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Občni zbor je bil sklican na podlagi naslednjega vabila (pred tem je bil sklican za 28. 

marec, a je bil zaradi ukrepov epidemije prestavljen na 20. junij): 
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Vabilo 
 

Na podlagi 20. in 28. člena Statuta Šahovske zveze Slovenije in sklepa 6. redne seje Upravnega 

odbora z dne 24. 2. 2020 ter 10. korespondenčne seje z dne 21. 5. 2020, predsednik ŠZS sklicuje 45. 

redni občni zbor Šahovske zveze Slovenije, ki bo v soboto, 20. junija 2020 s pričetkom ob 10:00 uri 

na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska 18. 

 

Predlog dnevnega reda:  

 

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

komisije, zapisnikarja, overitelja zapisnika) 

2. Sprejem dnevnega reda 

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

4. Finančno poročilo ŠZS za leto 2019 

5. Poročilo Nadzornega odbora 

6. Finančni načrt ŠZS za leto 2020 

7. Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS 

8. Pobude in predlogi 

9. Podelitev priznanj 

10. Zaključek občnega zbora 

Vsak klub (društvo) ima na občnem zboru po 1 (enega) delegata. Ime delegata sporočite do  15. 

junija 2020 na Šahovsko zvezo Slovenije, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, 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. Milan Brglez  

 

Vabljeni: 

- Člani občnega zbora ŠZS 

- Milan Kneževič, častni predsednik ŠZS 

- Silva Razlag, predsednica NO ŠZS 

- Prejemniki priznanj 

- Strokovna služba ŠZS 

mailto:info@sah-zveza.si
mailto:info@sah-zveza.si
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K 1. točki 

Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora  

Sekretarka je uvodoma podala predlog organov zbora. 

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

Delovno predsedstvo: Mirko Bandelj (ŠD Piran) – predsednik;  Jožef Brežan (Železničarski ŠK); 

Zmago Božič (ŠD Radlje ob Dravi) 

Verifikacijska komisija: Boris Perkovič (ŠD Fram) - predsednik; Franc Simonič (ŠK Malečnik); Viktor 

Jemec (ŠK Črni graben) 

Zapisnikar: Nina Rob 

Overitelja zapisnika: Robert Rudman (ŠD KRKA Novo mesto); Jože Zorko (Celjski ŠK)   

[Vsi ZA]  

Verifikacijska komisija je podala poročilo. Ob 10.15 je bilo uri prisotnih 28 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 (delovnega predsedstva, verifikacijske 

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 2019 

5. Poročilo Nadzornega odbora 

6. Finančni načrt ŠZS za leto 2020 

7. Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS 

8. Pobude in predlogi 

9. Podelitev priznanj  

10. Zaključek Občnega zbora 

 

45.2. 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 dr. Milan Brglez je podal poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju 

Šahovske zveze Slovenije in uresničevanju sklepov 44. občnega zbora ŠZS: 

Šahovska zveza Slovenije je v letu 2019 delovala po predvidenem načrtu. Izvedla je obširen program 

državnih prvenstev, ki obsega preko 50 različnih tekmovanj, zaključil se je s turnirjem Slovenija 

šahira, Gorenjka matira. Na zaključnem dogodku so bila podeljena priznanja za naj šahista in 

šahistko v članski in mladinski kategoriji ter druga priznanja za vrhunske dosežke na mednarodnih 

tekmovanjih.  

ŠZS si je prizadevala za spremembe posameznih pravilnikov na ravni države na naslednjih 

področjih: letni program športa, kategorizacija, športne štipendije, velikosti vadbenih skupin. V letu 

2019 so štipendijo OKS prejemale 4 šahistke. 

Izpeljan je bil program 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 in medalj. Posamezni šahisti in šahistke so izpolnili pogoje 

za višje mednarodne nazive. Obe članski reprezentanci sta nastopili na največjem ekipnem 

tekmovanju v letu 2019 Evropskem ekipnem prvenstvu v Gruziji. Na Fakulteti za šport smo izvedli 

funkcionalne, fiziološke in psihološke meritve članskih reprezentantov in reprezentantk ter 

nekaterih mladincev. V letu 2019 je ŠZS nadaljevala program sofinanciranja za najbolj perspektivne 

mlade šahiste in šahistke. Prizadevali smo si za izboljšanje statusnega položaja šaha v slovenskem 

športnem prostoru. 

Dejal je, da je mladinski šah je pri nas na zavidljivi ravni, še posebej pri dekletih. V letu 2019 so 

najboljši  mladi šahisti in šahistke posegali po vrhunskih uvrstitvah. Osvojili so 4 kolajne na največjih 

mednarodnih prvenstvih (3 v pospešenem tempu, 1 v hitropoteznem) in vrsto drugih odličnih 

dosežkov. Na posamičnih prvenstvih v standardnem šahu so naši mladinci in mladinke nastopili v 

vseh starostnih kategorijah (od 8 do 20 let). Najboljša rezultata sta dosegla Zala Urh s 6. mestom 

(delitev 3. mesta) na SP do 18 let in Anja Beber, ki je bila 6. (delila 3. mesto) na SP do 8 let. 

Med januarjem in aprilom 2019 so bila izvedena skupinska izobraževanja za izbrane mladinske 

selekcije. Izvedene so bile tudi 2-dnevne priprave mladinske reprezentance. Pod vodstvom trenerja 

so potekali individualni treningi z obetavnimi šahisti in šahistkami. 

ŠZS je zagotovila trenerja oz. sekundanta ali uradnega predstavnika na mladinskih mednarodnih 

tekmovanjih, udeležili smo se prav vseh uradnih svetovnih in mladinskih tekmovanj (9). 

Ocenjuje, da smo lahko smo ponosni na zelo dober nastop članskih reprezentanc na EP v Gruziji, 

kjer so dekleta dosegla 17., fantje pa 15. mesto. Prav tako je izpostavil dober nastop Mateja 

Šebenika, ki je na EP v Talinu v pospešenem šahu delil 8. mesto (po dodatnih kriterijih je bil 9.), na 

tem prvenstvu je nastopilo je 451 igralcev iz 32 držav, med njimi 41 velemojstrov. Izkazal se je tudi v 

hitropoteznem tempu, kjer je bil 15. Tako je pridobil mednarodni razred v pospešenem šahu, Lauri 

Unuk pa je bil priznan mednarodni razred v standardnem šahu. 

Dodal je, da smo se konec oktobra udeležili skupščine ECU v okviru Evropskega ekipnega prvenstva v 

Batumiju. ŠZS je med 26. majem in 4. junijem uspešno organizirala tradicionalni srednjeevropski 

Mitropa pokal v Radencih, kjer je nastopilo 10 ekip pri članih in 9 ekip pri članicah.  
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S 1. julijem 2019 je bilo na predlog Občnega zbora ukinjeno obračunavanje slovenskega ratinga. 

Ob koncu leta 2018 je imelo 4340 slovenskih šahistk in šahistov ustvarjen FIDE ident ob koncu leta 

2019 pa že več kot 5000 (danes 5120). Število FIDE ratingiranih turnirjev se je podvojilo.  

Izpostavil je, da so bili izvedeni sestanki predstavnikov ŠZS s klubi po naslednjih regijah: Slovenske 

Konjice, Celje, Slovenj Gradec, Maribor.  

ŠZS je nadgradila promocijo šaha z raznimi dogodki: 

Mednarodni dan šaha 20. julija; okrogla miza »Skozi šah in nazaj« 20. junij; Tematski večer: »Bobby 

Fischer – Legenda, ki živi«. Organizirane so bile tri tiskovne konference: 30. januarja 2019, s 

predstavitvijo šahovskih dogodkov v letu 2019; 23. maja 2019 pred začetkom največjega 

šahovskega dogodka v letu 2019 v organizaciji ŠZS pokala Mitropa; ter 18. oktobra 2019 pred 

odhodom članskih ekip na Evropsko ekipno člansko prvenstvo v Batumi. Izvedeni sta bili 2 simultanki 

in sicer ena na RTV, druga v Državnem zboru s poslanci in drugimi gosti. 

Dejal je, da se nadgrajuje nov portal ŠZS.  

Senat Fakultete za šport Univerze v Ljubljani je julija 2019 na svojem zasedanju sprejel splošni 

izbirni predmet ŠAH.  

Pripravljen je bil program usposabljanja strokovnih delavcev v šahu na 1. in 2. stopnji, ki ga je 

potrdilo MIZŠ. V decembru smo pričeli z izvajanjem usposabljanja strokovnih delavcev na 1. stopnji, 

v katerega se je vključilo 31 udeležencev. V septembru je bil izveden seminar za izvajalce programov 

šaha v osnovnih šolah in za trenerje. Trenersko delo in druge strokovne naloge na ravni ŠZS sta 

redno izvajala 2 trenerja.  

Odbor sodnikov je izvedel 3 licenčne seminarje in seminar za nove sodnike, kjer smo pridobili 7 

novih sodnikov.  

V letu 2019 je ŠZS skladno z načrti uspela pridobiti zajetna sponzorska sredstva. 

Napovedal je, da so pred ŠZS so odprte mnoge naloge, ki jih vodstvo ŠZS namerava uresničiti v letu 

2020. Kot prioriteto je navedel zagotovitev pogojev za izvedbo Evropskega posamičnega članskega 

prvenstva 2020, ki bo od 8. do 21. decembra v Podčetrtku. 

Robert Rudman (ŠD KRKA Novo mesto) je izrekel pohvalo glede izvedbe programov usposabljanja za 

strokovne delavce v šahu, na podlagi katerih klubi pridobijo usposobljen kader, kar klubom 

omogoča prejemanje sredstev na občinski ravni. Na UO je naslovil predlog, da se čimprej sestane s 

sodniško komisijo in nedvoumno določi način obračunavanja sodniških honorarjev v letu 2020 in 

naprej. Meni, da mora namesto priporočil o sodniških honorarjih biti sprejet pravilnik. Ocenjuje, da 

je ukinitev SLO ratinga napačna odločitev in predlaga, da se o odločitvi ponovno premisli, saj se je 

pomembnost nacionalnega ratinga še posebej izpostavila v času epidemije. 

Slavko Vizovišek (ŽŠK Maribor Poligram) meni, da bi morali točno definirati pristojnosti Tekmovalne 

komisije in Liga odborov, da ne bi prihajalo do zapletov. Dejal je, da je letos prišlo do situacije, ko 

klubi niso bili obveščeni o tem nadomestnem terminu za izvedbo Državne ženske lige (DŽL). 

Jože Zorko (predsednik Tekmovalne komisije) je pojasnil, da je bil Liga odbor DŽL obveščen o 

nadomestnem terminu DŽL, a se na obvestilo ni odzval. Prav tako je pojasnil, da Liga odbor DŽL sam 

ni pripravil nadomestnih terminov ali razpisa in je zaradi njegove pasivnosti to nalogo prevzela 

Tekmovalna komisija. 

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

[Vsi ZA]  
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K 4. točki 

Finančno poročilo 2019 

Delegati so se seznanili s finančnim poročilom. 

Slavko Vizovišek (ŽŠK Maribor Poligram) je predlagal, da se ob finančnem poročilu priloži tudi 

zaključni račun. 

Silva Razlag (predsednica NO) je predlagala, da se poročilu NO doda stavek, da NO potrjuje tudi 

zaključni račun in obrazložila, da se je v dosedanji praksi smatralo, da je ob potrjenem finančnem 

poročilu potrjen tudi končni račun. 

Predsedujoči je omenil, da je zaključni račun javno objavljen in predlaga, da se v bodoče ta priloži k 

finančnemu poročilu. 

 

45.4. sklep: Občni zbor je sprejel finančno poročilo za leto 2019.  

[27 ZA, 1 PROTI]  

K 5. točki 

Poročilo Nadzornega odbora 

Igor Tisaj (ŠD Mengeš – Trzin) je želel, da se predsednica Nadzornega odbora opredeli, ali s 

poročilom NO potrjuje tudi finančno bilanco ŠZS in ali je imela vpogled vanjo. 

Silva Razlag (predsednica NO) je poročala, da je NO redno spremljal delovanje organov Zveze, 

podajal je predloge za posodobitev pravilnikov in pri tem imel podporo UO. Pri pregledu finančnih 

poročil so ugotovili, da so bila sredstva porabljena namensko. Tudi letos so izhajali iz dosedanje 

prakse, da se ob potrditvi finančnega poročila smatra, da je potrjen tudi zaključni račun. Redno 

sodelovanje predsednice NO na sejah UO in sodelovanje s strokovno službo ŠZS je omogočilo dobro 

delo NO. 

45.5. sklep: Občni zbor je sprejel poročilo NO za leto 2019.  

[27 ZA, 1 PROTI]  

K 6. točki 

Finančni načrt za leto 2020 

Predsedujoči  je na kratko predstavil finančni načrt za leto 2020, obširnejše poročilo je bilo 

objavljeno v gradivu za občni zbor. Omenil je, da so nekatere postavke v finančnem načrtu v tem 

trenutku še vprašljive oz. neznane zaradi izredne situacije v zvezi s korona virusom in da obstaja 

verjetnost, da se bo v drugi polovici le-ta ta še spreminjal. 

Samo Štajner (ŠK Triglav Krško) je vprašal, zakaj tolikšno povečanje proračuna v letu 2020 v 

primerjavi s preteklimi leti. 
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Predsedujoči je odgovoril, da je to zaradi višjih sponzorskih sredstev in zaradi organizacije 

Evropskega posamičnega članskega prvenstva (EPČP). Sekretarka je dodala, da se bo na račun EPČP 

proračun Zveze dvignil za okrog 200.000 EUR in zajema, poleg neposrednih prilivov iz naslova 

kotizacij, tudi najem kredita, ki bo vrnjen po Evropskem ekipnem članske prvenstvu leta 2021.  

Igorja Tisaja (ŠD Mengeš – Trzin) je zanimalo ali je bil kredit za EPČP že najet.  

Sekretarka je odgovorila, da je kredit že najet. 

45.6. sklep: Finančni načrt za leto 2020 je bil sprejet. 

[27 ZA, 1 PROTI]  

 

K 7. točki 

Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS 

Predsedujoči je razložil, da gre za predlog spremembe najvišjega akta ŠZS – Statuta. Nujna je bila 

sprememba glede veljavnih predpisov o opravljanju pridobitnih dejavnosti, ki morajo biti 

opredeljene po standardni klasifikaciji dejavnosti (novi 13. člen). UO je skušal slediti diskusiji iz 

zadnjega OZ v zvezi z volitvami in bolj precizirati oz. še bolj odpreti demokratično proceduro 

oblikovanja organov Zveze (novi 23. in 28. člen). Ob tem so bili storjeni še nekateri redakcijski 

popravki, saj je Statut precej star.  

Dušana Brinovca (ŠK Žalec) je zanimalo, zakaj je predlagana sprememba 20. člena (7. alineja), ki 

govori o tem, da OZ določa oz. potrjuje sistem državnih tekmovanj v Republiki Sloveniji in zakaj se v 

27. členu kot stalni organi UO črtajo Liga odbori.  

Predsedujoči je razložil, da gre pri 20. člena zgolj posodobitev, saj priprava in izvedba tekmovalnega 

programa sodi pod izrazito operativno funkcijo Zveze, ki se mora prilagajati trenutnim razmeram, 

zato je prav, da o tem odloča UO. Glede 27. člena je omenil, da mora vsaka Zveza imeti ključne 

organe, ostala organizacijska shema je podvržena notranjim pravilom Zveze in tukaj so ta pravila 

postavljena že v 24. členu, ki pravi, da UO ustanavlja svoje pomožne organe (odbore in komisije) kot 

stalne ali začasne, jim določa pristojnosti, mandat in programe dela ter imenuje njihove člane in 

sprejema poročila o njihovem delu. To določilo povsem omogoča prilagajanje organizacijski 

strukturi in izvajanju določenih aktivnosti in dejavnosti, ki so v določenem obdobju aktualne. 

Predlaga glasovanje o tem, da se člen ohrani nedotaknjen, ali da se ta v celoti umakne iz Statuta. 

Slavko Vizovišek (ŽŠK Maribor Poligram) ocenjuje, da so Liga odbori pomembni in predlaga, da se jih 

ohrani v Statutu. 

Robert Rudman (ŠD KRKA Novo mesto) je omenil, da je sistem ligaških tekmovanj dobro deloval do 

leta 2016, ko Liga odborov ni bilo. Ocenjuje, da se v Liga odborih sprožajo konflikti. Če bi se Liga 

odbore ohranilo mora biti jasno, da je ta organ podrejen Tekmovalni komisiji, ki je zadolžena za 

izvedbo vseh državnih tekmovanj. 

Samo Štajner (ŠK Triglav Krško) je dejal, da ne bi bilo prav, da se 27. člen v celoti črta, saj se mu zdi 

primerno, da je v njem jasno določeno, kateri organi so stalni. Ocenjuje, da so Liga odbori po svoji 

funkciji pomoč Tekmovalni komisiji pri organizaciji tekmovanj in da do te pomoči ne pride, če sta si 

organa enakovredna. Predlaga, da se Liga odbore umakne iz Statuta, da se jih pa umesti v pravilnike 

Tekmovalne komisije in se tam natančneje definirajo njihove pristojnosti.  
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Darja Kapš (ŠK Ljubljana) se strinja, da se Liga odbore črta iz Statuta, saj vnašajo razdore med klube, 

naj se jih pa ohrani v okviru Tekmovalne komisije. 

Samo Štajner (ŠK Triglav Krško) je predlagal, da se glasuje o predlogu, da se Liga odbora umakne iz 

Statuta, a se jih hkrati opredeli v pravilnikih Tekmovalne komisije.  

Predsedujoči je obrazložil, da UO po 24. členu Statuta lahko določa organe in njihove pristojnosti in  

ni potrebno, da OZ imenuje Liga odbore, da bi ti obstali. 

45.6. sklep: Iz 27. člena Statuta se črta Liga odbore kot stalne organe. Liga odbori se lahko naprej 

ohranijo kot pomožni organi Tekmovalne komisije, ki jih imenuje UO.  

[23 ZA, 5 PROTI] 

Glasovalo se tudi o naslednjih dveh predlogih, ki nista bila sprejeta: 

27. člen v celoti črta iz Statuta. 

[2 ZA, 26 PROTI] 

V 27. člen Statuta se kot stalne organe doda Komisijo za promocijo in Komisijo za osnovnošolski in 

mladinski šah. 

[7 ZA, 21 PROTI] 

Slavko Vizovišek (ŽŠK Maribor Poligram) je podal oceno, da bi bilo potrebno člena v Statutu, ki 

govorita o volitvah spremeniti na način, da bi lahko Občni zbor glasoval o več predlogih in ne zgolj o 

zaprti listi, ki jo predlaga aktualni Upravni odbor.  

Predsedujoči je razložil, da je ravno ta predlog sedaj zapisan v Statutu, saj se ob soglasju 10 

delegatov lahko predlagajo drugi kandidati. Posamezni klubi pa lahko po pozivu UO predlagajo 

posamezne kandidate.  

Slavko Vizovišek (ŽŠK Maribor Poligram) je vztrajal, da bi se na seji OZ moralo dovoliti glasovanje o 

več kandidatih. 

Predsedujoči je obrazložil, da nov predlog 23. člena omogoča, da se glasuje o več kandidatih. Dodal 

pa je, da ne bi bilo prav, da bi na seji OZ glasovali o vseh morebiti številnih kandidatih, ki bi 

kandidirali in sploh ne bi bili predstavljeni vnaprej. Klubi lahko v skladu s predlaganim 23. členom 

Statuta predlagajo kandidate po tem, ko UO objavi poziv h kandidaturi.  

Samo Štajner (ŠK Triglav Krško) je izrazil podporo predlogu spremembe Statuta glede volitev, saj 

ocenjuje, da odprte liste kandidatov vnašajo zmedo in da predlagani člen omogoča kandidaturo 

vsakemu kandidatu oz. zaprti listi, ki ima podporo 10 klubov. Meni, da se ne sme glasovati o 

kandidatih, ki ne bi bili predstavljeni vsem klubom vnaprej. 

Igor Tisaj (ŠD Mengeš – Trzin) pozdravlja dopolnitev 29. člena, ki govori o dolžnosti oz. skrbi za 

zakonitost del ŠZS predsednika Zveze. Predlaga pa, da se doda, da v primeru njegove zadržanosti 

odgovornost prevzame prvi podpredsednik Upravnega odbora.  

Predsedujoči je razložil, da to že velja, saj 2. člen Statuta pravi, da v primeru trajne ali začasne 

zadržanosti ali odsotnosti predsednika Zvezo zastopa prvi podpredsednik UO, kar pomeni, da 

prevzame vse njegove pravice in dolžnosti. 

Marjan Butala (KPŠRD Karel Jeraj) je imel pripombo na 21. člen, 4 odstavek, da se izraz »delegati« 

nadomesti z ustreznim pojmom.   
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V 4. odstavku 21. člena Statuta ŠZS alineja »na zahtevo tretjine delegatov« zamenja z »na 

zahtevo tretjine članov Zveze«. 

[VSI ZA] 

45.7. sklep: Občni zbor je sprejel dopolnitve Statuta ŠZS. 

[VSI ZA]  

 

K 8. točki 

Pobude in predlogi 

Predsedujoči je navzoče seznanil, da noben klub ni vložil pisne pobude ali predloga. Kljub temu je  

udeležence pozval k ustnim predlogom. Miloša Đonovića je zanimalo, če lahko pisci za Šahovsko 

misel oz. novinarji prejemajo brezplačen izvod Šahovske misli. Predsedujoči je omenil, da bo UO 

obravnaval predlog. 

 

K 9. točki 

Podelitev priznanj ŠZS in FIDE 

Občni zbor je potrdil predlog priznanj in predsednik dr. Milan Brglez je podelil diplome in pokale za 

najboljše klube v letu 2019 tako v absolutni kot v mladinski kategoriji, priznanja FIDE in priznanja 

ŠZS. 

Najboljših 6 v absolutni kategoriji: 

1. Celjski ŠK 

2. ŠD Pomgrad 

3. ŠD KRKA Novo mesto 

4. ŠK Triglav Krško 

5. ŠD Kočevje 

6. ŽŠK Maribor Poligram 

 

 

Najboljših 6 v mladinski kategoriji: 

1. Celjski ŠK 

2. ŠD KRKA Novo mesto  

3. ŠK Triglav Krško 

4. ŠD Kočevje 

5. ŠD Pomgrad 

6. ŠK Komenda 
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Podeljena so bila naslednja priznanja FIDE: 
 

• Nuša Hercog ob doseženem nazivu FIDE mojstrica 

• Larisa Kuhar ob doseženem nazivu FIDE mojstrica 

• David Brinovec ob doseženem nazivu FIDE mojster 

• Jaka Juvan ob doseženem nazivu FIDE mojster 

• Jan Marn ob doseženem nazivu FIDE mojster 

• Domen Tisaj ob doseženem nazivu FIDE mojster 

 
45.10. sklep: Občni zbor je podelil naslednja priznanja ŠZS:  

 
• Celjski šahovski klub – ZLATA PLAKETA ob 100-letnici delovanja 

• Šahovsko društvo Posočje –  BRONASTA PLAKETA ob 75-letnici delovanja 

• Šahovsko društvo  Gorenjka Lesce – BRONASTA PLAKETA ob 70-letnici delovanja 

• Šahovsko društvo Kočevje – BRONASTA PLAKETA ob 70-letnici delovanja 

• Šahovsko društvo Pomgrad – BRONASTA PLAKETA ob 70-letnici delovanja 

 

• Matjaž Mikac –  SREBRNA PLAKETA za dolgoletno strokovno in trenersko delo v šahu 

• Silva Razlag –  BRONASTA PLAKETA za dolgoletno strokovno, organizacijsko in promocijsko 

delo v šahu 

• Zala Urh –  BRONASTA PLAKETA za naslov mednarodne mojstrice 

• Teja Vidic –  BRONASTA PLAKETA za naslov mednarodne mojstrice 

• Ivana Hreščak –  BRONASTA PLAKETA za naslov mednarodne mojstrice 

• Jernej Špalir – BRONASTA PLAKETA za naslov mednarodnega mojstra 

• Tim Janželj –  BRONASTA PLAKETA za naslov mednarodnega mojstra 

 

• Hilmija Ahmatovič - ZAHVALA ŠZS za dolgoletno trenersko in organizacijsko delo 

• Viktor Jemec – ZAHVALA ŠZS za več kot 50 letno delovanje na področju vzgoje mladih 

šahistov ter na ostalih področjih šaha 

• Martin Kodrič - ZAHVALA ŠZS za dolgoletno trenersko, strokovno in pedagoško delo 

 

• Ana Srebrnič – priznanje ob doseženi mednarodni sodniški A licenci 

• Silvij Kovač – naziv ZASLUŽNI MOJSTER 

 [Vsi ZA]  

 

K 10. točki 

Zaključek občnega zbora 

Predsedujoči se je zahvalil prisotnim in jih povabil k pogostitvi.  

Občni zbor je bil zaključen on 11.35. 
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Predsednik delovnega predsedstva:  

                                                                                                           Mirko Bandelj 

 

 _____________________________  

 

 

Zapisnikar:  

Nina Rob 

 

 ______________________________  

 

 

Overitelja zapisnika:  

Robert Rudman 

 

______________________________  

 

 

Jože Zorko 

 

 ______________________________ 


