
 
Ljubljana, 5. 2. 2021 

16. korespondenčna seja UO ŠZS 
4. – 5. februar 2021 

 
1. Predpogodba za sklenitev kupoprodajne pogodbe za Šahovski dom 

 
Od zadnje odločitve Upravnega odbora o sklepanju posla v zvezi z nakupom Šahovskega doma so se 
okoliščine spremenile, zato je potrebna nova potrditev. Stečajni upravitelj namreč od upnika zahteva 
še dodatnih cca 14.000 EUR stroškov prenosa idealnega solastniškega deleža do 2/3 na Šahovskem 
domu na njega. Zato je tudi ta kot prodajalec ceno dvignil za 14.000,00 EUR, ki pa smo jo v pogajanjih 
zbili na 57.000,00 EUR. 
Predpogodba tako predvideva ceno za 2/3 idealnega solastniškega deleža (133 m2) v višini 57.000,00 
EUR, ki se plača po sklenitvi glavne pogodbe za bremen prosto nepremičnino. Po podpisu 
predpogodbe pa bo takoj potrebno plačati aro v višini 5.700,00 EUR. 
 
16.K.1. sklep: UO potrdi končno, med pogajalci usklajeno verzijo predpogodbe. 
 

2. Zaposlovanje športnikov in trenerjev v državni upravi 
 
Na podlagi merila posebnih potreb ministrstva, ki jih določa Sporazum o zaposlovanju vrhunskih 
športnikov in trenerjev v MORS, MNZ, MF-FURS ima ŠZS možnost predlagati kandidaturo za trenerja 
in športnika za zaposlitev na MNZ - Policiji. Kriteriji za zaposlovanje športnika med drugim zahtevajo 
mednarodni razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ, eden izmed pogojev za zaposlitev trenerja pa je, da je 
ta trener/selektor državne članske reprezentance.  
 
Matej Šebenik kot športnik in Matjaž Mikac kot trener izpolnjujeta kriterije za zaposlitev v državni 
upravi.  
 
16.K.2. sklep: UO določi športnika Mateja Šebenika in trenerja Matjaža Mikca kot kandidata za 
zaposlovanje v državni upravi. 
 
Glasovanje je bilo zaključeno v petek, 6. februarja 2021. 
 
ZA oba sklepa: 

- 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, oba sklepa sta bila sprejeta.  
 

Zapisala: Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 
 


