
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zapisnik  

42. rednega Občnega zbora Šahovske zveze Slovenije iz dne 
27.5.2017 ob 10.00 uri. 

V Šahovskem domu na Bravničarjevi 13, Ljubljana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občni zbor je bil sklican na podlagi naslednjega vabila:  
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Vabilo 
 
Na podlagi 20. in 28. člena Statuta Šahovske zveze Slovenije in sklepa 5. redne seje Upravnega odbora z dne 

27.3.2017, predsednik ŠZS sklicuje 42. redni občni zbor Šahovske zveze Slovenije, ki bo v soboto, dne 27. 

maja 2017 s pričetkom ob 10:00 uri v Šahovskemu domu, Bravničarjeva 13, v Ljubljani. 

 
Predlog dnevnega reda: 
 
 

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske 

komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika) 
 

2. Sprejem dnevnega reda 
 

3. Poročilo upravnega odbora in delovnih teles o delovanju ŠZS 
 

4. Finančno poročilo ŠZS za leto 2016 
 

5. Poročilo nadzornega odbora 
 

6. Finančni načrt ŠZS za leto 2017 
 

7. Pobude in predlogi 
 

8. Podelitev priznanj ŠZS, FIDE in ICCF 
 

9. Zaključek občnega zbora 
 
 
Vsak klub/društvo (v nadaljnjem besedilu: klub) ima na Občnem zboru po 1 (enega) delegata. Ime 

delegata sporočite do 22. maja 2017 na ŠZS, na elektronski naslov info@sah-zveza.si.  

Predstavniki šahovskih klubov prisotnost na seji potrdijo z veljavnim pooblastilom odgovorne osebe 

kluba ter podpisom na listi prisotnih. Član Občnega zbora ima lahko samo eno pooblastilo kluba, ki ga 

zastopa. 
 

Predsednik ŠZS dr. 

Tomaž Subotič 
 
Vabljeni:  

- Predstavniki šahovskih klubov 
 

- Člani Upravnega odbora 
 

- Milan Kneževič, častni predsednik ŠZS 
 

- Mediji 
 
Gostje: 

- Bogdan Gabrovec, predsednik OKS 
 

- Predstavnik MIZŠ 
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K 1. točki: 
 

Otvoritev Občnega zbora in izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, 

volilne komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika) 

Občni zbor je pričel predsednik ŠZS dr. Tomaž Subotič, ki je pozdravil prisotne in predlagal izvolitev 
organov zbora: 

- delovno predsedstvo: Mirko Bandelj (predsednik), Vladimir Slejko, Andrej Žnidarčič 
- verifikacijsko komisijo: Robert Rudman (predsednik), Slavko Vizovišek, Robert Kolarič 
- volilno komisijo: Gojko Musić (predsednik), Ludvik Cvirn, Adrijan Rožič 
- zapisnikarja: Nina Rob 
- overitelja zapisnika: Darja Kapš, Anton Praznik  
 
Sklep 1: 

 Predlagani organi za vodenje Občnega zbora ŠZS so bili soglasno sprejeti. (vsi ZA) 

Verifikacijska komisija je podala poročilo, da je bilo  ob  10.15  uri prisotnih 33 delegatov, tako, da je 

po 18. členu statuta ŠZS Občni zbor lahko sprejemal odločitve z večino glasov prisotnih delegatov.  
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K 2. točki: 
Sprejem dnevnega reda 

Predsedujoči predlaga, da se na dnevni red doda točka 7.a oz. nova 7. točka »Sprememba pravilnikov« 
v kateri bodo potrjene spremembe Slovenskega enotnega ratinga 2017 in Kategorizacijskega 
pravilnika ŠZS 2017. 

Sklep 2: 

Predlagana točka »Sprememba pravilnikov«  se uvrsti na dnevni red. (Vsi ZA) 

Predsedujoči je predlagal tudi, da se dnevni red razširi s točko 7.b, oz. novo točko 8. »Izvolitev novega 
člana NO«, glede na to, da je član Stojan Karer izstopil in NO. Novi predlagani član je Jožef Jerovšek.  

Sklep 3: 

Predlagana točka »Izvolitev novega člana NO«,  se uvrsti na dnevni red. (2 PROTI ostali ZA) 

Predsedujoči naredi pregled predlogov in pobud klubov, za morebitno razširitev dnevnega reda.  

O pobudah ŠK En Passant predsedujoči pove, da v skladu s statutom in pristojnostmi, ki jih ima Občni 
zbor, je od vseh naštetih predlogov mogoče glasovati le o predlogu, da se razreši NO. 

Ana Srebrnič (ŠK En Passant) predlaga da se na dnevni red uvrsti glasovanje o razrešitvi sekretarja ŠZS 
in meni, da bi se razpis za sekretarja ŠZS moral ponoviti. 

Predsedujoči razloži, da OZ nima pristojnosti glasovati, oziroma odločati o imenovanju ali razrešitvi 
sekretarja, se pa lahko razpravlja o tem pod točko pobude in predlogi. 

Dušan Kozic (ŠD Kamnica), meni, da UO  ni spoštoval statuta ŠZS pri razpisu za sekretarja. 

Predsedujoči ponovi, da se bo lahko o tej temi razpravljalo znotraj točke pobude in predlogi ter, da se 
lahko pri tej temi razpravlja tudi o odgovornosti UO, vendar točka o razrešitvi sekretarja ŠZS ne bo 
uvrščena na dnevni red in se o njej ne bo glasovalo saj bi to bilo v nasprotju s pravili. 

Predsedujoči doda, da bodo tudi ostali predlogi (Liga odbora, ŠK Rimex Ilirska Bistrica in ŠK Postojna) 
obravnavani pod točko »Pobude in predlogi«. 

Ludvik Cvirn (ŠK Milan Majcen Sevnica) predlaga, da se točka izvolitev člana NO razširi s predlogom o 
razrešitvi NO, ki ga predlaga Ana Srebrnič (ŠK En Passant). 

Sklep 4: 

Predlog o razširitvi dnevnega reda s predlogom o razrešitvi NO je sprejet in bo obravnavan znotraj 
točke 7. (6 PROTI, ostali ZA) 

Žiga Žvan (ŠS TZ Prevodi Dvojka) predlaga, da se na dnevni red pod točko »Predlogi in pobude« uvrsti 
njihov predlog in sicer, da bi UO sprejel sklep, da člane, ki jim preneha mandat, postopoma nadomestijo 
novi člani, ki so bodisi predsedniki klubov (iz 1. ali 2. šahovske lige) bodisi igralci z minimalnim ratingom 
2200. Predsedujoči se strinja, da bo se o tem razpravljalo pod točko »Predlogi in pobude«. 
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Po glasovanju o predlogih za razširitev dnevnega reda, je bil z glasovanjem (Sklep 5; 3 PROTI, 
ostali ZA)        s p r e j e t     naslednji  

Dnevni red : 

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, 
verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika) 

2. Sprejem dnevnega reda 
3. Poročilo upravnega odbora in delovnih teles o delovanju ŠZS 
4. Finančno poročilo ŠZS za leto 2016 
5. Poročilo nadzornega odbora 
6. Finančni načrt ŠZS za leto 2017 
7. Sprememba pravilnikov (Slovenski enotni rating in Kategorizacijski pravilnik) 
8. Razrešitev NO in izvolitev novega člana NO 
9. Pobude in predlogi 
10. Podelitev priznanj FIDE in ŠZS 
11. Zaključek občnega zbora 
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K 3. točki: 
Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju ŠZS 

Predsednik ŠZS odpre razpravo o delovanju UO.  

Ana Srebrnič predlaga, da se sklepi Disciplinske komisije objavijo na portalu ŠZS.  

Sklep 6: 

Sklepi Disciplinske komisije se objavijo na portalu ŠZS. 

Boris Kutin je predstavil svoje 50-letno delovanje v okviru Šahovske zveze Slovenije in izrazil svoje 
razočaranje nad delovanjem sedanjih organov  ŠZS. 

Robert Rudman (ŠD Krka Novo mesto) trdi, da je bilo na prejšnjem OZ dogovorjeno, da ŠZS naredi 
posvete s klubi in sicer na temo financiranja, slovenskega ratinga in na temo tekmovanj. Razloži o delu 
TK, ki je podrobno preučila predloge klubov o omenjenih temah, še posebej glede slovenskega ratinga 
in je zaključila, da je pomembno, da se slovenski rating ohrani. Prav tako je dodal, da je bila v letu 2016 
težava in sicer z enim terminom, kjer sta se prekrivala Državna liga in trenerski seminar OKS. Prav tako 
predlaga, da se na seje UO vabi predsednike komisij. 

Darja Kapš se oglasi kot predsednica Komisije za promocijo, ta je namreč pripravila analizo trenutnega 
stanja promocije v šahovskem prostoru, predloge in vizijo, predlaga pa, da se našteto uvrsti na 
naslednjo sejo UO z namero, da se na tem področju naredi korak naprej.  

Sklep 7: 

Predloge in vizijo Komisije za promocijo bo obravnaval UO na naslednji seji. 

Danilo Polajžer (ŠD Ptuj) meni da Tekmovalna komisija svojega dela ne opravlja dobro, se ne udeležuje 
sestankov Liga odbora in zavrača komunikacijo s ŠD Ptuj.  

Roberta Kolariča (ŠD Kočevje) zanima ali je Strokovni svet (SS) sklepčen in ali ta deluje? 

Predsednik ŠZS odgovori, da SS deluje dobro. Matjaž Mikac (predsednik SS) je pojasnil, da je bil SS po 
odstopu Silve Razlag nekaj časa nesklepčen. Novi član SS je Aljoša Grosar in SS spet deluje v polni 
zasedbi. 

Robert Rudman (ŠD Krka Novo mesto)  predlaga, da se člana UO Adrjana Mihaljčišina zamenja s 
slovenskim reprezentantom. 

Sklep 8: 

O pobudi, da se člana UO Adrijana Mihaljčišina zamenja s slovenskim šahovskim reprezentantom, se 
bo razpravljalo na UO. 

 

Sklep 9: 

Poročilo Upravnega odbora in poročila ostalih delovnih teles se sprejmejo. (Vsi ZA) 
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K 4. točki: 
 

Finančno poročilo ŠZS za leto 2016 

Predsedujoči na kratko predstavi poročilo. Omeni, da je v poročilu za leto 2016 razviden manjši 
razkorak med planiranimi prihodki in realizacijo, kot je bil ta prejšnja leta. V pozitivno smer se je obrnil 
tudi trend naraščanja sponzorskih sredstev. 

Predsednik ŠZS poudari, da so se v letu 2016 prilivi s strani klubov znižali za 45 %, v primerjavi z letom 
2015. To gre pripisati temu, da je ŠZS preložila izvedbo tekmovanj na klube. Trdi, da je cilj ŠZS še 
dodatno znižati obremenitve klubov. Opozori na visoke stroške prostorov ŠZS in na zajeten strošek, ki 
ga na letni ravni povzroča revija Šahovska misel. 

Darja Kapš (ŠK Ljubljana DUOL) predlaga, da se bodisi v okviru sredstev, ki so namenjena za mladinski 
šah ali s prerazporeditvijo, zagotovi ustreznega spremljevalca štirim mladincem, ki konec leta 
nastopajo na mladinskem SP v Urugvaju. S tem bi najboljšim mladincem v Sloveniji zagotovili primerljivi 
standard z ostalimi državami in jim omogočili ustrezno strokovno podporo, ki bi jim povečala možnosti 
za dobre rezultate. 

Robert Rudman (ŠD Krka Novo mesto) meni, da klubi ne tekmujemo enakovredno, saj nekateri klubi 
ne poravnajo pravočasno svojih obveznosti. Predlaga, da se na spletni strani ŠZS objavi seznam 
dolžnikov z dne 31.12.2016 in tako na koncu vsakega leta.  

Vladimir Slejko (ŠD Postojna) doda, da bi bilo smiselno, da se seznam obnavlja vsake 3 mesece.  

Sklep 10: 

Sprejme se predlog, da se na portalu ŠZS objavi seznam dolžnikov in se osveži vsake 3 mesce.  

 

Glasovanje o sprejetju finančnega poročila bo izpeljano po poročilu Nadzornega odbora.  
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K 5. točki: 
Poročilo nadzornega odbora 

Narcisa Mihevc Mohr (predsednica Nadzornega odbora) poroča, da je NO pregledal bilanco stanja, 
bilanco uspeha, odprte postavke z dne 31.12.2016 in trdi, da večjih odstopanj preteklega leta niso 
ugotovili ter doda, da je ŠZS poslovala podobno kot predhodno leto. Presežek odhodkov nad prihodki 
za leto 2016 znaša približno 3000 €. Nepravilnosti pri poslovanju ŠZS NO ni ugotovil. Po podatkih, ki so 
jim bili predloženi s strani pisarne ŠZS, ni videti nepravilnosti. Na NO ni bilo posredovanih nobenih 
predlogov, oz. pripomb s strani v.d. sekretarja. NO zaključi, da je bilo poslovanje v  letu 2016 zakonito 
in, da je finančno poročilo odraz dejanskega poslovanja v letu 2016. 

Darja Kapš (ŠK Ljubljana – DUOL) meni, da bi bilo smiselno narediti prioritete pri razporeditvi sredstev 
na način, da se da poudarek na vrhunski šport, predvsem na nivoju državnih prvenstev in, da se le-tem 
povrneta kvaliteta ter ugled. 

Predsedujoči se strinja s predlogom doda pa, da je treba delati tudi na množičnosti, oz. najti ravnovesje 
med obojim.  

Sklep 11: 

O prioritetah razporeditve sredstev se bo odločalo na ustreznih organih. 

Sklep 12: 

Sprejme se poročilo Nadzornega odbora.  (3 PROTI, ostali ZA) 

Sklep 13: 

Sprejme se finančno poročilo ŠZS za leto 2016. (1 PROTI, ostali ZA) 
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K 6. točki: 
Finančni načrt ŠZS za leto 2017 

Ano Srebrnič (ŠK En Passant) zanima, iz katerih dejavnosti namerava ŠZS pridobiti 65.000 EUR, kot je 

to predvideno v finančnem načrtu. 

Nina Rob (sekretarka ŠZS) odgovori, da si je ŠZS zadala načrt dviga prihodkov iz postavke dejavnost ŠZS 

in sicer z zaposlitvijo sodelavca Anžeta Novaka, ki naj bi se ukvarjal z zapolnitvijo Šahovskega doma 

(najemniki, turnirji, tabori in ostale dejavnosti). 

Razpravlja se o planiranju višjih prihodkov kot so po mnenju nekaterih realna. Predsedujoči ponovi, da 

je razkorak med planiranimi prihodki in realizacijo bistveno manjši kot predhodna leta in meni, da višje 

zastavljeni cilji pomenijo tudi višjo motivacijo, predvidoma pa tudi realizacijo. 

Sklep 14:  

Finančni načrt za leto 2017 se sprejme. (1 PROTI, ostali ZA)  
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K 7. točki: 
Sprememba pravilnikov (Slovenski enotni rating in Kategorizacijski pravilnik) 

Predsedujoči odpre debato o spremembi Slovenskega enotnega ratinga.  

Robert Rudman (ŠD Krka Novo mesto) meni, da sprememba pri 4. točki slovenskega enotnega ratinga 
ni optimalna. Sprašuje se, zakaj je predlog za vstopni rating 1200 in ne 1000. 

Boris Perkovič (član Komisije za registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna vprašanja) razloži, da 
je namen vstopnega ratinga 1200 zaradi prevelikega razkoraka med 1000 in 1500. Minimalni rating se 
lahko zniža do 1000.  

Vladimir Slejko (ŠD Postojna) meni, da bi bilo smiselno ukiniti slovenski rating in imeti le FIDE rating 
ter razloži pozitivne dolgoročne posledice. 

Robert Rudman (ŠD Krka Novo mesto) pove, da veliko turnirjev ni ratingiranih, niti po slovenskem 
ratingu, veliko manj pa po FIDE. Trdi, da je trenutno FIDE ratingiranih le 10 % turnirjev v Sloveniji. Ne 
strinja se s predlogom o ukinitvi slovenskega ratinga. 

Borisu Kutin, Georg Mohr (ŽŠK Maribor), Žiga Žvan (ŠS TZ Prevodi Dvojka), Marko Jurič (ŠK Zagorje ob 
Savi) se strinjajo s predlogom o ukinitvi slovenskega ratinga. 

Adrijan Rožič (ŠK Ig) predlaga, da se dobi predlog stroke in se sprejme kakršna koli odločitev na to 
temo.  

Ana Srebrnič (ŠK En Passant) se s predlogom o ukinitvi slovenskega ratinga ne strinja. 

Predsedujoči v razmislek postavi vprašanje: »Kaj bi pomenilo, če se sprejme predlog, da se s 1.1.2020 
ukine slovenski rating?«. 

Robert Kolarič (ŠD Kočevje) opozori, da v kolikor se bodo obračunavali le FIDE ratingi, sodniki morajo 
imeti mednarodno licenco. 

Vladimir Slejko (ŠD Postojna) predlaga, da se ga imenuje za pripravnika predloga za najhitrejši možni 
prehod na enotni FIDE rating, ki ga bo s pomočjo pisarne ŠZS naredil v enem mesecu in ga bo dal v 
javno obravnavo. Predlaga, da se zastavi cilj prehoda s 1. oktobrom 2017. 

Predsedujoči predlaga, da Strokovni svet in novoustanovljena Komisija, katere predsednik naj bo 
Vladimir Slejko, člani pa Robert Rudman, Boris Perkovič, Adrijan Rožič, Franc Poglajen in Bojan 
Arzenšek, pripravita celoten operativen načrt prehoda na FIDE rating z dnem 1.1.2020. V kolikor SS in 
Komisija ugotovita, da je rok 1.1.2020 nerealen, se na naslednjem OZ odloča o podaljšanju roka za 
ukinitev slovenskega ratinga. 

Sklep 15: 

Sprejme se predlog, da strokovni svet in Komisija v roku 1 leta pripravita predlog prehoda na FIDE 
rating z datumom 1.1.2020, ki se lahko odloži, kolikor se ugotovi, da ta datum ni ustrezen. (4 PROTI, 
ostali ZA)  

Sklep 16:  

Za predsednika Komisije se imenuje Vladimira Slejka, ostali člani so Robert Rudman, Boris Perkovič, 
Adrijan Rožič, Franc Poglajen in Bojan Arzenšek. (1 PROTI, ostali ZA) 

Sklep 17:  

Sprememba Kategorizacijskega pravilnika in Slovenskega enotnega ratinga se sprejme. (1 PROTI, 
ostali ZA) 
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K 8. točki: 
Izvolitev novega člana NO in glasovanje o razrešitvi NO 

Narcisa Mihevc Mohr (predsednica NO) razloži, da je bila presenečena nad predlogom Ane Srebrnič 
(ŠK En Passant) o razrešitvi NO, saj se ta na noben način ni obrnila na predsednico NO, da bi jo opozorila 
na morebitne nepravilnosti. Doda, da je obtožba o neaktivnosti brezpredmetna, saj je NO korektno 
opravljal svoje dolžnosti in doda, da bi lahko opravljala svoje delo še bolje, če bi ji pisarna ŠZS 
posredovala potrebna gradiva. Predlaga, da se pripombe podane v predlogu konkretizirajo in se nato 
obravnavajo. 

Predsedujoči trdi, da ne glede na to, da je pri razpisu prišlo do nerodnosti, je bil izbor izveden pravilno 
in v skladu s statutarnimi pravili. Opozori, da v kolikor se na seji razpusti NO se lahko zgodi, da bo ŠZS 
delovala eno leto brez NO. 

Predsednik ŠZS Ano Srebrnič (ŠK En Passant) poziva da umakne predlog o razrešitvi NO in se obveže, 
da se bo sestal z njo, da bosta lahko razčistila nejasnosti. 

Razpravljalo se je o odstopu Stojana Karerja iz NO. Stojan Karer je sam pojasnil razloge za svoj odstop 
iz NO. 

Roberta Rudmana zanima, kaj je s spornimi računi, ki jih omenja Ana Srebrnič (ŠK En Passant). 

Predsedujoči da predlog, da NO ponovno pregleda morebiti sporne račune in jih skupaj s poročilom 
predloži ustreznim organom.  

Sklep 18:  

Nadzorni odbor preveri domnevno sporne račune in pripravi poročilo, ki ga predloži ustreznemu 
organu. 

Sklep 19: 

Predlog, da se razreši Nadzorni odbor je zavrnjen. (7 ZA, ostali PROTI) 

Izvolitev novega člana NO 

Predsedujoči predlaga imenovanje Jožefa Jerovška za člana NO, namesto Stojana Karerja, ki je 
odstopil. Robert Rudman (ŠD Krka Novo mesto)  predlaga Roberta Kolariča za člana NO. Robert 
Kolarič (ŠD Kočevje) soglasja za kandidaturo ne da.  

Sklep 20:  

Jožefa Jerovška se imenuje za člana NO. (2 PROTI, ostali ZA) 
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K 9. točki: 
Pobude in predlogi 

Predlogi Lige odbora se nanašajo na spremembe cenika. Predsedujoči opomni, da OZ ne more sklepati 
o ceniku ŠZS, predlog pa sprejme kot pobudo, ki bo obravnavana na naslednji seji UO. 

Sklep 21: 

Predlogi Liga odbora o spremembi cenika bodo obravnavani na seji UO. 

Drugi predlog Liga odbora je predlog za spremembo Statuta in sicer, da se ta spremeni na način, da 
imajo klubi 1. in 2. lige več glasov kot ostali klubi. Ludvik Cvirn (ŠK Milan Majcen Sevnica) odločno 
nasprotuje tej ideji. 

Predsedujoči opomni, da bi bilo, če bi res želeli spremeniti statut, potrebno imenovati skupino, ki bi 
pripravila celovit predlog z vsemi rešitvami in posledicami. 

Boris Kutin predlaga, da imajo volilno pravico tisti klubi, ki so registrirani več kot 1 leto. Po krajši 
razpravi se sprejme sklep. 

Sklep 22: 

O predlogu, da bi imeli klubi višjih lig več glasov na OZ kot ostali klubi, se bo razpravljalo na UO.  

Odpre se debata o finančnih obveznosti klubov do ŠZS, kjer predsedujoči prikaže, da so se prihodki ŠZS 
s strani klubov zmanjšali za 45%. Danilo Polajžer (ŠD Ptuj) predlaga, da se glasuje o predlogih Liga 
odbora (spremembah na ceniku) saj meni, da je to v pristojnosti OZ. Predsedujoči razloži, da Statut 
veleva drugače. 

Danilo Polajžer (ŠD Ptuj) predlaga, da se na ustreznih organih preveri tolmačenje Statuta, ki ga je podal 
predsedujoči in se o tem poda mnenje. 

Sklep 23:  

Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna vprašanja naj preveri tolmačenje 
Statuta in poda strokovno mnenje o tem, kateri organi imajo pristojnosti odločanja o ceniku ŠZS ter 
o prispevkih klubov ŠZS. 

Sklep 24: 

Predlogi ŠK Ilirska Bistrica in ŠD Postojna se bodo obravnavali na seji UO. 

Sklep 25: 

Pobuda ŠS TZ Prevodi Dvojka, da se člani UO postopoma nadomestijo s šahisti, ki so bodisi 
predsedniki klubov (iz 1. ali 2. šahovske lige) bodisi igralci z minimalnim ratingom 2200, se bo 
obravnaval na ustreznem organu, ki bo podal odgovor. 

Ana Srebrnič (ŠK En Passant) predlaga, da se v članstvo UO umesti tudi ženske. 

Sklep 26: 

Predlog, da se imenuje ženske članice v UO, se sprejme, v kolikor se bodo našle ustrezne kandidatke. 
Predsednik ŠZS bo v UO predlagal Darjo Kapš. 
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Ana Srebrnič (ŠK En Passant) predlaga, da se ponovi razpis za sekretarja ŠZS.  

Jože Skok (ŠD Domžale) meni, da bi bilo treba preučiti postopek izbire sekretarja. 

Predsedujoči ponovi, da o razrešitvi in imenovanju sekretarja ŠZS odloča UO, da je izbor bil izveden 
korektno in predlaga, da se pooblasti Komisijo za registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna 
vprašanja, da preveri postopek izbore sekretarja in o tem poroča UO.  

Sklep 27: 

Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna vprašanja preveri postopek izbire 
sekretarja ŠZS in pripravi stališče, ki ga predloži Upravnemu odboru, ta pa ustrezno ukrepa v kolikor 
ugotovi nepravilnosti. 

Robert Kolarič (ŠD Kočevje) predlaga, da se snemajo seje NO, UO in SS in, da se vsaj eno leto hranijo 
posnetki. Predsedujoči odgovori, da je to sprejeto kot pobuda, o kateri se bo razpravljalo, vendar je še 
pred razpravo potrebno narediti predlog celovitega sistema, na podlagi katerega UO sprejme ustrezni 
pravilnik, ki bi to urejal. 

Marijan Svenšek (ŠK Impol Slovenska Bistrica) predlaga, da bi igralci, ki igrajo v višji ligi, lahko igrali tudi 
v nižji.  

Sklep 28: 

Pobudo o tem, da bi igralci, ki igrajo v višji ligi hkrati lahko igrali v nižji, bo obravnavala Komisija za 
registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna vprašanja. 
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K 10. točki: 
Podelitev priznanj FIDE, ŠZS in najboljšim klubom v letu 2016 

Priznanja so podelili predsednik ŠZS dr. Tomaž Subotič, član UO Adrijan Rožič, Boris Kutin in član UO 

Gojko Musič. 

Priznanja FIDE 
 

 FIDE mojster/mojstrica: Lara Janželj, Caterina Leonardi, Monika Rozman, Jakob Bratkovič, Vid 
Dobrovoljc, Gal Drnovšek 

 FIDE mednarodni sodnik: Boris Perkovič 
 

Jubilejno pisno priznanje ŠZS 
 

 Ernest Knez, dolgoletno aktivno in uspešno delovanje na šahovskem področju  

 ŠK Šoštanj, 30 letnica delovanja 

 ŠK Milan Majcen, 60 letnica delovanja 
 

Bronasta plaketa ŠZS 
 

 ŠK Žalec, 70 letnica delovanja 
 

Srebrna plaketa ŠZS 
 

 Andrej Žnidarčič, dolgoletno aktivno in uspešno delovanje na šahovskem področju 

 Franc Kotnik, dolgoletno aktivno in uspešno delovanje na šahovskem področju  

 ŠK Rudar Trbovlje, 90 letnica delovanja 

 ŠK Črna na Koroškem, 90 letnica delovanja 
 
Najboljši klubi v absolutni kategoriji: 

1.                 ŠD Radenska - Pomgrad 

2.                 ŠD KRKA Novo mesto 

3.                 ŠK Triglav Krško 

4.                 ŠS TZ Prevodi Dvojka 

5.                 ŠD Kočevje 

6.                 ŠK Komenda 

Najboljši klubi v mladinski kategoriji: 
 

1.                 ŠD Radenska - Pomgrad 

2.                 ŠK Triglav Krško 

3.                 ŠD Kočevje 

4.                 ŠD KRKA Novo mesto 

5.                 ŠS TZ Prevodi Dvojka 

6.                 ŠK Komenda 
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K 11. točki: 
  

Zaključek Občnega zbora 

 

Seja Občnega zbora je bila zaključena ob 13:30. 

 

Predsednik delovnega predsedstva:  

                                                                                                                     Mirko Bandelj 

 

_____________________________ 

 

Zapisnikar: 

Nina Rob 

 

______________________________ 

 

Overitelja zapisnika: 

Darja Kapš 

 

______________________________ 

 

Anton Praznik 

 

______________________________ 

 

 


