4. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE V LETU
2020
Domžale, 16. 6. 2020 (ob 19:00)
Prisotni: Lan Timotej Turek, Bor Lucijan Turek, Jure Plaskan, Boštjan Grošelj, Jože Skok
Dnevni red:

1.
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3.
4.
5.
6.

Porazdelitev funkcij znotraj UO
Ureditev dostopa do skupnega e-maila
Plan turnirjev do konca leta 2020
Poletni šahovski tabor
Krožki
Razno

ZAPISNIK

1.) Porazdelitev funkcij znotraj UO
Predsednik društva Lan Turek je Upravni odbor seznanil z oddano vlogo za menjavo
zastopnika društva na upravni enoti. Kot predsednik UO predlaga, da se članom UO
dodeli naslednje funkcije in naloge: Jože Skok podpredsednik UO ter stik z donatorji
in sponzorji; Boštjan Grošelj blagajnik ter ženski šah; Bor Lucijan Turek tajnik ter
področje šahovskih krožkov in stik z javnostjo (Instagram); Jure Plaskan članski šah;
Lan Turek predsedniška funkcija in mladinski šah. Člani UO so predlog soglasno
podprli. Dodatno je predsednik društva Lan Turek predlagal, da se Špeli Orehek za
pomoč pri tajniških funkcijah podaljša dostop do društvenega računa pri NLB ter
uporabo društvene štampiljke. Tudi ta predlog so člani UO soglasno podprli.
SKLEP 1a: Člani UO so pridobili naslednje funkcije: Lan Turek predsednik UO in
zadolžen za mladinski šah, Jože Skok podpredsednik UO in zadolžen za stik s
sponzorji, Boštjan Grošelj blagajnik in zadolžen za ženski šah, Bor Lucijan Turek
tajnik in zadolžen za šahovske krožke in objave na Instagramu, Jure Plaskan
zadolžen za članski šah.
SKLEP 1b: Članici društva Špeli Orehek se podaljša dostop do društvenega
računa pri NLB ter uporabo društvene štampiljke.
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2.) Ureditev dostopa do skupnega e-maila
Predsednik društva Lan Turek je predstavil idejo o skupnem e-mailu, po kateri se je
delalo že v prejšnji sestavi UO. Pri tem naj bi vsi člani UO ter Špela Orehek imeli dostop
do skupnega e-maila (sah.domzale@gmail.com). Preko tega maila člani UO pošiljajo
vse e-maile, ki se tičejo šahovskega društva. Namen tega je, da so vsi e-maili na enem
mestu in da ima cel UO pregled nad dogajanjem v društvu. Vsak od članov UO tudi
dobi posebno barvno oznako v e-mailu, s katero označuje e-maile, ki se tičejo njega
(e-maili imajo lahko več barvnih oznak). E-mail, za katerega član po pregledu ugotovi,
da se njega ne tiče, oziroma da se tiče več članov, je treba označiti kot “neprebrano”
(da ne bo prišlo do spregledov). Bora Lucijana Turka se je prosilo, da v e-mailu pripravi
koledar dogodkov in turnirjev v letošnjem letu.
SKLEP 2a: Vsi člani UO dobijo dostop do skupnega e-maila, Lan Turek je
zadolžen za menjavo in posredovanje novega gesla.
SKLEP 2b: Bor Lucijan Turek je zadolžen za pripravo koledarja dogodkov in
turnirjev za leto 2020.
3.) Plan turnirjev do konca leta 2020
UO se je seznanil z zadnjimi spremembami pri Državni ženski ligi, ta se je namreč v
zadnjem hipu prestavila na jesenski termin, ki še ni določen. Za organizacijo ekipe je
zadolžena Špela Orehek, saj organizacija poteka že od prejšnje sestave UO. Za
mladinsko ligo trenutno še vedno velja zadnji avgustovski teden. Članska liga bo
potekala v naslednjih terminih: 25.-27.9.; 2.-4.10.; 27.-29.11.2020. Jure Plaskan je
povedal, da se bo čim prej treba začeti pogovarjati o ekipi. UO mu kot kapetanu podeli
mandat za sestavo ekipe in razmislek glede tujcev. Povpraša se tudi glede Buraka
Firata in Mladena Milenkovića. UO se je soglasno odločil, da se za člansko ligo skliče
posebno sejo v juliju. Jože Skok je predlagal, da Vidov memorial letos prestavimo na
jesenski termin, saj ga v aprilu nismo mogli izvesti zaradi epidemije koronavirusa. UO
se je strinjal, da se počaka na vse termine državnih tekmovanj in šele po tem odloča
o terminu Vidovega memoriala.
SKLEP 3: Za organizacijo ekipe prestavljene Državno žensko ligo se zadolži
Špelo Orehek.
4.) Poletni šahovski tabor
Mentorja Jure Plaskan in Lan Turek sta UO seznanila s terminoma za šahovski tabor.
Lan Turek je predlagal, da se cena tabora za člane društva zviša s 75€ na 80€, saj je
tabor na meji rentabilnosti. Za to je potrebna sprememba drugega dela 8. člena
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Pravilnika o cenah, nagradah in povračilu stroškov (“Cena celotnega petdnevnega
aranžmaja (vključuje šahovske aktivnosti, prehrano, dodaten animacijski program)
znaša 75€ za člane društva in 100€ za nečlane”). UO je soglasno potrdil spremembo
pravilnika. Jože Skok je predlagal, da se za mednarodni dan šaha organizira nek
dogodek, če bo vreme to dopuščalo. UO se je strinjal, da se to organizira v okviru
šahovskega tabora, podobno kot pred dvema letoma.
SKLEP 4a: UO je soglasno sprejel spremembo drugega dela 8. člena Pravilnika
o cenah, nagradah in povračilu stroškov. Nova cena poletnega šahovskega
tabora za člane društva tako znaša 80€.
SKLEP 4b: UO je sprejel predlog o organizaciji dogodka ob mednarodnem dnevu
šaha tekom poletnega šahovskega tabora.
5.) Krožki
Bor Lucijan Turek je potrdil vodenje krožkov tudi v naslednjem šolskem letu. Glede
nadaljevanja vodenja krožka se povpraša tudi Špelo Orehek. Lan Turek je predlagal
vpeljavo novih mentorjev npr. Kaje Grošelj. Bor Lucijan Turek je predlagal, da Kaja
prevzame krožek na OŠ Rodica ter da ji pri tem nekaj časa pomaga, sam pa prevzame
krožek na OŠ Domžale, saj tam nimajo primernega mentorja. Glede interesa Kaje se
pozanima Boštjan Grošelj, ki naj glede morebitnega vodenja krožkov vpraša tudi
Andreja Kmetiča.
SKLEP 5: UO zadolži Boštjana Grošlja za poizvedbo o interesu vodenja krožkov
v naslednjem šolskem letu.
6.) Razno
UO je predlagal, da se za izplačilo krožka na OŠ Dob z Viktorjem Jemcem podpiše
podjemna pogodba.
Jože Skok je predlagal, da se Marjana Karnarja predlaga za priznanje Šahovske zveze
Slovenije oziroma občinsko priznanje. Lan Turek je dodal, da Marjan Karnar ni občan
Domžal, zato se ga ne more predlagati za občinsko priznanje. UO je zato soglasno
potrdilo predlog priznanja Marjana Karnarja za ŠZS. Lan Turek je predlagal, da se za
občinsko priznanje predlaga Jožeta Skoka, kar UO potrdi (Jože Skok se je pri
glasovanju vzdržal).
Lan Turek je predlagal, da za naslednje šolsko leto razmisli o šahovski šoli za odrasle.
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Lan Turek je predlagal, da bi imelo društvo enkrat tedensko druženja v prostorih
društva. Jože Skok izrazi mnenje, da bi bilo enkrat tedensko preveč. UO sklene, da
Lan Turek pošlje mail, kjer preveri zainteresiranost članov za taka srečanja.
Lan Turek je predlagal, da se uredi pravilnik za izplačevanje kilometrine. Zaradi
zahtevnosti tematike se le-ta prestavi na naslednjo sejo.
Boštjana Grošlja se zadolži, da se pozanima o možnostih dela upokojencev ter kako
bi sestavili pogodbo za čiščenje prostorov društva.
SKLEP 6a: UO je potrdil predlog za priznanje Marjana Karnarja na ŠZS ter Jožeta
Skoka za občinsko priznanje.
SKLEP 6b: UO zadolži Lana Turka za poizvedbo interesa obiskovanja društvenih
srečanj.
SKLEP 6c: UO zadolži Boštjana Grošlja za možnost dela upokojencev v društvu.

Seja se je zaključila ob 21:30.
Zapisal: Lan Timotej Turek
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