
 

 

Ljubljana, 30. 8. 2022 

Zapisnik 22. korespondenčne seje UO ŠZS 

29. – 30. 8. 2022 

Oktobra bo v azerbajdžanskem Nakhchivanu potekala kadetska olimpijada do 16 let. Nastop na 

olimpijadi za mlade je sicer v rednem programu, a je lokacija prvenstva na odročnem kraju z izrazito 

slabimi in dragimi letalskimi povezavami. Na drugi strani pa imamo obetavne predstavnike, ki bi nas 

lahko zastopali na Evropskem posamičnem mladinskem prvenstvu v turški Antaliji. Zaradi omejenih 

sredstev ne moremo pokriti obojega in predlagamo, da se podprejo nastopi na Evropskem 

posamičnem mladinskem prvenstvu, ki bo od 5. do 15. novembra. 

Glede na razpoložljiva namenska sredstva se predlaga (so)financiranje nastopa za naslednje igralce: 

Jan Šubelj, Vesna Mihelič, Matic Lavrenčič, Anja Beber, Pia Marie Ružič, Jan Marn, Jernej Kozlovič, 

Leon Škrbec, Matic Nareks, Taja Guid. Večina predlaganih kandidatov letos zadnjič nastopa v svoji 

starostni kategoriji, nekateri celo zadnjič v mladinski. 

Stroški za bivanje v dvoposteljni sobi znašajo 790 EUR, vozovnica okrog 400 EUR, 100 EUR prijava 

organizatorju, 65 EUR oz. 130 EUR prijava ECU. 

Izbranim se (so)financira nastop na mednarodnih tekmovanjih na podlagi seznama perspektivnih in 

obetavnih, kjer so kriteriji uvrstitev v 1/3 na mladinskem SP/EP ali ustrezna višina ratinga glede na 

starost v svoji kategoriji (1x v preteklem letu), oz. po selektorjevi presoji na osnovi drugih kriterijev 

(visok rang na svetovni lestvici v svoji starostni kategoriji, uspešnost na mladinskem DP, nastop za A 

mladinsko reprezentanco, osvojitev medalj na EP/SP v pospešenem in hitropoteznem šahu, drugi 

dosežki). 

22K.1.1. sklep: UO potrjuje financiranje nastopa na mladinskem evropskem prvenstvu v Antaliji za 

naslednje igralke in igralce: Jan Šubelj, Vesna Mihelič, Matic Lavrenčič, Anja Beber, Pia Marie Ružič, 

Jan Marn, Jernej Kozlovič, Leon Škrbec, Matic Nareks, Taja Guid.  

Skladno s sklepom se ustrezno dopolni program mladinskih reprezentanc za leto 2022. 

Glasovanje je bilo zaključeno v torek, 30. septembra 2022. 

ZA so glasovali: 

- dr. Milan Brglez 
- Mirko Bandelj 
- Marko Coklin 
- Darja Kapš 
- Luka Lenič 
- Dušan Mes 
- Gojko Musič 
- Adrijan Rožič 
- Borut Simonič 
- Božo Štucl 
- dr. Boris Žitnik 

 
Korespondenčna seja je bila sklepčna, sklep je bil soglasno sprejet.  

Zapisala: Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 


