
 
 

ZAPISNIK 

sestanka predstavnikov Državne šahovske lige, ki je potekala 29. 11. 2022 ob 19.00 uri 

preko ZOOM-a. 

Prisotni: Luka Lenič (ŠK Ljubljana), Georg Mohr (ŽŠK Maribor Poligram), Blaž Kosmač (ŠS 

Tomo Zupan Kranj), Jože Zorko (Celjski šahovski klub) 

Ostali: Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 

Dnevni red:  

1. Analiza Državne šahovske lige 2022 

2. Predlogi za izboljšanje Državne šahovske lige 

3. Razno  

AD1) 
 
Na sestanku je bilo ugotovljeno sledeče: 

- Organizacijo letošnje državne članske lige je prevzel Liga odbora Državne članske lige 
- Na Državni članski ligi ni bilo zagotovljenih prenosov partij (odločitev so pred 

pričetkom lige soglasno sprejeli vsi nastopajoči klubi) 
- Organizacija na nobeni ravni ni bila ustrezna (otvoritev, zaključek, prostori, 

promocija, sojenje,…) 
- Na podelitvi medalj in pokalov so bili prisotni samo predstavniki prvih treh ekip, kljub 

temu, da razpis zahteva prisotnost vseh članov. 
- Na podelitvi ni bilo prisotnega nobenega predstavnika medijev, čeprav so bili v 

posameznih ekipah prisotni igralci svetovnega vrha. 
- Za neodzivnost medijev gre kritika tudi Komisiji za promocijo, ki ni opravila dela. 

 
AD2) 
 
Prisotni so predlagali naslednje izboljšave Državne šahovske lige: 

- UO ŠZS se predlaga, da ŠZS pokrije stroške prenosa šahovskih partij za Državno 
člansko ligo 2023, prijavnina za ligo ostala ista kot letošnje leto (100 € na klub), 

- Na vsakem igralnem vikendu je obvezno obesiti zastave, ter organizirati ozvočenje 
- V razpisu Državne lige se navede, kaj prijavnina zajema, 
- Ligo lahko sodijo mednarodni sodniki, ki so člani posameznih klubov Državne 

šahovske lige. 
- Komisija za promocijo organizira prisotnost medijev in splošno medijsko 

izpostavljenost državne lige na posameznih igralnih vikendih.  
- Pokale in medalje za najboljše v Državni šahovski ligi se podeli na občnem zboru ŠZS. 

 
Sklep: 
Prisotni predstavniki klubov so predloge soglasno podprli. 



 
 
 
 
 
AD3) 
 
Predstavniki klubov smo prejeli ponudbo ŽŠK Maribor Poligram za organizacijo vseh treh 
igralnih vikendov, ki so na vzhodu. ŠK Ljubljana je pripravljena organizirati en igralni vikend 
v Ljubljani. 
 
Sklep: 
Prisotni zadolžijo ŠK Ljubljana, da pripravi ponudbo za organizacijo enega igralnega vikenda 
v Ljubljani.  
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.40 uri.                           

Zapisal: Jože Zorko, predsednik Celjskega šahovskega kluba in predsednik TK ŠZS 


