
 
 

Šahovske zveza Slovenije, Bravničarjeva 13, Ljubljana 
 

Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja 
 

Z A P I S N I K 
 
 

 5. redne seje, ki je bila v četrtek, 16.6.2022, ob 16.00 v prostorih Šahovske zveze 
Slovenije, Bravničarjeva 13, Ljubljana. 

 
 
Vabljeni člani komisije: Boris Perkovič, Simona Novak, Samo Rožič 
 
Vabljeni ostali: Nina Rob, sekretarka ŠZS in predstavnik Tajfun – ŠK Ljubljana ( k 1. 
točki dnevnega reda)  
 
Prisotni: Boris Perkovič, Simona Novak, Samo Rožič 
Odsotni: Nina Rob se je opravičila, predstavniki Tajfun – ŠK Ljubljana – se niso udeležili 
seje 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Obravnavanje pobude Tajfun - ŠK  Ljubljana glede registracijskega roka julija oziroma med 

letom 
2. Registracijski pravilnik in problematika šahistov, ki se želijo registrirati v šahovskih društvih 

na območju Republike Slovenije, niso  pa državljani Republike Slovenije 
3. Opustitev Slovenskega rating sistema v Republiki Sloveniji in nacionalni šahovski naslovi 
4. Razno 
 
Predsednica je ugotovila, da so prisotni vsi člani Komisije. Potrdili smo predlagani  dnevni red. 
 
Sklepi: 
 
Add 1) 
Obravnavanje pobude Tajfun - ŠK  Ljubljana glede registracijskega roka julija oziroma med 
letom 
 
Obravnavali smo Registracijski pravilnik ŠZS in problematiko šahistov, ki se želijo registrirati 
šahovskih društvih na območju Republike Slovenije, niso  pa državljani Republike Slovenije. 



 
Tajfun – Šahovski klub Ljubljana je želel uveljaviti julijski registracijski rok za prestop igralca, ki ni 
državljan Republike Slovenije. Sedaj veljavni Registracijski pravilnik v čistopisu nima julijskega 
prestopnega roka. 
Predsednica naše komisije  je poslala e-mail, v katerem je pozvala Tajfun – Šahovski klub 
Ljubljana, da pošljejo dodatno dokumentacijo, a niso poslali verodostojne dokumentacije o 
julijskem registracijskem roku. Ugotovili smo, da zapisnik 39. seje Občnega zbora ŠZS (na javni 
spletni strani so zapisniki od 40. občnega zbora naprej) ni objavljen na  spletni strani ŠZS. 
Poslovna sekretarka Nina Rob je poslala  članom registracijske komisije zapisnik  39. seja 
Občnega zbora ŠZS, zapisnik ni overovljen. Pregledali smo Zapisnik 39. seja Občnega zbora ŠZS. 
 
Sklep 
V veljavnem Registracijskem pravilniku ŠZS ni julijskega prestopnega roka, niti drugega 
medletnega prestopnega oziroma registracijskega  roka. 
V kolikor Tajfun - ŠK Ljubljana meni, da je potreben še en medletni registracijski rok, naj poda 
predlog sprememb Registracijskega pravilnika, ki bo podan v javno razpravo.  
 
Add 2) 

 
V zadnjem času je največ vprašanj z registracijo igralcev, ki niso državljani Republike Slovenije. 
Obravnavali smo Registracijski pravilnik in problematiko šahistov, ki se želijo registrirati v 
šahovskih društvih na območju Republike Slovenije, niso  pa državljani Republike Slovenije. 
 
V razpravi smo se pogovarjali o dikciji tuji državljan, ki morda glede na vstop Slovenije v EU ni 
več ustrezna.  
 
Sklep 
Dogovorili smo se, da bomo do naslednje redne seje pregledali, kako tuje državljane 
obravnavajo šahovske zveze v sosednjih državah članicah EU. V kolikor bo potrebno, bomo 
predlagali spremembe Registracijskega pravilnika. 
 
Add 3) 
Obravnavali smo opustitev Slovenskega rating sistema v Republiki Sloveniji in nacionalne 
šahovske naslove. 
Ugotovili smo, da je bil Slovenski rating sistema v Republiki Sloveniji opuščen, čeprav ga večina 
držav, ki imajo lasten rating sistem, še vedno upošteva. 
Opustitev  Slovenskega rating sistema v Republiki Sloveniji  pa je povzročila probleme pri 
izkazovanju  nacionalnih šahovskih naslovov, ki so bili tiho ukinjeni, saj se niti na državnih 
tekmovanjih v praksi več ne uporabljajo, na mednarodnih in open turnirjih pa tudi ne. Tako so 
nacionalni mojstri postali brez-kategorniki in to ni prav. Sodniki in tehnični pomočniki na 
Šahovski zvezi se izgovarjajo ob pobudah igralcev s temi naslovi na tehnične težave, 
odgovornost prelagajo drug na drugega. 
 



 
 
Sklep 
Problem opustitve  nacionalnih šahovskih naslovov je potrebno nemudoma rešiti, saj je 
nedopustno odvzeti nazive, ki so bili že doseženi in potrjeni. Register je potrebno urediti in ga 
uporabljati na državnih prvenstvih, prav se morajo na državnih prvenstvih uporabljati podatki iz 
slovenskega registra, s slovenskimi šahovskimi klubi, z naslovi mojstrov, mojstrskih kandidatov, I. 
II., III. in IV. kategornikov ,  v moških in ženskih kategorijah. Sodniki lahko v obstoječem sistemu  
ročno vnesejo potrebne podatke, če uporabljajo druge baze podatkov, podatke lahko pridobijo 
iz baze Šahovske zveze Slovenije. Šahovski sodniki morajo dosledno to upoštevati pri izvedbi 
tekmovanj na državni ravni. 

 
Add 4) 
Pod točko razno ni bilo razprave. 

 
Seja je trajala  do 17.30. 
 
Ljubljana, 24.6.2022 
 
Zapisala 
Predsednica Komisije za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja 
Simona Novak                      podpis 
 
Član: Samo Rožič                 podpis 
 
Član: Boris Perkovič            podpis 
 


