
 
ZAPISNIK 

 

4. redne dopisne seje Komisije za registracijo, kategorizacije in statutarno pravna vprašanja 

Šahovske zveze Slovenije ( v nadaljevanju Zapisnik), ki je potekala od 18. do 20 januarja 2022.  

 

Prisotni: 

Boris Perkovič, Simona Novak, Samo Rožič  

Dnevni red: 

1. Registracija igralca Predraga Marčete 

 

 

K 1. točki  

Na podlagi dopisa Šahovske zveze Slovenija  Nine Rob smo obravnavali zadevo glede zapleta pri 

registraciji igralca Predraga Marčete za leto 2021, 

Obrazložitev: 

Predlagamo, da šahist Predrag  Marčeta zaprosi šahovski klub za izpisnico in se v prestopnem roku od 

1.1. do 31. 1 . 2022 vpiše v nov klub v skladu s pravili Registracijskega pravilnika. 

Sistem registracije na ŠZS deluje tako, da je meja tekočega leta registracije kluba (in njegovih članov) 

določena z datumom 31.1.(leta x+1) in ne z datumom 31.12.(leta x). Rok za obnovitev registracije 

kluba pri ŠZS je 31.1. za tekoče leto. 

Če klub do vključno 31.1. ne obnovi registracije, klubu in njegovim članom preneha članstvo v ŠZS in 

člani takšnega kluba se lahko brez izpisnice registrirajo za katerikoli registriran klub. 

Če bi tujcem prenehalo članstvo z datumom 31.12.(leta x), potem bi morali vsi klubi za vsakega svojega 

tujca vsako leto znova  izpolniti pristopno izjavo, da bi bila registracija igralca-tujca pravilna. Seveda to 

ni potrebno, saj registracija tujca (kot tudi za vse ostale igralce) velja do 31.1.(leta x+1). 

5. člen Registracijskega pravilnika ŠZS opredeljuje možnost kluba, da registrira enega ali več tujih 

državljanov v tekočem letu in pa število tujcev v posamezni ekipi na ekipnih tekmovanji ŠZS. Postopek 

registracije pa je nato opisan v nadaljevanju Registracijskega pravilnika. 

Glede konkretnega primera v zvezi z registracijo tujega državljana Predraga Marčete je v dopisu 

predsednika ŠK Gambit Maribor navedeno, da je bila registracija ŠK Gambit Maribor (stari klub 

omenjenega igralca) opravljena pravočasno, torej so bili pravilno registrirani tudi vsi člani tega kluba. 

Predsednik omenjenega kluba tudi navaja, da ni prejel nikakršne vloge ali prošnje za izpisnico igralca 

Predraga Marčeto.  

V primeru spremembe kluba vsak registriran igralec, ki želi prestopiti v drugi klub, potrebuje izpisnico, 

ki je obvezen  del potrebne dokumentacije za registracijo igralca pri novem šahovskem klubu.  



 
V obravnavanem primeru izpisnica za Predraga Marčeto ne obstaja, zato njegova registracija za nov 

klub ni pravilna in ostane igralec  registriran za stari klub. 

Sklep Komisije: 

Komisija ugotavlja, da je Predrag Marčeta pravilno registriran v letu 2021 v ŠK Gambit Maribor, saj le-

ta ni prejel prošnje za izpisnico. V skladu s 5. členom Registracijskega pravilnika ŠZS je za prestop 

igralca v drug klub izpisnica iz starega kluba obvezen dokument za registracijo v novem klubu.  

 

 

 

Seja je bila zaključena dne 20.1.2022 ob 14.00                                                        Zapisala Simona Novak 


