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4. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE V LETU 

2018 

Domžale, 5. 11. 2018 (ob 19:45) 

Prisotni: Boštjan Grošelj (predsednik), Špela Orehek, Lan Turek, Bor Turek, Jure Plaskan , 

Bojan Osolin 

Dnevni red:  

1. Evalvacija 1. članske lige zahod 

2. Občni zbor 

3. Predlog sponzoriranega mladinskega programa v 2018/19 

4. Finance in davčna blagajna  

5. Razno 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

1.) Evalvacija 1. članske lige zahod 

Predsednik Boštjan Grošelj je člane pozval k razpravi glede ocene rezultata na članski 

ligi. Lan Turek je povedal, da bi glede na vložek v ligo lahko iztržili boljši rezultat in 

izrazil razočaranje nad nekaterimi člani društva, ki niso v celotni možni meri pomagali 

z igranjem. Izpostavil je tudi to, da imamo na prvih dveh do treh deskah močnejše 

igralce, od tretje do šeste deske pa so igralci po moči bolj izenačeni. Jože Skok je 

doseženo 3. mesto ocenil kot dober rezultat in povedal nekatere okoliščine, zakaj 

omenjeni člani niso igrali več partij kot so jih napovedali. Bojan Osolin je dodal, da bi 

bilo dobro graditi na pomembnih členih sedanje ekipe, z dodatnim izobraževanjem in 

malo večjim angažmajem. Glede kapetanstva je dodal, da pogreša skupinski duh, 

nekaj, kar ekipo vleče skupaj. Jure Plaskan je potrdil prejšnja opažanja članov, omenil 

je tudi Mateja Filipa, ki bi ga lahko povabili v ekipo, če bo možno. Špela Orehek se je 

v veliki meri strinjala s predhodno povedanim in izpostavila pomanjkljiv ekipni duh, ki 

se da popraviti z malo bolj aktivnim pristopom kapetana. Predsednik Boštjan Grošelj 

je povzel dogajanje glede organizacije ekipe in razlogov za odpovedi. Izrazil je 

negativno kritiko na odnos drugih ekip, ker je bilo veliko manjkajočih igralcev in je zato 

proti določeni (najbolj problematični) ekipi sprožil postopek na Šahovski zvezi 

Slovenije. Bojan Osolin je vprašal glede poračuna stroškov lige odbora, Boštjan 

Grošelj je odgovoril, da je to druga dilema, ki po korespondenčnem dopisovanju še 

vedno ni dobila končnega epiloga, verjetno pa bo zadeva ostala enaka kot je bila lani. 
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2.) Občni zbor in novoletno srečanje 

Datum občnega zbora je bil določen za 24. novembra ob 9. uri. Za novoletno srečanje 

je predsednik predlagal termin 15. decembra ob 9. uri, po katerem se bo izvedel tudi 

sestanek s starši (prvotno je bilo mišljeno po občnem zboru). Člani UO so oba termina 

potrdili. Predsednik Boštjan Grošelj je podal osnutek dnevnega reda občnega zbora, s 

katerim so se člani UO strinjali. Predsednik Boštjan Grošelj je omenil idejo, da bi člana 

društva Dušana Borštarja povabili v UO, v kolikor je pravno formalno to možno. Za to 

bo potrebna sprememba statuta, ki bi jo izvedli na občnem zboru. Oblikovan je bil 

predlog za menjavo nadzornega odbora, ker je v trenutni sestavi neaktiven. Za člane 

so predlagani Bor Lucijan Turek, Petra Grošelj, Robert Volčanšek, Dušan Kosanovič, 

Mavricij Olenik, izmed katerih je za predsednika nadzornega odbora predlagan Robert 

Volčanšek in rezerva Bor Lucijan Turek.  

 

SKLEP: UO je potrdil predlog spremembe statuta in menjave organov na 

volilnem občnem zboru. 

 

3.) Predlog sponzoriranega mladinskega programa v 2018/19 

Predsednik društva Boštjan Grošelj je pojasnil predlog sponzoriranega mladinskega 

programa za leto 2018/19 in vnela se je razprava. Člani UO so uskladili predlog 

mladinskega programa v 2018/19 (v prilogi tega zapisnika), pojavili pa so se predlogi 

za spodbudo tudi članskega šaha, ki se jih je zapisalo, podrobno pa se bo članski 

program opredelil na naslednji seji UO. 

 

SKLEP: UO je potrdil popravljen predlog sponzoriranega mladinskega programa 

za leto 2018/19. 

 

4.) Finance in davčna blagajna 

Predsednik Boštjan Grošelj je predstavil situacijo glede uvedbe davčne blagajne. 

Izgleda, da bo društvo z letom 2019 uvedlo možnost mini davčne blagajne z vodenjem 

vezane knjige računov, kar pa bistveno ne bo vplivalo na dosedanje poslovanje. 

 

5.) Razno 

Jože Skok je posredoval informacije glede izdaje brošure ob 70. letnici šaha na 

Domžalskem. Člani UO so se uskladili glede števila izdaj (150-200 izvodov, približno 

70 strani/izvod). Jožeta Skoka se zadolži za pridobitev ponudb za tisk in izdajo brošure, 

na podlagi česar se bo UO odločil o končni številki izdaje izvodov.  
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Seja se je zaključila ob 22:00. 

Zapisala: Špela Orehek 

 

 

PRILOGA: PREDLOG SPONZORIRANEGA MLADINSKEGA PROGRAMA 2018/19 

 

1.) Kritje prijavnin za vsa pospešena tekmovanja do konca leta 2018 (seznam primernih 

tekmovanj so dobili po e-mailu) in delno kritje (potnih) stroškov na turnirju KRKA 

Open 2018. 

 

2.) Mladinsko DP 2019 

Vsakemu udeležencu* mladinskega DP bo društvo zagotovilo: 

- 5 brezplačnih ur individualnih treningov z izbranim mentorjem (Lan, Jure, 

Špela); 

- nadaljnje 50% financiranje individualnih treningov (do omejitve 16 ur/mesec, 

kar pomeni 2x tedensko po 2 uri individualnega dela); 

- plačan turnir HIT Open (Nova Gorica, 25.1.-31.1.2019) s spremstvom 

mentorja/mentorjev (prijavnina in stroški skupne namestitve);  

- kritje stroškov priprav in spremstva v času mladinskega DP. 

*Pogoj: velja za tiste udeležence mladinskega DP, ki obiskujejo eno izmed društvenih šahovskih šol v 

šolskem letu 2018/2019. 

 


