
                                Zapisnik sestanka odbora državne ženske lige  

 
 
Sestanek je potekal 5. 4. 2021, s pričetkom ob 20. uri v obliki videokonference. 

 

Prisotni: Jože Zorko (Celjski ŠK), Robert Kolarič (ŠD Kočevje), Ana Srebrnič (Tajfun - ŠK 

Ljubljana), Karmen Mar (ŽŠK Maribor Poligram). 

Odsotni: predstavniki ŠS Tomo Zupan Kranj, ŠK Triglav Krško, ŠD Pomgrad, ŠD Domžale.  

 

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

sprejmejo. 

 

Dnevni red: 

1. Določitev termina Državne ženske lige 2021 

2. Izbira tehničnega izvajalca tekmovanja 

3. Žreb številk  

4. Razno 

 

Ad 1) Prisotni se seznanijo z informacijo, da bo po odločitvi UO ŠZS Slovenija nastopila na 

Mitropa pokalu (hibridno), ki se prekriva s prvim vikendom DŽL, zato je potrebno namesto 

vikenda 7. – 9. maj določiti nov termin.  

Predlagani alternativi sta bili 28. – 30. maj ali 4. – 6. junij. Po krajši diskusiji in v luči 

nejasnih epidemioloških razmer, je bilo stališče prisotnih, da je ob prestavitvi prvega 

majskega termina smiselno zamakniti tudi prvotno določen drugi majski termin. Soglasno se 

določi nov termin DŽL, ki je 28. – 30. maj in 3. – 6. junij 2021.      

 

Sklep 1: Nov termin Državne ženske lige za leto 2021 je 28. – 30. maj in 3. – 6. junij 2021. 

 

Ad 2) Za izvedbo Državne ženske lige 2021 je bila poslana le ena ponudba, in sicer s strani g. 

Drobneta (DŠM Celje) za Zreče. Na prejeto ponudbo pripomb ni bilo, ker pa je naknadno 

prišlo do spremembe termina tekmovanja, je potrebno pri g. Drobnetu preveriti, če je možno 

tekmovanje izvesti pod enakimi pogoji v Zrečah, vendar v novem terminu.  

 

Sklep 2: Pri g. Drobnetu se preveri možnost izvedbe DŽL v novo določenem terminu.  

 

Ad 3) Sklep 3:  
Opravljen je bil žreb številk za Državno žensko ligo 2021: 

1. ŠS Tomo Zupan Kranj 

2. Celjski ŠK 

3. ŠD Pomgrad 

4. ŠK Triglav Krško 

5. ŽŠK Maribor Poligram 

6. ŠD Domžale 
7. ŠD Kočevje 

8. Tajfun – ŠK Ljubljana 

 

 

 

 

 



Ad 4) 

Karmen Mar pove, da trenutno še ni povsem jasno ali bo dovoljena izvedba 1. ženske lige, ki 

je množičnejše tekmovanja v primerjavi z DŽL in ker gre za pospešeni šah, zato se izvedba 

DŽL letos izjemoma ne veže s 1. žensko ligo. Prav tako posledično še tudi ni jasno, ali bo 

zadnjeuvrščena ekipa iz DŽL 2021 izpadla v nižjo ligo in zmagovalna ekipa iz 1. ženske lige 

napredovala v višjo ligo.     

  

G. Kolarič pove, da je pri objavi razpisa potrebno določiti razumnejši rok za oddajo osnovnih 

postav, npm. 1 teden do tekmovanja. 

 

Sklep 4: Prisotni se strinjajo, da naj rok za oddajo osnovnih postav ne bo daljši od 10 dni do 

pričetka tekmovanja. 

 

Nadalje g. Kolarič še izpostavi, da je potrebno preveriti, kako bo s testiranji igralk, v kolikor 

bodo takrat veljavni epidemiološki ukrepi zahtevali testiranja na 48 ali 72 ur. Če bodo 

testiranja obvezna, je potrebno preveriti, če bo potreben HAG ali PCR test, kdo bo testiranja 

izvajal in kako bo s kritjem morebitnih stroškov testiranj.    

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20:30. 

 

 

 

 

Maribor, 6. 4. 2021               

 

                                                                                                              Karmen Mar                

                                                                                                      predsednica odbora lige 


