
 

 

 

 

 

          Zapisnik  

46. rednega občnega zbora Šahovske zveze Slovenije  

z dne 12. 6. 2021 

Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občni zbor je bil sklican na podlagi naslednjega vabila: 

  



Vabilo na 46. redno sejo občnega zbora ŠZS 

 

Na podlagi 20. in 28. člena Statuta Šahovske zveze Slovenije in sklepa 12. redne seje Upravnega 

odbora z dne 1. 4. 2021, predsednik ŠZS sklicuje 46. redni občni zbor Šahovske zveze Slovenije, ki bo v 

soboto, 12. junija 2021 s pričetkom ob 10.00 na Gospodarskem razstavišču, Dunajska 18, Ljubljana 

(Marmorna dvorana). 

 

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 Šahovske zveze Slovenije  

4. Finančno poročilo in potrditev zaključnega računa za leto 2020 

5. Poročilo Nadzornega odbora 

6. Finančni načrt ŠZS za leto 2021 

7. Spremembe in dopolnitve aktov 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  7. junija 

2021 na Šahovsko zvezo Slovenije, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, e-mail: info@sah-zveza.si ali 

preko spletnega OBRAZCA. 

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 

- Člani odborov in komisij ŠZS 

- Strokovna služba ŠZS 

 

  

mailto:info@sah-zveza.si
https://forms.gle/dhx3zXMyxUAMq18x9


K 1. točki 

Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora  

Generalna sekretarka je uvodoma pozdravila prisotne in podala predlog organov zbora. 

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

Delovno predsedstvo: Mirko Bandelj (ŠD Lendava) – predsednik;  Jože Skok (ŠD Domžale); Sašo 

Jančigaj (ŠK Stična-Višnja gora) 

Verifikacijska komisija: Anže Novak (ŠK Komenda) - predsednik; Dušan Brinovec (ŠK Žalec), Adrijan 

Rožič (ŠK Ig) 

Zapisnikar: Nina Rob 

Overitelja zapisnika: Samo Štajner (ŠK Triglav Krško); Blaž Kosmač (ŠS Tomo Zupan)   

[Vsi ZA]  

Verifikacijska komisija je podala poročilo. Ob 10.15 je bilo uri prisotnih 29 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 in potrditev zaključnega računa za leto 2020 

5. Poročilo Nadzornega odbora 

6. Finančni načrt ŠZS za leto 2021 

7. Spremembe in dopolnitve aktov ŠZS 

8. Pobude in predlogi 

9. Podelitev priznanj 

10. Zaključek občnega zbora 

Georg Mohr (ŽŠK Maribor Poligram) je predlagal, da se v zapisniku poimensko zabeleži tiste klube, ki 

glasujejo proti posameznemu sklepu. 

 

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

[Vsi ZA]  



 

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 v letu 2020: 

 

»Leto 2020 je bilo za izvajanje šahovskih aktivnosti zelo zahtevno. Trudili smo se, da nas negotovost in 
omejitve ne oddaljijo od uresničevanja našega poslanstva. 
Članstvo v Zvezi je štelo 78 klubov, v katere je bilo včlanjenih skoraj 7500 šahistk in šahistov.  
Kljub omejitvenim ukrepom smo uspeli izpeljati večino državnih prvenstev pri članih in v mlajših 
kategorijah. 
 
Ob odpovedi uradnih mednarodnih prvenstev v živo je bilo preloženo tudi Evropsko posamično 
člansko prvenstvo v Sloveniji. A priprave nanj ves čas potekajo. Potrudili smo se, da našim najboljšim 
tekmovalcem omogočimo stik z mednarodno konkurenco, v kateri so nas razveseljevali z odmevnimi 
dosežki. Organiziranih je bilo 84 posamičnih nastopov na 14 tekmovanjih, 10 v živo in 4 po spletu.  
Izvedli smo tudi priprave in meritve za članske reprezentante ter perspektivne mladinke in mladince. 
Redno so potekali individualni treningi z mladinskim selektorjem. Za obetavne mlade šahiste smo 
organizirali Višjo šahovsko šolo, na Univerzi v Ljubljani je bil, v sodelovanju s ŠZS,  uspešno izveden 
kreditno ovrednoten predmet ŠAH za študente. 
Za trenersko delo z mladimi v klubih potrebujemo licenciran strokovni kader. V sodelovanju z 
Olimpijskim komitejem Slovenije smo organizirali 80-urno brezplačno usposabljanje za strokovne 
delavce in 2 licenčna seminarja. 
 
ŠZS je aktivno sodelovala s krovnimi organizacijami na državni in mednarodni ravni. Prizadevali smo si 
za izboljšanje vrednotenja dosežkov v šahu, zato smo se aktivno vključili v proces revizije kriterijev za 
registriranje in kategoriziranje športnikov, ki poteka na 4 leta preko OKS. Ob tem smo si uspešno 
izborili dodatno izboljšanje kriterijev za šah, tako da bodo naši tekmovalci lažje prihajali do 
kategorizacij. 
Okrepili smo pojavnost v osrednjih slovenskih medijih, pri tem mislim na redne objave v časopisih 
DELO, Slovenske novice, Ekipa SN in NeDelo. Nadgrajen je bil portal ŠZS, kjer se redno objavljajo 
novice s tekmovanj in druge pomembne informacije. 
 
V letošnjem letu je Šahovska zveza postala 100% lastnik prostorov Šahovskega doma v Ljubljani, kar si 
je prizadevala že dolga leta.  
 
Vse sile bomo usmerili v uspešno organizacijo Evropskega ekipnega prvenstva, ki bo novembra v 
Čatežu, naslednje leto nas v marcu v Olimjah čaka organizacija Evropskega prvenstva za 
posameznike. Zlasti na prvem pričakujemo najboljše šahiste in šahistke stare celine.  
Verjamem, da bosta ta dogodka izredno pozitivno vplivala na popularnost šaha  pri nas, kar moramo 
izkoristiti za krepitev množičnosti in priljubljenosti šaha med mladimi, pa tudi med vsemi ostalimi 
generacijami. Sicer se bomo zlasti na množičnost in družbeno koristnost šaha osredotočali v našem 
delu po obeh prvenstvih. Pri tem ste in boste klubi vabljeni, da se pridružite.  
 
Prizadevali si bomo nadomestiti veliko škodo, ki jo je v obdobju pandemije utrpel šport in s tem 
seveda tudi šah. Pri tem imam v mislih zlasti povečano dejavnost za popularizacijo šaha v osnovnih 
šolah, od koder prihajajo bodoči šahisti in šahistke. Kot pri vseh ostalih aktivnostih seveda računamo 



tudi na vašo podporo, saj ste vi tisti, ki lahko v svojih okoljih prepoznate potrebe in interese mladih. 
Morebiti bi jih prav šah lahko zainteresiral do te mere, da bi ta postal del njihovega življenja.  
 
Ob tej priložnosti bi želel na kratko odgovoriti tudi na odprto pismo, ki je bilo naslovljeno name in na 
Upravni odbor glede evropskih kvalifikacij za svetovni pokal, v katerem je zelo čustven odziv. Poudaril 
bi, da želimo graditi vrhunski šah tudi na mlajših generacijah in v tej luči so bile sprejete odločitve 
glede nastopa naših predstavnikov. Ob tem seveda zelo cenimo in spoštujemo prispevek starejše 
generacije k uspehom v preteklosti. Še posebej, ker organiziramo dve evropski prvenstvi, letos in v 
prihodnjem letu, in bomo kot organizatorji  seveda izkoristili priložnost za nastop večih ekip in 
posameznikov starejše in mlajše generacije. Bolj podrobno pa se bomo do odprtega pisma opredelili 
na seji UO. 
 
Hkrati bi želel izraziti obžalovanje nad tem, da nekateri posamezniki s svojimi dejanji v javnosti 
mečejo slabo luč na šahovsko zvezo in seveda na šah. Pri tem vse pozivam k razumnosti, sodelovanju 
in vsaj strpnosti, če že primernejše spoštovanje iz takšnih ali drugačnih razlogov ni možno.  Predvsem 
pa, da se šahisti javnosti predstavimo kot racionalni, dogovora sposobni ljudje, polni pozitivnih odlik, 
ki jih prinaša zgolj in le šah ter s tem privabimo ljudi k šahu in jih od njega ne odvračamo.   
 
Rad bi se zahvalil vsem šahovskim delavcem in delavkam iz cele Slovenije, ki ste tako ali drugače 
pomagali pri izvedbi zastavljenih ciljev. Šahovska zveza smo vsi in vsakdo lahko pripomore k 
izboljšanju položaja šaha. S težavami se ne sooča le Šahovska zveza Slovenije, temveč tudi klubi. 
Stopimo skupaj, zberimo predloge, se dogovorimo in uresničimo ideje, da bomo lahko našo skupno 
šahovsko zgodbo čimbolj uspešno peljali naprej.« 
 
Igorja Tisaja (ŠD Mengeš-Trzin) je zanimalo ali se seja občnega zbora snema. Predsedujoči mu je 
odgovoril, da se ne snema. Igor Tisaj je izpostavil, da sam snema občni zbor, nakar ga je predsedujoči 
opozoril, da je to protizakonito. 
 
Georg Mohr (ŽŠK Maribor Poligram) je vprašal, zakaj ŽŠK Maribor Poligram ni bil izbran za 
organizacijo Mladinskega DP in podal očitek, da je organizacijo prevzela Šahovska zveza in da 
razpisane cene namestitev niso v skladu s pravilnikom. 
Predsedujoči je pojasnil, da se je zaradi pandemije prvenstvo prestavilo v poletno sezono, ko so cene 
namestitev bistveno višje in da se cene v pravilniku predvidene za februarski termin. Šahovska zveza 
je zbrala celo vrsto ponudb (vključno s tisto, ki jo je ob prijavi na razpis predlagal ŽŠK Maribor 
Poligram) in izbrala najugodnejšo. 
 
Jože Zorko (Celjski ŠK), predsednik Tekmovalne komisije, je pojasnil, da je bila Šahovska zveza izbrana 
kot organizator ker je pripravila boljšo ponudbo. Izpostavil je tudi, da se je leto prej ŽŠK Maribor 
Poligram izkazal kot nezanesljiv organizator, saj je dobil v organizacijo 5 državnih prvenstev, a je vse 
odpovedal 14 dni pred pričetkom prvega prvenstva. 
 
Igor Tisaj (ŠD Mengeš-Trzin) je dal podporo Georgu Mohru in povedal, da je zadovoljen z organizacijo 
turnirjev, ki jih organizira ŽŠK Maribor Poligram. 
 
Samo Štajner (ŠK Triglav Krško) je izpostavil, da Igorju Tisaju ne daje soglasja, da zbor snema in da mu 
soglasja ni dal niti nihče od drugih prisotnih. 
 
Darja Kapš (podpredsednica UO ŠZS) je predlagala, da se preverijo cene namestitev na trgu in se 
pravilnik o cenah namestitev na DP ustrezno prilagodi. 
 
Georg Mohr (ŽŠK Maribor Poligram) je predlagal, da bi vsi prijavitelji imeli možnost biti prisotni pri 
odpiranju ponudb za organizacijo državnih prvenstev. 



 
Jože Skok (ŠD Domžale) je kot član Komisije za promocijo k sicer obsežnemu poročilu o delu Komisije 
dodal, da so poleg navedenega pozornost namenili tudi lokalnim medijem. Poudaril je tudi 
pomembno vlogo Slovenske tiskovne agencije, ki redno spremlja šahovska dogajanja, se udeležuje 
novinarskih konferenc ŠZS in o njih obširno poroča. 
 

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

[Vsi ZA]  

(ŽŠK Maribor Poligram se ne strinja s poročilom Tekmovalne komisije) 

 

K 4. točki 

Finančno poročilo 2020 

Delegati so se seznanili s finančnim poročilom. 

Georga Mohra (ŽŠK Maribor Poligram) je zanimalo, kako so lahko nastali tolikšni stroški v zvezi z 

Evropskim prvenstvom, čeprav tega ni bilo. Generalna sekretarka je pojasnila, da gre za stroške 

nagradnega sklada in takse, ki ga je morala ŠZS nakazati ECU ob podpisu pogodbe. G. Mohra je 

zanimalo tudi, zakaj v 2020 niso bila porabljena sredstva za mladinski šah s strani javnih financerjev v 

tolikšnem znesku, kot so bila predvidena. Generalna sekretarka je pojasnila, da se sredstva niso 

mogla v celoti porabiti, saj zaradi pandemije ni bilo uradnih tekmovanj, zato se sredstva Fundacije za 

šport lahko prenesejo v prvo polovico leta 2021.  

Igorja Tisaja (ŠD Mengeš-Trzin) je zanimalo, kdaj bo kot starš dobil povrnjene stroške, ki jih imel v 

preteklem obdobju kot spremljevalec sina na mednarodnih prvenstvih in poudaril, da sam zbor  

snema. 

Predsedujoči je razložil, da starši ne morejo imeti kritih svojih stroškov udeležbe iz javnih sredstev. 

Prisotnim je dodatno pojasnil, da Igor Tisaj želi na osnovi javnih pisem, sms-ov, mailov, dopisovanj, 

izsiljevanj, groženj, zahtev, ki jih naslavlja na ŠZS in medije, da mu Zveza plača za to, ker je oče 

mladinskega reprezentanta. Tisaj zahteva tudi, da postane član UO in da razpolaga s sredstvi, ki jih 

ŠZS prejme za namen mladinskega šaha. Dodal je, da so Tisaja člani UO povabili na sestanek, a se ga 

ni želel udeležiti. Ob vsem tem še izsiljuje in nadleguje funkcionarje ŠZS, sponzorje pa prepričuje, naj 

prenehajo s financiranjem Zveze, češ da na ŠZS izginja denar in da se iz njega financira stranka SD.  

Delegatom je bil predložen sklep Inšpektorata, ki je inšpekcijski postopek ustavil, saj je ugotovil, da 

razen manjših administrativnih napak (ki jih je ŠZS v predpisanem roku odpravila) nepravilnosti ni 

bilo. 

Adrijan Rožič (ŠK Ig) je povedal, da je bila Šahovski zvezi storjena dolgoročna poslovna škoda z 

objavami v medijih, ki jih je sprožil Tisaj.  

Jožef Brežan (ŠD Železničar) je pozval, da stopimo skupaj, k strpnosti, toleranci in spoštovanju. 

Dušan Borštner (TAJFUN – ŠK Ljubljana) je zahteval, da Tisaj ustavi snemalnik in da ne dovoli, da se ga 

snema. Ocenjuje, da je Zvezo potrebno podpreti, da lahko ta kar najbolje opravlja svoje poslanstvo. 

Tisaja je pozval, da preneha s svojimi dejanji in blatenji, saj s tem škodi celotnemu slovenskemu šahu.  



Anže Novak (ŠK Komenda) je izpostavil, da se mu zdi prav, da posamezniki preko komentarjev na 

Facebooka delijo svoja mnenja.  

Matjaž Mazzini (ŠK 64) ocenjuje, da je bil v zadnjem letu skozi objave, ki jih je sprožal Tisaj zmanjšan 

ugled šaha. Pozval je, da posamezniki nemudoma prenehajo z žaljivimi dejanji in objavami, ki blatijo 

ŠZS tako v medijih kot po socialnih omrežjih in da šah postavijo pred lastne interese. Meni, da je šahu 

potrebno vrniti ugled in status, ki ga je bil deležen pred napadi na ŠZS.  

Jože Skok (ŠD Domžale) je ocenil, da Igor Tisaj in Georg Mohr zlorabljata občni zbor izključno za svoje 

namene. Povedal je, da po njegovem vedenju člani ŠD Mengeš-Trzin ne delijo mnenja delegata Igora 

Tisaja. Slednjemu ni dal dovoljenja, da snema razpravo, saj ocenjuje, da bo posnetek zlorabljen. 

Obsodil je dejanja Tisaja, ki so bila podlaga za neresnične objave v medijih Nova24, Siol.net in 

Demokracija. Meni, da so dejanja Igorja Tisaja in Georga Mohra nesprejemljiva. 

Vladimir Slejko (ŠK Postojna) ocenjuje, da škoda, ki jo je Tisaj naredil, ogromna. Dodal je, da ta v šah 

poskuša vsiliti politično delitev in druge pritiske z namenom lastnega okoriščanja in ocenil, da zdrav 

človek česa podobnega nikdar ne bi počel. Predlaga, da se Tisaja izključi iz ŠZS. Ne le, da ta povzroča 

škodo Zvezi, temveč tudi klubom. Meni, da so za nastalo škodo krivi tudi tisti, ki ga podpirajo. Dodal 

je, da se tovrstna dejanja in vedenja ne smejo tolerirati. 

Igor Tisaj (ŠD Mengeš-Trzin) je povedal, da mu je sodišče dovolilo prevzeti vlogo delegata na občnem 

zboru kljub disciplinski odločbi Upravnega odbora, ki mu prepoveduje prisotnost. 

Predsedujoči je pojasnil, da je Tisaj lahko prisoten na seji, ker je sodišče dalo začasno odredbo, da se 

disciplinska kazen začasno zadrži. 

 

46.4. sklep: Občni zbor je sprejel finančno poročilo in potrdil zaključni račun za leto 2020.  

27 ZA, 2 PROTI (ŠD Mengeš-Trzin in ŽŠK Maribor Poligram) 

Predsedujoči je ugotovil, da tak izid glasovanja pomeni, da članstvo izkazuje zaupanje in podporo 

vodstvu ŠZS. 

 

 

K 5. točki 

Poročilo Nadzornega odbora 

Predsednica Nadzornega odbora je podala poročilo: 

»Celotno poročilo NO ste delegati prejeli skupaj z ostalim gradivom in ga ni potrebno posebej brati. 

Poudariti želim, da je NO delovanje Zveze spremljal preko informacij in zapisnikov organov in komisij, 

objavljenih na spletni strani Zveze, s čimer se je lahko seznanila tudi širša šahovska javnost, osebno pa 

sem bila kot predsednica NO redno vabljena na seje UO. Na 4. seji NO ŠZS 26. maja 2021 smo 

nekoliko več razprave namenili dogajanjem, povezanimi z dopisi ŽŠK Maribor Poligram v letu 2020, 

predvsem v tistem delu, ki se je nanašal na Nadzorni odbor ŠZS. V dopisu mariborskega kluba z dne 1. 

oktobra 2020 med drugim piše (citirano) »… Za določene odgovore bomo uradno zaprosili Nadzorni 

svet ŠZS oz. njegovo predsednico Silvo Razlag …«. Na to bi lahko odgovoril sam gospod Vizovišek, ki je 

podpisal ta dopis in je član Nadzornega odbora ŠZS. Na nadaljevanje zapisa iz istega dopisa (citirano) 



» …Po pričevanju člana Nadzornega sveta, našega predsednika in spodaj podpisanega Slavka 

Vizoviška, Nadzornemu svetu namreč niso bila predstavljena zahtevana poročila in zato ustrezen 

pregled poslovanja ni bil mogoč …« kot predsednica NO odločno zanikam to trditev, saj smo na sejah 

odbora s strani strokovne službe vedno dobili vse materiale,  o katerih smo razpravljali. Gospod Slavko 

Vizovišek se je na seji NO 26. maja 2021 sicer osebno opravičil, vendar bi takšno opravičilo imelo svojo 

težo, v kolikor bi jo naslovil na širšo slovensko šahovsko javnost, strokovno službo ŠZS in vse ostale 

naslovnike od MIZŠ RS ter Fundacije za šport (in morda še koga). Za informacijo še podatek, da je 

razen v enem štiriletnem mandatu mariborski klub od leta 2004 do letos imel vedno svojega 

predstavnika v NO ŠZS in je bil eden od redkih klubov in društev, ki je na ta način imel popoln pregled 

nad delovanjem Zveze.  Poročila NO na OZ so bila vedno pozitivna glede delovanja in poslovanja Zveze 

in kot taka tudi soglasno sprejeta z izjemo OZ 2020, ko je bil en delegat proti poročilu NO. Delegatom 

46. občnega zbora Nadzorni odbor predlaga, da sprejmejo podana poročila«. 

G. Mohra (ŽŠK Maribor Poligram) je zanimalo, zakaj Slavko Vizovišek (član NO) ni imel možnosti 

prebrati zapisnika Inšpekcijskega nadzora. Generalna sekretarka mu je odgovorila, da je imel g. 

Vizovišek na redni seji NO na razpolago natisnjen zapisnik, a ni izkazal interesa, da bi ga prebral. 

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

27 ZA, 2 PROTI (ŠD Mengeš-Trzin in ŽŠK Maribor Poligram) 

 

K 6. točki 

Finančni načrt za leto 2021 

Predsedujoči je uvodoma povedal, da je v takšnih razmerah težko pripraviti finančni načrt, saj so 

okoliščine zaradi pandemije nepredvidljive. V finančnem načrtu je predvidena izvedba vseh 

programov, ki so bili izvedeni v preteklih letih. Poleg tega je v načrtu zajet program organizacije 

Evropskega ekipnega prvenstva, ki ga bo letos gostila Slovenija. Dodal je, da je ŠZS letos kupila razliko 

do idealnega deleža prostorov ŠZS v znesku 57.000 €. 

46.6. sklep: Finančni načrt za leto 2021 je bil sprejet. 

27 ZA, 2 PROTI (ŠD Mengeš-Trzin in ŽŠK Maribor Poligram) 

 

K 7. točki 

Spremembe in dopolnitve aktov ŠZS 

Občni zbor je na zadnji seji potrdil spremembe statuta ŠZS, a je Upravna enota Ljubljana ugotovila, da 

sprejete spremembe temeljnega akta zveze niso povsem skladne z ZDru-1 in pravnim redom 

Republike Slovenije, tako kot to zahteva 4. člen ZDru-1. 

Iz tega razloga je pripravljen posodobljen predlog, kot izhaja iz gradiva. Sprememba je usklajena z 

ugotovitvami UE. 

46.7.1 sklep: Občni zbor je sprejel dopolnitve Statuta ŠZS. 

28 ZA, 1 PROTI (ŠD Mengeš-Trzin) 



 

Predsedujoči je predstavil predlagane spremembe Disciplinskega pravilnika in dodal, da ŠZS ni bila 

pripravljena na dejanja kot jih izvaja Igor Tisaj. Da bi se  v prihodnje lahko zaščitila pred izsiljevanji in 

drugimi pritiski, je Disciplinska komisija pripravila predlog dopolnitve Disciplinskega pravilnika, kot 

izhaja iz gradiva. 

 

46.7.2 sklep: Občni zbor je sprejel dopolnitve Disciplinskega pravilnika ŠZS.  

28 ZA, 1 PROTI (ŠD Mengeš-Trzin) 

 

Jože Čelan (ŠD Pragersko-Gaj) je v časopisu Večer zasledil zapis, da se bo v kratkem Šahovska zveza 

Slovenije preimenovala v Šahovska zveza Ljubljana in ga zanima, kako je s tem. Predsedujoči je takšne 

navedbe zavrnil. 

Anžeta Novaka (ŠK Komenda) je zanimalo, zakaj v razpisu ni navedenih podrobnosti o testiranju in ali 

bo ŠZS na večjih tekmovanjih organizirala testiranje na lokaciji. 

Generalna sekretarka je odgovorila, da so aktualno veljavni odloki redno objavljeni na strani ŠZS in da 

bo na večjih prvenstvih organizirano testiranje na licu mesta. 

Georg Mohr (ŽŠK Maribor Poligram) je želel, da se javno objavijo kriteriji za izbiro igralcev v 

reprezentanco in za izbor na tekmovanja, kot so bile npr. evropske kvalifikacije za svetovni pokal. 

Omenil je pismo Beljavskega in Mihaljčišina in da se mu zdi nelogično, da nista bila povabljena k 

nastopu na kvalifikacijah. Predsedujoči je pojasnil, da Beljavski ni napisal pisma, da vse kaže, da z njim 

niti ni bil seznanjen. Nenazadnje ga je ŠZS povabila, da se udeleži Svetovnega pokala kot neposredni 

udeleženec, a ga nastop ni zanimal. 

Boris Kutin (ŠK Loška dolina) je sporočil, da ne bo več aktiven v ŠZS. Vsem je zaželel da se zadeve 

umirijo. 

 

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.  

Igor Tisaj (ŠD Mengeš-Trzin) je izpostavil, da bi ŠZS morala objaviti novico, da je poslanka SDS na eni 

izmed sej Državnega zbora postavila vprašanje o vrednotenju šahovskih dosežkov pri pridobitvi 

Zoisove štipendije. Omenil je tudi, da sta preko MNZ v Policiji zaposlena športnik Matej Šebenik in 

trener Matjaž Mikac.  

Predsedujoči je pojasnil, da se na spletni strani objavljajo realizirane vsebine in ne vsaka pobuda, ki je 

podana pristojnim organom. Želi pa si, da bi se pobuda o vrednotenju šaha za Zoisove štipendije 

dejansko realizirala. Predsedujoči je prav tako pojasnil podrobnosti postopka v katerem je ŠZS bilo 

omogočeno da na podlagi sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev na Ministrstvu 

za notranje zadeve – policiji zaposli vrhunskega športnika in trenerja. 

Georg Mohr (ŽŠK Maribor Poligram) je predlagal, da se Bruna Parmo ob njegovi 80-letnici imenuje v 

častni odbor ali za častnega glavnega sodnika na Evropskem prvenstvu.  



Samo Štajner (ŠK Triglav Krško) se je ozrl na zadnje obdobje in popularnost šaha nasploh in meni, da 

je šah centraliziran v večjih krajih. Podal je pobudo, da se najde rešitev, kako bi pomagali manjšim, 

obrobnim klubov. Povedal je, da imajo še posebej zaradi nedavnih blatenj Šahovske zveze v medijih 

tudi klubi težave. Meni, da dokler se bomo ubadali s tovrstnimi zadevami, bo šah v Sloveniji na 

slabšem.  

Dušan Borštner (TAJFUN - ŠK Ljubljana) je pripravljen deliti izkušnje glede interesov sponzorjev na 

okrogli mizi. 

 

K 9. točki 

Podelitev priznanj ŠZS in FIDE 

Občni zbor je potrdil predlog priznanj in predsednik dr. Milan Brglez je podelil naslednja priznanja: 

PRIZNANJA FIDE 

• Laura Unuk – Naslov mednarodnega mojstra – International Master 

• Jan Šubelj – Naslov mednarodnega mojstra – International Master 

• Jaka Brilej – Naslov FIDE mojstra – FIDE Master 

• Špela Orehek – Naziv sodnika FIDE – FIDE Arbiter 

• Marko Tratar – Naziv inštruktorja FIDE – FIDE Instructor 

• Nina Rob – Naziv mednarodnega organizatorja – International Organizer 

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

• Jan Šubelj – BRONASTA PLAKETA za naslov mednarodnega mojstra. 

• Marjan Karnar – BRONASTA PLAKETA za pomemben prispevek šahu v njegovi dolgoletni 
tekmovalni karieri in predanosti ŠD Domžale. 

• Franc Poglajen – SREBRNA PLAKETA za prispevek pri vzgoji mladih šahistov in organizacijskem 
delu v ŠK Komenda.                                                                        

• Laura Unuk – naziv AMBASADORKA ŠAHA, zaradi izjemnega prispevka k popularizaciji šaha v 
Sloveniji, ki ga daje s svojimi uspehi, prepoznavnostjo in angažiranostjo v medijskem prostoru. 

• Darja Kapš – naziv AMBASADORKA ŠAHA (od leta 2015), zaradi izjemnega prispevka pri 
promociji šaha v Sloveniji, ki se že vrsto let izraža skozi njen zanos pri organizaciji številnih 
dogodkov, z obiski in poročanjem iz tujine ter prodornostjo v medijih. 

 

[Vsi ZA] 

 

 

K 10. točki 

Zaključek občnega zbora 

Predsedujoči se je zahvalil prisotnim in zaključil občni zbor.  

Seja je bila zaključena ob 12.15. 
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