
 
Datum 17. 6. 2021 

 

ki je potekala v sredo, 16. 6. 2021 s pričetkom ob 16.00 

 

Prisotni: dr. Milan Brglez, Milan Kneževič, Marko Coklin, Mirko Bandelj, Adrijan Rožič 

Prisotna preko aplikacije Zoom: Darja Kapš, dr. Boris Žitnik 

Upravičeno odsotni: Dušan Mes, Gojko Musič, Božo Štucl, Jure Škoberne, Borut Simonič 

Ostali prisotni: Silva Razlag, Matjaž Mikac, Nina Rob 

 

Dnevni  red: 

 

1. Seznanitev z zapisniki zadnjih sej 

2. Informacije iz občnega zbora 

3. Seznanitev s poročilom inšpekcijskega nadzora IRRŠŠ 

4. Poročila z mednarodnih tekmovanj in dopolnitev programov reprezentanc 

5. Organizacija Evropskega ekipnega prvenstva 2021  

6. Razno 

6.1 Predlog ŠD KRKA Novo mesto (nagradni sklad na DP) 

6.2 Protest ŽŠK Maribor Poligram 

6.3 Evropske kvalifikacije za svetovni pokal – odprto pismo 

6.4 Seznanitev s tožbo  

 
 Vabljeni:  
 
- Člani Upravnega odbora  

- Častni predsednik Milan Kneževič  

- Predsednica Nadzornega odbora 

- Predsednik Strokovnega sveta 

 
 

dr. Milan Brglez, predsednik ŠZS 

  

Zapisnik 13. redne seje Upravnega odbora ŠZS 



 
 

K 1. točki 

Seznanitev z zapisniki zadnjih sej 
 

UO se je seznanil z realizacijo sklepov iz 12. redne, 18. in 19. korespondenčne seje. 

 

K 2. točki 

Informacije iz občnega zbora 

 
Občni zbor je potrdil poročila za leto 2020 in načrte za 2021. Vsi sklepi so bili potrjeni 

soglasno, z izjemo 2 klubov, ki vseh nista potrdila. Iz tega izhaja, da so dale članice večinsko  

podporo vodstvu ŠZS. 

Potrjene so bile dopolnitve Statuta in Disciplinskega pravilnika. 

13.R2.1. Sklep: Pred objavo se pripravi čistopis Disciplinskega pravilnika. Dopolnjen in 

potrjen Statut se pošlje na Upravno enoto. 

 

K 3. točki 

Seznanitev s poročilom inšpekcijskega nadzora IRRŠŠ 

UO se je seznanil s poročilom inšpekcijskega nadzora Inšpektorata RS za šolstvo in šport, ki je 

ugotovil nekatere nepravilnosti v pripravi dokumentacije. Te so bile odpravljene, zaradi česar 

je Inšpektorat izdal sklep o ustavitvi postopka. 

13.R3.1. Sklep: UO se je seznanil s končnim sklepom Inšpektorata RS za šolstvo in šport.  

 

K 4. točki 

Poročila z mednarodnih tekmovanj in dopolnitev programov reprezentanc 

UO se je seznanil s poročilom s hibridnega pokala Mitropa in z Evropskih kvalifikacij za 

svetovni pokal, ki jih je za slovenske predstavnike v Termah Olimia organizirala ŠZS. Poleg 

tega je ŠZS letos organizirala in financirala odhode na 8 mednarodnih pripravljalnih turnirjev. 

Izvedene so bile 3 reprezentančne priprave za mladince in člane. 

V letošnjem letu smo zaradi odpovedanih uradnih svetovnih in evropskih prvenstev našim 

obetavnim igralkam in igralcem krili stroške udeležbe in organizirali odhode na mednarodne 

turnirje. Ob tem smo zagotovili tudi uradnega spremljevalca oz. trenerja. Pravilnik za 

trenerske honorarje predvideva izključno uradna prvenstva, zato ga je potrebno dopolniti 

tako, da bo ta zajemal tudi druga mednarodna tekmovanja. 



 
 

 

13.R4.1. sklep: Za pripravljalne mednarodne turnirje se za leto 2021 sprejme trenerska tarifa 

v višini 100 EUR/dan. 

Od 24. do 30. junija ŠZS organizira državno mladinsko prvenstvo v kategorijah od 8 do 18 let 

v Termah Čatež. 

13. R4.2. sklep: Zmagovalci mladinskega DP 2021 v standardnem šahu do 8, 10, 12 in 14 let 

se uvrstijo na mladinsko prvenstvo Evropske unije, ki bo v avstrijskem Cmureku od 3. do 12. 

avgusta 2021. Morebitne stroške prijavnine in bivanja za tekmovalke in tekmovalce pokrije 

ŠZS. Zmagovalci v kategorijah do 16 in 18 let si priborijo pravico nastopa na izbranem 

mednarodnem turnirju, stroške sofinancira ŠZS (po predhodnem dogovoru z mladinskim 

selektorjem in pisarno ŠZS). 

V kvalifikacijskem delu svetovnega pokala za mlade po spletu v absolutni konkurenci  in v 

konkurenci deklet (kategorije 10, 12, 14, 16, 18 let ) ima vsaka nacionalna šahovska zveza po 

3 mesta na kategorijo. Dodatno imamo še 9 mest na osnovi zlate medalje na SP 2017. 

13. R4.3. sklep: UO sprejme naslednji ključ za določitev slovenskih predstavnikov na 

spletnem svetovnem pokalu za mlade: državni prvak/prvakinja in drugouvrščeni/-a z 

mladinskega DP v standardnem šahu v Čatežu imajo neposredno pravico nastopa, vsa ostala 

mesta določi mladinski selektor. 

 

Na svetovnem pokalu za člane in članice v Sočiju bosta nastopila Laura Unuk (uvrščena na 

osnovi EP) in Matej Šebenik (kot neposredni udeleženec ŠZS po ratingu). 

13.R4.4. sklep: ŠZS financira nastop Laure Unuk in Mateja Šebenika na svetovnem pokalu v 

Sočiju. 

Podan je bil predlog, da se igralcem po izboru selektorjev financira nastop na Evropskem 

prvenstvu.  

13.R4.5. sklep: Program članskih in mladinskih reprezentanc se razširi tako, da se igralcem in 

igralkam , ki jih določijo selektorji članske, ženske in mladinske reprezentance lahko pokrije 

stroške nastopa članskem oz. ženskem EP v skladu z možnostmi. 

 

Izpostavljeno je bilo vprašanje o obvezi nastopa v ženski in mladinski konkurenci kot pogoj za 

nastop v državni in 1. članski ligi.  

13.R4.6. sklep: UO nalaga Tekmovalni komisiji, da preuči in Upravnemu odboru posreduje 

predlog glede obveze nastopa v ženski in mladinski konkurenci kot pogoj za sodelovanje v 

državni oz. 1. članski ligi in morebitnih sankcijah ob neizpolnjevanju obveze v letošnjem letu.  



 
 

 

K 5. točki 

Organizacija Evropskega ekipnega prvenstva 2021  

ECU je ŠZS poslal predlog pogodbe za organizacijo ekipnega EP v podpis pred objavo razpisa. 

13.R.5.1. Sklep: UO se je seznanil z razpisom in s pogodbo med ECU in ŠZS in jo potrjuje. 

Podroben finančni načrt se pripravi do naslednje seje. V kratkem se sestane organizacijski 

odbor Evropskega prvenstva. 

 

K 6. točki 

Razno 

 

6.1  Predlog ŠD KRKA Novo mesto (nagradni sklad na DP) 

ŠD KRKA Novo mesto organizira člansko DP za leto 2021. Organizator je zagotovil nagradni 

sklad v višini 5000 € ob tem pa podal prošnjo, da bi ŠZS dopolnila nagradni sklad za vsaj 3000 

€. 

ŠZS je že po predhodnem dogovoru odobrila nagrado v obliki financiranja nastopa na 

posamičnem EP za prvaka in prvakinjo iz DP (do 1000 € na posameznika). Poleg tega je bil 

podan predlog, da se nagrada podeli na način, da se krijejo stroški nastopa na izbranem 

mednarodnem turnirju še za najboljšo mladinko in mladinca do 18 let in do 20 let (4 

upravičenci) do 750 € na posameznika. O izboru mednarodnega turnirja se bodo upravičenci 

uskladili z mladinskim selektorjem in pisarno ŠZS. 

13.R.6.1. Sklep: ŠZS bo za nagrado na Državnem članskem prvenstvu 2021 poleg financiranja 

stroškov nastopa posamičnega EP za prvaka in prvakinjo, podelila tudi nagrado v obliki kritja 

stroškov na izbranem mednarodnem turnirju v letu 2021 za najboljšo mladinko in mladinca 

do 18 in do 20 let. 

 

6.2  Protest ŽŠK MB  

UO se je seznanil s protestom Georga Mohra oz. ŽŠK Maribor Poligram, ki je v javno 

objavljenem protestnem pismu navajal vrsto neresnic in zavajanj.  

Na seji so bile pojasnjene okoliščine in razlogi za določitev lokacije mladinskega DP v Čatežu. 

Odprla so se naslednja vprašanja, ki jih UO daje v obravnavo Tekmovalni komisiji:  

- Opcija zahtevanja kavcije za izbranega organizatorja večjih državnih prvenstev,  



 
- V razpis vključiti možnost ekskluzivne pravice do organizacije DP za ŠZS oz. pravica, da 

ŠZS ne izbere nikogar od prijavljenih; 

- Možnost prevetritve minimalnih cen po pravilniku za izvedbo DP; 

- Prisotnost prijaviteljev na odpiranju vlog oz. ponudb za organizacijo DP. 

 

6.3  Evropske kvalifikacije za svetovni pokal – odprto pismo 

UO je obravnaval vprašanja in pripombe glede določitve peterice slovenskih predstavnikov 

na tekmovanju. UO ugotavlja, da je bila izbira opravljena v skladu s sklepom 12. seje in 

sprejetim ključem, na osnovi katerega je bilo povabljenih več mlajših igralcev in sicer zadnja 

članska prvaka in najboljši mladinec (Dobrovoljc, Markoja, Šubelj). Selektor je določil 2 

igralca (Šebenik, Janželj). Zaradi treh odpovedi so bile potrebne zamenjave, kjer se je dalo 

prednost mlajšim generacijam ob okvirnem pogoju IM in rating 2400. Očitek, da je na izbiro 

vplival nek odklonilen odnos do posameznikov iz štajerskih klubov, ne drži, na tekmovanju 

sta nastopila sta 2 šahista iz mariborskih klubov in eden iz Slovenske Bistrice. Beljavski je bil 

povabljen kot neposredni udeleženec Slovenije na svetovnem pokalu, a ga nastop ni zanimal. 

13.R.6.3. Sklep:  UO se je seznanil z odprtim pismom.  

 

6.4  Seznanitev s tožbo  
 

UO se je seznanil s tožbo, ki jo je zoper ŠZS sprožil Igor Tisaj.  

ŠZS je dne 19. 5. 2021 prejela tožbo Igorja Tisaja, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, 

opr. št. IV P 597/2021, s katero ta toži na odpravo odločbe z dne 18. 12. 2020. Ob proučitvi 

tožbenih navedb je Upravni odbor ugotovil, da se tožba lahko šteje kot predlog kršitelja za 

obnovo disciplinskega postopka. Še toliko bolj, ker je tak poziv za odpravo/preklic te odločbe 

na upravni odbor naslovil tudi v javnem pismu (Demokracija, 8. 1. 2021). Kljub vsebinski 

smiselnosti in utemeljenosti odločbe z dne 18. 12. 2020, je Upravni odbor ugotovil, da je pri 

izdaji te odločbe z dne 18. 12. 2020 prišlo do nekaterih postopkovnih napak, zaradi katerih 

kršitelj brez svoje krivde ni mogel pripraviti obrambe oziroma navesti dokazov, s katerimi bi 

lahko izpodbijal očitke iz prijave. Zato obstoji razlog za obnovo disciplinskega postopka.  

13.R.6.4. sklep: UO odpravi odločbo z dne 18.12.2020, ki glasi:  

»Igor Tisaj, ŠD Mengeš Trzin, je odgovoren za prekršek iz šeste alineje 3. odstavka 8. člena 

Disciplinskega pravilnika ŠZS »neprimerno vedenje in ravnanje, ki škoduje ugledu Šahovske 

zveze Slovenije, klubom in njihovim članom (ter vseh ostalih članov Šahovske zveze Slovenije)« 

storjenim z izjavami medijem (Nova 24TV, Demokracija in Siol.net) v dneh 14.7.2020, 

15.7.2020, 20.7.2020 in 2. 12.2020, s katerimi je podajal lažne navedbe o financiranju ŠZS, 

blatil njeno vodstvo in pozival oblast in politiko k ukinitvi financiranja ŠZS, 

in se mu zato izrečeta disciplinski sankciji: 



 
 

• prepoved tekmovanja ali sojenja za obdobje enega leta, in 

• prepoved opravljanja katerekoli funkcije v ŠZS in njenih članih (društva, klubi) za 
obdobje dveh let.« 

 

Seja je bila zaključena ob 17.15. 

Zapisala Nina Rob. 

 


