
                                                                                                                 

 

Datum: 27. 1. 2022 

                                                Zapisnik 

 

4. redne seje Strokovnega sveta Šahovske zveze Slovenije, ki je bila v v četrtek, 27. januarja 

2022 ob 15.00 v Ljubljani v prostorih ŠZS, Bravničarjeva 13 

 

Prisotni člani sveta: Matej Šebenik, Matjaž Mikac 

Prisotni ostali vabljeni: Darja Kapš, podpredsednica ŠZS, Adrian Mihalčišin, 

Jure Škoberne član UO ŠZS, Jože Zorko, predsednik Tekmovalne komisije, Nina Rob, 

generalna sekretarka ŠZS 

Odsotni: Aljoša Grosar, član Strokovnega sveta  

 

Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta (v nadaljevanju tudi svet) Matjaž Mikac. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 3. redne seje in 3. korespondenčne seje 
2. Vrhunski šah v Sloveniji 
3. O obveznem nastopanju z žensko in mladinsko ekipo 
4. Program mladinskega šaha in program članskih reprezentanc 2022 
5. Razno: 

a) Poročilo o delu Strokovnega sveta v letu 2022 
b) Usposabljanje strokovnih delavcev v šahu  
c) Šolski šah  

 

V uvodu je bilo omenjeno, da je sestanek v širši sestavi predvsem posvetovalne narave, še 

posebej glede točk 2. in 3., ki se obravnavajo kot zadolžitev s strani UO, poslano je bilo 

gradivo.  

Ad1)  

Podana je bila kratka informacija glede stališč in sklepov 3. redne seje sveta in 3. 

korespondenčne seje. Pri izboru za šahista in šahistko leta Matej Šebenik ni glasoval, v 

mladinski konkurenci se je upoštevalo starost do 18 let. 

 

Ad2)  

Predsednik sveta je povzel gradivo Mednarodni rezultati 2021. Ugotavlja, da se nadaljujejo 

odlični dosežki v mladinski konkurenci, kar potrjujejo tudi medalje in visoke uvrstitve na EP 

za mlade v pospešenem šahu v Novem Sadu v močni konkurenci. Pri tem je imela 

pomembno vlogo zveza, saj so se preko pisarne ŠZS v času odpovedi uradnih tekmovanj 

2020/21 organizirali in financirali številni nastopi na mednarodnih tekmovanjih. V članskih 



reprezentancah lahko v prihodnosti več pričakujemo od deklet, ki so še v vzponu tekmovalne 

kariere. Poudaril je potrebo po dodatnem vključevanju posameznikom in klubov z lastnimi 

projekti.  

Adrian Mihalčišin nasprotno meni, da je bilo doseženo premalo. Manjkala naj bi razvojna 

naravnost, mladi premalo trenirajo in ne dovolj kvalitetno, že desetletje ni nobenega novega 

velemojstra... Spomnil je na izkušnje svojega dela v Sloveniji pred okoli 20 leti, kjer se je 

oblikovala nova generacija bodočih velemojstrov. Predlaga dodaten program za manjšo 

skupino 4-5 mladih šahistk in šahistov, ki bi ga izvajal skupaj z Beljavskim. V razpravi je bilo 

omenjeno, da na rezultate vpliva tudi motivacija mladih, želja po vrhunskih dosežkih itd. 

Pogoj za sofinanciranje s strani ŠZS je izpolnjen individualni program. Predlagan je bil 

nastop na posamičnem EP za najboljše in najbolj obetavne tekmovalce ter priprave oz. 

treningi. 

 

Ad3)  

Opravljena je bila razprava glede obveznega nastopanja žensk in mladincev v najvišjih ligah. 

Gre za sistemsko področje  z dolgoročnimi učinki, zato morajo biti morebitne spremembe 

celovito pretehtane. Omenjeno je bilo, da tudi nekatere druge države vključujejo nastope 

žensk in mladincev. V nekaterih športih je kot pogoj za nastop članske ekipe obveznost 

nastopa mlajših selekcij. Podanih je bilo več predlogov: obveznost se zoži zgolj na ekipo 

mladincev ali žensk, nižanje sankcije za neizpolnjevanje obveznosti - izpad le v en rang 

tekmovanja nižje. Cel sistem se lahko dopolni z obvezno vključitvijo mladinca, ženske v 

člansko ekipo.  

 

Ad4)  

Za izvajanje sprejetega programa mladinskih in članskih reprezentanc za leto 2022 je 

potrebno pripraviti prioritetne liste v okviru sveta oz. jih pripravijo selektorji posameznih 

reprezentanc. 

 

Ad5)  

a) Na kratko je bilo predstavljeno delovanje sveta v letu 2021.  

b) V prvi polovici 2022 je možnost za izvedbo programa usposabljanja preko OKS, če bo 

dovolj prijavljenih. V letu 2022 je potrebno izvesti več trenerskih seminarjev za potrjevanju 

licenc, prvi je lahko že februarja na daljavo. 

c) Za področje šolskega šaha je več stvari že urejenih. Preko ŠZS že vrsto let poteka 

usposabljanje pedagogov, dostopna je domača strokovna literatura za izvajanje krožkov in 

izbirnega predmeta, v okviru tekmovalnega programa ŠZS se izvajajo posebej tudi šolska 

tekmovanja. Obstajajo še izzivi, predvsem, da bi bilo krožkov na več OŠ, tekmovanje za 

najboljši krožek, koordinacija med šahovskimi pedagogi, spletna stran... Dobrodošlo je 

sodelovanje lokalnega šahovskega kluba kot pomoč mentorjem na OŠ. Darja Kapš je 

izpostavila aktivnosti Gorazda Gorjupa, ki jih je predstavil na Komisiji za promocijo in 

predlaga, da dobi finančno podporo od ŠZS. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.00.           

Zapisal: Matjaž Mikac, predsednik Strokovnega sveta 


