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2. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE V 

LETU 2018 

Domžale, 19. 6. 2018 (ob 19:15) 

Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Špela Orehek, Jože Skok, Lan Turek, Bor Turek, 

Jure Plaskan , Bojan Osolin  

Dnevni red:  

1. Sponzorstvo 

2. Iskanje novega predsednika 

3. Izobraževalni program 2017/18 – končna poročila mentorjev  

4. Izobraževalni program 2018/2019 

5. Refleksija turnirja ob prazniku Občine Domžale in 2. memorialnega turnirja 

Vida Vavpetiča 

6. Urejanje klubskih prostorov  

7. Promocija šaha 

8. GDPR in upravljanje z osebnimi podatki  

9. Financiranje v letu 2018 

10. Poletni šahovski tabor 2018 

11. I. članska liga zahod 2018 

12. Razno  

 

ZAPISNIK 

 

1.) Sponzorstvo 

Predsednik Boštjan Grošelj je članom UO predstavil vlogo za sponzorstvo s 

podjetjem Tajfun. Člani UO so podali nekaj popravkov, s katerimi se je vloga 

uskladila, predsednik Boštjan Grošelj je zadolžen za pripravo vloge za oddajo. V 

kratkem naj bi prišlo do podpisa pogodbe, sredstva pa bodo nakazana predvidoma 

septembra oziroma oktobra. Glede porabe sponzorskih sredstev bodo člani UO 

odločali na naslednji seji.  

 

2.) Iskanje novega predsednika 

Predsednik društva Boštjan Grošelj je predstavil svojo osebno situacijo glede 

predsednikovanja društva in bo na jesenskem občnem zboru nepreklicno podal svoj 

odstop, v kolikor se bo našel nov kandidat. Člani UO so izrazili pripravljenost za še 

večjo podporo pri vodenju društva, Špela Orehek pa se je javila za prevzem 

določenih tajniških in administrativnih del, kar bi močno razbremenilo delo 

predsednika (od oktobra oziroma novembra dalje). 
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3.) Izobraževalni program 2017/18 – končna 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 po štiri učence, v petkovi najmlajši skupini pa je pet učencev. Poimensko 

je predstavil svoja opažanja glede znanja in napredka. Izpostavil je Viktorijo 

Vugrinec, v katero bi bilo dobro vlagati. Nato je Jure Plaskan poročal o delu z 

mladinci v nadaljevalni skupini, podrobno predstavil napredek in pomanjkljivosti po 

posameznikih. Situacijo na svojih krožkih je opisal tudi mentor Bor Turek, izpostavil je 

dva posameznika iz prvega razreda, ki tudi kažeta potencial.  

 

4.) Izobraževalni program 2018/2019 

Predsednik Boštjan Grošelj je mentorje povprašal o terminih za naslednje šolsko leto. 

Zunanja izvajalka Tina Lenič gre jeseni na porodniški dopust, zato bo treba najti 

nadomestnega mentorja za krožek na OŠ Dob in OŠ Preserje pri Radomljah. Špela 

Orehek je izrazila pripravljenost za nadomeščanje oziroma vodenje šol, če bo to 

potrebno. Mentorji Špela, Jure in Lan so zadolženi za postavitev skupin glede na 

znanje otrok, nato pa se bodo usklajevali termini. Bolj podrobno bodo dogovori s 

starši stekli na jesenskem pikniku, ko bodo znani šolski urniki in primarne obveznosti 

mentorjev. 

 

5.) Refleksija turnirja ob prazniku Občine Domžale in 2. memorialnega turnirja 

Vida Vavpetiča 

Glede na letošnjo situacijo s prostorno stisko bo treba za naslednje leto uvesti 

obvezne predprijave in omejiti število prijav (na 60 oziroma 80) ter zagotoviti 

zadostno število miz. Prav tako moramo biti organizaciji in načrtovanju dogodka 

moramo bolj previdni, ker se časovno letos ni dobro izšlo zaradi kasnejše 

zasedenosti dvorane. Stroškovna ocena turnirja je pozitivna. Odzivi na turnir so bili 

prav tako pozitivni, zato naslednje leto pričakujemo podobno udeležbo.  

 

6.) Urejanje klubskih prostorov  

Jože Skok je povzel situacijo glede čiščenja klubskih prostorov, za katerega se je 

prostovoljno javil. Prostori so sedaj vzdrževani in sproti očiščeni, za kar se mu UO 

lepo zahvaljuje. 

 

7.) Promocija šaha 

Predsednik Boštjan Grošelj je povzel dve nedavni aktivnosti glede promocije šaha z 

vrtnim šahom. Jože Skok je povedal, da je 20. julij svetovni dan šaha in predlagal 

dogodek (primerni prostor bi bila domžalska tržnica), vendar zaradi dopustov 

organizacija dogodka ni dokončno potrjena. 
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8.) GDPR in upravljanje z osebnimi podatki 

Predsednik društva Boštjan Grošelj je na kratko predstavil del nove uredbe o osebnih 

podatkih, ki se tiče tudi društva. Špela Orehek se je javila za pripravo pravilnika o 

ravnanju z osebnimi podatki. Bojan Osolin je ob tem opozoril glede prijavnic in 

podpisov glede skupinskega prevoza otrok. Člani UO so se strinjali, da se to področje 

uredi do septembra skupaj s prijavnicami za šahovsko šolo, kamor bomo vključili tudi 

določila o varstvu osebnih podatkov in razbremenitvi materialne odgovornosti 

voznikov mentorjev pri prevozu otrok.  

SKLEP: UO za pripravo Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in predloga 

prijavnice za šahovsko šolo zadolži Špelo Orehek. 

 

9.) Financiranje v letu 2018 

Predsednik Boštjan Grošelj je člane UO obvestil, da je nastala težava pri 

nakazovanju občinskih pogodbenih sredstev za tekoče leto, saj društvo nima 

poravnanih tekočih obveznosti do Zavoda za šport, česar prej nismo vedeli. Prav 

tako moramo v naslednjem šolskem letu javno objaviti cene za uporabnike, to 

pomeni prispevek za šahovsko šolo, tabor in ostale aktivnosti. Za poravnavo je v 

najkrajšem možnem času zadolžen Boštjan Grošelj, postavitev in usklajevanje cen za 

uporabnike se prestavi na naslednjo sejo UO (predvidoma konec avgusta). 

 

10.) Poletni šahovski tabor 2018 

Trenutno so razpisani trije termini pod vodstvom Lana Turka. Drugi termin je polno 

zaseden, na prvem terminu je še nekaj prostora, medtem ko je tretji termin še odprt 

in ni jasno, ali bo izveden (zaenkrat še ni dovolj prijav). Lan je izpostavil nizko 

postavko za plačilo tabora glede na večjo odgovornost, s čimer so se strinjali tudi 

ostali člani UO. Lan, Jure in Špela so zadolženi za pripravo predloga urnih postavk 

za pedagoške ure na krožkih, šahovskih šolah in spremljevalnih aktivnosti (tabor, 

spremstvo na turnirjih).  

SKLEP: Člani UO so mentorje Špelo Orehek, Jureta in Lana Turka zadolžili za pripravo 

predloga celotnega finančnega sistema izobraževalnega programa. 

 

11.) I. članska liga zahod 2018 

Predsednik Boštjan Grošelj je člane UO seznanil s spremembo datumov I. članske 

lige zahod na prvotno predlagane termine. Glede igranja tujcev se pojavljajo 

določene težave (vprašanje razpoložljivosti Buraka Firata), za sodelovanje z 

Mladenom Milenkovičem se moramo še pozanimati. Natančnejšo sliko bomo imeli 

konec poletja, ko se bo dokončno oblikoval spisek igralcev v ekipi.  
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12.) Razno 

Predlog društvenega piknika je nedelja 2. 9. 2018, kar so člani UO potrdili. 

Predsednik Boštjan Grošelj je izpostavil idejo za spodbuditev rekreativnega šaha v 

sodelovanju z Mirkom Čokanom. Jože Skok je omenil osrednjo ligo, ki se začne 

jeseni in okvirno smo se dogovorili, da se bo igralo z eno ekipo, več priložnosti bodo 

dobili mladi, ki jim tovrstnih izkušenj zelo manjka. Naslednja seja je predvidena za 

konec avgusta oziroma pred društvenim piknikom. 

 

 

Seja  se je zaključila ob 22:00. 

Zapisala: Špela Orehek 


