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Datum: 26. 9. 2021 

                                                Zapisnik 

 

3. redne seje Strokovnega sveta Šahovske zveze Slovenije, ki je bila v v četrtek, 23. 
septembra 2021 ob 10.30 v Ljubljani (Park Tivoli). 
 

Prisotni člani sveta: Matej Šebenik, Aljoša Grosar, Matjaž Mikac 
Prisotni ostali vabljeni: Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 
Odsotni ostali vabljeni: Darja Kapš, podpredsednica ŠZS 
 
Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta (v nadaljevanju tudi svet) Matjaž Mikac. 
 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. redne seje in 2. korespondenčne seje 
2. Nastop na Evropskem ekipnem prvenstvu za člane in članice 2021 
3. Razno: 

a) Usposabljanje strokovnih delavcev v šahu  
b) Priporočila za športne štipendije 
c) Program mladinskega šaha 2021 

 
 
Ad1)  

Predsednik sveta je podal informacijo glede stališč in sklepov 2. redne seje sveta in 2. 
korespondenčne seje. Sklepi so bili realizirani, predlogi posredovani UO. 
   
 
Ad2)  

Predstavljena so bila stališča sveta in usmeritev UO ŠZS za nastop mlajših igralcev na 
ekipnem EP 2021. Omenjen je bil tudi nastop mladink in mladincev v B članskih ekipah na 
blejski olimpijadi 2002, ki je dal nov zagon razvoju vrhunskega šaha v Sloveniji. 
 
Sklep: Strokovni svet predlaga usmeritev pri določanju članskih reprezentanc za 
ekipno EP (Čatež, 11. – 22. 11. 2021), da v prvi in drugi ekipi pri članih in članicah igra 
vsaj po 5 mladih l. 2000 in mlajši. 
 

 

Ad3)  

a) Podane so bile informacije in predlogi glede Usposabljanja strokovnih delavcev. V letu 
2021 je bil v sodelovanju z OKS-ZŠZ izveden program usposabljanja za Strokovne 
delavce v šahu - 1. stopnja. Ostalo je še nekaj odprtih primerov, ki se na ravni ŠZS 
rešujejo.  

 
Sklep: Strokovni svet predlaga, da se v januarju 2022 prične z izvajanjem posebnih 
vsebin za nove kandidate na 1. stopnji, v maju ali juniju 2022 pa izvajanje 
usposabljanja za 2. stopnjo v sodelovanju z OKS-ZŠZ. 
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b) Prisotni so se seznanili s prošnjama za pridobitev priporočila sveta za športno štipendijo.   
 

Sklep: Strokovni svet daje priporočilo za namen pridobitev in podaljšanja pravice do 
štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 
2021/2022 za Jana Šublja in Zalo Urh. Priporočila pripravlja predsednik Sveta. 
 
c) Predlagane so bile dopolnitve programa mladinskega šaha: 

 
- Zaradi odpovedi uradnih mednarodnih tekmovanj se podpre individualne in skupinske 

treninge 
- Višja šahovska šola se nadaljuje v obliki skupinskih treningov za obetavne šahiste in 

šahistke 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.00.           
 
 
 
Zapisal:  Matjaž Mikac, predsednik Strokovnega sveta 

 


