VOLILNI OBČNI ZBOR ŠAHOVSKEGA DRUŠTVA
DOMŽALE ZA LETO 2019
Domžale, 11. 10. 2019 (ob 9:00, začetek ob 9:30)
Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Bojan Osolin, Jure Plaskan, Špela Orehek, Dušan
Kosanovič, Bor Lucijan Turek, Lan Turek, Dušan Borštar, Janez Bizjak, Viktor Jemec, Bogdan
Osolin, Marjan Karnar, Mirko Čokan
Predviden dnevni red:
1. Izvolitev organov občnega zbora
2. Poročilo nadzornega odbora k poslovanju in poročilom za leto 2018
3. Predstavitev in sprejem poročila o delovanju društva v letu 2018
4. Predstavitev in sprejem poročila o finančnem poslovanju v letu 2018
5. Kratek pregled delovanja društva v letu 2019
6. Predstavitev vizije dela in volitve novega predsednika
7. Volitve v upravni in nadzorni odbor
8. 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 Jožeta Skoka, zapisnikarja Špelo Orehek in overitelja zapisnika Lana Turka in
Dušana Borštarja, za volilno komisijo pa Bojana Osolina, Bora Lucijana Turka in Jureta Plaskana.
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.) Poročilo nadzornega odbora k poslovanju in poročilom za leto 2018
Predsednik občnega zbora Jože Skok je nadzorni odbor pozval k predstavitvi poročila
nadzornega odbora. Bor Lucijan Turek je povzel ključne točke njihovega delovanja. Povedal je,
da so marca 2019 dobili finančno poročilo, na katerega nadzorni odbor ni imel pripomb. Izpostavil
je pohvalno delo upravnega odbora, izid zbornika Že 70 let šaha na Domžalskem in zaželel enako
dobro delo tudi v prihodnje.

3.) Predstavitev in sprejem poročila o delovanju društva v letu 2018
Predsednik društva Boštjan Grošelj je na kratko predstavil delovanje in aktivnosti Šahovskega
društva Domžale v letu 2018, ki je na voljo v prilogi občnega zbora in je bil v pisni obliki
posredovan vsem navzočim. Izpostavil je spremembo statuta v letu 2018, ki je aktualen, moderen
in skladen z zakonodajo. V letu 2018 so člani društva dosegli kar nekaj lepih uspehov na
državnem nivoju (2. mesto na I. ženski ligi, 3. mesto na I. članski ligi zahod).
Jože Skok je predsednika dopolnil, da bi v poročilo vključili tudi javno predstavitev društva
(pisanje člankov v Slamniku, na portalu domžalec.si, na Facebooku itd.). Viktor Jemec je dodal,
da je v let 2018 zmagal dopisni turnir v Nemčiji, ki v poročilu ni vključen. Špela Orehek je nato
prosila, da se vsi rezultati javijo na društven e-mail ali enemu članu upravnega odbora, da se ti
uspehi ustrezno zabeležijo in promovirajo. Na poročilo člani občnega zbora niso imeli drugih
pripomb, zato je Jože Skok pozval k glasovanju o poročilu, ki je bilo soglasno sprejeto.
SKLEP: Poročilo o delovanju društva v letu 2018 je bilo soglasno sprejeto.

4.) Predstavitev in sprejem poročila o finančnem poslovanju v letu 2018
Predsednik občnega zbora Jože Skok je predsednika društva pozval k predstavitvi finančnega
poročila o delovanju društva v letu 2018. V prilogi občnega zbora je na voljo gradivo o finančnem
poročilu za leto 2018 (pregled prihodkov in odhodkov v 2018, AJPES podatki iz bilance stanja na
dan 31.12.2018, AJPES podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.1.2.2018), ki
je bilo posredovano vsem navzočim. Poleg bilance je predsednik društva priložil tudi pregledno
finančno poslovanje po posameznih postavkah za lažji pregled in razumevanje. Predsednik
društva je na kratko povzel glavne točke poročil in zaključil, da je društvo v letu 2018 izkazalo
rahel dobiček (poslovni dobiček), na ravni davkov društvo ni izkazalo presežka. Izpostavil je, da
bo od naslednjega leta naprej občni zbor potekal spomladi in bo poročilo za preteklo leto bolj
aktualno. Na pregled poročil ni bilo pripomb, Jože Skok pa je nato pozval k glasovanju o poročilu,
ki je bilo soglasno sprejeto. Bogdan Osolin je postavil vprašanje glede postavke treniranja članov,
pojasnila mu je podal predsednik društva.

SKLEP: Finančno poročilo delovanja društva za leto 2018 je bilo soglasno sprejeto.

5.) Kratek pregled delovanja društva v letu 2019
Predsednik občnega zbora Jožeta Skoka je predsednika društva pozval k predstavitvi vmesnega
poročila o delovanju društva v letu 2019. Predsednik društva Boštjan Grošelj je vsebinsko najprej
povzel dejavnosti izredne ponudbe (kritje prijavnin turnirjev v standardnem šahu vsem članom,
3. Vidov memorial, trening turnirji – lige, društvena srečanja itd.) ter redne ponudbe, kamor
spadajo izobraževalni programi za šolsko leto 2019/2020, ki se trenutno izvajajo. Po kvartalih je
nato povzel aktivnosti, kjer je društvo sodelovalo in (so)financiralo določene aktivnosti. Nato je
na kratko predstavil letošnje tekmovalne rezultate, kjer je izpostavil 5. mesto Erika Hitija in Rudija
Olenika Čampe na mladinskem državnem prvenstvu v standardnem šahu, 3. mesto Rudija
Olenika Čampe na pospešenem mladinskem prvenstvu, 2. mesto I. mladinske lige do 20 let, 3.
mesto na kadetski ligi (državnem ekipnem prvenstvu do 16 let), 1. mesto DU Domžale, 1. mesto
Pavle Košir na državnem prvenstvu invalidov, ter obstoj ženske ekipe v najvišji ligi. Izpostavil in
pohvalil je novo spletno stran, izdajo zbornika Že 70 let šaha na Domžalskem, obenem pa se je
zahvalil Špeli Orehek za vso pomoč pri urejanju financ, ki so sedaj bolj pregledno urejene in
ažurne. Dodal je še, da je imela ekipa upravnega odbora določene komunikacijske težave, ki se
niso uspele razrešiti, ter da je društvo v aktivnem iskanju novih prostorov, kjer je nekaj ponudb
zaradi neustreznosti že zavrnilo. Nato je prešel na predstavitev finančnega poročila in navzoče
seznanil s trenutnim finančnim stanjem, sistematično povzel glavne prilive in stroškovne
postavke ter povzel glavne finančne aktivnosti do konca tega leta. Pojasnil je še, da izredne
aktivnosti društvo lahko financira na predlog članov, o predlogu pa nato odloča upravni odbor.
Na koncu je na kratko strnil povedano in kot aktualni predsednik društva navrgel nekaj iztočnic
za novo vodstvo bodoče delovanje društva in zaključil svoj govor.
Dušan Borštar je dodal, da bi pod uspehe lahko dodali še dejstvo, da je Rudi trenutno član
državne mladinske reprezentance do 12 let. Pojavilo se je tudi vprašanje o urejanju kategorizacije
kot pobuda za upravni odbor. Jože Skok je povedal še nekaj več o izdaji zbornika Že 70 let šaha
na Domžalskem ter izpostavil potencialno sodelovanje s Knjižnico Domžale. Bogdan Osolin se
je ponudil, da bi sodelovali z njegovim informativnim portalom v smislu objavljanja novic in
povečanju popularizacije šaha. Ostalih pripomb in vprašanj na vmesno poročilo o delovanju
društva ni bilo.

6.) Predstavitev vizije dela in volitve novega predsednika
Predsednik občnega zbora Jože Skok je načel temo o zamenjavi predsednika društva. Uvodno
je predstavil novega kandidata za predsednika, Dušana Kosanovića, in povedal, da ga je

predhodno spoznal in potrdil tudi upravni odbor, nato pa mu je predal besedo. Navzočim je Dušan
razdelil pripravljen material, potem se je predstavil in povzel svoje dosedanje delo. Nadaljeval je
s predstavitvijo svoje vizije in izzivov za društvo, ki jih vidi v prihodnosti, in zaključil s predlogom
novega upravnega odbora in dolgoročno vizijo društva.
Po koncu predstavitve je Viktor Jemec postavil vprašanje glede skladnosti sestave upravnega
odbora s statutom, kar je predsednik društva potrdil. Nato je še izpostavil vprašanje o financiranju
krožkov na osnovnih šolah, navzoči so vprašanje kot pobudo preusmerili na prvo sejo upravnega
odbora. Jože Skok je Dušanu Kosanoviću zastavil vprašanje o članarinah, le-ta je izpostavil, da
je plačevanje članarine obveznost člana. Dušan Borštar je dodal svoj pogled na plačevanje
članarine in izpostavil, da članarina prinaša več ugodnosti kot dejansko stane, torej so člani pri
tem na boljšem. Drugih vprašanj ni bilo.
Predsednik občnega zbora Jože Skok je pozval k glasovanju za novi predsedniški mandat
kandidata Dušana Kosanovića, kar je bilo soglasno sprejeto. Nato je spregovoril par besed o
Boštjanu Grošlju kot presedniku in mu čestital za dosedanjo delo
SKLEP: Predsedniški kandidat Dušan Kosanović je bil soglasno izvoljen za novega
predsednika društva. S tem je razrešen prejšnji predsednik Boštjan Grošelj in celoten
upravni in nadzorni odbor.

7.) Volitve v upravni in nadzorni odbor
Predsednik občnega zbora Jože Skok je predstavil Borštarjev predlog za nadzorni odbor, kamor
bi povabili Marjana Šemrla, Ivana Bratka in Bojana Osolina. Drugega predloga ni bilo. Jože Skok
je predlog dal na glasovanje, ki je bil soglasno sprejet. Novi predsednik Dušan Kosanović je za
novi upravni odbor predlagal Špelo Orehek, Lana Turka, Jureta Plaskana in Dušana Borštarja,
tudi ta predlog je bil soglasno sprejet.
SKLEP 7a): Za nove člane nadzornega odbora so bili sprejeti Marjan Šemrl, Ivan Bratko in
Bojan Osolin.
SKLEP 7b): Za nove člane upravnega odbora so bili sprejeti Dušan Kosanović kot
predsednik, Špela Orehek, Lan Turek, Jure Plaskan in Dušan Borštar.

8.) Razno
Predsednik društva Boštjan Grošelj je omenil primopredajni postopek, ki bo izveden po delih.
Predlagal je tudi datum novoletnega srečanja (21. december), Dušan Borštar je dodal predlog,
da bi društveno srečanje izvedli skupaj z Miklavževim turnirjem, kar se preda v odločitev v

upravnemu odboru. Jože Skok je izpostavil idejo, da bi zaslužni člane predlagali za občinske
nagrade navzočim razdelil, kar bo prav tako obravnaval upravni odbor. Bogdan Osolin je
predlagal mesečne hitropotezne turnirje, kar je v planu novega vodstva, in sicer takoj, ko bodo
za to pogoji (novi prostori).

Občni zbor se je zaključil ob 10:55.

Zapisnik: Špela Orehek

Predsednik občnega zbora: Jože Skok

_____________________

Overitelja zapisnika: Lan Turek

_____________________

Dušan Borštar

_____________________

