
2. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE 2017 

Vir pri Domžalah, 2.6.2017 (ob 16:45) 

Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Bojan Osolin, Špela Orehek, Jože Skok, Jure 

Plaskan, Lan Turek, Bor Turek 

Dnevni red:  

1. Najemna pogodba in souporabniki prostorov 

2. Finance za leto 2017 

3. Dosedanje delo v letu 2017 in vodenje društva v prihodnosti 

4. Načrt in aktivnosti tekmovanj v drugi polovici leta 2017 

5. Poročila mentorjev o zaključku šol in treningov  

6. Ideje in predlogi glede dela z mladimi 

7. Poročilo iz občnega zbora ŠZS 

8. Razno 

 

ZAPISNIK 

 

1.) Najemna pogodba in souporabniki prostorov 

Predsednik Boštjan Grošelj je predstavil pogodbo o najemu sedanjega prostora nad 

baliniščem, ki je usklajena z Zavodom za šport. Bojan Osolin je opozoril na ceno 

najema, ki je določena kot fiksna cena plus stroški (48 eur na mesec + stroški). 

Pojavila so se ugibanja glede stroškov ogrevanja, ki znajo biti visoki. Prej smo bili 

dogovorjeni za pavšalno ceno, kar bi bilo smiselno tudi sedaj. Vprašljive so tudi 

nekatere druge točke glede plačevanja najemnine. Boštjan Grošelj je predstavil tudi 

neuradno informacijo o tem, kdo bo uporabnik v sosednjih prostorih. Ko bo to uradno 

potrjeno, bodo stekla pogajanja vseh treh strani glede pogojev uporabe.  

SKLEP: Boštjan Grošelj in Bojan Osolin se bosta zmenila za ponoven sestanek 

z direktorjem Zavoda za šport Urošem Križaničem.  

 

2.) Finance za leto 2017 

Proračun društva iz občinskih sredstev za leto 2017 znaša 4.941,80 eur (Pogodba o 

sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v letu 2017), ki jih bomo razumno in 

pravično razdelili kot vsako leto. Povečal se je interes za udeležbo na tekmovanjih in 

treningih pri mladih, kar bomo v okviru finančnih zmožnosti podprli. Za prvo polovico 

leta se je nabralo nekaj stroškov, ki so jih člani založili.  

 



3.) Dosedanje delo v letu 2017 in vodenje društva v prihodnosti 

Jože Skok je povzel delovanje društva v ljubljanski ligi z udeležbo mladih igralcev, 

kar se je izkazalo kot zelo pozitivna izkušnja. Vključevanje mladih v članske ekipe se 

bo prakticiralo tudi v prihodnosti. Jože Skok je poročal tudi o izvedbi prvenstva 

društev upokojencev Gorenjske, ki je potekalo v tehnični izvedbi ŠD Domžale. Vsi 

člani UO so povzeli izvedbo Memoriala Vida Vavpetiča, ki je bila ocenjena kot 

uspešna. Dosedanje delo UO je bilo ocenjeno kot uspešno, saj je Boštjan Grošelj 

pohvalil usklajeno delo članov. Bojan Osolin se je javil za gospodarja društvene sobe 

in vse aktivnosti, ki so povezane s tem, vendar pa bomo bolj natančno o vlogah in 

funkcijah članov UO odločali na naslednjem posvetu.  

 

4.) Načrt aktivnosti in tekmovanj v drugi polovici leta 2017  

Lan Turek in Boštjan Grošelj sta predstavila načrt izvedbe poletnih taborov, trenutno 

je oblikovana ena skupina, oblikuje pa se tudi druga in potencialno tretja skupina. 

Izvedba bo enaka kot v lanskem letu, saj so bile podane pozitivne izkušnje s strani 

udeleženih in staršev. Jeseni je na sporedu druga moška liga (preimenovana iz prve 

moške lige), ki je vsako leto bolj problematična z vidika vodenja ekipe in 

razpoložljivosti igralcev. Člani UO so pohvalili delo kapetana Francija Koširja iz 

lanskega leta. Glede igralske zasedbe in vključevanja tujcev se bo odločalo na 

naslednjem posvetu. 

 

5.) Poročila mentorjev o zaključku šol in treningov  

 

Špela Orehek in Jure Plaskan sta vodila nadaljevalno šahovsko šolo, Bojan Osolin 

pa začetno šahovsko šolo. Bor Turek je poročal o izvajanju krožka na OŠ Venclja 

Perka ter sodelovanju s Srednjo šolo Domžale, kjer je bil izveden turnir. Bojan Osolin 

je poročal o delovanju krožka na OŠ Preserje pri Radomljah in začetno šahovsko 

šolo. Lan Turek je poročal o kadetski ligi, kjer so mladinci dosegli odlično 5. mesto. 

Jure Plaskan in Bojan Osolin sta izrazila pripravljenost za izvedbo tudi v naslednjem 

šolskem letu, Bor Turek pa še ni potrdil sodelovanja zaradi službenih nejasnosti. 

 

6.) Ideje in predlogi glede dela z mladimi 

Špela Orehek in Jure Plaskan sta podala predlog za delo z mladimi, saj vidita velik 

potencial v določenih mladincih. Podala sta tudi konkreten predlog. Člani UO so 

diskutirali o predlogu in ga soglasno sprejeli. Mentorji (ki so člani UO) so identificirali 

seznam perspektivnih mladincev. Vsem staršem mladincev bo poslana ponudba za 

individualne treninge, perspektivnejšim mladincem pa bodo ponujena finančna 

podpora s strani društva. 

SKLEP: Člani UO so sprejeli dodatno podporo perspektivnim mladincem. Špela 

Orehek pripravi pisni predlog ponudbe (dodan v prilogi). 



7.) Poročilo iz občnega zbora ŠZS 

Jože Skok je poročal o dogajanju na Občnem zboru Šahovske zveze Slovenije in 

člane UO seznanil s perečimi težavami delovanja ŠZS. Na ŠZS se v zadnjem času 

ukvarjajo s kadrovskimi težavami, prišlo je do menjave sekretarja in so med 

vodstvom neporavnani računi. Člani UO se Jožetu zahvaljujejo za udeležbo in 

zastopanje ŠD Domžale na občnem zboru.  

 

8.) Razno 

Bojan Osolin in Špela Orehek sta predlagala klubski piknik, v enaki izvedbi kot lani. 

Možni termini so prvi in drugi vikend v septembru, kot bolj zaželjena možnost je 

2.9.2017, lokacija pa Sahara bar na Viru. Bojana Osolina se zadolži za usklajevanje z 

Mirkom Čokanom o izvedbi. Podrobnosti bodo dorečene na naslednjem posvetu ali 

korespondenčno.  

SKLEP: Bojan Osolin se o izvedbi klubskega piknika dogovori z Mirkom 

Čokanom. 

 

 

Posvet se je zaključil ob 19:00. 

Zapisala: Špela Orehek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 

Na seji upravnega odbora dne 2.6.2017 so člani sprejeli naslednji predlog finančne 

podpore mladim perspektivnim članom: 

- izmenjujoče plačilo individualnih treningov v sodelovanju s starši po principu: 

en trening krijejo starši, naslednji trening krije društvo (in tako naprej) 

- cena treninga je 20€ za 120 min, treningi potekajo redno 1x tedensko 

- udeleženec ima pravico do izbora trenerja (Bojan Osolin, Špela Orehek, Jure 

Plaskan, Lan Turek), v skrajnem primeru tudi zunanjega trenerja (po dogovoru 

z društvom) 

- začetno obdobje, za katerega predlog velja, je julij-avgust 2017, možno je 

podaljšanje predloga v kolikor bodo finančne možnosti to dopuščale. 

Kriteriji izbora perspektivnih mladincev so: 

- uvrstitev med najboljših pet na mladinskem državnem prvenstvu v svoji 

kategoriji (šteje se tekoče leto in eno leto nazaj) 

- subjektivna presoja članov UO. 

Po teh kriterijih so v trenutni izbor prišli naslednji igralci: 

- Rudi Olenik Čampa: 4. mesto na mladinskem DP 2017 (U10) 

- Kaja Grošelj: 4. mesto na mladinskem DP 2017 (U16) 

- Jerneja Grošelj: 5. mesto na mladinskem DP 2017 (U10) 

- Jure Uštar: 3. mesto na mladinskem DP 2016 (U8) 

- Erik Hiti: 5. mesto na mladinskem DP 2016 (U12) 


