
 

Datum 22.05.2019 

 

ki je bila v torek, 21.5.2019, ob 17.00 v prostorih Šahovske zveze Slovenije, 
Bravničarjeva 13, Ljubljana. 

 
 
Prisotni člani: Milan Brglez, Milan Kneževič, Marko Coklin, Darja Kapš, Dušan Mes, Gojko 
Musič, Adrijan Rožič, Božo Štucl, Jure Škoberne 
Opravičeno odsotni: Boris Žitnik, Mirko Bandelj, Borut Simonič 
Ostali prisotni: Matjaž Mikac, Nina Rob  
 
 
 
Sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnikov 1. redne in 1. korespondenčne seje UO in pregled realizacije sklepov 
2. Mitropa pokal 2019, Radenci 
3. Program mladinskega šaha 2019 
4. Program članskih reprezentanc 2019 
5. Izvajanje programov usposabljanja 
6. Razno 

6.1. Razvoj kadrov v športu – zaposlitev trenerja  
6.2. Izjava o prenosu organizacije med ŽŠK Maribor in EŠA (EP 2020/2021) 

 
Točka RAZNO je bila dopolnjena z naslednjimi vsebinami: 
 

6.3. Šahovski festival Bled OPEN 
6.4. Sofinanciranje velikih mednarodnih odprtih turnirjev v Sloveniji 

 

 
 
 
  

Zapisnik 2. redne seje Upravnega odbora ŠZS, 
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K 1. točki 
Potrditev zapisnikov 1. redne in 1. korespondenčne seje UO ter 
pregled realizacije sklepov 

 
Pregled uresničevanja sklepov 1. redne seje: 
 

1.1. Sodelovanje med klubi in vodstvom ŠZS 
Darja Kapš je predstavila pripravljena izhodišča za tesnejše sodelovanje med klubi in vodstvom 
Zveze, ki so bila pripravljena skladno s sklepom 1. redne seje UO.  
 
1.2. Predlog »pavšalnega« zaračunavanja storitev in pristojbin klubov do ŠZS, do naslednje seje 

UO. 
UO se je seznanil s pripravljenim predlogom glede morebitnega pavšalnega zaračunavanja 
klubom. Ugotovljeno je bilo, da bi bilo potrebno vsebino natančneje preučiti in pripraviti 
celovitejši predlog. 
 
1.3. Predlog o sodniških tarifah 
UO se je seznanil  s predlogom delovne skupine (sestava: Odbor sodnikov, predsednik 
Tekmovalne komisije, predsednik Strokovnega sveta in sekretarka), ki predlaga, da se 
predlagane tarife, ki jih predlaga Odbor sodnikov sprejme zgolj kot »Priporočila sodniških 
tarif« in ne kot »Pravilnik«.  
 
2R.1.3. sklep: UO je sprejel predlog, da se Pravilnik o sodniških tarifah nadomesti s Priporočili 
sodniških tarif, katerih podlaga so tarife, ki jih je pripravil Odbor sodnikov. ŠZS na tekmovanjih, 
kjer ni izvajalec ne financira sodniških honorarjev.  
 
 
1.4. Pripombe ŠK Komenda na sklep o ukinitvi slovenskega ratinga in prehod na FIDE rating ter  

pripombe na nekatere sklepe 1. redne seje UO  
 
2R.1.4. sklep: Vse pripombe v zvezi z ukinitvijo slovenskega ratinga se bodo obravnavale ob 
izteku prehodnega obdobja v katerem se slovenski rating ne obračunava. 
 
Ostali predlogi, pobude in pripombe ŠK Komende bodo obravnavani na ustreznih organih. 
 
1.5. Stalni organi Upravnega odbora 

UO se je seznanil, da je Franc Poglajen (ŠK Komenda) zavrnil položaj predsednika 
Komisije za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja. Na to mesto 
se imenuje Simono Novak (ŠK Gorenjka Lesce). 

 
2R.1.5.1. sklep: UO je imenoval Simono Novak za predsednico Komisije za registracijo, 
kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja. 
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2R.1.5.2. sklep: UO se je seznanil, da je Adrian Mihalčišin zavrnil članstvo v Strokovnem svetu. 
 
 
1.6. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej 

 
2R.1.6. sklep: UO je potrdil zapisnik 1. redne seje in 1. korespondenčne seje UO. 

 
 

K 2. točki 
Mitropa pokal 2019, Radenci 
 

2.1.  Nagradni sklad za slovenski ekipi ob doseženem vrhunskem rezultatu na Mitropa pokalu 

2019 

2R.2.1. sklep: UO je potrdil naslednji predlog nagradnega sklada za slovenski ekipi ob osvojitvi 
medalje na Mitropa pokalu 2019: 
 

EKIPA ČLANOV: 

1. mesto: 3000 EUR 

2. mesto: 2000 EUR 

3. mesto: 1000 EUR 

 

EKIPA ČLANIC: 

1. mesto: 2000 EUR 

2. mesto: 1000 EUR 

3. mesto: 500 EUR 

 

Nagradni sklad se podeli med vse člane ekipe.  

2.2.  Dopolnitev članske ekipe 

Selektor članske reprezentance je predlagal Tima Janžlja kot petega igralca v ekipi za nastop 

na Mitropa pokalu. 

2R.2.2. sklep: UO je potrdil Tima Janžlja kot petega igralca članske reprezentance na Mitropa 
pokalu. 
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2.3.  Promocija šaha skozi velemojstrske ase 

UO je ugotovil, da je za promocijo šaha in Mitropa pokala pomembno, da se vanjo vključijo 

tudi velemojstri in velemojstrice. 

2R.2.3. sklep: Z velemojstrom Matejem Šebenikom in velemojstrico Lauro Unuk se sklene 

dogovor, da opravita promocijske oz. druge aktivnosti v zvezi z Mitropa pokalom in s 

promocijo šaha nasploh in sicer v protivrednosti 600 EUR na posameznika. 

 

2.4.  Sodniška ekipa 

2R.2.4. sklep: UO je potrdil naslednjo sodniško ekipo, ki bo sodila na Mitropa pokalu 2019: 

- Glavni sodnik tekmovanja:  Boris Žlender, mednarodni sodnik; 

- Namestnica glavnega sodnika in skrbnica za prenos partij: Andreja Dobrovoljc, 

šahovska sodnica; 

- Pomočnik glavnega sodnika: Branimir Orešek, državni šahovski sodnik.  

 

2.5.  Dodatna strokovna podpora 

Upravni odbor je sprejel sklep, da se za strokovno podporo pri reprezentancah na Mitropa 

pokalu vključi Ano Srebrnič. 

2R.2.5. sklep: Ano Srebrnič se vključi v trenersko-sekundantsko delo s slovenskima 

reprezentancama na Mitropa pokalu 2019. 

 

K 3. točki 
Program mladinskega šaha 2019 
 
Glede na prejeta sredstva s strani MIZŠ in FŠO za programe mladinskega šaha, bomo lahko 
programa A in B v celoti realizirali. Dodeljena sredstva (z odštetim % za  stroške delovanja) 
znašajo 61.268 EUR. 
 
2R.3.1. sklep: UO je potrdil program mladinskega šaha z naslednjimi dopolnitvami: 
 
- Dodatno financiranje za Zalo Urh v višini 1000 €; 
- Pogodba z mladinskim selektorjem za individualno delo s perspektivnimi; 
- Povračilo stroškov prijavnine udeležencem posamičnih mladinskih EP ali SP v standardnem 

šahu v letu 2019 za uvrstitev v prvo tretjino udeležencev; 
- Dodatni trener na EP u8-18, Bratislava; 
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- Nastop ekipe do 12 let za EP 2019. 
 
2R.3.2. sklep: UO je potrdil predlog pogodbe, ki se sklene med ŠZS in perspektivnimi mladinci 
in mladinkami, ki so upravičeni do sofinanciranja. 
 
 

K 4. točki 
Program članskih reprezentanc 2019 

 
MIZŠ in FŠO sta v letu 2019 za program članskih reprezentanc namenila 49.166 EUR (z 

odštetim % za stroške delovanja). B programa zato ne bo možno realizirati, medtem, ko bo za 

del A programa potrebno zagotoviti sponzorska sredstva. 

2R.4.1. sklep: UO je potrdil A program članskih reprezentanc. 

2R.4.2. sklep: UO je potrdil predlog sklenitev pogodb z Lauro Unuk in Luko Leničem o 

obveznostih in načinu črpanja sredstev. 

V povezavi z namensko porabo sredstev MIZŠ in FŠO je bila izpostavljena problematika ne-

nastopanja nekaterih najboljših članov na uradnih evropskih in svetovnih prvenstvih ter drugih 

mednarodnih turnirjih. Namenska sredstva morajo biti porabljena za stroške priprav in 

nastopov na mednarodnih tekmovanjih. 

2R.4.3. sklep: UO poziva vse člane in članice reprezentanc, da pripravijo letni program priprav 

in nastopov, najkasneje do 20. junija 2019. Z vsem člani in članicami članskih reprezentanc se 

sklene pogodba, v kateri bodo določeni pogoji vezani na sofinanciranje letnega programa 

priprav in nastopov. 

 

K 5. točki 
Izvajanje programov usposabljanja 
 

Vodja programov usposabljanja Aljoša Grosar je predlagal dopolnitve programov 

usposabljanja in nižje vstopne pogoje za šahovske delavce. S tem bi omogočili opravljanje 

strokovnega dela z mladimi v vrtcih, šolah in klubih širšemu krogu zainteresiranih.  

1. Stopnja 

- Starost najmanj 18 let; 

- Dosežena najmanj V. stopnja izobrazbe; 

- III. moška oziroma I. ženska kategorija ali FIDE rating 1500 ali 7. stopnja pedagoške 

izobrazbe; 
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- Osnovna znanja uporabe računalnika in lasten e- naslov. 

 

2. Stopnja 

- Uspešno opravljeno usposabljanje strokovni delavec 1; 

- Šahovski FIDE rating 2100 ali naziv MK ali naziv žM oziroma žFM. 

 

2R.5.1. sklep: UO nalaga vodji programov usposabljanja, da v sodelovanju predsednikom 

Strokovnega sveta in sekretarko pripravijo dopolnitve programov usposabljanja z nižjimi 

vstopnimi pogoji z vključitev v program. 

 

K 6. točki 
Razno 
6.1. Razvoj kadrov v športu (RKŠ) – zaposlitev trenerja  

UO se je seznanil, da bo ŠZS z dnem 1.4.2020 lahko sklenila pogodbo z OKS in trenerjem za 28 

mesecev v vrednosti cca 54.000 EUR (aneks k pogodbi z OKS). 

Pogoji za vključitev v projekt RKŠ: 

- visokošolska ali univerzitetna izobrazba športne smeri  ali najvišja stopnja usposobljenosti; 

- aktivno opravljanje trenerskega dela; 

- da so varovanci dosegli vsaj 1 naslov velemojstra/-strice ali 2 oz. 3 naslove mednarodnega 

mojstra/-mojstrice. ŠZS lahko imenuje trenerja, ki skrbi za varovance v okviru teh pogojev.  

 

6.2. Izjava o prenosu organizacije med ŽŠK Maribor in EŠA (EP 2020/2021) 

ŽŠK Maribor je Evropska šahovska zveza (ECU) odobrila organizacijo EP 2020/2021. ŽŠK 

Maribor se je po tem dogovoril z Evropsko šahovsko akademijo (EŠA), da ta prevzame 

organizacijo. ŠZS je skladno s tem pripravila tripartitno pogodbo, kjer je ŽŠK Maribor naveden 

kot organizator, EŠA pa kot soorganizator (april 2019).  

EŠA je pozvala ŠZS, da ta pošlje na ECU izjavo, da je seznanjena in da podpira prenos 

organizacije iz ŽŠK Maribora na EŠA.  

Člani UO so se strinjali, da glede na to, da je ECU organizacijo EP 2020/2021 podelil ŽŠK 

Maribor, tega ŠZS ne more spreminjati. 
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6.3.  Šahovski festival Bled OPEN 

Evropska šahovska akademija (EŠA) je predlagala, da se ji dodeli organizacija državnega 

prvenstva za člane znotraj šahovskega festival Bled od leta 2020 do 2024. Ob tem pričakuje, 

da UO ŠZS zagotovi brezplačno igralno dvorano v Sava hotelih in 2000 EUR za nagradni sklad. 

Upravni odbor ŠZS podpira obuditev šahovskega festivala Bled. Ocenjuje pa, da odprt 

mednarodni turnir ni merodajen za državno člansko prvenstvo. Za izvedbo DP bo objavljen 

razpis in na podlagi prispelih ponudb bo izbran najboljši ponudnik. 

 

6.4. Sofinanciranje velikih mednarodnih odprtih turnirjev v Sloveniji 
 
UO podpira organizacijo mednarodnih odprtih turnirjev v Sloveniji in jih je pripravljen tudi 

sofinancirati, zlasti tiste, kjer nastopa večje število mladih šahist in šahistov. 

2R.6.4.1. sklep: UO je odobril 1.000 EUR za mednarodni turnir Open Portorož 2019. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18:30. 

 

Zapisala: Nina Rob, sekretarka ŠZS 

 


