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Zapisnik 15. redne seje Upravnega odbora ŠZS 



 

K 1. točki 
Seznanitev z zapisniki zadnjih sej 
 

UO se je seznanil z realizacijo sklepov iz 14. redne seje. 

Dokument: [Zapisnik 14. redne seje UO] 

 

K 2. točki 
Poročilo o izvedbi Evropskega ekipnega prvenstva za člane in članice 

 
Člani UO so se seznanili s finančnim in vsebinskim poročilom o izvedenem Evropskem 

prvenstvu, kjer je skupaj nastopilo 70 ekip iz 38 držav. Terme Čatež so se izkazale kot zelo 

primerne za tovrstne dogodke, tudi zaradi ustreznosti objekta (hoteli, dvorana), bližine 

letališča, sprejemljivih cen, dovolj razpoložljivih kapacitet itd. 

Strinjali so se, da si je ŠZS ponovno utrdila sloves odličnega organizatorja, promocija 

Slovenije je bila na visoki ravni. Izrečene so bile pohvale vsem, ki so sodelovali pri izvedbi EP. 

15R.2.1. sklep: UO se je seznanil s finančno-organizacijskim poročilom iz Ekipnega EP 2021. 

Pohvale izreka vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi, posebej pa organizacijski ekipi 

in direktorici tekmovanja. 

 

K 3. točki 
Priprave na Evropsko posamično člansko prvenstvo 

3.1. Priprave na Evropsko prvenstvo 

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

15R.3.1.1 sklep: UO se je seznanil z okvirno finančno konstrukcijo.  

15R.3.1.2 sklep: Člani UO prevzamejo kot prioritetno nalogo zagotovitev dodatnih  

sponzorjev za posamično EP. 

15R.3.1.3 sklep: UO predlaga, da se poskuša z ECU dogovoriti za znižanje nagradnega sklada 

za posamično EP zaradi izredne situacije.  

 

 

 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_14._redne_seje_UO_final.pdf


 
3.2. Predlog častnega in organizacijskega odbora Evropskega posamičnega 

članskega prvenstva 2022 

15R.3.2. sklep: UO je potrdil predlog članov častnega in organizacijskega odbora: 

Častni odbor: 

• Igor Zorčič (predsednik Državnega zbora RS), predsednik 

• 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 

• Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnica Triglav 

• Denis Mancevič, Herman & partnerji 

• Lojze Peterle, politik 

 

Organizacijski odbor: 

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

• Darja Kapš (velemojstrica in podpredsednica ŠZS) podpredsednica 

• Nina Rob (generalna sekretarka Šahovske zveze Slovenije) 

• 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) 

 

K 4. točki 
Poročila z mednarodnih tekmovanj 

UO se je seznanil z naslednjimi poročili: 

Dokument: [Poročilo z mednarodnih tekmovanj – obdobje 6. 9. – 14. 12. 2021] 

Dokument: [Poročilo o nastopu članov na Ekipnem EP 2021] 

Dokument: [Poročilo o nastopu članic na Ekipnem EP 2021] 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dila_z_mednarodnih_tekmovanj_sept._-_dec._21.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dilo_%C4%8CLANI_EP_ekipno_%C4%8Cate%C5%BE_2021.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dilo_%C4%8CLANICE_EP_ekipno_%C4%8Cate%C5%BE_2021.pdf


 
Obravnavan je bil nastop na ekipnem EP v Čatežu, kjer sta naši prvi ekipi pri članih in članicah 

dosegli manj od pričakovanj. 

15R.4.1. sklep: UO se je seznanil s poročili mednarodnih tekmovanj v obdobju september – 

december 2021, kjer je bilo več zelo dobrih posamičnih dosežkov.  Nastop obeh A članskih 

reprezentanc na ekipnem EP je ocenjen kot neuspešen, zlasti za moško ekipo. Strokovni svet 

v širši sestavi se zadolži, da opravi razpravo o reprezentančnem  šahu in pripravi dodatne 

predloge za dvig tekmovalne uspešnosti. 

 

K 5. točki 
5.1. Tekmovalni program 2022 

Na spletni strani ŠZS je bil objavljen poziv klubom k oddaji ponudb za organizacijo državnih 

prvenstev v letu 2022. Letos bo odpiranje ponudb potekalo javno in sicer v torek, 28. 12. 

2021. 

Objava: [Poziv klubom k oddaji ponudb za organizacijo DP v 2022] 

15R.5.1. sklep: UO se je seznanil z odločitvijo Tekmovalne komisije o objavi poziva k oddaji 

ponudb za organizacijo tekmovanj za leto 2022. Odpiranje ponudb bo javno. 

 

5.2. Prošnja ŠD KRKA Novo mesto 

Obravnavana je bila prošnja ŠD KRKA Novo mesto za ohranitev pravice do nastopa v Državni 

članski ligi kljub neizpolnitvi pogoja nastopa ženske ekipe zaradi okoliščin v zvezi Covid-19. 

ŠD KRKA Novo mesto je kot obrazložitev za neudeležbo nastopa ženske ekipe navedlo 

zdravstvene razloge, s katerimi so se soočali tekom leta. 

15R.5.2. sklep: Ugodi se prošnji ŠD KRKA Novo mesto. Pogoj nastopa za žensko in mladinsko 

ekipo se za klube v letu 2021 zaradi izjemnih okoliščin ne upošteva. 

 

5.3. Pobuda ŠD Domžale 

ŠD Domžale predlaga, da terminov državne lige ne določa Liga odbor ampak izključno 

Tekmovalna komisija. 

Dokument: [Pobuda ŠD Domžale: Državna članska liga] 

Klube se pozove k oddaji ponudb za izvedbo državne lige. 

15R.5.3. sklep: Državna liga se izvede v terminih, ki jih določi Tekmovalna komisija. 

 

https://www.sah-zveza.si/objave/novice/2021-12/609/vabilo-klubom-k-organizaciji-in-soorganizaciji-posameznih-prvenstev-szs-za-leto-2022
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/%C5%A0D_Dom%C5%BEale_Mnenje_o_izvedbi_D%C4%8CL.pdf


 

K 6. točki 

Program reprezentanc 

6.1 Potrditev reprezentanc za mladinsko EP, Novi Sad 

15R.6.1. sklep: UO je potrdil reprezentance in nastop posameznikov na mladinskem EP v 

pospešenem in hitropoteznem šahu 2021.  

U18: Jan Šubelj, Jaka Brilej, Jan Marn, Matic Nareks 

U14: Nejc Herega, Rudi Olenik Čampa, Andraž Gregorič, Nik Javornik 

U18 – 2: Pia Marie Ružič, Nuša Hercog, Vesna Mihelič, Pia Rožmanec 

 

Udeleženci: Nejc Herega, Rudi Olenik Čampa, Jernej Kozlovič, Marcus Zlatanovič, Pia 

Rožmanec, Jan Marn, Nik Javornik, Taja Guid, Nuša Hercog, Jaka Brilej, Matic Nareks, Pia 

Marie Ružič, Andraž Gregorič, Vesna Mihelič, Luka Vaupot, Sofia Timagina, Jan Šubelj, 

Doroteja Drevenšek, Gašper Drevenšek. 

 

6.2 Program mladinskih reprezentanc 

Predvidena javna sredstva za program mladinskega šaha (MIZŠ + Fundacija za šport): 38.000 

EUR (standardni šahi), 35.000 (pospešeni in hitropotezni šah), skupaj  EUR 72.000 EUR (brez 

stroškov dela).  

Program mladinskega šaha 2022 

Dogodki Predvidena 
višina stroškov  
(v EUR) 

Lokacija, termin Specifikacija stroškov 

EP kadetsko in 
mladinsko u8-18 

6.000 

Antalya (Turčija) 
oktober/november 

Prijavnina in potni stroški po 
prioritetni listi, trener (pot, 
bivanje PP, honorar) 

SP mladinsko 14, 16 in 
18 let 2.000 

Mamaia (Romunija) 
5. – 18. 9. 2022 

PrijavnineTrener (pot, bivanje 
PP, honorar) 

SP kadetsko do 8, 10 in 
12 let 2.000                   

Batumi, Gruzija Prijavnina, trener (pot, bivanje 
PP, honorar) 

SP mladinsko do 20 let 

2.000                 

Olbia, Italija 

 

Trener (pot, bivanje PP, 
honorar) 

Evropsko ekipno 
mladinsko prvenstvo 

8.000 

Thessaloniki (Grčija) 
Julij 2022 

Ekipa fantov (4 igralci) + 2 
ekipi deklet (4 igralke) + trener 
(pot, bivanje PP, honorar  za 
trenerja) 

Kadetska olimpijada do 
16 let 

6.000 

Nakhchivan, 
Azerbaijan 

4 igralci + 1 igralka + trener 
(pot, bivanje PP, honorar  za 
trenerja) 



 
EP mladinsko v posp. in 
hitropoteznem šahu 

12.000 

Grčija Igralci po prednostni listi  + 
trener (pot, bivanje PP, 
honorar za trenerja) 

SP mladinsko v posp. in 
hitropoteznem šahu 

12.000 

Grčija 
30.4. – 4.5.2022 

Igralci po prednostni listi  + 
trener (pot, bivanje PP, 
honorar za trenerja) 

Priprave in treningi v 
pospešenem in 
hitropoteznem šahu 11.000 

  

Sofinanciranje 
individualnih programov 10.000 

Uradna EP/SP  2022, 
treningi 

Prednostna lista perspektivnih 
igralk in igralcev  

Priprave mladinskih 
reprezentanc 2.000 

3 dni  
Ljubljana 

Trener: trenerske tarife oz. v 
okviru trenerskih zaposlitev 

SKUPAJ 72.000,00                
  

 

15R.6.2. sklep: UO je potrdil okvirni program mladinskih reprezentanc za leto 2022, ki se 

dopolni na osnovi dejansko pridobljenih sredstev MIZŠ in FŠO in razpisov posameznih 

uradnih prvenstev.  

 

6.3 Program članskih reprezentanc 

Predvidena sredstva javnih financerjev (MIZŠ in FŠO) v 2022: 39.900 EUR neto (brez stroškov 

dela) od tega 25.400 EUR za standardni šah, 14.500 EUR za pospešeni in hitropotezni šah.  

Vrednost celotnega predvidenega programa v 2022: 

42.000 EUR standardni šah, 14.500 EUR za pospešeni in hitropotezni šah.  

A program članskih reprezentanc 2022  

Dogodki Predvidena višina 
stroškov  
(v EUR) 

Lokacija, termin Specifikacija stroškov Vir financiranja 

ŠAH STANDARDNI 

 
 
Šahovska 
olimpijada    

12.000 

 
Moskva (Rusija) 
26.7.-8.8.2022 

10 igralcev/igralk + 2 

selektorja: 

prevoz cca 10.000 + 

enoposteljne sobe  

Sredstva MIZŠ, 

FŠO 

 
 
EP 
posamično – 
člani   8.000 

Čatež/Podčetrtek 
(Slovenija) 
25. 3. - 8.4.2022 

Državni prvak 2021 (razpis 
DP), šahist/šahistka leta in 
prvih 6 po prednostnem 
seznamu: prijavnina + bivanje 
v uradnem hotelu (določi ŠZS) 

Sredstva MIZŠ, 
FŠO 



 
 
EP 
posamično – 
članice 2.000 

Praga (Češka) 
20.-31.8.2022 

Državna prvakinja 2021 (razpis 
DP) in 1 igralka s prednostne 
lestvice: prijavnina + bivanje v 
uradnem hotelu (določi ŠZS) 

Sredstva MIZŠ, 
FŠO 

Mitropa 
pokal 

5.000 

 
Korzika (Francija) 
27.4.-8.5.2022 

Prijavnina, prevoz, bivanje, 
prehrana za 8 igralcev/igralk + 
trener in honorar trenerja 

Sredstva MIZŠ, 
FŠO, 
sponzorska 
sredstva 

 
Honorarji  
(GM, wGM) 
 15.000 

Šahovska 
olimpijada 

Igralci +  selektorja Sponzorska 
sredstva 

 
ŠAH POSPEŠENI IN HITROPOTEZNI 

EP 
pospešeno in 
hitropotezno 
- člani  

5.000 

Katovice (Poljska) 
december 2022 

Državni prvak posp./hitrop.: 
2 igralca max 750 EUR/osebo 
*skladno s Tekmovalnim 
programom (prijavnina, 
vozovnica in bivanje preko 
ŠZS) + igralci po prioritetni listi 

Sredstva MIZŠ, 
FŠO 

EP 
pospešeno in 
hitropotezno 
- članice 

5.000 

Kijev, Lvov 
(Ukrajina) 
23.-26.10.2022 

Državna prvakinja 
posp./hitrop.: 
2 igralki max 750 EUR/osebo 
(prijavnina, vozovnica in 
bivanje preko ŠZS) 
+ igralke po prioritetni listi 

Sredstva MIZŠ, 
FŠO 

Priprave in 
treningi  4.500 

Ljubno, Tolmin  Sredstva MIZŠ, 
FŠO 

 Skupaj 56.500       
   

 

15R.6.3. sklep: UO je potrdil okvirni program članskih reprezentanc za leto 2022, ki se 

dopolni na osnovi pridobljenih sredstev MIZŠ in FŠO in razpisov posameznih uradnih 

prvenstev. 

 

K 7. točki 
Cenik 2022 

Cenik ŠZS se z ozirom na leto 2021 ni spremenil, cene ostajajo enake. 

Dokument: [Cenik ŠZS za leto 2022] 

15R.7.1. sklep: UO potrdi cenik za 2022.  

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Cenik_%C5%A0ZS_za_leto_2022__dplbyL8.pdf


 

K 8. točki 
Razno 

 
8.1.  Predlog uskladitve plače administratorke ŠZS 

Administratorka ŠZS je predlagala uskladitev plače skladno z dvigom minimalne plače od leta 

2017. 

15R.8.1. sklep: Pridobi se informacije o usklajevanju plač na drugih športnih zvezah in 

pripravi model za morebitno usklajevanje plač zaposlenih na ŠZS. 

 

8.2.  Sodba Višjega sodišča ŠZS zoper Nova 24 

Na seji UO je bila predstavljena odločitev Višjega sodišča, ki je razsodilo, da se pritožbi 

Šahovske zveze Slovenije ugodi, in da mora Nova 24TV po pravnomočnosti sodbe brez 

sprememb in dopolnitev na svoji spletni strani objaviti popravek ŠZS. 

Dokument: [Sodba Višjega sodišča z dne 29. 10 .2021] 

15R.8.2. sklep: UO se je seznanil z odločitvijo Višjega sodišča. 

 

8.3.  Seznanitev s poročili kontrolnega pregleda FŠO za leti 2018 in 2019 

Inšpekcijski nadzor je potrdil pravilno uporabo namenskih sredstev na ŠZS ter delovanje v 

skladu s pogodbami in njihovimi določbami.  

15R.8.3.1. sklep: UO se je seznanil z zapisniki kontrolnega pregleda Fundacije za šport za 

programe mladinskih reprezentanc. 

Na Inšpektorat MIZŠ je bila podana nova prijava, da naj bi ŠZS kršila »načelo enakopravnosti 

pri financiranju šahovske mladine«. 

15R.8.3.2. sklep: Pripravi se odgovor za Inšpektorat RS za šolstvo in šport. 

 

8.4.  Naj šahist in šahistka leta 

15R.8.4. sklep: UO se je seznanil z izborom za leto 2021, ki ga je opravil Strokovni svet. Za 

šahista in šahistko leta sta bila izbrana Matej Šebenik in Laura Unuk, za mladinca in mladinko 

leta (U18) pa Jan Šubelj in Pia Marie Ružič. 

 

Dokument: [Utemeljitve o izbiri šahistov leta 2021] 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/sodba_Vi%C5%A1jega_sodi%C5%A1%C4%8Da_z_dne_29.10.2021.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/%C5%A0ahist_in_%C5%A1ahistka_leta_2021.pdf


 
8.5.  Pritožbe posameznikov na izbiro reprezentanc 

UO je prejel 4 pritožbe posameznih igralk in igralca na sestavo reprezentanc oz. nad tem, da 

sami niso bili izbrani v reprezentanco. Podana je bila tudi zahteva za objavo natančnih 

kriterijev o izboru.  

V razpravi je bilo pojasnjeno, da v skladu s Pravilnikom o reprezentanci določa reprezentanco 

selektor, ne pa matematično natančni kriteriji. Na organih ŠZS je bila postavljena usmeritev o 

prioritetnem vključevanju mlajših igralcev in igralk za ekipno EP (UO 15. seja, 5.3.2019, UO 

14. seja, 1.10. 2021, Strokovni svet 3. seja, 23.9.2021), ki je bila upoštevana.  

15R.8.5. sklep: UO se je seznanil s pritožbami. Ugotavlja, da je bilo določanje reprezentanc 

opravljeno v skladu s Pravilnikom o reprezentanci in sprejetimi usmeritvami o vključevanju 

mlajših igralk in igralcev v obe izbrani vrsti pri članih in članicah. 

 

8.6.  Aktivnosti Komisije za promocijo 

Darja Kapš je predstavila nekatere pobude za promocijo osnovnošolskega in mladinskega 

šaha: krepitev umeščanja šaha v OŠ, izobraževanje pedagogov,  rubrika v reviji Šahovska 

misel, učbenik za šahovske mentorje. 

Dokument: [Zapisnik seje Komisije za promocijo] 

 

Seja je bila zaključena ob 18:00. 

 

Zapisala Nina Rob, generalna sekretarka 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Komisija_za_promocijo_saha_2021-ZAPISNIK__12-seje_07-12-2021_kon%C4%8Dna-v2.pdf

