1. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE 2017
Domžale, 13.3.2017 (ob 19.00)
Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Bojan Osolin, Špela Orehek, Jože Skok, Lan Turek,
Jure Plaskan, Bor Turek
Dnevni red:

1. Plačilo članarine za 2017
2. Turnir ob prazniku občine Domžale
3. Zaključni račun za leto 2016 (bilanca)
4. Priprava na I. žensko ligo 2017
5. Mentorji
6. Sodelovanje na dogodku Praznujmo skupaj
7. Poročilo z mladinskega DP 2017 in predlog udeležbe tekmovanj v 2017
8. Društvena soba in odločitev glede nadaljevanja pogodbe
9. Razno

ZAPISNIK
1.) Plačilo članarine 2017
Ker je društvo s sredstvi trenutno na ničli, je predsednik društva Boštjan Grošelj
pozval k čimprejšnjemu plačilu članarine za leto 2017 najbolj aktivnih članov, da bo
olajšano poslovanje društva dokler ne dobimo proračunskih sredstev. Še vedno velja
ugodnost, da pri (prvem) plačilu članarine člani dobijo društveno majico, tisti, ki jo že
imajo pa dodatno lahko dobijo novo majico za 5 eur, ostali simpatizerji in podporniki
društva pa za 10 eur. Članarino pobira blagajnik Bojan Osolin, ki ima pooblastilo tudi
za poslovanje s kartico (Bojan preveri, kako je s kartico, ki jo bo uporabljal za polog
vplačanih članarin).
SKLEP: Na vsakem društvenem dogodku prosimo člane za plačilo članarine.

2.) Turnir ob prazniku občine Domžale
Člani UO so imeli (korespondenčno) deljena mnenja glede izvedbe memoriala Vida
Vavpetiča (dilema ekipni ali posamični turnir). Bojan, ki je bil pobudnik ideje za ekipni
turnir, je od ideje odstopil, torej se upošteva alternativno možnost. Naslednja dilema
je bila izbira datuma in ure začetka turnirja in ostale podrobnosti turnirja.

SKLEP: Turnir ob prazniku občine Domžale in hkrati I. memorial Vida Vavpetiča
bo izveden 22. aprila 2017 ob 9. uri v prostorih KS Vir. Za razpis turnirja in
razdelitev nagrad sta odgovorna Boštjan in Špela, Jože pa je zadolžen za stik z
Videtovimi domačimi za uvodno slovesnost ob odprtju turnirja.
3.) Zaključni račun za leto 2016 (bilanca)
Predsednik društva Boštjan Grošelj je člane seznanil, da bilanca za preteklo leto še
ni pripravljena. Člani UO so se dogovorili, da se mu postavi notranji rok za
posredovanje poročila v pregled članom UO.
SKLEP: Člani UO so predsednika društva zadolžili, da čim prej oziroma do
24.3.2017 pripravi zaključno bilanco za leto 2016, saj je rok oddaje poročila
31.3.2017.

4.) Priprava na I. žensko ligo
Predsednik je člane UO seznanil s potekom in aktivnostmi na področju izvedbe I.
ženske lige 2017, ki bo v prvem vikendu potekala v Domžalah. Člani UO so sprejeli
predlog postave za igranje, in sicer: 1. vikend – Špela, Petra, Vilma in 2. vikend
(Murska Sobota) – Špela, Petra, Kaja. Špela je opozorila, da se bo ekipa, glede na
ostale objavljene postave, letos borila za obstanek v ligi. Na otvoritev bo vabljen
direktor Zavoda za Šport gospod Uroš Križanič, za kontakt z njim je zadolžen Boštjan
Grošelj. Ob otvoritvi tekmovanja bomo poskrbeli za himno, zvočnike v ta namen
zagotovita Boštjan oziroma Špela.

5.) Mentorji
Predsednik je izpostavil problem trenerskih licenc nekaterih (bodočih) mentorjev, zato
se bo ob priliki na trenerski seminar poslalo vse tiste mentorje, ki licence še nimajo.
Špela je ostale člane UO seznanila, da do nadaljnjega prekinja delo z mladinci zaradi
osebnih razlogov, njeno delo bo prevzel Jure Plaskan. Z naslednjim šolskim letom je
za mentorstvo zainteresirana Tina Bukovec, sicer članica ŠK Ljubljana, vendar živi v
Domžalah in je pripravljena za delo z mladimi (pogoj: 12 eur bruto za 45 min). Po
dogovoru z ostalimi mentorji na osnovnih šolah na območju občine Domžale je bilo
ugotovljeno, da bi bil krožek dobrodošla aktivnost na OŠ Domžale in OŠ Dob, v
bližnji okolici pa tudi OŠ Moravče in področje Kamnika. Špela je predlagala, da se ji
delo po dogovoru s posameznimi šolami omogoči pod pogojem, da otroke, ki bodo
kazali zanimanje in nadarjenost, pripelje v naše društvo. Člani UO so se s tem
predlogom strinjali. Prav tako pa je Bojan izrazil mnenje, da je pripravnica v trenutni
obliki nesmiselna, zato se bo z novim šolskim letom premislilo o njeni izvedbi
(oziroma obliki izvedbe). Zato je smiselna ideja, da začnemo pokrivati šolski šah v
čim večji meri, mala šahovska šola pa bi bila od 7./8. leta naprej.

SKLEP: Mentorstvo na krožkih na OŠ Domžale in OŠ Dob se ponudi Tini
Bukovec pod pogojem, da nadarjene otroke pripelje oziroma včlani v Šahovsko
društvo Domžale.

6.) Sodelovanje na dogodku Praznujmo skupaj
Na dogodku Praznujmo skupaj bo organizirana šahovska aktivnost, kjer sta
sodelovanje že ponudila Jože Skok in Robert Volčanšek. Ob tej priliki smo se
spomnili tudi na šahovsko dejavnost v Central kafe v Domžalah, kjer je lastnik
zainteresiran za šah.

7.) Poročilo z mladinskega DP 2017 in predlog udeležbe tekmovanj v 2017
Špela je kot spremljevalka na kratko predstavila dogajanje na mladinskem DP 2017,
ki je nedavno potekalo na Ptuju. Izmed vidnejših uvrstitev smo osvojili dva četrta in
eno peto mesto. Mladinci so bili zagreti za analize in priprave, vzdušje pa je bilo
odlično. Špela je izpostavila, da mora biti naslednjič mentor oziroma spremljevalec v
svoji sobi, zaradi nemira okoli priprav in analiz, s čimer se je strinjal tudi Lan. S strani
predsednika Boštjana je padla ideja o finančni pomoči oziroma društveni podpori za
najobetavnejše mlade šahiste (npr. Olenik Čampa Rudi), za katero pa člani UO še
niso sprejeli končne odločitve.
SKLEP: Mentor oziroma spremljevalec otrok na tekmovanjih ima v prihodnje
zagotovljeno enoposteljno sobo.
8.) Društvena soba in odločitev glede nadaljevanja pogodbe
Člani UO, ki uporabljajo društveno sobo, so se pritožili nad vzdrževanjem prostora in
redom (smrad po cigaretih, nered). Bojan je podal idejo o možni predelavi prostora v
dve sobi, tako se pridobi dodaten prostor za katerokoli drugo športno društvo, s tem
pa se našemu društvu zmanjša kvadratura (in s tem cena najemnine), saj smo
mnenja, da tako velikega prostora ne potrebujemo, ker ga ne uporabljamo zadosti,
da bi se redna cena najemnine splačala. V kolikor bo predlog sprejet, ostanemo v teh
prostorih, v kolikor pa predlog ne bo sprejet, pa o končni odločitvi odločamo na
naslednjem posvetu.
SKLEP: Pripravi se predlog o predelavi prostora za direktorja Zavoda za šport.
9.) Razno
Glede čiščenja prostorov smo se dogovorili, da Bojan poskrbi za nakup čistil in
opreme. Na prejšnjem sestanku je bila ideja o ločenih WC-jih za moške in ženske,
vendar smo sedaj to idejo opustili in sprejeli alternativo, da ostaja en WC, s
spoštovanjem moških do žensk (z napisom: Tukaj moški spoštujejo ženske in

sedijo!), tako bo tudi dlje časa čisto. Za normalno vzdrževanje prostora bi bilo
potrebno 1x mesečno generalno čiščenje – glede tega se posvetujemo z Zavodom ali
iščemo privatno možnost izvedbe.
SKLEP: Bojan je zadolžen za nakup čistil in opreme, za generalno čiščenje se
posvetuje z direktorjem Zavoda za šport oziroma išče nadaljnje privatne
možnosti čiščenja.
Glede igranja tujcev v letošnji II. moški ligi je Burak Firat postavil pogoj 250 eur na en
vikend igranja (3 partije). Ker bo kmalu uradno postal velemojster, so se pojavila
vprašanja glede licenciranja tujcev. Na ŠZS bodo kmalu menjave na vodilnih mestih,
zato je potrebno čimprej vprašati trenutno sekretarko Ano Srebrnič. ŠZS je ponudila
možnost odprtja licenc več igralcem do konca marca, zato smo se soglasno odločili,
da aktivnim članom odpremo licenco vnaprej.
SKLEP: Boštjan je zadolžen za zadeve v zvezi z licenciranjem tujcev za letošnje
leto povprašati na ŠZS in odpreti tekmovalne licence vsem aktivnim članom.
Društvo še vedno ni izdalo publikacije ob 70. letnici delovanja društva. Tega projekta
se bomo ponovno lotili, zato bo Jože poslal e-pošto članom UO, da se osveži naloge
in zadolžitve posameznikov. Boštjan se je ponudil, da v ta namen prosi podjetje 2pi
za sponzorsko donacijo.
SKLEP: Jože ponovno pošlje e-mail v zvezi z nastajanjem publikacije ter člane
seznani s stanjem projekta. Boštjan pripravi prošnjo za sponzorsko donacijo
podjetja 2pi v namen izdaje publikacije ob 70. letnici delovanja društva.
Soglasno je bilo sprejeto, da se igralcem na Ljubljanski ligi krijejo prevozni stroški po
minimalni tarifi, in sicer tistemu, ki je ekipo peljal na gostovanje.
SKLEP: Prevoznikom ekipe v ljubljanski ligi se krijejo prevozni stroški po
minimalni tarifi.
Predsednik je izrazil, da bi ob ustrezni podpori lahko društvo in trenutni prostor bolj
zaživel, za to pa potrebujemo osebo, ki bi bila pripravljena odpirati in zaklepati
prostor. Izmed članov UO se za to funkcijo ni javil nihče, zavedamo pa se, da bo tako
osebo težko pridobiti.

Seja se je zaključila ob 22:30.
Zapisala: Špela Orehek

