
 

PRAVILNIK O DRŽAVNI REPREZENTANCI ŠZS  
 

1. Status in pogoji za državnega reprezentanta 

Za državnega reprezentanta štejemo igralca/-ko, ki nastopi v ekipi na šahovski olimpiadi ali 

evropskem (svetovnem prvenstvu). Status velja do naslednjega tovrstnega tekmovanja. 

Reprezentanti-tke (oz. igralci-ke, ki so določeni v reprezentanco) morajo izpolnjevati 

določene pogoje: ustrezna šahovska in psiho-fizična pripravljenost na tekmovanju, delovanje 

v interesu ekipe in spoštovanje športno-šahovske etike vključno z dopinškimi pravili. 

 

 

2. Obveznosti in pravice ŠZS, ki jih uresničujejo pristojni organi ŠZS in njenih sekcij, 

so zlasti: 

1. Nominiranje kandidatov za članstvo v državnih reprezentancah. 

2. Organizacija in izvedba skupnskih priprav državnih reprezentanc. 

3. Povrnitev stroškov državnim reprezentantom skladno z določili iz tega pravilnika. 

4. Opravljanje administrativnih opravil vezanih na izvedbo treningov državnih 

reprezentanc, prijave reprezentantov na uradna tekmovanja, vodenje arhiva doseženih 

rezultatov reprezentantov, izvajanje postopkov kategorizacije tekmovalcev pri 

Olimpijskem komiteju Slovenije, dajanje poročil MŠŠ, FŠO ipd. 

5. Izvajanje ostalih aktivnost na podlagi odločitev pristojnih organov ŠZS. 

 

 

3. Obveznosti reprezentanotv držanih reprezentac 

3.1 Obvezna udeležba na skupnih reprezentančnih pripravah in ostalih aktivnostih 

reprezentantov, na katere je vabljen s strani ŠZS. Odsotnost je mogoča samo v 

primeru višje sile ali bolezni, odsotnost lahko odobri selektor. Član reprezentance je 

dolžan morebitno upravičeno odsotnost na aktivnostih reprezentance, za katere je 

dobil vabilo, sporočiti pisno oz. z elektronsko pošto. 

3.2 Izdelava morebitnih poročil o aktivnostih v vlogi člana državne reprezentance, če jih 

zahteva pristojni organ ŠZS. 

3.3 Obvezna udeležba na tekmovanjih, na katera je delegiran s strani ŠZS kot član 

državne reprezentance. Svojo udeležbo na omenjenih tekmovanjih je reprezentant 

dolžan pisno potrditi v roku, ki ga določi pooblaščena oseba ŠZS. 

3.4 Nastopi na promocijskih aktivnostih ŠZS, če tako zahtevo poda organ, ki je pristojen 

za delo z reprezentanco, katere član je reprezentant. Reprezentant/ka dolžan v 

obdobju enega leta brezplačno nastopiti na promocijskih aktivnostih največ trikrat. 

Odklonitev nastopa je mogoča samo v primeru višje sile (bolezen ali istočasna 

udeležba na tekmovanju, druge neodložljive obveznosti).  

3.5 V komunikaciji z mediji (intervju, izjave, reportaže, tiskani mediji...) imajo 

obveznost omeniti podporo ŠZS pri njihovem tekmovalnem udejstvovanju, 

promovirati reprezentanco in ŠZS. 

3.6 Delovanje v skladu s pravili ŠZS (Statut, Tekmovalni, Registracijski in Disciplinski 

pravilnik ŠZS), s pravili FIDE, s pravili Olimpijskega komiteja Slovenije - še 

posebej s Pravilnikom o antidopingu, Etičnim kodeksom ŠZS in v skladu s sklepi 

pristojnih organov ŠZS. 

3.7 Ažurni odgovori na sporočila ŠZS, ki terjajo odgovor in pisno obveščanje pisarno 

ŠZS o spremembah svojih kontaktnih podatkov (poštni naslov, elektronski naslov, 

telefon). 



  

3.8 V primeru neizpolnjevanja obveznosti, se lahko odvzame sredstva za letni 

individualni program ali uvedejo disciplinske sankcije v skladu z disciplinskim 

pravilnikom. 

 

4. Pravice reprezentanotv držanih reprezentac 

 

4.1  Sofinanciranje letnih individualnih programov nastopov na tekmovanjih 

 

Igralci-ke, ki nastopijo v A reprezentanci (prva ekipa) na šahovski olimpijadi ali evropskem 

(svetovnem) prvenstvu in imajo naslov GM ali wGM so upravičeni do sofinanciranja letnih 

individualnih programov. Model sofinanciranja upošteva rating reprezentanta-tke in vrsto 

(dolžino) tekmovanja. Pri ratinški primerjavi moški/ženske se upošteva standardno 

uveljavljenih 200 točk razlike.  

 

Ratinški razredi  

(moški/ženske): 

Šahovska olimpijada Evropsko (svetovno) 

prvenstvo 

    (EUR)    (EUR) 

Rating1 nad 2700/2500 do 3.300   do 2.700 

Rating2 nad  2600/2400 do 2.200   do 1.800 

Rating3 nad  2500/2300 do 1.650   do 1.350 

Rating4 nad  2400/2200 do 1.100   do  900 

Rating5 pod 2400/2200 do 825 do 675                       

 

 

Sofinanciranje se izvede v okviru javnih sredstev Letnem programu športa (MIZŠ) in 

Fundacije za šport za programe članskih reprezentanc. 

 

Model: za vsako ratinško skupino so postavljene različne osnove (rating1=300, rating2=200, 

rating3=150, rating4=100, rating5=75). Primer izračuna (OL): 150 (osnova za rating3) x 11 

(število kol) = 1.350. 

 

Če je reprezentant/reprezentantka že vključen v individualno sofinanciranje preko 

mladinskega programa, ni upravičen do celotnega sofinanciranja v okviru programa članskih 

reprezentanc. Pripada mu le razlika, v kolikor so odobrena sredstva na mladinskem programu 

nižja. 

 

4.2 Nagrade za vrhunski ekipni rezultat 

Za uvrstitev med prvih 8 na EP ali med 16 na OL (2-letni mednarodni razred na osnovi pravil 

o kategorizaciji) se celotno ekipo (igralci + selektor) nagradi s 6.000 €/ekipo. Za osvojitev 

ekipne medalje določi nagrade UO ŠZS (oz. je to urejeno v okviru športne zakonodaje oz. 

pravilnikov). 

 

 

 

4.3 Nagrade za vrhunski individualni dosežek 

Nagrajuje se vrhunski individualni dosežek glede na rating performance: 2700/2500 

(moški/ženske) in medalje na posamezni šahovnici. Nagrade določi UO ŠZS. 

Medalje na posamezni šahovnici: Šahovska olimpijada/Evropsko prvenstvo: 1. zlata 

5000/3000, 2. srebrna 3000/2000, 3. bronasta 2000/1000 €. 



  

 

 

 

4.4. Izplačila Povračila stroškov nastopov  

Kritje stroškov za letne individualne programe in druge prejemke (nagrade) se nakaže  v roku 

3 mesecev po tekmovanju (v točki 3). V slučaju, da so reprezentantu-tki nakazana sredstva 

pred reprezentančnim tekmovanjem in na tem tekmovanju ne nastopi, je dolžan sredstva ŠZS 

povrniti. Vsa izplačila (razen zakonsko dovoljenih izplačil v obliki dnevnic) vključujejo 

davek, lahko pa se koristijo za kritje stroškov individualnih programov s predložitvijo računa 

oz. preko šahovskega kluba/društva. 

 

4.5 Namestitev in potovanje 

Velemojstrom in velemojstricam se zagotovijo enoposteljne sobe v skladu z možnostmi. 

Izbiro namestitve in način potovanja uskladijo pisarna ŠZS in selektorja reprezentanc. 

 

5. Selektor/kapetan reprezentance 

Vsaka reprezentanca ima na tekmovanju svojega kapetana, ki opravlja tudi sekundatsko-

trenerske naloge. Podrobnosti so urejene v Pravilniku o imenovanju in delu selektorja 

članskih reprezentanc. 

 

6. Vodja delegacije 

Z reprezentanco potuje tudi vodja delegacije, ki sodeluje na kongresih in srečanjih ter opravlja 

organizacijske naloge za reprezentanco. 

 

 

7. (Obveznosti in pravice matičnega kluba reprezentanta) 

 

Obveznosti in pravice kluba katerega član je državni reprezentant, so zlasti: 

1. Koordinira izmenjavo informacij, vezanih na delo državnih reprezentanc, med 

ŠZS in reprezentanti in poskrbi, da so reprezentanti seznanjenimi s pravili ŠZS in 

FIDE. 

2. Izdelava programov dela in poročanje o realizaciji programov dela posameznih 

reprezentantov v okviru kluba, če to zahteva ŠZS. 

3. Namensko in racionalno koriščenje dotacijskih sredstev v primeru nakazila le teh 

s strani ŠZS za posamezne reprezentante, v namen izvedbe programov oz. 

povrnitve stroškov vezanih na izvedbo programov ali ob udeležbah 

reprezentantov in spremstva na tekmovanjih. 

 

V primeru nenamenskega in neracionalnega koriščenje dotacijskih sredstev, ki jih ŠZS nakaže 

klubu za delo posameznih reprezentantov, je šahovski klub na podlagi ugotovitve in sklepa 

ŠZS dolžan nenamensko porabljeni del sredstev vrniti ŠZS, vključno z zakonitimi zamudnimi 

obrestmi od dneva prejema nenamensko uporabljenih sredstev. 

 

Pravilnik je sprejel Upravni odbor ŠZS na 13. seji, dne 10.12.2018 in dopolnil na 11. seji 19. 

decembra 2020 ter na 16. seji 12. aprila 2022. 


