovška se določi za tehničnega nadzornika parka ŠD Dren.



Član UO Jani Jelovšek pripravlja akt o uporabi športnega parka, ki ga bo predstavil tekom rednih sestankov, tako da bo pripravljen za
sprejem na redni skupščini ŠD Dren.
Predsednik pove, da bo potrebno urediti spletno stran društva in da se za naslednji sestanek povabi Novak Jureta, ki bo urejal stran.
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Predsednik pove, da smo s strani KP Vrhnika prijeli opomin za poplačilo poračuna vode za leto 2017, ki znaša 2.775.72 eur. Zaradi
visoke vsote zneska, se je predsednik dogovoril za obročno odplačilo v petih obrokih. Poračun bo tako izplačan do konca leta 2018.
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