
 
 

Datum 18. 12. 2020 

 

ki je potekala v petek, 18. 12. 2020 ob 15.00 preko spletne platforme Zoom. 

 

Prisotni: dr. Milan Brglez, Darja Kapš, Marko Coklin, Mirko Bandelj, dr. Boris Žitnik,       

Adrijan Rožič, Gojko Musič, Jure Škoberne 

Upravičeno odsotni: Milan Kneževič, Dušan Mes, Borut Simonič, Božo Štucl 

Ostali prisotni: Matjaž Mikac, Jože Zorko, Nina Rob 

 

 

Dnevni  red: 

1. Pregled zapisnika 10. redne in 14. korespondenčne seje UO ŠZS  

2. Poročilo z mednarodnih tekmovanj v letu 2020 

3. Program mladinskih in članskih reprezentanc 2021 

4. Tekmovalni koledar in program 2021 

5. Cenik ŠZS 2021 

6. Evropsko ekipno prvenstvo v Sloveniji 

7. Posodobitev pravilnikov o reprezentanci in delu selektorjev 

8. Odločba Disciplinske komisije in pritožba zoper njo 

9. Razno 

9.1 Informacija iz skupščine FIDE 

9.2 Izbor za naj šahista in naj šahistko 2020  

9.3 Informacija o izvedbi Višje šahovske šole ŠZS in obštudijske dejavnosti Šah na UL 

9.4 Poročilo o pojavnosti šaha v medijih v letu 2020 

9.5 Izid nove knjige avtorice dr. Jane Krivec 

 

  

Zapisnik 11. redne seje Upravnega odbora ŠZS 



 
 

K 1. točki 
Pregled zapisnika 10. redne in 14. korespondenčne seje UO 
ŠZS 
 

[Zapisnik 10. redne seje UO] 

[Zapisnik 14. korespondenčne seje UO] 

Člani UO so se seznanili s sklepi zadnjih sej, ki so uresničeni oz. so v postopku realizacije.  

Skladno s sklepi 14. korespondenčne seje je v teku postopek nakupa prostorov ŠZS.  

 

K 2. točki 
Poročila z mednarodnih tekmovanj 

 
[Poročilo z mednarodnih tekmovanj v letu 2020] 

Zaradi epidemije covid19 so bila letos odpovedana vsa uradna evropska in svetovna 

prvenstva. V zaostrenih razmerah je ŠZS v letu 2020 financirala in logistično pokrila (prijava, 

namestitve, prevoz, spremstvo – trener, testiranje na covid, potrdila...)  udeležbo na 14 

mednarodnih turnirjih (v živo in na spletu), ki so se jih udeležili šahisti in šahistke (člani, 

mladi). K nastopom je bilo vabljeno večje število izbranih posameznikov  na osnovi 

prioritetnih list selektorjev. Na posameznih turnirjih z mlajšimi udeleženci, je bilo 

organizirano tudi spremstvo trenerja. Skupaj je bilo tako realiziranih 84 nastopov 

posameznikov. Poleg tega je ŠZS sofinancirala naše tekmovalce tudi na več drugih 

mednarodnih turnirjih. 

11R.2.1. sklep: UO je ocenil projekt izvedbe nastopov na mednarodnih tekmovanjih v letu 

2020 v zahtevnih razmerah kot zelo uspešen. 

 

K 3. točki 

Program mladinskih in članskih reprezentanc 2021 

Program mladinskih in članskih reprezentanc je pripravljen s predpostavko, da bodo izvedena 

vsa uradna mednarodna prvenstva, ki so trenutno že najavljena na uradnih koledarjih FIDE in 

ECU. Šahovska Olimpijada je iz leta 2021 prestavljena na leto 2022. 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_10._redne_seje_UO_13uixvf.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_10._redne_seje_UO_13uixvf.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_14._koresponden%C4%8Dne_seje_UO_30._11._2020.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_14._koresponden%C4%8Dne_seje_UO_30._11._2020.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dilo_z_mednarodnih_tekmovanj_2020_QtiiG7q.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dilo_z_mednarodnih_tekmovanj_2020_QtiiG7q.pdf


 
3.1 Program mladinskega šaha 2021  

Predvidena javna sredstva (MIZŠ in FŠO) za program mladinskih reprezentanc znašajo  64.000 

EUR (brez stroškov dela pisarne).  

Dogodki Predvidena 
višina stroškov  
(v EUR) 

Lokacija Specifikacija stroškov 

Evropsko posamično 
mladinsko prvenstvo 

6.000,00 Antalya, Turčija Trener (pot, bivanje PP, honorar), 
sofinanciranje stroškov igralcem po 
prednostni listi 

Evropsko mladinsko 
ekipno prvenstvo 

8.000,00 Thessaloniki, Grčija Ekipa fantov (4 igralci) + 2 ekipi deklet 
(4 igralke) + trener (pot, bivanje PP, 
honorar  za trenerja) 

Evropsko mladinsko 
prvenstvo v pospešenem 
in hitropoteznem šahu 

6.000,00  Novi Sad, Srbija Igralci po prednostni listi  + trener 
(pot, bivanje PP, honorar za trenerja) 

Svetovno posamično 
mladinsko prvenstvo U8, 
U10, U12  2.000,00 

Batumi, Gruzija Trener (pot, bivanje PP, honorar) 

Svetovno posamično 
mladinsko prvenstvo U14, 
U16, U18 4.000,00 

Mamaia, Romunija Trener (pot, bivanje PP, honorar), 
sofinanciranje stroškov igralcem po 
prednostni listi 

Svetovna mladinska 
olimpijada U16 6.000,00 

Nakhchivan, 
Azerbajdžan 

4 igralci + 1 igralka + trener (pot, 
bivanje PP, honorar  za trenerja) 

Svetovno mladinsko 
prvenstvo U20 

4.000,00                 

Še ni v koledarju Trener (pot, bivanje PP, honorar), 
sofinanciranje stroškov igralcem po 
prednostni listi 

Svetovno mladinsko 
prvenstvo v posp. in 
hitropoteznem šahu 7.000,00 

Še ni v koledarju Igralci po prednostni listi  + trener 
(pot, bivanje PP, honorar za trenerja) 

Sofinanciranje 
individualnih programov 

12.000,00 

Uradna EP/SP  
2020, Opni, 
pripravljalni turnirji 

Prednostna lista perspektivnih igralk in 
igralcev  

Prijavnine za EP/SP 

2.000,00 

EP/SP u8-u18 
standardni šah 
 

Prijavnina 100 EUR/posameznika: ml. 
državni prvaki/prvakinje (če niso 
sofinancirani preko indiv. progr.) 

Priprave mladinskih 
reprezentanc 1.000,00 

3 dni  
Ljubljana 

Trener: trenerske tarife oz. v okviru 
trenerskih zaposlitev 

Individualni treningi na 
osnovi prioritet 6.000,00 

Slovenija Trener: trenerske tarife oz. v okviru 
trenerskih zaposlitev 

SKUPAJ 64.000 
  

*PP = polni penzion 

 

11R.3.1. sklep: UO je potrdil okvirni program mladinskih reprezentanc.  

 



 
3.2 Program članskih reprezentanc 2021  

Predvidena javna sredstva (MIZŠ in FŠO) za program članskega šaha znašajo 37.000 EUR od 

tega 24.600 EUR za standardni šah; 12.400 za pospešenih šah (brez stroškov dela pisarne).  

A program  

Dogodki Predvidena 
višina stroškov  
(v EUR) 

Lokacija, termin Specifikacija stroškov 

Evropsko ekipno 
prvenstvo za člane 
in članice 21.600,00 

Slovenija 
11. – 22. 11. 2021 

4 ekipe (2 moški, 2 ženski) + 2 
selektorja (bivanje in prijavnina za 
vse + honorar za selektorja) 

 
 
EP posamično – člani 1.500,00 

Reykjavik (Islandija) Prijavnina + bivanje v uradnem 
hotelu (upravičenca določi ŠZS) 

 
EP posamično – članice 1.500,00 

Mamaia (Romunija) 
 

Prijavnina + bivanje v uradnem 
hotelu (upravičenko določi ŠZS) 

EP pospešeno in 
hitropotezno - člani 

2.200,00 

Katovice (Poljska) 
 

Državni prvak posp./hitrop.: 
+ po prioritetni listi (prijavnina, 
vozovnica in bivanje preko ŠZS) 

EP pospešeno in 
hitropotezno - članice 

2.200,00 

Kijev, Lvov 
(Ukrajina) 

Državna prvakinja posp./hitrop., + 
po prioritetni listi (prijavnina, 
vozovnica in bivanje preko ŠZS) 

Priprave članskih 
reprezentanc 4.000,00 

Ljubno/ Tolmin/ 
Podčetrtek 

4 dni/12 oseb (bivanje, prehrana), 
honorar selektorjev 

Individualni program 

4.000,00 

Pripravljalni turnirji, 
treningi 

Namestitev, prehrana, prevoz na 
pripravljalne turnirje, treningi 
(trenerji morajo biti v razvidu 
strokovnih delavcev) 

Skupaj 37.000,00 
  

 

  B program (v skladu z možnostmi) 

Dogodki Predvidena 
višina stroškov  
(v EUR) 

Lokacija, termin Specifikacija stroškov 

Mitropa pokal 

5.000,00 

Davos (Švica) 
 

Prijavnina, prevoz, bivanje, 
prehrana za 8 igralcev/igralk + 
trener in honorar trenerja 

 Skupaj 5.000,00 
  

 

11R.3.2. sklep: UO je potrdil okvirni program članskih reprezentanc.  

 



 

K 4. točki 

Tekmovalni koledar in program 2021 

[Zapisnik 4. redne seje Tekmovalne komisije z dne 16. 12. 2020] 

Zaradi aktualnega stanja v zvezi s covid-19 ne bo možno izvesti tekmovanj, ki so predvidena 

za januar in februar 2021, zato je nekatera prvenstva potrebno prestaviti. Mladinsko DP se iz 

zimskih počitnic prestavi na prvomajske počitnice, Člansko DP se pa iz prvomajskega termina 

prestavi na mesec julij. Tekmovalna komisija predlaga Upravnemu odboru, da za leto 2021 

potrdi rezervne termine (B) za izvedbo naslednjih tekmovanj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11R.4.1. sklep: UO je potrdil nove termine v tekmovalnem letu 2021 za izvedbo naslednjih 

prvenstev: Člansko DP, DP članic, Absolutno mladinsko DP, Mladinsko DP, Pospešeno 

mladinsko DP, Veteransko DP, Pospešeno in hitropotezno prvenstvo za člane in članice, 

Posamično DP OŠ in SŠ. 

Tekmovalna komisija predlaga UO potrditev izvajalcev in lokacij državnih prvenstev za leto 

2021 kot je navedeno v razpredelnici: [Dopolnjen tekmovalni koledar ŠZS 2021] 

11R.4.2. sklep: UO je sprejel predlagan Tekmovalni koledar za leto 2021 z lokacijami in 

izvajalci državnih prvenstev. 

Dosedanja praksa je bila, da je ŠZS dodelila mladinsko DP klubu, ki je poleg kandidature za 

mladinsko DP oddal tudi za Člansko DP, ki vključuje nagradni sklad. Prav tako se v bodoče 

veže ponudba tako, da tisti organizator, ki bo prevzel ekipno oz. posamično DP osnovnih šol, 

mora prevzeti tudi ekipno oz. posamično DP srednjih šol. 

Št Tekmovanje Termini A Termini B 

1 Člansko DP 24. 4. – 1. 5.  4. – 10. 7. 

2 DP članic 24. 4. – 1. 5.  4. – 10. 7. 

3 Absolutno mladinsko DP 24. 4. – 1. 5.  4. – 10. 7. 

4 Mladinsko DP 13. - 19. 2.  24. – 30. 4. 

5 Pospešeno mladinsko DP 20. 2.  1. 5.  

6 Veteransko DP 24. 4. – 1. 5.  4. – 10. 7. 

7 

Posp. in hitr. prvenstvo 
članov 

5. – 7. 2.  
3. – 5. 9. 

8 

Posp. in hitr. prvenstvo 
članic 

5. – 7. 2. 
3. – 5. 9. 

9 Posamično DP SŠ F/D 19 9. 1.  20. 2.  

10 

Posamično DP OŠ F/D 12, 
F/D 15 

10. 1.  
21. 2.  

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Zapisnik_4._redne_seje_TK_%C5%A0ZS_0wTijOf.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Tekmovalni_koledar_za_leto_2021_16.12.2020_WPBqIyp.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Tekmovalni_koledar_za_leto_2021_16.12.2020_WPBqIyp.pdf


 
11R.4.3. sklep: V prihodnje ponudbe za Mladinsko DP ne bodo sprejete, v kolikor ne bo 

vezana ponudba s Članskim DP, ki vključuje nagradni sklad, skladno s sklepom UO. Posamični 

državni prvenstvi OŠ in SŠ ter ekipni državni prvenstvi OŠ in SŠ morata biti pokriti s strani 

istega organizatorja.  

Nekateri klubi so v letošnjem letu zakupili ekipne tekmovalne licence, a jih zaradi 

odpovedanih ligaških tekmovanj (1., 2. in 3. lige) niso uporabili. 

11R.4.4. sklep: Ekipne tekmovalne licence, ki so bile obračunane v letu 2020, se podaljšajo v 

leto 2021. 

 

K 5. točki 

Cenik ŠZS 2021 
 

[Predlog Cenika ŠZS 2021 -  označenimi spremembami] 

Spremembe v ceniku v primerjavi z letom 2020: 

Pristojbina za obnovitev licence za strokovne delavce v šahu 

- Skladno s posodobljenim pravilnikom o licenciranju strokovnih delavcev v šahu se v 

ceniku navede sprememba, kjer se pristojbina za obnovitev licence strokovnih 

delavcev v višini 30 EUR plača 1 x na 2 leti in ne več vsako leto. Pristojbina mora biti 

poravnana ob prijavi na licenčni seminar, ki ga je za podaljšanje licence potrebno 

opraviti na 2 leti. 

Organizacija tekmovanj 

- V kolikor klub prevzame organizacijo prvenstva, mora prevzeti tudi obvezo izdajanja 

računov prijavljenim, zato se iz cenika umakne postavka o obračunavanju 20% 

vrednosti izdanih računov prijavljenim igralcev, ki bi jih izdajala ŠZS namesto kluba, ki 

je prevzel organizacijo prvenstva.  

11R.5.1. sklep: UO je sprejel posodobljen cenik ŠZS, ki velja od 1.1.2021. 

 

 

 

 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Cenik_%C5%A0ZS_za_leto_2021.pdf


 

K 6. točki 

Evropsko ekipno prvenstvo za člane in članice 2021 

ŠZS je bila pozvana k prestavitvi termina, ki je bil predviden za izvedbo Evropskega ekipnega 

prvenstva (EEP) od 3. do 14. 11. 2021, po tem, ko so v koledar dodali FIDE Grand Swiss, ki 

traja do 5. 11. 2021. Nov termin, ki je usklajen s FIDE in ECU je od 11. do 22. novembra 2021. 

V Termah Olimia imajo ob novem terminu težave z zagotavljanjem dovoljšnjih namestitvenih 

kapacitet, zato smo skušali zbrati še druge ponudbe. Iz Hotelov Bernardin (Sava Turizem) v 

izbranem terminu nimajo proste dvorane. Z ustrezno ponudbo so se odzvali iz Term Čatež. 

11R.6.1. sklep: UO je potrdil nov termin za izvedbo Evropskega ekipnega prvenstva od 11. do 

22. novembra 2021. 

11R.6.2. sklep: UO je potrdil izvedbo Evropskega ekipnega prvenstva 2021 v Termah Čatež. 

11R.6.3. sklep: Člani UO bodo v sodelovanju z generalno sekretarko izvedli postopke za 

pridobivanje financiranja ekipnega in posamičnega EP s strani države in s strani sponzorjev. 

 

 
K 7. točki 
Posodobitev pravilnikov o reprezentanci in imenovanju in 
delu selektorjev 
 
7.1 Posodobitev Pravilnika o reprezentanci  

Dopolnitve Pravilnika o reprezentanci so potrebne zaradi uskladitev s pravili o koriščenju 

javnih sredstev; dodane so tudi natančnejše opredelitve pravic in obveznosti reprezentantov. 

[Predlog dopolnjenega Pravilnika o reprezentanci] 

11R.7.1. sklep: UO je potrdil posodobljen Pravilnik o reprezentanci, čistopis pripravi 

generalna sekretarka. 

7.2 Posodobitev Pravilnika o imenovanju in delu selektorjev državnih reprezentanc       

Pravilnik o imenovanju in delu selektorjev državnih reprezentanc se dopolni s pravicami in 

obveznostmi selektorja z namenom boljše operativnosti.  

[Predlog dopolnjenega Pravilnika o imenovanju in delu selektorjev državnih reprezentanc] 

11R.7.2. sklep: UO je potrdil posodobljen Pravilnik o imenovanju in delu selektorjev državnih 

reprezentanc, čistopis pripravi generalna sekretarka. 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Pravilnik_o_reprezentanci_.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Pravilnik_o_reprezentanci_.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Predlog_dopolnjenega_Pravilnik_o_imenovanju_in_delu_selektorjev_21.12.2020.pdf


 

K 8. točki 

Odločba Disciplinske komisije in pritožba zoper njo 
  

Člani UO so iz odločbe Disciplinske komisije (DK) ugotovili, da so člani DK zaznali kršitev, kar 

izhaja iz naslednjih navedb:  

- »Ker je funkcija predstavnika staršev neobstoječa oz. izmišljena, ne more utemeljiti 

pristojnosti Komisije. Neresnično in zavajajoče izdajanje v medijih za predstavnika 

staršev je vsekakor nespodobno in nevredno odraslega človeka.«  

- »Ni dovolj zaničevalen namen ali povzročena škoda, ampak mora obstajati 

povezanost s storilcem in ŠZS.« 

 

Dejanja Igorja Tisaja trajajo že več mesecev in zajemajo pritiske, prikrite grožnje ter blatenja 

(neresnične in žaljive izjave v medijih) odgovornih posameznikov na ŠZS ter povzročajo 

škodo. 

11R.8.1. sklep: UO ostro obsoja blatenja, pritiske in druge oblike nasilja, ki ga izvajajo 

posamezni člani klubov na odgovorne posameznike na ŠZS (zaposlene in strokovno osebje 

ŠZS) in izraža ničelno toleranco do vsakega nasilja. 

11R.8.2. sklep: Pritožbi Upravnega odbora Šahovske zveze Slovenije, zastopanega po 

generalni sekretarki Nini Rob, se je ugodilo in izpodbijana odločba Disciplinske komisije ŠZS z 

dne 29. 10. 2020 se je razveljavila. 

 

Izvleček iz Odločbe Upravnega odbora z dne 18. 12. 2020: 

 

»Igor Tisaj, ŠD Mengeš Trzin, je odgovoren za prekršek iz šeste alineje 3. odstavka 8. člena 

Disciplinskega pravilnika ŠZS »neprimerno vedenje in ravnanje, ki škoduje ugledu Šahovske 

zveze Slovenije, klubov in njihovih članov (ter vseh ostalih članov Šahovske zveze Slovenije)«, 

storjenim z izjavami medijem (Nova 24Tv, Demokracija in Siol.net) v dneh 14. 7. 2020, 15. 7. 

2020, 20. 7. 2020 in 2. 12. 2020, s katerimi je podajal lažne navedbe o financiranju ŠZS, blatil 

njeno vodstvo in pozival oblast ter politiko k ukinitvi financiranja ŠZS. Zato se mu izrečeta 

disciplinski sankciji:  

• prepoved tekmovanja ali sojenja za obdobje enega leta, in  

• prepoved opravljanja katerekoli funkcije v ŠZS in njenih članih (društva, klubi) za obdobje 

dveh let.« 

 

[Odločba UO z dne 18. 12. 2020_Zadeva Tisaj] 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Odlo%C4%8Dba_UO_z_dne_18.12.2020.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Odlo%C4%8Dba_UO_z_dne_18.12.2020.pdf


 
11R.8.3. sklep: UO poziva Disciplinsko komisijo, da v 60 dneh dopolni Disciplinski pravilnik (in 

ga predloži UO v sprejem) v katerem bo mogoče tovrstna dejanja sankcionirati. Sankcija 

mora veljati za vsakega posameznega člana kluba, ki je vključen v ŠZS. Sankcija v takem 

primeru je lahko tudi izključitev kršitelja iz matičnega kluba, ki je član ŠZS. Če klub takšnega 

ravnanja ne sankcionira, prevzame odgovornost za svojega člana in je sam lahko 

sankcioniran po Disciplinskem pravilniku. 

 

11R.8.4. sklep: UO zadolžuje delovno skupino Jure Škoberne, Božo Štucl, Mirko Bandelj in 

Nina Rob, da pripravi civilno odškodninsko tožbo zoper Tisaja in jo predloži v potrditev UO. 

 

K 9. točki 

Razno 

9.1 Informacija iz spletne skupščine FIDE 

6. decembra je potekalo spletno zasedanje skupščine FIDE, na katerem je bil s strani ŠZS 

prisoten predsednik dr. Milan Brglez. Na seji je bilo sprejetih več pomembnih odločitev, 

povezanih s statutom, finančnimi predpisi in pravili, povezanimi s spletnimi tekmovanji itd. 

11R.9.1. sklep: UO se je seznanil z informacijami iz spletne FIDE skupščine 2020. 

 

9.2 Izbor za naj šahista in naj šahistko 2020  

Strokovni svet je na svoji 2. korespondenčni seji sprejel predlog, da se v letu 2020 izbor za 

naj šahista in naj šahistko ne izvede in sicer zaradi odpovedi vseh uradnih mednarodnih 

prvenstev, otežene okoliščine za nastopanje na turnirjih. 

[Zapisnik 2. korespondenčne seje Strokovnega sveta] 

11R.9.2. sklep: UO je potrdil predlog Strokovnega sveta, da se v letu 2020 izbor za naj šahista 

in naj šahistko ne izvede. Se pa objavijo najboljši dosežki naših tekmovalk in tekmovalcev v 

letu 2020. 

 

9.3 Izvedba 2. letnika Višje šahovske šole z GM Matejem Šebenikom 

ŠZS je organizirala izvedbo 2. letnika Višje šahovske šole, na katero se je prijavilo 10 mladih 

šahistk in šahistov. Program zajema 20 srečanj po 4 šolske ure s pričetkom 10. decembra 

2020. Člani UO so se seznanili tudi z izvajanjem kreditno ovrednotenega obštudijskega 

programa »Šah« na Univerzi  Ljubljani, ki letos poteka preko spleta. 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Zapisnik_2._koresponden%C4%8Dne_seje_Ssveta_10._-_11.12.2020.pdf


 
11R.9.3. sklep: UO se seznanil z izvajanjem programa Višje šahovske šole ŠZS in s potekom 

obštudijskega programa »Šah«, ki je namenjena študentom Univerze v Ljubljani.  

 

9.4 Šah v medijih 

Zastopanost šaha v medijih je na zavidljivi ravni. Redno izhajajo komentarji in prispevki  

uglednih šahistov in šahistk v časniku DELO, Ekipi SN in Slovenskih novicah. V osrednjih 

slovenskih medijih je bilo več odmevnih intervjujev z našimi šahistkami. Šahisti in šahistke so 

sodelovali tudi v posameznih oddajah na RTV Slovenija. ŠZS organizira novinarske 

konference, 4x na leto izhaja revija Šahovska misel, narejene so promocijske brošure ipd. Na 

novem portalu ŠZS se redno objavljajo novice s tekmovanj in druge pomembne informacije 

(v letu 2020 je bilo objavljenih že več kot 200 novic). 

[Poročilo o pojavnosti šaha v medijih v letu 2020] 

11R.9.4. sklep: UO se je seznanil s pojavnostjo šaha v medijih in izreka pohvalo vsem, ki 

prispevajo k večji zastopanosti in prepoznavnosti šaha v medijih. 

 

9.5 Izid nove knjige, avtorice dr. Jane Krivec 

UO se je seznanil z izidom knjige Improve your life by playing a game, kjer avtorica povezuje 

teoretske koncepte s področja psihologije za doseganje uspešnosti s primeri iz šahovske igre.  

[Recenzija_Improve your life by playing a game_SLO] 

[Osnutek knjige Improve your life by playing a game_ANG] 

Ponudba:  

50 kom (10% popusta) – 1.440 EUR 

 

11R.9.5. sklep: ŠZS odkupi 50 knjig avtorice dr. Jane Krivec Improve your life by playing a 

game. 

 

9.6 Poročilo o izvedenem programu usposabljanja strokovnih delavcev v šahu 2019/2020 

Letos smo zaključili s programi usposabljanja za strokovne delavce v šahu 1. stopnje v 

sodelovanju z OKS, ki so bili za udeležence brezplačni. Usposobljen in licenciran kader je 

pogoj za opravljanje trenerskega dela v šahu in za pridobivanje sredstev na lokalni ravni. Vse 

pogoje in obveznosti je opravilo 22 kandidatov, ki so pridobili naziv Strokovni delavec 1 – 

športno treniranje – šah standardni, šah – pospešeni, šah – hitropotezni. Poleg tega sta bila 

izvedena tudi 2 licenčna seminarja za potrjevanje licenc. 

[Poročilo o izvedenem programu usposabljanja] 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dilo_o_%C5%A1ahu_v_medijih_2020.pdf
https://www.sah-zveza.si/objave/novice/2020-12/338/nova-knjiga-improve-your-life-by-playing-a-game
https://www.sah-zveza.si/objave/novice/2020-12/338/nova-knjiga-improve-your-life-by-playing-a-game
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/IMPROVE-YOUR-LIFE-061120-FINAL31903.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/K_to%C4%8Dki_9.5._Poro%C4%8Dilo_o_izvedbi_programa_usposabljanja_-_%C5%A1ah.pdf


 
11R.9.6. sklep: UO je ocenil izvedene programe usposabljanja za strokovne delavce v šahu 

kot zelo uspešne. 

 

Seja je bila zaključena ob 17:00. 

 

Zapisala: 

Nina Rob,  

generalna sekretarka ŠZS 


