Zapisnik rednega zbora članov
Šahovskega kluba Val-Koper 01/2021
Dnevni red:
1.

Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda.

2.

Poročilo o delu v letu 2020.

3.

Finančno poročilo.

4.

Poročilo nadzorne komisije.

5.

Program dela: delo z mladimi v klubu, tekmovalni program, šah v šolah,
facebook stran, šah na daljavo, sodelovanje z Lesportom…

6.

Volitve v organe kluba: predsednik kluba, izvršni odbor, nadzorna komisija in
disciplinska komisija.

7.

Razno.

Zbora se je udeležilo 14 članov oziroma predstavnikov mladoletnih članov kluba.
Prisotni: Ervin Pregelj, Andrej Ivanovič, Enej Starc, Simon Kerma, Alojz Gračner, Asim
Selimovič, Aleš Vodopivec, Nedijan Kozlovič , Filip Matijević, Manuel Šavron, Franjo
Strbad, Damijan Vrčon, Vida Sotlar, Radoje Stanišić.
Datum zbora: 16.6.2021
Pričetek zbora: 18:20

Po uvodnem nagovoru s strani predsednika ŠK Val-Koper, se je predlagalo za člane
delovnega predsedstva naslednje osebe: Simon Kerma kot predsednik; Filip Matijević
kot zapisnikar; Andrej Ivanovič in Franjo Strbad kot overitelja zapisnika.

Predstavi se dnevni red. Predlog za delovno predsedstvo ter dnevni red se poda na
glasovanje, kateri se soglasno potrdijo.

Sklep: Delovno predsedstvo in dnevni red je bilo soglasno sprejeto.

2
Ervin Pregelj je predstavil povzetek poročila o aktivnostih kluba v letu 2020. Omenjen
je bil uspeh našega člana Jerneja Kozloviča, ki je osvojil:

- naslov državnega prvaka v standardnem šahu do 12 let,
- naslov osnovnošolskega državnega prvaka v kategoriji mlajših fantov.
- 1. kategorijo na državnem prvenstvu Slovenije za leto 2021, na katerem je zbral 5,5
točk iz 9 partij.

Šahovskega krožka v letu 2020/2021 ni bilo, zaradi slabih epidemioloških razmer ter
omejitev.

Omenilo se je sodelovanje z Lesportom. Ideja o kombinaciji športa in šaha ni
popolnoma zaživela, oviro predstavlja kriterij, da se pri dodeljevanju sredstev,
aktivnost upošteva le Lesportu. Kljub temu iščemo možne načine sodelovanja. Morda
bi lahko v njihovih prostorih organizirali turnirje.

V KS Žusterna je normalno potekala aktivnost Semedelski večeri.

Enej Starc je predstavil program dela z mladimi. Zaradi nezmožnosti kluba do plačila
primerne kompenzacije za delo z mladimi, se je oblika srečanj spremenila. Na nova
srečanja so bile vabljene vse starostne skupine. Srečanja so imela zabavno noto, katera
je bila mladim (ter njihovim staršem) všeč.

Sklep: poročilo o delovanju v letu 2020 je bilo soglasno sprejeto.
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Ervin Pregelj je predstavil povzetek finančnega poročila za leto 2020.
Sklep: finančno poročilo je soglasno sprejeto
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Nadzorna komisija se se ni sestala, zato poročila ni bilo moč slišati ali povzeti.
5
Ervin Pregelj je predstavil program dela za leto 2021 ter 2022. S septembrom se bo
ponovno pričelo s šahovskim ciklusom za osnovne šole. Po mnenju članov, ki so bili
vključeni v ta ciklus, je interes za take turnirje velik.

V program se bo dodalo tekmovanje v 3. ligi zahod. V primeru zadostnega števila
igralcev, se lahko na ligi nastopi z dvema ekipama.

Sredin turnir bo v prihodnje potekal v drugačnem formatu. Promocija turnirja bo večja,
prav tako vidljivost na socialnih omrežjih. Vpeljal se bo skupni seštevek, ter spremenil
igralni čas. Do poletja se bo izvajalo poskusne turnirje, kjer se bo ugotovilo, kateri
igralni čas bi bil najprimernejši.

Za šahovske ure z mladimi bo potrebno definirati obseg dela. Predstavniki staršev so
pohvalili delo Eneja Starca, ter hkrati izrazili željo, da se šahovske urice nadaljujejo. Del
programa za mlade bo organizacija rednih simultank z obalnimi MK-ji.
Semedelski večeri se bodo še naprej izvajali.
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Ervin Pregelj je odstopil kot predsednik ŠK Val-Koper. Predsednik delovnega
predsedstva predlaga izvolitev novih clanov delovnih organov. Za novega predsednika
kluba se predlaga Eneja Starca.

Za člane izvršnega odbora: Enej Starc, Nedijan Kozlovič, Filip Matijevič, Andrej
Ivanovič, Ervin Pregelj.

Člani nadzorne komisije: Franjo Strbad, Asim Selimovič, Manuel Šavron. Člani
disciplinske komisije: Simon Kerma, Damijan Vrčon, Alojz Gračner.

Ervinu se za njegov doprinos klubu iskreno zahvaljujemo. Njegovo delo je bilo
neprecenljivo.

Sklep:
Nov predsednik kluba: Enej Starc in vsi predlagani novi člani delovnih organov kluba so
bili soglasno izvoljeni.

7
Prostori ŠK Val
Enej Starc je omenil, da se ob petkih v klubskih prostorih dobiva skupina šahistov in
ostalih, ki igra družabno igro Magic: The Gathering.

Ervin Pregelj je opozoril na visoke stroške ogrevanja, ki so posledica zastarele
meritvene naprave v prostoru kluba. Ena izmed možnosti je, da se radiatorji odstranijo
in se za ogrevanje uporablja samo klimatska naprava.

Članarina za 2022
Letna članarina bo v letu 2022 znašala 30 evrov. Mladi do 18. leta bodo članarine
oproščeni.

Redni zbor članov smo zaključili okrog 20:00.

Zapisnikar: Filip Matijević

Overitelj zapisnika: Andrej Ivanovič

Overitelj zapisnika: Franjo Strbad

