
 Zapisnik sestanka liga odbora državne šahovske lige za leto 2020 
 
 
Dne 21.07.2020 ob 20.00 je potekal sestanek Liga odbora  Državne lige,katerega so se 
udeležili sledeči klubi: ŠD Ptuj, ŽŠK Maribor, ŠK Impol Slovenska Bistrica, ŠK Branik Maribor, 
ŠK Triglav Krško, ŠK Ljubljana, ŠD Domžale, ŠD Žalec 
 
 Odsotni:  ŠD Krka Novo mesto in ŠD Pomgrad 
 
Sestanek je potekal  korespondenčno prek video konference, na predlog g. Sakelšek Tadeja, 

ki je tudi konferenco organiziral. 

Prisotne je pozdravil predsednik Danilo Polajžer ter predlagal dnevni red, katerega so vsi 

prisotni sprejeli. 

Predlog dnevnega reda:  

1. Razrešitev dosedanjega predsednika lige odbora in izvolitev novega. 
2. Določitev  terminov in lokacij državne lige  2020 ter predloge z ozirom na situacijo 

epidemije, v primeru da lige v treh terminih ne bi mogli izvesti.  
3. Določitev glavnega sodnika državne lige, prijavnina, prenos partij  
4. Razno 

 
 
Ad1) 1. Razrešitev dosedanjega predsednika lige odbora in izvolitev novega 

Z oz na sprejeti sklep liga odbora v preteklosti,je mandat predsednika liga odbora eno leto. 

Vsled tega je potrebno razrešiti starega in izvoliti novega. 

Sklep 1: Razreši se stari predsednik liga odbora.  

Sklep 2: Sprejme se sklep da je novi,stari predsednik Danilo Polajžer. 

Novi predsednik je predlagal,da je potrebno mandat predsednika spremeniti na štiri leta. V 

primeru izpada kluba predsednika se prav tako izvoli novi predsednik za dobo štirih let .Vsi 

prisotni so podprli predlog,s tem da se obvesti UO ŠZS o spremembi,kar je predlagal Duško 

Pavasović ,seveda če je takšen sklep v skladu s pravilniki ŠZS. 

Sklep 3: Mandat predsednika liga odbora je štiri leta. O spremembi se obvesti UO ŠZS. 

 

Ad2) 2. Določitev  terminov in lokacij državne lige  2020, ter predloge z ozirom na situacijo 

epidemije v primeru da lige v treh terminih ne bi mogli izvesti.  

Predsednik je pozval vse prisotne predstavnike klubov,da podajo svoje mnenje o 

predlaganem koledarju in ti so v kratki debati to tudi storili. Predlagali so prve tri termine,  



po predlogu TKS,s tem da je rezervni termin v 11.mesecu.Debata je šla v smer, da se z oz. na 

trenutno situacijo, liga odigra čimprej. Klubi so bili obveščeni s strani g. Sakelšek Tadeja o 

igranju ekipe ŽŠK Maribor v Evropi. G. Virtič Franc je posebej izpostavil da se ekipi ki želi 

nastopiti v evropskem pokalu to tudi omogoči. Prisotni so bili enotnega mnenja da se koledar 

lige prilagodi igranju Maribora v evropskem pokalu. Tako se sprejeti termini ne  pokrivajo in 

ekipa ŽŠK Maribor ima dovolj časa da brez večjih problemov odigra državno ligo in evropski 

pokal. V primeru bilo kakršne spremembe evropskega šah. koledarja in pokrivanja terminov 

se ti spremenijo,tako da ekipa ŽŠK lahko brez problema odigra evropski pokal. 

Sklep 4: Potrdijo se naslednji termini:   

a) Prvi termin od 25.09.020-27.09.020  

b) Drugi termin od 02.10.020-04.10.020  

c) Tretji termin 16.10.020-18.10.020  

d) Rezervni termin 27.11.020-29.11.020  

Prisotni so nadaljevali debato o trenutni šahovski situaciji v Sloveniji z ozirom na virus in kako 

sploh organizirati državno ligo. G. Duško Pavasović je predlagal da pridobimo napotke o 

izvedbi lige od organov zveze. 

Sklep 5: Seznani se TKS in sekretarko ŠZS z ozirom na sprejete termine in da se pridobijo 

napotki kako in pod kakšnimi pogoji se bo državna liga za leto 2020 tudi izvedla.  

In kdo bodo organizatorji lige. 

Predsednik je poudaril,da bi bila za izvedbo lige najbolj primerna kakšna športna dvorana,saj 

trenutna situacija zahteva večjo igralno dvorano. Pozval je vse klube, da se odločijo za 

organizacijo lige ,saj rabimo tri organizatorje. Tokrat tradicionalni tretji termin ,ki je bil 

stalnica v izvedbi lige (beri prostori ŠZS), v sedanji situaciji ni primeren za igranje. 

V letu 2020 imajo prednost pri organizaciji lige, klubi iz zahoda,ki jim pripadata dva termina. 

Prevelikega zanimanja za organizacijo ni bilo. 

Za prvi termin se je odločil ŠD Ptuj. G. Danilo Polajžer je povedal, da je v prvem terminu, 

dosti lažje dobiti športno dvorano, saj klubi v dvoranah v septembru še ne trenirajo. G.Duško 

Pavasović pa je poudaril da se mora o eventualni organizaciji ŠK Ljubljana pogovoriti v klubu 

in bo o zadevi  naknadno javil. Ponudba je bila dana tudi novemu ligašu ŠK Domžale, ki bo 

prav tako razmislil o eventualni organizaciji. 

G. Samo Štajner  je poudaril, da imajo v Krškem trenutni problem z nastanitvami,zato je 

sama organizacija otežkočena. 

Debata se je nadaljevala v smer,da bi se liga v letu 2020 izvedla v obliki potovanj,seveda pod 

pogojem, da ne bi dobili pozitivnega mnenja s strani ŠZS da se liga odigra v treh terminih. V 

takšnem primeru je seveda ta opcija odprta,vendar bi se o konkretni organizaciji le-te, liga 



odbor ponovno sestal, nekje okrog 20.08.2020. G. Brinovec Dušan je opozoril da je to v 

takem primeru nujno, saj uradni razpis lige, mora biti objavljen najmanj en mesec pred 

pričetkom tekmovanja.  

Ad3) 3. Določitev glavnega sodnika državne lige,prijavnina,prenos partij  

Po kratki debati in mnenjih o prenosu partij je bilo mišljenje,da prenosi niso nujni in da je 

pomembno da so partije tekočega kola objavljene še isti dan. Prenosi partij tudi pocenijo 

samo izvedbo lige, saj se prijavnina zmanjša. Potrebno je najti glavnega sodnika lige.Za 

glavnega sodnika lige so naslednji kandidati: Marjan Drobne, Boris Perkovič, Bojan Arzenšek. 

Glede g. Drobneta kot glavnega sodnika je takoj v začetku nasprotoval g. Sakelšek Tadej. 

Predsednik ga je opozoril da v primeru glasovanja ima ŽŠK Maribor samo en glas, tako kot vsi 

ostali klubi. 

Sklep 6: Predsednik se pogovori s predlaganimi sodniki,nato liga odbor potrdi glavnega 

sodnika z večino glasov 

Sklep 7: Pristopnina za nastop znaša 150 eur  

Sklep 8: Kot vsako leto do sedaj se  organizatorju enega vikenda prizna 100 eur stroškov  

Sklep 9: Prenosi partij niso obvezni, se pa lahko organizator sam odloči ali želi imeti prenos 

ali ne v lastni režiji. Vsak organizator mora po odigranem kolu objaviti na spletu odigrane 

partije.  

Ad4) 4. Razno  

G. Štajner Samo je načel temo, da bi se liga v bodoče organizirala v enem terminu in da bi 

poskušali na ŠZS za ligo dobiti kakšnega sponzorja. G. Pavasović Duško je poudaril da imamo 

v Sloveniji totalno amatersko ligo, vse zaradi sprejetih terminov (trije vikendi) in da bi bilo 

potrebno nujno urediti nekaj v zvezi s tem,če želimo dvigniti kvaliteto lige. Jasno pa je, da  se 

bo zelo težko vrniti na stari način tekmovanja. Pritrdil je g. Danilo Polajžer, prav tako g. 

Sakelšek Tadej. Ostali se niso preveč izjasnili glede načina tekmovanja razen g. Tomazini 

Aljoša, ki je poudaril da je za njihov klub takšna izvedba lige zelo otežena, predvsem zaradi 

šahistov, ki imajo probleme dobiti dopuste, saj so v glavnem zaposleni v prosveti. G. Virtič 

Franc je poudaril da mu zdajšnji način izvedbe lige odgovarja. G. Polajžer Danilo je povedal, 

da se strinja z razmišljanjem g. Štajner Samota in da že dalj časa pripravlja idejo, da se 

sestane s predsednikom ŠZS in da mu predstavi idejo o državni ligi v enem terminu, kjer bi 

ŠZS uredila sponzorja. Ideja je tudi o vključitvi televizije z določenimi prispevki o sami državni 

ligi,ter komentiranjem kakšne šahovske partije. 

Na vse obrazloženo je g. Tomazini Aljoša dal vedeti, da je v takšni obliki liga sprejemljiva tudi 

za njih, s tem da je termin lige znan najmanj 6 mesecev naprej, ter da se liga igra med 

prazniki ali me letnimi počitnicami. Prisotni so si bili na jasnem da je o konkretni zadevi 



potrebno še veliko debate. O spremembi tekmovanja se mora strinjati večina klubov. 

Pomembno pa je tudi stališče UO ŠZS. 

Sklep 10: Predsednik dobi mandat da se o novem načinu tekmovanja pogovori  s 

predsednikom ŠZS.   

Žreb številk so klubi izvedli  na predlog g. Sakelšek Tadeja, na koncu sestanka.   

1. ŠD Ptuj   
2. ŠK Ljubljana  
3. ŠK Slovenska Bistrica  
4. ŠK Žalec  
5. ŠK Branik  
6. ŠK Triglav Krško  
7. ŽŠK Maribor Poligram 
8. ŠD Domžale  
9. ŠD KRKA Novo mesto  
10. ŠD Pomgrad  
 

Predsednik se je nato  zahvalil vsem za konstruktivni sestanek, še posebej pa za organizirano 

video konferenco.   

 

Sestanek je bil zaključen ob 21:50. 

Ptuj,  21. 07. 2020                                                                                        Danilo Polajžer l.r 
                                                                                                                        Predsednik liga odbora                   
                                                                                                                         državne lige  
 
                                                                               
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 


