1. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE V
LETU 2018
Domžale, 1. 2. 2018 (ob 19:00)
Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Špela Orehek, Jože Skok, Lan Turek, Bor Turek,
Jure Plaskan , Bojan Osolin (pridružil ob 19:10)
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Državno prvenstvo za člane v pospešenem in hitropoteznem šahu 2018
Turnir ob prazniku občine Domžale - 2. Memorial Vida Vavpetiča
Izobraževalni program 2017/18 – vmesna poročila mentorjev
Sponzorstvo
Urejanje klubskih prostorov
Finančno stanje in dokumentacija za leto 2017 ter financiranje za leto 2018
Brošura, zgibanka in založniški razpis
Ostalo

ZAPISNIK

1.) Državno prvenstvo za člane v pospešenem in hitropoteznem šahu 2018

V vikendu med 9. in 11. februarja se bo na Otočcu odvijalo državno člansko
prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu, kamor bi društvo lahko poslalo
tekmovalne ekipe. Zaenkrat se oblikuje žensko ekipo v postavi Špela Orehek in Petra
Grošelj, razmisli pa se tudi o opciji mladinske ekipe v postavi Kaja Grošelj in Jerneja
Grošelj zaradi priprav na standardno mladinsko državno prvenstvo. Vsem članom se
pošlje tudi povabilo za posamična prvenstva, nato pa se oblikuje končni seznam za
prijavo (do 6. 2. 2018).

2.) Turnir ob prazniku občine Domžale - 2. Memorial Vida Vavpetiča
Izvedba turnirja je vezana na mesec april v skladu s praznovanjem občine Domžale.
Možni datumi izvedbe so 7./8. ali 14./15. april. Izbran termin je 14. ali 15. april,
odvisno od zasedenosti dvorane KS Vir. Za rezervacijo dvorane se zadolži Boštjana
Grošlja. Razpis se prilagodi glede na lansko leto, za kar sta zadolžena Boštjan
Grošelj in Špela Orehek.
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3.) Izobraževalni program 2017/18 – vmesna poročila mentorjev
Lan Turek je predstavil potek dela v svojih šahovskih šolah in podal poročilo o
napredku svojih varovancev. Zaradi navala učencev se je torkova skupina razdelila
na dva dela. Izmed teh ima s tremi učenkami tudi individualne treninge. Nato je Jure
Plaskan poročal o delu z mladinci v nadaljevalni skupini, podrobno predstavil
napredek in pomanjkljivosti po posameznikih ter okvirna pričakovanja za uvrstitev na
prihajajočem mladinskem DP.
4.) Sponzorstvo
Glede ponudbe sponzorstva podjetja Dirs so nekateri člani izrazili pomisleke za
sodelovanje. Začela se je razprava o primernosti sponzorstva na tak način, na koncu
razprave pa so člani UO enotno sprejeli odločitev, da dane ponudbe za sponzorstvo
ne sprejmemo. Druga opcija za sponzorstvo društva je sodelovanje z Dušanom
Borštarjem. Za sestanek z njim se dogovori Bojan Osolin, na sestanku pa mora biti
prisoten tudi Boštjan Grošelj kot predsednik.
SKLEP: Za sestanek s članom društva Dušanom Borštarjem se za
koordinatorja določi Bojana Osolina, ki izvede organizacijo srečanja.
5.) Urejanje klubskih prostorov
Še vedno ostaja problem čiščenja klubske šahovske sobe, ker ni čistilke. Za sprotno
površinsko čiščenje se je javil član Jože Skok, za kar smo mu ostali člani UO zelo
hvaležni. Za nakup potrošnega materiala (WC papir) skrbi Boštjan Grošelj, ki ima
društveno bančno kartico, opremo in material pa lahko kupujejo tudi ostali člani UO (z
originalnim računom, da kasneje sredstva dobijo povrnjena). Rešilo se je tudi
vprašanje ključev, saj smo našli ustrezen ključ, ki zaklepa klubsko sobo (zaradi
varovanja opreme). Za razmnoževanje ključa se določi Boštjana Grošlja, ki poskrbi
za izvod treh dodatnih ključev. Naredil se je tudi plan za razporeditev opreme (ure,
šahovnice in šahi), ureditev polic za pokale ter obešalnikov. Prioritetno se morajo
urediti obešalniki, nato pa prostor za shranjevanje opreme. Bojana Osolina se zadolži
za nakup in montažo obešalnikov.
6.) Finančno stanje in dokumentacija za leto 2017 ter financiranje za leto 2018
Predsednik Boštjan Grošelj je predstavil zaključne poračune za leto 2017. Ostal je še
poračun za povračilo potnih stroškov I. moške lige zahod. Predlog je, da se potne
stroške povrne tistim igralcem, ki v ligi odigrajo več kot polovico partij (to pomeni 5 ali
več). Predlog je bil soglasno sprejet in velja do preklica (velja tudi za preteklo leto
2017). Ostalo je še izplačilo koordinatorja za I. moško ligo (Franci Košir), soglasno je
bil sprejet predlog, da je znesek izplačila v višini 50 eur.
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SKLEP: Predlog o izplačilu potnih stroškov igralcem I. moške lige zahod, ki
igrajo več kot polovico partij, se sprejme. Določi se tudi višino nagrade za
koordinatorja, ki znaša 50 eur.
Boštjan Grošelj je predstavil stanje glede prijave na razpis financiranja za leto 2018 in
oddajanja zaključnih poročil za leto 2017, kjer bo potreboval pomoč. Člani UO so pri
tem ponudili pomoč, pogoj predsedniku pa je, da se vso dokumentacijo odda
pravočasno. Nato je predsednik predstavil še nov princip vrednotenja razpisa za
sofinanciranje za leto 2018, na kar se bomo morali v prihodnosti morda prilagoditi.
7.) Brošura, zgibanka in založniški razpis
Jože Skok je predstavil potek izdaje zbornika ob 70. letnici šaha na Domžalskem.
Večina vsebine je pripravljene, manjka še nekaj točk. Za rubriko Izobraževanje
mladih šahistov ŠD Domžale se zadolži Špelo Orehek (skupaj z Lanom Turkom).
Glede izida zbornika se najprej obrne na Dušana Borštarja, potem pa se glede na
situacijo odloči naprej. Predvidena naklada je zaenkrat 100 izvodov, kar je vezano
tudi na stroške. Boštjan Grošelj je predstavil založniški razpis občine Domžale,
vendar razpisnim pogojem ne ustrezamo.

8.) Ostalo
Volčanšek Robert je predlagal, da bi se društvo prijavilo v sistem dohodnine. Z
Boštjanom Grošljem bosta zadevo letos uredila, kar pomeni, da bo ta možnost veljala
od naslednjega leta dalje.

Seja se je zaključila ob 21:20.
Zapisala: Špela Orehek
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