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ki je bila v petek, 27.9.2019, ob 15.00 v prostorih Šahovske zveze Slovenije, 
Bravničarjeva 13, Ljubljana. 

 
 
Prisotni člani: dr. Milan Brglez, Milan Kneževič, Marko Coklin, Darja Kapš, dr. Boris Žitnik, 
Gojko Musič, Adrijan Rožič, Jure Škoberne 
Opravičeno odsotni:, Mirko Bandelj, Borut Simonič, Dušan Mes, Božo Štucl 
Ostali prisotni: Silva Razlag, Nina Rob  
 
 
 
Sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika 3. redne seje 

2. Možnost organizacije individualnega EP 2020 in ekipnega EP 2021 

3. Potrditev tekmovalnega programa in koledarja za leto 2020 

4. Potrditev reprezentanc za nastop na mladinskem EP v pospešenem in hitropoteznem 

šahu  

5. Razno 

5.1. Potrditev sprememb v reprezentanci za Kadetsko olimpijado  

Točka RAZNO je bila dopolnjena z naslednjo vsebino: 

5.2. Predstavitev šahovskih dogodkov po Sloveniji ob Mednarodnem dnevu šaha 

2019 

 

 

 
 

 
 
 
  

Zapisnik 4. redne seje Upravnega odbora ŠZS, 
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K 1. točki 
Pregled zapisnika 3. redne seje 
 
Na zapisnik pretekle seje ni bilo pripomb. UO se je seznanil, da zaradi kratkega časovnega 

obdobja med obema sejama, nekateri sklepi iz 3. seje še niso v popolnosti realizirani. 

4R.1.1. sklep: UO je potrdil zapisnik 3. redne seje UO. 

K 2. točki 
Možnost organizacije individualnega EP 2020 in ekipnega EP 

2021 
 

Člani UO so bili seznanjeni, da je EŠA je odstopila od organizacije evropskih članskih 
prvenstev 2020 in 2021 in da je ECU je predlagala, da organizacijo obeh EP prevzame ŠZS. 
Organizator posamičnega EP 2020 mora zagotoviti nagradni sklad v višini 100.000 EUR in 
plačati takso ECU v znesku 25.000 EUR. UO je bil seznanjen z oceno, da se bosta prvenstvi 
finančno pokrili med seboj - posamično EP 2020 zahteva večji finančni vložek zaradi 
nagradnega fonda, ki se pokrije s prilivi iz ekipnega EP 2021. Za EP 2020 bo potrebno posojilo 
v višini 125.000 EUR. 

4R.2.1. sklep: UO je potrdil organizacijo posamičnega članskega EP 2020 in ekipnega 

članskega EP 2021 v Termah OLIMIA. 

4R.2.2. sklep: UO je potrdil najem posojila za financiranje posamičnega EP 2020, 100.000 

EUR od banke in 30.000 od OKS-ZŠZ. 

4R.2.3. sklep: ŠZS bo ŽŠK Maribor oz. EŠA povrnila stroške za vloženo kandidaturo za obe 
prvenstvi in sicer po prejemu dokazil o plačilu, vendar ne več kot skupaj 2.000,00 EUR v roku 
2 mesecev od podpisa pogodbe z ECU o organizaciji EP 2020, 2021. 
 

4R.2.4. sklep: UO je potrdil člane častnega in organizacijskega odbora, sodnike in direktorja 

evropskih prvenstev: 

Častni odbor: 

mag. Dejan Židan (predsednik Državnega zbora), predsednik 

dr. Jernej Pikalo (minister za izobraževanje, znanost in šport) 

Milan Kneževič (častni predsednik Šahovske zveze Slovenije) 

Bogdan Gabrovec (predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije) 

Dušan Mes (direktor Slovenskih železnic) 

dr. Boris Žitnik (direktor Elektroinštituta Milan Vidmar, član UO ŠZS) 

Mirko Bandelj (odvetnik, član UO ŠZS) 
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Peter Misja (župan občine Podčetrtek) 

Florjan Vasle (direktor Terme Olimia) 

 

Organizacijski odbor: 

dr. Milan Brglez (predsednik Šahovske zveze Slovenije) predsednik 

Darja Kapš (velemojstrica in podpredsednica ŠZS) podpredsednica 

Nina Rob (sekretarka Šahovske zveze Slovenije) 

Matjaž Mikac (selektor moške reprezentance, predsednik Strokovnega sveta) 

Jure Škoberne (velemojster in član Upravnega odbora ŠZS) 

Adrijan Rožič (član UO ŠZS) 

Božo Štucl (član UO ŠZS)  

Marko Coklin (član UO ŠZS) 

Jože Zorko (šahovski trener in sodnik, predsednik Tekmovalne komisije) 

Matjaž Mazzini (direktor Studia Mazzini d.o.o.) 

Matej Šebenik (velemojster in šahovski trener) 
 

Sodniki: 

Bojan Arzenšek (predsednik Odbora sodnikov ŠZS, mednarodni šahovski sodnik) 

Ana Srebrnič (mednarodna šahovska sodnica) 

Boris Žlender (član Odbora sodnikov ŠZS, mednarodni šahovski sodnik) 

Andreja Dobrovoljc (državna šahovska sodnica) 

Jože Zorko (državni šahovski sodnik) 
 

Direktorica Evropskih prvenstev 2020, 2021: 

Nina Rob, sekretarka ŠZS 

Seznam sodelujočih pri organizaciji se po potrebi dopolni. 

 
K 3. točki 
Potrditev tekmovalnega programa in koledarja za leto 2020 
 
UO se je seznanil z dopolnjenim Tekmovalnim programom za leto 2020 in predlaganimi 
termini državnih tekmovanj za leto 2020. 
 
4R.3.1. sklep: UO je sprejel dopolnjen Tekmovalni program za leto 2020.   
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4R.3.2. sklep: UO je sprejel dokument »Preglednica tekmovanj ŠZS za 2020« z izbranimi 
termini za izvedbo uradnih tekmovanj ŠZS. V tekmovalni koledar se doda Evropsko 
prvenstvo, ki bo izvedeno v Sloveniji. 
 
4R.3.3. sklep:  Na portalu ŠZS se objavi ponudba klubom za organizacijo in soorganizacijo 
posameznih prvenstev ŠZS za leto 2020.  
 
4R.3.4. sklep: UO nalaga Tekmovalni komisiji, da pripravi predlog izvedbe državnega 
prvenstva za seniroje v standardnem šahu. 
 
4R.3.5. sklep: UO poziva vse Liga odbore, da najkasneje do 8. novembra 2019 določijo točne 
datume za izvedbo lig v letu 2020. V nasprotnem primeru jih bo po predlogu Tekmovalne 
komisije potrdil Upravni odbor na svoji naslednji seji.  
 

 
K 4. točki 
Potrditev reprezentanc za nastop na mladinskem EP v 

pospešenem in hitropoteznem šahu 
 
Mladinski selektor je pripravil predlog ekip za nastop na mladinskem EP v pospešenem in 

hitropoteznem šahu 2019:  

Ekipa do 18 let: 

Jan Šubelj, David Stevanič, David Brinovec, Domen Tisaj 

Ekipa do 14 let: 

Matic Nareks, Anej Bizjak, Luka Vaupot, Nejc Herega 

V primeru odpovedi se ekipi popolnita, na tekmovanju se iz prisotnih nastopajočih lahko 

vključi tudi rezervi. 

Mladinski selektor predlaga sofinanciranje tudi naslednjih posameznikov (v okviru 

potrjenega finančnega programa za mladinski šah): 

Jaka Brilej, Nuša Hercog, Larisa Kuhar, Vesna Mihelič, Jan Marn, Pia Marie Ružič, Zala Urh 

4R.4.1. sklep:  UO je potrdil nastop reprezentanc in sofinanciranje izbranih posameznikov na 

mladinskem EP v pospešenem in hitropoteznem šahu. Uradni trener na prvenstvu bo Matjaž 

Mikac. V primeru večjega števila prijavljenih se lahko določi še dodatnega spremljevalca. 

 



 

 
4 

 

K 5. točki 
Razno 
 
5.1. Potrditev sprememb v reprezentanci za Kadetsko olimpijado v Turčiji 

Prišlo je do nekaterih odpovedi igralcev, zato je ekipa za nastop na Kadetski olimpijadi 

spremenjena. 

4R.5.1. sklep: UO je potrdil spremenjeno ekipo za kadetsko olimpijado v sestavi: Jaka Brilej, 
Sergej Ačimovič, Nejc Herega in Larisa Kuhar. 
 

5.2. Predstavitev šahovskih dogodkov po Sloveniji ob Mednarodnem dnevu šaha 2019 
 
Letos je ob Mednarodnem dnevu šaha v Sloveniji potekalo več dogodkov, ki so jih organizirali 
Društvo za šport invalidov Most Ptuj, ŠD Gorenjka Lesce, ŠD Radenska Pomgrad, ŠD Piran, ŠD 
Železničar, ŠK Ljubljana in ŠD Črni Graben. 
 
Za najbolj izvirni šahovski dogodek je bil izbran dogodek na Ptuju, ki ga je organiziralo 
Društvo za šport invalidov Most Ptuj, ki mu predseduje Silva Razlag. 
 
4R.5.2.1. sklep: Organizatorju najuspešnejšega dogodka v okviru Mednarodnega dneva šaha 
2019, Društvu za šport invalidov Most Ptuj, UO določa nagrado v višini 150 EUR. 
 
UO si želi, da bi se klubi še bolj množično vključevali k organizaciji dogodkov ob 
Mednarodnemu dnevu šaha in s tem prispevali k promociji šaha po Sloveniji. 
 
4R.5.2.2. sklep: ŠZS v bodoče skuša zagotoviti vrtne šahe za najboljše organizatorje dogodkov 
ob Mednarodnemu dnevu šaha. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.00. 
 

Zapisala:  
Nina Rob, sekretarka ŠZS 

 

 


