
 

Z A P I S N I K 

13. korespondenčne seje Upravnega odbora ŠZS, 
ki je potekala od 21. do 22. septembra 2020  

 

Zaradi izredne situacije vezane na covid-19 so organi ŠZS razpravljali glede določil, pogojev in načinu 

izvedbe ligaških tekmovanj za letošnje leto. Na to temo se je dne, 21. septembra sestala delovna 

skupina v sestavi: dr. Milan Brglez, predsednik ŠZS; Adrijan Rožič, član UO; Marko Coklin, član UO; 

Jože Zorko, predsednik Tekmovalne komisije; Matjaž Mikac, predsednik Strokovnega sveta in Nina 

Rob, generalna sekretarka, ki je pripravila predlog sklepov. 

Člani UO so soglasno potrdili naslednja sklepa: 

K.13.1. sklep: Navodila za izvedbo šahovskih aktivnosti se dopolnijo z naslednjim: Ves čas trajanja 

aktivnosti je v zaprtih prostorih obvezno nošenje mask za vse prisotne. 

K.13.2. sklep: Vse šahovske lige, ki se še niso začele se lahko odigrajo le v obliki »gostovanj«, kjer so 

na isti lokaciji oz. v istem prostoru lahko samo igralci dveh nastopajočih ekip in sodnik, skladno z 

dopolnjenimi Navodili za izvedbo šahovskih aktivnosti, ki zajemajo tudi obvezno nošenje mask ves čas 

tekmovanja. Klubi ne bodo sankcionirani v kolikor ne bodo nastopili v ligi, prav tako noben klub ne 

more izpasti ali napredovati. V kolikor so klubi že plačali tekmovalne licence za nastop v ligi, pa se te 

ne bodo udeležili, se licenca prenese v prihodnje leto. V kolikor se klubi odločijo za nastop v ligi, mora 

vsak udeleženec podati izjavo, da v zadnjih 10 dneh ni imel nobenih simptomov covid-19 ali drugih 

podobnih bolezni. UO priporoča, da se v posamezni ligi igrata največ 2 koli v enem vikendu. Prenos 

terminov ligaških tekmovanj za leto 2020 v leto 2021 ni možen. 

Glasovanje je bilo zaključeno v torek, 22. septembra 2020. 

ZA: 

- dr. Milan Brglez 
- Mirko Bandelj 
- Marko Coklin 
- Darja Kapš 
- Dušan Mes 
- Gojko Musič 
- Adrijan Rožič 
- Borut Simonič 
- Jure Škoberne 
- Božo Štucl 
- dr. Boris Žitnik 

 

Korespondenčna seja je bila sklepčna, sklepa sta bila sprejeta. 

 

Zapisala: Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 


