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Zapisnik 40. občnega zbora Šahovske zveze Slovenije 
   
 
Šahovski dom, Bravničarjeva 13, Ljubljana, sobota, 9.5.2014 ob 9.15. 
Prisotni: po listi prisotnih delegatov in gostov 
  
Ob 9.15 uri je bilo od 91 polnopravnih članov ŠZS prisotnih 26 delegatov, zato je bil 
začetek v skladu s statutom preložen za 15 min in se je začel ob 9.35. 
  
K 1. točki: 
Občni zbor je pričel predsednik ŠZS in predlagal izvolitev organov zbora. Delegati so 
izvolili:  
- delovno predsedstvo: Mirko Bandelj (predsednik), Ludvik Titan, Adrijan Rožič 
- verifikacijsko komisijo: Žiga Žvan, Samo Štajner, Marjan Ocepek; 
- Zapisnikar: Ana Srebrnič, sekretarka 
- overitelja zapisnika: Robert Kolarič, Robert Rudman 
  
Izvoljeni organi občnega zbora so prevzeli svoje dolžnosti.  
 
Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je prisotnih 31 delegatov, tako da je po 18. 
členu statuta ŠZS Občni zbor lahko sprejemal odločitve z večino glasov prisotnih 
delegatov. 
  
Delovni predsednik je dal na glasovanje v gradivu predložen dnevni red, ki so ga delegati 
soglasno sprejeli. 
 
 
Dnevni red:  
1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, 

verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika) 
2. Poročilo upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze Slovenije 

in uresničevanje sklepov 39. občnega zbora ŠZS 
3. Finančno poročilo ŠZS za leto 2014 
4. Poročilo nadzornega odbora 
5. Tekmovalni program ŠZS za leto 2015 
6. Finančni načrt ŠZS za leto 2015 
7. Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS 
8. Podelitev priznanj ŠZS, FIDE in ICCF 
9. Zaključek občnega zbora 
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K 2. točki: Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze 

Slovenije in uresničevanje sklepov 39. občnega zbora ŠZS. 
 
Predsednik ŠZS je predstavil poročilo: 

  
Šahovska zveza Slovenije je v letu 2014 delovala po predvidenem načrtu. Izvedla je 
obširen program državnih prvenstev, ki obsega preko 50 različnih tekmovanj mladih, 
članov in seniorjev v različnih kategorijah (klasičen šah, pospešeni, hitropotezni). 
Realizirane so bile priprave in nastopi reprezentanc v članskih in mladinskih konkurencah 
na evropskih in svetovnih prvenstvih ter na olimpijadah.  
V preteklem letu so se pokazali številni rezultati velikih vlaganj v to, da se v Sloveniji 
izboljša položaj šaha med športi in v družbi na splošno. Preko evropskega razpisa za 
razvoj kadrov v športu smo za določen čas (do avgusta 2015) zaposlili trenerja, 
velemojstra Mateja Šebenika, katerega delo se v celoti financira preko Olimpijskega 
komiteja Slovenije. Zelo pomembno za nas je bilo sprejetje »šahovskega amandmaja« v 
Državnem zboru. V resoluciji  o nacionalnem programu športa za obdobje 2014-2023 je 
tako dodan stavek »Šport razvija tudi različne odlike mišljenja in osebnosti.« Velika 
zahvala za to gre dolgoletnemu Republiškemu trenerju in strokovnemu sodelavcu Iztoku 
Jelenu, ki je v sodelovanju s Silvo Razlag pripravil vsa potrebna gradiva, s svojo 
vztrajnostjo pa poskrbel, da je bil amandma na koncu tudi sprejet.  
Ocena, da je mladinski šah pri nas, predvsem pa pri dekletih, v precejšnjem porastu izhaja 
v prvi vrsti iz velikih uspehov Laure Unuk na svetovnem prvenstvu do 16 let in v ekipi 
z Ivano Hreščak tudi na evropskem ekipnem prvenstvu do 18 let. Svetovno prvenstvo v 
mladinskih kategorijah v južnoafriškem Durbanu je bilo po uvrstitvah naših predstavnic in 
predstavnikov sploh eno najuspešnejših za Slovenijo. Nekaj solidnih uvrstitev smo imeli 
tudi na Evropskem prvenstvu. Kar se tiče članskih reprezentanc smo v preteklem letu, 
kljub ne najboljšim predstavam na Olimpijadi, pridobili 10 novih članov mednarodnega 
razreda. Omeniti je potrebno, da sta od junija  2014 med kategorizirane športe uvrščena 
tudi pospešeni in hitropotezni šah. 
  
Za izvajanje celotnega programa je skrbel Upravni odbor, ki se je med obema zboroma 
sestal na treh rednih sejah, o nekaterih stvareh pa je odločal tudi korespondenčno. Žal so 
nekateri člani UO premalo aktivni, zato bo na naslednji seji UO prišlo do zamenjave 2 
članov z uglednimi gospodarstveniki. Na podlagi pobude iniciativnega odbora smo v letu 
2015 k sodelovanju povabili tudi njihovega predstavnika ter mu ponudili mesto 
podpredsednika, vendar je le ta, ko je ugotovil, da je zalogaj prevelik, po 10 dneh odstopil. 
Nekaj sprememb je bilo tudi na kadrovskem področju. Poleti smo, kot je bilo obljubljeno, 
izvedli razpis za sekretarja. V trimesečnem poskusnem obdobju z izbranim kandidatom 
nismo bili zadovoljni, zato smo delovno razmerje sporazumno prekinili, na funkcijo v.d. 
sekretarke pa ponovno postavili Ano Srebrnič. Želim, da klubi sprejmejo takšno rešitev do 
konca leta 2015, saj ŠZS potrebuje stabilnost na delovnem mestu sekretarja, da se lahko 
leto 2015 uspešno zaključi. V tem času pa se bo speljal ponovni razpis za sekretarja, ki bo 
v skladu s statutom ŠZS.  
  
Pred Zvezo so odprte mnoge naloge, ki jih bomo uresničili v letu 2015. Kot prioriteto je 
potrebno navesti boljšo komunikacijo s klubi in predvsem zagotovitev nadaljnje finančne 
stabilnosti delovanja Zveze. Šahovska zveza, za razliko od mnogih drugih panožnih zvez, 
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ni krčila programov dela, obratno, obseg dela in izobraževanja se je povečal. Verjamem, 
da bomo ta trend obdržali tudi v bodoče. 
 
 
 
Delovni predsednik je delegate opozoril, da so pisna poročila delovnih teles ŠZS 
objavljena v gradivu za občni zbor, zaradi česar uvodne predstavitve niso potrebne, čemur 
nihče od delegatov ni ugovarajal. 
 
Franc Poglajen je izpostavil, da organi ŠZS ne delujejo kot bi morali in je zato tudi odstopil 
z določenih funkcij. Komisije imajo netočne informacije, spori se rešujejo preko forumov, 
problemi so v ligah. Zato predlaga, da bi  vodstvo zveze moralo prevetriti komisije.  
 
Jože Čelan je povedal, da je prejel dopis v katerem piše, da nekateri računi niso plačani in 
pozval, da se pošta pošilja na njegov osebni naslov.  
Sekretarka je obrazložila, da je do tega prišlo zaradi neurejene dokumentacije iz prejšnjih 
let in da je v interesu ŠZS, da se to čimprej uredi.  
 
Ludvik Cvirn se je pridružil gospodu Čelanu, da je tudi on dobil opomin. Šahovsko zvezo je 
v prejšnjem letu občutil predvsem kot višanje pristojbnin. Prav tako ni bil zadovoljen s 
kadrovsko politiko v zadnjem letu. Za tajnika je bilo več prijav, izbrani je zdržal le nekaj 
mesecev. Pravi, da so oni zadovoljni z delom Srebrničeve na terenu in želi da bi bilo delo 
organizirano tako kot včasih.  
Dr. Tomaž Subotič, predsednik ŠZS,  je obrazložil, da se je šlo v razpis zaradi tega, ker 
Srebrničeva ni izpolnjevala pogoja izobrazbe. Žal mu je, da se z razpisom ni izšlo in pozval 
klube, da se tudi sami angažirajo pri iskanju novega.  
Mirko Bandelj se je strinjal, da se računi morajo razčistiti. 
Robert Kolarič se je pridružil diskusiji o kadrovskih spremembah. Dejal je, da je bil Božo 
Štucl izbran za sekretarja, vendar pa je delal na terenu in zbiral sredstva. Med tem pa je 
Ana Srebrnič, ki je bila izbrana za strokovno sodelavko opravljala predvsem naloge  
sekretarja.  Ni dobro, da se naloge mešajo in zato se ŠZS že eno leto vrti v začaranem 
krogu. Opozorilo Roberta Kolariča je bilo namenjeno predvsem temu, da se po 6. 
mesečnem obdobju, za katerega je pri reševanju kadrovskih zadev predsednik ŠZS 
zaprosil delegate, napake ne bi ponavljale. 
Dr. Tomaž Subotič je pojasnil izborni postopek ter način dela Štucla, s katerim vodstvo ni 
bilo zadovoljno, zaradi česar je tudi prišlo do prenehanja sodelovanja z njim.  
Ludvika Cvirna je zanimalo zakaj niso potem iskali kandidatov izmed ostalih prijavljenih na 
razpis.  
Dr. Tomaž Subotič je v razpravi o kadrovskih zadevah na ŠZS Roberta Kolariča opozoril, 
kako si kot član UO dovoli na občnem zboru opozarjati na kadrovske zadeve, medtem pa 
je bil na seji UO, na kateri se je obravnavala omenjena tematika tiho.  Robert Kolarič je v 
zagovor povedal, da je na omenjeni seji opozarjal na mešanje funkcij in, da je na UO edini, 
ki se oglaša. Opozoril je tudi, da nima rezultatov glasovanja zadnje korespondenčne  seje 
za katero je zaprosil, opozoril pa je tudi, da so zapisniku UO pomanjkljivo zapisani in da iz 
zapisnikov, če nisi bil na seji UO ni možno razbrati kaj se je na seji UO dogajalo.  
Viktor Jemec je izpostavil, da je v zadnjem času precej povečana dejavnost disciplinske 
komisije.  
Mirko Bandelj je komentiral, da se v zaostrenih družbenih razmerah živčnost povečuje tudi 
med šahisti, v čemer je iskati tudi povečano aktivnost disciplinske komisije, kot izhaja iz 
njenega poročila. V poročilu disciplinske komisije  so stvari še odprte. Ne  pristaja na 
zaključke, ki kažejo, da se postopki ne zapirajo, ali da komisija nima pristojnosti za 
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ukrepanje. Priporoča vsem organom, da se bolj angažirajo. V primeru, da zaznajo pravne 
praznine pa predlagajo ustrezne spremembe aktov zveze. 
Ludvik Cvirn je omenil slabo komuciranje in predlagal, da bi se kadar je potrebno vključil 
tudi trener.  
Mirko Bandelj je dejal, da je vodstvo ŠZS temu posvetilo veliko pozornosti.  
Georga Mohra je zanimalo, kaj je poslovni sekretar, kaj je strokovni sodelavec, zakaj 
nimamo tajnika in zakaj mu nalagajo cel kup drugih del, ter da nikjer ni objavljenih 
zapisnikov.  
Dr. Tomaž Subotič  je odgovoril, da so iskali novega ker so morali. 
Georg Mohr je dejal, da naj Srebrničeva ostane tajnik, vendar naj se določijo pristojnosti.  
Mirko Bandelj je komentiral zadevo s sekretarjem tako, da so se opekli in iz tega tudi 
veliko naučili.  
Robert Rudman je razložil, da poklic tajnika ne obstaja. Obstaja poklic poslovnega 
sekretarja. Ime samo ni toliko bistveno, kot definicija kaj naj kdo dela. Zapisnike naj pišejo 
predsedniki komisij, njegovi zapisniki so vsi objavljeni v najkrajšem možnem času. 
Komentiral je delo na tekmovanjih, kjer so v zadnjem času uradne osebe bile skoraj vedno 
prisotne. Želi si boljšega sodelovanja s strokovnim svetom in odborom sodnikov. Za 
določanje sodnikov bi bilo dobro imeti pregled sodnikov in njihovih izkušenj, kar bi moral 
biti nabor sodnikov za naprej. Omenil je, da bi bilo potrebno skrbeti za finančno vzdržen 
tekmovalni program, pri nas pa imamo določbo, da se na najvišjem nivoju državnih 
prvenstev v članski konkurenci sme igrati le 1 kolo na dan. V tujini pa tega ni. 
Adrijan Rožič je omenil, da imajo v Avstriji zelo zanimive turnirje, ki trajajo od petka do 
nedelje. 
Franc Virtič predlaga, da bi se ob izbiri sekretarja imelo poskusno dobo 6 mesecev. 
Georg Mohr je komentiral, da odprtih turnirjev, kjer bi se igralo le 1 kolo na dan ni, vendar 
pa se državna prvenstva po svetu tako kot pri nas igrajo 1 kolo na dan. Veliko smo že 
popustili na račun financ, in so DP edina, ki še držijo nivo. Meni, da bi moral biti odbor 
sodnikov popolnoma samostojen in naj določa sodnike v popolnosti.  
Danilo Polajžer meni, da je sodelovanje v redu, strokovni svet polaga račune upravnemu 
odboru. Vse komisije odgovarjajo upravnemu odboru. Želi, da se upravni odbor dogovori z 
disciplinsko komisijo in naj spoštuje statut ŠZS. 
Dušan Brinovec meni, da bi morala ŠZS gledati na stroške tekmovanj. Šolska tekmovanja 
bi morala biti v Ljubljani ali okolici, saj je tako bolj enostavno za vse. Zanimalo ga je kateri 
cenik je v veljavi, koliko stane ratingiranje, tekmovalne licence in naj se cenik objavi na 
prvo stran. Gradivo za občni zbor se mu letos zdi v redu pripravljeno. 
Sekretarja je odgovorila, da je ratingiranje za slo. Rating 5 €, tekmovalna licenca 15 € in 
obljubila, da se bo cenik objavil na prvi strani portala.  
Marjan Butala meni, da bi državno prvenstvo moralo biti svetinja in ga moti, da je na 
lanskem DP igralec lahko zapustil dvorano brez sankcij. Pozval je ŠZS da naj se nagažira 
pri FIDE za spremembno pravil po katerih se lahko prvenstvo ratingira za FIDE standardni 
rating.  
Mirko Bandelj je menil, da včasih ni usreznih postopkov in razprav znotraj pristojnih komisij 
in pozval klube, da se angažirajo na tem področju.  
 
SKLEP:  
Občni zbor je sprejel poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju v letu 
2014.  
 
Ob tem pa pričakuje od vseh komisij in organov, da bodo delovali v skladu s 
statutom in drugimi akti. Ob tem naj bodo ažurni, ekspeditivni, strokovni in 
samostojni. Vse predsednike se zadolžuje, da v kolikor opazijo neustreznost aktov, 
da predlagajo ustrezne spremembe.  
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Glasovanje: [vsi ZA] 
 
 
K 3. točki: Finančno poročilo ŠZS za leto 2014 

Na predstavljeno poročilo v razpravi ni bilo nobenih vprašanj.  
 
SKLEP: Občni zbor je sprejel finančno poročilo za leto 2014. 
Glasovanje: [vsi ZA] 

 
K 4. točki: Poročilo Nadzornega odbora 
Stojan Karer je poročal, da so se finančne zadeve večinoma uredile. Obenem pozval, da 
se ob izvajanju storitev s strani zunanjih sodelavcev v naprej definira način plačila. Kar se 
kadrovske neurejenosti tiče pa verjame, da se bodo zadeve uredile. ŠZS ima kar prece j 
neurejenih aktov, ki jih je potrebno urediti in jih ustrezno oštevilčiti. Zahvaljujoč Silvi Razlag 
in Milanu Kneževiču smo dobili dobre predloge. Poziva, naj bo poslovanje še bolj 
transparentno, da ne bo prihajalo do problemov.  
 
SKLEP: Občni zbor je sprejel poročilo Nadzornega odbora ŠZS.  
Glasovanje: [vsi ZA] 
 
K točki 5: Tekmovalni program 
Franc Poglajen je izpostavil problem praznih desk in poročilo komisije o praznih deskah. 
Ekipna prvenstva naj imajo spremembno osnovne postave vsaj pol ure pred kolom ali 1 
uro v kolikor je prenos partij v živo. Turnirski odbor mora biti prisoten do konca 
tekmovanja. Ima tudi predlog za tekmovalno komisijo o spremembi tempa in kar nekaj 
zadev, ki bi jih bilo potrebo uskladiti.  
Mirko Bandelj je dejal, da se Poglajnovo diskusijo vzame v obzir, v nadaljevanju razprave 
naj se predlogi oblikujejo amandmajsko.  
Franc Virtič je omenil, da se potrjuje tekmovalni koledar za nazaj. Niso bili obveščeni o 1. 
ženski ligi, so po tem tekmovalnem programi izključeni iz državne lige, bodo glasovali 
proti.  
Robert Kolarič predlaga, da se potrjevanje tekmovalnega koledarja prense na upravni 
odbor, ki naj ga potrdi januarja.  
Danilo Polajžer želi, da se tekmovalni koledar naredi do konca leta, Težava je, kadar se 
naredi nov program in klubi o tem niso obveščeni. Naj se za mnenje vpraša klube.  
Robert Rudman je repliciral, da je turnirski odbor stvar disciplinskega pravilnika. Odkar je 
prevzel funkcijo predsednika tekmovalne komisije se trudi poenostaviti pravila, ki so letos 
tudi upoštevana. Njegov prvi cilj je, da je razpis tekmovanja objavljen vsaj 1 mesec pred 
tekmovanje, kar sedaj tudi je. Ne verjame, da Virtič ni mogel biti neobveščen, če pa je 
razpis bil objavljen. Ima še možnost igrati kadetsko ligo in ligo mladink, da zadosti 
pogojem. Večino razprav, ki jih je imel v zadnjem času preko e-mailov so se nanašala na 
stvari, ki so bile objavljene, če stvari niso objavljene, pa ne more biti razprav. Vsekakor 
namerava septembra objaviti osnovni tekmovalni načrt za leto 2016. 
Mirko Bandelj je povzel, da naj se do septembra naredi in objavi načelni tekmovalni 
program, klubom pa naj se da 1 mesec za pripombe. Do 1. novembra naj se pripravi 
tekmovalni program, ki ga UO sprejme najkasneje do 1. decembra. Sprejme naj se 
tolmačenje statuta, da Občni zbor določa sistem tekmovanj, ne pa tekmovalnega koledarja 
in tekmovalnega programa.  
Georg Mohr meni, da je pri določanju potrebno upoštevati klube, ki v prvi polovici leta 
nimajo financ. Vsaj v državni članski ligi, kjer se obračajo večji denarji.   
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SKLEP: Občni zbor je sprejel tekmovalni program za leto 2015. 
 
Ob tem je sprejel tudi tolmačenje Statuta ŠZS na način, da je občni zbor pristojen za 
določanje sistema tekmovanj, tekmovalni program pa sprejema upravni odbor. 
 
Glasovanje: [vsi ZA] 
 
K 6. točki: Finančni načrt ŠZS za leto 2015 
Na predstavljen finančni načrt za leto 2015 ni bilo nobene diskusije.  
 
SKLEP: Občni zbor je sprejel finančni načrt za leto 2015. 
Glasovanje: [vsi ZA] 
 
K 7. točki: Spremembe pravilnikov  
Mirko Bandelj predlaga 3 popravke na predlagane spremembe statuta: 
 
Črta se »poslovni sekretar« tako, da je ta funkcija še naprej označena le s terminom 
»sekretar« 
 
V 18. členu  namesto »1/4 (ena četrtina)« ostaja še naprej »10 delegatov« 
 

V 2. členu se stavek: 
Zvezo zastopata predsednik in sekretar v skladu z določili tega statuta ter na podlagi 
odločitev upravnega odbora. 
 
spremeni v: 
 
Zvezo zastopata predsednik  in sekretar v skladu z določili tega statuta ter na podlagi 
odločitev upravnega odbora, v primeru trajne ali začasne zadržanosti ali odsotnosti 
predsednika pa tudi prvi podpredsednik.     
 
2. člen 

Zveza je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi, ki izhajajo iz predpisov in tega statuta ter je vpisana v register 

pristojnega organa. 

Zvezo zastopata predsednik in sekretar v skladu z določili tega statuta ter na 

podlagi odločitev upravnega odbora, v primeru trajne ali začasne zadržanosti ali 

odsotnosti predsednika pa tudi prvi podpredsednik.     Predsednik in sekretar 

zastopata Zvezo samostojno, pri čemer so pooblastila sekretarja za zastopanje 

Zveze omejena na področje sklepanja pogodb, opravljanja finančno 

računovodskih dejavnosti ter pooblastila na podlagi predpisov o delovnih 

razmerjih v zvezi z zaposlenimi na Zvezi. 

 
 
Franc Poglajen ne razume predloga, da imajo klubi v višjih ligah dva delegata v zboru (17. 
Člen). 
Dr. Tomaž Subotič podpira, da bi imeli klubi višjih lig več glasov.  
Georga Mohra zanima, ali za glasovanje lahko pooblastiš nekoga iz drugega kluba, če 
mora biti predstavnik kluba tudi član kluba. 
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Mirko Bandelj meni, da statut govori o delegatih, kar pomeni članih klubov. Če to ni jasno, 
predlaga sprejetje takega tolmačenja.  
Vladimir Slejko je rekel, da nihče nima tako, da bi imeli dva glasova. 
Silva Razlag se je oglasila in povedala, da je tako na OKS, kjer imajo olimpijski športi 2 
glasova, neolimpijski pa 1 glas. 
 
Franc Poglajen predlaga amandma, da se črta točko o 2. delegatih. 

14 za, 11 proti. 
 
SKLEP: Poglajnov predlog se sprejme [14 za, 11 proti] 
 
SKLEP: Spremembe statuta in pravilnikov (ob zgoraj navedenih popravkih predloga 
statuta in amandmaju Poglajena) s tolmačenjem, da delegat kluba pomeni tudi član 
kluba, se sprejmejo.  
Glasovanje: [vsi ZA] 
 
K 8. točki: Podelitev priznanj ŠZS, FIDE in ICCF 

Priznanja so podelili častni predsednik ŠZS Milan Kneževil, podpredsednik Mirko Bandelj 
in predsednik dr. Tomaž Subotič 
 
Točkovanje za najuspešnejši šahovski klub v letu 2014 - mladinci: 
 

1.  ŠD Radenska - Pomgrad 417,16 

2.  ŠK Komenda 352,41 

3.  ŠD KRKA Novo mesto 340,78 

4.  ŠS T. Zupan Vzajemna 282,00 

5.  Celjski ŠK 281,52 

6.  ŠK Nova Gorica 259,98 

 
 
Točkovanje za najuspešnejši šahovski klub v letu 2014: 
 

1. ŠD Radenska - Pomgrad 699,46 

2. ŠK Komenda 586,24 

3. ŠD KRKA Novo mesto 518,70 

4. ŠS T. Zupan Vzajemna 496,54 

5. ŠK Nova Gorica 452,08 

6. ŠK Triglav Krško 445,78 

 
FIDE nazivi:  

- FIDE mojstrski kandidat: Jakob Bratkovič, Asja Čebron 

- FIDE mojster: Danijel Beletič, Boris Markoja, Dean Miletič 

- FIDE mednarodna mojstrica: Laura Unuk 

- FIDE trenerka: Ana Srebrnič 

- FIDE inštruktorica: Ksenija Novak, Miša Hrenič 

- FIDE mednarodni sodnik: Aljoša Grosar  
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Priznanja in nazivi ICCF:  

- mednarodni mojster dopisnega šaha: Viktor Jemec, Klemen Šivic 

- srebrna medalja na 67. Evropskem prvenstvu v dopisnem šahu: Bojan Fajs 

 

Slovenski nazivi: 

- Slovenska mojstrica: Ivana Hreščak 

 

Priznanje ŠZS 

- ŠD Izola - 60 letnica delovanja 

- ŠD Ptuj – 80 let delovanja 

 

 

Bronasta plaketa ŠZS: 

- Laura Unuk – osvojitev naslova mednarodne mojstrice 

 

Srebrna plaketa ŠZS: 

- Vid Vavpetič – dolgoletno aktivno in uspešno delovanje na šahovskem področju 

 
Ambasador šaha 
 

- Boris Kutin 

 
Vidmarjevo priznanje 
 
- Iztok Jelen 

 
 
K 9. točki: Zaključek občnega zbora 
 
Zasedanje je bilo končano ob 11.40 uri.  
 
 
- predsednik delovnega predsedstva: Mirko Bandelj l. r. 
- zapisnikar: Ana Srebrnič l. r. 
- overitelja zapisnika: Robert Kolarič l. r., Robert Rudman l.r. 
 
 
 
 


