
 
 

Datum 2. 4. 2021 

 

ki je potekala v četrtek, 1. 4. 2021 s pričetkom ob 16.00 preko spletne platforme Zoom. 

 

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

Rožič, Gojko Musič, Borut Simonič 

Upravičeno odsotni: Milan Kneževič, Dušan Mes, Božo Štucl, Jure Škoberne 

Ostali prisotni: Matjaž Mikac, Jože Zorko, Nina Rob 

 

Dnevni  red: 

1. Pregled zapisnika 11. redne, 15., 16. in 17. korespondenčne seje UO ŠZS  

2. Priprave na občni zbor 

3. Dopolnitev programa članskih reprezentanc 

4. Organizacija ekipnega EP 2021 in posamičnega EP 2022 

5. Dopolnitev tekmovalnega programa 

6. Razno 

6.1 Izboljšanje kriterijev pri OKS 

6.2 Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 

6.3 Predlog o odkupu knjig - Šahohlačnik 
 

 
 Vabljeni:  
 
- Člani Upravnega odbora  

- Častni predsednik Milan Kneževič  

- Predsednica Nadzornega odbora 

- Predsednik Strokovnega sveta 

- Predsednik Tekmovalne komisije 

 
 

dr. Milan Brglez, predsednik ŠZS 

  

Zapisnik 12. redne seje Upravnega odbora ŠZS 



 
 

K 1. točki 
Pregled zapisnika 11. redne, 15., 16. in 17. korespondenčne 
seje UO 
 

UO se je seznanil z zapisniki zadnjih sej in da je bila dne 24. 3. 2021 je bila med ŠZS in Adriarus 

podpisana kupoprodajna pogodba. 

 

[Zapisnik 11. redne seje UO.- 18. 12. 2020] 

[Zapisnik 15. korespondenčne seje UO – 3. 2. 2021] 

[Zapisnik 16. korespondenčne seje UO – 5. 2. 2021] 

[Zapisnik 17. korespondenčne seje UO – 23. 3. 2021] 

 
K 2. točki 
Priprave na občni zbor 
 

2.1. Izvedba občnega zbora 2021 

Glede na zaostrovanje ukrepov Vlade Republike Slovenije zaradi zajezitve širjenja virusa SARS-

CoV-2  se termin izvedbe občnega zbora predlaga za 12. junij. 

Predlog dnevnega reda občnega zbora: 

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, 
verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika) 

2. Sprejem dnevnega reda 
3. Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze Slovenije  
4. Finančno poročilo ŠZS za leto 2020 
5. Poročilo Nadzornega odbora 
6. Finančni načrt ŠZS za leto 2021 
7. Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS 
8. Pobude in predlogi 
9. Podelitev priznanj 
10. Zaključek občnega zbora 

12R.2.1. sklep: UO je potrdil dnevni red občnega zbora in datum izvedbe, ki bo v soboto 12. 

junija 2021 ob 10.00 na Gospodarskem razstavišču.  

 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Predlog_zapisnika_11._redne_seje_UO_%C5%A0ZS_z_dne_18.12.2020.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_15._koresponden%C4%8Dne_seje_UO_3._2._2021_MXrz8eU.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_16._koresponden%C4%8Dne_seje.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_17._koresponden%C4%8Dne_seje.pdf


 
2.2. Poročila o delu ŠZS 2020 in načrt za leto 2021  

Predstavitev finančnega in vsebinskega poročila za leto 2020 ter finančnega načrta za leto 2021.  

[Poročilo o delu Upravnega odbora] 

[Poročilo o delu komisij in odborov] 

12R.2.2. sklep: UO se je seznanil s finančnim in vsebinskim poročilom ŠZS za leto 2020 ter s 

finančnim načrtom za leto 2021. 

 

2.3 Dopolnitev Statuta in Disciplinskega pravilnika 
 

2.3.1 Statut 

Občni zbor je na zadnji seji potrdil spremembe statuta ŠZS, a je Upravna enota Ljubljana 

ugotovila, da sprejete spremembe temeljnega akta zveze niso povsem skladne z ZDru-1 in 

pravnim redom Republike Slovenije, tako kot to zahteva 4. člen ZDru-1. 

Iz tega razloga je pripravljen posodobljen predlog, ki je usklajen z ugotovitvami UE. 

17. člen 
Članstvo v Zvezi preneha: 
➢ s prenehanjem obstoja člana, 
➢ z izključitvijo člana, kadar njegovo delovanje škoduje interesom Zveze, 
➢ z izstopom na lastno željo. 

Upravni odbor lahko začasno suspendira člana Zveze, če član ne plača ali zamuja pri plačilu 
članarin in drugih obveznosti glede na dogovorjen rok. Čas trajanja suspenza je vezan na 
poravnavo vseh obveznosti. Suspenz velja z dnem suspendiranja s strani upravnega odbora in 
traja največ 2 leti. Če v tem času razlogi za izrek začasnega suspenza članu Zveze ne prenehajo se 
lahko člana izključi iz Zveze. 
Upravni odbor lahko začasno suspendira člana Zveze, če le-ta: 

➢ grobo krši akte Zveze, 
➢ ne plača ali zamuja pri plačilu članarin in drugih obveznosti glede na dogovorjen rok, 
➢ ne spoštuje sklepov in dogovorov organov Zveze. 

 

[Statut_predlog z dopolnitvami] 

12R.2.3.1 sklep: UO predlaga Občnemu zboru sprejem posodobljenega statuta ŠZS. 

 

2.3.2 Disciplinski pravilnik 

Disciplinska komisija je skladno s pozivom UO pripravila predlog dopolnitve Disciplinskega 

pravilnika. 

Izvleček sprememb členov Disciplinskega pravilnika: 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/_Poro%C4%8Dilo_o_delu_Upravnega_odbora_%C5%A0ZS_2020.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/LETNA_PORO%C4%8CILA_KOMISIJ_IN_ODBOROV_%C5%A0ZS_ZA_LETO_2020.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/_Statut_%C5%A0ZS_dopolnitve_skladno_s_pozivom_UE.pdf


 
6. člen  

Za disciplinske prekrške se smejo disciplinsko odgovornim kršiteljem izreči disciplinske sankcije. 

Kršitelji po tem pravilniku so lahko:  

• druge fizične ali pravne osebe, ki so v delovnem, pogodbenem, članskem ali podobnem pravnem 
razmerju s ŠZS, ali ki na kakršenkoli način zastopajo ali predstavljajo ŠZS, ali ki s ŠZS na kakršenkoli 
način profesionalno ali prostovoljno sodelujejo ali zanjo opravljajo določene naloge, 
◼ Sankcije za prekrške se uporabljajo tudi za tuje državljane, zveze in klube, če so prekrške storili 

na naših tekmovanjih ali so bili izvršeni na tekmovanjih v tujini skupno z našimi državljani. 
 

8. člen  

• vsi postopki in ravnanja, ki so lahko vzrok nepravilnemu izidu igre ali nedovoljenemu 

načinu tekmovanja (zlasti nedovoljeno dogovarjanje o rezultatih pred začetkom igre, med igro ali po 

prekinitvi, uporaba nasvetov ali pisnih, elektronskih in drugih nedovoljenih virov in substanc, 

dajanje nasvetov pomoči  drugim). 

Prekršek je posebno hude narave, če je bil storjen z uporabo sile ali grožnje, ali so nastale tolikšne 

motnje, da so ogrozile ali celo onemogočile izvedbo tekmovanja, oziroma prireditve.  

Za prekrške iz tega člena je poleg subjektov, ki so navedeni pri posamezni skupini prekrškov, odgovoren 

tudi vsak drug subjekt, če to izhaja iz narave prekrška.  

 

9. člen  

Disciplinske sankcije za storilce prekrškov so:  

a) za klube:  

• odvzem ali omejitev izvrševanja glasovalne pravice v organih ŠZS, vendar najdlje za dve leti, 

b) za šahiste-tekmovalce, šahovske delavce in odgovorne osebe:  

• odvzem ali omejitev izvrševanja glasovalne pravice v organih ŠZS, vendar najdlje za dve leti, 

• izključitev iz članstva kluba, ki je član Šahovske zveze Slovenije, vendar najdlje za dve leti, 

Disciplinske sankcije, izrečene za določen čas, ne morejo biti krajše od treh mesecev.  

Kršitelj, ki mu je bila izrečena disciplinska sankcija izključitve iz članstva šahovske zveze Slovenije, sme po 

preteku treh let od pravnomočne odločbe zaprositi za ponoven sprejem v članstvo Šahovske zveze 

Slovenije. O prošnji za ponovni sprejem odloča Upravni odbor, zoper odločitev katerega ni pritožbe. 

Kršitelj, ki je prestal najmanj eno polovico sankcije, ki je bila izrečena za določen čas, sme zaprositi, da se 

mu izvršitev preostanka sankcije odpusti. V posebej utemeljenih okoliščinah, zlasti če je kršitelj poravnal 

škodo, odpravil posledice kršitve ali če se je resnično pokesal zaradi storjene kršitve, se mu sme izvršitev 

preostanka sankcije odpustiti tudi, če je prestal najmanj eno četrtino časa izrečene sankcije. O prošnji za 

odpustitev izvršitve preostanka sankcije odloča Upravni odbor, zoper odločitev katerega ni pritožbe.  

Disciplinska sankcija izključitve iz članstva kluba, ki je član Šahovske zveze Slovenije, se izvrši tako, da se 

matičnemu klubu kršitelja naloži, da kršitelja v roku 15 dni izključi iz kluba. Če klub takšnega ravnanja ne 

sankcionira, prevzame odgovornost za svojega člana in je sam lahko sankcioniran po Disciplinskem 

pravilniku. 

[Predlog dopolnitev Disciplinskega pravilnika] 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Predlog_sprememb_Disciplinskega_pravilnika_%C5%A0ZS.pdf


 
[Zapisnik seje DK] 

 

12R.2.3.2 sklep: UO predlaga Občnemu zboru da sprejme dopolnitve Disciplinskega pravilnika. 

 

2.4 Podelitev priznanj 

 

UO se je seznanil s prispelimi predlogi za podelitev priznanj na 46. občnem zboru ŠZS. 

[Predlog za podelitev priznanja Francu Poglajnu] 

[Predlog za podelitev priznanja Marjanu Karnarju] 

Franc Poglajen je dal velik prispevek pri vzgoji mladih šahistov in organizacijskem delu v ŠK 

Komenda. Pod njegovim vodstvom v klubu so šahovsko rasli mnogi odlični šahisti in šahistke, 

med njimi tudi Laura Unuk, Jan Šubelj, Teja Vidic, Caterina Leonardi, Jan Marn, Domen Tisaj, 

Vesna Mihelič in številni drugi. 

Marjan Karnar je dal pomemben prispevek šahu v njegovi dolgoletni tekmovalni karieri in 

predanosti ŠD Domžale. 

 

12R.2.4. sklep: UO predlaga Občnemu zboru, da podeli srebrno plaketo Francu Poglajnu 

in bronasto plaketo Marjanu Karnarju. 

 

K 3. točki  

Dopolnitev programa članskih reprezentanc 
 

3.1 Razširitev finančnega programa članskih reprezentanc 

Finančni A program članskih reprezentanc se razširi z Mitropa pokalom in Evropskimi 

kvalifikacijami za svetovni pokal. Obe tekmovanji bosta potekali na t.i. hibriden način, kar 

pomeni, da bodo igralci igrali iz domače države preko spleta, stacionirani v »mehurčku« in bodo 

igrali iz iste dvorane ob prisotnosti sodnikov. 

Postavka individualnih programov oz. pripravljalnih turnirjev za člane in članice se iz 4.000 EUR 

dvigne na 8.000 EUR. 

Program članskih reprezentanc se dopolni, z kot izhaja iz tabele: 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_4._redne_seje_Disciplinske_komisije_%C5%A0ZS_UV0Q5pT.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Predlog_za_priznanje_%C5%A0ZS_Poglajen.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Predlog_za_priznanje_%C5%A0ZS_za_Marjana_Karnarja_za_leto_2021.pdf


 
Individualni program, 
pripravljalni nastopi 

4.000 
8.000 € 

Pripravljalni turnirji, 
treningi 

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

Mitropa pokal 

10.000 € 

Hybrid 
3. – 12. maj 

Bivanje, prehrana za 10 
igralcev/igralk, 2 sodnika, 1 trener, 
honorar za sodnika in trenerja 

Evropske kvalifikacije 
za svetovni pokal 

6.000 € 

Hybrid 
22. – 30. maj 

Bivanje, prehrana za 5 
igralcev/igralk, 2 sodnika, 1 trener, 
honorar za sodnika in trenerja 

 

[Dopolnjen finančni program članskih reprezentanc] 

12R.3.1. sklep: UO je potrdil dopolnjen finančni načrt članskih reprezentanc za leto 2021. 

 

3.2 Svetovni pokal 2021 

ŠZS lahko določi 1 igralca, ki je neposredno uvrščen na svetovni pokal.  

[https://www.fide.com/news/882] 

12R.3.2.1 sklep: Igralec z najvišjim ratingom (lista 1. 4. 2021) je s strani ŠZS upravičenec do 

neposrednega nastopa na svetovnem pokalu 2021. 

 

Na evropskih kvalifikacijah za svetovni pokal,  ki bodo od 22. – 30. maja po hibridnem sistemu, 

lahko nastopijo vsi šahisti z ratingom 2550 in več (lista 1. 4. 2021). Dodatno lahko nastopi tudi 

vsaj 5 igralcev na posamezno šahovsko zvezo.  

[Evropske kvalifikacije za svetovni pokal] 

 

12R.3.2.2 sklep: UO je potrdil ključ za določitev 5 igralcev za nastop na evropskih kvalifikacijah 

za svetovni pokal: članski državni prvak 2020, članski državni prvak 2019,  mladinec U18 z 

najvišjim ratingom (1. 4. 2021) in 2 igralca po izboru selektorja članske reprezentance, ki določi 

vse nadomestne igralce v primeru odpovedi. 

 

3.3 Mitropa pokal 

Mitropa pokal bo potekal po hibridnem sistemu od 3. – 12. maja 2021. 

12R.3.3. sklep: UO je potrdil nastop ženske in moške članske ekipe na Mitropa pokalu. 

Selektorja predložita sestavo ekip najkasneje do 7. aprila. 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Dopolnjen_program_%C4%8Dlanskih_reprezentanc_2021.pdf
https://www.fide.com/news/882
https://www.europechess.org/european-hybrid-qualification-tournament-for-the-fide-world-cup/


 
 

K 4. točki 

Organizacija ekipnega EP 2021 in posamičnega EP 2022 
 

Skladno s pravili FIDE in ECU je pripravljen razpis za Evropsko ekipno prvenstvo za člane in 

članice v letu 2021. 

12R.4.1. sklep: UO je potrdil razpis za Ekipno evropsko prvenstvo za člane in članice 2021. 

Člani UO, da potrebno pospešiti aktivnosti pri pridobivanju sponzorjev za financiranje ekipnega 

in posamičnega EP. 

 

K 5. točki 

Dopolnitev tekmovalnega koledarja 
 

V skladu z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in dodatnih pojasnil 

MIZŠ so v individualnih športnih panogah dovoljena le državna prvenstva oz. državna ligaška 

tekmovanja za člane in mladince (U18), ne pa tudi za mlajše kategorije (U8 – U16), zato je bilo 

treba mladinsko DP prestaviti. Točen termin bo določen naknadno. 

Zavod Planica dopušča zgolj spletno (in ne v živo) izvedbo državnih šolskih prvenstev. 

12R.5.1. sklep: UO je potrdil dopolnjen Tekmovalni koledar za leto 2021, kjer je mladinsko DP 

prestavljeno na kasnejši termin, šolsko DP pa se izvede preko spleta v novem terminu. 

Izpostavljeno je bilo, da se letošnji Mitropa pokal prekriva s predvidenim terminom državne 

ženske lige, zaradi česar bo potrebno prestaviti vsaj en termin lige. 

K 6. točki 

Razno  
 

1.1 Izboljšanje kriterijev pri OKS 
 

Informacija o izboljšanju kriterijev za kategorizacijo za mladince in člane. 

Strokovni svet Republike Slovenije za šport je na 12. redni seji 15. 12. 2020 potrdil revidirane 
Pogoje, pravila in kriterije za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju kriteriji), ki so stopili v veljavo s 1. 1. 2021. Izboljšanje kriterijev za mladince in člane 
je posledica večletnih prizadevanj pristojnih na ŠZS in pomeni velik korak za šah. 

[Pregled izboljšanih kriterijev] 

https://www.sah-zveza.si/objave/novice/2021-1/361/nov-uspeh-za-slovenski-sah-izboljsanje-kriterijev-za-kategorizacijo


 
 

1.2 Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 

 
Od marca do junija 2021 je v sodelovanju z OKS-ZŠZ predvidena izvedba 80-urnega programa 

usposabljanja strokovnih delavcev v šahu za športno treniranje. 

[Informacije o Programu usposabljanja strokovnih delavcev 2021] 

12R.6.2. sklep: UO je potrdil izvedbo programa usposabljanja za strokovne delavce v šahu – 1. 

stopnja v letu 2021.  

 

1.3 Predlog o odkupu knjig – Šahohlačnik 
 

Šahohlačnik d. o. o.  predlaga odkup knjige o Planincu v angleščini po ceni 20 EUR (ob naročilu 

50 knjig ali več) oz. 24 EUR (ob manjšem naročilu). Nadalje predlaga, da je ŠZS partner pri izdaji 

knjige o Brunu Parmi v slovenščini, tako da odkupi večje število knjig po sprejemljivi ceni.  

UO pozdravlja promocijo šaha preko izdaje knjig. 

[Predlog Šahohlačnika] 

12R.6.3. sklep: Predlogov o odkupu se ne sprejme. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17:10. 

 

Zapisala: 

Nina Rob,  

generalna sekretarka ŠZS 

 

https://www.sah-zveza.si/objave/novice/2021-2/401/rok-za-prijavo-ponedeljek-do-1000-pricetek-programa-usposabljanje-strokovnih-delavcev-v-sahu
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/%C5%A0AHOHLA%C4%8CNIK_d.o.o._predlog_za_odkup_knjig.pdf

