1. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE V
LETU 2020
Domžale, 14. 1. 2020 (ob 19:30)
Prisotni: Dušan Kosanović, Špela Orehek, Lan Turek, Dušan Borštar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Novi prostori
Letno poročilo ZŠRD
Tekmovalni program v prvem četrtletju
Razno

ZAPISNIK

1.) Novi prostori
Po ogledu prostorov decembra 2019 so se člani UO odločili za manjši od dveh
prostorov v stavbi NLB. Soba je rezervirana, selitev bo predvidoma možna v mesecu
februarju. Za petek 24. 1. 2020 je predsednik Dušan Kosanović dogovorjen za
sestanek z odgovornimi v NLB. Kljub selitvi v nove prostore se bodo sedanji
društveni prostori obdržali (vsaj za začetek) zaradi lažje organizacije in izvedbe vseh
aktivnosti. Prav tako se predsednika Dušana Kosanovića zadolži za komunikacijo z
OŠ Rodica glede odpisa njihovega inventarja (mize, stoli), ki bi bil uporaben za nove
prostore.
SKLEP 1: UO zadolži Dušana Kosanovića za nadaljnje aktivnosti pridobitve
novih prostorov in komunikacijo z OŠ Rodica glede odpisa inventarja.
2.) Letno poročilo ZŠRD
Podobno kot lansko leto je do konca januarja Zavodu za šport in rekreacijo potrebno
oddati vsebinsko in finančno poročilo o namenski porabi sredstev za leto 2019. Za
zaključevanje financ, oblikovanje bilance in začetek priprave predpisanega
finančnega poročila se je javila Špela Orehek, ki je od marca 2019 skrbela za
vodenje financ v društvu. Za pomoč pri vsebinskem delu poročila so člani UO
zadolžili Lana Turka in Jureta Plaskana, ki (so)izvajata mentorske aktivnosti in imata
najboljši vpogled z vidika organizacije, potekom društvenih šol in drugih aktivnosti.
SKLEP 2: Člani UO so za del vsebinski dela poročila zadolžili Jureta Plaskana
in Lana Turka, za finančni del pa Špelo Orehek ob pomoči predsednika Dušana
Kosanovića.

3.) Tekmovalni program v prvem četrtletju
Glavna tekmovanja v prvih treh mesecih leta 2020, kjer bo društvo sodelovalo, so
HIT Open Nova Gorica, člansko DP v pospešenem in hitropoteznem šahu ter
mladinsko državno prvenstvo. Po lanski dobri izkušnji glede HIT Opna kot pripravi na
mladinsko državno prvenstvo so se člani UO tudi letos odločili, da se mladincem
krijejo celotni stroški udeležbe na turnirju (poleg prijavnine tudi namestitev in
spremstvo/priprave). Spremljevalec na turnirju bo Jure Plaskan. Predsednik Dušan
Kosanović je poudaril, da je potrebno podpirati ekipna tekmovanja, kjer se moramo
kot društvo truditi biti prisotni na vseh večjih tekmovanjih. Člani UO so se s tem
strinjali, zato bodo v letu 2020 večja ekipna tekmovanja praviloma v celoti krita s
strani društva. Za poizvedbo razpoložljivosti igranja pri članicah se zadolži Špelo
Orehek, pri članih pa Jureta Plaskana. Glede mladinskega državnega prvenstva so
se člani po daljši razpravi odločili, da bo društvo letos krilo spremstvo in priprave,
starši pa prevzamejo stroške namestitve. Za spremljevalca na mladinskem prvenstvu
je potrjen Lan Turek, ki je zadolžen za iskanje ustrezne namestitve (apartma v bližnji
okolici) in komunikacije s starši.
SKLEP 3a: Člani UO so sprejeli odločitev, da se HIT Open Nova Gorica
mladincem krije v celoti. Za spremljevalca je bil potrjen Jure Plaskan.
SKLEP 3b: Člani UO so odobrili kritje vseh stroškov članskega DP v
pospešenem in hitropoteznem šahu. Za sestavo ekip se zadolži Špelo Orehek
in Jureta Plaskana.
SKLEP 3c: Člani UO so sprejeli odločitev, da društvo na letošnjem mladinskem
državnem prvenstvu udeležencem zagotovi spremstvo in priprave, starši pa
prevzamejo stroške namestitve. Za iskanje ustrezne namestitve in
komunikacije s starši je zadolžen Lan Turek.

4.) Razno
Dušan Borštar je izpostavil predlog pri plačevanju članarin. Tistim članom, ki (zaradi
finančne stiske) težje plačajo članarino, bi lahko omogočili, da se jim na podlagi
aktivnega sodelovanja pri delu društva, npr. pri izvedbi turnirjev, v skladu z zakonsko
možnostjo izplača približno 42 evrov v enkratnem znesku, tako da z delom tega
zneska lahko poravnajo svojo članarino. Člani morajo vsekakor imeti občutek, plačilo
članarine ni zgolj izdatek, temveč da društva dejansko tudi nekaj dobijo, zato jim je
npr. že lani društvo poravnalo prijavnino na turnirju TAJFUN Challenge.
Mimogrede se je omenilo organizacijo memoriala, Dušan Kosanović se je javil za
rezervacijo dvorane, Dušan Borštar pa je predlagal, da se na naslednji seji UO
ustanovi organizacijsko ekipo, ki bo prevzela tehnično izvedbo. Špela Orehek je
izpostavila večjo količino dela s financami v letu 2019 ter neenakovredni vložek
članov UO, zato se je po daljši razpravi sprejela odločitev, da se v prihodnje
smiselno ovrednoti administrativna dela, pri čemer pa se določena dela, npr.
sestavljanje pribl. 35 potnih nalogov lahko prerazporedi tudi na ostale člane UO oz.

predvsem na tiste, ki jih predlagajo v obračun in izplačilo. Pri iskanju virov sredstev
za honoriranje administrativnih del so prisotni ugotovili, da v ta namen ne pridejo v
poštev niti sredstva iz naslova javnega financiranja programov niti sponzorska
sredstva, zato trenutno edini realno možen vir financiranja v ta namen predstavljajo
sredstva iz zbranih članarin. Gre namreč za opravila, ki omogočajo nemoteno
poslovanje društva v interesu vseh njegovih članov. Predlagano je torej učinkovito
zbiranje članarin, z dobrim delom pa lahko pričakujemo tudi številčnejše članstvo in
posledično tudi več sredstev. Dušan Borštar je ob tem tudi omenil, da se od članov
UO, izvoljenih na podlagi zaupanja ostalih članov, pričakuje tudi določeno mero
altruizma in da je bilo ogromno dela v društvu vsaj s strani določenih članov UO že
doslej opravljeno povsem prostovoljno in brez slehernega plačila.
Nazadnje so člani UO razpravljali še o prestopnem roku in vključitvi novih igralcev, ki
jih društvo potrebuje predvsem zaradi nastopa v državni članski ligi. V teku so
pogovori z nekaterimi igralci, vsako novo informacijo naj člani UO čim hitreje
posredujejo ostalim.
SKLEP: Za rezervacijo dvorane za 4. memorial Vida Vavpetiča se zadolži
Dušana Kosanovića.

Seja se je zaključila ob 23:15.
Zapisala: Špela Orehek

