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Datum: 6.5.2016 

 
Z A P I S N I K 

41. »volilnega« občnega zbora Šahovske zveze Slovenije, ki je bil v   
Hotelu Šport na Otočcu, v soboto, 23.4.2016 ob 10.00 uri 

 
 

Prisotni: po listi prisotnih delegatov in gostov 
  
  
Ad 1: Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, 

verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelja zapisnika) 

 
Občni zbor je pričel predsednik ŠZS dr. Tomaž Subotič, ki je pozdravil vse prisotne. 
Besedo je predal Ani Srebrnič, ki je prebrala predlagano izvolitev organov zbora in sicer:  
- delovno predsedstvo: Mirko Bandelj (predsednik), Ludvik Titan in Luka Lenič 
- verifikacijsko komisijo: Robert Rudman (predsednik), Marjan Ocepek, Vladimir 

Slejko 
- volilna komisija: Žiga Žvan (predsednik), Vinko Kobe, Franc Simonič  
- overitelja zapisnika: Marjan Božič, Danilo Polajžer 
- zapisnikar: Ana Srebrnič, v.d. sekretarja 
 
Delegati so soglasno izvolili predlagane organe zbora, ki so prevzeli svoje dolžnosti.  
 
Predsedujoči Mirko Bandelj se je zahvalil za izkazano zaupanje, posebej pozdravil še 
podpredsednika FIDE Borisa Kutina in dal na glasovanje v gradivu predložen dnevni red.  
 
Georg Mohr – ŽŠK MARIBOR - je predlagal razširitev 6. točke. 
Glasovanje: 1 proti, ostali vsi za 
 
Božo Štucl – ŠK Branik Maribor - je predlagal, da se točki 6. in 7. zamenjata in da so 
volitve tajne. 
Predsedujoči Mirko Bandelj je predlagal, da ta predlog ne gre za glasovanje in da točki 
ostaneta v predlaganem vrstnem redu. Glede tajnosti volitev pa se bo odločilo, ob 
obravnavi te točke. 
 

D n  e v n i    r e d: 

 
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  
3. Finančno poročilo ŠZS za leto 2015 
4. Poročilo nadzornega odbora 
5. Finančni načrt ŠZS za leto 2016 
6. Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS 
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7. Razrešitev organov ŠZS in volitve novih organov ŠZS (predsednik, upravni odbor, 
nadzorni odbor, disciplinska komisija) 

8. Podelitev priznanj ŠZS in FIDE 
9. Zaključek občnega zbora 
 
Glasovanje: za predlagani dnevni red z razširitvijo 6. točke: [vsi ZA] 
 
Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je bilo ob 10.00 uri prisotnih  prisotnih 27 
delegatov in ob 10.15 uri 33 delegatov, tako da je po 18. členu statuta ŠZS Občni zbor 
lahko sprejemal odločitve z večino glasov prisotnih delegatov. 
 
Ad 2: Poročilo upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze 
Slovenije  

 
Predsednik ŠZS je predstavil poročilo, v katerem je poudaril da je ŠZS uspela izboljšati 
status šaha v slovenskem športnem prostoru, da je v ta namen tudi razpisano več 
sredstev s strani Fundacije, se je pa zmanjšalo število sponzorjev. Predstavil je novo 
podobo Šahovske misli in pozval k naročilu revije, ki je v prvi vrsti namenjena šahistom.  
Predlagal je znižanje registracije klubom in pozval k predlogom klubov glede dela. 
 
Ni bilo diskusije. 
 
Poročilo strokovnega sveta, kot v gradivu: 
 
Ni bilo diskusije. 
 
Poročilo komisije za registracijo in kategorizacijo, kot v gradivu: 
Vladimir Slejko – ŠK Postojna - je imel pripombo glede uvajanja novih ratingov. Predlaga 
ukinitev slovenskega ratinga ter obvezno ratingiranje vseh turnirjev za FIDE rating. 
Franc Poglajen – ŠK Komenda – navezal se je na diskusijo in dejal, da bi ob takšnih 
spremembah morali prilagoditi in spremeniti tudi pravilnike.  
Predsedujoči Mirko Bandelj je predlagal, da se o ureditvi ratinga skliče poseben posvet.  

 

Poročilo tekmovalne komisije, kot v gradivu: 

 
Franc Poglajen – ŠK Komenda in Georg Mohr – ŽŠK Maribor sta postavila vprašanje kje 
je možno najti tekmovalni pravilnik. V.d. sekretarja Ana Srebrnič je obrazložila, da 
tekmovalni program po novem sprejema Upravni odbor, tekmovalni koledar je objavljen, 
pravilnika kot takšnega pa do sedaj sploh ni bilo. V diskusiji je Franc Poglajen – ŠK 
Komenda omenil cenik, kjer naj bi zneski bili previsoki in predlaga, da se pred 
sprejemanjem cenika v bodoče izvede posvet s klubi.  
 
 
SKLEPI:  
-  OZ se je seznanil s poročili komisij in odborov.  
 
Glasovanje: [vsi ZA] 
 
- UO sproži aktivnost za posebno razpravo o bodoči ureditvi slovenskega ratinga. 
Sestavni del sklepa je tudi poziv klubom, da do konca maja dostavijo svoje 
predloge, jeseni pa se opravi strokovni posvet. 
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Glasovanje: [vsi ZA] 
 
 
 
 
Ad 3: Finančno poročilo ŠZS za leto 2015 

Poročilo je sestavni del gradiva in na to temo je bila sledeča diskusija: 
Robert Rudman – ŠD KRKA Novo Mesto – je poudaril, da se nikjer ni omenilo delo 
pisarne, ki je uredilo finance za 7 let nazaj in za to porabila precej časa. Ni mu všeč, da se 
je na osnovi sklepa UO podaljševal čas za poravnavo klubov, sedaj celo do 30.6.2016, 
namesto, da bi dolg poplačali do konca zaključka leta. Omenil je ŠD Ptuj, ki že nekaj let 
vleče dolgove. 
Franc Poglajen - ŠK Komenda - vsako leto je ŠZS potrebno plačevati več in nekateri klubi 
tega ne zmorejo. Sredstva od pristojnih inštitucij sicer prejemajo, ni pa več podjetij, ki bi 
sponzorirala. 
Vladimir Slejko – ŠK Postojna - je izpostavil prispevek 100 € za udeležence na SP in EP 
najmlajših, kar naj bi bilo že lani na skupščini rečeno, da se ukine. V.d. sekretarja Ana 
Srebrnič pove, da se le-ta najboljšim vrne. 
Georg Mohr – ŽŠK Maribor - zanimalo ga je kaj je vključeno v teh 100 eur zvezi. Glede 
ostalih dolgov pa meni, da se ne sme vse klube obravnavati enako. Izpostavi Ptuj in 
Šmarje, ki pokrivajo cele regije. ŠZS naj se še bolj organizira kot pomoč klubom.  
Predsedujoči Mirko Bandelj je povedal, da če hočemo red mora veljati za vse klube enako. 
Res, da so se prispevki klubov zvišali, vendar se je tudi nivo dela. Glede pomanjkanja 
sponzorskih sredstev pa je to žal odraz današnjega stanja gospodarstva. 
Predsednik ŠZS dr. Tomaž Subotič je obljubil, da bo obremenitev klubov od leta 2017 
mnogo nižja. Glede odpisovanja dolgov pa pozval klube, da podajo predlog, ki bo 
enakovreden za vse, če je to mogoče. Namen ŠZS ni kogarkoli izključevati iz zveze, 
vendar mora biti sistem enoten za vse, zato prosi za predloge. 
Dušan Brinovec – ŠK ŽALEC - je dejal, klubi nimajo vsi enakih dotacij in je moral iz 
svojega žepa plačati, saj se zaradi dolga 100 eur ni mogel prej registrirati. 
Ludvik Cvirn – ŠK Milan Majcen Sevnica - klubi so finančno preveč obremenjeni, nekaterih 
obremenitev pa niti ni v ceniku.  
Milorad Bulatovič - ŠK Stari Mayr - Nekaterim klubom je tudi 5 eur veliko in naj ŠZS 
razmisli o obremenitvah klubov.  
Vladimir Slejko – ŠK Postojna – je predlagal, da se ukine prispevek najmlajših na 
svetovnem in EP. 
ŠK Rudar Trbovlje – je omenil previsoke stroške za tekmovalne licence 
Georg Mohr - ŽŠK Maribor – je predlagal, da se za vse omenjene zadeve iz naslova 
financiranja pripravi strokovna diskusija. 
Vojko Srebrnič – ŠK Nova Gorica – pove, da se ne strinja z ukinjanjem prispevkov za 
svetovna in evropska prvenstva. 
Danilo Polajžer – ŠD Ptuj - je obrazložil stanje dolga kluba Ptuj. 
Jože Skok – ŠD Domžale – UO se premalo posveča pokritost šaha v medijih, kar bi tudi 
pripomoglo k prepoznavnosti in s tem mogoče tudi sponzoriranju. 
Predsedujoči Mirko Bandelj je opozoril, da očitno to novinarje preveč ne zanima, čeprav so 
bili večkrat vabljeni in ni res, da UO ni delal na tem. Omenil je, da so med nami tudi 
novinarji, ki bi verjetno lahko kaj naredili na to temo in apeliral nanje. 
Marko Jurič – ŠK Zagorje – je predlagal, da ŠZS pripravi predlog koliko sredstev ima, kaj 
klubom lahko v tem okviru nudi in se potem pogovori o tej temi. 
Robert Rudman – ŠD Krka Novo mesto - glede dolgov klubov je povedal, da morajo veljati 
pravila za vse klube enako. 
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Predsednik ŠZS dr. Tomaž Subotič je povedal, da se je ustanovila tudi komisija za 
promocijo, ki bo skrbela za boljšo medijsko prepoznavnost. 
Anže Kotnik - ŠK Rudar Trbovlje  – je predlagal ločena pravila za lokalne sodnike na 
lokalnih tekmovanjih, ki sedaj ne morejo soditi in igrati. 
 
 
 
SKLEPI:  
 
- Občni zbor je sprejel finančno poročilo.  
 

Glasovanje: [vsi ZA] 
 
 
- Pripravi se ustrezna strokovna diskusija na temo financiranja. Sestavni del sklepa 
je tudi poziv klubom, da do konca maja dostavijo svoje predloge, jeseni pa se opravi 
strokovni posvet. Klubi naj predlagajo smer financiranja, kaj naj se financira in vir 
financiranja. 
 
Glasovanje: [vsi ZA] 
 
Ad 4: Poročilo Nadzornega odbora 
Stojan Karer je povedal, da poročilo ni bilo v gradivu, saj so imeli še včeraj sestanek z 
računovodstvom in razčistili nekatera vprašanja. Sam se je redno udeleževal sej UO in je 
redno spremljal poslovanje. Prejeli so bilanco. Imeli so vprašanje glede odpisov in včeraj 
na računovodstvu ročno pregledali vse odpise in nato ugotovili, da so bili odpisi korektno 
izpeljani. Nadzorni odbor tako iz bilanc in ostale dokumentacije ugotovil, da je bilo 
poslovanje ŠZS za leto 2015 uspešno in zakonito. 
 
SKLEP:  
Občni zbor je sprejel poročilo Nadzornega odbora ŠZS.  

 
Glasovanje: [vsi ZA] 
 
Ad 5: Finančni načrt ŠZS za leto 2016 

Pod to točko ni bilo razprave. 
 
SKLEP:  
- Občni zbor je sprejel finančni načrt za leto 2016. 
 
Glasovanje: [vsi ZA] 
 
Preden se je prešlo na naslednjo točko je predsedujoči Mirko Bandelj povedal, da je bil 
razočaran nad diskusijo prejšnjih dveh točk. Diskusija je potekala izključno o stroških, ki so 
za klube previsoki, ne pa tudi o virih in dejstvu, da ima zveza dejansko manj denarja na 
razpolago kot pretekla leta.  
 
Ad 6: Spremembe in dopolnitve Statuta in pravilnikov ŠZS 
Predsedujoči Mirko Bandelj je še enkrat predstavil spremembe in dopolnitve. 
Glede spremembe Statuta ni bilo debate. 
 
SKLEPI:  
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- Občni zbor  je potrdil spremembo statuta.  
Glasovanje: [vsi ZA] 
 
V.d. sekretarja Ana Srebrnič je delno predstavila spremembo pravilnika tekmovalne 
komisije oz. preda besedo glede podrobnosti sprememb predsedniku komisije Robertu 
Rudmanu – ŠD Krka Novo Mesto. Robert Rudman je predstavil predlog tekmovalne 
komisije, ki je tudi v gradivu.  
Eden od delegatov je predlagal bolj fleksibilen prestopni rok.  
Georg Mohr – ŽŠK Maribor – je predlagal izenačitev šahovskih regij s šolskimi regijami. 
Vojko Srebrnič - ŠK Nova Gorica - podpira predlog igranja dvojnih kol za vikend.  
Franc Poglajen – ŠK Komenda - se strinja z dvemi koli v prvem delu tekmovanja. Za 
ostale točke predlaga razpravo.  
Danilo Polajžer – ŠD Ptuj - Glede igralnega časa je povedal, da je mnenja, da je to stvar 
strokovnega sveta in ga moti, da se tekmovalna komisija vpleta v vse sfere šahovskega 
sveta. Omenil je tudi problem igralnega časa na DP najmlajših, ki se še vedno ni 
spremenil.  
Ludvik Cvirn – ŠK Milan Majcen Sevnica – je predlagal, da regije združijo le tam, kjer 
imajo pomanjkanje igralcev. Ne moti ga če ni regijske razpršenosti v kolikor so cene nižje.  
Dušan Brinovec –  ŠK Žalec -  je povedal, da se ne strinja z ukinjanjem regij, ampak naj se 
raje nekaj naredi, da se bo v regijah več dogajalo.   
Predsedujoči Mirko Bandelj je povedal, da se bo težko uskladiti glede regij, ker ima 
Slovenija kar 60 različnih delitev regij. 
Robert Rudman – ŠD Krka Novo Mesto – je obrazložil, da je bil sestanek tekmovalne 
komisije s predstavniki staršev, klubom, izvedena je bila anketa s predstavniki klubov, 
katere rezultati so pokazali, da naj igralni čas ostane enak.  
 
 
A -  OZ je potrdil predlog, da se na tekmovanjih najvišjega ranga lahko igrata tudi 
največ 2 koli v enem dnevu.  
Glasovanje: 4 proti, ostali za, predlog sprejet 
 
B - 1 sistem, 4 regije za namen kvalifikacij na mladinsko DP 

Glasovanje: 6 za, ostali proti, predlog ni sprejet 
 
C – Spremembe minimalnih zneskov prijavnin za državna prvenstva 
Glasovanje: 4 za, ostali proti, predlog ni sprejet 
 
 
D - OZ je potrdil predlog delitve tekmovanj na dve regiji, vzhod in zahod.  
Glasovanje: 17 za, proti 10, predlog sprejet 
 
Pripravi se ustrezna strokovna razprava na temo o regionalizaciji prvenstev. 
Sestavni del sklepa je tudi poziv klubom, da do konca maja dostavijo svoje 
predloge, jeseni pa se opravi strokovni posvet.  

Glasovanje: vsi ZA 
 
 
Ad 7: Razrešitev organov ŠZS in volitve novih organov ŠZS (predsednik, upravni 

odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija) 
 

Kandidat za predsednika ŠZS je bil samo dr. Tomaž Subotič. 
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Božo Štucl – ŠK Branik Maribor – je predlagal, da bi bilo glasovanje tajno. Predsedujoči 
Mirko Bandelj je obrazložil, da je tajno glasovanje po Statutu  možno le če je več 
kandidatov, t.j. morata biti vsaj dva. 
 
 
SKLEPI:  
Kandidat za predsednika ŠZS dr. Tomaž Subotič, potrjen. 
Glasovanje: za 26, proti 2 
 
Predlagani člani UO: Dr. Tomaž Subotič, predsednik, Janez Bojc, mag. Aleksander 
Mervar, Adrijan Mihaljčišin, Gojko Musič, mag. Luka Podlogar, Adrijan Rožič, Borut 
Simonič, Tone Žunič, Michele Leonardi 
 
Božo Štucl – ŠK Branik Maribor - je bil proti temu, da se UO potrdi. Meni, da UO nima 
vizije, pridobil je premalo sponzorskih sredstev in predlaga tajno glasovanje 
Georg Mohr – ŽŠK Maribor debata Boža Štucla - ŠK Branik Maribor, ni na mestu, zakaj 
tajno glasovanje. 
Predsedujoči Mirko Bandelj je obrazložil, da se po Statutu člani UO volijo javno, če OZ 
sprejme drugače, pa se lahko tajno. Vsi prejmejo glasovnice z 8 imeni in glasuje se za ali 
proti ali prečrta. 
Predsednik ŠZS dr. Tomaž Subotič je predlagal naj bo glasovanje javno. Vse člane 
predlaganega UO je tudi predstavil.  
 
Predsedujoči Mirko Bandelj je dal na glasovanje predlog Boža Štucl – ŠK Branik Maribor 
glede tajnega glasovanja. 
Glasovanje: 8 za in proti 18, predlog zavrnjen,  glasovanje bo javno 
 
SKLEP: 
Predlagani UO je potrjen. 
Glasovanje: vsi za 
 
Prejšnji UO je s tem razrešen in novi imenovan. 
 
Boris Kutin – ŠD Loška Dolina - je za kandidaturo Subotiču čestital, ne želi pa več z njim 
sodelovati.  
 
 

Predlagani nadzorni odbor: Marko Diaci, Stojan Karer, Narcisa Mihevc Mohr 
 
SKLEP: 
Predlagani Nadzorni odbor je potrjen. 
Glasovanje: [vsi ZA] 
 
Predlagana disciplinska komisija: Jan Gantar, Samo Rožič, Franc Simonič, Matic Škrinjar, 
Gregor Žmak 
 
SKLEP: 
Predlagana disciplinska komisija je potrjena. 

Glasovanje: [vsi ZA] 
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Ad 8: Podelitev priznanj ŠZS in FIDE 
 
Priznanja so podelili častni predsednik ŠZS Milan Kneževič, predsednik ŠZS dr. Tomaž 
Subotič in član UO ŠZS Adrijan Mihaljčišin. 
 
 
 
Ad 9: Zaključek občnega zbora 
 
 
 
Seja občnega zbor je bila zaključena ob 13,15 uri 
 
 
        predsednik delovnega predsedstva:  

Mirko Bandelj   l.r.    
.............…………………………….. 

 
 
zapisnikar: Ana Srebrnič l.r. 
 
…………………………… 
 
 
overitelja zapisnika:  
 
Marjan Božič l.r. 
 
…………………………… 
Danilo Polajžer l.r. 
 
…………………………… 
 
 


