VOLILNI OBČNI ZBOR ŠAHOVSKEGA DRUŠTVA
DOMŽALE ZA LETO 2018
Domžale, 24.11.2018 (ob 9:00, začetek ob 9:30)
Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Bojan Osolin, Špela Orehek, Bor Lucijan Turek, Lan
Turek, Dušan Borštar, Petra Grošelj, Ivan Bratko, Viktor Jemec, Marjan Karnar, Janez Bizjak,
Mirko Čokan, Jure Plaskan
Predviden dnevni red:
1. Izvolitev organov občnega zbora
2. Predstavitev in sprejem poročila o delovanju društva v letu 2017
3. Predstavitev in sprejem poročila o finančnem poslovanju v letu 2017
4. Pregled delovanja društva v letu 2018
5. Sprememba statuta društva
6. Volitve predsednika – enoletni mandat
7. Spremembe članov upravnega in nadzornega odbora
8. Seznanitev z novimi pravilniki v društvu
9. Sponzorstvo Tajfun za leto 2018/2019
10. Razno

ZAPISNIK
1.) Izvolitev organov občnega zbora
Ob predvidenem začetku za volilni občni zbor ni bilo prisotnih polovica članov, zato se je začetek
zbora prestavil za pol ure. Ob 9:30 je bilo prisotnih trinajst (13) članov, zato se je zbor lahko
začel. Predsednik Šahovskega društva Domžale (v nadaljevanju društva) Boštjan Grošelj je
prisotne seznanil z dnevnim redom srečanja. Predlagal je organe občnega zbora, in sicer za
predsednika Bojana Osolina, zapisnikarja Špelo Orehek in overitelja zapisnika Lana Turka in
Jureta Plaskana, za volilno komisijo pa Mirka Čokana, Bora Lucijana Turka in Dušana Borštarja.
Na ta predlog delovnih organov ni bilo pripomb. Predsednik je predlagal tudi javno glasovanje z
dvigom rok, kar so člani volilnega občnega zbora soglasno potrdili.
SKLEP: Organi volilnega občnega zbora se potrdijo.

SKLEP: Glasovanje na volilnem občnem zboru je javno.
2.) Predstavitev in sprejem poročila o delovanju društva v letu 2017
Predsednik občnega zbora Bojan Osolin je predsednika društva pozval k predstavitvi poročila o
delovanju društva v letu 2017. Predsednik društva Boštjan Grošelj je na kratko predstavil
delovanje in aktivnosti Šahovskega društva Domžale v letu 2017, ki je na voljo v prilogi občnega
zbora in je bil v pisni obliki posredovan vsem navzočim. V tem letu se društvo z večjimi uspehi
ne more pohvaliti, je pa precej naredilo na področju organizacije društva ter prepoznavnosti in
popularizacije šaha. Na kratko je predstavil tudi program izobraževalnega sistema po skupinah,
ki so se izvajale v šolskem letu 2017/2018 ter razširjenost šahovskih krožkov na osnovnih šolah
v občini Domžale, kjer je društvo sodelovalo kot izvajalec. Na poročilo člani občnega zbora niso
imeli pripomb, zato je Bojan Osolin pozval k glasovanju o poročilu, ki je bilo soglasno sprejeto.
SKLEP: Poročilo o delovanju društva v letu 2017 je bilo soglasno sprejeto.

3.) Predstavitev in sprejem poročila o finančnem poslovanju v letu 2017
Predsednik občnega zbora Bojan Osolin je predsednika društva pozval k predstavitvi finančnega
poročila o delovanju društva v letu 2017. V prilogi občnega zbora je na voljo gradivo o finančnem
poročilu za leto 2017 (pregled prihodkov in odhodkov v 2017, AJPES podatki iz bilance stanja na
dan 31.12.2017, AJPES podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.1.2.2017), ki
je bilo posredovano vsem navzočim. Predsednik društva je na kratko povzel glavne točke poročil
in zaključil, da je društvo v letu 2017 izkazalo tako davčno kot finančno izgubo. Na pregled poročil
ni bilo pripomb, Bojan Osolin pa je nato pozval k glasovanju o poročilu, ki je bilo soglasno
sprejeto.
SKLEP: Finančno poročilo delovanja društva za leto 2017 je bilo soglasno sprejeto.

4.) Pregled delovanja društva v letu 2018
Predsednik občnega zbora Bojan Osolin je predsednika društva pozval k predstavitvi vmesnega
poročila o delovanju društva v letu 2018. Predsednik društva Boštjan Grošelj je vsebinsko najprej
povzel izobraževalne aktivnosti za šolsko leto 2018/2019, ki se trenutno izvajajo, nato na kratko
predstavil letošnje tekmovalne rezultate, kjer je izpostavil 2. mesto ženske ekipe na I. ženski ligi,
ki se ji za las ni uspelo uvrstiti v Državno žensko ligo, potem pa še finančno poročilo (s stanjem
na dan 16. 10. 2018). Pri tem se je zahvalil Špeli Orehek za pomoč pri pripravi in vodenju financ.
Ivan Bratko je postavil vprašanje glede občinskih sredstev, in sicer zakaj je v preteklem in
letošnjem letu velika razlika v nakazilu njihovih sredstev, Boštjan Grošelj pa je pojasnil, da zadnje
dotacije za leto 2018 s strani občine še nismo prejeli in da je celotna dotacija za letošnje leto

malenkost višja v primerjavi z letom 2017. Ostalih pripomb in vprašanj na vmesno poročilo o
delovanju društva ni bilo.
5.) Sprememba statuta društva
Predsednik občnega zbora Bojan Osolin je pozval predsednika društva Boštjana Grošlja, da
najprej predstavi potek usklajevanja novega statuta društva. Ta je povedal, da so v novem
predlogu statuta vsebinske in zakonske spremembe, slednje sicer zbor ne more spreminjati.
Predlog novega statuta je bil članom društva predložen v elektronski obliki nekaj dni pred volilnim
občnim zborom. Predsednik društva Boštjan Grošelj je začel z razpravo vsebinskih členov. Prvi
predlog je, da bi se člen, ki govori, da društvo avtomatično preneha, v kolikor članstvo pade na
manj kot 10 članov, odstranil iz statuta (1. in del 42. člena). Po razpravi o smiselnosti vsebine so
člani ta predlog sprejeli. Drugi predlog se nanaša na delovanje društva v inozemstvu. Člani so
soglasno sprejeli predlog, da se ustrezno popravi 3. člen statuta, in sicer da društvo deluje v RS
in v inozemstvu. Tretji predlog se nanaša na uvedbo novega člena o obveščanju članov društva,
s čimer so se člani soglasno strinjali, prišlo pa je do manjše lektorske spremembe, in sicer se po
novem nekaj alinej združi v enotno alinejo obveščanja s sporočili v elektronski obliki. Naslednja
sprememba statuta se nanaša na dejstvo, da je predsednik društva tudi predsednik upravnega
odbora, ki je tudi sicer najbolj pogosta praksa, do sedaj pa ni bila zapisana v društvenem statutu
(dopolnjen del 8. člena). S tem je povezana tudi mandatna doba predsednika, ki je po novem
prav tako usklajena z mandatno dobo upravnega in nadzornega odbora, ki v tem primeru
časovno delujejo skupaj. Na ta strnjen predlog ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. Naslednji
predlog se nanaša na izvajanje pridobitne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD),
kjer so po novem opredeljene pridobitne aktivnosti, ki jih društvo sme izvajati. Na ta predlog ni
bilo pripomb. Naslednji predlog se nanaša na znižanje volilne pravice (iz prejšnjih 18) na 16 let.
Bor Lucijan Turek je opozoril, da je potem potrebno besedo polnoletni član zamenjati z besedo
polnopravni. Po razpravi se je izkazalo, da je zadeva pravno gledano precej kompleksna, s čimer
so se člani zbora strinjali, zato je bil na glasovanju predlog soglasno zavrnjen. Zadnji vsebinski
predlog pa se nanaša na sklic izrednega občnega zbora, kjer se rešujejo enkratne zadeve
(praviloma pritožbe). Po novem bi upravni odbor take zadeve samo sprejemal in ob tem po
dolžnosti sklical izredni občni zbor, kjer se bo o stvari razpravljalo in odločalo, vendar naj bi na
tem zboru bila prisotna vsaj petina vseh članov. Začela se je razprava, kjer se je za problem
izkazala kvota petina vseh članov društva. Člani so se začeli spraševati o smiselnosti in
pravilnosti take vsebine. Po razpravi se je oblikovala popravljena dikcija tega člena, ki je bila na
glasovanju soglasno sprejeta. Člani so se strinjali, da v statutu ostane zapis, da se ohrani najnižja
zakonsko dopustna meja števila članov na izrednem občnem zboru. Na koncu so člani glasovali
še o čistopisu statuta in ga soglasno sprejeli.

SKLEP 5a): Vsebina, ki se nanaša na dejstvo, da društvo avtomatično preneha delovati, v
kolikor članstvo pade na manj kot 10 članov (1. in del 42. člena), se odstrani iz statuta.
SKLEP 5b): Po ustreznem preoblikovanju se soglasno sprejme naslednji sklep o vsebini
3. člena: »Društvo deluje v Republiki Sloveniji in v inozemstvu«.
SKLEP 5c): Vsebina, ki se nanaša na obveščanje članov društva (7. člen) je bila z majhno
lektorsko spremembo je bila soglasno sprejeta.
SKLEP 5d): Predlog o predsedniku društva, ki po novem nastopa tudi kot predsednik
upravnega odbora, z enotno dobo predsednikovanja in delovanja upravnega in
nadzornega odbora (del 8. člena) je bil soglasno sprejet.
SKLEP 5e): Predlog o novem členu glede opravljanja pridobitnih dejavnosti po SKD (11.
člen) je bil soglasno sprejet.
SKLEP 5f): Predlog o znižanju volilne pravice na 16 let je bil zavrnjen (12. člen).
SKLEP 5g): Sprejet je bil naslednji sklep o vsebini začetka drugega dela 22. člena: »Izredni
občni zbor se lahko skliče po sklepu Upravnega odbora na zahtevo najmanj petih (5)
društvenih članov. …« (naprej vsebina ostaja enaka). V primeru, da zakonsko to ni
dopustno, naj se ohrani najnižja zakonska dopustna udeležba članov na izrednem občnem
zboru.
SKLEP 5h): Občni zbor je soglasno potrdil čistopis statuta v predlagani obliki, z zgoraj
navedenimi spremembami.

6.) Volitve predsednika – enoletni mandat
Predsednik občnega zbora Bojan Osolin je načel temo o zamenjavi predsednika društva. Pozval
je člane k predlogom za nove kandidate, ki pa jih ni bilo. Sedanji predsednik Boštjan Grošelj je
poudaril, da bo aktiven, dokler bodo njegove hčerke še trenirale in nastopale na tekmovanjih,
potem pa ne več. Bojan Osolin je pozval k glasovanju za enoletni predsedniški mandat sedanjega
predsednika Boštjana Grošlja, kar je bilo soglasno sprejeto.
SKLEP: Sedanji predsednik Boštjana Grošelj je bil soglasno ponovno izvoljen za
predsednika društva za mandat enega leta.

7.) Spremembe članov upravnega in nadzornega odbora

Predsednik občnega zbora Bojan Osolin je besedo za spremembe članov upravnega in
nadzornega odbora predal predsedniku društva. Predsednik društva Boštjan Grošelj je predstavil
predlog spremembe upravnega odbora, in sicer da bi razrešili dosedanjega člana Bora Lucijana
Turka in ga zamenjali z novim kandidatom Dušanom Borštarjem, medtem ko ostali člani
upravnega odbora ostajajo enaki. Predsednik občnega zbora Bojan Osolin je predlog dal na
glasovanje, ki je bil soglasno sprejet.
Predsednik društva Boštjan Grošelj je nato predstavil dosedanjo sestavo Nadzornega odbora, ki
je v zadnjem času neaktiven. Zato je podal nov predlog, da bi dosedanje člane Nadzornega sveta
razrešili in predlagal nove člane v sestavi Bor Turek Lucijan, Robert Volčanšek in Dušan
Kosanovič – vsi so podali predhodno soglasje h kandidaturi. Predsednik občnega zbora Bojan
Osolin je pozval člane k morebitnim komentarjem, ki jih ni bilo, nato pa predlog dal na glasovanje,
ta pa je bil soglasno sprejet.
SKLEP 7a): Razrešitev Bora Lucijana Turka kot člana upravnega odbora je bila soglasno
sprejeta.
SKLEP 7b): Za novega člana upravnega odbora je bil soglasno sprejet Dušan Borštar.
SKLEP 7c): Razrešitev članov Nadzornega sveta v sestavi Roman Faganel, Franci Košir,
Pavla Košir je bila soglasno sprejeta.
SKLEP 7d): Predlog Nadzornega sveta v sestavi Bor Turek Lucijan, Robert Volčanšek,
Dušan Kosanovič je bil soglasno sprejet.

8.) Seznanitev z novimi pravilniki v društvu
Predsednik občnega zbora Bojan Osolin je pozval predsednika društva Boštjana Grošlja, da
predstavi nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki je nastal zaradi uvedbe uredbe GDPR,
ter predlog Pravilnika o cenah, nagradah in povračilu stroškov, ki sicer na upravnem odboru še
ni bil sprejet zaradi naknadnih popravkov. Oba pravilnika sta bila navzočim posredovana v pisni
obliki. Boštjan Grošelj je na kratko predstavil vsebino obeh pravilnikov, na katero ni bilo pripomb
ali vprašanj. Podal je tudi predlog, da pravilniki ne bi bili javno objavljeni na spletni strani, vendar
pa jih člani društva lahko kadarkoli dobijo.
SKLEP: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in Pravilnik o cenah, nagradah in
povračilu stroškov ne bosta objavljena na spletu, vsak član društva pa ju lahko pridobi s
predhodno naslovljeno prošnjo na upravni odbor.

9.) Sponzorstvo Tajfun za leto 2018/2019

Predsednik občnega zbora Bojan Osolin je pozval predsednika društva Boštjana Grošlja, da
predstavi glavne točke o novem sponzorstvu Tajfuna za leto 2018 in 2019. Glavne obveznosti
društva so organizacija dveh tekmovanj (v njihovem in našem okolju), uporaba imena Šahovsko
društvo Domžale Tajfun na vseh uradnih tekmovanjih, posodobitev klubske športne opreme z
dotiskom logotipa Tajfun in uporaba reklamnega gradiva podjetja Tajfun. Nekaj več besed o
celotni sliki in ideji sponzorstva je nato povedal Dušan Borštar. Predsednik društva Boštjan
Grošelj je dodal še, da je prioriteta društva, da se najde nove prostore, saj sedanji niso najbolj
primerni (problem neurejenega dostopa) za redno šahovsko aktivnost, ki bi si jo člani želeli, zato
je apeliral na vse, da če vedo ali se lahko pozanimajo o možnostih primernih prostorov, bi bili
zelo veseli.

10.) Razno
Predsednik društva Boštjan Grošelj je navzočim razdelil Tekmovalni program za leto 2019, ki
vsebuje seznam uradnih državnih tekmovanj in jih pozval k čim večji udeležbi. Dodal je, da bodo
vsi stroški prijavnine in prevoza kriti s strani društva in hkrati opozoril, da je za povračilo teh
stroškov potrebna vnaprejšnja najava udeležbe na tekmovanju. Špela Orehek je dodala, da bi
bilo dobro, da se za člane pripravi kartonček s podatki društva za ustrezno oblikovane račune,
na podlagi katerih se lahko uveljavlja povračilo stroškov, s čimer se je strinjal tudi Bojan Osolin.
Predsednik društva Boštjan Grošelj je predstavil še idejo sodelovanja društva s Knjižnico
Domžale, kjer imajo šahovsko mizo, kjer se bo preko principa igre Geocaching spodbujalo
igranje šaha. Viktor Jemec je dodal, da so v knjižnici v prejšnjem letu na enem od računalnikov
namestili šahovsko opremo, ki jo obiskovalci lahko uporabljajo. Boštjan Grošelj je dodal, da je
knjižnica izrazila željo, da bi enkrat mesečno pri njih izvajali šahovsko dejavnost (predavanje,
predstavitev), Špela Orehek pa je dodala, da bi lahko pripravili plan mesečnih dogodkov po
temah, nato pa bi vsak izmed članov društva prevzel eno temo. To je bolj tema za upravni odbor,
zato se je s tem razprava zaključila. Na koncu se je predsednik društva Boštjan Grošelj vsem
navzočim zahvalil za udeležbo in jih povabil na društveno novoletno srečanje, ki bo 15. 12. 2018
v sejni sobi Zavoda za šport Domžale.

Občni zbor se je zaključil ob 11:30.

Zapisnik: Špela Orehek

Predsednik občnega zbora: Bojan Osolin __________________

Overitelja zapisnika: Lan Turek _____________________
Jure Plaskan _____________________

