
ZAPISNIK SEJE REDNEGA OBČNEGA ZBORA ČLANOV (15.9.2020) 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda, 

2. Poročilo o delu v letu 2019, 

3. Finančno poročilo, 

4. Problematika društvenih prostorov, 

5. Program dela: delo z mladimi v klubu, tekmovalni program, šah v šolah, 

6. Razno 

 

Seje se je udeležilo 12 članov oziroma predstavnikov mladoletnih članov. 

Prisotni: Ervin Pregelj, Alojz Gračner, Radovan Popovič, Nedijan Kozlovič, Asim Selimovič, Enej 

Starc Simon Kerma, Damjan Japelj, Jernej Kozlovič, Andrej Ivanovič, Filip Matijevič, Damijan 

Vrčon. 

Pričetek seje: 18:15 
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Po uvodnem nagovoru predsednika ŠK Val-Koper Ervina Preglja, je bilo predlagano in soglasno 

izglasovano delovno predsedstvo v sestavi: Simon Kerma (predsednik), Enej Starc (zapisnikar). 

Overitelji zapisnika: Radovan Popovič, Damjan Japelj in Nedijan Kozlovič. 

V glasovanje je bil podan dnevni red, ki je bil sprejet z večino glasov. 
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Ervin Pregelj je predstavil letno poročilo delovanja kluba v letu 2019. Omenjeno je bilo deseto 

mesto ekipe upokojencev na državnem prvenstvu ter srebro Asima Selimoviča na tretji šahovnici. 

Nove uspehe dosega Jernej Kozlovič, ki na mladinskih tekmovanjih kroji vrh v njegovi starostni 

kategoriji. Na posamičnem mladinskem državnem prvenstvu v Rogaški slatini je bil tretji tako v 

standardnem kot v pospešenem šahu. Udeležil se je še mnogih drugih turnirjev kjer je pokazal 

odlično igro in dosegel visoke uvrstitve. 

Nemoteno je potekala tudi aktivnost v KS Žusterna, »Semedelski večeri« (vsak četrtek) in redni 

hitropotezni turnirji v Rampinu. V klubu so potekali redni sredini turnirji. 

Predsednik kluba Ervin Pregelj še vedno vztrajno organizira ciklus osnovnošolskih turnirjev na OŠ 

Koper, kjer na žalost opaža upad števila udeležencev. 

Šahovski krožki se izvajajo na dveh osnovnih šolah, v Hrvatinih in na OŠ Koper (oba krožka vodi 

Ervin Pregelj). 

Poročilo o delovanju v letu 2019 je bilo soglasno sprejeto. 
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Ob odsotnosti Sergeja Vogriča, je finančno poročilo podal Ervin Pregelj. Opaženih je bilo nekaj 

sprememb pri obliki in znesku prihodkov; tudi pri stroških je nekaj sprememb. Stroški so še višji 

kot v prejšnjih letih in klub s težavo deluje brez večjega števila aktivnih članov in organizirane 

dejavnosti poučevanja mladih ali večje pomoči s strani občine. 

Finančno poročilo leta 2019 je bilo soglasno sprejeto. 
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Ervin Pregelj je opozoril na težave ki jih imamo s trenutnimi prostori. Stroški vzdrževanja se že 

nekaj časa redno višajo. Še vedno moramo plačevati odčitavanje merilnikov ki so na radiatorjih, 

čeprav imamo vse leto ugasnjeno peč in se grejemo s pomočjo klimatske naprave. Mesečni stroški 

vzdrževanja prostorov se gibljejo med 80 in 110 evri, kar ob trenutnih dejavnostih kluba komaj 

oziroma ne zmoremo plačevati. Že dalj časa je očitno, da imajo trenutni prostori ob dobrih 



lastnostih (mir in tišina, dobra opremljenost) nekaj velikih pomanjkljivosti: težaven dostop za 

starejše zaradi stopnic, prevelika uporabna površina glede na potrebe naših dosedanjih dejavnosti, 

odmaknjena lokacija, kar otežuje promocijo društva in dejavnosti. 

Zaradi zgoraj napisanega je podan predlog o možnosti selitve v druge prostore ali pa souporaba 

trenutnih prostorov z namenom delitve stroškov. 

Sklep: Iščemo možnosti za selitev v druge, primernejše prostore. Dokler ne najdemo ugodne rešitve 

pa ostajamo v zdajšnjih prostorih. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ervin Pregelj je podal program dela za leto 2020 in naprej. Glavna novost je sodelovanje s športnim 

centrom LESPORT – center športa Koper. Z lastnico centra smo se dogovorili za poučevanje otrok 

v kombinaciji z gibalnimi vadbami ki jih vodijo v centru. Dogovorjeni smo za dva termina, ob 

ponedeljkih in sredah. Poleg tega bomo lahko v prostorih centra imeli šahovsko druženje za vse 

generacije ki bo ob sredah (namesto sredinih turnirjev). Veselimo se sodelovanja, prvi vtisi iz centra 

so zelo prijetni – opažamo namreč da je zanimanje za šah med ljudmi ki obiskujejo center športa 

precejšnje. 

 

Semedelski večeri v KS Žusterna bodo še naprej potekali ob četrtkih. 
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Poleg spletne strani imamo tudi novo Facebook stran, ki jo je postavil Manuel Šavron. Manuel se je 

pred kratkim včlanil v klub in že aktivno sodeluje pri dejavnostih. 

 

Občni zbor smo zaključili okrog 20:00. 

 

Zapisnikar: Enej Starc 

 

Overitelji zapisnika:         Radovan Popovič 

                                            Damjan Japelj 

                                            Nedijan Kozlovič 


