
3. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE V 

LETU 2019 

Domžale, 15. 4. 2019 (ob 19:30) 

Prisotni: Špela Orehek, Lan Turek, Dušan Borštar, Jure Plaskan, Bojan Osolin, Jože Skok, 

Boštjan Grošelj (pridružil ob 20:45) 

 

Dnevni red:  

1. Finančno poslovanje ŠD Domžale 

2. Turnir Tajfun Challenge 2019 

3. Zbornik že 70 leta šaha na Domžalskem 

4. Razno 

 

 

ZAPISNIK 

 

1.) Finančno poslovanje ŠD Domžale 

Bojan Osolin je prevzel uvodno besedo in povzel finančno poslovanje društva v 

zadnjih dvajsetih letih. Članom UO je bil razložen način financiranja, sistem vodenja 

društvenih financ in izplačevanja. V luči nedavno organiziranega turnirja ob prazniku 

Občine Domžale in 3. memoriala Vida Vavpetiča je Dušan Borštar izpostavil problem 

nesodelovanja s predstavniki Občine Domžale na občinskih dogodkih. Ostali so 

pojasnili, da smo bili že večkrat zavrnjeni z njihove strani, zato se letos temu nismo 

posebej posvetili. Špela Orehek je dodala, da je bil predsednik Boštjan Grošelj v stiku 

s PR službo Občine Domžale glede najave dogodka 3. memoriala Vida Vavpetiča, 

vendar je prišlo do napake v koledarju prireditev (turnir kljub najavi ni bil uvrščen na 

seznam), ki je kljub opozorilu društva niso odpravili. 

 

2.) Turnir Tajfun Challenge 2019 

Pobudnik turnirja Dušan Borštar je predstavil podrobnosti turnirja, s Špelo Orehek sta 

že pripravila dopis za ŠZS s prošnjo po sodelovanju, ki so ga ostali dobili na vpogled. 

Bojan Osolin je predlagal, da se izoblikuje organizacijski odbor za lažjo in učinkovitejšo 

komunikacijo. Člani odbora so zadolženi za aktivnosti v zvezi z organizacijo dogodka, 

Jožeta Skoka pa se zadolži za promocijo dogodka. Člani UO so dokončno dorekli 

koncept turnirja in uskladili razpis.  

 



SKLEP: Za vodjo organizacijskega odbora Tajfun Challenge 2019 se določi 

Dušana Borštarja, za člane njegove ekipe pa še Špelo Orehek, Bojana Osolina, 

Lana Turka in Jureta Plaskana. 

 

 

3.) Promocija zbornika Že 70 let šaha na Domžalskem 

Jože Skok je predstavil plan promocije zbornika, ki je nedavno izšel v počastitev 70. 

letnice delovanja društva. Najbolj odmeven dogodek bi bila predstavitev zbornika v 

Knjižnici Domžale, vendar je to izvedljivo šele v oktobru 2019. Jože Skok je dal pobudo 

za okroglo mizo z glavnimi avtorji in uredniki zbornika, Dušan Borštar pa je predlagal 

tematski večer Fischerja na podoben način kot je bil nedavno organiziran dogodek na 

ŠZS. Člani UO so se strinjali z obema in ugotovili, da imamo na razpolago več tipov 

dogodkov, ki bi jih bilo smiselno razporediti v neko časovno sosledje in jih izvesti. 

Odločili smo se, da se aktivnosti glede tega prestavijo na čas po organizaciji turnirja 

Tajfun Challenge 2019. 

 

 

4.) Razno 

Špela Orehek je predlagala, da bi v poletnih mesecih ali pred/med ligaškimi vikendi 

priredili trening za člansko ekipo s članom društva, velemojstrom Burakom Firatom. 

Člani UO so idejo z veseljem podprli in predlagali izvedbo konec meseca avgusta. 

Padla je tudi ideja glede dva ali tridnevnega šahovskega tabora.  

 

Seja se je zaključila ob 22:00. 

Zapisala: Špela Orehek 

 

 

 

 

 


