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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 14. redne seje Upravnega 

odbora z dne 29.1.2019, podpredsednik ŠZS Mirko Bandelj (ki po sklepu UO nadomešča 

predsednika) sklicuje 44. redni občni zbor Šahovske zveze Slovenije, ki bo v soboto, dne 30. marca 

2019 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 Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju ŠZS 

4. Finančno poročilo ŠZS za leto 2018 

5. Poročilo Nadzornega odbora 

6. Finančni načrt ŠZS za leto 2019 

7. Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS 

8. Volitve novih organov ŠZS (predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska 

komisija) 

9. Pobude in predlogi 

10. Podelitev priznanj 

11. Zaključek Občnega zbora 

Vsak klub/društvo ima na občnem zboru po 1 (enega) delegata, ki mora biti član kluba/društva, ki 

ga zastopa. Prisotnost potrdite do 25. marca 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. 

Podpredsednik ŠZS, Mirko Bandelj  

Vabljeni:  

- Delegati klubov in društev ŠZS 

- Milan Kneževič, častni predsednik ŠZS 

- Predsedniki komisij/odborov ŠZS 

- Strokovna služba ŠZS 

- Prejemniki priznanj 

- Mediji 

https://goo.gl/forms/G49AadhmvgpEQGVm2
mailto:info@sah-zveza.si
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K 1. točki 

Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora  

Občni zbor je otvoril podpredsednik ŠZS Mirko Bandelj, ki je pozdravil prisotne. Predsedujoči je 

predstavil predlog organov zbora. 

44.1. sklep: Imenovani so bili organi zbora v naslednji sestavi: 

Delovno predsedstvo: Mirko Bandelj (predsednik), Anton Praznik, Gregor Šmon 

Verifikacijska komisija: Robert Kolarič (predsednik), Ervin Pregelj, Slavko Vizovišek 

Volilna komisija: Jože Zorko (predsednik), Martin Kodrič, Silvo Kovač 

Zapisnikar: Nina Rob 

Overitelja zapisnika: Jože Skok, Boris Perkovič 

[Vsi ZA]  

Verifikacijska komisija je podala poročilo: Ob 10.00 je bilo prisotnih 66 delegatov, tako, da je po 18. 

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

Naknadno se je Občnemu zboru pridružil še en delegat, tako je bilo prisotnih 67 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 (delovnega predsedstva, verifikacijske 

komisije, volilne komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika) 

2. Sprejem dnevnega reda 

3. Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze Slovenije  

4. Finančno poročilo ŠZS za leto 2018 

5. Poročilo Nadzornega odbora 

6. Finančni načrt ŠZS za leto 2019 

7. Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS 

8. Volitve novih organov ŠZS (predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska 

komisija) 

9. Pobude in predlogi 

10. Podelitev priznanj  

11. Zaključek Občnega zbora 

 

44.2. sklep: Občni zbor je sprejel predlagan dnevni red.  

[Vsi ZA]  
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K 3. točki 

Poročilo o delu ŠZS in delovnih teles 

Podpredsednik Mirko Bandelj je uvodoma seznanil Občni zbor, da je z dnem 10.12.2018 dr. Tomaž 

Subotič odstopil iz položaja predsednika ŠZS. Kasneje so odstopili tudi drugi člani organov (Upravni 

odbor, Nadzorni odbor, Disciplinska komisija) in ponudili svoj odstop z namenom, da se na 

letošnjem občnem zboru lahko kreira novo vodstvo za poln mandat.  

Povzel je poročilo o delovanju Zveze v letu 2018: »Članstvo v Zvezi je štelo 78 klubov, v katere je 

bilo včlanjenih 7303 šahistov. V letu 2018 je ŠZS nadaljevala uspešno uveden program izobraževanj 

in sofinanciranja za najbolj perspektivne mlade šahiste in šahistke. 

Šahovska misel je izšla 4 x v letu v nakladi 350 izvodov na številko. Šahovska in širša javnost je bila 

ažurno in podrobno informirana preko obširne spletne strani ŠZS in družbenih omrežij. 

ŠZS je v preteklem letu izvedla celoten program državnih prvenstev ter priprav in nastopov 

reprezentanc v članskih in mladinskih konkurencah na svetovnih oz. evropskih prvenstvih. Najboljši 

šahisti in šahistke v kadetskih, mladinskih in članskih kategorijah so se udeleževali številnih uradnih 

mednarodnih tekmovanj z izdatno podporo ŠZS, na katerih so dosegli več odličnih uvrstitev. 

Posamezni šahisti in šahistke so izpolnili pogoje za višje mednarodne nazive. Obe članski 

reprezentanci sta nastopili na največjem tekmovanju v letu 2018 Šahovski olimpijadi v Gruziji.  

Na podlagi prizadevanj ŠZS je Univerza v Ljubljani priznala dejavnost šah kot športno obštudijsko 

dejavnost, ki je namenjena študentom Univerze v Ljubljani. Katedra za družboslovne in 

humanistične vede Fakultete za šport je podprla predlog Šahovske zveze Slovenije da se 

na Fakulteti za šport uvede šah kot izbirni predmet. 

Skozi celo leto je potekalo intenzivno izobraževanje strokovnega kadra: izvedenih je bilo 8 

seminarjev za potrjevanje licenc strokovnih delavcev v šahu. Poleg teh seminarjev so v okviru 

projekta Razvoj kadrov v športu bila izvedena predavanja in delavnice za trenerje, šahovske 

pedagoge, starše in šahiste v več regijskih središčih. Prav tako so bili pripravljeni programi za 

usposabljanja in so bili poslani v potrditev na OKS. Izvajali se bodo predvidoma v letu 2019. 

V letu 2018 je bilo FIDE ratingiranih okrog 150 turnirjev. Ob koncu leta 2018 je imelo 4340 

slovenskih šahistk in šahistov ustvarjen FIDE ID. 

Sledila je razprava.  

Adrian Mihalčišin je dodal, da je potrebno omeniti tudi njegovo sodelovanje (kot člana UO) s FIDE in 

ECU. Dopolnil je, da je EŠA z odobritvijo ŠZS pridobila pravico do organizacije EP za člane 2020 in EP 

ekipno za člane in članice. Prav tako ocenjuje, da bi bilo potrebno čestitati Ani Muzičuk, ki je vrsto 

let nastopala za slovensko reprezentanco, za dosežen naslov svetovne prvakinje.  

Predsedujoči je podal čestitke g. Borisu Kutinu, ki je v letu 2018 postal častni član FIDE. 

Jože Skok (ŠD Domžale TAJFUN) je povabil delegate, da pripomorejo k ohranitvi Šahovske misli, g. 

Anton Praznik (ŠD Vrhnika) je dodal, da vsak prisotni delegat skuša pridobiti še enega novega 

naročnika. Dušan Brinovec (ŠK Žalec) je pripomnil, da bi v Šahovski misli moralo pisati čim več o 

slovenskem šahu. 
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Robert Rudman (ŠD KRKA Novo mesto) je opozoril na stalne napade na organe ŠZS s strani 

nekaterih posameznikov. Meni, da bi bilo potrebno odgovarjati na članke, ki se pojavljajo v časopisu 

DELO in vsebujejo neresnice. Bil je kritičen do odnosa bivšega predsednika do ŠZS in do organizacije 

mladinskega DP 2019, ki je potekalo brez elektronskih prenosov partij. Pohvalil je delo trenerjev 

Matjaža Mikca in Mateja Šebenika in Komisije za promocijo. 

 

44.3.1. sklep: Občni zbor se je seznanil z odstopom predsednika, Upravnega odbora, Nadzornega 

odbora in Disciplinske komisije. 

[Vsi ZA]  

 

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

[Vsi ZA]  

 

K 4. točki 

Finančno poročilo 2018 

Predsedujoči je uvodoma povedal, da je predsednica Nadzornega odbora ugotovila napako pri 

računovodskemu knjiženju, a je ta bila nemudoma odpravljena in pokazala boljše stanje, kot je 

kazalo sprva. Dodal je da so se sponzorska sredstva v primerjavi z letom 2017 nekoliko zvišala. 

43.4. sklep: Občni zbor je sprejel finančno poročilo za leto 2018.  

[66 ZA, 1 PROTI]  

K 5. točki 

Poročilo Nadzornega odbora 

Predsedujoči je Občni zbor seznanil, da Nadzorni odbor ni podal poročila o poslovanju ŠZS v letu 

2018. Je pa poročilo podala predsednica Nadzornega odbora. Slednja je dodala, da so dokumenti 

vodeni korektno. Pri pregledu bilance je opazila nepravilnost, ki je bila že naslednji dan odpravljena. 

Dodala je, da je opazila zvišanje indeksa pri plači sekretarke in da ni videla podpisanih pogodb s 

sponzorji za prihodnje obdobje, ki so jih omenjali člani Upravnega odbora. Ob zaključku se je 

zahvalila, da ji je Občni zbor zaupal mandat od katerega se sedaj poslavlja.  

Jožeta Čelana (ŠD Pragersko – Gaj) je zanimalo, zakaj so se dvignile cene tekmovalnih licenc in 

razložil, da klubi le s težavo plačujejo pristojbine ŠZS. Predsedujoči je pojasnil, da klubi na ŠZS 

prispevajo zgolj 7% vseh prihodkov in dodal, da bi bili klubi lahko deležni več sredstev s strani občin, 

če bi v večji meri delali z mladimi. Slavko Vizovišek (ŽŠK Maribor) se je strinjal, da so klubi 

preobremenjeni. Predsedujoči je razložil, da so se prihodki s strani klubov v zadnjih 4 letih že znižali 

za 1/3 in da bo ŠZS sledila trendu zniževanja stroškov za klube kolikor bo to mogoče. Pojasnil je, da 

se je letos indeks plače pri sekretarki zvišal, saj se ji je po letu preizkusne dobe plača uskladila s 

plačo, ki so jo ob redni zaposlitvi imeli prejšnji zaposleni na istem delovnem mestu. 
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K 6. točki 

Finančni načrt za leto 2019 

Predsedujoči je na kratko predstavil finančni načrt za leto 2019, obširnejše poročilo pa je bilo 

objavljeno v gradivu za občni zbor. Na predstavljena poročila v razpravi ni bilo nobenih vprašanj. 

44.6. sklep: Finančni načrt za leto 2019 je bil sprejet. 

[65 ZA, 2 PROTI]  

 

K 7. točki 

Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS 

Jože Zorko (Celjski ŠK) je opozoril, da je bil na lanskem občnem zboru sprejet sklep, ki dovoljuje 

nastop več ekip istega kluba v prvi članski ligi. Na vzhodu je to problem, saj sta že sedaj v ligi dve 

ekipi istega kluba, če bo šlo tako naprej bodo v 1. ligi vzhod nastopali samo še 4 različni klubi z več 

ekipami, ki pa že imajo ekipo v državni ligi in tudi napredovanje v višjo ligo ne bo več mogoče.  

Predsedujoči je razložil, da je ravno zaradi takšnih situacij nujno sprejeti sklep, da Komisija za 

uskladitev pravilnikov preuči predloge in jih sprejema Upravni odbor, ki naj ima nad pravilniki 

nadzor.  

Danilo Polajžer (ŠD Ptuj) je predlagal, da se ustanovi komisija, ki bo imela pregled nad 

spremembami pravilnikov. Komisijo bi sestavljali predsedniki liga odborov, predsednik Tekmovalne 

komisije in predsednik Strokovnega sveta.  

Predsedujoči je pojasnil, da je bilo ravno to vodilo, da je UO sprejel poslovnik o delovanju komisij, ki 

zagotavlja, da spremembo obravnavajo vse pristojne komisije. Strinjal pa se je, da se ustanovi novo 

delovno telo, ki bo skrbelo, da bodo pravila določena smiselno in usklajeno. 

Robert Rudman (ŠD KRKA Novo mesto) je pojasnil, da se je v času, ko je bil on predsednik 

Tekmovalne komisije, udeleževal vseh sestankov liga odborov in so bili klubi o spremembah 

obveščeni, do tovrstnih težav pa ni prihajalo. 

Jožetu Skoku (ŠD Domžale Tajfun) se zdi sporna odločitev, da se pred 30 potezo v državnih ligah v 

ne sme remizirati. 

Predsedujoči je predlagal, da v skladu s sklepom iz lanskega občnega zbora, ki glasi »Občni zbor je 

zadolžil Upravni odbor, da določi komisijo, ko bo pregledala aktualne pravilnike ter poskrbela, da se 

ti uskladijo ter posodobijo«, sprejme naslednja sklepa: 

44.7.1. sklep: Vsi pravilniki in drugi splošni akti ŠZS, ki jih je sprejel Občni zbor se naprej 

uporabljajo kot akti Upravnega odbora ŠZS (razen Statuta ŠZS, Načrta in programa ŠZS, 

Finančnega načrta ŠZS ter Poslovnika Občnega zbora).  

Upravni odbor naj v roku 60 dni izvrši uskladitev med različnimi akti ter objavi čistopise le-teh.  

[VSI ZA]  
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44.7.2. sklep: Občni zbor nalaga Upravnemu odboru, da ustanovi delovno telo, ki bo pred 

kakršnokoli spremembo, kakršnegakoli akta ŠZS obravnavalo spremembe in se glede teh 

opredelilo. 

[VSI ZA]  

 

K 8. točki 

Volitve novih organov ŠZS 

Predsedujoči je uvodoma obrazložil način poteka volitev, kot ga opredeljuje statut in pojasnil, da so 

volitve tajne, ker za položaj predsednika ŠZS kandidirata dva kandidata. Obrazložil je postopek 

volitev. Izvoljen bo kandidat, ki bo dobil večino glasov tistih delegatov, ki bodo oddali glasovnico.  

O Upravnem odboru  se bo glasovalo javno in o celotni listi hkrati, razen, če Občni zbor odloči 

drugače.  

Kandidata za predsednik g. Čačiča je zanimalo, ali bo lahko sam predlagal člane Upravnega odbora v 

kolikor bo sam izvoljen. Predsedujoči mu je razložil, da lahko Občni zbor predlaga volitve drugih 

kandidatov za UO, v primeru, da Upravni odbor ne bo popolnjen, kar pomeni, da bi po predlogu UO   

bilo izvoljenih manj kot 7 članov. Dodal je, da bi v primeru izvolitve g. Čačiča, o aktualnem predlogu 

Upravnega odbora ne glasovali, saj so za ta primer skoraj vsi predlagani kandidati podali odstopne 

izjave in bi torej občni zbor moral opraviti volitve po predlogih delegatov zbora.  

Predsedujoči je dodal, da je UO sestavil predlog novega Upravnega odbora na podlagi prispelih 

predlogov s strani klubov. Pri tem je sledil naslednjim ciljem: regijska razpršenost predstavnikov 

klubov, krepitev sponzorjev in zagotovitev predstavnika vrhunskega šaha v UO, tako moškega kot 

ženskega, sledil pa je tudi cilju po uspešnejšem dogovarjanju glede ustreznejše sistemske ureditve 

šaha. Dodal je, da so sponzorji vezani na izvolitev vodstva po predlogu Upravnega odbora. 

Sledila je predstavitev obeh kandidatov: 

 

G. Sašo Čačič je obrazložil, da se je odločil za kandidaturo po tem, ko so ga nagovorili nekateri 

velemojstri in po tem, ko je slišal, da za isto mesto kandidira g. Milan Brglez, saj se mu zdi, da ta kot 

politik ni primeren za predsednika ŠZS. Dodal je, da je program, ki ga je napisal lahko še izboljša. 

Izrazil je strah glede pravnega stanja prostorov Šahovskega doma.  

 

Predsedujoči je razložil, da je ŠZS lastnica 1/3 idealnega deleža Šahovskega doma, na 2/3 ima pa 

pravico do užitka in sicer do leta 2038, pri tem pa ne plačuje najemnine. Prav tako ima rezervirana 

sredstva s katerimi bo odkupila preostali delež prostora, ko bo za to najboljša priložnost. 

 

Sledila je predstavitev naslednjega kandidata. 

 

Dr. Milan Brglez je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da se je Občnega zbora udeležilo toliko delegatov. 

Nadaljuje, da se je za kandidaturo odločil na nagovor nekaterih članov preteklega Upravnega 

odbora. Dodal je, da želi, da je Zveza vodena transparentno, jasno in da ne misli nikogar izključevati. 

Poudaril je pomen pogovora s klubi, mednarodnega sodelovanja in krepitve položaja šaha v državi. 
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Robert Rudman (ŠD KRKA Novo mesto) in Jože Zorko (Celjski ŠK) sta podala mnenje, da je v 

programu g. Čačiča popolnoma zgrešen cilj, da se ukine obveza klubov glede nastopa mladinske in 

ženske ekipe za tiste klube, ki nastopajo v državni in 1. ligi. 

Milan Kneževič (častni predsednik) je predstavil svoje videnje programov obeh kandidatov. Izrazil je 

podporo viziji in načrtu dr. Milana Brgleza. Prav tako je izrazil razočaranje nad načinom kampanje g. 

Čačiča, ki se je dogajala v ozadju pred volitvami. Klube je povabil h kulturnemu dialogu. 

Sledile so volitve za predsednika ŠZS. 

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo oddanih 67 glasovnic ter da so vse veljavne.  

Rezultat je bil naslednji: Milan Brglez 42 glasov, Sašo Čačič 25 glasov. 

44.8.1. sklep: Občni zbor je izvolil dr. Milana Brgleza za predsednika Šahovske zveze Slovenije. 

Občni zbor je javno glasoval o listah naslednjih predlaganih organov: 

UPRAVNI ODBOR 

44.8.2. sklep: Občni zbor je soglasno potrdil predlog Upravnega odbora v naslednji sestavi: 

Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic (generalni sponzor) 

Gojko Musič (sponzor) 

Borut Simonič, član uprave Sava Turizem d.d. (sponzor) 

dr. Boris Žitnik, direktor Elektroinštituta dr. Milan Vidmar (sponzor) 

Mirko Bandelj, ŠD Piran (statutarno-pravno področje, predstavnik klubov),  

Marko Coklin, ŠD Radenska Pomgrad (predstavnik klubov) 

Darja Kapš, ŠK Ljubljana (vrhunski šah – ženske, predstavnica klubov) 

Adrijan Rožič, ŠK Ig (mladinski šah, predstavnik klubov) 

Jure Škoberne, ŠD Posočje (vrhunski šah – moški, predstavnik klubov) 

mag. Božo Štucl, Celjski ŠK (predstavnik klubov) 

 

[VSI ZA]  

NADZORNI ODBOR 

44.8.3. sklep: Občni zbor je soglasno potrdil predlog Nadzornega odbora v naslednji sestavi: 

Silva Razlag (ŠD Ptuj) 

Slavko Vizovišek (ŽŠK Maribor) 

dr. Jana Krivec (ŠK Triglav Krško) 

 

[VSI ZA]  

DISCIPLINSKA KOMISIJA 

44.8.4. sklep: Občni zbor je soglasno potrdil predlog Disciplinske komisije v naslednji sestavi: 

Jan Gantar (ŠK Komenda) 

Andrej Dobrovoljc 

Matic Škrinjar (ŠK Nova Gorica) 

Franc Simonič (ŠK Malečnik) 

Borut Javornik (ŽŠK Maribor) 
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[VSI ZA]  

Novoizvoljeni predsednik dr. Milan Brglez se je zahvalil klubom za zaupanje in dodal, da se zaveda 

odgovornosti, ki jo je s tem prevzel nase. Dodal je, da je okrepljeno sodelovanje s klubi nujno. Prav 

tako si je zadal, da si bo prizadeval izboljšati položaj šaha v državi. 

 

K 9. točki 

Pobude in predlogi 

Jožef Peternel (ŠD Savinjčan) je razložil, da se pojavlja težava pri zagotovitvi ekipe za nastop v 

ekipnih tekmovanjih - ligah (standardni šah), saj mora biti tisti, ki želi nastopiti za klub njegov član 

najkasneje od 31. januarja istega leta. Predlaga, da bi morali omogočiti izposojo igralcev.  

Danilo Polajžer (ŠD Ptuj) je dodal, da bi bilo potrebno uvesti dodatni prestopni rok v juniju. 

Milorad Bulatovič (ŠK Stari Mayr Kranj) meni, da bi 2. druga ženska liga lahko bila ločena od državne 

ženske lige in da morata imeti ločeni liga odbor.   

Franc Kotnik (ŠK Rudar Trbovlje) je poudaril nujnost vzpodbujanja šolskega šah ter pridobitev 

podpore s strani lokalnih skupnosti 

Marko Pazlar (ŠD SIJ Acroni Jesenice) je razložil, da v njihovi regiji ni posluha za šah s strani občine in 

zaprosil za pomoč vodstvo zveze.  

Hilmija Ahmatovič (ŠD Triglav Krško) je predlagal širitev primerov dobrih praks in sicer na način, da 

bi povabili nekaj najboljših klubov, ki dobro delajo z mladimi, da širijo svoje izkušnje s tistimi, ki na 

tem področju potrebujejo pomoč. Omenil je, da vse šole na Krškem izvajajo šahovsko dejavnost. 

44.9.1. sklep: Občni zbor je naložil Tekmovalni komisiji in Komisiji za registracijo, kategorizacijo in 

statutarno-pravno vprašanja, da navedene pobude prouči in jih skuša realizirati. 

[VSI ZA]  

Vladimir Slejko (ŠD Postojna) je predlagal, da bi morali glasovati o ukinitvi slovenskega ratinga, pri 

tem pa obrazložil svoje stališče. Na podlagi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji 

predlog: 

44.9.2. sklep: Občni zbor nalaga Upravnemu odboru, da pripravi vse podlage in sprejme ustrezne 

odločitve, da se po 30.6.2019 pa do 31.12.2019 slovenski rating več ne obračunava.  

Na podlagi ocene uresničevanja sklepa iz prejšnjega odstavka, Upravni odbor izvede popolno 

ukinitev slovenskega ratinga z 31.12.2019. 

[56 ZA, 11 PROTI]  
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K 10. točki 

Podelitev priznanj ŠZS in FIDE 

Potem ko je Občni zbor soglasno potrdil predlog vseh priznanj je novoizvoljeni predsednik dr. Milan 

Brglez podelil diplome in pokale za najboljše klube v letu 2018 tako v absolutni kot v mladinski 

kategoriji. 

Najboljših 6 v absolutni kategoriji: 

1 ŠD Radenska - Pomgrad 

2 ŠD KRKA Novo mesto 

3 ŠK Triglav Krško 

4 ŽŠK Maribor 

5 Celjski ŠK 

6 ŠD Kočevje 

 

Najboljših 6 v mladinski kategoriji: 

1 ŠD KRKA Novo mesto 

2 ŠD Radenska - Pomgrad 

3 ŠK Triglav Krško 

4 Celjski ŠK 

5 ŽŠK Maribor 

6 ŠK Nova Gorica 

 

Podeljena so bila naslednja priznanja FIDE: 

 David Stevanič, FIDE mojster 

 Jan Šubelj, FIDE mojster 

 Barbara Skuhala, FIDE mojstrica 

 Ana Srebrnič, mednarodni organizator 

 Marko Tratar, razvojni inštruktor 
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44.10. sklep: Občni zbor je podelil naslednja priznanja ŠZS:  
 
Milanu Kneževiču naziv ČASTNI ČLAN ŠZS za uspešno dolgoletno vodenje Šahovske zveze, izjemen 

prispevek k razvoju šaha in dvigu ugleda doma in v mednarodnem prostoru; 
 
Borisu Kutinu naziv ČASTNI ČLAN ŠZS za dolgoletno uspešno delo na slovenskem in 

mednarodnem prostoru; 
 
Brunu Parmi naziv ČASTNI ČLAN ŠZS za tekmovalne dosežke in življenjsko udejstvovanje v šahu; 
 
Aleksandru Beljavskemu ZLATO PLAKETO za dolgoletne uspešne nastope v slovenski članski  
šahovski reprezentanci, kjer je bil vrsto let vodilni igralec ekipe; 
 
Šahovskemu klubu Branik Maribor ZLATO PLAKETO ob 100-letnici delovanja; 
 
Dr. Tomažu Subotiču SREBRNO PLAKETO za vodenje Šahovske zveze Slovenije od leta 2011 do 

2018; 
 
Lauri Unuk SREBRNO PLAKETO za naslov velemojstrice; 

 

Lari Janželj BRONASTO PLAKETO za naslov mednarodne mojstrice; 
 
Šahovskemu društvu Piran BRONASTO PLAKETO ob 70-letnici delovanja; 
 
Francu Pešcu naziv ZASLUŽNI MOJSTER; 
 
Mag. Vojku Sotošku ZAHVALO za večletno podporo ŠK Triglav Krško, tako s finančno-

materialnega kot organizacijskega vidika. 

 [Vsi ZA]  

 

K 11. točki 

Zaključek občnega zbora 

Občni zbor je bil zaključen on 13.45. 
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Predsednik delovnega predsedstva:  

                                                                                                           Mirko Bandelj 

 

 _____________________________  

 

 

Zapisnikar:  

Nina Rob 

 

 ______________________________  

 

 

Overitelja zapisnika:  

Jože Skok 

 

______________________________  

 

 

Boris Perkovič 

 

 ______________________________ 


