
5. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠD DOMŽALE V LETU 

2020 

Domžale, 27. 7. 2020 (ob 19:00) 

Prisotni: Lan Timotej Turek, Bor Lucijan Turek, Jure Plaskan, Boštjan Grošelj, Jože Skok 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 4. seje  

2. Državna članska liga  

3. Ureditev pravilnika o kilometrinah 

4. Mladinska liga 

5. Razno  

 

ZAPISNIK 

 

1.) Potrditev zapisnika 4. seje 

Lan je prebral zapisnik 4. Seje in prosil za potrditev. Jože je predlagal spremembo svoje 

neformalne funkcije iz “zadolžen za stik s sponzorji” v “zadolžen za stik s sponzorji in 

mediji”. Člani UO so njegov predlog potrdili in sprejeli zapisnik. 

SKLEP 1: Člani UO so potrdili spremembo neformalne funkcije Jožeta Skoka v 

“zadolžen za stik s sponzorji in mediji” ter potrdili zapisnik. 

 

2.) Državna članska liga 

Jure je poročal o sestanku predstavnikov ekip Državne članske lige preko aplikacije 

“Zoom”. Odbor je določil termine izvedbe lige, ki so naslednji: 25.-27.9,  2.-4.10, 18.-

20.10. Jure je povedal, da se je odbor zanimal, če bi kateri od klubov želel organizirati 

kakšen vikend pri izpeljavi lige. UO je sklenil, da se ne ponudimo za izpeljavo lige, saj 

smo v ligi novinci in bi bila organizacija prevelik zalogaj sploh v luči epidemije. Člani UO 

so se razgovorili o možnih tujcih v ekipi in se odločili, da damo prednost že utečeni ekipi 

iz prejšnjih let, zato Jure kontaktira Buraka Firata in Mladena Milenkoviča glede njune 



razpoložljivosti. O ceni za tujce se bo UO dogovoril korespondenčno oziroma na 

naslednji seji. Jure je dobil nalogo, da naredi listo igralcev za Državno člansko ligo.  

SKLEP 2a: Jure Plaskan kontaktira Buraka in Mladena, ter pripravi listo igralcev za 

Državno člansko ligo. 

SKLEP 2b: Ceno za tujce UO določi korespondenčno oziroma na naslednji seji. 

 

3.) Ureditev pravilnika o kilometrinah 

Lan je predlagal, da se v izogib nejasnostim glede izplačevanja kilometrine le-te vnese v 

dokument “Pravilnik o nagradah, honorarjih in povračilu stroškov”. UO je po izmenjavi 

mnenj določil naslednji stroškovnik: 

Povračilo za tekmovanja: 

0,10€/km za prazen avto nad 100km 

0,15€/km za prazen avto pod 100km 

0,20€/km za poln avto nad 100km 

0,25€/km za poln avto pod 100km 

 

Povračilo za izobraževanja (šahovske šole, tabori, usposabljanja): 

0,15€/km za prazen avto nad 100km 

0,20€/km za prazen avto pod 100km 

0,25€/km za poln avto nad 100km 

0,30€/km za poln avto pod 100km 

 

Povračilo za organizacijo in sojenje: 

Vedno 0,30€/km 

 

Opombe: 

Poln avto pomeni 2 ali več tekmovalcev/izobraževancev. Stroški veljajo za vsa ekipna 

prvenstva ter posamična državna. Stroški veljajo za klubska prvenstva, za šolska pa ne. 



 

SKLEP 3: UO je določil, da se “Pravilnik o kilometrinah”, določen na tej seji, vnese 

v “Pravilnik o nagradah, honorarjih in povračilu stroškov”. 

 

4.) Državna mladinska liga 

Lan je seznanil UO z vabilom ŠZS za nastop na Državni mladinski ligi 2020, ki bo potekala 

na Ptuju. Povedal je, da je že govoril s kandidati za moško in žensko ekipo, in da so vsi 

nastop potrdili. Predlagal je, da naredi finančni plan tekmovanja, poišče primerno 

namestitev in določi spremljevalca.   

SKLEP 4: Lan pripravi finančni plan Državne mladinske lige in Državne ženske 

mladinske lige, predlaga možne namestitve in določi spremljevalca. 

 

5.) Razno 

Jože je predstavil delo komisije za promocijo ter poročal o tiskovni konferenci ob dnevu 

šaha. Jože je povedal, da ŠK Ljubljana sprašuje, če bi jim posodili vrtni šah za Olimpijski 

festival 25.9. In 26.9. UO se strinja, da se vrtni šah posodi.  

Boštjan je predlagal, da se na urad župana naslovi prošnji za sofinanciranje podloge  za 

vrtni šah, saj se trenutne plošče lomijo. Predlaga platno/polivinil. Člani UO se strinjajo, 

da bi bilo to potrebno, zato naj Boštjan preveri varijante in cene takih podlog.  

Lan je predlagal, da Jure člane društva povpraša, kdo bi se udeležil septembrskega 

državnega prvenstva v Portorožu in se na podlagi prijav UO odloči za višino 

sofinanciranja. 

Bor je povedal, da bo poslal mail na OŠ Domžale glede poučevanja krožka. Boštjan je 

povedal, da je Kaja Grošelj pripravljena sodelovati pri izpeljavi krožka na OŠ Rodica ob 

pomoči Bora (uvajanje).  

Boštjan je predlagal, da se glede povračila stroškov čiščenja društvenih prostorov z 

Jožetom sestavi pogodba za “občasno delo upokojenca”, s čimer se člani UO strinjajo. 

Ob tem je Jože povedal, da bo opomnil sosednje najemnike, da izboljšajo skrb za čistočo 

v WCju. 

UO je določil termin šahovskega piknika za soboto 12.9. 

SKLEP 5a: UO je potrdil posojo vrtnega šaha ŠK Ljubljana 



SKLEP 5b: UO zadolži Boštjana Grošlja za poizvedbo glede cene nove podloge za 

vrtni šah 

SKLEP 5c: UO zadolži Jureta Plaskana, da pošlje mail članom glede udeležbe na 

Državnem prvenstvu v Portorožu. 

SKLEP 5d: Boštjan in Špela Orehek z Jožetom sestavita pogodbo glede čiščenja 

klubskih prostorov.  

 

 

Seja se je zaključila ob 21:00. 

Zapisal: Lan Timotej Turek 


