VOLILNI OBČNI ZBOR ŠAHOVSKEGA DRUŠTVA
DOMŽALE ZA LETO 2020
Domžale, 6. 6. 2020 (ob 9:00, začetek ob 9:30)
Prisotni: Špela Orehek, Lan Turek, Jure Plaskan, Bojan Osolin, Bor Lucijan Turek, Dušan
Borštar, Janez Bizjak, Viktor Jemec, Bogdan Osolin, Marjan Karnar, Mirko Čokan, Petra
Grošelj, Jože Skok, Boštjan Grošelj, Rudi Olenik Čampa, Mavricij Olenik, Matej Filip, Ivan
Bratko
Dnevni red:
1. Izvolitev organov občnega zbora
2. Poročilo UO in NO o poslovanju društva in sprejem poročila o delovanju društva v letu
2019
3. Predstavitev in sprejem poročila o finančnem poslovanju v letu 2019
4. Kratek pregled delovanja društva v letu 2020
5. Odstop predsednika in podpredsednika društva in volitve novega predsednika
6. Volitve v upravni in nadzorni odbor
7. 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 petnajst minut. Ob 9:15 je bilo prisotnih osemnajst (18) članov, zato
se je zbor lahko začel. Član UO Lan Turek je prisotne seznanil z dnevnim redom srečanja.
Predlagal je združitev druge in tretje točke dnevnega reda, s katerim so se člani zbora strinjali.
Nato je predlagal javno glasovanje z dvigom rok, kar so člani volilnega občnega zbora prav
tako soglasno potrdili. Nato je predlagal organe občnega zbora, in sicer za predsednika
Boštjana Grošlja, zapisnikarja Špelo Orehek in overitelja zapisnika Jureta Plaskana in Jožeta
Skoka, za verifikacijsko komisijo pa Bojana Osolina, Bora Lucijana Turka in Petro Grošelj. Na
ta predlog delovnih organov ni bilo pripomb. Besedo je prevzel predsednik občnega zbora
Boštjan Grošelj. Med prisotnimi je bil tudi en mladoletni član in njegov oče (ki ni član društva), ki
nimata glasovalne pravice, kar pomeni, da je skupno 18 glasov za glasovanje.
SKLEP 1a: Organi volilnega občnega zbora se potrdijo.
SKLEP 1b: Glasovanje na volilnem občnem zboru je javno.
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2.) Poročilo UO in NO o poslovanju društva in sprejem poročila o delovanju društva v
letu 2019
Predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj je upravni in nadzorni odbor pozval k predstavitvi
poročil. Lan Turek je v imenu sedanjega upravnega odbora predstavil poročilo o delovanju UO
in društva v letu 2019. Na kratko je predstavil delovanje in aktivnosti Šahovskega društva
Domžale v letu 2019, ki je na voljo v prilogi občnega zbora in je bil v pisni obliki posredovan
vsem navzočim. Izpostavil je največjo spremembo v letu 2019, oktobra je prišlo do menjave
predsednika. V letu 2019 so člani društva dosegli kar nekaj lepih uspehov na državnem nivoju
(1. mesto na I. članski ligi zahod, 3. mesto Rudija Olenika Čampe v kategoriji F12 na
Mladinskem DP, 1. mesto Pavle Košir na DP invalidov). Večji del poročila je bil sicer že
predstavljen na zadnjem občnem zboru oktobra 2019. Jože Skok je dodal, da je DU Domžale
doseglo 1. mesto na prvenstvu upokojencev in 6. mesto na DP. Borštar Dušan je dodal še, da
je v času I. članske lige potekala simultanka z Mladenom Milenkovićem. Viktor Jemec je dodal,
da je v okviru dopisnega šaha v preteklem letu osvojil prvo normo za naslov velemojstra v
dopisnem šahu. Vse dodatne točke se bodo uvrstile v poročilo. V imenu nadzorne komisije je
Ivan Bratko je povzel ključne točke njihovega delovanja. Povedal je, da so konec maja 2020
dobili finančno poročilo, ki sta ga skupaj z Bojanom Osolinom skupaj pregledala. Povedal je, da
sta s pripravo in finančnim poročilom zadovoljna in torej nadzorni odbor nima pripomb na
poročilo. Jože Skok je vprašal glede tretjega člana Marjana Šemrla, na kar mu je Ivan Bratko
odgovoril, da se umika z aktivnega delovanja in v nadzornem odboru ni bil aktiven. Nazadnje
so člani zbora glasovali o sprejemu vsebinskega poročila o delovanju društva v letu 2019, ki je
bil soglasno sprejet.
SKLEP 2: Poročilo o delovanju društva v letu 2019 je bilo soglasno sprejeto.
3.) Predstavitev in sprejem poročila o finančnem poslovanju v letu 2019
Predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj je predstavnika društva pozval k predstavitvi
finančnega poročila o delovanju društva v letu 2019. Članica UO Špela Orehek je podrobno
predstavila finančna poročila za leto 2019, ki so bila v pisni obliki posredovana navzočim
(AJPES podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2019, AJPES podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju od 1.1. do 31.1.2.2019, vsebinski pregled prometa s prihodki in odhodki). Povzela je
glavne točke poročil in zaključila, da je društvo v letu 2019 izkazal poslovni dobiček, predvsem
na račun sponzorskih sredstev, kar pomeni, da bo društvo plačalo davek od dobička. Na
pregled poročil so bile preko e-pošte predhodno posredovane pripombe s strani nekaterih
članov UO, na katera je Špela Orehek po koncu predstavitve odgovorila. Nato je Jože Skok
podal vprašanje glede financiranja brošure (70 let šaha na Domžalskem), na katerega je s
strani Špele Orehek dobil odgovor. Nato je Mirko Čokan dodal, da se mu zdi poročilo zgledno
pripravljeno, da so stroškovna mesta jasno predstavljena in da je poročilo v primerjavi z drugimi
na drugih občnih zborih zelo pregledno. Na poročilo člani občnega zbora niso imeli drugih
pripomb, zato je Boštjan Grošelj pozval k glasovanju o poročilu, ki je bilo večinsko sprejeto (15
glasov za, 1 vzdržan).
SKLEP 3: Finančno poročilo društva za leto 2019 je bilo sprejeto.
4.) Kratek pregled delovanja društva v letu 2020
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Predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj je predstavnika društva pozval k predstavitvi
dosedanjega delovanja društva v letu 2020. Član UO Lan Turek je na kratko predstavil sistem
izobraževanja in dosedanje uspehe, izmed katerih največji uspeh je dvojni naslov mladinskega
državnega prvaka Rudija Olenika Čampe v kategoriji F14, članice so v ekipnem pospešenem
DO osvojile 3. mesto, Jure Plaskan pa 4. mesto v posamezni konkurenci DP v pospešenem
šahu. Besedo je nato predal Juretu Plaskanu, ki je predstavil delovanje UO v novem mandatu
predsednika Dušana Kosanovića (od oktobra 2019 naprej), kjer je prišlo do nesoglasja med
člani UO in navzočim članom občnega zbora objektivno pojasnil celotno zgodbo. Posledica
spora je bil odstop podpredsednika društva Dušana Borštarja in kasneje še predsednika
društva Dušana Kosanovića. Nato so na vrsto prišla vprašanja in pripombe navzočih članov.
Dušan Borštar je dodal, da je bila sponzorska pogodba s primarnim namenom popularizacije
šaha na Domžalskem in na Planini pri Sevnici. Opozoril je, da je interpretacija tega namena pri
vsakomur drugačna. Povedal je, da je društvo javna institucija, ki je financirano iz občinskega
denarja, sponzorstev in članarin, do teh virov pa je potrebno imeti odgovornost. Ob tem je
dodal, da društvo nima pravice do zavrnitve novih članov. Špela Orehek je podala dve repliki, in
sicer da je bila sponzorska pogodba v 2018 in 2019 enaka, torej nikjer ni bilo omenjeno, da se
je namen sponzoriranja spremenil (rezultatsko pogojeno), kot je bilo z njegove strani omenjeno.
Kot drugo pa je glede pristopa novih članov Špela Orehek omenila, da se je v preteklosti že
zgodila podobna zgodba, kjer je takratni UO zavrnil članstvo novega člana. Bogdan Osolin je
povedal, da je pravilno, da so člani z zgodbo seznanjeni, ampak detajlna razprava o človeku, ki
na zboru ni prisoten, ni na mestu. Mirko Čokan je nato dodal, da v društvu obstaja hierarhija in
določeni postopki odločanja, da obžaluje, da trenutni predsednika Dušan Kosanovič danes ni
prisoten, da bi pojasnil svoje stališče, saj naj bi bila vloga predsednika tudi umiritev razmer, če
pride do turbolentnosti delovanja. Poudaril je, da sponzor Tajfun ni uradno pojasnil razloga
odstopa do pogodbe, kar je poslovno ni korektna praksa. Pojasnjeno je bilo, da je Tajfun poslal
pismo o odstopu, kjer pa ni bilo nič konkretno navedeno o kršitvah sponzorske pogodbe in
podobno. Sicer poziva h kompromisu in nadaljnjem sodelovanju s sponzorjem. Bogdan Osolin
je ob tem izrazil vprašanje, kdo odloča o spremembi imena društva. Navzoči člani občnega
zbora so bili seznanjeni tudi s pismom treh članov UO, naslovljeno na sponzorja Tajfun.
Razprava je prešla izven okvirov, zato je predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj prekinil
razpravo. Nato je Mirko Čokan izpostavil vprašanje Dušanu Borštarju, kaj lahko stori
korektnega, da se pristopi h pogovoru revitalizaciji sponzorske pogodbe. Dušan Borštar, ki je bil
pozvan k besedi, mu je odgovoril, da se po pismu Tajfunu ne da več nič storiti. Nato ga je Mirko
Čokan vprašal, zakaj je temu tako. S strani Dušana Borštarja je dobil posredni odgovor, da
preko njega komunikacija s sponzorjem Tajfun ne bo možna. Jože Skok je dodal, da je najvišji
organ upravni odbor in nato občni zbor, zato naj bodo pomembne stvari aktivirane preko
organov in ne preko posameznikov. Na tem mestu je predsednik občni zbor Boštjan Grošelj
dokončno prekinil debato.

5.) Odstop predsednika in podpredsednika društva in volitve novega predsednika
Predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj je povprašal o odstopnih izjavah predsednika
Dušana Kosanovića in podpredsednika Dušana Borštarja. Pojasnjeno je bilo, da je predsednik
odstopno izjavo podal preko e-pošte, podpredsednik pa tudi v pisni obliki. Nato je Boštjan
Grošelj pozval novega kandidata za predsednika, da predstavi svojo vizijo. Kandidat Lan Turek
je najprej predstavil predlog svoje ekipe upravnega in nadzornega odbora, nato pa prebral
vizijo dela v tem društvu. Drugega protikandidata ni bilo. Nato je predsednik občnega zbora
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Boštjan Grošelj pozval h glasovanju za novega predsedniškega kandidata Lana Turka, ki je bil
soglasno sprejet.
SKLEP 5: Predlog za novega predsednika (Lan Turek) je bil soglasno sprejet.

6.) Volitve v upravni in nadzorni odbor
Novi predsednik Lan Turek je predstavil svoj predlog upravnega odbora (v sestavi Jure
Plaskan, Jože Skok, Boštjan Grošelj, Bor Turek), ki je bil na glasovanju soglasno sprejet. Nato
je predstavil še predlog za nadzorni odbor (Bojan Osolin, Ivan Bratko, Viktor Jemec), ki je bil
tudi soglasno potrjen.
SKLEP 6a): Za nove člane upravnega odbora so bili sprejeti Jure Plaskan, Jože Skok,
Boštjan Grošelj in Bor Turek.
SKLEP 6b): Za nove člane nadzornega odbora so bili sprejeti Bojan Osolin, Ivan Bratko,
Viktor Jemec.

7.) Razno
Pod točko Razno ni bilo razprave.

Občni zbor se je zaključil ob 11:00.

Zapisnik: Špela Orehek

Predsednik občnega zbora: Boštjan Grošelj _____________________
Overitelja zapisnika: Jure Plaskan
Jože Skok

_____________________
_____________________
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