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Zapisnik 10. redne seje Upravnega odbora ŠZS 



 
 

K 1. točki 

Pregled zapisnika 9. redne seje UO ter 12. in 13. korespondenčne seje  

 
UO se je seznanil z realizacijo sklepov preteklih sej UO.  

 

K 2. točki 

Dopolnitev programa mladinskih in članskih reprezentanc 2020 
 
Zaradi odpovedanih/preloženih uradnih prvenstev v letu 2020 je potrebno prilagoditi 
program mladinskih in članskih reprezentanc. Preloženo je tudi posamično člansko EP v 
Podčetrtku, ki je bilo predvideno kot prioritetno tekmovanje.  Zato se sredstva 
prerazporedijo v priprave in ostala tekmovanja. Rok za črpanje sredstev Letnega programa 
športa (sredstva MIZŠ) je 20. november. 
 
10R.2.1. sklep: UO je potrdil prioritetno listo mladih za financiranje dejanskih stroškov 
priprav in nastopov na tekmovanjih v letu 2020. Sredstva se lahko črpajo preko matičnih 
klubov ob priloženih dokazilih o ustrezni porabi. V okviru finančnih možnosti se lahko lista 
dopolni. 
 
Zala Urh, Jan Šubelj, Ivana Hreščak, Vid Dobrovoljc, Jan Marn, David Stevanič, Domen Tisaj, 
Nuša Hercog, Monika Rozman, Larisa Kuhar, Vesna Mihelič, Nejc Herega, Taja Guid, Pia 
Marie Ružič, Jaka Brilej, David Brinovec, Matic Lavrenčič, Anja Beber, Jaka Juvan, Rudi Olenik 
Čampa, Andraž Gregorič, Leon Škrbec, Matic Nareks, Nika Kralj, Sergej Ačimovič in Luka 
Vaupot. 
 
 
10R.2.2. sklep: UO je potrdil prioritetno listo članov in članic za financiranje dejanskih 
stroškov priprav in nastopov na tekmovanjih v letu 2020. Sredstva se lahko črpajo preko 
matičnih klubov ob priloženih dokazilih o ustrezni porabi. V okviru finančnih možnosti se 
lahko lista dopolni. 
 
Člani: Luka Lenič, Jure Borišek, Jure Škoberne, Matej Šebenik, Boris Markoja, Jan Šubelj, Vid 
Dobrovoljc. 
Članice: Laura Unuk, Lara Janželj, Teja Vidic, Ivana Hreščak, Zala Urh in Monika Rozman. 
 
10R.2.3. sklep: V kolikor finančne možnosti dopuščajo se še letos organizirajo priprave oz. 
pripravljalni turnir. 

 

 



 

K 3. točki 

Tekmovalni koledar in program 2021 
 
UO se je seznanil z dopolnjenim Tekmovalnim programom za leto 2021 in predlaganimi 
termini državnih tekmovanj za leto 2021. Z ozirom na okoliščine vezane na covid-19 je 
Tekmovalna komisija pripravila tudi rezervne termine za naslednja prvenstva: 
 
 

Prvenstvo Termin 2021 Rezervni termin 

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

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

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

Mladinsko DP, F/D10-18 13. - 19. 2.  24. – 30. 4. 

Mladinsko DP, F/D8  17. - 19. 2.  28. – 30. 4.  

Pospešeno mladinsko DP 20. 2.  1. 5.  

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

Posp. in hitr. prvenstvo članov 5. – 7. 2.  3. – 5. 9. 

Posp. in hitr. prvenstvo članic 5. – 7. 2. 3. – 5. 9. 

 
 
10R.3.1. sklep: UO je sprejel dokument Tekmovalni program za leto 2021.   
  
10R.3.2. sklep: UO je sprejel dokument »Preglednica tekmovanj ŠZS za 2021« z izbranimi 
termini za izvedbo uradnih tekmovanj ŠZS.  
 
10R.3.3. sklep:  Na portalu ŠZS se objavi ponudba klubom za organizacijo in soorganizacijo 
posameznih prvenstev ŠZS za leto 2021.  
 
10R.3.4. sklep: UO je sprejel dopolnjen obrazec »Ponudba za izvedbo šahovskega 
tekmovanja ŠZS« za leto 2021. 
 

K 4. točki  

Odločba Disciplinske komisije – zadeva Tisaj 
 
UO se je seznanil z odločbo Disciplinske komisije z dne 23. 9. 2020 in s pritožbo UO zoper isto 
odločbo.  
Člani UO so se strinjali, da je že na prvi pogled povsem očitno, da Igor Tisaj ni deloval kot 
novinar, kot ga imenuje Disciplinska komisija. Njegove izjave, ki škodijo ugledu Šahovske 
zveze Slovenije in celo ogrožajo njeno delovanje, saj poziva javne financerje in oblast k 
ukinitvi financiranja, od financiranja pa odvrača tudi potencialne sponzorje, niso bile dane v 
funkciji novinarja, pač pa povsem naklepoma s ciljem škodovati Šahovski zvezi Slovenije, ker 
se Igor Tisaj pojavlja kot vir novinarju za lažne navedbe. 



 
 
10R.4.1. sklep: Pritožbi Upravnega odbora Šahovske zveze Slovenije, zastopanega po 
generalni sekretarki Nini Rob, se ugodi in se izpodbijana odločba Disciplinske komisije 
Šahovske zveze Slovenije z dne 23.9.2020 razveljavi ter zadeva vrne Komisiji v novo 
odločitev.  
 
 

K 5. točki  

Razno 

 

5.1 Antidopinško izobraževanje 
 

Antidopinško izobraževanje je obvezno za vse športnike od 14. leta dalje in trenerje za 
nastope na mednarodnih tekmovanjih. 
 
10R.5.1. sklep: Seznam športnikov in trenerjev, ki imajo obveznost da do 20. decembra 2020 
opravijo antidopinško e-izobraževanje pripravi generalna sekretarka v sodelovanju s 
selektorji reprezentanc. 
 
 
5.2 Seznanitev z dopisom ŽŠK MB Poligram 
 
UO se je seznanil z dopisom ŽŠK MB Poligram, ki naslavlja vprašanja in kritike v zvezi s 
finančnim poslovanjem ŠZS. Klubu je bil posredovan odgovor z dostopom do finančnih 
poročil za mladinske reprezentance za leto 2018 in 2019, ki so bila predložena MIZŠ in FŠO. 
 
 
5.3 Predlog Marka Tratarja 
 
Marko Tratar je na UO naslovil prošnjo, da se odobreno financiranje stroškov njegovega 
nastopa na članskem EP, ki je bilo predvideno za letos v Podčetrtku, preusmeri za 
financiranje nastopa na naslednjem posamičnem EP. 
 
10R.5.3. sklep: Zaradi prestavljenega EP za člane v Podčetrtku v letu 2020 se sofinanciranje 
nastopa Marka Tratarja preloži na posamično EP, ki ga organizira ŠZS. 
 
 
5.4 Dopolnitev pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v šahu 
 
UO se je seznanil s predlogom sprememb pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v 
šahu. Po novem bi se za polovico znižale obveznosti za strokovne delavce oz. trenerje, tako 
da se plača le obnovitev licence na 2 leti. S tem se ukinja letna članarina. Zaradi poenotenja 
evidenc iztečejo vse licence po novem predlogu v istem letu.  
 



 
10R.5.4.1 sklep: UO sprejme dopolnjen pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev šahu. 
Čistopis pripravi generalna sekretarka v sodelovanju s Strokovnim svetom. 
 
Stroški trenerske pristojbine se znižajo za polovico (iz 30 EUR letno na 30 EUR na 2 leti). 
 
10R.5.4.2 sklep: S 1.1.2021 se ukine letna trenerska pristojbina (30 EUR), uvede pa se 
pristojbina za obnavljanje licenc v višini 30 EUR, ki se obračunava na 2 leti. 
 
 
5.5 Predlog Liga odbora državne članske lige 
 
Danilo Polajžer, predsednik Liga odbora državne članske lige je v dopisu Upravnemu odboru 
zapisal naslednje: 
 
»Klubi prisotni na sestanku Liga odbora državne lige prosijo in predlagajo, da UO ŠZS za leto 

2020 ukine plačilo licenc za tujce oz. določi simbolično ceno.« 

O morebitni spremembi višine pristojbine bi morali razpravljati pred izvedbo lige, tako bi bili 
tudi drugi klubi v enakopravnem položaju glede odločitve ali bodo v letošnji ligi nastopili 
in/ali bodo povabili tujce. Klubom se je nedavno že šlo naproti z odločitvijo, da se strošek 
pristojbine zaračuna samo za tiste tujce, ki dejansko nastopijo. 
Izpostavljen je bil tudi pomislek, o tem, da so klubi kljub težji finančni situaciji vabili tujce, 
namesto domačih igralcev, še posebej, ker letos nobeden od klubov ne izpade iz lige.  
 

10R.5.5. sklep: Predlogu, da se ukine plačilo pristojbine za tujce, se ne ugodi. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16:15. 
 

Zapisala Nina Rob, 
Generalna sekretarka ŠZS 

 

 

 

 


