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Ljubljana, 22. 09. 2022 

ki je bila v četrtek, 22. 09. 2022 ob 16.00, v Šahovskem domu, Bravničarjeva 13, Ljubljana. 

 

Prisotni: dr. Milan Brglez, Mirko Bandelj, Marko Coklin, Darja Kapš, Luka Lenič, Gojko Musič, 

Adrijan Rožič, Božo Štucl 

Upravičeno odsotni: Dušan Mes, Borut Simonič, dr. Boris Žitnik 

Ostali prisotni: Silva Razlag, Matjaž Mikac, Nina Rob 
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K 1. točki 

Seznanitev z zapisniki zadnjih sej 
 

1.1. Seznanitev z zapisnikom 17. redne in 22. korespondenčne seje UO 

[Zapisnik 17. redne seje UO ŠZS] z dne 24. 6. 2022. 

[Zapisnik 22. korespondenčne seje UO] z dne 30. 8. 2022. 

 

Predlog sklepa 18R.1.: UO se je seznanil z realizacijo sklepov iz 17. redne in 22. korespondenčne 

seje. 

 

K 2. točki 

Odstop predsednika 

Predsednik ŠZS dr. Milan Brglez je naznanil svojo kandidaturo za predsednika Republike 

Slovenije, zaradi česar odstopa z mesta predsednika Šahovske zveze Slovenije. Izrazil je zahvalo 

članom UO, komisijam, predvsem pa vsem klubom in šahistom. 

 

UO se je predsedniku zahvalil za vodenje zveze, za vsa njegova prizadevanja in podporo.  

 

Sklep 18R.2.1.: UO se je seznanil z odstopom dr. Milana Brgleza z mesta predsednika ŠZS. 

Skladno s statutom njegove naloge do konca mandata, marca 2023, prevzame podpredsednica 

UO Darja Kapš.  

 

 

K 3. točki 

Poročilo o nastopih na mednarodnih tekmovanjih 
 

UO se je seznanil s poročili o mednarodnih nastopih naših igralk in igralcev v poletnem obdobju 

(julij – avgust). 

3.1. Šahovska olimpijada (Chennai, 28. 7. - 10. 8. 2022) 

Podana je bila ocena, da nastop ni bil uspešen, člani so osvojili 50. mesto (41. po ratingu)  

Chess-results, članice  pa 35. mesto (26. po ratingu) Chess-results. 50. mesto je daleč najslabša 

uvrstitev moške reprezentance na olimpijadah v samostojni Sloveniji od leta 1992 dalje.   

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_17._redne_seje_UO_TJ8OILJ.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_22._koresponden%C4%8Dne_seje_UO.pdf
https://chess-results.com/tnr653631.aspx?lan=1&zeilen=99999
https://chess-results.com/tnr653632.aspx?lan=1&art=0&flag=30
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[Poročilo o nastopu – OLIMPIJADA ČLANI] 

[Poročilo o nastopu – OLIMPIJADA ČLANICE] 

Sklep 18R.3.1.1.: UO ocenjuje nastopa obeh članskih reprezentanc na Šahovski olimpijadi kot 

neuspešna. V prihodnje bo potrebno sredstva za sofinanciranje individualnih programov vezati 

tudi na uspešnost.  

Sklep 18R.3.1.2.: UO nalaga Strokovnemu svetu da preuči trenutno stanje članskih 

reprezentanc in predlaga ukrepe, kako bi stanje izboljšali. 

 

3.2. Mladinska mednarodna prvenstva (Solun, 12. – 22. 7. 2022) 

3.2.1. Ekipno EP do 18 let (Solun, 12. - 18. 7. 2022).  

Nastopili smo s po dvema ekipama v obeh konkurencah. Naši so igrali v okviru ratinških 

izhodišč, 9. mesto fantje SLO 1 (11. po ratingu), 15. mesto fantje SLO 2 (14. po ratingu), 5. 

mesto dekleta SLO 1 (5. po ratingu) in 10. mesto dekleta SLO 2 (12. po ratingu). Chess-results 

[Poročilo o nastopu – Ekipno mladinsko EP] 

 

3.2.2. Mladinsko EP v pospešenem in hitropoteznem šahu (Solun, 20. – 22. julij 

2022).  

Na pospešenem mladinskem EP so bile osvojene 3 medalje: Anja Beber 1. (D12), 2. Taja Guid 

(D14), 2. Vesna Mihelič (D16) Chess-results;, na hitropoteznem mladinskem EP pa 2 medalji: 3. 

Taja Guid (D14), 3. Pia Marie Ružič (D18) Chess-results. 

[Poročilo o nastopu – Posamično mladinsko EP v pospešenem in hitropoteznem šahu] 

Sklep 18R.3.2.2.: UO izreka pohvale za dosežene rezultate mladih na uradnih mednarodnih 

prvenstvih. 

 

Izpostavljeno je bilo tudi, da smo se na preteklih mladinskih prvenstvih v grškem Solunu  srečali 

z vrsto neprijetnosti. Prišlo je do neprimernega vedenja nekaterih naših igralcev. 

Posamezniki so vršili pritisk na mlajša igralca iz iste delegacije in rušili ekipni duh ter 

sodelovanje. Zaradi neprimernih in nevzdržnih ravnanj teh posameznikov sta se morala 2 igralca 

tudi ob intervenciji njihovih staršev preseliti iz svoje sobe, da bi lahko zaključila prvenstvo. Bilo 

je še več drugih kršitev: neupoštevanje oz. ignoriranje navodil vodje delegacije, kršenje reda in 

miru tudi v poznih urah. 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Olimpijada_2022__%C4%8Dlani.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dilo_iz_olimpiade_2022_Chennai_%C4%8Dlanice.pdf
https://chess-results.com/tnr642108.aspx?lan=1&art=0&fedb=SLO&turdet=YES&flag=30
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Ekipno_ep_Solun_2022_UO.pdf
https://chess-results.com/tnr658127.aspx?lan=1&art=25&fedb=SLO&turdet=YES&flag=30
https://chess-results.com/tnr658877.aspx?lan=1&art=25&fedb=SLO&turdet=NO&flag=30
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Mladinsko_EP_rapid__blitz_Solun_2022_UO.pdf
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Podana je bila ocena, da so posamezniki kršili posamezna določila Kodeksa šahovske etike. Pred 

tekmovanjem so tekmovalci oz. njihovi starši dobili napotke za nastope na tekmovanjih, v 

katerih so pravila šahovske etike in urnik turnirskega režima. Pozvani so bili tudi k 

discipliniranem obnašanju in h korektnim medsebojnim odnosom. 

Šahovska zveza Slovenije si prizadeva obetavnim šahistom zagotavljati materialne pogoje za 

njihovo delo, razvoj in šahovsko udejstvovanje, od njih pa pričakuje korektno obnašanje in 

spoštljiv odnos.  

Sklep 18R.3.2.3.: UO se je seznanil s pripombami na obnašanje posameznikov na mladinskem 

EP v Solunu. 

 

Sklep 18R.2.4.: ŠZS lahko v prihodnje določi, da udeležence, ki niso spoštovali etičnega kodeksa, 

spremlja nekdo od staršev oz. skrbnikov na svoje stroške. Velja za ekipna kot posamezna 

tekmovanja.  

Sklep 18R.2.5.: Iz programa ŠZS bodo financirani tisti mladinci in mladinke, ki spoštujejo kodeks 

šahovske etike. 

 

K 4. točki 

Program mladinskih in članskih reprezentanc 
 

4.1 Evropsko posamično mladinsko prvenstvo, Turčija 5. – 15. 11. 2022 
 

V turški Antalyi bo med 5. in 15. novembrom potekalo Evropsko mladinsko prvenstvo, na 

katerega je prijavljeno 16 naših igralk in igralcev.  

Uradna predstavnika – trenerja na prvenstvu bosta Jadran Hlad in Martin Kodrič. 

Glede na razpoložljiva sredstva se vsem našim igralkam in igralcem pokrije strošek prijavnine 

organizatorju, ki znaša 100 EUR na posameznika in pristojbino ECU v višini 65 EUR 

(uvrščeni/vabljeni igralci) oz. 130 EUR (ostali). 

[Zapisnik 22. korespondenčne seje UO] 

Sklep 18R.4.1.: Vsem našim igralcem, ki bodo nastopili na mladinskem EP v Turčiji 2022 ŠZS 

pokrije prijavnino organizatorju in ECU pristojbino. 

 

 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_22._koresponden%C4%8Dne_seje_UO.pdf
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4.2 Svetovno posamično prvenstvo do 20 let, Italija  
 

Svetovno mladinsko prvenstvo do 20 let bo potekalo oktobra na Sardiniji. Udeležila se ga bosta 

prvouvrščena iz DP do 20 let Zala Urh in drugouvrščeni Nik Javornik (po odpovedi 

prvouvrščenega). Upravičena sta do brezplačnega bivanja s strani organizatorja – vsaka država 

ima 2 takšnim mesti. Preostali stroški nastopa so prijavnina organizatorju, prijavnina FIDE in 

letalska vozovnica. 

Uradni predstavnik – trener na SP bo Matjaž Mikac. 

[Razpis SP U20] 

Sklep 18R.4.2.: Našim igralcem, ki bodo nastopili na SP U20 v Italiji, ŠZS pokrije prijavnino 

organizatorju, FIDE pristojbino in letalsko vozovnico. 

 

4.3 EP pospešeno in hitropotezno, Katovice 

 
Od 15. do 18. decembra, bo v poljskih Katovicah potekalo EP v pospešenem in hitropoteznem 

šahu. K nastopu se povabi članske reprezentante, najboljše iz letošnjega državnega prvenstva v 

hitrih disciplinah in dodatne udeležence na predlog selektorjev. 

 

Reprezentanca: Matej Šebenik, Jan Šubelj, Jure Borišek, Boris Markoja, Vid Dobrovoljc 

Na predlog selektorja: Luka Lenič, Jure Škoberne 

Upravičen kot zmagovalec DP pospešeno: Peter Kokol 

 

EP pospešenega in hitropoteznega za ženske ne bo, bo pa v sklopu članskega EP poseben 

nagradni sklad za kategorijo članic. 

 

Reprezentanca: Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic, Monika Rozman 

Na predlog selektorja: Barbara Skuhala, Nadiia Shpanko 

 

 

Sklep 18R.4.3.: UO je potrdil seznam igralcev za financiranje nastopa na EP. Seznam se lahko 

dopolni v skladu z možnostmi, ko bo objavljen razpis. 

 

 

 

 

 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Regulation_WJCC_2022.pdf
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4.4 Dopis 3 reprezentantov 
 

Boris Markoja, Vid Dobrovoljc in Jan Šubelj so se obrnili na UO s pismom, ker naj bi bili izključeni 

iz sofinanciranja njihovih individualnih programov (nov Pravilnik o reprezentanci določa 

financiranje za šahistke in šahistke z naslovom GM oz. wGM). V letu 2022 so bili financirani 

njihovi individualni programi s plačilom stroškov na posamičnem EP v Čatežu, kateri presegajo 

znesek, do katerega bi bili sicer upravičeni po starem pravilniku.  

ŠZS veliko vlaga v razvoj vrhunskega šaha, v letih 2021 in 2022 smo organizirali dve evropski 

prvenstvi. ŠZS je letos financirala program nastopov kar 10 igralkam in igralcem nastop na 

posamičnem EP, v preteklem letu pa 4 ekipam (10 igralcem in 10 igralkam).  

Na enak način smo v preteklih letih financirali individualni program ostalim reprezentantom 

(kritje stroškov na mednarodnih turnirjih).  

Sprememba pravilnika je odraz sprememb (v preteklosti je nastopala v reprezentanci večina z 

najvišjim šahovskim naslovom, kar je bil nek standard v slovenskem šahu). Tudi rezultati v 

preteklosti so bili boljši, javna sredstva za programe članskih reprezentanc so vezana na 

uspešnost.  

Sprememba v pravilniku ne pomeni, da se odreka podpora reprezentantom brez naziva GM oz. 

wGM. Če si sofinanciranja programa za vse reprezentante v celoti ne bi mogli privoščiti, bodo 

prednostno financirani programi velemojstrov in velemojstric.  

[Pismo 3 reprezentantov] 

 

Sklep 18R.4.4.: Pobudnike pisma se povabi na sejo Strokovnega sveta v širši sestavi, kjer se 

opravi razprava. 

 

K 5. točki 

Šolski šah 
 

FIDE se je na ŠZS obrnila s pozivom k oddaji projekta na področju šaha v izobraževanju. 

Potencialni sponzor bo podprl 4 evropske države v okvirni višini sredstev 10.000 EUR na letni 

ravni za obdobje 3 let. 

[Projekt]  

 

Ne glede na uspešnost na zgornjem projektu smo že pričeli s krepitvijo šolskega šaha. Ob 

ugotovitvi, da je ključna ovira pri izvedbi šaha na šolah pomanjkanje ustreznega kadra, smo 

pričeli s programom usposabljanja pedagogov, ki so zaposleni na šolah, da se priučijo učenja 

šaha za najmlajše.  

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Dopis-%C5%A0ZS-avgust-2022.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Kids_chess_project_Slovenia.pdf
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[Vabilo na seminar] 

Sklep 18R.5.1.: Na ministrstvu za šolstvo se poskusi pridobiti podporo za izvedbo projekta. 

Zaradi pomanjkanja šahovskih šol za najmlajše v Ljubljani, kjer je največji bazen otrok, bo letos 

ŠZS izvedla program (Šahovska šola Šahozaver) za otroke od 6 do 11 leta starosti, ki bo potekal 

na tedenski ravni, ob četrtkih od 17.00 do 18.30 na ŠZS. 

[Razpis Šahovske šole Šahozaver] 

 

K 6. točki  

Program usposabljanja strokovnih delavcev v šahu 

ŠZS bo izvedla program usposabljanja za strokovno delo v športu - šahu. Program na 1. stopnji 
obsega 80 ur, od česar bo ŠZS izvajala program posebnih vsebin, ki obsega 58 ur (udeleženci 
obvezni del opravijo na Fakulteti za šport). 
 
Cena programa posebnih vsebin znaša 200 EUR (za vsakega nadaljnjega člana iz istega kluba se 
obračuna 50% popust). Program bo potekal kombinirano, v živo in po spletu, septembra in 
oktobra 2022. 
 
Usposobljenost je obvezna za vse, ki izvajajo šahovske treninge. Skladno z Zakonom o športu 
ima pravico do dela v športu izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno izobražen ali 
strokovno usposobljen ter vpisan v Razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v 
športu. Eden izmed pogojev za prijavo kluba na razpis za sofinanciranje programov v matični 
občini je, da imajo usposobljen strokovni kader (vsaj eno osebo). 
 
ŠZS je doslej te programe izvajala preko projekta EU skupaj z OKS-ZŠZ. Ker se je ta program 
iztekel, precej naših klubov pa nima usposobljenega kadra, je potrebno program izvesti 
popolnoma samostojno, zato je potrebno postaviti tudi urne postavke za predavatelje. 
 
Sklep R18.6.1.: ŠZS izvede program usposabljanja za strokovne delavce v šahu od septembra do 
novembra 2022. Cena programa znaša 200 EUR. Če se iz enega kluba prijavi več slušateljev se za 
vsakega naslednjega obračuna cena s 50% popustom. 
 
 
Sklep R18.6.2.: Urna postavka za predavatelje in izvajalce licenčni seminarjev za strokovne 
delavce v šahu znaša 30 EUR (bruto).  

 
 

 

 

https://www.sah-zveza.si/objave/novice/2022-9/799/vabilo-na-seminar-z-nazivom-kako-uciti-sah-v-solah
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/%C5%A0ahozaver_vabilo.pdf
https://www.sah-zveza.si/objave/novice/2021-1/376/vpis-v-razvid-strokovno-usposobljenih-delavcev-v-sportu
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K 7. točki 

Razno 
7.1.     Posodobitev pravilnika o kategorijah 

Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravno vprašanja je na svoji seji izpostavila 

problematiko slovenskih kategorij, ki so po pravilniku vezani na nacionalnih rating, ki ga od leta 

2019 ne obračunavamo več. 

Sklep 18R.7.1.: UO nalaga Komisiji za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja, 

da pripravi predlog posodobljenega pravilnika o slovenskih kategorijah na podlagi FIDE ratinga. 

[Pravilnik] 

7.2. Prošnja ŠK Nova Gorica za podporo HIT Open Nova Gorica    

 
[Prošnja – ŠK Nova Gorica] 

 

ŠZS podpira izvedbo ŠK Nova Gorica, člani ŠZS so se udeležili novinarske konference pred 

turnirjem HIT open, več let in tudi letos je brezplačno izposodila elektronsko in drugo šahovsko 

opremo ter pripomočke, pomagala s pridobitvijo druge opreme (npr. detektorskih vrat). 

 

Sklep 18R.7.2.: UO izreka pohvale za vztrajnost in entuziazem ob izvedbi 27. tradicionalnega 

mednarodnega turnirja HIT Open. 

 

7.3. Informacija o nastopu slovenskih zapornikov na medcelinskem tekmovanju v 

okviru projekta »Chess for freedom« 

Eden izmed projektov FIDE je vzpodbujanje šaha v zaporih, kot uporabno dejavnost za razvoj 

osebnosti, samouresničevanja in drugih vrednot, ki so bistveni predpogoj, da lahko zaporniki 

gradijo svojo prihodnost po osvoboditvi. V projekt se je vključila tudi Slovenija in bo v oktobru 

2022 sodelovala na 2. medcelinskem ekipnem prvenstvu zapornikov v šahu. Prvenstvo bo 

potekalo preko spleta 13. in 14. oktobra.  

[Chess for freeedom] 

 

7.4.  Informacija s seje TK ŠZS 

Nekateri predstavniki organov ŠZS so bili deležni verbalnega napada in groženj s strani 

posameznika, ki sicer ni član nobenega kluba, je pa starš ene od šahistk. Tekmovalna komisija je 

zadevo zabeležila v svojem zapisniku in predlagala prijavo Disciplinski komisiji.   

[Zapisnik 14. korespondenčne seje TK ŠZS.pdf] 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Pravilnik_o_kategorijah_%C5%A0ZS.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Hit2022-%C5%A0ZS.pdf
https://chessforfreedom.fide.com/
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_14._koresponden%C4%8Dne_seje_TK_%C5%A0ZS_aBKDODs.pdf
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Sklep 18R.7.4.: UO poziva vse, ki so kakorkoli vključeni v šahovske aktivnosti, da se vedejo 

dostojno in spoštljivo in s tem predstavljajo šah v najboljši možni luči. 

 

7.5. Javni poziv za predlog člana Sveta Fundacije za šport 
 
Strokovni svet RS za šport je objavil javni poziv k predlaganju kandidatov za predloge članov 
Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za mandat 2022-2027. 
 
Sklep 18R.7.5.: UO kot kandidatko za članico Sveta Fundacije za šport predlaga Silvo Razlag, 

predsednico Nadzornega odbora ŠZS. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17:00. 

Zapisala Nina Rob, generalna sekretarka 


