
 ZAPISNIK 

 

3. redne seje Komisije za registracijo, kategorizacije in statutarno pravna vprašanja Šahovske zveze 

Slovenije ( v nadaljevanju Zapisnik), ki je bila  v četrtek, 23.1.2020 od 17 h do 18.30 na Šahovski zvezi 

Slovenije, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana 

 

Prisotni: 

Boris Perkovič, Simona Novak, Samo Rožič, Nina Rob 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. redne seje 

2. Predlog sprememb statuta ŠZS 

3. Predlog  ŠD Gorenjka Lesce 

4. Predlog za priznanje višje kategorije 

5. Razno 

 

 

K 1. točki  

Predsednica je prebrala Zapisnik 2 . redne seje Komisije. Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

K 2. točki  

Predsednica je prosila Sama Rožiča, da predstavi  gradivo, ki ga je pripravil o tem, kako imajo po 

nekaterih drugih športnih zvezah urejene volitve predsednika in upravnega odbora (priloga zapisniku 

je gradivo). 

Predlagamo spremembo Statuta v letu 2020, in sicer  določbe o volitvah naj se dopolnijo. 

Predlog smo oblikovali soglasno: 

- da lahko predlaga vsak šahovski klub  enega kandidata;   

- da lista članov upravnega odbora, predstavnikov klubov,  ne bi bila zaprta, temveč odprta 

lista kandidatov. O tej listi se glasuje na občnem zboru; 

- v UO naj ne bi bilo več kot 1/3 predstavnikov sponzorjev; 

- na volitvah  predsednika naj se voli on  in njegov program, ne pa liste; 

- člane upravnega odbora se voli s tajnim glasovanjem, tako da po javno objavljenem pozivu h 

kandidaturi  upravni odbor predloži listo kandidatov, predstavniki klubov volijo odprto listo; 

- da je sistem Volitev – 1 šahovski klub, 1 glas – obravnavan v Poslovniku občnega zbora in ne v 

statutu; 

-  

Pravila za volitve naj se dopolnijo.  V statutu ni upoštevana lokalna zastopanost, UO pa to upošteva 

po svoji vesti ( kriteriji niso zapisani).  

Predlagamo , da se pri volitvah spoštuje uradna priporočila Mednarodnega olimpijskega komiteja o 

potrebi po zastopanosti več žensk v upravnem odboru in  komisijah Šahovske zveze Slovenije. 



 

K 3. točki 

Obravnavali smo Predlog spremembe Tekmovalnega programa Šahovske zveze Slovenije  - ekipna 

prvenstva, ki ga je na našo komisijo naslovil Vojko Mencinger, predsednik ŠD Gorenjka Lesce. V njem 

je izpostavil problem zagotavljanja šahistk v ligi kot pogoj za sodelovanje moške ekipe na ekipnem 

državnem prvenstvu. V tem predlogu  predlaga ukinitev  7. člena Tekmovalnega programa Šahovske 

zveze Slovenije, III. Ekipna prvenstva. 

Po daljši razpravi smo ugotovili, da je v Sloveniji vse manj Šahovskih društev in da le-ta zaradi 

finančnih težav in zaradi kadrovskih težav resnično vse težje zagotavljajo pogoje, ki so predpisani s  

Tekmovalnim programom Šahovske zveze Slovenije.  Še posebej je bil izpostavljen problem, da je 

relativno majhno število šahistk, da po določeni starosti prenehajo aktivno igrati šah, veseli pa nas, 

da imamo kar nekaj mladih igralk, ki  dosegajo vrhunske rezultate. 

Soglasno predlagamo, da  se spremeni Tekmovalni program:  

- da se 7. člen upošteva le za državno ligo, za obe prvi ligi pa se zamrzne za 5 let, da si lahko 

šahovski klubi priskrbijo oziroma vzgojijo nove igralke.  

Dajemo pobudo: 

- da se uvedejo spodbude za klube, ki bodo imeli v ekipnih tekmovanjih in na posamičnih tekmovanjih 

tudi šahistke; 

- da se uvede komisija za razvoj ženskega šaha in se spodbuja ženski šah v vseh kategorijah. 

 

K 4. točki 

Predlog za priznanje višje kategorije: 

Urban Zupančič  je podal vlogo za naziv mojstrski kandidat .  

Naziv se mu prizna na podlagi prošnje in na podlagi doseženih rezultatov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 5. točki 

Pravilnik o kategorijah ŠZS 

Boris Perkovič je obrazložil, da je  predlog o spremembi tega pravilnika bil podan v zvezi z ukinitvijo 

slovenskega ratinga. 

Boris Perkovič  je opozoril, da je škoda, da se je Slovenija izločila iz skupine držav, ki imajo svoj rating. 

Pobude iz strani društev so, da bi objavili na spletni strani ŠZS pravila, kako se dosega kategorija v 

šahu.  Boris Perkovič   se je obvezal, da bo  pripravil predlog objave  o možnosti pridobitve kategorije 

na turnirju na mešanem švicarskim do 10.2.2020. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30.                                                               Zapisala Simona Novak 


