
1. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE V LETU 

2019 

Domžale, 1. 2. 2019 (ob 19:30) 

Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Lan Turek, Dušan Borštar, Jure Plaskan, Jože Skok, 

Bojan Osolin (prvi del) 

 

Dnevni red:  

1. Tekmovalni program 

2. Brošura Že 70 let šaha na Domžalskem  

3. Tajfun sponzorstvo in načrtovanje obeh turnirjev 

4. Financiranje 2018 in 2019 

5. Poročila mentorjev 

6. Šahovska soba 

7. Razno 

 

 

SKLEPI IN POVZETKI 

 

 

1.) Tekmovalni program 

a. DP pospešeno za člane (8. 2. 2019) – naredimo eno moško ekipo, 

Bojan je kapetan in javi postavo, Boštjan prijavi in plača prijavnino 

b. 3. memorial Vida Vavpetiča & turnir ob prazniku občine Domžale – 

izbran termin je nedelja 7.4.2018 v dvorani na Viru (rezervirano), Špela 

je lahko sodnica. Izvedemo ga po ustaljenem konceptu. Višina 

prijavnine ostaja enaka kot lani: za predprijave do petka 5. 4. 2019 na 

TRR znaša 10 eur, za ženske 8 eur in osnovnošolce 6 eur; na licu 

mesta v gotovini je za vse 5 eur dražja; brez popusta za člane.  

SKLEP: Višina prijavnine za 3. memorial Vida Vavpetiča za predprijave z 

vplačilom na TRR do petka 5. 4. 2019 znaša 10 EUR, za ženske 8 EUR in 

osnovnošolce 6 EUR. Na licu mesta v gotovini je prijavnina za vse 5 EUR 

dražja. 

c. Mladinsko DP v Rogaški Slatini konec februarja 2019 – imamo 5 

prijavljenih, spremljevalec in trener je Lan, pomočnik oziroma kuhar je 

Bor, apartma je rezerviran 



2.) Brošura Že 70 let šaha na Domžalskem 

a. Naklado povečamo na 250 in oddamo vlogo na urad župana za 

sofinanciranje 

b. Izid najkasneje do 3. memoriala Vida Vavpetiča: Špela pripravi notranji 

tekst in oblikovanje, Mazzini oblikuje naslovnico in fotografije, Fotolito 

Dolenc je zadolžen za tisk 

 

3.) Tajfun sponzorstvo in načrtovanje obeh turnirjev 

a. Planina open - se izvede v prostorih OŠ na Planini v soboto 31. 8. 2019; 

dogodek (in tudi promocija) bo bolj za lokalno okolje; praktične nagrade;  

Dušan in Bojan gresta preverit infrastrukturo in se potem nadalje menimo 

glede realizacije 

 

b. Tajfun open – izvede se ga v prostorih Šahovskega doma v Ljubljani 

(najem 100 EUR) v soboto 25. 5. 2019 (že rezervirano); bo turnir za 

promocijo blagovne znamke Tajfun (doreči način), ki se ga izvede na 

višjem nivoju (GM gratis), pri čemer se moramo odločiti, kako bomo to 

dosegli (minimalni rating, prijavnina, omejitev prostora na 60 oseb) – 

posebej se dobimo na sestanku za ta turnir in dorečemo detajle in naloge 

 

4. ) Financiranje 2018 in 2019 

a. Oddali smo prijavo za Športne programe občine Domžale, do konca 

februarja je potrebno oddati poročilo za programe 2018 (Boštjan) 

b. Pravilnik o cenah, nagradah in povračilih stroškov: v posebnih primerih 

odloča UO in ne predsednik, popravki dikcij (ne otroci ampak 

udeleženci); račune naj se izdaja takoj na začetku šahovske šole ali 

tabora 

c. Tajfun je nakazal sponzorski znesek za prvi kvartal (možnost poračuna 

stroškov, ki se jih je zalagalo); dana so bila pojasnila glede 

vsakokratnega finančnega poslovanja v prvi polovici leta, ki je prej 

potekalo brez sponzorskih sredstev 

 

5. ) Poročila mentorjev 

a. Kratko poročilo o poteku šahovskih šol in treningov sta podala Jure in 

Lan 



b. Lan začne aprila 2019 redno delo v Glasbeni šoli Litija in ne bo mogel 

več voditi šahovskih šol (torek 18.00-19.30, petek 16.00-17.30) – 

pretehta se možnosti, če ga lahko kdo v teh terminih nadomesti (Jure 

in/ali Špela), druga možnost je predčasni zaključek šahovskih šol 

 

6. ) Šahovska soba 

a. Opcija najema v prostorih plesne šole Impulz odpade, ker je preveč 

glasno. 

b. Iščemo naprej, in sicer v dveh smereh: 

i. Društvena (ugodna cena) – poizvedeti pri gasilskih društvih in v 

MGC-ju o možnostih sodelovanja in preveriti, kaj nam dejansko 

nudi Srednja šola Domžale  

ii. Sponzorsko tržna (tržna cena najema, ki bi jo lahko poskusili 

pokriti s pridobivanjem lokalnih sponzorjev) – težja varianta 

 

7. ) Razno 

a. člani UO dobijo kontaktne podatke od aktivnih članov društva za potrebe 

komunikacije in usklajevanja (pripravi Boštjan) 

 

 

Seja se je zaključila ob 22:00. 

Zapisal: Boštjan Grošelj 


