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Zapisnik 14. redne seje Upravnega odbora ŠZS 



 
 

K 1. točki 

Seznanitev z zapisniki zadnjih sej 
 

UO se je seznanil z realizacijo sklepov iz 13. redne seje. 

 

K 2. točki 
Poročila iz mednarodnih tekmovanj 

 
Predstavljeno je bilo poročilo o nastopih naših igralk in igralcev na mednarodnih tekmovanjih 

v obdobju 19. junij – 5. september 2021. Med rezultati posebej izstopata 2 normi za žensko 

velemojstrico, ki sta jih dosegli Monika Rozman in Zala Urh. Ugotovljeno je bilo, da imajo 

predvsem mladi  šahisti in šahistke izrazito podporo pri udejstvovanju kljub izrednim časom. 

V poletnih mesecih so bili realizirani nastopi na 16 mednarodnih tekmovanjih.  

14R.2.1. sklep: UO se je seznanil s poročili iz mednarodnih tekmovanj in izreka tekmovalkam 

in tekmovalcem pohvalo za dosežene rezultate, pisarni ŠZS pa za uspešno delo pri realizaciji 

nastopov.  

 

K 3. točki 
Priprave na Evropsko ekipno prvenstvo za člane in članice 

3.1. Priprave na Evropsko prvenstvo 

UO se je seznanil s potekom priprav na Evropsko prvenstvo ter s finančno konstrukcijo. 

14R.3.1.1 sklep: UO se je seznanil z okvirno finančno konstrukcijo.  

14R.3.1.2 sklep: Člani UO bodo v prihodnjih dneh naredili vse, da najdejo dodatne sponzorje. 

Zaradi izrednega povečanega obsega dela, ki ga je med drugim doprinesla organizacija 

ekipnega EP in inšpekcijski nadzori, je potrebno kadrovsko okrepiti pisarno ŠZS.  

14R.3.1.3 sklep: Na ŠZS se za čas trajanja priprav na ekipno EP lahko najame dodatno osebje, 

ki bo opravljalo del tekočih nalog pisarne oz. druga dela v sklopu priprav na EP. 

 

3.2. Predlog častnega in organizacijskega odbora Evropskega ekipnega prvenstva za 

člane in članice 2021 

14R.3.2. sklep: UO potrdi člane častnega in organizacijskega odbora: 



 
Častni odbor: 

• Igor Zorčič (predsednik Državnega zbora RS), predsednik 

• dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport 

• Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije 

• Milan Kneževič, častni predsednik ŠZS 

• Dušan Mes, direktor Slovenskih železnic 

• Mirko Bandelj, odvetnik 

• dr. Boris Žitnik, direktor Elektroinštituta Milan Vidmar 

• Ivan Molan, župan občine Brežice 

• Bojan Petan, generalni direktor Term Čatež 

• Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije 

• Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnica Triglav 

• Denis Mancevič, Herman & partnerji 

• dr. Milan Zver, poslanec Evropskega parlamenta 

• Bruno Parma, velemojster 

 

Organizacijski odbor: 

• dr. Milan Brglez (predsednik Šahovske zveze Slovenije) predsednik 

• Darja Kapš (velemojstrica in podpredsednica ŠZS) podpredsednica 

• Nina Rob (generalna sekretarka Šahovske zveze Slovenije) 

• Matjaž Mikac (selektor moške reprezentance, predsednik Strokovnega sveta) 

• Jure Škoberne (velemojster in član Upravnega odbora ŠZS) 

• Adrijan Rožič (član UO ŠZS) 

• Božo Štucl (član UO ŠZS) 

• Jože Zorko (šahovski trener in sodnik, predsednik Tekmovalne komisije) 

• Matjaž Mazzini (direktor Studio Mazzini d.o.o.) 

• Matej Šebenik (velemojster in šahovski trener) 

• Vito Petan (Terme Čatež) 

• Jože Zidar (STA) 

 

 

K 4. točki 
Določitev reprezentanc za nastop na EP 

Selektor članske reprezentance je predstavil smernice in predlog za določitev ekip za nastop 

na EP. Skladno z usmeritvijo UO in s stališči Strokovnega sveta o vključevanju mlajših igralcev  

je v obe moški in ženski reprezentanci določeno po 5 igralcev in igralk (l. 2000 in mlajši). 



 
14R.4.1. sklep: UO potrjuje predlog selektorjev in ekipe za člansko EP:  

Člani:  

Slovenija 1: Luka Lenič, Jure Borišek, Jure Škoberne, Matej Šebenik, Boris Markoja,  

Slovenija 2 – mladi: Jan Šubelj, Vid Dobrovoljc, Domen Tisaj, Jaka Brilej, David Stevanič.  

Članice:  

Slovenija 1: Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic, Monika Rozman,  

Slovenija 2: Jana Krivec, Ivana Hreščak, Špela Kolarič, Pia Marie Ružič, Nuša Hercog. 

 

K 5. točki 
Dopolnitev programa mladinskega šaha 

Na razpolago so sredstva mladinskega program pospešenega in hitropoteznega šaha. 

Predlagamo, da se jih razporedi v naslednje (za mladinske reprezentante): 

• Individualni treningi, 

• Višja šahovska šola,  

• EŠA virtualni skupinski treningi. 

Lista za sofinanciranje mladinskih reprezentantov je bila potrjena na 15. korespondenčni seji 

UO (2. – 3. februar 2021) in se lahko dopolnjuje na predlog mladinskega selektorja.  

14.R.5.1. sklep: Sredstva mladinskega programa (šah pospešeni in hitropotezni) se namenijo 

za skupinske in individualne treninge. 

Potrditev mladinskih reprezentanc za nastop na EP za mlade – hibrid: 

Dekleta     

Heric Lučka D8 

Beber Anja D10 

Timagina Sofia D10 

Maček Inti D12 

Heric Meta D12 

Levstik Taja D12 

Guid Taja D14 

Radej Pika D14 

Mihelič Vesna D16 

Hercog Nuša D18 

Fantje 

Kaloh Edvard F8 

Rantaša Miha F8 

Kostrešević Nikos F8 



 
Crnjakovič Tom F10 

Daničič Anže F10 

Kozlovič Jernej F12 

Kovačec Tilen F12 

Jalovec Igor F12 

Škrbec Leon F14 

Cimperman Teo F14 

Olenik Čampa Rudi F14 

Markun Ožbej F16 

Lavrenčič Matic F16 

 

14.R.5.2. sklep: ŠZS krije stroške prijavnine, bivanja in prehrane v uradnem hotelu (Hotel A, 

Žalec) za mladinske reprezentante in reprezentantke. 

 

K 6. točki 

Tekmovalni program in koledar 2022 

Tekmovalna komisija je pripravila predlog za Tekmovalni koledar 2022. Koledar se bo po 
potrebi korigiral, ko bodo znani datumi evropskih in svetovnih prvenstev. 
 
14.R.6.1. sklep:  UO potrdi predlog Tekmovalnega koledarja državnih tekmovanj za leto 
2022. 
 
V zadnjem obdobju ima ŠZS težavo pri pridobivanju organizatorjev državnih prvenstev, pri 
pokrivanju stroškov organizacije in zagotovitev bivanja s polnim penzionom po cenah, ki niso 
usklajene s stanjem na trgu. 
 
Tekmovalna komisija predlaga UO spremembo oz. dvig maksimalnih prijavnin za državna 
prvenstva: 
 
a) posamično člansko DP (standardni šah, 9 kol): 50 €  60 € 
b) posamično mladinsko DP (standardni šah, 9 kol): 25 €  30 € 
c) ekipno DP (državna članska liga, standardni šah, 6 desk, 9 kol): 200 €  240 € (pogoj je 
prenos vseh partij v živo, v nasprotnem primeru je prijavnina 100 € ) 
d) ekipno DP do 20 let (mladinska liga fantje, standardni šah, 3 deske, 7 kol): 70 €  80 € 
e) ekipno DP do 20 let (mladinska liga dekleta, standardni šah, 2 deski, 5 kol): 30 €  40 € 
f) ekipno DP do 16 let (kadetska liga fantje, standardni šah, 3 deske, 5 kol): 40 €  50 € 
g) posamično člansko DP (pospešeni šah, 9 kol): 10 €  15 € 
h) posamično člansko DP (hitropotezni šah, 11 kol): 10 €  ostane 10 € 
 
Prav tako predlaga dvig maksimalnih cen namestitev za državna prvenstva: 
 



 
a) polni penzion na osebo v dvoposteljni sobi, do 16 let: 50 €  60 € 

b) polni penzion na osebo v dvoposteljni sobi, do 20 let: 55 €  65 € 

c) polni penzion na osebo v dvoposteljni sobi, odrasli: 60 €  70 € 

d) doplačilo za enoposteljno sobo: 12 €  15 € 

e) dodatno kosilo/večerja, do 12 let: 8 €  10 € 

d) dodatno kosilo/večerja, odrasli: 10 €  15 € 

 

Tekmovalna komisija Upravnemu odboru predlaga, da se v Tekmovalni program ŠZS doda: 

»Izbrani izvajalec DP lahko odpove organizacijo tekmovanja za prihodnje leto do konca 

tekočega koledarskega leta (npr. do konca 2021 za prvenstva, ki bodo v 2022), za tekmovanja 

v januarju pa vsaj 1 mesec pred tekmovanjem. V nasprotnem primeru se mu lahko odvzame 

pravica za organizacijo državnih prvenstev v prihodnji sezoni.« 

14.R.6.2. sklep: UO potrdi predlog zvišanja prijavnin in maksimalnih cen namestitev ter 

dopolnitev Tekmovalnega programa.  

 

K 7. točki 
Razno 

7.1 Prošnja ŠK Malečnik 

ŠK Malečnik je podal prošnjo, da se ga za letos oprosti plačila letne registracije (100 €).  Gre 

za simbolični prispevek, ki ga plačujejo vsi klubi in osnova za članstvo v Zvezi. 

14.R.7.1. sklep: ŠK Malečnik se dovoli, da plačilo letne registracije poravna do konca 

koledarskega leta 2021. Prošnji o oprostitvi letne registracije se ne ugodi.  

 

7.2 Predlog štipendije OKS  

Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki 

Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2021/2022 omogoča izjemo za pridobitev štipendije  zaradi 

koronavirusa Covid-19, če so odpadla vsa uradna mednarodna mladinska tekmovanja. NPŠZ 

lahko potrditi predlog za izjemo (največ za 2 posameznika). 

14.R7.2. sklep: ŠZS potrjuje predlog za izjemo za pridobitev pravice do štipendije za Jana 

Šublja in Zalo Urh.  

 

7.3 Seznanitev s poročili kontrolnega pregleda FŠO 

Fundacija za šport je izvedla kontrolni pregled realizacije sofinanciranega programa in 

namenske porabe sredstev Fundacije v zvezi s pogodbami o sofinanciranju, ki jih ima 



 
sklenjene s Šahovsko zvezo Slovenije in  je ugotovila da so sredstva namenja v skladu z 

določbami v pogodbi. 

 

14.R.7.3. sklep: UO se je seznanil z zapisniki kontrolnega pregleda Fundacije za šport za 

programe mladinskih in članskih reprezentanc. 

 

7.4 Obisk katalonskih šahistov 

14.R.7.4. sklep: V okviru katalonskega tedna v Sloveniji in ekipnega EP se izvede simultanka 

in dvoboj s katalonskimi šahisti v pospešenem tempu. 

 

Seja je bila zaključena 17:30. 

 

Zapisala Nina Rob 


