
                 

                                                                                               

    Datum:  16. 2. 2022 
 
 
                                           Zapisnik 
 

4. korespondenčne seje Strokovnega sveta Šahovske zveze Slovenije,  
ki je potekala med 15. In 16. februarjem 2022. 

 

 

Sodelujoči člani: Aljoša Grosar, Matej Šebenik, Matjaž Mikac. 

 

1. Dosežki na mednarodnih tekmovanjih v letu 2021  

V kadetskih in mladinskih kategorijah so bile dosežene 3 medalje na EP v pospešenem in 
hitropoteznem šahu. Ob tem je bilo še več dosežkov na ravni perspektivnega razreda OKS v 
vseh treh zvrsteh. Tudi pri članih je bilo več odličnih rezultatov posameznikov, neuspešen je 
bil nastop obeh A reprezentanc na ekipnem EP. 

K.4.1. Sklep: Strokovni svet ocenjuje, da je bilo leto 2021 glede dosežkov na mednarodnih 
tekmovanjih zelo uspešno. 

 

2. Seznam perspektivnih in prioritetne liste za leto 2022 
 
K.4.2. Sklep: Strokovni svet sprejme seznam perspektivnih mladink in mladincev za leto 
2022. Prioritetne liste za nastope na uradnih mednarodnih tekmovanjih pripravijo selektorji 
posameznih reprezentanc. 

 
3. Skupinski treningi in priprave v okviru ŠZS 
 
K.4.3. Sklep: Strokovni svet predlaga, da se v letu 2022 nadaljuje šahovsko izpopolnjevanje 
za obetavne šahiste in šahistke v Višji šahovski šoli (vsaj 10 srečanj). Priprave mladinske 
reprezentance se v prvi polovici leta izvedejo 11. – 13. marca. Predlagan termin za članske 
priprave je 23. – 26. junij. 

 

4. Usposabljanje strokovnih delavcev za trenersko delo v letu 2022 

ŠZS ima možnost, da do junija v sodelovanju in s financiranjem OKS izvede usposabljanje le 
za 2. stopnjo. 

K.4.4. Sklep: V prvi polovici 2022 se v sodelovanju z OKS pripravi in izvede usposabljanje 
strokovnih delavcev v šahu za 2. stopnjo. V kolikor to ne bo možno, se izpelje usposabljanje 
iz posebnih vsebin za 1. stopnjo. Strokovni svet predlaga na osnovi mnenj s 3. redne seje 



sveta (27.1.2022), da prvi seminar za potrjevanje trenerskih licenc v letu 2022 izvede Adrian 
Mihalčišin konec februarja ali v začetku marca. 

 

5. Obveznost nastopanja z žensko in mladinsko ekipo za klube v državni in prvi ligi. 

UO je zadolžil Strokovni svet, da pripravi predloge morebitnih sprememb. 

K.4.5. Sklep: Strokovni svet predlaga, da klub za neizpolnjevanje obveznosti izpade v en 
rang tekmovanja nižje (namesto dosedanjega izpada v najnižji rang tekmovanja). 

 

 

Zapisal:  Matjaž Mikac, predsednik Strokovnega sveta 

 

 

 

 

                                                                                                                


