
 
 

ZAPISNIK 

5. redne seje Tekmovalne komisije ŠZS, ki je potekala 28. 9. 2021 ob 11.00 uri v prostorih 

ŠZS. 

Prisotni: Jože Zorko, Jadran Hlad, Nina Rob 

Odsoten: Janko Narat                                                                                                                         

Dnevni red:  

1. Tekmovalni koledar ŠZS za leto 2022 

2. Razno  

AD1) 
 
Prisotni so pregledali in uskladili Tekmovalni koledar, ki pa ga bo verjetno potrebno korigirati 
ko bodo znani datumi Evropskih in Svetovnih prvenstev. 
 
Sklep: 
Tekmovalni koledar ŠZS za leto 2022 se soglasno potrdi. 
 
AD2) 
 
AD2a) Prisotni so se seznanili s predlogom spremembe Tekmovalnega programa ŠZS s strani 
ŠD KRKA Novo mesto.  
 
AD2b) Prisotni so se seznanili z večjim dvigov cen namestitev v hotelih, ter odpovedjo 
posameznih prvenstev s strani izbranih organizatorjev. 
 
Sklep AD2a: 
OU ŠZS se predlaga sprememba oz. dvig maksimalnih prijavnin za državna prvenstva: 
 
a) posamično člansko DP (standardni šah, 9 kol): 50 €  60 € 
b) posamično mladinsko DP (standardni šah, 9 kol): 25 €  30 € 
c) ekipno DP (državna članska liga, standardni šah, 6 desk, 9 kol): 200 €  240 € (pogoj je 
prenos vseh partij v živo, v nasprotnem primeru je prijavnina 100 € ) 
d) ekipno DP do 20 let (mladinska liga fantje, standardni šah, 3 deske, 7 kol): 70 €  80 € 
e) ekipno DP do 20 let (mladinska liga dekleta, standardni šah, 2 deski, 5 kol): 30 €  40 € 
f) ekipno DP do 16 let (kadetska liga fantje, standardni šah, 3 deske, 5 kol): 40 €  50 € 
g) posamično člansko DP (pospešeni šah, 9 kol): 10 €  15 € 
h) posamično člansko DP (hitropotezni šah, 11 kol): 10 €  ostane 10 € 
 
  



 
Sklep AD2b: 
UO ŠZS se predlaga dvig maksimalnih cen namestitev za organizatorje državnih prvenstev: 
 
a) polni penzion na osebo v dvoposteljni sobi, do 16 let: 50 €  60 € 

b) polni penzion na osebo v dvoposteljni sobi, do 20 let: 55 €  65 € 

c) polni penzion na osebo v dvoposteljni sobi, odrasli: 60 €  70 € 

d) doplačilo za enoposteljno sobo: 12 €  15 € 

e) dodatno kosilo/večerja, do 12 let: 8 €  10 € 

d) dodatno kosilo/večerja, odrasli: 10 €  15 € 

 

UO ŠZS se predlaga, da se v Tekmovalni program ŠZS doda: 

»Izbrani izvajalec DP lahko odpove organizacijo tekmovanja za prihodnje leto do konca 

tekočega koledarskega leta (npr. do konca 2021 za prvenstva, ki bodo v 2022), za tekmovanja 

v januarju pa vsaj 1 mesec pred tekmovanjem. V nasprotnem primeru se mu lahko odvzame 

pravica za organizacijo državnih prvenstev v prihodnji sezoni.« 

 
 
Seja je bila zaključena ob 12.20 uri.                           

Zapisal: Jože Zorko, predsednik TK  

 


