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Zapisnik 5. redne seje Upravnega odbora ŠZS, 



 

 
K 1. točki 
Pregled in potrditev zapisnikov 4. redne in 4. korespondenčne 

seje 

UO se je seznanil z realizacijo sklepov 3. in 4. redne ter 4. korespondenčne seje.  

5R.1. sklep: UO je potrdil zapisnik 4. redne in 4. korespondenčne seje. 

 

K 2. točki 
Poročila z mednarodnih tekmovanj 

Predsednik ŠZS je poročal mednarodnih aktivnostih v okviru kongresa ECU v Batumiju: 

Skupščina ECU, sestanek s predsednikom in generalnim sekretarjem ECU, sestanek s 

podpredsednikom FIDE, obisk EP in srečanje s slovenskimi reprezentancami, sestanek s 

predstavniki držav v okviru Srednjeevropske regije znotraj ECU in drugo. 

 

Predsednik Strokovnega sveta je povzel poročila iz naslednjih mednarodnih tekmovanj: 

- Svetovno mladinsko prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu U14, U16 in 

U18, Španija: 2 medalji (2. Zala Urh, 3. Jan Šubelj) in druge visoke uvrstitve  

- Svetovno mladinsko prvenstvo U14, U16 in U18, Indija: Zala Urh 6. mesto (od 65 

uvrščenih) 

- Svetovno mladinsko prvenstvo U20, Indija: Vid Dobrovoljc 39. mesto (od 94 

uvrščenih) 

- Kadetska olimpijada, Turčija: 34. mesto (od 48 uvrščenih ekip) 

- Evropsko ekipno prvenstvo za članice, Gruzija: 17. mesto (od 32 uvrščenih ekip) 

- Evropsko ekipno prvenstvo za člane, Gruzija: 15. mesto (od 40 uvrščenih ekip) 

 

UO je izrazil zadovoljstvo z nastopi naših tekmovalk in tekmovalcev tako v mladinski kot v 

članski konkurenci. 

5R.2.1. sklep: UO se je seznanil s poročilom iz ECU skupščine v Gruziji in poročili z 

mednarodnih tekmovanj. 

 
 
 
 



 

K 3. točki 
Program mladinskega šaha in program članskih 

reprezentanc 2020 

Na seji je bil  predstavljen program mladinskega šaha in program članskih reprezentanc. 

Predvidena javna sredstva za mladinski program znašajo 61.000 EUR, za članski program 

30.000 EUR. 

Program mladinskega šaha 2020 

Dogodki Predvidena 
višina stroškov  
(v EUR) 

Lokacija, termin Specifikacija stroškov 

EP kadetsko in mladinsko 
u8-18 2.000,00 

Antalya (Turčija) 
12.-22.11.2020 

Trener (pot, bivanje PP, honorar) 

EP mladinsko SP 14, 16 in 
18 let 2.000,00 

Mamaia (Romunija) 
7. – 20.9.2020 

Trener (pot, bivanje PP, honorar) 

SP kadetsko do 8, 10 in 12 
let 

2.000,00                   

Batumi (Gruzija) 
18.-31.10.2020 

Trener (pot, bivanje PP, honorar) 

SP mladinsko do 20 let 

2.000,00                 

Indija  

2020 

Trener (pot, bivanje PP, honorar) 

Evropsko ekipno mladinsko 
prvenstvo 

8.000,00 

Thessaloniki (Grčija) 
17.7.2020 

Ekipa fantov (4 igralci) + 2 ekipi 
deklet (4 igralke) + trener (pot, 
bivanje PP, honorar  za trenerja) 

Kadetska olimpijada do 16 
let 6.000,00 

Še ni objavljeno 4 igralci + 1 igralka + trener (pot, 
bivanje PP, honorar  za trenerja) 

EP mladinsko v posp. in 
hitropoteznem šahu 6.000,00 

Novi Sad (Srbija) 
26.-30.12.2020 

Igralci po prednostni listi  + trener 
(pot, bivanje PP, honorar za trenerja) 

SP mladinsko v posp. in 
hitropoteznem šahu 7.000,00 

Heraklion (Grčija) 
12.-16.4.2020 

Igralci po prednostni listi  + trener 
(pot, bivanje PP, honorar za trenerja) 

Sofinanciranje individualnih 
programov 15.000,00 

Uradna EP/SP  2020 Prednostna lista perspektivnih igralk 
in igralcev 

Mladinec/mladinka leta 
2019 2.000,00 

Uradna EP/SP 2020 Po 1000 EUR/posameznika 

 
 
Prijavnine za EP/SP 

2.000,00 

 
EP/SP u8-u18 
standardni šah 

Prijavnina organizatorju po 100 
EUR/posameznika: ml. državni 
prvaki/prvakinje (če niso 
sofinancirani preko indiv. progr.) 

Priprave mladinskih 
reprezentanc 1.000,00 

3 dni  
Ljubljana 

Trener: trenerske tarife oz. v okviru 
trenerskih zaposlitev 

 
Individualni treningi na 
osnovi prioritet 6.000,00 

 
Ljubljana 

Trener: trenerske tarife oz. v okviru 
trenerskih zaposlitev 

SKUPAJ 61.000,00                
  



 
*PP = polni penzion 

A program članskih reprezentanc 2020  

Dogodki Predvidena 
višina stroškov  
(v EUR) 

Lokacija, termin Specifikacija stroškov 

 
 
Šahovska olimpijada   

15.300,00  

 
Moskva (Rusija) 
5.-18.8.2020 

10 igralcev/igralk + 2 selektorja: 

prevoz cca 12.000 + honorar 2 

selektorja 3.300  

Letni individualni 
programi 14.000,00 

Tekmovanja v 2020 Pravilnik o reprezentanci: sredstva 
prednostno za EP člani/članice 

 
 
EP posamično – člani    1.200,00  

Podčetrtek (Slovenija) 
17.-30.5.2020 

Državni prvak 2019 (razpis DP): 
prijavnina + bivanje v uradnem 
hotelu (določi ŠZS) 

 
EP posamično – članice                   

1.200,00  

Mamaia (Romunija) 
1.-14.6.2020 

Državna prvakinja 2019 (razpis DP): 
prijavnina + bivanje v uradnem 
hotelu (določi ŠZS) 

EP pospešeno in 
hitropotezno - člani  

                     
1.200,00   

Katovice (Poljska) 
3.-6.12.2020 

Državni prvak posp./hitrop.: 
2 igralca max 600/osebo *skladno s 
Tekmovalnem programom 
(prijavnina, vozovnica in bivanje 
preko ŠZS) 

EP pospešeno in 
hitropotezno - članice                      

1.200,00   

Kijev, Lvov (Ukrajina) 
22.-26.10.2020 

Državna prvakinja posp./hitrop.: 
2 igralki max 600/osebo (prijavnina, 
vozovnica in bivanje preko ŠZS) 

 Skupaj 34.100,00              
  

 

  B program članskih reprezentanc 2020 (v skladu z možnostmi) 

Dogodki Predvidena 
višina stroškov  
(v EUR) 

Lokacija, termin Specifikacija stroškov 

Mitropa pokal 

5.000,00 

Davos (Švica) 
1.-10.5.2020 

Prijavnina, prevoz, bivanje, 
prehrana za 8 igralcev/igralk + 
trener in honorar trenerja 

Priprave članskih 
reprezentanc 

                     
2.600,00  

 
Ljubno 2020 

4 dni/12 oseb (bivanje, prehrana) 

 
 
EP posamično:  

2.400,00 

Podčetrtek (Slovenija) 
17.-30.5.2020 oz. 
Mamaia (Romunija) 
1.-14.6.2020 

 
 
Šahist/šahistka leta: 1.200 €/osebo 
(Prijavnina, prevoz, bivanje) 

 Skupaj 10.000,00 
  

 

 



 
 

V letu 2019 ni bilo doseženih uvrstitev za mednarodni razred. Iz tega razloga na programu 

članskih reprezentanc nismo upravičeni do sredstev Fundacije za šport za leto 2020. ŠZS bo 

ob koncu tekmovalne sezone na OKS poslala prošnjo za izredno priznanje mednarodnega 

razreda na podlagi rezultatov, ki jih kriteriji ne predvidevajo. 

5R.3.1. sklep: UO je sprejel okvirni program mladinskega šaha in članskih reprezentanc. 

Program B članskih reprezentanc se izvede v primeru odobrenih sredstev Fundacije za šport 

ali drugih namenskih virov. 

 

Med upravičene stroške za uporabo javnih sredstev sodijo nastopi na uradnih mednarodnih 

tekmovanjih (potni stroški, bivanje, prijavnine). 

5R.3.2. sklep: Sredstva za individualne letne programe se namenijo za nastope na uradnih 

posamičnih SP ali EP.  

 

Prioriteta v prihodnjem letu je nastop naših najboljših na Evropskem prvenstvu v Podčetrtku. 

5R.3.3. sklep: Sredstva za članske individualne programe (skladno s Pravilnikom o 

reprezentanci) se namenijo za nastop na posamičnem EP za člane (Podčetrtek). Članice lahko 

izbirajo med EP za članice v Mamaii in EP za člane v Podčetrtku. V kolikor se upravičenec ne 

udeleži prvenstva, se ta sredstva namenijo drugemu igralcu oz. igralki na osnovi prednostne 

liste, ki jo pripravi Strokovni svet. 

 

Nekateri mladinci oz. mladinke že nastopajo za člansko reprezentanco in prihaja do 

podvajanja financiranja istih igralcev/igralk. 

5R.3.4. sklep: Pravilnik o reprezentanci se dopolni z naslednjim: »Če je 

reprezentant/reprezentantka  že vključen  v individualno sofinanciranje preko mladinskega 

programa, ni upravičen do celotnega sofinanciranja v okviru programa članskih 

reprezentanc. Pripada mu le razlika, v kolikor so odobrena sredstva na mladinskem 

programu nižja.« 

 

 

 
 
 
 



 

 
K 4. točki 
Tekmovalni program 2020 

Predsednik Tekmovalne komisije je predstavil nekatere točke iz Tekmovalnega programa in 

aktualno problematiko. 

 

5R.4.1. sklep: Tekmovalni program za leto 2020 se dopolni z naslednjim: »Izbrani izvajalec DP 

lahko odpove organizacijo tekmovanja za prihodnje leto do konca tekočega koledarskega 

leta (npr. do konca 2019 za prvenstva, ki bodo v 2020), 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.« 

UO se je seznanil s pritožbo ŽŠK Maribor glede izbora izvajalcev državnih prvenstev v letu 

2020. Predsednik Tekmovalne komisije je pojasnil, da je komisija temeljito preučila vse 

ponudbe in sprejela odločitev na podlagi objektivnih razlogov. 

5R.4.2. sklep: UO smatra, da so navedbe v pritožbi glede izbora izvajalcev neupravičene in 

podpira predlog Tekmovalne komisije. 

 

UO se je seznanil, da je v okviru Ljubljana OPEN predvidena organizacija več državnih 

prvenstev. Organizator bo domačim tekmovalcem omogočil prijavnino za nastop na DP 

skladno s Tekmovalnim programom ŠZS 2020. 

5R.4.3. sklep: UO je sprejel predlagan Tekmovalni koledar za leto 2020 z lokacijami in 

izvajalci državnih prvenstev z izjemo državnega prvenstva članic. Za slednje bo po dodatno 

pridobljenih informacijah sprejel odločitev po korespondenčni seji do konca leta 2019.  

 

UO se je seznanil, da se Tekmovalna komisija sooča s težavo glede iskanja prostih terminov 

za izvedbo Državnih prvenstev tako zaradi velikega števila tekmovanj (mednarodnih, šolskih 

idr.) kot zaradi ostalih dogodkov (npr. programi usposabljanja).  

5R.4.4. sklep: Tekmovalno komisijo se zadolži, da pregleda in pripravi predlog, v katerem bi 

državna prvenstva razvrstili pod A (prioritetni) in B (v skladu z možnostmi) program.  

 

 
 
 
 



 

K 5. točki 
Cenik ŠZS 

Predstavljen je bil posodobljen cenik za leto 2020, v katerem so določene cene storitev nižje 

(registracija novega igralca, prestop igralca) oz. so se umaknile iz cenika (izredna obravnava 

vlog, vse vloge, ki niso poslane preko e-poslovanja, koriščenje prijavnega obrazca na portalu 

ŠZS, postavke ne-elektronskega poslovanja, objava novic, zaračunavanje izdelave spletne 

strani in objava razpisa ter gostovanja na strežniku ŠZS). 

5R.5.1. sklep: UO je sprejel novi cenik, ki velja od 1.1.2020. 

 
K 6. točki 
Ukinitev slovenskega ratinga – prehod na FIDE rating 
 

Iz analize izhaja, da število prijavljenih turnirjev za FIDE rating postopno narašča oz. se je 

podvojilo v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu (julij – december). Kljub temu je v 

prvih 6 mesecih po ukinitvi SLO ratinga neratingiranih 57% vseh turnirjev, ki so bili ratingirani 

za SLO rating v enakem obdobju lani. Težava je prenizka usposobljenost nekaterih sodnikov 

na področju FIDE ratingiranja.  

5R.6.1. sklep: UO je zadolžil Odbor sodnikov, da izobraževanje o FIDE ratingiranju turnirjev 

vključijo v program sodniških licenčnih seminarjev. 

5R.6.2. sklep: S 1.1.2020 se v celoti preide na FIDE rating oz. se ukine SLO rating. 

Do naslednje seje Občnega zbora se analiza dopolni s tekočimi podatki. 

 

K 7. točki 
Predlogi, prošnje in pripombe 
 
7.1. Pritožbi ŠK Komenda 

7.1.1. Pritožba na Tekmovalni koledar 

UO se je seznanil, da je ŠK Komenda dobil odgovor Tekmovalne komisije glede pripomb na 

Tekmovalni program 2020.  

7.2.1. Pritožba na ekipno tekmovalno licenco 

UO se je seznanil s ponovno pritožbo na ekipno tekmovalno licenco in vztraja pri odgovoru, 

ki ga je podal na 3. redni seji. 



 
V primeru kolizije je Tekmovalni program nadrejen razpisom posameznih tekmovanj in so ga 

organizatorji dolžni spoštovati. Ekipna licenca je vezana na igralce z imeni in priimki v 

nasprotnem primeru se igralcev ne da vnesti v bazo podatkov, ki jo zahteva OKS. 

UO se je seznanil, da je na podlagi ponovne uvedbe ekipnih tekmovalnih licenc licenciranih 

50% več igralcev kot sicer. Večje število igralcev s tekmovalnimi licencami lahko pomeni višje 

financiranje klubov s strani občin.  

 

7.2. Prošnja Filatelističnega društva Ljubljana 

Filatelistično društvo Ljubljana je podalo prošnjo o znižanju najemnine Šahovskega doma. UO 

se je seznanil, da je bila v letu 2019 »Filatelistom« znižana najemnina za 800 EUR na letni 

ravni. 

5R.7.2. sklep: UO je odobril prošnjo za znižanje najemnine Filatelističnemu društvu Ljubljana 

iz 2.000 EUR na 1.800 EUR letno. Nova cena velja od 1.1.2020. 

 

7.3 Prošnji ŠD Slovenske Konjice in ŠK Triglav Krško 

ŠD Slovenske Konjice so zaprosile za pomoč pri šahovskih dejavnostih v klubu v obliki 

demonstracijske table, šahovskih ur, šahov, figur, projektorja in sofinanciranja šahovskega 

mentorja. 

ŠK Triglav Krško je zaprosilo za 10 šahovskih kompletov (10 šahovnic in figur). 

UO oba kluba prepoznava za izredno dejavna in uspešna pri delu z mladimi. Trenutno pa ŠZS 

ne razpolaga z dovoljšno opremo, ki bi jo lahko donirala, zato jima lahko ponudi naslednje: 

5R.7.3. sklep: V zvezi s prošnjo ŠD Slovenske Konjice lahko ŠZS ponudi pomoč v obliki 

demonstracijske table, ŠK Triglav Krško pa lahko dobi brezplačno literaturo – knjige Šahovska 

začetnica. 

 

K 8. točki 
Organizacija Evropskega posamičnega prvenstva 2020 
 

UO se je seznanil z dosedanjim delom na področju organizacije prihajajočega EP za člane. 

Med ECU in ŠZS je podpisana pogodba, na letošnjem EP v Batumiju so bile izvedene 

promocijske aktivnosti, aktivno se iščejo sponzorji, pripravljeni so osnutki razpisa prvenstva, 

spletne strani tekmovanja, pogodbe s Termami Olimia in občino Podčetrtek glede najema 

dvorane, pripravljen je dogovor o najemu kredita ter drugo. 



 
5R.8. sklep: UO se je seznanil s pripravami na EP 2020 in odobril kreditne pogoje za najem 

premostitvenega kredita pri banki DBS. 

 

K 9. točki 
Razno 
 
9.1 Šahist in šahistka leta 

Predsednik Strokovnega sveta je pojasnil izbor šahista in šahistke leta 2019 tako za člansko 

kot za mladinsko kategorijo. V razpravi je bilo govora o načinu izbora in možnosti 

alternativnega modela. 

5R.9.1. sklep: UO se je seznanil z izborom in utemeljitvami Strokovnega sveta. Za šahista in 

šahistko leta sta izbrana Luka Lenič in Laura Unuk, v mladinski kategoriji pa Jan Šubelj in Zala 

Urh. 

 

9.2 Šah v tiskanih medijih 

UO se je seznanil, da brezplačne objave v Ekipi SN, skladno s sklepom 3. seje UO (3R.7.) ni 

bilo možno zagotoviti, zato je ponovno obravnaval predlog oglaševanja šaha v tiskanih 

medijih. 

5R.9.2. sklep: UO je sprejel predlog za objavljanje v športnem dnevniku ekipa SN, ki znaša 

500 EUR + DDV (22 %) za 24 objav (2 x mesečno) in 60 EUR za avtorja posameznega 

prispevka (skupaj z DDV 2050 EUR) in predlog za objavljanje v prilogi časopisa Dela Polet, ki 

znaša 1200 EUR + DDV (22 %) za 10 objav na leto. 

UO se je seznanil s komentarjem v časopisu Delo z dne 26. 11. 2019 in ocenil, da so v njem 

neresnične in nesprejemljive trditve, kar v javnosti ustvarja slabo mnenje delu organov ŠZS in 

s tem škoduje slovenskemu šahu. 

 

9.3 Razširitev portala ŠZS 

V letih 2018/19 je potekala prenova portala, ki še ni zaključena. Ocena stroškov je bila 

podcenjena glede na obseg in zahteve portala, zato izvajalec del predlaga sklenitev aneksa k 

pogodbi. 

5R.9.3. sklep: UO je sprejel predlog za razširitev in nadgradnjo portala v vrednosti 3.500 EUR 

in 300 EUR/mesečno za vzdrževanje portala v letu 2020. S skrbnikom portala se sklene aneks 

k pogodbi z navedbo dopolnitev, ki so potrebne za popolno funkcionalnost portala. 



 
 

9.4 Izhodišča za sofinanciranje klubov pri organizaciji tekmovanj  

UO se je seznanil s predlaganimi izhodišči in kriteriji za sofinanciranje klubov pri organizaciji 

večjih turnirjev.  

5R.9.4. sklep: UO je sprejel pripravljena izhodišča za sofinanciranje klubov pri organizaciji 

tekmovanj. Na podlagi izhodišč in razpoložljivih sredstev bo obravnaval prispele prošnje. 

 

9.5 Skupščina OKS-ZŠZ 

V ponedeljek 16.12.2019 bo 45. seja skupščine OKS-ZŠZ. Predsednik je v tem času odstoten 

in se seje ne bo mogel udeležiti. 

5R.9.5. sklep: UO je pooblastil Nino Rob za udeležbo na 45. seji skupščine OKS-ZŠZ. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00. 

 

Zapisala:  

Nina Rob, sekretarka ŠZS 


