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K 1. točki 
Konstituiranje Upravnega odbora, imenovanje članov stalnih 
organov Upravnega odbora in selektorjev reprezentanc 

 
Na podlagi predstavitve članov UO je bil sprejet naslednje: 
 
1R.1.1. sklep: UO je imenoval Dušana Mesa in Darjo Kapš za podpredsednika UO, slednjo za 
prvo podpredsednico. 

 
1R.1.2. sklep:  UO je imenoval naslednje člane stalnih organov UO za mandatno obdobje 2019 – 2023 

(stalni organi UO ŠZS se lahko po potrebi dopolnijo): 

 

STROKOVNI SVET 

 Matjaž Mikac, predsednik (Celjski ŠK) 

 Matej Šebenik (ŠK Ljubljana) 

 Aljoša Grosar (ŠK Nova Gorica) 

 Adrian Mihalčišin (ŽŠK Maribor) 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA: 

 Jože Zorko, predsednik (Celjski ŠK) 

 Janko Narat (ŠD Radenska - Pomgrad) 

 Jadran Hlad (ŠK Postojna) 

 

KOMISIJA ZA REGISTRACIJO, KATEGORIZACIJO IN STATUTARNO PRAVNA VPRAŠANJA 

 Franc Poglajen, predsednik (ŠK Komenda) 

 Boris Perkovič (ŠD Fram) 

 Samo Rožič (ŠK Ig) 

 

ODBOR SODNIKOV 

 Bojan Arzenšek, predsednik (ŠS TZ Prevodi Dvojka) 

 Boris Žlender (ŠD Ptuj) 

 Marjan Drobne (ŠD Piran) 
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KOMISIJA ZA OSNOVNOŠOLSKI IN MLADINSKI ŠAH 

 Robert Kodrič, predsednik (ŠK Trebnje BMP) 

 Anton Praznik (ŠD Vrhnika) 

 Robert Urh (ŠK Stari Mayr Kranj) 

 Mira Ambruš (ŠD Rokada Lendava) 

 Viktor Jemec (ŠD Domžale Tajfun) 

 

KOMISIJA ZA PROMOCIJO: 

 Darja Kapš, predsednica (ŠK Ljubljana) 

 Jože Skok (ŠD Domžale) 

 Matjaž Mazzini (ŠD Izola) 

 Barbara Jakše Jeršič 

 

1R.1.3. sklep:  UO je imenoval selektorje reprezentanc: 

Selektor članske reprezentance – Matjaž Mikac, mednarodni mojster, FIDE trener, trener-

mentor; 

Selektor ženske članske reprezentance – Aljoša Grosar, mednarodni mojster, FIDE trener, 

prof. šp. vzg.; 

Selektor mladinskih reprezentanc – Matej Šebenik, velemojster, FIDE trener, trener-mentor. 

K 2. točki 
Obravnava sklepov in pobud iz občnega zbora 
 
UO se je seznanil s sklepi, ki jih je naložil Občni zbor Upravnemu odboru v izvršitev. 
 
44.7.1. sklep 
OZ:  

Vsi pravilniki in drugi splošni akti ŠZS, ki jih je sprejel Občni zbor se naprej uporabljajo 
kot akti Upravnega odbora ŠZS (razen Statuta ŠZS, Načrta in programa ŠZS, Finančnega 
načrta ŠZS ter Poslovnika Občnega zbora).  
Upravni odbor naj v roku 60 dni izvrši uskladitev med različnimi akti ter objavi čistopise 
le-teh.  

 
1R.2.1. sklep:  UO na podlagi 44.7.1. sklepa občnega zbora zadolži Komisijo za registracijo, 
kategorizacijo in statutarno pravna vprašanja, da v sodelovanju z Mirkom Bandljem in 
sekretarko pripravi predlog usklajenih aktov. 
 
 

44.7.2. 
sklep OZ:  

Občni zbor nalaga Upravnemu odboru, da ustanovi delovno telo, ki bo pred 
kakršnokoli spremembo, kakršnegakoli akta ŠZS obravnavalo spremembe in se 
glede teh opredelilo. 
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Na seji se je odprlo vprašanje operativnosti sprejemanja aktov in v zvezi s tem širine 
pristojnosti novo nastalega delovnega telesa. Člani UO menijo, da naj delovno telo pokriva 
predvsem tekmovalno področje glede na njegovo sestavo (predsedniki liga odborov, 
predsednika Tekmovalne komisije in Strokovnega sveta). 
 
1R.2.2. sklep:  UO je ustanovil začasno delovno telo za pregled aktov za področje tekmovalnega 
sistema. Naziv delovnega telesa je »Komisija za pregled aktov«, ki pregleda predlog usklajenih aktov, 
preden gre ta v potrditev na UO. Člani komisije so predsedniki liga odborov, predsednik Tekmovalne 
komisije in predsednik Strokovnega sveta. Komisija za pregled aktov mora pregledati pravilnike 
najkasneje 30 dni po pozivu. S strani UO je za to komisijo zadolžen Adrijan Rožič. Komisija je 
ustanovljena za obdobje enega leta. 
 

44.9.2. 
sklep OZ:  

Občni zbor nalaga Upravnemu odboru, da pripravi vse podlage in sprejme 
ustrezne odločitve, da se po 30.6.2019 pa do 31.12.2019 slovenski rating več ne 
obračunava.  
Na podlagi ocene uresničevanja sklepa iz prejšnjega odstavka, Upravni odbor 
izvede popolno ukinitev slovenskega ratinga z 31.12.2019. 

 
 
Slovenski rating se v obdobju med 30.6.2019 in 31.12.2019 ne bo obračunaval, zato UO pričakuje, da 
klubi prijavljajo turnirje za FIDE rating. Ob tem je bil dan predlog, da se znižajo stroški obračuna FIDE 
ratinga. 
 
1R.2.3. sklep:  UO znižuje  ceno za obračun FIDE ratinga iz 10 EUR na 5 EUR. Nova cena velja za turnirje, 
ki bodo od 1. maja 2019 naprej. Po 30.6.2019 pa do 31.12.2019 se slovenski rating ne bo obračunaval. 
 
V kolikor bo prišlo do končne realizacije ukinitve slovenskega ratinga, bo potrebno najti način za 
racionalizacijo dela, ki ga zajema obračunavanje FIDE ratinga. UO poziva Odbor sodnikov, da pripravijo 
navodila za razvrščanje igralcev na turnirjih in druga potrebna določila glede na to, da se slovenski 
rating ne bo več obračunaval.  
 

K 3. točki 
Sodelovanje s klubi 
 
Na podlagi pobud občnega zbora in komunikacije s klubi pred občnim zborom UO predlaga: 
 

1. Širitev »dobre prakse« med klubi (delo z mladimi, črpanje sredstev lokalnih 

skupnosti, krožki na osnovnih šolah,…) 

Klube je potrebno osveščati, da potrebujejo mlade tudi iz vidika financiranja klubov iz 
lokalnih skupnosti. Način pridobivanja mladih je predvsem lansiranje šaha na osnovne šole in 
sicer preko klubov oz. mentorjev, ki morajo izvajati krožke na OŠ. 
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1R.3.1. sklep:  UO nalaga Komisiji za osnovnošolski in mladinski šah, da pripravi podlage in 
predlog realizacije širitve dobre prakse med klubi ter druge predloge za krepitev 
osnovnošolskega šaha, najkasneje do 15. junija 2019. S strani UO sta za to področje 
zadolžena Darja Kapš in Božo Štucl. 
 
 

2. Komunikacija UO s klubi 

Božo Štucl je predlagal, da se klubom pošlje anketa, v katerem bi klubi podali informacije 
kako funkcionirajo, s kakšnimi težavami se ubadajo ipd. Iz prejetih odzivov bo ŠZS lahko 
ugotovila dejansko stanje v klubih in skušala najti način za izboljšanje. Darja Kapš je 
predlagala, da bi člani UO, ki so predstavniki klubov skozi ta vprašanja preverili stanje in 
pripravili podatke iz matičnih klubov.  
 
1R.3.2.1. sklep: Sekretarka v sodelovanju s člani UO (Marko Coklin, Darja Kapš, Adrijan Rožič, 
Jure Škoberne, Božo Štucl) pripravi podlage za ugotavljanje stanja, izhodišča in strateški načrt 
za medsebojno sodelovanje med klubi in vodstvom Zveze, do naslednje seje UO. 
 

Člani UO so se strinjali, da se pridobi informacije o delovanju klubov iz katerih bo ŠZS 

pridobila širšo sliko stanja po klubih. 

1R.3.2.2. sklep: UO je naložil sekretarki, da do naslednje seje pripravi predlog terminov 

sestankov po posameznih regijah, ki se ga bodo udeležili vsaj 4 klubi iz regije in vodstvo 

Zveze ter bodo obravnavali aktualno problematiko klubov. Prav tako naj pripravi predlog 

ankete preko katere bo ŠZS pridobila informacije o stanju v klubih. 

3. Znižanje stroškov za klube (prestopi in včlanitev v klub, taksa za organizacijo odhodov 

na mednarodna tekmovanja za spremljevalce in dodatne igralce…) 

Adrijan Rožič je predlagal, da se pripravi model za »pavšalno« plačevanje Zvezi, glede na 

položaj kluba (raven lige v kateri nastopa; število članov v klubu; število tekmovalnih licenc 

na klub ipd.). Prav tako je predlagal, da klubi v slabem finančnem stanju dobijo možnost 

posebnega popusta. 

1R.3.3.1. sklep:  UO nalaga Adrijanu Rožiču, da v sodelovanju s sekretarko pripravi predlog 

možnega zaračunavanja storitev in pristojbin klubov do ŠZS, do naslednje seje UO.  

1R.3.3.2. sklep:  UO za leto 2019 ukinja takso za organizacijo odhodov na mednarodna 

tekmovanja za spremljevalce in dodatne igralce.  

Darja Kapš je ob sprejemu zgornjega sklepa izpostavila, da se je seznanila z obsegom dela, ki 

ga zajema organizacija odhodov na mednarodna prvenstva in predlagala, da se najde način, 

da bi se ta obseg racionaliziral. UO se je strinjal, da se do naslednje seje pripravi predlog 

racionalizacije. 
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K 4. točki 
Mitropa pokal 2019 
 
Letošnji Mitropa pokal bo potekal od 26.5. do 4.6. v Radencih. Člani UO si želijo, da nastopita 
čim boljši ekipi in iz tega razloga predlagajo finančne nagrade, v kolikor se uvrstijo na katero 
izmed prvih treh mest. 
 
1R.4.1. sklep: Slovenskim ekipam se podeli nagrada, v kolikor katera od njih osvoji 1., 2. ali 3. 
mesto na Mitropa pokalu 2019. Višina nagrad bo določena do naslednje seje UO. 
 
1R.4.2. sklep: UO se je seznanil s finančnimi okvirji Mitropa pokala.  
 

K 5. točki 
Predlogi Strokovnega sveta 
 
UO se je seznanil s problematiko izvajanja programov usposabljanja in skupinskih 
izobraževanj zaradi zasedenosti terminov s tekmovanji. 

 
1R.5.1. sklep: UO nalaga predsedniku Strokovnega sveta, da v sodelovanju s Tekmovalno 
komisijo pripravi termine za izvajanje programov usposabljanja strokovnih delavcev v šahu v 
letu 2019 in 2020 ter skupinskih izobraževanj za izbrane mladinske selekcije za leto 2020.  
 
 
1R.5.2. sklep: UO odobri financiranje FIDE trenerskih licenc za selektorje članske, ženske in 
mladinske reprezentance v skupni vrednosti 360 €. 
 

K 6. točki 
Predlog Odbora sodnikov 
 
UO se je seznanil s predlogi Odbora sodnikov.  
Odbor sodnikov predlaga hitrejše napredovanje v nazivih za mlade sodnike. 
 
1R.6.1. sklep:  UO je sprejel predlog dopolnitev 13. in 14. člena Pravilnika o šahovskih 
sodnikih samo v določilih glede skrajšanja staža potrebnega za pridobitev višjega naziva: iz 3 
let na 2 leti (13. člen) in iz 4 let na 2 leti (14. člen). Ostala določila ostajajo nespremenjena. 



 

 
6 

 

 

Na podlagi predloga Odbora sodnikov glede spremembe 18. člena Pravilnika o šahovskih 
sodnikih, ki se nanaša na dolžino veljavnosti sodniške licence, Upravni odbor sprejme 
naslednji sklep: 
 
1R.6.2. sklep: Sodniška licenca, ki je pridobljena oz. potrjena v tekočem letu velja do 31.12. 
naslednjega leta. Potrdi se predlog za ukinitev »neenake« obravnave sodnikov, ki so starejši 
od 60 let v zvezi z obnavljanjem sodniških licenc.  
 
UO ugotavlja, da Pravilnik o šahovskih sodnikih neusklajen z določili Statuta ŠZS. Komisije in 
odbori nimajo izvršilnih pristojnosti, temveč lahko podajo predloge za UO. 
 

1R.6.3. sklep: UO je sprejel spremembe Pravilnika o šahovskih sodnikih, člen 11, alineje 6, 7, 
8, 10, ki govorijo o nalogah Odbora sodnikov: 

- določa lahko predlaga glavne sodnike za državne in mednarodne turnirje v 

Sloveniji, srečanja državnih reprezentanc, pa tudi predlaga sodnike, 

kadar se pokaže potreba, sodnike za tekmovanja FIDE doma in v tujini, 

- daje soglasje k imenovanju sodnikov za vsa tekmovanja, ki se ratingirajo 
na FIDE, 

- sprejema predlaga pravilnik o sodniških taksah in drugih prispevkih v 
zvezi z izvrševanjem sodniških dolžnosti, kakor tudi druge normativne 
akte, 

- določi predlaga višino letne članarine 

 
 
1R.6.4. sklep: Odbor sodnikov v sodelovanju s predsednikoma Strokovnega sveta in 
Tekmovalne komisije ter članom UO Adrijanom Rožičem in sekretarko pripravi predlog 
honorarjev za sodnike po posameznih kategorijah tekmovanja. 
 

 
K 7. točki 
Razno 

 

7.1  Stroški delovanja organov ŠZS 
Sejnine 

 

1R.7.1.1. sklep:  Sejnine za Nadzorni odbor, Disciplinsko komisijo in stalne organe UO 

- 30,00 EUR bruto za člane 

- 40,00 EUR bruto za predsednika. 
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Sejnina se izplača po vsaki seji na podlagi zapisnika in izpolnjenega obrazca. Za seje organov 

in delovnih teles, razen Nadzornega odbora in Disciplinske komisije, se sejnina izplača le, če 

so predhodno najavljene sekretarki ŠZS. 

 

Potni stroški  

 
1R.7.1.2. sklep: Povračilo potnih stroškov se določi v višini 0,22 EUR za kilometer. 

Potni stroški iz prejšnje točke se povrnejo vsem članom organov in delovnih teles ter 

zaposlenim ŠZS za službene poti na seje organov in delovnih teles ter na prireditve ŠZS ali v 

svojstvu predstavnika ŠZS. Potni stroški se povrnejo za razdalje nad 15 km od kraja bivanja 

oziroma službe. 

 

7.2   Pritožba glede uvrščanja na DP za članice 
 
UO se je seznanil s problematiko glede spremembe pogojev uvrščanja na Državno prvenstvo članic. 
Člani UO so se strinjali, da do tega ne sme prihajati in pozvali Tekmovalno komisijo, da v prihodnje 
navede jasna določila v Tekmovalni program.  
Na podlagi širše razprave je prevladalo mnenje, da se s prihodnjim letom Državno prvenstvo za članice 
odpre. 
 
1R.7.2.1. sklep: UO poziva Tekmovalno komisijo, da v Tekmovalnemu programu v prihodnje navede, 
da se bo Državno prvenstvo za članice igralo po odprtem sistemu. 
 
UO je razpravljal tudi o delovanju Tekmovalne komisije, predvsem o vsebini in količini dela predsednika 
komisije in sprejela naslednje: 
 
1R.7.2.2. sklep: Predsednik Tekmovalne komisije za svoje delo prejme honorar 50 EUR / mesec (bruto). 
 
 

7.3   Predstavnik ŠZS na OKS 
 
UO se je seznanil, da vsaka nacionalna panožna športna zveza imenuje kandidata za člana 
skupščine OKS-ZŠZ, kot predstavnika športne zveze. Predstavnik zastopa Zvezo v mandatu, ki 
se izteče leta 2022.    
 
1R.7.3. sklep: Upravni odbor ŠZS imenuje dr. Milana Brgleza za člana skupščine Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 
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7.4   Delegat ŠZS na FIDE 
 
UO se je seznanil, daj potrebno določiti novega delegata, ki zastopa državo v FIDE (svetovna 
šahovska zveza). 
  
1R.7.4. sklep: UO imenuje dr. Milana Brgleza za delegata FIDE. 

 
7.5  Opredelitev sodelovanja ŠZS z EŠA glede izvedbe evropskih 

tekmovanj 2020/21 
 
UO se je seznanil s predlogom o možnem sodelovanju med ŠZS in organizatorjem EP 
2020/2021. 
 
Ob prijavi na ECU je za organizacijo EP 2020/2021 kandidiral ŽŠK Maribor. Ker se je 
organizacija domnevno prenesla na EŠA, je potrebno najprej ugotoviti razmerje med obema. 
 
1R.7.5.1. sklep: Med ŠZS in organizatorjem EP 2020/2021 se pripravi predlog pogodbe o 
sodelovanju pri izvedbi EP 2020/2021. 
 
ŠZS lahko sodeluje pri izvedbi EP 2020/2021 z naslednjim: 

- Podpora domačim igralkam in igralcem k udeležbi posamičnega EP 2020; 
- Zagotovitev 2 domačih ekip pri članih in 2 pri članicah za EP 2021; 
- Prijava na razpise FŠO in MIZŠ (Letni program športa) za organizacijo mednarodnih 

tekmovanj; 
- Promocija EP 2020/21 na spletnih kanalih ŠZS; 
- Izposoja šahovske opreme; 
- Pomoč pri organizaciji srečanj z mediji v Šahovskemu domu; 
- Sodelovanje pri pridobivanju novih sponzorjev za EP 2020/2021, pri čemer se 

sredstva delijo 70% - 30% v korist ŠZS. 
 
EŠA predlaga, da se ŠZS s svojimi člani vključi v odbore prvenstev EP 2020/2021. 

 
1R.7.5.2. sklep: UO je predlagal dr. Milana Brgleza za predsednika ali člana (po dogovoru) 
Častnega odbora Evropskega članskega prvenstva 2020.  
 
1R.7.5.3. sklep: UO je zadolžil Mirka Bandlja, da skupaj s sekretarko pregledata podlage za 
izvedbo EP 2020/2021 in pripravita pogodbo o ureditvi medsebojnih odnosov organizatorja 
EP 2020/2021 in ŠZS. 
 
EŠA je predlagala organizacijo DP za člane na Bledu v letih 2020 – 2024. 
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1R.7.5.4. sklep: UO je zadolžil Tekmovalno komisijo in Komisijo za pregled aktov, da preučita 
predlog EŠA za organizacijo DP za člane 2020 - 2024 na Bledu. 
 
 

7.6 Financiranje iz javnih sredstev 
 

1R.7.6.1. sklep: UO se je seznanil, da bo ŠZS s 1.1.2020 pridobila možnost za financiranje 
novega trenerja iz projekta Razvoj kadrov v športu, ki poteka preko OKS.  
 
1R.7.6.2. sklep: UO zadolži sekretarko in predsednika Strokovnega sveta, da se na OKS-u 
poskusita dogovoriti za dopolnitev pogojev za prijavo trenerjev na razpis Razvoj kadrov v 
športu do naslednje seje UO. 
 

7.6.2. Sekretarka je podala informacijo, da Fundacija za šport po novem podeljuje 
sredstva za vsako disciplino posebej (šah standardni, pospešeni, hitropotezni).  Za 
pridobitev sredstev je potrebno imeti športnika v mednarodnem razredu v vsaki 
disciplini posebej. ŠZS v tekočem letu ne bo prejela sredstev FŠO za članske 
reprezentance za pospešeni in hitropotezni šah. 

 
UO se je prav tako seznanil, da je potrebno pri OKS-u vzpostaviti ustrezne pogoje, 
ki bodo najboljšim šahistkam in šahistom ponujali možnost, da dosežejo razred 
mednarodnih športnikov. Kriteriji za šah so trenutno neustrezni. Potrebne so tudi 
druge prilagoditve glede kategorizacije, športnih štipendij in velikosti vadbenih 
skupin. 

 
7.6.3. Za prijavo na razpis za financiranje trenerja Nacionalne panožne športne šole je 

potreben dogovor s pristojnim ministrstvom in prilagoditev pogojev za šah.  
 

1R.7.6.3. sklep: UO je zadolžil sekretarko, predsednika Strokovnega sveta in Darjo Kapš, da 
pripravijo ustrezne podlage za prilagoditev pogojev razpisa za financiranje trenerja 
Nacionalne panožne športne šole za šah. 

 
 

7.7 Pobude in predlogi posameznikov 
 

UO se je seznanil s pobudami in predlogi, ki sta jih na ŠZS poslala Marko Tratar in Igor Tisaj. 

Marko Tratar je podal pobudo, da UO ŠZS ubere potrebne korake (oziroma uredi kar je 

potrebno za spremembo stauta) v smeri demokratizacije postopka kandidature 

protikandidatov za vodenje ŠZS.  

V dopisu ni jasno na podlagi česa g. Tratar ugotavlja zapisano in na kakšen način bi 

spremenili Statut.  
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1R.7.7.1. sklep:  UO nalaga Komisiji za registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna 

vprašanja, da preuči dopis g. Tratarja in za UO pripravi mnenje. 

Igor Tisaj je poslal pobudo na UO, da se preko ŠZS uredi upoštevanje dosežkov v šahu za 

Zoisovo štipendijo. 

Dosežki v šahu ne štejejo za Zoisovo štipendijo, ki zajema druga področja, ne pa tudi športna. 

Športniki-šahisti lahko prejemajo na osnovi svojih dosežkov športne štipendije, ki jih 

razpisuje OKS. 

Kljub jasnim kriterijem v Zakonu o štipendiranju in Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih 

štipendij, bo ŠZS poslala na pristojno ministrstvo svoja stališča in zaprosila za pojasnilo. 

1R.7.7.2. sklep:  UO bo v prihodnje obravnaval le predloge, ki bodo podpisani s strani 

predsednika kluba, ki je član ŠZS in ne s strani posameznikov. 

 

7.8 Ponudba za razvoj dodatnih vsebin na portalu ŠZS 

UO se je seznanil s predlogom za dodatni razvoj vsebin na novem portalu ŠZS in sklenil 

naslednje: 

1R.7.8. sklep:  UO odobri sklenitev aneksa k pogodbi glede Izdelave, vzpostavitve in 

vzdrževanja spletne strani ŠZS, ki je sklenjena med ŠZS in izvajalcem z nazivom Razvojno 

izobraževalni studio, računalniško programiranje, Samo Štajner s.p. za razvoj dodatnih vsebin 

na portalu ŠZS v skupni vrednosti 1800 EUR. 

 

Darja Kapš je pod točko razno dodala, da bi se podjetje Elementum želelo predstaviti 

Upravnemu odboru ŠZS in ponuditi sodelovanje. UO je pooblastil Darjo Kapš in sekretarko, 

da se sestaneta s podjetjem in o predlogih poročata Upravnemu odboru. 

 

Darja Kapš je omenila jubilejni Maribor OPEN, ki bo letos oktobra potekal v organizaciji Darka 

Špelca. ŠZS je pripravljena organizatorju pomagati z brezplačno opremo in promocijo 

dogodka. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:40. 

 

Zapisala: Nina Rob, sekretarka ŠZS 


