
                                Zapisnik sestanka odbora državne ženske lige  

 
 
Sestanek je potekal 2. 12. 2022, s pričetkom ob 19. uri v obliki videokonference. 

 

Prisotni: Jože Zorko (Celjski ŠK), Robert Kolarič (ŠD Kočevje), Jernej Buzeti (ŽŠK Maribor 

Poligram), Ana Srebrnič (Tajfun-ŠK Ljubljana), Monika Rozman (ŠS Tomo Zupan Kranj), 

Karmen Mar (ŽŠK Maribor Poligram). 

 

Predstavniki ŠK Ig, ŠK Triglav Krško in ŠD Pomgrad se sestanka niso udeležili, prav tako 

niso sporočili stališča kluba glede prejetih ponudb. 

 

Predsednica lige odbora prisotne uvodoma pozdravi in predlaga dnevni red, ki ga vsi prisotni 

sprejmejo. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled prispelih ponudb in izbor izvajalca DŽL 2023 

2. Žreb številk  

3. Razno 

 

Ad 1)  

Za izvedbo državne ženske lige 2023, ki bo potekala v terminu 12. – 14. 5. in 18. – 21. 5. 

2023, smo prejeli dve ponudbi, in sicer za Rogaško Slatino in Radence.  

Obe ponudb sta hkrati omogočali tudi izvedbo 1. ženske lige.  

Dodatno smo prejeli še ponudbo ŠK Zagorja ob Savi samo za 1. žensko ligo. 

 

Sklep 1:  
Liga odbor je za izvedbo državne ženske lige soglasno izbral ponudbo za Radence, prejeto s 

strani ŽŠK Maribor Poligram. 

1. ženska liga, ki bo organizirana sočasno z džl v Radencih, bo potekala drugi vikend, in sicer 

v terminu 20. – 21. 5. 2023.  

 

Ad 2)  
Opravljen je bil žreb številk za Državno žensko ligo 2023: 

1. ŠD Kočevje  

2. TAJFUN-ŠK Ljubljana 

3. ŠK Triglav Krško  

4. ŠD Pomgrad 

5. Celjski ŠK  

6. ŠK Ig 

7. ŠS Tomo Zupan Kranj  

8. ŽŠK Maribor Poligram 

 

Ad 3) 

Prisotni so predlagali, da je potrebno izvedbo državne ženske lige dvigniti na višji nivo s 

primernimi igralnimi pogoji in prostori, medijsko pokritostjo dogodka, ki je doslej ni bilo, 

prav tako glede zaključka oz. razglasitve rezultatov, ki se je praviloma udeležujejo le prve tri 

ekipe, in tudi s prenosom partij.  



Strinjali so se, da višina prijavnine ostane nespremenjena (100 €) in da strošek omogočanja 

prenosa partij ne sme biti v breme klubov, saj gre za državno ekipno tekmovanje najvišjega 

nivoja. 

 

Sklep 2: 

UO ŠZS se predlaga, da se izvedba državne ženske lige dvigne na višji nivo, pri čemer bi ŠZS 

pokrila stroške prenosa šahovskih partij za Državno žensko ligo 2023, prijavnina za ligo pa bi 

ostala enaka kot doslej (100 €).  

ŠZS se tudi prosi za pomoč pri organizaciji prisotnosti medijev in boljši medijski pokritosti 

samega tekmovanja.  

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19:30. 

 

 

 

Maribor, 4. 12. 2022               

 

                                                                                                              Karmen Mar                

                                                                                                      predsednica odbora lige 


