OBČNI ZBOR ŠAHOVSKEGA DRUŠTVA DOMŽALE
Domžale, 25.11.2017 (ob 9:00)
Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Bojan Osolin, Špela Orehek, Bor Turek, Lan Turek,
Jože Skok, Jure Plaskan, Robert Volčanšek, Marjan Karnar, Dušan Borštar, Andrej Breznik,
Kaja Grošelj
Predviden dnevni red:
1. Izvolitev organov občnega zbora
2. Pregled in sprejem poročila o delovanju društva v letu 2016
3. Pregled in sprejem poročila o finančnem poslovanju v letu 2016
4. Kratek pregled delovanja društva v letu 2017
5. Enoletno podaljšanje predsednikovega mandata
6. Selitev društva v nove prostore – razprava in odločitev
7. Razno

ZAPISNIK

1.) Izvolitev organov občnega zbora
Predsednik Boštjan Grošelj je prisotne seznanil z dnevnim redom srečanja, na katerega ni
bilo pripomb. Predlagal je organe občnega zbora, in sicer za predsednika Jožeta Skoka,
zapisnikarja Špelo Orehek in overitelja zapisnika Bora Turka in Jureta Plaskana.
SKLEP: Organi občnega zbora so potrjeni.

2.) Razprava in sprejem poročila o delovanju društva v letu 2016
Predsednik Boštjan Grošelj je predstavil poročilo o delovanju društva v letu 2016, ki je na
voljo v prilogi vabila na občni zbor. Poudaril je, da je bilo leto 2016 zelo aktivno, društvo je
praznovalo 70. letnico delovanja in ob tem organiziralo več tekmovanj in dogodkov. Povzel je
največje uspehe v kategoriji članov in članic, otrocih in mladih na klubskih in osnovnošolskih
tekmovanjih, predstavil vadbeni proces za otroke in mlade v letu 2016, druge aktivnosti
društva in razširjenost šahovskih krožkov na osnovnih šolah v Domžalah in okolici, kjer
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društvo sodeluje kot izvajalec. V lanskem letu se je razširil upravni odbor (iz pet na sedem
članov), kar je predsednik Boštjan Grošelj ocenil kot zelo pozitivno potezo. Glede poslovnega
poročila ni bilo pripomb.
SKLEP: Poročilo o delovanju društva v letu 2016 se potrdi.

3.) Razprava in sprejem poročila o finančnem poslovanju v letu 2016
V prilogi vabila na občni zbor je na voljo gradivo o finančnem poročilu delovanja društva za
leto 2016 (pregled prihodkov in odhodkov v 2016, AJPES podatki iz bilance stanja na dan
31.12.2016, AJPES podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.1.2.2016 ter
prihodki in odhodki sredstev po postavkah). Predsednik Boštjan Grošelj je povzel in razložil
posamezna poročila. Finance so se v primerjavi z letom 2015 povečale na račun organizacije
več tekmovanj, za kar je društvo pridobilo več občinskih sredstev in sredstva iz naslova
prijavnin. Razprava je potekala predvsem v smeri pridobivanja sponzorjev, kar bi močno
olajšalo poslovanje društva. Na pregled poročil ni bilo pripomb.
SKLEP: Finančno poročilo za leto 2016 se sprejme. Predlog glede pridobivanja
sponzorjev je bil sprejet in bo predan na upravni odbor.

4.) Poročilo o delovanju društva v letu 2017
Predsednik Boštjan Grošelj je predstavil rezultate, ki so jih člani dosegli v letošnjem letu in
izpostavil največje uspehe in potenciale za prihodnost. Glede izvajanja krožkov se je
pokritost letos izboljšala, ker smo angažirali novo mentorico Tino Bukovec, ki je sicer članica
drugega kluba, vendar s pogojem novačenja novih članov v ŠD Domžale. V članskem šahu
je letos vidna manjša udeležba na posamičnih tekmovanjih na državni ravni, medtem ko je
bila udeležba na članskih ligah enaka. Glede mladinskega šaha je udeležba na tekmovanjih
v letu 2017 solidna. Predsednik Boštjan Grošelj je predstavil sistem povračila stroškov
članom ter trenutno finančno stanje in plan porabe sredstev do konca tekočega leta.
SKLEP: Poročilo o delovanju društva v letu do septembra 2017 se potrdi.
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5.) Enoletno podaljšanje predsednikovega mandata
Predsednik društva Boštjan Grošelj je predstavil svoj vidik in izkušnjo vodenja društva.
Pohvalil je delo svoje ekipe (Upravnega odbora), ki je v zadnjih letih prevzela del bremen
zaradi česar je vodenje olajšano. Zato podaljšuje pripravljenost opravljanja predsedniške
funkcije za eno leto.
SKLEP: Za enoletno podaljšanje mandata predsednika društva se soglasno potrdi
dosedanjega predsednika Boštjana Grošlja.

6.) Selitev društva v nove prostore – razprava in odločitev
Predsednik društva Boštjan Grošelj je prisotne seznanil s situacijo glede društvenih
prostorov. Izkazalo se je, da dogovor z Zavodom za šport o ceni najemnine trenutnih
prostorov ne drži, saj cenovni okviri krepko presegajo dogovore. Prav tako je uporaba
prostorov problematična, saj je pozimi mrzlo, poleti pa nevzdržno vroče, zato so pogoji dokaj
neprimerni. Tako še vedno ostaja dilema selitve v prostore KS Vir, ki bi bili cenovno bistveno
ugodnejši, vendar čakamo na njihovo odobritev, prav tako pa mora o tem uradno odločati
upravni odbor društva. Prisotni so si ogledali predlagane prostore. Predsednik Boštjan
Grošelj jih je nato pozval k razpravi in izmenjavi mnenj, da bi upravni odbor dobil vpogled v
razmišljanje članov društva. Identificirali so se problemi glede čiščenja prostorov in WC-jev,
pojavila se je dilema glede časovnega obdobja sklepanja najemne pogodbe. Ko bo znanih
več informacij, bo upravni odbor dokončno odločil o predlogu.
SKLEP: Odločitev o selitvi prostorov je preložena na upravni odbor.

7.) Razno
Potrebno je izbrati datum novoletnega srečanja, možna sta termina 16. ali 23. december.
Bojan Osolin je predlagal, da predsednik Boštjan Grošelj pri direktorju ZŠR preveri možnost
brezplačne rezervacije sejne sobe v Zavodu za šport.
SKLEP: Datum novoletnega srečanja je določen za 16. december 2017 ob 9:00.

V planu je delavnica »PRENOS ZNANJ« za mentorje in starše s trenerjem ŠZS Matjažem
Mikcem. Načrtovan termin je bil 9. december 2017, vendar bi članom društva bolj ustrezal
termin v januarju 2018.
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SKLEP: Datum delavnice za mentorje in starše se prestavi v januar 2018.

Jože Skok je izpostavil igranje v ljubljanski ligi, ki je po moči precej močnejša in je vprašanje,
ali bi bilo to primerno za igranje mladih. Odločili smo se, da se ta tema prestavi na upravni
odbor.

Predlog: Robert Volčanšek je izpostavil, da bi na regijskem tekmovanju, pa tudi drugje, kjer
je veliko otrok, naredili reklamo o šahovskem društvu in aktivnostih, ki se izvajajo in bi s tem
pridobili članstvo.

SKLEP: Predlog se potrdi. Za oblikovanje se prosi Majo Nadvešnik.

Občni zbor se je zaključil ob 11:00.
Predsednik: Boštjan Grošelj

Zapisnik: Špela Orehek
Overitelj zapisnika: Jure Plaskan _____________________
Bor Turek _____________________
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