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Vabljeni 
 
- Člani Upravnega odbora  

- Častni predsednik Milan Kneževič  

- Predsednik Strokovnega sveta 
- Predsednica Nadzornega odbora 
 

dr. Milan Brglez, predsednik ŠZS 

  

Zapisnik 16. redne seje Upravnega odbora ŠZS 



 

K 1. točki 
Seznanitev z zapisniki zadnjih sej  
 

UO se je seznanil z realizacijo sklepov iz 15. redne seje, 20. in 21. korespondenčne seje UO. 

Dokumenti:  

[Zapisnik 15. redne seje UO] 

[Zapisnik 20. korespondenčne seje UO] 

[Zapisnik 21. korespondenčne seje UO] 

 
K 2. točki 
Priprave na občni zbor 
 

2.1. Izvedba občnega zbora 2022 

Občni zbor ŠZS bo zasedal v soboto, 23. aprila 2022 v prostorih ŠZS s pričetkom ob 10.00. 

Predlog dnevnega reda občnega zbora: 

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, 
verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika) 

2. Sprejem dnevnega reda 
3. Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze Slovenije  
4. Finančno poročilo ŠZS in potrditev zaključnega računa za leto 2021 
5. Poročilo Nadzornega odbora 
6. Finančni načrt ŠZS za leto 2022 
7. Spremembe in dopolnitve aktov ŠZS 

8. Pobude in predlogi 
9. Podelitev priznanj 
10. Zaključek občnega zbora 
 

16R.2.1.1. sklep: UO je potrdil dnevni red občnega zbora in datum izvedbe, ki bo v soboto 

23. aprila 2022 ob 10.00 v prostorih ŠZS.  

16R.2.1.2. sklep: UO zadolži Mirka Bandlja, da pripravi predlog volilnega pravilnika ŠZS in 

posodobljenega poslovnika občnega zbora tako, da bo ta usklajen s statutom ŠZS.   

 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_15._redne_seje_UO.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_20._koresponden%C4%8Dne_seje_9la40Zx.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_21._koresponden%C4%8Dne_seje.pdf


 
2.2. Poročila o delu ŠZS 2021 in načrt za leto 2022  

Predstavitev finančnega in vsebinskega poročila za leto 2021 ter finančnega načrta za leto 

2022.  

[Poročilo o delu Upravnega odbora] 

[Poročilo o delu komisij in odborov] 

16R.2.2. sklep: UO je sprejel s finančno in vsebinsko poročilo ŠZS za leto 2021 ter finančni 

načrt za leto 2022. 

 

2.3. Podelitev priznanj 

UO se je seznanil s prispelimi predlogi za podelitev priznanj na 47. občnem zboru ŠZS. Med 

njimi so tudi predlogi za zlato plaketo. Za prejem le-te je potreben večletni prispevek šahu na 

državni ravni oz. v mednarodnem prostoru ali doseganje vrhunskih tekmovalnih dosežkov. 

16R.2.3. sklep: UO predlaga Občnemu zboru, da podeli: 

Srebrno plaketo:  

- Antonu Prazniku za izjemen prispevek pri vzgoji mladih šahistov in na področju 

šahovske publicistike 

[Predlog – Anton Praznik]  

 

Bronasto plaketo:  

- Aleksandru Jeriču za pomemben, dolgoletni prispevek pri razvoju šaha v ŠK 

Borovnica;  

[Predlog – Aleksander Jerič] 

- Ive Staniču (posthumno) za izjemen prispevek pri vzgoji mladih šahistov v ŠD Kočevje  

[Predlog – Ive Stanič] 

Pisno priznanje: 

- Niku Prazniku za prispevek na področju šahovske publicistike in šolskega šaha 

[Predlog – Niko Praznik] 

- Vincencu Kobetu za pomemben, dolgoletni prispevek pri razvoju šaha na lokalni ravni  

[Predlog – Vincenc Kobe] 

- Marjanu Drobnetu za pomemben prispevek na področju šahovskega sojenja in 

organizacije vrste mednarodnih in domačih tekmovanj  

[Predlog – Marjan Drobne] 

- Matjažu Mazziniju za njegove pobude in organizacijo številnih vsakoletnih turnirjev 

ciklusov »Pokala Poljanske doline« za posameznike in ekipe ter promocijske 

aktivnosti 

[Predlog – Matjaž Mazzini] 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dilo_UO_2021.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dila_organov_Upravnega_odbora_%C5%A0ZS.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Anton_in_Niko_Praznik.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/JERI%C4%8C_Aleksander_-_Predlog_za_zlato_plaketo_%C5%A0ZS.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Predlog_za_posthumno_priznanje_%C5%A0ZS_Ive_Stani%C4%8D.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Anton_in_Niko_Praznik.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Predlog_za_priznanje_Vincencu_Kobetu.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Priznanje_Drobne.jpg
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/%C5%A0ahovski__klub_Priznanje_%C5%A0ZS_M._Mazzini_januar_2022.pdf


 
- Jožetu Skoku za prispevek k medijski popularizaciji šaha na lokalni ravni  

[Predlog – Jože Skok] 

Pohvalo: 

- Nini Rob za uspešno organizacijo dveh Evropskih članskih prvenstev 

- Reprezentanci v dopisnem šahu za osvojitev srebrne medalje na 10. evropskem 

prvenstvu (Danilo Korže 1. deska; Aleš Borštnik 2. deska in kapetan; Anton Čopar 3.deska; 

Darko Babič 4. deska; Milan Horvat 5. deska; Marko Coklin 6. deska; Niko Praznik 7. deska; 

Klemen Sorčnik 8. deska) 

 

 

K 3. točki 
Poročilo z Evropskega posamičnega prvenstva  

UO se je seznanil s poročilom o organizaciji in izvedbi posamičnega EP. Kljub izrednim 

okoliščinam (posledice vojne v Ukrajini, koronavirus, noro-virus) je bilo prvenstvo izvedeno 

nadvse kvalitetno in profesionalno. Vse table so bile elektronsko prenašane, nadzor je 

potekal pod visoko anti-cheating zaščito (detektorska vrata, ročni detektorji, akreditacije…), 

potekal je neposredni prenos posnetka iz dvorane s stalnim komentatorjem iz studia, redno 

obveščanje preko medijev in spletne strani prvenstva s fotografijami, pogoji za igranje in 

bivanje so bili na visoki ravni.  

16R.3.1. sklep: UO izreka pohvale organizacijski ekipi pod vodstvom  direktorice tekmovanja 

Nine Rob za uspešno organizacijo in izvedbo posamičnega EP v Čatežu. 

Predstavljeni so bili tudi tekmovalni dosežki slovenskih predstavnikov. Najboljši rezultat je 

66. mesto Jana Šublja (6,5/11). O vrhunskem šahu je bila na Strokovnem svetu v širši sestavi 

opravljena razprava, pisni prispevek bo pripravljen za naslednjo sejo UO. 

 

K 4. točki 

Poročilo z mednarodnih tekmovanj  

Predstavljeno je bilo poročilo z mednarodnih tekmovanj v obdobju december 2021 – februar 

2022. Po rezultatih izstopa GM norma (Jan Šubelj) in 3 medalje ter več visokih uvrstitev na 

pospešenem in hitropoteznem EP za mlade. Pomembna je tudi podpora ŠZS pri realizaciji 

nastopov. 

[Poročilo z mednarodnih tekmovanj] 

16R.3.2. sklep: UO se je seznanil s poročilom iz mednarodnih tekmovanj in izreka pohvalo 

mladim šahistom in šahistkam za dosežene rezultate, pisarni ŠZS pa za uspešno delo pri 

realizaciji nastopov. 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Predlog_za_priznanje_Jo%C5%BEe_Skok.docx.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dila_z_mednarodnih_tekmovanj_dec._2021_-_feb._2022.pdf


 

 

K 5. točki 

Program mladinskih in članskih reprezentanc 

5.1 Prioritetne liste 

Selektorji reprezentanc so pripravili prioritetne liste kot širši izbor kandidatov za nastope na 

mednarodnih tekmovanjih v skladu s programom mladinskega šaha in članskih reprezentanc.  

Upravičence in višino sofinanciranja na uradnih prvenstvih se določi za vsako tekmovanje 

posebej (izjema so uvrščeni iz DP – če je to navedeno v razpisu in uvrščeni po pravilnikih 

ŠZS).  

16R.5.1. sklep: UO potrjuje prioritetne liste kot širši izbor kandidatov za nastope na 

mednarodnih tekmovanjih, skladno s programom mladinskih in članskih reprezentanc v letu 

2022. Liste se lahko po potrebi dopolnijo.  

Člani: Luka Lenič, Jure Borišek, Jure Škoberne, Matej Šebenik, Jan Šubelj, Boris Markoja, Vid 
Dobrovoljc.  
 
Članice: Laura Unuk, Zala Urh, Teja Vidic, Lara Janželj, Ivana Hreščak, Monika Rozman, Špela 
Kolarič, Jana Krivec. 
 
Mladinci in kadeti: Jan Šubelj, Zala Urh, Jaka Brilej, Pia Marie Ružič, Matic Nareks, Domen 
Tisaj, Vesna Mihelič, Anja Beber, Nejc Herega, Matic Lavrenčič, Rudi Olenik Čampa, Nuša 
Hercog, Jan Marn, Jernej Kozlovič, Taja Guid, David Stevanič, Leon Škrbec, Andraž Gregorič, 
Nik Javornik, Nejc Amon, Sofija Timagina, Luka Vaupot. 
 

5.2 SP pospešeno in hitropotezno za mlade 

Letos bo po 2 letih ponovno izvedeno Svetovno prvenstvo za mlade pospešenem in 

hitropoteznem šahu in sicer od 30. aprila do 4. maja 2022 v Grčiji.  

[Razpis SP pospešeno in hitropotezno za mlade] 

16R.5.2. sklep: UO potrjuje financiranje nastopa na SP v pospešenem in hitropoteznem šahu 

za mlade (Rhodos, 30. 4. – 4. 5). 2022) in sicer bivanje + prijavnine (430 EUR) in letalsko karto 

do višine 250 EUR za naslednje posameznike: Jan Šubelj, Pia Marie Ružič, Matic Nareks, Vesna 

Mihelič, Anja Beber, Nejc Herega, Matic Lavrenčič, Rudi Olenik Čampa, Jan Marn, Jernej 

Kozlovič, Taja Guid, Leon Škrbec, Andraž Gregorič, Nik Javornik, Sofija Timagina, Luka Vaupot. 

 

5.3 Mitropa pokal, Korzika 27. 4. - 8. 5. 2022 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Invit_Regs_WYBRC_2022.pdf


 
Mitropa pokal bo potekal na Korziki od 27. aprila do 8. maja. Stroški na posameznika znašajo 

cca 800 €. Pokal se pokriva s Svetovnim mladinskim prvenstvom, zato nastop najboljših 

mladincev ne bo možen, tudi najboljši članski reprezentanti ne bodo nastopili. Iz tega razloga 

se predlaga, da se na pokal pošlje le žensko zasedbo. 

[Razpis Mitropa pokala] 

16R.5.3. sklep: Potrdi se nastop ženske ekipe za Mitropa pokal: Laura Unuk, Zala Urh, Lara 

Janželj in Teja Vidic. 

 

5.4 Šahovska Olimpijada, Chennai, 28. 7. – 10. 8. 2022 

Šahovska olimpijada je prestavljena iz Rusije v Indijo. Racionalen je čimprejšnji nakup 

letalskih vozovnic. 

[Razpis Šahovske Olimpijade] 

 

16R.5.4. sklep: Za nastop na Šahovski olimpijadi se potrdita moška in ženska reprezentanca, 

ki sta jo določila selektorja. Pravilnik o reprezentanci se v točki 4.1. Sofinanciranje letnih 

individualnih programov upošteva le za igralce/igralke z naslovom GM/wGM. 

Ženska reprezentanca: 

- Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic, Monika Rozman 

Rezerva: Ivana Hreščak 

 

Moška reprezentanca: 

- Luka Lenič, Matej Šebenik, Jan Šubelj, Jure Borišek, Jure Škoberne 

Rezervi: Boris Markoja, Vid Dobrovoljc 

 

K 6. točki 

Kandidatura za organizacijo EP 2024 

Na ECU je odprt razpis za kandidaturo za evropska prvenstva v letu 2024. Razpis je odprt do 

29. 4. 2022. Terme Čatež so se izkazale kot ustrezna lokacija za prvenstva na visoki ravni, ŠZS 

se je pa izkazala kot uspešen organizator, zato se predlaga, da ŠZS tudi v prihodnje aktivna na 

področju organizacije velikih tekmovanj. Tovrstni projekti pozitivno vplivajo na popularizacijo 

šaha v najširšem smislu.  

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/mitropa_Regulations_eng_f.pdf
https://fide.com/news/1672


 
16R.6.1. sklep: UO pooblašča generalno sekretarko, da sklene ugoden dogovor s Termami 

Čatež in odda kandidaturi za razpis za organizacijo prvenstev: 

- Evropsko posamično ali ekipno prvenstvo seniorjev (oktober/november 2024)  

- Evropsko šolsko prvenstvo (april 2024) 

 

K 7. točki 

Razno 

7.1 Odstop člana UO 

Jure Škoberne je z dnem 8.4.2022 odstopil z mesta člana UO.  

16R.7.1. sklep: UO se je seznanil z odstopom Jureta Škoberneta z mesta člana UO ŠZS.  

16R.7.2. sklep: Do naslednje seje se pripravi predlog možnosti kooptiranja člana UO, 

zadolženega za vrhunski šah. 

 

7.2 Predlog ŽŠK Maribor Poligram 

ŽŠK Maribor Poligram letos organizira Državno prvenstvo za člane, članice, mladince, 

mladinke, veterane. Organizator predlaga, da ŠZS krije stroške financiranja za več kategorij. 

[Predlog ŽŠK Maribor Poligram] 

16R.7.2. sklep: ŠZS bo financirala stroške nastopa na posamičnem EP 2023 za državnega 

članskega prvaka in prvakinjo ter stroške nastopa na SP do 20 let za leto 2022 za mladinskega 

prvaka in prvakinjo. 

 

7.3. Predlog za kritje stroškov udeležbe na kongresu ICCF 2022  

Dopisni šahisti so na ŠZS naslovili vlogo za kritje stroškov na kongresu ICCF 2022. Okvirni 

stroški udeležbe znašajo 1350 €.  

[Predlog Sveta za dopisni šah] 

16R.7.3. sklep: UO odobri sofinanciranje udeležbe na kongresu ICCF 2022 v višini 1000 EUR.    

 

7.4. Predlog glede obveznega nastopanja z žensko in mladinsko ekipo za klube v 
državni in prvi ligi 
 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Dopis_%C5%A0ZS_nagrade_%C4%8Dlansko_DP.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/kongresICCF-22.pdf


 
UO se je seznanil s predlogom Strokovnega sveta, po katerem bi klub za neizpolnjevanje 
obveznosti izpadel v en rang tekmovanja nižje (namesto dosedanjega izpada v najnižji rang 
tekmovanja). 
 
16R.7.4. sklep: UO daje predlog Strokovnega sveta v proučitev Tekmovalni komisiji  glede 
možne izvedbe popolnjevanja lig.    

 
 
7.5. Prošnja filatelistov 
 
Filatelistično društvo Ljubljana, ki je vrsto let stalni najemnik prostorov na ŠZS, je podalo 
prošnjo, da se v jim tudi za leto 2022 (kot v 2020 in 2021) obračuna znižana letna najemnina, 
zaradi zmanjšanja aktivnosti, kot posledica pandemije.  
 
[Prošnja Filatelističnega društva Ljubljana] 

16R.7.5. sklep: UO potrjuje znižano najemnino za 50%, kar na letni ravni znaša 900 €. 
 

7.6. Prošnja za registracijo ŠK Borovnica 
 
ŠK Borovnica je podal vlogo za ponovno registracijo v ŠZS.  
 

[Prošnja ŠK Borovnica] 

 
16R.7.6. sklep: Predlog o registraciji Šahovskega kluba Borovnica v Šahovsko zvezo Slovenije 
se sprejme. 

 
Seja je bila zaključena ob 18:10. 

Zapisala Nina Rob, 
generalna sekretarka ŠZS 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Pro%C5%A1nja_Filatelistov.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Pro%C5%A1nja_za_registracijo_%C5%A0K_Borovnica.pdf

