3. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE
Domžale, 31.8.2017 (ob 19:25)
Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Bojan Osolin, Špela Orehek, Jože Skok, Lan Turek,
Bor Turek, Jure Plaskan (pridružil ob 19:45)
Dnevni red:

1. Priprava društvenega piknika
2. Društveni prostor
3. Poletni individualni treningi z mladimi – poročila trenerjev
4. Obračun/poračun stroškov za prvo polovico leta 2017
5. Določitev datuma za občni zbor in nadaljnje predsednikovanje
6. Prijava na I. moško ligo-zahod in Osrednjeslovensko ligo
7. Šahovske šole in krožki na OŠ v letu 2017/18
8. FIDE turnir v Domžalah
9. Določitev datuma Miklavževega turnirja in novoletnega srečanja
10. Rekreativni šah v baru Sahara

ZAPISNIK

1.) Priprava društvenega piknika
Bojan Osolin je predstavil podrobnosti poteka priprav na tradicionalni društveni
piknik. Dosedanje stanje prijav je 25 (cca 15 odraslih in 10 otrok). Za nabavo hrane je
zadolžen Bojan Osolin, delno pa Boštjan Grošelj. Začetek dogodka je ob 11. uri,
približno ob 12.-12:30 sledi kosilo, potem pa prijateljski turnir.

2.) Društveni prostor
Predsednik Boštjan Grošelj je predstavil podrobnosti s sestanka z direktorjem
Zavoda za šport glede uporabe društvenega prostora. Boštjan Grošelj in Bojan
Osolin sta izpostavila določene pretekle dogovore glede usklajevanja cene
najemnine z direktorjem Zavoda, ki sedaj ne držijo več. Med člani UO se je začela
razprava o smiselnosti plačevanja visoke najemnine in stroškov ter dejanske uporabe
prostorov. Ocena letnih stroškov teh prostorov je min. 1200€, kar je četrtina naših
(občinskih) proračunskih sredstev. Prav tako je po novem plačljiva sejna soba, kar za
nas pomeni dodaten strošek. Izvedeno je bilo glasovanje članov UO za začetek
postopka o selitvi iz sedanjih prostorov. Šest članov UO je glasovalo ZA, en član se
je glasovanja vzdržal.

SKLEP: UO je (pogojno) izglasoval selitev iz sedanjega društvenega prostora.
Predsednik Boštjan Grošelj pripravi vlogo za pridobitev novih društvenih
prostorov. Dokončno odločitev bo UO sprejel, ko bo znanih več informacij
glede novih prostorov.

3.) Poletni individualni treningi z mladimi – poročila trenerjev
Jure Plaskan in Špela Orehek sta predstavila program poletnih individualnih
treningov. Ugotavljamo, da je tak sistem dela mladim všeč, zato bi bilo primerno, da
se s tem nadaljuje, v kolikor to dopuščajo finančna sredstva. Predsednik Boštjan
Grošelj je ocenil, da bi do konca letošnjega leta to bilo izvedljivo, vendar je potrebno
omejiti frekvenco treningov (1x tedensko).
SKLEP: Individualni treningi z zainteresiranimi mladinci se lahko nadaljujejo do
konca leta 2017, in sicer 1x tedensko.
4.) Obračun/poračun stroškov za prvo polovico leta 2017
Člani UO so pripravili obračun stroškov za prvo polovico leta 2017 (povrnitev
materialnih stroškov, šahovske šole, individualnimi treningi, poletni tabor).
Dokumentacijo bo pregledal predsednik Boštjan Grošelj, ki bo posameznikom
izplačal pretekle obveznosti.
5.) Določitev datuma za občni zbor in nadaljnje predsednikovanje
Glede na tekmovalni program je primeren mesec za izvedbo občnega zbora
november. Možna termina sta 11. ali 25. november, izbran je bil termin 25. november
ob 9. uri. Lokacija bo določena naknadno, ko bo znanih več podrobnosti glede
društvenih prostorov.
Predsednik Boštjan Grošelj je predstavil svoje stališče glede vodenja društva.
Organizacijsko to pomeni kar nekaj dela. Po njegovem predlogu bomo do
nadaljnjega podaljševali mandat predsednika, dokler se ne najde ustrezna rešitev, ki
jo bomo sprejeli skupno.
6.) Prijava na II. moško ligo-zahod in Osrednjeslovensko ligo
Lokacija II. moške lige zahod je Gasilski dom Komenda. Termini lige so 29.9.-1.10.,
13.-15.10. in 27.-29. 10. Po trenutnih podatkih se kaže problem pri sestavi ekipe, saj
so nekateri prej aktivni člani postali neaktivni. Pojavil se je tudi predlog o
prostovoljnem izstopu iz lige. Jure Plaskan je nato poudaril, da moramo vztrajati in
sestaviti ekipo. Dogovorjena je bila investicija v tujca (Burak Firat), če bo to potrebno.
Jure Plaskan je predlagal, da bi mladinci igrali v Osrednjeslovenski ligi, ker jim
primanjkuje tekmovalnih partij in bo to del treninga. Javil se je za kapetana in

usklajevanje pri postavah po posameznih kolih. Mladinci so zainteresirani, tako da s
tem ne bi smelo biti težav. V skrajnem primeru se je za prevoz in igranje javil tudi Lan
Turek.
7.) Šahovske šole in krožki na OŠ v letu 2017/18
Pojavila se je možnost izvedbe nadaljevalne šahovske šole v Ljubljani, ker vsi tam
obiskujejo šolo. Potrebno je uskladiti termin in lokacijo. Kot najboljša možnost se
pojavljata Šiška in Dravlje, časovno pa čim prej po koncu šole. Več bo znanega po 1.
Septembru, ko bodo znani njihovi urniki. Za začetno šolo se je javil Lan Turek,
potekala bi v popoldanskem času v društvenih prostorih, možna termina sta torek in
petek.
Tina Bukovec je zainteresirana za izvajanje krožkov na okoliških osnovnih šolah pod
pogoji ŠD Domžale (da se otroci včlanijo v naše društvo). Po naših podatkih so
proste šole OŠ Dob, OŠ Dragomelj in OŠ Domžale. Boštjan Grošelj ji bo predal
kontakte, za vse ostalo se bo menila sama po svojih pogojih.

8.) FIDE turnir v Domžalah
Marjan Butala je ponudil izvedbo FIDE turnirja v Domžalah. Po posvetu so člani UO
sklenili, da je zaenkrat dovolj ponudbe in da zaradi prostorskega problema trenutno
nimamo možnosti za izvedbo. Ne izključujemo pa možnosti sodelovanja v prihodnje,
ko bodo stvari razrešene.

9.) Določitev datuma Miklavževega turnirja in novoletnega srečanja
Zaradi časovne stiske smo to točko prestavili na naslednjo sejo UO ali
korespondenčno usklajevanje (po e-pošti).
10.) Rekreativni šah v baru Sahara
Na ŠD Domžale padajo očitki, da v Domžalah ni šahovskih dogodkov v smislu
rekreativnega šaha in igranja. Pojavili so se predlogi članov UO o obuditvi
pospešenih turnirjev, vendar zaradi časovne stiske do konsenza nismo prišli in to
točko prelagamo na naslednjo sejo.

Seja se je zaključila ob 22:10.
Zapisala: Špela Orehek

