
 
 

Datum 7. 9. 2020 

 

ki je bila v ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 16.30 v prostorih Šahovske zveze Slovenije, 

Bravničarjeva 13, Ljubljana. 

 

 

Prisotni člani: dr. Milan Brglez, Mirko Bandelj, Marko Coklin, Milan Kneževič, Gojko Musič, 

Adrijan Rožič, Borut Simonič, dr. Boris Žitnik  

Opravičeno odsotni: Darja Kapš, Dušan Mes, Jure Škoberne, Božo Štucl 

Ostali prisotni: Silva Razlag, Matjaž Mikac, Jože Zorko, Nina Rob  

 

 

 

Sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Pregled zapisnika 8. redne in 11. korespondenčne seje UO ŠZS  
2. Evropsko posamično člansko prvenstvo 2020 
3. Program mladinskega in članskega šaha 
4. Tekmovalni program 2020 
5. Predlog sodniških tarif 
6. Razno 

6.1 Šah v medijih 
6.2 Komisija za OŠ in mladinski šah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik 9. redne seje Upravnega odbora ŠZS, 



 

K 1. točki 

Pregled zapisnika 8. redne in 11. korespondenčne seje UO ŠZS  

 
UO se je seznanil z realizacijo sklepov preteklih sej UO. Skladno s sklepom 7. redne seje je bil 
v zvezi z vprašanji posameznih staršev pripravljen dokument »Kakovostni in vrhunski 
mladinski šah 2019-2020«. 
 
9R.1.1. sklep: Čistopis dokumenta »Kakovostni in vrhunski mladinski šah« se objavi na 
portalu ŠZS. 
 

 

K 2. točki 

Evropsko posamično člansko prvenstvo 2020 

 
Na seji je bilo predstavljeno stališče Evropske šahovske zveze (ECU), ki podpira izvedbo EP 
2020 letos decembra in je pripravljena znižati obveznosti organizatorja.   
 
UO se je seznanil, da bo MIZŠ v kratkem objavilo razpis na katerem bomo predvidoma lahko 
kandidirali za sredstva v zvezi z organizacijo EP.  
 

Člani UO so se strinjali, da je potrebno omogočiti pogoje, da se Evropsko prvenstvo izvede še 
letos. 
 

9R.2.1. sklep: Člani UO naredijo vse postopke, da se zagotovi finančna podpora države pri 
izvedbi EP. Informacija o podpori mora biti znana čim prej v septembru. 
 

 

K 3. točki 

Program mladinskega in članskega šaha 

 
Predsednik Strokovnega sveta je predstavil poročila iz mednarodnih tekmovanj iz Spletne 
olimpijade, Pirčevega memoriala in Prvenstva Evropske Unije. 
 
9R.3.1. sklep: UO je sprejel poročila z mednarodnih tekmovanj. 
 
 
 



 
Bila je podana obrazložitev glede nezmožnosti uresničitve mladinskega in članskega 
programa zaradi odpovedanih uradnih mednarodnih prvenstev. Sredstva se bodo 
prerazporedila na obstoječa tekmovanja.  
 
9R.3.2. sklep: UO zadolži mladinskega selektorja, da pripravi seznam primernih mednarodnih 
tekmovanj in za vsako izmed njih prioritetno listo igralk in igralcev, ki bi jih ŠZS financirala. 
 
9R.3.3. sklep: UO zadolži Strokovni svet, da pripravi prioritetni seznam igralcev in igralk za 
nastop na EP. Finančni del pripravi sekretarka.   
 

 

K 4. točki  

Tekmovalni program 2020 

 
Izvedba ligaških tekmovanj  
 
Liga odbor Državne članske lige se je obrnil na UO z vprašanji, ali naj se liga letos sploh izvede 
in ali je možno, da letos iz državne lige niti eden klub ne bi izpadel. Člani UO so se strinjali, da 
se v trenutnih okoliščinah tekmovalni koledar realizira  skladu s priporočili NIJZ in navodili za 
izvedbo šahovskih aktivnosti ŠZS. To pomeni izvedbo vseh lig in prvenstev, kjer se igra 
standardni tempo. UO je bil prav tako seznanjen, da je NIJZ sporočil, da njihovo mnenje v 
zvezi z državnimi prvenstvi in ligami ni potrebno, saj da ne gre za javno prireditev, ker so 
udeleženci znani vnaprej.  Je pa potrebo zbirati podatke o vseh prisotnih (ime, priimek, 
naslov bivališča, telefonska številka), saj bi v primeru okužbe katerega izmed udeležencev ta 
seznam morali posredovati NIJZ.  
 
9R.4.1. sklep: UO sprejme tekmovalni koledar z dopolnjenimi termini ligaških tekmovanj za 
leto 2020. Izvedba vseh tekmovanj mora potekati v skladu s priporočili NIJZ in navodili ŠZS za 
izvedbo šahovskih tekmovanj.  
 
 
9R.4.2. sklep: Letošnja ligaška tekmovanja se izvedejo skladno s Tekmovalnim programom, 
kar zajema tudi napredovanje in izpadanje iz posameznih lig. 
 
Letos je Občni zbor potrdili nekatere spremembe v Statutu, med drugimi tudi, da če član ne 
plača ali zamuja pri plačilu obveznosti, ga UO lahko suspendira in mu s tem onemogoči 
nastop na državnih tekmovanjih. 
 
9R.4.3. sklep: UO poziva vse klube, ki imajo neporavnane obveznosti do ŠZS, da jih poravnajo 
najkasneje do 24. septembra, sicer nastop na državnih prvenstvih oz. ligaških tekmovanjih v 
letošnjem letu ne bo možen. 

K 5. točki 



 

Predlog sodniških tarif 

 
UO je obravnaval problematiko sodniških honorarjev. Za državna prvenstva, kjer je izvajalec 
ŠZS in se financirajo iz proračuna, morajo biti tarife točno opredeljene v pravilniku in 
postavljene v realne okvire finančnih možnosti. Na seji je bil predstavljen konkreten predlog 
za mladinsko in člansko DP, svoj predlog je pripravil tudi Odbor sodnikov.  
 
9R.5.1. sklep: UO je sprejel naslednje sodniške tarife za mladinsko in člansko DP, ki jih 
organizira in financira ŠZS:   
  

Glavni sodnik Namestnik 
glavnega 
sodnika 

Ostali sodniki 

Mladinsko DP v standardnem 
šahu U8 - U18 

80 EUR/igralni 
dan 

50 EUR/igralni 
dan 

30 EUR/igralni 
dan 

Mladinsko DP v pospešenem 
šahu U8 - U18 (vsa kola v 1 dnevu) 

100 EUR/igralni 
dan 

70 EUR/igralni 
dan 

40 EUR/igralni 
dan 

DP za člane in članice v 
standardnem šahu (+morebitna 
druga pridružena prvenstva) po 
švicarskem sistemu 

80 EUR/igralni 
dan 

40 EUR/igralni 
dan 

30 EUR/igralni 
dan 

 

- za tarife na ostalih prvenstvih se sklene honorar po dogovoru 

- sodnikom pripadajo še potni stroški v višini 0,22 EUR/km in/ali kritje stroškov bivanja 

- Honorar ni odvisen od naziva sodnika, števila igralcev, števila kol na dan, tempa 

igranja, dodatka na potezo in števila turnirjev, ki se igrajo na istem mestu ob istem 

času. Zajema tudi obračun obdelave podatkov in materialne stroške. 

 

K 6. točki  

Razno 

 

6.1 Šah v medijih 
 

Prispevki o šahu izhajajo tedensko v časopisu Delo (ob torkih) in v Slovenskih novicah (ob 
četrtkih). Na 14 dni pa izhajajo prispevki tudi v športnem dnevniku Ekipa (ob četrtkih). Poleg 
tega obstaja redno sodelovanje tudi z drugimi mediji (novinarske konference, priprava 
objav...). 
 
Še vedno pa obstajajo tudi prispevki, ki škodijo ugledu ŠZS v nekaterih medijih (Nova24, 
Demokracija), za katerimi stoji Igor Tisaj. UO ocenjuje, da zapisi, ki jih je sprožil, blatijo ime 
Šahovske zveze Slovenije in da gre za nepopravljivo škodo na več ravneh. 
 



 
9R.6.1. sklep: Upravni odbor daje na Disciplinsko komisijo ŠZS predlog za uvedbo 
disciplinskega postopka zoper Igorja Tisaja zaradi objav, ki škodijo ugledu Šahovske zveze 
Slovenije. 
 
 
6.2 Komisija za OŠ in mladinski šah 
 
UO se je seznanil, da so v Komisiji za OŠ in mladinski šah po odstopu Roberta Kodriča z mesta 
predsednika znotraj članov predlagali drugega predsednika in sicer Roberta Urha.  
 
9R.6.2. sklep: Upravni odbor menuje Roberta Urha za predsednika komisije za OŠ in 
mladinski šah.  
 
 

Seja je bila zaključena ob 17:40. 
 

Zapisala: 
Nina Rob, generalna sekretarka 


