
 

Z A P I S N I K 

15. korespondenčne seje Upravnega odbora ŠZS, 
ki je potekala od 2. do 3. februarja 2021  

1. Evropsko ekipno prvenstvo za člane in članice 2021, Slovenija       

 S ponudnikom Terme Čatež se je pripravila pogodba o izvedbi ekipnega EP v njihovih kapacitetah. 

15K.1. sklep: UO je potrdil predlog pogodbe s ponudnikom Terme Čatež za izvedbo Evropskega 

ekipnega prvenstva 2021. 

 2. Evropsko posamično člansko prvenstvo 2022, Slovenija       

 Za izvedbo Evropskega posamičnega članskega prvenstva predlagamo naslednji termin, ki je usklajen 

z Evropsko šahovsko zvezo in koledarjem FIDE: 27. marec – 9. april 2022.  

Dan prihoda: 27. marec; 1.-6. kolo: 28. marec – 2. april; prost dan: 3. april; 7.-11. kolo: 4. –8. april; 

datum odhoda: 9. april. 

15K.2. sklep: UO potrdi termin za izvedbo Evropskega posamičnega prvenstva v Sloveniji od 27. 

marca do 9. aprila 2022. 

3. Program mladinskih in članskih reprezentanc 

Skladno s trenutno veljavnim Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je 

proces športne vadbe (kamor sodijo tudi nastopi na turnirjih) dovoljen vsem v starostnih kategorijah 

kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc, vsem 

z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda in tistim, ki se 

udeležujejo državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih tekmovanj in evropskih pokalov.  

3.1 Dopolnitev programa mladinskih reprezentanc 

Z ozirom na negotovost izvedbe uradnih tekmovanj, predlagamo naslednjo dopolnitev programa 

mladinskih reprezentanc (februar – junij 2021): 

Nastopi na pripravljalnih turnirjih   17.000,00 €  

Individualni treningi     8.000,00 €  

2 x skupinske priprave čet – ned     8.000,00 €  

Mladinski selektor predlaga naslednje obetavne šahistke in šahiste, ki bi se jih vključilo v program: 

Mladinke, kadetinje: Zala Urh, Nuša Hercog, Pia Marie Ružič, Larisa Kuhar, Vesna Mihelič, Nika Kralj 



 
Mladinci, kadeti: Jan Šubelj, Jan Marn, Domen Tisaj, David Stevanić, David Brinovec, Jaka Brilej, Rudi 

Olenik Čampa, Andraž Gregorič, Nejc Herega, Matic Nareks, Sergej Ačimovič, Leon Škrbec, Luka 

Vaupot, Jaka Juvan.  

Med ŠZS in zgoraj imenovanimi mladinci/mladinkami se sklenejo pogodbe o sodelovanju. 

Sopodpisniki pogodbe so tudi matični klub in starši.   

15K.3.1.1 sklep: UO je potrdil dopolnjen program mladinskih reprezentanc za leto 2021. 

15K.3.1.2 sklep: UO je potrdil predlagano listo obetavnih mladincev in mladink, ki se jih vključi v 

program za leto 2021. Z njimi se sklene pogodba o sodelovanju. Lista se lahko po potrebi dopolni.  

 

3.1.3 Trenerske tarife 

Individualne treninge lahko izvajajo trenerji (strokovno izobražen ali usposobljen kader), ki imajo 

strokovno usposobljenost, so vpisani v RAZVID strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v 

športu MIZŠ, imajo veljavno trenersko licenco in soglasje selektorja. 

Za leto 2021 zaradi izrednih okoliščin predlagamo naslednje trenerske tarife za delo z obetavnimi 

mladimi v okviru mladinskega programa: 

15K.3.1.3 sklep: Za leto 2021 se trenerske tarife ŠZS obračunajo v višini 30 EUR / šolsko uro za GM, 

IM in 20 EUR / šolsko uro za FM, MK. 

  

3.1.4 Potni stroški – prevoz na turnirje za reprezentante 

15K.3.1.4 sklep: Za leto 2021 se prizna kritje potnih stroškov v višini 0,37 EUR / km za potrebe 

prevozov reprezentantov na turnirje ob predhodni odobritvi ŠZS. 

  

3.2 Dopolnitev programa članskih reprezentanc 

Predlagamo naslednjo dopolnitev programa članskih reprezentanc (februar – junij 2021): 

Nastopi na turnirjih 18.000,00 € 

Priprave, treningi 5.000,00 € 

V program se vključi po 10 članic in 10 članov v sklopu priprav na ekipno EP.  

Selektor reprezentance članic predlaga, da se v program vključi naslednje: 



 
Laura Unuk, Jana Krivec, Lara Janželj, Ivana Hreščak, Teja Vidic, Zala Urh, Monika Rozman, Nuša 

Hercog, Larisa Kuhar, Pia Marie Ružič. 

Selektor članske reprezentance pa naslednje člane: 

Luka Lenič, Jure Borišek, Jure Škoberne, Matej Šebenik, Tim Janželj, Boris Markoja, Jan Šubelj, Žan 

Tomazini, Jernej Špalir, Vid Dobrovoljc. 

 15K.3.2.1 sklep: UO je potrdil dopolnjen program članskih reprezentanc za leto 2021. 

15K.3.2.2 sklep: UO je potrdil predlagane člane in članice članskih reprezentanc za leto 2021. Z 

njimi se sklene pogodba o sodelovanju. Lista se po potrebi lahko dopolni. 

 

Glasovanje je bilo zaključeno v sredo, 3. februarja 2021. 

ZA vse sklepe: 

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

 
Ni glasoval: 

- Borut Simonič 
 

 

Korespondenčna seja je bila sklepčna, vsi sklepi so bili sprejeti. 

 

Zapisala: Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 


