
 

Datum 19.06.2019 

 

ki je bila v sredo, 19.6.2019, ob 16.30 v prostorih Šahovske zveze Slovenije, 
Bravničarjeva 13, Ljubljana. 

 
 
Prisotna: Simona Novak, Samo Rožič 
Opravičeno odsoten: Boris Perkovič 
Ostali: Nina Rob 
 
 
 
Sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Določitev smernic delovanja Komisije 
2. Obravnava primera: Zahtevek za odškodnino v primeru prestopa iz ŠD Gornja Radgona v 

ŠD Radenska – Pomgrad 
3. Priprava predloga usklajenih aktov (skladno s sklepom 1R.2.1. iz 1. redne seje UO) 
4. Obravnava predloga g. Tratarja (skladno s sklepom 1R.7.7.1.  iz 1. redne seje  UO) 
5. Razno 

 
 
 
 
  

Zapisnik 1. redne seje Komisije za registracijo, kategorizacijo in 
statutarno-pravna vprašanja, 
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K 1. točki 
Določitev smernic delovanja Komisije 
 
Predsednica je uvodoma predlagala, da se komisija sestane 3-4 x na leto in da se vsebine 
obravnavajo na rednih sejah, če je to le možno. Komisija si je zadala cilj, da bo poleg tekočih 
vsebin postopoma pomagala pri usklajevanju pravilnikov ŠZS, to področje bo prevzel Samo 
Rožič. Boris Perkovič bo tudi v prihodnje pokrival področje kategorizacije. Predsednica je 
izpostavila, da je pomembno, da komisija deluje enotno in da se o vseh vsebinah uskladijo vsi 
člani komisije. 
 
 
K 2. točki 
Obravnava primera: Zahtevek za odškodnino v primeru prestopa iz ŠD Gornja Radgona v 
ŠD Radenska – Pomgrad 
 
Predsednica je predlagala, da se kluba ŠD Gornja Radgona in ŠD Radenska – Pomgrad 
skušata sama dogovoriti glede odškodnine. Ob tem pa naj igralce ne ovirajo pri 
napredovanju in naj upoštevajo njihove želje glede tega v katerem klubu želijo biti 
člani. Komisija se je strinjala, da pravilnik o odškodninah določa najvišje možne 
odškodnine za mlade igralce in višina zahtevane odškodnine s strani ŠD Gornja 
Radgona ni primerna. 
 
1. sklep: Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja poziva 
kluba ŠD Gornja Radgona in ŠD Radenska – Pomgrad, da se med seboj dogovorita o 
odškodnini za prestop mladih igralcev. 
 
K 3. točki 
Priprava predloga usklajenih aktov (skladno s sklepom 1R.2.1. iz 1. redne seje UO) 
 
Člani komisije so v sodelovanju s sekretarko pregledali predlog sprememb pravilnikov 
ŠZS, ki ga je pripravila Komisija za uskladitev pravilnikov in ga dopolnili. Predlagali so, 
da se priročnik razdeli po posameznih segmentih na način, da bo vsak pravilnik v 
samostojnem dokumentu, saj je aktualni dokument »Šahovska pravila in pravilniki« 
zaradi svoje obsežnosti nepregleden. 
 
Predsednica je predlagala, da bi za posamezna področja pravilnikov zadolžili različne 
osebe. Prav tako je predlagala, da bi ŠZS naredila seminar oz. izobraževanje za uporabo 
računalnika oz. portala ŠZS za starejše. 
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2. sklep: Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja 
predlaga Upravnemu odboru sprejem dopolnjenih pravilnikov, ki so priloga temu 
zapisniku. 
 
K 4. točki 
Obravnava predloga g. Tratarja (skladno s sklepom 1R.7.7.1.  iz 1. redne seje  UO) 
 

Člani komisije so obravnavali predlog g. Tratarja, ki predlaga spremembe statuta glede 
postopka kandidature za predsednika ŠZS. Iz dopisa člani niso razbrali konkretnega 
predloga. 
 
3. sklep: Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja poziva 
g. Tratarja, da dopis dopolni oziroma ga konkretizira tako, da bo iz njega jasno razviden 
predlog spremembe.   
 

K 5. točki 
Razno 
 

K točki »razno« ni bilo dodatnih vsebin.  

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

Zapisala: Nina Rob, sekretarka ŠZS 

 


