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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 9. redne seje Upravnega 

odbora z dne 28.3.2018, predsednik ŠZS sklicuje 43. redni Občni zbor Šahovske zveze Slovenije, ki bo 

v soboto, dne 21. aprila 2018 s pričetkom ob 10:00 uri v prostorih ŠZS, Bravničarjeva 13, Ljubljana. 

 

Predlog dnevnega reda:  

 

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

komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika) 

2. Sprejem dnevnega reda 

3. Poročilo o delu ŠZS in delovnih teles  

4. Finančno poročilo ŠZS za leto 2017 

5. Poročilo Nadzornega odbora 

6. Finančni načrt ŠZS za leto 2018 

7. Pobude in predlogi 

8. Podelitev priznanj ŠZS, FIDE in ICCF 

9. Zaključek Občnega zbora 

Vsak klub/društvo ima na Občnem zboru po 1 (enega) delegata. Prisotnost potrdite do 16. aprila 

preko naslednjega obrazca PRIJAVNI OBRAZEC ali na e-mail: info@sah-zveza.si.  

Člani Občnega zbora prisotnost na seji potrdijo z veljavnim pooblastilom odgovorne osebe društva 

ter podpisom na listi prisotnih. Član Občnega zbora ima lahko samo eno pooblastilo društva katerega 

zastopa. 

 

 

Predsednik ŠZS 

dr. Tomaž Subotič  

 

Vabljeni: 

- Predstavniki klubov in društev ŠZS 

- Člani Upravnega odbora 

- Milan Kneževič, častni predsednik ŠZS 

- Strokovna služba ŠZS 

- Prejemniki priznanj 

- Mediji 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJumByuBn0D63PRalm5Wdvc07REq1gK01g0EPM6zdMRbCPw/viewform?usp=sf_link
mailto:info@sah-zveza.si
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K 1. točki 

Otvoritev Občnega zbora in izvolitev organov zbora  

Občni zbor je otvoril predsednik ŠZS dr. Tomaž Subotič, ki je pozdravil prisotne. Sekretarka je 

predstavila predlog organov zbora. 

43.1 sklep: Imenovani so bili organi zbora v naslednji sestavi: 

Delovno predsedstvo: Mirko Bandelj (predsednik), Dušan Brinovec, Marjan Božič 

Verifikacijska komisija: Boris Perkovič (predsednik), Anton Praznik, Žiga Žvan 

Zapisnikar: Nina Rob 

Overitelja zapisnika: Adrijan Rožič, Darja Kapš 

[Vsi ZA]  

Verifikacijska komisija je podala poročilo. Ob  10.15 je bilo  uri prisotnih 33 delegatov, tako, da je po 

18. členu statuta ŠZS Občni zbor lahko sprejemal odločitve z večino glasov prisotnih delegatov. 

 

K 2. točki 

Sprejem dnevnega reda 

Predlagan je bil naslednji  D N E V N I   R E D: 

1. Otvoritev Občnega zbora in izvolitev organov zbora  

2. Sprejem dnevnega reda 

3. Poročilo o delu ŠZS in delovnih teles 

4. Finančno poročilo ŠZS za leto 2017 

5. Poročilo Nadzornega odbora 

6. Finančni načrt ŠZS za leto 2018 

7. Pobude in predlogi 

8. Podelitev priznanj ŠZS, FIDE 

9. Zaključek Občnega zbora 

 

Boris Kutin (ŠK Loška dolina) je predlagal, da bi se spomnili na vrhunske šahiste, ki so pred kratkim 

preminuli: Janez Stupica, Zvone Kržišnik, Enver Bukič in vse ostale. Posvečena jim je bila minuta 

molka. 

43.2 sklep: Občni zbor je sprejel predlagan dnevni red.  

[Vsi ZA]  
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K 3. točki 

Poročilo o delu ŠZS in delovnih teles 

Predsednik je podal poročilo o delovanju Zveze v letu 2017. Poudaril je izjemen dosežek mladih 

igralcev in igralk, prav tako je izpostavil dobro poslovanje Zveze. 

Sledila je razprava. Franc Poglajen (ŠK Komenda) je opozoril je na neusklajenost posameznih 

pravilnikov ŠZS in neustreznost nekaterih. Predlagal je, da se ugotovi kateri pravilniki veljajo in kateri 

ne, ter da se posodobi register ŠZS. Očital je, da pristojne komisije niso opravile svojega dela. Prav 

tako je predlagal, da se vsako leto decembra, poleg koledarja tekmovanj, objavi  tudi koledar drugih 

dogodkov: seminarji za sodnike in trenerje, izobraževanja ter datum Občnega zbora za prihajajoče 

leto.  

Slavko Vizovišek (ŽŠK Maribor) je želel odgovor, zakaj ni bil realiziran sklep 15 iz 42. občnega zbora, ki 

govori o Komisiji, ki bi morala sestaviti predlog o prehodu na FIDE rating. Za predsednika Komisije je 

bil imenovan Vladimir Slejko. Ta je pojasnil, da ni sklical sestanka zato, ker za svoj predlog ni imel 

podpore med člani. 

43.3.1 sklep: Poročila o delu ŠZS in njenih delovnih teles so bila sprejeta.   

[Vsi ZA]  

43.3.2 sklep: Koledar dogodkov v okviru ŠZS (seminarji, izobraževanja in datum Občnega 

zbora) naj bo objavljen konec leta za prihodnje leto.  

[Vsi ZA]  

43.3.3 sklep: Občni zbor je zadolžil Upravni odbor, da določi Komisijo, ki bo pregledala 

aktualne pravilnike ter poskrbela, da se ti uskladijo in posodobijo.  

[Vsi ZA]  

 

 

K 4. točki 

Finančno poročilo 2017 

Predsednik je podal kratko poročilo, v katerem je poudaril, da je presežek prihodkov pokazatelj 

dobrega poslovanja. 

Predsedujoči je dodal, da se prilivi klubov Zvezi znižujejo. Predstavljen je bil grafikon, na katerem je 

razvidno, da se od leta 2015 vsako leto prilivi klubov znižajo za cca. 15%. 

Sekretarka je podala natančnejše podatke o porabi namenskih sredstev, kjer je bilo pojasnjeno, da so 

se sredstva za mladinski program porabila namensko.  
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Okvirni pregled prejetih in porabljenih namenskih sredstev za program mladinskega šaha 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matjaž Mikac (predsednik Strokovnega sveta) je pojasnil, da se še vsaj toliko sredstev nameni 

mladinskemu šahu v nematerialni obliki, torej v obliki dela trenerja, ki je zaposlen preko OKS, delo 

stroke, pisarne, vodstva, komisij, stroški prostorov ipd. 

Igor Tisaj (ŠK Mengeš-Trzin) je pohvalil delo Zveze na področju mladinskega šaha (trenerja ŠZS 

Matjaža Mikca in Mateja Šebenika, sekretarko in vodstvo). 

Slavka Vizoviška (ŽŠK Maribor) je zanimalo od kod izvira presežek prihodkov nad odhodki. 

Predsednik je razložil, da je ta nastal iz več razlogov, med drugim tudi z znižanjem stroškov revije 

Šahovska misel, z znižanjem plače sekretarke in z varčevanjem pri izplačevanju potnih stroškov. 

Sekretarka je dodala, da temu botruje tudi zaposlitev trenerja, ki je krita s strani OKS, tako se za 

izobraževanja in trenersko delo na mednarodnih tekmovanjih niso porabljala sredstva sponzorjev in 

sredstva pridobljena s tržno dejavnostjo Zveze (oddajanje prostorov, storitve, ipd.). Prav tako je temu 

prispevalo skrbno načrtovanje in poraba sredstev znotraj predvidenega obsega ter varčevanje na 

različnih postavkah: nakup letalskih vozovnic po nižjih cenah, znižanje materialnih stroškov ipd. 

Ana Srebrnič (ŠK En Passant) je predlagala, da se objavi pregled prejetih namenskih sredstev za 

pospešeni in hitropotezni šah za mladinski program 2017. 

43.4 Občni zbor je sprejel finančno poročilo za leto 2017.  

[32 ZA, 1 PROTI]  

 

Prejeta namenska sredstva 2017 

Mladinski program 

Proračunska sredstva SKUPAJ (MIZŠ, FŠO) 53.000 

Proračunska sredstva (MIZŠ, FŠO) del za programe 42.500 

Proračunska sredstva (MIZŠ, FŠO) del za pisarno 11.000 

Participacije uporabnikov (SP, EP) 30.000 

SKUPAJ 83.500 

Porabljena namenska sredstva 2017 

Mladinski program 

Individualni programi 15.300 

EP pospešeno in hitropotezno, Budva 4.600 

Ekipno mladinsko EP, Poljska 8.000 

Skupinska izobraževanja za izbrane selekcije 2.100 

Projekt velemojster/velemojstrica 4.000 

Stroški trenerja SP do 20 let, Trbiž 2.600 

Stroški trenerja mladinsko EP, Romunija 2.100 

Prijavnine SP Trbiž (FIDE, organizator), prevoz 1.200 

Ostalo (majice, sofinanciranje nočitev na SP so 18  

Laura Unuk, novinarska konferenca, itd.) 2.600 

Stroški pisarne, ki odpadejo na mladinski šah 11.000 

Stroški plačani s participacijami uporabnikov 30.000 

SKUPAJ 83.500 
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K 5. točki 

Poročilo Nadzornega odbora 

Nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti v finančnem poslovanju Zveze v letu 2017. 

Franca Poglajna (ŠK Komenda) je zanimalo, kateri je društveni sklad, ki je naveden v  poročilu 

Nadzornega odbora. (»Presežek prihodkov povečuje društveni sklad.«) 

Odgovor bo podan naknadno, saj predstavnika Nadzornega odbora ni bilo prisotnega na Občnem 

zboru. 

43.5 sklep: Občni zbor je sprejel poročilo Nadzornega odbora.  

[32 ZA, 1 PROTI]  

 

K 6. točki 

Finančni načrt 2018 

Marjan Šemrl je predlagal, da bi Zveza v letu 2018 financirala udeležbo dopisnih šahistov na letnem 

Kongresu ICCF. 

43.6.1 sklep: Upravni odbor bo obravnaval pobudo, da ŠZS predstavniku dopisnih šahistov 

financira udeležbo na mednarodnem kongresu ICCF.  

[Vsi ZA]  

Slavka Vizoviška (ŽŠK Maribor) je zanimalo, kaj pomeni postavka 25.500 EUR za Šahovski dom. 

Predsedujoči je pojasnil, da ima Zveza v lastništvu zgolj 1/3 prostorov Šahovskega doma od idealnega 

deleža, medtem, ko je sta 2/3 v stečajni masi podjetja Ganamm.  Obstaja možnost, da ŠZS odkupi 

prostore v kolikor bodo za to ugodni pogoji. Postavka 25.500 EUR zajema odplačevanje najetega 

kredita v primeru, da se ŠZS odloči za nakup preostalega deleža. 

Sekretarka je dodala, da bo Zveza obnovila portal ŠZS v kolikor se najde ugoden ponudnik. Prenova 

bo financirana iz naslova presežka sredstev iz leta 2017. 

43.6.2 sklep: Občni zbor je pooblastil Upravni odbor, da poskuša najti najbolj optimalno 

pot, da Zveza odkupi prostore 2/3 idealnega deleža in tako postane lastnica celotnega 

Šahovskega doma.   

[Vsi ZA]  

 

43.6.3 sklep: Občni zbor je sprejel finančni načrt za leto 2018.  

[Vsi ZA]  

  



Zapisnik 43. občnega zbora ŠZS 
 

K 7. točki 

Pobude in predlogi 

 

7.1 Predlogi ŠK Postojna 

Vladimir Slejko (ŠK Postojna) je predlagal, da se glasuje o ukinitvi slovenskega ratinga. Predlagal je, 

obvezni FIDE rating za vse turnirje, ki so objavljeni na portalu ŠZS. Predstavil je stališče za ukinitev 

slovenskega ratinga.  

Sledila je daljša razprava.  

Dušan Brinovec (ŠK Žalec) je predstavil problematiko slovenskega ratinga in dodal, da bi bilo bolj 

primerno, če bi prešli na uporabo mednarodnega ratinga. Adrijan Rožič (ŠK Ig) je podal mnenje, da bi 

Komisija (zadolžena za pripravo predloga za prehod na FIDE rating) morala opraviti svoje delo, preden 

bi glasovali o tem. Vojko Mencinger (ŠD Gorenjka Lesce) se je strinjal, da se glasuje na licu mesta, 

prav tako Igor Tisaj (ŠK Mengeš-Trzin). Boris Kutin (ŠK Loška dolina) je ugotovil, da slovenski rating 

vnaša zmedo v naš prostor. Slavko Vizovišek (ŽŠK Maribor) meni, da je igralcem v večjem interesu, da 

imajo FIDE rating, kot pa slovenski. Danilo Polajžer (ŠD Ptuj) je povedal, da ni prav, da 33 delegatov 

odloča v imenu vseh 78 klubov. Sicer se je strinjal, da bi bilo treba slovenski rating ukiniti. Franc 

Poglajen (ŠK Komenda) je opozoril na razliko med številom turnirjev ratingiranih za slovenski rating 

(616) in za FIDE rating (153) ter poudaril, da se turnirji še vedno v veliki meri ne prijavljajo na FIDE 

rating. Ana Srebrnič (ŠK En Passant) ter Milorad Bulatović (ŠK Stari Mayr Kranj) se nista strinjala z 

ukinitvijo slovenskega ratinga. Žiga Žvan (ŠS TZ Prevodi Dvojka) je menil, da bi morali imeti več 

podatkov o tem, preden bi predlog šel na glasovanje. Matjaž Mikac (predsednik Strokovnega sveta) je 

povedal, da je Strokovni svet dal priporočilo, da se turnirji prijavljajo za FIDE rating, ter da se strinja z 

ukinitvijo slovenskega ratinga, v kolikor bi mednarodni rating lahko v vseh pogledih nadomestil 

nacionalnega. 

 

43.7.1.1 sklep: Občni zbor je zadolžil Komisijo v sestavi Vojko Mencinger (predsednik), 

Franc Poglajen, Jernej Špalir, Dušan Brinovec, Boris Perkovič, Adrijan Rožič in Bojan 

Arzenšek, da  v sodelovanju s Strokovnim svetom, pripravi predlog prehoda na FIDE rating 

z dnem 1.1.2020. Predlog mora biti pripravljen do 31.12.2018.  

[Vsi ZA]  

Na pobudo Vladimirja Slejka (ŠK Postojna), je bilo izdano priporočilo, da tako Zveza na eni 

strani, kot klubi na drugi, v čim večjem obsegu poslujejo elektronsko. 

43.7.1.2 sklep: Zveza in klubi naj v čim večji meri poslujejo elektronsko.  

[Vsi ZA]  

Vladimir Slejko (ŠK Postojna), je predlagal, da se namesto Tekmovalne komisije imenuje 

Komisarja za tekmovalni program. 

43.7.1.3 sklep: Občni zbor je zadolžil Upravni odbor, da preuči predlog in objavi stališče o 

tem, da bi namesto Tekmovalne komisije imenovali Komisarja za tekmovalni program.  

[Vsi ZA]  
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7.2 Predlogi ŠK Komenda 

ŠK Komenda je podal predloge o spremembah pravilnikov. 

7.2.1 Sprememba 8. člena registracijskega pravilnika 

Predlog posodobljenega 8. člena: 

»Tekmovalna licenca dokazuje, da je tekmovalec registriran in ima plačano članarino za tekoče leto. 

Predlagatelj za izdajo licence je klub tekmovalca, praviloma istočasno z letno registracijo članstva pri 

ŠZS. Tekmovalna licenca je obvezna za turnirje, ki se kategorizirajo pri OKS. Na podlagi izdane 

licence mora predlagatelj plačati takso za registracijo, ki dokazuje, da ima igralec plačano članarino za 

tekoče leto. Višino takse določi Upravni odbor ŠZS. Licenca je veljavna od dneva izdaje do 31. 

decembra.«  

7.2.2 Sprememba 9. člena registracijskega pravilnika 

Predlog novega 9. člena: 

»Na tekmovanjih, ki jih organizira ŠZS, lahko nastopajo le šahisti z veljavno tekmovalno licenco , ki so 

člani tistih klubov, ki imajo veljavno registracijo za tekoče leto. Na posameznih tekmovanjih igralcev 

do 16 let lahko nastopijo šahisti, ki niso registrirani, morajo pa biti državljani Slovenije, na državnih 

prvenstvih lahko nastopajo le registrirani igralci. Samo registrirani šahisti, razen šahistov do 16 let, 

lahko osvajajo kategorije (po pravilniku o kategorizaciji) in predstavljajo svoj klub, regijo ali državo.« 

7.2.3 Sprememba 26. člena registracijskega pravilnika 

Aktualni 26. člen: 

»Za isti klub lahko v ciklusu moštvenega državnega prvenstva nastopita dve ekipi, ki pa ne smeta biti 

v istem rangu tekmovanja.« 

Predlog novega 26. člena: 

»Za isti klub lahko v ciklusu moštvenega državnega prvenstva nastopita dve ali več ekip, ki pa ne 

smejo igrati na najvišji ravni tekmovanja (državna liga), medtem, ko na vseh nižjih ravneh (1., 2., 3.) 

lahko.« 

7.2.4 Sprememba 27. člena Registracijskega pravilnika 

Predlog novega 27. člena: 

»Registracija igralcev: registracija igralcev se zaračuna po ceniku, ki ga vsako leto sprejme Upravni 

odbor ŠZS. 

Registracija tujcev: Klub lahko registrira neomejeno število tujcev, pri čemer se za njihov nastop 

upošteva ta pravilnik in tekmovalni pravilniki ŠZS. Registracijo je potrebno opraviti vsako leto oz. v 

skladu z drugim z drugim odstavkom 20. člena. Registracija tujca se vsako leto zaračuna po ceniku, 

katerega vsako leto sprejme Upravni odbor ŠZS.«  

 

43.7.2 sklep: Predlogi o spremembah 8., 9., 26. in 27. člena Registracijskega pravilnika so 

bili sprejeti.  

[Vsi ZA]  
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7.3 Predlogi ŠK En Passant 

Ana Srebrnič je predlagala, da naj bodo v finančnem poročilu natančneje predstavljeni podatki o 

pridobljenih namenskih sredstvih in njihovi porabi. 

Sekretarka je pod točko finančno poročilo za leto 2017 predstavila tok sredstev namenjenim 

mladinskemu šahu. 

Ana Srebrnič meni, da imata Upravni odbor in Disciplinska komisija enakovreden položaj, zato je 

predlagala, da je pritožbeni organ o sklepih Disciplinske komisije Občni zbor, saj je to organ, ki tudi 

imenuje Disciplinsko komisijo. 

Predsedujoči je obrazložil, da Upravni odbor in Disciplinska komisija nimata prirejenega položaja, 

temveč je Upravni odbor nadrejen Disciplinski komisiji in ima po Statutu ŠZS vlogo pritožbenega 

organa o sklepih DK. 

Ana Srebrnič je prav tako predlagala razveljavitev sprememb Kategorizacijskega pravilnika, dokler ni 

realiziran prehod na začetni rating 1000. 

Obrazloženo je bilo, da razveljavitev pravilnikov za nazaj ni možna. 

Ana Srebrnič je dodatno predlagala, da se posveti pozornost novemu Zakonu o varstvu osebnih 

podatkov. 

43.7.3 sklep: Občni zbor je sprejel pobudo, da se preuči nov pravni redna področju varstva  

osebnih podatkov, ki stopi v veljavo 25.maja 2018 ter pripravijo ukrepi za prehod v nov 

režim. 

 

 

7.4 Predloga ŠD Ptuj 

Danilo Polajžer je predlagal, da se tekmovalne licence za tujce v letu 2018 znižajo za 50% in da se 

neregistriranim klubom, ki imajo stare dolgove, ti odpišejo.  

43.7.4 sklep: Občni zbor je zadolžil Upravni odbor, da obravnava predlog o znižanju 

tekmovalnih licenc tujcev in predlog o odpisu dolgov neregistriranih klubov.  

[Vsi ZA]  

 

7.5 Predlog ŠD Mengeš-Trzin 

Igor Tisaj je predlagal, da se mladim, ki se udeležujejo mednarodnih tekmovanj pokrijejo potni 

stroški. 

43.7.5 sklep: Občni zbor je zadolžil Upravni odbor, da obravnava predlog, da se mladincem 

in mladinkam pokrijejo potni stroški za nastop na mednarodnih tekmovanjih.  
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[Vsi ZA]  

 

K 8. točki 

Podelitev priznanj ŠZS, FIDE 

43.8 sklep Občni zbor je sprejel predloge priznanj ŠZS: 

Zlata plaketa ŠZS 

Milan Kneževič, dolgoletno delovanje na šahovskem področju: 30 letno uspešno vodenje ŠZS (1981 – 

2011) 

Bronasta plaketa ŠZS 

ŠK Velenje Veplas, 70 letnica delovanja 

Jubiljena pisna priznanja ŠZS 

- Jože Zorko, dolgoletno delovanje na šahovskem področju  

- Marko Jurič, dolgoletno delovanje na šahovskem področju 

- Franc Pešec, dolgoletno delovanje na šahovskem področju 

[Vsi ZA]  

Podeljena so bila tudi naslednja priznanja FIDE in ICF: 

Priznanja FIDE 

 FIDE mojster: Peter Urbanč, Jernej Skuhala, Nejc Amon 

 Mednarodni mojster: Boris Markoja, Niko Praznik, Gal Drnovšek 

 FIDE mednarodna sodnica: Narcisa Mihevc Mohr 

Priznanja ICF 

Medalje za osvojeno 2. mesto na 9. ekipnem prvenstvu Evrope v dopisnem šahu (2014 – 2017). 

 

Člani ekipe (po deskah) so bili: 

1. Marjan Šemrl 

2. Danilo Korže 

3. Aleš Borštnik 

4. Bojan Fajs (preminil) 

5. Anton Čopar 

6. Milan Horvat 

7. Darko Babič 

8. Stanko Kovač 

 

K 9. točki 

Zaključek Občnega zbora 
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Občni zbor je bil zaključen on 12.30. 

 

 

Predsednik delovnega predsedstva:  

                                                                                                           Mirko Bandelj 

 

 _____________________________  

 

 

Zapisnikar:  

Nina Rob 

 

 ______________________________  

 

 

Overitelja zapisnika:  

Adrijan Rožič 

 

______________________________  

 

 

Darja Kapš 

 

 ______________________________ 


