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ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE ŠD DREN DRENOV GRIČ – LESNO
BRDO ZA LETO 2018
DATUM: 24. oktober 2019 ob 19. uri
KRAJ: dvorana gasilskega doma Drenov Grič
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnih teles
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Potrditev predlaganega dnevnega reda
5. Podaja poročil o delu ŠD v letu 2018
6. Poročilo NO
7. Razprava o poročilih
8. Glasovanje o poročilih
9. Razno
Predsednik društva in hkrati zakoniti zastopnik društva, ob napovedani uri, toplo
pozdravi prisotne člane. Na podlagi poročila verifikacijske komisije v sestavi Damjan
Čimžar in Boštjan Osredkar ter na podlagi 15. člena statuta društva ugotovi, da skupščina
ob napovedani uri ni sklepčna in jo prestavi za pol ure. Takrat bo za sklepčnost skupščine
po statutu društva zadostovala prisotnost 10-ih članov društva. Ob napovedani uri je bilo
prisotnih 20 članov društva, od tega 17 članov društva s plačano članarino za leto 2019 in
s tem z glasovalno pravico.
OTVORITEV SKUPŠČINE
Predsednik po odmoru odpre skupščino društva s prijaznim pozdravnim nagovorom.
Posebej pozdravi predsednika PGD in predsednika KS Drenov Grič – Lesno Brdo.
Povabljeni so bili tudi predstavniki občine Vrhnika. Povabilu se nihče ni odzval. Prav
tako je prijazno in z navdušenjem pozdravil vse ostale prisotne.
Skupščini predlaga delovno predsedstvo v sestavi:
Delovni predsednik: g. Brane Bizjak
Zapisnikar: g. Jani Janez Jelovšek
Overovatelja zapisnika: ga. Berta Nada Metljak, g. Janko Jelovšek
Sklep: Skupščina z večino glasov članov društva z glasovalno pravico sprejme in potrdi
predlagano delovno predsedstvo.
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POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Po izvolitvi delovnega predsedstva se delovni predsednik skupščini zahvali za izkazano
zaupanje in predlaga potrditev dnevnega reda skupščine.
Sklep: Skupščina z večino glasov članov društva z glasovalno pravico sprejme in potrdi
predlagan dnevni red skupščine.
Sklep: Skupščina z večino glasov članov društva z glasovalno pravico sprejme in potrdi
zapisnik skupščine za leto 2018.
Delovni predsednik skupščini razloži strukturo vodstva društva in jo obvesti o dveh
Odstopih članov UO in sicer sta odstopila: Bajc Matic in Žiga Rus. Poimensko in po
funkcijah navede ostale izvoljene člane UO in NO. Blagajničarka in računovodkinja je
ga. Joži Žitko.
POROČILO PREDSEDNIKA O DELU DRUŠTVA
SPLOŠNO
Sestanki UO: 13 rednih, 1 izredni. Vsi sestanki UO so bili sklepčni. Vsakega sestanka
UO se je udeležil vsaj en član NO.
Tek: za 37. tek po mejah KS Drenov Grič – Lesno Brdo so bila vsa dovoljenja
pravočasno pridobljena, čeprav smo bili v časovni stiski. Zahvaljuje se vsem sponzorjem
prireditve. Na letošnji tekaški prireditvi je bil dodan POHOD. Prireditve se je udeležilo
100 tekačič in tekačev v razmerju 1/3 odraslih : 2/3 otrok. Prihodki in odhodki teka so
bili uravnoteženi. Sponzorji prireditve so bili: Groplast, Mivšek, Stremplus, Debevec,
Metrel, Transport Rus, Plasal, Bajc, KS in Zavod IC. Na letošnji tekaški prireditvi smo
dodali pohod, na katerega so se domačini odlično odzvali. Pohod je posnet in si ga lahko
člani ogledajo na internetni strani društva. Predsednik se zahvaljuje avtorju posnetka g.
Stanetu Kržmancu.
SKLEPANJE POGODBE Z NK DREN VRHNIKA
Nogometna sekcija društva se je odcepila in kot taka ni bila več članica športnega
društva, zato je bilo treba narediti dogovor z novo nastalim NK Dren – Vrhnika. Bilo je
polno različnih stališč, tako da po dveh sestankih nismo dosegli še nobenega dogovora.
Primorani smo bili zadevo zaostriti: onemogočili smo dostop do garderob. Po tem
dogodku so se stališča zbližala. NK Dren-Vrhnika po dogovoru prispeva 3.000 €
uporabnine in pokriva stroške v višini 85 %: elektrika, voda... Pogodba je bila podpisana
v letošnjem letu, januarja za leti 2018 in 2019 z možnostjo podaljšanja. Predsenik ne vidi
razlogov za nesodelovanje v prihodnosti. Poudari, da je sedaj sodelovanje dobro.
Delovni predsednik skupščino seznani s tem, da bo razprava na poročila dovoljena šele
po podanih poročilih.
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LOKAL V ŠPORTNEM PARKU IN NAJMNIK LOKALA
Kmalu po lanskoletni skupščini so prihajala od g. Grudna, najemnika lokala, vprašanja
kaj bo z nogometom. Želel je novo obliko sodelovanja, medtem ko je bila še veljavna
najemna pogodba, sklenjena za nedoločen, ki je vključevala urejanje parka v celoti.
Najemnik parka le-tega že dalj časa ni več urejal skladno s pogodbo. G. Gruden je vsaj
dvakrat izjavil, da ga park ne zanima več, in da bo zaključil z delom v bifeju. Lokal bi
rad dal v podnajem g. Damjani, da si pripravlja drugo delo in tako naprej. Zaradi
omenjenih dejstev se je UO na svojem sestanku dne, 6. 8. 2019 odločil, da prekine
najemno pogodbo z g. Grudnom. Pri tem se je UO držal pogodbe, ki v VIII. točki navaja
trimesečni odpovedni rok kljub 24. členu zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih, kjer zakon določa, da odpovedni rok ne sme biti krajši od enega leta. Po izteku
trimesečnega odpovednega roka smo se poskušali dogovoriti o primopredaji. Na plano so
prišla dejstva, da varščina v višini 2000 € na račun društva ni bila nikoli nakazana, v
pogodbi pa piše, da je bila. G. Gruden pravi, da je varščino nadomestil z delom, ki ga je
opravil. Društvu je izdal račun za deset let nazaj. Predsednik pove, da k pogodbi ni bilo
priloženega aneksa s popisom del, ki bi upravičeval nenakazano varščino. Društvo je
prodalo g. Grudnu kosilnico, ki prav tako še ni bila plačana. G. Gruden ponovno navaja,
da je šlo za kompenzacijska dela, a brez aneksa. Vprašanje točilnega pulta v lokalu. Po
zapisnikih naj bi točilni pult od prejšnjega najemnika odkupilo društvo, vendar izrecno to
ni zapisano, zato smo se odločili, da točilni pult pripada g. Grudnu. Vztrajal je, da smo
odpoved izvedli nezakonito glede na 24. člen zgoraj omenjenega zakona, da smo mu
naredili poslovno škodo, in da je zaradi naše odpovedi njegova partnerka pristala na
zavodu za zaposlovanje. Glede na omenjeni zakon smo g. Grudnu poslali dopis, da naj
nadaljuje s svojo dejavnostjo. Ključe lokala je imel še vedno ON. Ker je g. Gruden stvari
začel zapletati, smo se dne 11.12.2018 dobili s pravnima zastopnikoma g. Zidanskim in
g. Razstresnom v poslovnih prostorih društva. Skupno je bil oblikovan dogovor/zapisnik,
ki pa ga g. Gruden in njegov zastopnik Zidanski nista hotela podpisati. Društvo je dobilo
en ključ poslovnega prostora, enega pa ima še vedno g. Gruden. Z naše strani smo želeli,
da pride do poravnave, in da bi se lokal čim prej odprl, da bi tako koristil svojemu
namenu. Tako se je UO na izrednem sestanku dne 21. dec 2018 odločil, da ponudimo g.
Grudnu 2.000 € nadomestila za izpad dohodka. Za so glasovali: B. Bizjak, B. Osredkar,
D. Čimžar, M. Bajc, R. Jesenko, proti pa: J. Jelovšek. Odsoten je bil Ž. Rus. Zato
predsednik
g.
Grudnu
dne
13.
januarja
2019
vroči
pripravljeno
PORAVNAVO/DOGOVOR - vročitev je osebna, katerega pa g. Gruden zavrne in ga ne
podpiše. Dne 17. januarja 2019 se dobimo na skupnem sestanku z novo izbranim
najemnikom g. Borkom. G. Gruden pravi, da proda vso gostinsko opremo za 9.000 €.
Na vprašanje, koliko bi hotel zgolj za šank, odgovori da 3.000 €. G. Gruden je govoril, da
njega ne zanima ali je oprema vredna tega denarja, ki ga zahteva ali ne, da to sploh ni
pomembno. Pomebno je to, da on prodaja BIZNIS. Na tem sestanku smo se razšli brez
dogovora. V nadaljevanju je g. Borko dejal, da je pripravljen odkupiti točilni pult za
3.000€. Društvo bi odkup g. Borka upoštevalo pri najemnini. Ko je po dogovoru z g.
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Borkom predsednik ponudil g. Grudnu odkup šanka za 3.000 € in 2.000 € nadomestila,
je g. Gruden rekel, da sedaj želi še 1.000 € za izpad dohodka. Na tako izsiljevanje nismo
pristali in smo se na 16. rednem sestanku UO 12.2.2019 odločili, da gremo v izvršbo in
sodno odpoved najemnega razmerja. Sklep o izvršbi je sodišče izdalo 5. marca 2019,
sklep o sodni odpovedi 20. junija 2019. Na oba sodna sklepa se je g. Gruden pritožil.
Vmes so bile sodne počitnice, jeseni pa je sodišče na podlagi ugovora nasprotne stranke
razveljavilo sklep o izpraznitvi poslovnih prostorov oseb in stvari v osmeh dneh. To je v
bistvu normalni proces dogodkov pred pravdo. V bistvu to pomeni, da je zadeva pred
pravdo, kjer se bo dokazovalo, kaj je res in kaj ni. Mi smo g. Grudnu 16.10.2019 poslali
dopis, da bi društvu dal soglasje za delo v lokalu. Predsednik prebere odgovor njegovega
zastopnika. Zanimivo v tem odgovoru je, da zastopnik ne omenja več: nezakonite
odpovedi po 24. členu zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, da smo mu
naredili poslovno škodo, da je Damjana na zavodu za zaposlovanje, da g. Gruden ni želel
predati ključev .
UO po vseh teh aktivnostih vztraja, da se primer reši in razreši s sodno odpovedjo. Kaj
konkretno pa bomo naredili z lokalom v kratkem? Mi imamo po najemni pogodbi, ki je
bila sklenjena z g. Grudnom, možnost vstopa v lokal, če se v njem dela škoda, in če se ne
vzdržuje. Nekaj bomo naredili, da se zadeva premakne z mrtve točke.
TEKOČA DELA V PARKU
V lanskem letu proti jeseni se je pokazala problematika zalivanja lokala s stoječo vodo.
Večkrat smo morali vodo prečrpavati, tudi s pomočjo gasilcev. Ob tej priložnosti se jim
zahvaljujem. Očitno je bilo treba nekaj storiti v zvezi s tem. Predsednik NO Pavel Oblak
pove, da so za športni park rezervirana določena sredstva, ki jih je potrebno izkoristiti,
zato začnemo razmišljati o prenovi asfaltne ploščadi. Odločitev sprejmemo 6.8.2018.
Izbran izvajalec za prvo fazo prenove je g. Japelj Jani. Do meseca decembra 2018 je
narejen izkop za povečanje ploščadi, odvodnjavanje in položitev cevi za elektriko ter
nasutje tampona. Nadaljevalo se je letos spomladi z vgradnjo kanalet ob dolžini lokala,
postavitvijo robnikov in vgradnjo grobe plasti asfalta, ki se je izravnala s staro, obstoječo.
Nadzornik del je bil g. Aleš Vojska, ki pa ni korektno opravil svojega dela. Kmalu po
skupščni se je pokazal tudi problem z umetno travo (UT), ki jo je polagalo podjetje FIT
sport. Delo že v začetku ni bilo pravilno izvedeno in trava je poležana. Garancije ni bilo
možno uveljavljati, ker prejšnje vodstvo društva ni imelo sklenjene pogodbe o
vzdrževanju. Kljub temu smo se z omenjenim podjetjem dogovorili za sanacijo UT v
višini 735 €. Praktičnega učinka pa tudi ta sanacija ni imela. Nadaljuje se dejavnost
balinarske sekcije. Tekmovali so in dosegli 5. mesto. Deluje teniška sekcija. Vsi člani
teniške sekcije plačujejo teniško članarino športnemu društvu Dren. Poročilo bo podal
vodja teniške sekcije g. J. Jelovšek. Med drugim so se izvajala tudi naslednja dela, ki se
delno naslanjajo tudi na letošnje leto: čiščenje snega na UT, urejanje in skrb za teniško
igrišče, barvanje ograje, ureditev garderob, postavitev rampe, servis toplotne črpalke,
praznjenje male čistilne naprave, obnova košev, košnja in rezanje žive meje, čiščenje
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odpadkov, nov električni priklop za črpalko za zalivanje nogometnega igrišča, obnovitev
klopi v parku, zarisanje črt za košarko, prenašanje golov in koša, odklepanje in
zaklepanje garderob, prižiganje in ugašanje luči za potrebe nogometašev, dokler nismo
sklenili dogovora, izdelava nove zunanje elektro omarice za prižiganje in ugašanje luči
(Friškovec, Remškar). Zahvaljujemo se podjetju DG 69 za pomoč z viličarjem, podjetju
Plasal za pomoč pri obnovi klopi in zahvala vsem, ki so pomagali pri teh delih in članom
UO za postorjena dela. Potrebno je pridobiti mlade, ki bodo pomagali pri delovanju in
življenu športnega društva.
POROČILO O DELU TENIŠKE SEKCIJE (g. Jani Jelovšek)
V lanskem letu smo se odločili, da konkretno obnovimo teniško igrišče. Odstranili smo
vse črte in ročno sfrezali celotno igrišče zaradi boljše sprejemljivosti novega nanosa
tenisita. Poravnali smo 3 tone grobega tenisita in 2 toni finega, nabavili 2 novi osnovni
črti, v letošnjem letu še 2 servisni, opravili namestitev črt, ročno in strojno valjanje, ter
solidno vzdrževanje igrišča. Letos smo zamenjali cev za zalivanje z ročnikom. Treba bi
bilo vzpostaviti colski ali celo 5/4 vodovodni priključek. Pesek smo zamenjali predvsem
zaradi pritožb sosedov na prašenje. Nov pesek je drugačne barve, predvsem se manj praši
v sušnem obdobju. Ob vzhodni strani igrišča so bile nameščene nove ponjave.
Uporabniki igrišča so bili s pripravo in vzdrževanjem igrišča zelo zadovoljni. V lanskem
letu se je vsa teniška članarina plačala društvu ali direktno na račun ali s pologom
računovodkinji. Prodanih je bilo 9 odraslih teniških kart, ena sponzorska, 13 otroških, vse
skupaj 22 prodanih teniških izkaznic. Zapletov ni bilo, rezervacije so potekale na tabli ali
preko mene. Kako bo v prihodnje, ne vem? Dela je veliko.
Dodatno naj povem, da sem, kot vodja teniške sekcije, praznil tudi koše na otroškem
igrišču, popravil blende, poruval travo, zamenjal pipe. Po več letih smo izpraznili malo
čistilna napravo, sodeloval sem pri servisiranju toplotne črpalke. Serviser je dejal, da
imamo srečo, da še deluje. Toplotna črpalka sedaj ogreva samo ob slabem vremenu in ne
stalno kakor je prej. Na ta način smo privarčevali pri elektriki in tudi temperature v
garderobi so sedaj znosne. Ponudim lahko tudi seznam članov teniške sekcije.
FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018 (ga. Joži Žitko)
Kratek povzetek finančnega poročila: prihodki 36.000 €, odhodki 21.700 €. V izkaz
poslovnega izida so vključeni tudi prihodki v znesku 7.623 € , ki še niso plačani in je za
terjatve izdana izvršba in popravki nepravilnosti iz preteklih let. Prihodki so bili
ustvarjeni predvsem iz naslova startnine za tek, najemnine za lokal, uporabe igrišča,
dvorane, prodaje kosilnice, ter iz naslova članarin, donacij in dohodnine v znesku 2.396 €
in 3.711 € iz občinskega proračuna. Stroški: komunalne storitve, elektrika ogrevanje,
zavarovalne premije, vzdrževanje objektov, internet, odvetniške in računovodske storitve,
stroški teka, vključena je bila tudi amortizacija v višini 6.200 €.
Stanje denarnih sredstev konec leta 2018 je bilo 11.106, 81 €, trenutno stanje pa je 12.
413, 57 €.
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Ob koncu leta društvo nima finančnih obveznosti. Pristopili smo k urejanju finančne in
računovodske dokumentacije iz preteklih let. Veliko stvari je bilo neurejenih in
neusklajenih. Gre za knjiženje in vodenje računov za obdobje 2014-2017, določeni računi
so bili knjiženi 2 krat, plačila niso bila pravilno izkazana, kar je imelo za posledico
nepravilne izkaze poslovnega izida in nepravilno stanje. Po razčiščevanju in uskladitvi z
dobavitelji smo stanja uskladili in sedaj odražajo dejansko in pravilno stanje. Iz naslova
teh uskladitev smo naredili popravek v računovodskih izakazih za leto 2018 v višini
1.717,18 €.
POROČILO NO ZA LETO 2018( ga. Berta Nada Metljak)
Pove sestavo NO, ki se je sestal 1.10.2019 zaradi pregleda letne dokumentacije in
letnega poročila za obdobje od 1.1 2018 do 31.12.2018. Iz letnega poročila je razvidno ,
da so prihodki, prikazani po slovenskih računovodskih standardih, znašali 37.752 €
odhodki pa 23.219 €. Razlika oziroma presežek prihodkov nad odhodki pa znaša 14.533
€. Kakor je povedala že računovodkinja, so med prihodke vštete tudi terjatve v višini
7.623 €. Zato so bile oblikovane rezervacije v tem enakem znesku. NO soglasno
ugotavlja, da letno poročilo izkazuje realno stanje poslovanja društva.
RAZPRAVA IN SPREJEM POROČIL
RAZPRAVA
Delovni predsednik odpira razpravo na podana poročila za leto 2018 in hkrati seznani
skupščino z načinom razpravljanja. K razpravi se prijavimo z dvigom rok, pri tem se
predstavimo. Razpravljajmo s spoštovanjem drug do drugega.
g. Janko Jelovšek: Pozitivno sem presenečen, da je društvo pričelo poslovati pregledno,
po pravilih in s potrebnimi evidencami. Pohvala zato, ker to ni več stvar dveh, treh
posameznikov. Samo taka pot, ki ste jo izbrali, je pravilna. Še enkrat pohvali, da smo
društvo spravili v okvire, v kakršnih bi moralo biti že zdavnaj.
g. Milan Veselinović: Zanima me, kdaj bo bife odprt. Bife je od vseh in ni od g. Grudna.
Verjetno ste vedeli, kakšna je pogodba. Iz poročil predsednika ne vidim športnih
rezultatov. Poročilo spominja na poročilo nekega obrtnika. Zahtevam boljše vzdrževanje
otroškega igrišča. Otroško igrišče naj vzdržuje še kdo drug in ne samo predsednik. Rad
bi, da športni park dobi nekega gospodarja, da se na otroščkem igrišču ne zbira mularija.
Odgovor predsednika: Citira statut, prvo točko. Ukvarjati smo se morali z nogometaši.
Potrošili smo veliko časa in energije, češ kaj se gremo, da itak ne bomo dobili nič.
Ignoranca z nasprotne strani. Zelo smo se namučili. Pripravljen je bil podpis pogodbe za
2.000 €. To ne pokrije niti stroškov nogometašev. Lokal: absolutno se zavedam, kdo je
postavljal lokal: vi in ne jaz. Ko sem prevzel mesto zastopnika, ga nisem prevzel zato,
ker imam preveč časa ali ker ne vem, kaj bi delal, ampak zato, ker sem uvidel, da športno
društvo, kakor si sam povedal, ne gre v smer interesa vseh krajanov in sekcij. Društvo je
šlo zgolj v smeri nogometa, razvoj ni šel v smereh, za katere ste društvo ustanovili, to me
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moti tudi osebno. Naš namen je obuditi sekcije, in da začnemo z delovanjem posameznih
sekcij, vendar se v dobrem letu žal ni dalo narediti več. Skoraj že eno leto se ukvarjamo
samo z lokalom. Direktno vprašanje za g. Grudna: zakaj ni tega, kar piše v zadnjem
odgovoru
njegovega odvetnika, bil pripravljen povedati takoj in sicer: da je
primopredaja bila de facto narejena, da ga delo več ne zanima, da se strinja s sporazumno
prekinitvijo pogodbe. Nismo imeli ključa, nismo imeli podpisanega sporazuma, dokler
nismo začeli zadevo peljati uradno. Zdaj je g. Gruden ploščo obrnil. Naš namen, moj
namen je, da društvo zaživi. Omenil sem že, da je potrebno pridobiti mlade. Sprašujem
vas, zakaj v društvu ni vaših otrok, zakaj jih ni bilo že pred menoj, zakaj ni naslednikov v
kulturnem društvu. Nasledniki so pri gasilskem društvu. Niti kulturno niti športno duštvo
ni skrbelo za podmladek. V enem letu narediti deset let zamujenega se pa žal ne da.
g. MilanVeslinović replicira: Zakaj nismo poiskali mediatorja za spor glede lokala? V
preteklosti smo na ta način že 2x reševali lokal. Zakaj na sodišče, na sodišču je takoj leto
dni? Še enkra bom poudaril, da je žalostno, da lokal propada. 2 krat sem bil mediator.
Odgovor predsednika: Prvič smo se sestali v decembru 2018 z zastopnikoma, ker smo
se želeli dogovoriti izvensodno. Ni šlo. Potem smo pripravili dogovor, ki ga g. Gruden ni
hotel podpisati. Tudi zadnji poskus, pred kratkim, je bil neuspešen. Sedaj je g. Gruden
obrnil ploščo. Vendar, kot sem rekel, v kratkem bomo šli v akcijo.
g. Iztok Gruden: Brane, ti kot trener nisi imel nič proti razvoju nogometa, da se
nogomet širi. Kaj pa smo delali, če ne v smeri razvoja podmladka v nogometu. Fantje, ne
glede na to, da se je vedno prikazovalo, da jih iz Drenovega Griča ni, so bili tudi iz
Drenovega Griča. Seveda enkrat več drugič manj. To je isto kot sedaj v teniški sekciji.
Ne razumem dobro, kdo ima teniško šolo ali Dren ali Klub »2002«, pa me niti ne zanima.
Koliko otrok je iz Drenovega Griča na tenisu. Pri nogometu smo skrbeli za podmladek,
ki je ostal v tem društvu. Zakaj pa je nogometna sekcija šla iz ŠD Dren, pa lahko najbolje
razloži član NO, ki je pred leti izjavil, da je ta nogomet preveč za to društvo, da bi se
preveč denarja prelivalo iz tam in tja, in da je najbolje, da nogometna sekcija izstopi iz
društva. Predlog, da nogometna sekcija izstopi iz društva, se ni rodil v nogometni sekciji,
marveč pri predsedniku NO. Glede lokala nisem obrnil plošče. Nekateri člani sedanjega
UO so bili člani tudi v prejšnjem. Sekcije se ustanavljajo že osem do deset let, pa se do
danes ni ustanovila nobena. Če pa je nova sekcija pohodniška z dvema pohodoma na leto,
pa (ali) je to to. V statutu piše, da je društvo ustanovljeno tudi za tekmovalni šport, da se
omogoča napredek in kup enih drugih stvari. Glede bifeja dodajam: jaz plošče nisem
obrnil, na lokal si pribil oglas, da se lokal zapira zaradi nujnih adaptacijskih del in
menjavo najemnika, in jaz sem s tistim dnem lokal zaprl in se nisem upiral, zato se ni
moja zgodba nič obrnila. To je bila osebna agonija proti meni. Člani UO ste na vrat na
nos hoteli dokazovati, da šank ni moj in ugotovili, da pa šank je morda moj. Oprema se
je popisala po sestanku z odvetnikoma. Za opremo sem želel 7.000 €. Novi najemnik mi
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je ponudil 3.000 €, od tega 500 € za šank. Za 500 € šanka ne dam, ga rajši odpeljem na
deponijo. S primopredajo smo po sestanku z odvetnikoma zakasnili 3 tedne, ne vem
natančno. Prav tako smo na tem sestanku določili, da se oprema popiše in takrat je Brane
dobil KLJUČ. Od takrat naprej ste hodili v lokal in prižigali luči. Naša stvar je bila, da se
odločimo glede šanka: ali ga odkupi društvo, ali ga odkupi nov najemnik ali bo šel ven.
Odgovor predsednika: Glede nogometašev: bil sem zraven in rade volje delal, nogomet
je prerasel društvo. Tukaj ni bilo več pogojev za sodelovanje. Odkar sem na Drenu, je
samo tek in nogomet, drugega ni bilo, delalo se je samo z nogometom.
Lokal: ko smo začeli s primopredajo, si nam ti dokazoval, da smo ti dali nezakonito
odpoved, ne glede na to, da si podpisal pogodbo s tromesečnim odpovednim rokom, in da
nas boš tožil za odškodnino, zaradi motenja posesti. Stvari za nazaj, kosilnica in drugo,
niso bile jasno napisane. Podpisati nisi želel ničesar.
g. Tomaž Jelovšek: Pohvalno jasno, kar se tiče sekcij. Prevzel ste društvo z našimi
problemi, mi smo ob nastopu dobili isto, morda še več problemov. Ukvarjali smo se s
prijavo gradbeni inšpektorici (Jani). V odboru je sedem ali šest članov, ali bo delal samo
eden. O sekcijah smo govorili več let, samo nogometna sekcija je delala. Glede lokala:
tudi mi smo bili takrat v popolnoma isti poziciji. Najemnika sta zahtevala 9.000 € za
opremo, če ne, bosta opremo odpeljala ven. Dosegel se je dogovor, da najemnikoma za
opremo 3.500 € plača društvo in 3.500 € nov najemnik.
Replika g. Janku Jelovšku: tudi mi smo naredili kakšno napako, vendar zato, da bi šle
stvari hitreje. Delali smo po najboljših močeh in v dobro društva.
Odgovor predsednika: Tomaž, ti veš, da sem ti po lanskoletni skupščini rekel, da toliko
kot je bilo narejenega, dolgo ne bo. Kar se tiče financ je Joži navedla zgolj dejstva.
g. Janko Jelovšek: Jaz vidim v vsakem društvu, če se dela na črno, kot v primeru
varščine, kosilnice, kompenzacije, totalno šlamastiko. Tako lahko delam v družini, ne
sme pa se delati tako v društvu, ker je javno.
g. Tomaž Jelovšek: Se strinjam. Nepravilni računovodski izkazi - za te zadeve obstajajo
zapisniki. Potrebno je upoštevati obseg dela. Mi smo vedno šparali za društvo.
g. Iztok Gruden: Ali je sedaj vse bp ?
g. Pavel Oblak: Izjavil sem, da je nogometna sekcija prerasla društvo, in da ni moglo
več funkcionirati tako kot je. V poslovnih poročilih za leta 2014, 2015, 2016 ni bilo
prikazane niti ene vadnine kljub 100 vadečih in to meni kot predsedniku NO ni bilo
sprejemljivo. Prav tako so starši spraševali, kje in kako ima društvo zavedene vadnine, ki
so se pobirale »na roke«. Kaj je bilo izredno sporno in nesramno? To, da NK Dren
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Vrhnika ni nastal zaradi mene, nastajal je za hrbtom UO in NO društva. Še na skupščini
2017 ni bilo niti besede, da se je že januarja 2017 ustanovil NK Dren Vrhnika. Še več, na
sami skupščini Drena je bilo prikazano, da sekcija dela normalno. Prikazani so bili samo
prihodki, ki so prišli od ZIC-a, o vadninah ni bilo ne duha ne sluha.
g. Jani Jelovšek: Podhranjenost teniške sekcije je bila grozna. Predvsem je bil v zelo
slabem stanju objekt – igrišče. Nogometaši so na druge uporabnike gledali grdo, drugi
uporabniki nismo mogli priti do nobene garderobe. Problemi so bili s ključi. Vsi otroci
NK Dren Vrhnika pa so tudi člani našega društva brez plačila članarine. Domači pa naj
plačujemo vse? Tomaž, in ti praviš, da si skrbel za vse. Odnos nogometašev do drugih
uporabnikov parka je bil zelo aroganten.
g.Milan Veselinović: Zakaj je bil bife tri leta zaprt?
g. Iztok Gruden: Kako se sedaj plačujejo vadnine?
Odgovor predsednika: Teniški igralci plačujejo članarino na račun društva. Vadnino
društvo ne pobira, ker izvaja teniško šolo naš sodelavec. Klub 2000 uporablja igrišče in
izvaja svojo dejavnost tako, kakor jo je že v vašem mandatu.
g. Aleš Vojska: Tenisa nisem igral veliko, nekajkrat pa sem ga. Igrišče je bilo dosti
zasedeno in ne bi bil rad v teniški sekciji. Predvsem s treningi je bilo zasedeno in se ni
dalo igrati. O tem mi je potožil tudi sin Tine.
SPREJEM POROČIL
Sklep: Skupščina z večino glasov članov društva z glasovalno pravico sprejme in potrdi
poročilo o delu društva za leto 2018.
Sklep: Skupščina z večino glasov članov društva z glasovalno pravico sprejme in potrdi
finančno poročilo za leto 2018.
Sklep: Skupščina z večino glasov članov društva z glasovalno pravico sprejme in potrdi
poročilo NO za leto 2018.
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OSNUTEK PROGRAMA ZA LETO 2019
Dokančanje prve faze asfaltne ploščadi
Servis igrišča z umetno travo
Prijava na razpis LPŠ
Postavitev koša in zaris košarkarskega igrišča
Priprava dokumentov na razpis fundacije za šport
Redno vzdrževanje športnega parka
Jesenski pohod
Tek
FINANČNI PLAN ZA LETO 2019
NK Dren Vrhnika
ZIC
Trženje umetne trave:
Piknik prostor:
Reklamni panoji v parku:

3.000 €
797, 92 €
1.020 €.
330 €
1.500 €

Predviden prihodek za leto: 6.500 €
ČLANARINA
Ne glede na to, da je statut društva v nekaterih členih oz. točkah v neskladju ali si celo
nasprotujoč, se statuta društva na tej skupščini ne spreminja ali popravlja, temveč se
sprejme naslednji sklep, vezan na članarino:
Sklep: skupščina z večino glasov članov društva z glasovalno pravico sprejme in potrdi
višino članarine za leto 2020, ki bo nespremenjena – 10 €.
Za leto 2019 je bila določena že na skupščini društva 2017 (glej zapisnik skupščine 2017)
in jo sedanja skupščina zgolj potrjuje.
RAZNO
g. Janko Jelovšek: Glede vzdrževanja ŠP zastavi vprašanje, zakaj se ne imenuje
gospodarja in se ga za delo nagradi. Moti ga slabše vzdrževano otroško igrišče. Podoba
ŠP bi bila tako še veliko boljša. Ne strinja se s tem, da bi bil gospodar parka najemnik
lokala.
Odgovor predsednika: Do sedaj smo člani UO delali po svojih najboljših močeh,
vključujoč tudi delo mladih. G. Grudna sem prosil, da pokosi tudi obrobje ŠP, ob meji z
g. Oblakom in drugje v ŠP, vendar zato g. Gruden ni imel posluha. Sporočam mu, da je
UO sprejel sklep, da se pokošena trava ne bo smela več odlagati v ŠP. O tem bo
ŠPORTNO DRUŠTVO “DREN”,

Matična št.: 5228204

Drenov Grič - Lesno Brdo
Drenov Grič 25

obveščen tudi NK Dren Vrhnika. Glede gospodarja naj povem, da se je UO dogovoril z
Jelovšek Janijem, ki bo delo gospodarja nastopil s 1. novembrom. 2019.
g. Iztok Gruden: Zanima me ali sem še član društva ali ne, glede na statut? Članarine
nisem plačal, niti nisem zavrnil plačila članarine. Predsednik mu pojasni, da je še član
društva, vendar brez glasovalne pravice, kar je bilo napisano tudi na vabilu letošnje
skupščine.
Na koncu skupščine se je predsednik zahvalil vsem prisotnim članom društva za
udeležbo in pošteno razpravo ter vse povabil na pripravljeno pogostitev.
Skupščina je bila zaključena ob 21. 25 uri.
Zapisnikar: Janez Jani Jelovšek

Overovatelja zapisnika : Berta Nada Metljak
Janko Jelovšek
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Delovni predsednik: Brane Bizjak

