
 
 

Ljubljana, 8. 12. 2022 

ki je bila v četrtek, 8. 12. 2022 ob 16.00, v Šahovskem domu, Bravničarjeva 13, Ljubljana. 

 

Prisotni: Milan Kneževič, Darja Kapš, Mirko Bandelj, Marko Coklin, Luka Lenič, Gojko Musič, 

Adrijan Rožič, Božo Štucl 

Upravičeno odsotni: Dušan Mes, Borut Simonič, dr. Boris Žitnik 

Ostali prisotni: Silva Razlag, Matjaž Mikac, Jože Zorko, Nina Rob 
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Zapisnik 19. redne seje Upravnega odbora ŠZS 



 

 

K 1. točki 

Seznanitev z zapisniki zadnjih sej 
 

1.1. Seznanitev z zapisniki zadnjih sej 

[Zapisnik 18. redne seje UO ŠZS] 

[Zapisnik 23. korespondenčne seje UO ŠZS] 

[Zapisnik 24. korespondenčne seje UO ŠZS] 

Sklep 19R.1.: UO se je seznanil z realizacijo sklepov iz 18. redne, 23. in 24. korespondenčne 

seje. 

V luči pripomb in nevšečnosti, ki so se pripetile na mladinskem ekipnem prvenstvu letos julija 

v Solunu, je bil na ŠZS je bil izveden sestanek s starši nekaterih mladih reprezentantov. 

Prisotni so bili seznanjeni, da se bo ob morebitnemu odstopanju od korektnega obnašanja 

oz. nadaljnjih kršitev posameznike izključilo iz programov ŠZS. 

 

K 2. točki 

Poročilo o nastopih na mednarodnih tekmovanjih 
 

[Poročilo iz Mladinskega posamičnega EP, Antalija] 

[Poročilo iz Svetovnega posamičnega prvenstva U20, Sardinija] 

[Poročilo iz Evropskega klubskega pokala, Mayrhofen] 

UO se je seznanil s poročili z mednarodnih tekmovanj. Mladinskega EP v Antaliji se je 

udeležilo 16 naših predstavnikov. Jan Šubelj je do 18 let 6 točkami končal na 11. mestu. Z 

enakim točkovnim izkupičkom je bil Matic Lavrenčič 12. do 14 let. Vesna Mihelič je med 

dekleti do 16 let s 5,5 točkami zasedla 16. mesto. Za uvrstitev v sam vrh je zmanjkalo nekaj 

prodornosti in poguma. 

Izpostavljeno je bilo 4. mesto Zale Urh na Svetovnem mladinskem prvenstvu do 20 let, kjer je 

imela strokovno podporo ŠZS in zlata medalja Mateja Šebenika na 6. šahovnici na Evropskem 

klubskem pokalu. 

Sklep 19R.1.: UO se je seznanil s poročili o mednarodnih nastopih naših igralk in igralcev v 

jesenskem obdobju (september – november). 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/ZAPISNIK_18._redne_seje_UO_urvEaf0.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_23._koresponden%C4%8Dne_seje.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_24._koresponden%C4%8Dne_seje.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Porocilo_EP_Antalya_2022.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dilo_s_SP_do_20_let_2022.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dilo_-_Evropski_klubski_pokal_2022.pdf


 
Sklep 19R.2.: UO izreka čestitke Zali Urh za 4. mesto na Svetovnem mladinskem prvenstvu 

do 20 let in Mateju Šebeniku za osvojeno zlato medaljo na 6. šahovnici na Evropskem 

klubskem pokalu. 

Decembra bo na Evropskem članskem prvenstvu v pospešenem in hitropoteznem šahu 

nastopilo kar 25 slovenskih predstavnic in predstavnikov, stroške nastopa jim krije ŠZS. 

 

K 3. točki 

Program mladinskih in članskih reprezentanc 
 
Pripravljena sta programa mladinskih in članskih reprezentanc za leto 2023. 

 

[Program mladinskih reprezentanc 2023] 

[Program članskih reprezentanc 2023] 

 

Sklep 19R.3.1: Upravni odbor potrdi okvirni program mladinskih in članskih reprezentanc. 

Program se dopolni, ko bo znana točna višina namenskih sredstev in podatki o višini stroškov 

mednarodnih tekmovanj. 

Sklep 19R.3.2: Prejemniki sredstev iz naslova sofinanciranja individualnih programov sklenejo pogodbo 
s ŠZS in priložijo letni individualni program. Velja za mladince in člane. Sredstva se lahko uveljavljajo 
izključno za kritje stroškov neposredno vezanih na priprave in nastope na uradnih tekmovanjih ob 
predložitvi poročil. 
 
 
Strokovni svet je v razširjeni sestavi obravnaval stanje na področju vrhunskega šaha v Sloveniji. Podani 

so bili predlogi za izboljšanje tekmovalnih dosežkov.  

 

[Aktivnosti za izboljšanje tekmovalnih dosežkov v članski kategoriji] 

 
Prisotni so razpravljali o možnosti dodatne podpore vrhunskemu šahu, podan je bil predlog, da se 
pripravi konkretiziran predlog dodatnega financiranja. V smeri zastavljenih ciljev krepitve članskega 
šaha in osvojitev norm oz. naslovov wGM in GM že poteka intenzivno individualno in skupinsko delo z 
najboljšimi slovenskimi šahistkami, ki ga izvajata trenerja ŠZS Matjaž Mikac in Matej Šebenik. ŠZS si bo 
tudi v bodoče prizadevala nuditi podporo članskemu šahu, poleg financiranja nastopov na velikih 
ekipnih in individualnih tekmovanjih, v tej luči UO sprejme naslednji sklep: 
 
Sklep 19R.3.3: Zali Urh se za izjemen dosežek na SP U20 let in kot »Naj šahistki« 2022 poleg financiranja 
stroškov na EP članic, krije dodatna strokovna podpora pred in med prvenstvom. 
 
 
 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Program_mladinskih_reprezentanc_2023.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Program_%C4%8Dlanskih_reprezentanc_2023.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Aktivnosti_za_izbolj%C5%A1anje_tekmovalnih_dose%C5%BEkov_v_%C4%8Dlanski_kategoriji.pdf


 

 

K 4. točki 

Tekmovalni koledar 2023 

Tekmovalna komisija je na podlagi prispelih ponudb pripravila predlog izvajalcev posameznih 

prvenstev za prihajajoče leto. Za ostala prvenstva je objavljen 2. krog razpisa. 

[Zapisnik 7. redne seje Tekmovalne komisije in Tekmovalni koledar za leto 2023] 

 

Za izvedbo Državnih prvenstev za člane, članice, mladinke in mladince do 20 let, veteranke in 

veterane, ter za Mladinsko DP za kategorije do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let smo prejeli ponudbo 

z identično lokacijo kot v preteklem letu (Radenci). Skladno z načelom razpršenosti oz. 

raznolikosti izbora lokacij se skuša poiskati ustreznejša rešitev.  

 

Sklep 19R.5.1: UO je potrdil predlog izvajalcev državnih tekmovanj za 2023. Tekmovalno 

komisijo je pooblastil, da na podlagi 2. kroga razpisa za organizacijo prvenstev izbere 

izvajalce preostalih tekmovanj.  

 

Sklep 19R.5.2: Skladno z načelom razpršenosti oz. raznolikosti izbora lokacij se za 

organizacijo Mladinskega DP določi alternativna ponudba ŠZS z lokacijo Terme Čatež. Za 

člansko, absolutno in seniorsko DP ŠZS zagotovi nagradni sklad v višini 6.000 €, izvedba se pa 

ponudi edinemu prijavitelju, katerega ponudba se nanaša na majski termin.  

 

K 5. točki  

Cenik 2023 
 
Postavke v ceniku ŠZS se ne spremenijo z ozirom na preteklo leto. Kljub inflaciji in zvišanju 

cen marsikaterih storitev (energentov itd.) se cene ŠZS ne spremenijo, pristojni na ŠZS si bo 

prizadeval dobiti dodatna sredstva za delovanje, da se klubov ne bi dodatno obremenjevali.  

 

[Cenik ŠZS za leto 2023]  

Sklep 19R.5.1: UO je potrdil predlog cenika za leto 2023. 

 

 

K 6. točki 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_7._redne_seje_TK_%C5%A0ZS_FiHSqjV.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Cenik_%C5%A0ZS_za_leto_2023.pdf


 

Razno 

 
6.1. Šolski šah 

ŠZS je pričela s projektom Šah v vse slovenske šole. Po izvedeni analizi je bilo ugotovljeno, da 

primanjkuje kadra, ki bi izvajal šah na šolah. Zato ŠZS po Sloveniji izvaja brezplačen program 

usposabljanja pedagogov, ki so zaposleni na šolah, da se priučijo učenja šaha za najmlajše. 

Lokalne sredine podpiramo tudi z materiali in šahovskimi garniturami.  

Na izvedenih seminarjih (Ljubljana - september, Celje - november) so bile prijave zapolnjene, 

povratne informacije oz. odzivi slušateljev izredno pozitivni. 

V prihajajočih dneh bo objavljen poziv vsem sredinam, da se vključijo v program na način, da 

zagotovijo prostor in termin za izvedbo seminarja in obvestijo lokalne šole o brezplačnem 

predavanju. 

 

6.2. Slovenija šahira 2022 – podelitev priznanj 

6.2.1. Šahist in šahistka leta 

Na podlagi kriterijev in dosežkov je Strokovni svet izbral naj šahista in šahistko ter naj 

mladinca in mladinko za leto 2022. 

[Naj šahist in šahistka 2022] 

Sklep 19R.6.2.1.:  UO se je seznanil z odločitvijo Strokovnega sveta za izbor naj šahista in šahistke za leto 
2022, to sta Zala Urh in Matej Šebenik v članski kategoriji ter Vesna Mihelič in Jan Šubelj v mladinski 
kategoriji od 14 do 18 let. 
 
 
6.2.2. Podelitev priznanj 

Sklep 19R.6.2.2.:  Priznanja za kadetske in mladinske kategorije, ki bodo podeljene na 

prireditvi Slovenija šahira 2022, ki bo 24. decembra na ŠZS, se pripravijo na osnovi 

doseženega rezultata za perspektivni razred OKS ali drugega izjemnega dosežka v 

mednarodnem merilu. 

 

6.3. Obletnica šaha v Idriji 

Člani UO so bili seznanjeni, da bo v Idriji potekal slavnostni Jubilej idrijskih šahistov v 

počastitev 115-letnice rojstva velemojstra Vasje Pirca, 75-letnice šaha v Idriji in 80-letnice 

zaslužnega šahovskega mojstra Silvija Kovača. Prireditev in turnir bosta v soboto, 17. 12. 

2022 ob 9.30 uri »Pr Golitu« v Idriji. 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/%C5%A0ahist_in_%C5%A1ahistka_leta_2022.pdf


 
Sklep 19R.6.3.: UO čestita Šahovskemu klubu Kolektor Idrija ob prestižnem Jubileju. 

Dogodka se bodo udeležili tudi predstavniki ŠZS. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:00. 

 

Zapisala Nina Rob, 

Generalna sekretarka 


