REDNI OBČNI ZBOR
ŠAHOVSKEGA DRUŠTVA DOMŽALE
Domžale, 20. 3. 2022 (ob 10:00, začetek ob 10:15)
Prisotni: Špela Orehek, Lan Timotej Turek, Jure Plaskan, Bojan Osolin, Bor Lucijan Turek,
Viktor Jemec, Jože Skok, Boštjan Grošelj, Blaž Debevc, Anton Žmaucar, Mihela Brezar, Gregor
Brezar

Dnevni red:
1. Izvolitev organov občnega zbora
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2021
3. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2021
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021
5. Sprememba statuta društva (namen: pridobitev statusa društva v javnem interesu)
6. Razno – načrt delovanja društva v letu 2022

ZAPISNIK
1.) Izvolitev organov občnega zbora
Ob predvidenem začetku ni bilo prisotne polovice članov, zato se je začetek zbora prestavil za
petnajst minut. Ob 10:15 je bilo prisotnih dvanajst (12) polnoletnih članov, zato se je zbor lahko
začel. Predsednik društva Lan Timotej Turek je prisotne seznanil z dnevnim redom srečanja.
Predlagal je zamenjavo vrstnega reda točk glede poročil: najprej predstavitev poročila o
delovanju društva in finančnega poročila ter nato poročilo nadzornega odbora, s katerim so se
člani zbora strinjali. Predlagal javno glasovanje z dvigom rok, kar so člani občnega zbora prav
tako soglasno potrdili. Nato je predlagal organe občnega zbora, in sicer za predsednika
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Boštjana Grošlja, zapisnikarja Špelo Orehek in overitelja zapisnika Jureta Plaskana in Jožeta
Skoka. Na ta predlog delovnih organov ni bilo pripomb. Besedo je prevzel predsednik občnega
zbora Boštjan Grošelj.
SKLEP 1a): Organi občnega zbora se potrdijo.
SKLEP 1b): Glasovanje na občnem zboru je javno.

2.) Poročilo o delovanju društva v letu 2021
Predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj je predsednika društva Lana Timoteja Turka pozval
k predstavitvi poročila o delovanju društva v letu 2021. Ta je na kratko predstavil delovanje in
aktivnosti Šahovskega društva Domžale v letu 2021, ki je na voljo v prilogi občnega zbora in je
bil v pisni obliki posredovan vsem navzočim. Povzel je delovanje šahovskih šol v letu 2021,
predstavil tekmovalni program in tekmovanja, ki so se jih udeležili naši člani in izpostavil
največje tekmovalne uspehe mladincev in članov. Po dolgem času je članska ekipa društva
tekmovala v Državni članski ligi, kjer je bilo nemalo težav z organizacijo. Jure Plaskan je kot
kapetan pojasnil situacijo glede spreminjanje terminov in sistema igranja, Blaž Debevec je
povedal, da je bilo v prvi ligi podobno. Boštjan Grošelj je strnil, da je društvo razočarano nad
kakovostjo in izvedbo Državne članske lige, samo vodjo lige odbore in preslabo komunikacijo s
ŠZS. Jože Skok je dodal, da so se številčnejši mariborski (štajerski) klubi povezali med seboj in
ŠD Domžale smo pri tem »potegnili ta kratko«. Predsednik društva Lan Timotej Turek je
nadaljeval s povzetkom vodenja in ob koncu omenil, da je iz društva izstopil obetavni mladinec
Rudi Olenik Čampa. Jože Skok je dodal, da je ob novici glede izstopa Rudija predsednik
društva sklical izredno sejo UO, kjer je predstavil situacijo in skupaj so ugotovili, da finančno ne
moremo nuditi tako dobrih pogojev, zato so v dobrobit njegovemu razvoju soglasno odobrili
izpisnico. Obenem je dodal, da je društvo pridobilo nove člane, izpostavil je Blaža Debevca kot
okrepitev članske in Bineta Markoška kot okrepitev mladinske ekipe. Za dopolnitev poročila je
opozoril na bronasto plaketo ŠZS Marjana Karnarja, 3. mesto DU Domžale, kjer ekipo
sestavljajo člani društva (Marjan Karnar, Bojan Osolin, Jože Skok in kapetan Mirko Čokan),
izpostavil pa je še, da je sam kot član organizacijskega odbora deloval na Evropskem ekipnem
prvenstvu, ki je potekalo konec leta v Termah Čatež. Boštjan Grošelj je dodal, da je društvo kot
pobudnik sodelovalo pri postni akciji 40 dni brez alkohola z ambasadorko Lauro Unuk. Bojan
Osolin je omenil še uspehe dopisnih šahistov, Viktor Jemec pa je povzel najboljše njihove
rezultate, in sicer Marjan Šemrl je bil med zmagovalci svetovnega prvenstva, na Evropskem
prvenstvu je Slovenija osvojila 2. mesto (v ekipi sta sodelovala Šemrl in Jemec), Viktor Jemec
pa je osvojil naslov svetovnega podprvaka v seniorski kategoriji. Predsednik društva Lan
Timotej Turek je povedal, da vodstvo nima informacij o dopisnem šahu, zato pozove k rednemu
obveščanju o uspehih dopisnih šahistov. Po končani debati so člani zbora glasovali o sprejemu
vsebinskega poročila o delovanju društva v letu 2021 s popravki, ki je bil soglasno sprejet.
SKLEP 2a): Poročilo o delovanju društva v letu 2021 se dopolni z navedenimi popravki o
uspehih in aktivnostih društva.
SKLEP 2b): Poročilo o delovanju društva v letu 2021 z upoštevanimi popravki je bilo
soglasno sprejeto.
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3.) Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2021
Predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj je predstavnika društva pozval k predstavitvi
finančnega poročila o delovanju društva v letu 2021. Tajnica Špela Orehek je podrobno
predstavila finančno poročilo za leto 2021, ki so bila v pisni obliki posredovana navzočim
(vsebinski pregled prometa s prihodki in odhodki, pregled porabe sredstev po
tekmovanjih/aktivnostih). Povzela je glavne točke poročil in zaključila, da je društvo v letu 2021
tako kot v letu 2020 izkazalo poslovno izgubo, predvsem na račun okrnjenih aktivnosti in
udeležbe članov na tekmovanjih ŠZS, ki so bila zaradi situacije s koronavirusom prestavljena
ali odpovedana. Na pregled nekaterih postavk poročil so bila zastavljena vprašanja s strani
Bojana Osolina kot člana nadzornega odbora, na katera je Špela Orehek po koncu predstavitve
tudi odgovorila. Bojan Osolin je dodal, da se mu zdi poročilo zgledno pripravljeno, da so
stroškovna mesta jasno predstavljena in da je dodana vrednost poročila tudi finančni pregled
prihodkov in stroškov po posameznih tekmovanjih in aktivnostih. Tudi Jože Skok se je pridružil
pohvali finančnega poročila, dodal pa je pripombo glede plačljive objave šahovskega tabora v
domžalskem mediju in predlagal, da se v bodoče to stori v obliki članka, ki je brezplačen.
Sledila je še neformalna debata o možnostih optimizacije finančnih sredstev. Na poročilo člani
občnega zbora niso imeli drugih pripomb, zato je Boštjan Grošelj pozval k glasovanju o
poročilu, ki je bilo soglasno sprejeto.
SKLEP 3): Finančno poročilo društva za leto 2021 je bilo soglasno sprejeto.

4.) Poročilo nadzornega odbora za leto 2021
Predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj je predstavnika nadzornega odbora pozval k
predstavitvi njihovega poročila (gradivo o delovanju društva in finančnega poročila za preteklo
leto so člani nadzornega odbora predhodno prejeli po e-pošti). Bojan Osolin je v imenu
nadzornega odbora še enkrat pohvalil preglednost in jasnost finančnega poročila ter ustrezno
utemeljitev predhodno zastavljenih vprašanj. S tem je podal pozitivno mnenje NO k finančnemu
poročilu, ob tem pa je predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj prav tako pohvalil strukturo
finančnega poročila.
SKLEP 4): Nadzorni odbor je podal pozitivno mnenje k finančnemu poročilu za leto 2021.

5.) Sprememba statuta društva
Predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj je pojasnil, da se ta točka dnevnega reda nanaša
na potrebno spremembo statuta zaradi odločitve UO o statusu društva v javnem interesu.
Robert Volčanšek je društvo že pred časom pozval v tej zadevi, nedavno je predlog o tem
prišel tudi s strani Julije Timagine. Članom je pojasnil situacijo o dohodninski shemi in povedal,
da se je v ta namen član UO Jure Plaskan udeležil spletnega izobraževanja, na katerem se je
ugotovilo, da društvo v statutu nima opredeljene primerne situacije ob prenehanju društva.
Sprememba se tako nanaša na prvi del 43. člen obstoječega statuta, ki se glasi:
"V primeru prenehanja delovanja društva preide po poravnavi vseh njegovih obveznosti
premoženje društva pravnemu nasledniku, ki ga društvo ob prenehanju delovanja določi v
sklepu. V kolikor takega sklepa ni, se s premoženjem ravna kot to določa zakon, ki ureja
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delovanje društev. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Vsaka delitev premoženja med
člane je nična."
Predlog nove dikcije prvega dela 43. člena statuta se glasi:
"V primeru prenehanja delovanja društva preide premoženje društva po poravnavi vseh
njegovih obveznosti na drugo nevladno ali nepridobitno organizacijo (NVO) s podobnimi cilji v
občini Domžale. Če društvo preneha s sklepom občnega zbora, mora zbor s sklepom določiti,
na katero NVO se premoženje prenese."
Člani občnega zbora so glasovali o spremembi, ki je bila soglasno sprejeta.
Anton Žmaucar je izrazil pohvalo o odločitvi in poudaril, da je na srednji in dolgi rok to zelo
dobra popotnica, da se nagovori podpornike in člane društva, ki mu lahko z doniranjem dela
dohodnine omogočijo dodatna sredstva.
SKLEP 5): Predlog spremembe prvega dela 43. člena statuta, ki omogoča pridobitev
statusa društva v javnem interesu, je bila soglasno sprejeta.

6.) Razno – načrt za delovanje društva v letu 2022
Predsednik občnega zbora Boštjan Grošelj je besedo predal predsedniku društva Lanu
Timoteju Turku, ki je predstavil načrt dela za leto 2022 in povzel situacijo na izobraževalnem in
tekmovalnem področju tekočega leta. Izpostavil je, da se je v zadnjem času društvu priključilo
več kot 10 mladincev iz rusko govorečega okolja in da društveni prostor postaja premajhen.
Bojan Osolin je vprašal, kaj se dogaja z društvenimi prostori, saj se že več kot leto društvo trudi
z dogovorom z ZRŠD o menjavi prostora. Špela Orehek je pojasnila, da se postopek vleče
zaradi organizacijskih menjav na Zavodu in spremembe najemniške strukture prostorov vseh
društev v Občini Domžale, je pa dogovorjeno, da se menjava prostora izvede z novim šolskim
letom v septembru 2022. Glede udeležbe na Osrednjeslovenski in ljubljanski ligi igra s
sistemom 2+2, kar pomeni dva izkušenejša igralca in dva mladinca v ekipi vsak igralni četrtek.
Anton Žmaucar je vprašal, kako je s sistemom krožkov po osnovnih šolah, kajti s sinom Mihom
ugotavljata, da ni prave podpore s strani šole in mentorjev, hkrati pa so krožki pomembni zaradi
baze mladih igralcev. Po izmenjavi mnenj med člani je prišlo do ideje, da se kontaktira Belo
Szomi, ki je v preteklosti že imel popularen krožek na OŠ Domžale. Jure Plaskan je omenil, da
je oprema v društvu zastarela, v zadnjem času se je zlomilo veliko stolov, kar je potrdil tudi Lan
Timotej Turek in napovedal nabavo nove opreme. Anton Žmaucar se je ob tem javil, da bo
preveril, kaj lahko naredi glede tega, in prosil, da se s tem počaka še par dni, saj morda lahko
priskrbi nove stole. Špela Orehek je izpostavila, da bo v tem letu prišlo do prenove podobe
društva, in sicer se je UO odločil, da se uskladi z občinskimi barvami v modri in rumeni. Člani
društva so že bili naprošeni za glasovanje o dizajnu majic, na naslednji seji UO bodo člani
dokončno potrdili končni izgled, nato pa gredo majice v tiskanje. Želja je tudi, da se člane
opremi s puloverjem in drugo opremo, za kar bi potrebovali donatorska ali sponzorska
sredstva, za kar se ožja operativna ekipa zelo prizadeva. Ob tem je predsednik društva Lan
Timotej Turek znova pozval za pomoč starejše člane, ki imajo poznanstva v občini. Jože Skok
je na to odgovoril, da se je vodilna garnitura spremenila in da je njihova generacija v pokoju in
nimajo več takega vpliva. Bor Lucijan Turek je dodal, da je glede prejemanje donacijskih
sredstev v veljavi tudi kripto valute v e-denarnici kot eno od možnosti. Anton Žmaucar je
vprašal, kako napreduje izdelava marketinškega načrta, ki ga društvo, če želi kandidirati za
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sponzorska sredstva, mora imeti izdelanega. Lan Timotej Turek je odgovoril, da je to bilo
pripravljeno in je objavljeno na spletni strani, na prošnjo pa je bilo posredovano Antonu
Žmaucarju v pisni obliki. Ta je obljubil, da se bo po svojih močeh potrudil najti kontakte za
sestanke, kjer prosi za prisotnost vsaj enega od članov UO. Prisotni so izrazili zahvale za
angažiranost. Predsednik Lan Timotej Turek je še omenil, da je plan tudi prevetriti bazo
članstva in izbrisati neaktivne člane. Anton Žmaucar je izrazil pomisleke ob pri brisanju članov
in predlaga, da se vse člane ob pozivu za dohodninsko proračun pozovemo še za plačilo
članarine kot podpora društvu. Lan Timotej Turek mu je odgovoril, da od veliko teh ljudi
nimamo kontakta in dogovorjeno je bilo, da se izbris članov izvede po tem pozivu. Ob koncu se
je predsednik Lan Timotej Turek posebno zahvalil Špeli Orehek, ki s skrbjo za finance in
administracijo deluje v ozadju v skladu s člani UO. Gregor Brezar je prav tako dodal izredno
pohvalo delovanju UO, da dela dobro in v dobrobit otrok. Špela Orehek je zaključila z mislijo,
da zahvale veliko pomenijo in da se bo ekipa še naprej trudila za dobro počutje članov v
društvu.

Občni zbor se je zaključil ob 12:00.

Zapisnik: Špela Orehek

Predsednik občnega zbora: Boštjan Grošelj ____________________
Overitelja zapisnika: Jure Plaskan

_____________________

Jože Skok _____________________
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