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3. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE V 

LETU 2018 

Domžale, 24. 8. 2018 (ob 19:30) 

Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Špela Orehek, Lan Turek, Bor Turek, Jure Plaskan , 

Bojan Osolin, Dušan Borštar (vabljeni član društva) 

Dnevni red:  

1. Sponzorstvo Tajfun  

2. Šahovski piknik  

3. Kriteriji za delitev sponzorskih sredstev 

4. 1.članska liga zahod  

5. Osrednjeslovenska liga  

6. Nov predlog honorarjev mentorjev in cen za uporabnike 

7. Uskladitev prijavnih obrazcev in hramba osebnih podatkov z zakonodajo 

8. Šahovske šole in krožki -  jesen 2018  

9. Veteransko SP v Sloveniji  

10. Razno 

 

ZAPISNIK 

 

1.) Sponzorstvo Tajfun 

Vabljen član šahovskega društva Dušan Borštar je predstavil svoj pogled na temo 

novega sponzorstva Tajfun in pojasnil glavni namen sodelovanja. Pri sponzorstvu ne 

gre za velika pričakovanja glede vrhunskih rezultatov, ampak bolj v smislu 

popularizacije šaha in boljše organiziranosti društva. Pohvalil je dosedanje delo 

društva kar se tiče mladih in če bodo sredstva porabljena v tej smeri, bo sodelovanje 

verjetno dolgoročnejše. Omenil je problem primernega prostora za druženje šahistov 

vseh starosti na vsakodnevni ali tedenski ravni. Pri pogovoru je prišlo do nekaj novih 

vprašanj glede vsebine pogodbe, ki smo jih rešili. Osrednja vloga pri izpolnjevanju 

sponzorskih obveznosti društva je organizacija (vsaj) dveh turnirjev letno, lokacijsko 

enega v okolici Domžal in drugega na Planini pri Sevnici. Vsi prisotni so bili pozvani, 

da razmislijo o raznih možnostih najema (poslovnih) prostorov v Domžalah kot 

prioritetno zadevo. 

2.) Šahovski piknik 

Datum tradicionalnega društvenega piknika je določen za nedeljo 2. septembra 2018 

na Viru (bar Sahara). Bojan je zadolžen za nabavo hrane in pribora (čevapčiči, 

ražnjiči, hrenovke, sir za žar, zelenjava itd.). Zbor organizacijske ekipe je ob 10:30.  
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3.) Kriteriji za delitev sponzorskih sredstev 

Predsednik društva Boštjan Grošelj je načel razpravo o delitvi sponzorskih sredstev. 

Člani UO so ugotovili, da je ta točka preveč kompleksna in obsežna, zato se prestavi 

na naslednjo sejo oziroma ločen sestanek samo na to temo.  

 

4.) 1.članska liga zahod 

Glede 1. članske lige zahod prvi problem predstavlja kapetanstvo. Bojana Osolina se 

zadolži za kontakt s kapetanom Francijem Koširjem. Začela se je razprava glede 

sestave ekipe in vključevanja tujcev v ekipo. Oblikovan je bil predlog za oba tujca, 

Buraka Firata in Mladena Milenkoviča, ki sta bila tudi soglasno sprejeta. Za domače 

igralce se potrdi lanski predlog nagrajevanja za tiste, ki odigrajo več kot polovico 

partij. Natančnejši sistem nagrajevanja se bo določil naknadno. 

SKLEP: Obema tujcema se glede na njun razpoložljiv čas ponudi pogoje za 

igranje na 1. članski ligi zahod. Bojan Osolin je zadolžen za kontakt s 

kapetanom. 

 

5.) Osrednjeslovenska liga 

Jure Plaskan in Lan Turek sta predstavila stanje glede igranja v osrednjeslovenski 

ligi. Namen sodelovanja v ligi je predvsem omogočanje trening partij mladincem. Po 

posvetu je bilo odločeno, da se oblikuje samo ena ekipa. Jure Plaskan je zadolžen za 

preverjanje razpoložljivosti igranja.  

 

6.) Nov predlog honorarjev mentorjev in cen za uporabnike 

Po sklepu zadnje seje so člani UO Špela Orehek, Jure Plaskan in Lan Turek pripravili 

predlog izobraževalnega sistema v naslednjem šolskem letu. Pri finančnem delu 

predloga se je začela razprava glede višine urnih postavk, na vsebinski del (program 

po stopnjah, literatura) ni bilo pripomb. Po usklajevanju glede finančnega dela je bil 

sistem z dodatnimi točkami soglasno sprejet. Točka o višini prispevka za poletni 

šahovski tabor se prenese na naslednjo sejo UO. 

SKLEP: Nov predlog izobraževalnega sistema za šolsko leto 2018/2019 je bil 

sprejet. Špelo Orehek se zadolži za izvedbo naročila predvidene literature. 

 

7.) Uskladitev prijavnih obrazcev in hramba osebnih podatkov z zakonodajo 

Po sklepu zadnje seje UO je Špela Orehek pripravila Pravilnik o varovanju osebnih 

podatkov s pripadajočimi obrazci v skladu z novo zakonodajo (uredba GDPR). Člani 

UO so pravilnik soglasno sprejeli. Uredila se je vsa potrebna dokumentacija, za 

nadaljnje aktivnosti v zvezi s tem se zadolži Špelo Orehek. 
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SKLEP: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je bil soglasno sprejet. Za 

nadaljnje aktivnosti v zvezi s prijavo zbirk osebnih podatkov se zadolži Špelo 

Orehek.  

8.) Šahovske šole in krožki -  jesen 2018  

Predsednik društva Boštjan Grošelj je navzoče seznanil s trenutno situacijo glede 

razpoložljivosti mentorjev za izvajanje društvenih šahovskih šol in krožkov po 

osnovnih šolah v domžalski občini. Dosedanja mentorja Lan Turek in Jure Plaskan 

sta potrdila pripravljenost. Zaradi porodniškega dopusta bo v naslednjem letu 

odsotna zunanja izvajalka Tina Lenič, ki je vodila krožek na OŠ Dob in OŠ Preserje 

pri Radomljah. Načeloma sta pripravljenost za prevzem obeh krožkov potrdila Bojan 

Osolin (OŠ Dob) in Špela Orehek (OŠ Preserje pri Radomljah), dokončno pa se to 

dogovori na društvenem pikniku v začetku septembra. Prav tako se bodo na pikniku 

po dogovoru z mentorji in usklajevanju s starši določili termini za izvajanje šahovskih 

šol.  

 

9.) Veteransko SP v Sloveniji  

Trije člani društva (Jože Skok, Marjan Karnar in Mirko Čokan) so naslovili prošnjo za 

sofinancirane njihove udeležbe na svetovnem prvenstvu veteranov, ki bo potekalo na 

Bledu v drugi polovici novembra. Člani UO so odločili, da se vsem trem prizna 

nadomestilo za kritje stroškov v znesku 250€ na osebo, medtem ko ostale prevoza 

in/ali bivanja krijejo sami. Prispevek se članom dodeli kot nagrado za dolgoletno 

vključenost v društvo (Jože Skok – angažiranost pri osrednjeslovenski in ljubljanski 

ligi, promocija šaha in skrb za šahovsko sobo; Marjan Karnar – dolgoletno 

nastopanje za ekip v 1. članski ligi zahod in ostalih ekipnih prvenstvih; Mirko Čokan – 

angažiranost pri rekreativnem šahu in organizaciji dogodkov). Boštjana Grošlja se 

zadolži za pripravo in oddajo vloge za finančno pomoč na urad župana. 

SKLEP: Vsem trem kandidatom se za letošnje svetovno veteransko prvenstvo 

odobri delno kritje stroškov nastopa v vrednosti 250€ na osebo. Boštjan 

Grošelj je zadolžen za oddajo vloge na urad župana. 

 

10.) Razno 

Točka Razno se prenese na naslednjo sejo UO, saj gre za ne nujne zadeve.  

 

Seja se je zaključila ob 22:20. 

Zapisala: Špela Orehek 


