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Vabilo na 46. redno sejo občnega zbora ŠZS 

 

Na podlagi 20. in 28. člena Statuta Šahovske zveze Slovenije in sklepa 12. redne seje Upravnega odbora z 

dne 1. 4. 2021, predsednik ŠZS sklicuje 46. redni občni zbor Šahovske zveze Slovenije, ki bo v soboto, 12. 

junija 2021 s pričetkom ob 10.00 na Gospodarskem razstavišču, Dunajska 18, Ljubljana (Marmorna 

dvorana). 

 

Predlog dnevnega reda:  

 

1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske 

komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika) 

2. Sprejem dnevnega reda 

3. Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze Slovenije  

4. Finančno poročilo in potrditev zaključnega računa za leto 2020 

5. Poročilo Nadzornega odbora 

6. Finančni načrt ŠZS za leto 2021 

7. Spremembe in dopolnitve aktov ŠZS 

8. Pobude in predlogi 

9. Podelitev priznanj 

10. Zaključek občnega zbora 

Vsak klub (društvo) ima na občnem zboru po 1 (enega) delegata. Ime delegata sporočite do  7. junija 2021 

na Šahovsko zvezo Slovenije, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, e-mail: info@sah-zveza.si ali preko 

spletnega OBRAZCA. 

Člani občnega zbora prisotnost na seji potrdijo z veljavnim pooblastilom odgovorne osebe društva ter 
podpisom na listi prisotnih. Član občnega zbora ima lahko samo eno pooblastilo društva katerega zastopa. 
 

 Predsednik ŠZS 

 dr. Milan Brglez  

Vabljeni: 

- Člani občnega zbora ŠZS 

- Milan Kneževič, častni predsednik ŠZS 

- Silva Razlag, predsednica NO ŠZS 

- Prejemniki priznanj 

- Strokovna služba ŠZS 
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https://forms.gle/dhx3zXMyxUAMq18x9
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1. PREDSTAVITEV ŠAHOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

1.1. POSLANSTVO 
 
Šahovska zveza Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično 
združenje šahovskih društev in klubov za razvoj in napredek šaha. Zveza je pravna naslednica Slovenske 
šahovske zveze, ustanovljene v Ljubljani 2. junija 1935 ter obnovljene 28. aprila 1946 kot Šahovski odbor 
Slovenije in 8. oktobra 1948 kot Šahovska zveza Slovenije. Zveza se zaradi uresničevanja svoje dejavnosti 
vključuje v Olimpijski komite, v šahovske in sorodne organizacije v Sloveniji in v tujini, oziroma se z njimi 
združuje ali se jim pridružuje. Zveza je članica Mednarodne šahovske zveze (FIDE) in Evropske šahovske 
zveze (ECU), kjer predstavlja slovenski šah ter krepi ugled Republike Slovenije na mednarodnem področju. 
Zveza opravlja šahovsko publicistično dejavnost, izdaja svoja glasila in opravlja še druge aktivnosti za 
napredek šaha. 
Poslanstvo Zveze je, da na podlagi Nacionalnega programa šahovske kulture v Republiki Sloveniji skrbi za 
celovit in vsestranski razvoj šaha na strokovnem, znanstvenem in kulturnem področju vseh oblik in 
načinov uveljavljanja (redni, dopisni, problemski šah). 
 
V uresničevanju svoje dejavnosti Zveza zlasti: 
 

• sprejema razvojno politiko šaha, 

• usklajuje programske aktivnosti članov, 

• sistematično sodeluje pri napredku strokovnega dela in pri usposabljanju strokovnih kadrov, 

• sistematično skrbi za množičnost in napredek šaha, 

• skrbi za popularizacijo šaha, posebej še preko sredstev javnega obveščanja, svojih glasil in strokovne    
literature, 

• določa enoten sistem prvenstvenega tekmovanja, 

• organizira državna prvenstva, 

• vodi skupno evidenco članov ter registriranih šahistov in šahistk določenih kategorij in nazivov, 

• predstavlja slovenski šah v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju, 

• podeljuje priznanja, pohvale in nagrade, 

• skrbi za ustvarjanje materialnih pogojev za razvoj šaha v Republiki Sloveniji, opravlja in organizira   
vse druge zadeve in naloge skupnega interesa za razvoj šaha. 

 
Za uspešno opravljanje zadev in nalog iz prejšnjega odstavka Zveza sodeluje s pristojnimi državnimi organi, 
s športnimi organizacijami v Sloveniji, vzgojno izobraževalnimi in znanstvenimi raziskovalnimi ustanovami, 
s strokovnimi združenji in podjetji, z drugimi domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami ter drugimi 
združenji. 

1.2. ČLANSTVO, ORGANIZACIJA IN DELOVANJE ŠZS 

 
Člani Zveze so klubi, društva in druge šahovske zveze (v nadaljnjem besedilu: člani), ko njihovi zastopniki 
na podlagi odločitve svojih organov podpišejo pogodbo o združitvi. 
 
Pravice članov Zveze: 

• da volijo delegate in predlagajo svoje delegate v organe Zveze, 

• da sodelujejo pri delu Zveze, 

• da dajejo predloge in pobude organom Zveze pri delu in izvrševanju nalog, 

• da sooblikujejo programe dejavnosti Zveze. 
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Obveznosti članov Zveze: 

• da volijo in so izvoljeni v organe Zveze, 

• da spoštujejo statut Zveze, 

• da sodelujejo pri delu Zveze, 

• da s svojim delom prispevajo k uresničitvi ciljev in programov Zveze. 
 

1.3. ORGANI ZVEZE 

 
Občni zbor je najvišji organ upravljanja Zveze. Občni zbor sestavljajo delegati članov Zveze, ki jih ti 
delegirajo za vsak Občni zbor. Vsak delegat članov ima po en glas. Člani Upravnega odbora in Nadzornega 
odbora imajo posvetovalne glasove. 
Upravni odbor sestavljajo predsednik Zveze in 9 članov. Predsednik Zveze je tudi predsednik Upravnega 
odbora. Upravni odbor izvoli izmed svojih članov podpredsednika Upravnega odbora, ki v odsotnosti 
predsednika opravlja njegove naloge. Mandat članov Upravnega odbora traja štiri leta. 
Predsednik Zveze se voli praviloma z javnim glasovanjem. Mandat predsednika traja štiri leta. Predsednik 
je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru, ki ga lahko razreši tudi pred iztekom mandata. 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad delom in poslovanjem Zveze. Ima tri člane, ki izmed sebe izvolijo 
predsednika. Funkcija člana Nadzornega odbora ni združljiva z nobeno drugo funkcijo v organih Zveze. 
Mandat Nadzornega odbora traja štiri leta. 
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in dva namestnika, ki enega izmed članov izvolijo za 
predsednika. Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4 let. Sestaja se po potrebi na podlagi 
pisnih zahtev članov ali organov Zveze. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v 
skladu z disciplinskim pravilnikom. 
 

1.4. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE 

 
Zveza pridobiva sredstva za svoje delovanje:    

• s članarino in drugimi prispevki članov, 

• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti Zveze, 

• z darili in volili, 

• s prispevki pokroviteljev, donatorjev in sponzorjev, 

• iz javnih sredstev in 

• iz drugih virov. 
 
Sredstva se trošijo strogo namensko v skladu s programom, statutom in drugimi akti. 
 
Prihodki in odhodki Zveze se določijo s finančnim načrtom. Tekom leta se finančni načrt lahko menja le s 
prerazporeditvijo sredstev med posameznimi postavkami, vendar znotraj programa Zveze. Te spremembe 
lahko opravi Upravni odbor. Sekretar vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o 
finančno materialnem poslovanju, v katerem Zveza tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o 
finančno materialnem poslovanju Zveze, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. 
Zveza ima lahko tudi sponzorje-donatorje. Sponzorji-donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki Zvezi 
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji-donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na 
sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 
Opravljanje administrativno-tehničnih, knjigovodsko-računovodskih in pomožnih poslov Zveze se lahko 
naloži strokovni službi ali naroči pri ustreznih usposobljenih izvajalcih, če je to smotrneje in racionalneje. 
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2. POROČILO O DELU ŠZS V LETU 2020 

2.1. POROČILO UPRAVNEGA ODBORA ŠZS ZA LETO 2020 

 
Šahovska zveza Slovenije je delovala po predvidenem programu z zaposleno sekretarko in 
administratorko s 6 – urnim delovnikom. Članstvo v Zvezi je štelo 78 klubov, v katere je bilo včlanjenih 
7476 šahistov. Vsaj še toliko je šahistov, ki imajo slovenski rating, niso pa člani nobenega izmed klubov.  
 
Ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil je bil izveden redni občni zbor v živo. Posodobljeni so bili 
Statut in drugi pravilniki ŠZS. Zveza je aktivno sodelovala s krovnimi organizacijami na državni in 
mednarodni ravni. Upravni odbor ŠZS se je sestal na 6 rednih in 9 korespondenčnih sejah. 
 
Leto 2020 je bilo za izvajanje šahovskih aktivnosti zelo zahtevno. Kljub omejitvenim ukrepom smo uspeli 
izpeljati večino državnih prvenstev pri članih in v mlajših kategorijah. 
 
Ob odpovedi uradnih mednarodnih prvenstev v živo je bilo preloženo tudi Evropsko posamično člansko 
prvenstvo, Slovenija 2020. A priprave nanj ves čas potekajo. Potrudili smo se, da našim najboljšim 
tekmovalcem omogočimo stik z mednarodno konkurenco. Preko pisarne Zveze so se realizirali številni 
nastopi na mednarodnih tekmovanjih, na katerih so naši šahisti razveseljevali z odmevnimi dosežki. V 
letu 2020 je bilo osvojenih oz. potrjenih več višjih šahovskih naslovov. 
 
Izvedli smo tudi priprave in meritve za članske reprezentante ter perspektivne mladinke in mladince. 
Redno so potekali individualni treningi z mladinskim selektorjem. Za obetavne mlade šahiste smo 
organizirali Višjo šahovsko šolo. Trenersko delo in druge strokovne naloge na ravni ŠZS sta redno izvajala 
2 trenerja.  
 
Na Univerzi v Ljubljani se v sodelovanju s ŠZS izvaja kreditno ovrednoten predmet ŠAH za študente. 
 
Za trenersko delo z mladimi v klubih potrebujemo licenciran strokovni kader. V sodelovanju z 
Olimpijskim komitejem Slovenije smo organizirali 80-urno brezplačno usposabljanje za strokovne 
delavce in 2 licenčna seminarja. Upravni odbor zveze je sprejel znižanje trenerskih pristojbin (za 50%, 
po novem na 2 leti namesto 1x letno).  
 
Predsednik dr. Milan Brglez se je udeležil številnih dogodkov. Prisoten je bil na osrednjih posamičnih 
državnih prvenstvih in drugih dogodkih v Sloveniji. Sodeloval tudi na ECU skupščini, ki je potekala na 
daljavo. 
 
Prizadevali smo si za izboljšanje vrednotenja dosežkov v šahu, zato smo se aktivno vključili v proces 
revizije kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, ki poteka na 4 leta preko OKS. Pri tem 
smo bili uspešni, saj so se izboljšali kriteriji tako pri mladincih kot pri članih. 
 
Okrepili smo pojavnost v osrednjih slovenskih medijih in nadgradili portal ŠZS, kjer se redno objavljajo 
novice s tekmovanj in druge pomembne informacije. 
 
Šahovska misel je izšla 4 x v letu v nakladi 500 izvodov na številko. Šahovski delavci iz vse Slovenije so 
volontersko sodelovali v strokovnih komisijah pri ŠZS in pripomogli k uspešni izvedbi zastavljenih ciljev.  
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2.2. PREGLED GLAVNIH AKTIVNOSTI IN DOSEŽKOV ŠZS V LETU 2020 

 
2.2.1. Usposabljanje strokovnega kadra za izvajanje trenerskega dela 

- Priprava in izvedba 80-urnega programa usposabljanja za strokovne delavce v šahu – 1. stopnja 

(Ljubljana, 6. 12. 2019 – 8. 3. 2020), izvedba izpitnih obveznosti in priprava dokumentacije – v 

sodelovanju z OKS, za udeležence brezplačen 

- Priprava in izvedba programa dousposabljanja (za strokovne delavce 1. stopnje po starem 

programu) 

- Licenčni seminar (Celje, 10. 10. 2020) – v sodelovanju z OKS 

- Licenčni seminar (na daljavo, 2.- 4. 12. 2020) 

- Najava usposabljanja strokovnih delavcev za leto 2021 

 
2.2.2. Šah v medijih 

- Dvig prepoznavnosti šaha v Sloveniji 

- Objave v osrednjih medijih (tisk, splet, RTV) 

- Priprava rednih prispevkov ŠZS za časnike: Delo, Slovenske novice, Ekipa 

- Sodelovanje v oddajah na RTV Slovenija 

- Izdaja revije Šahovska misel (4x letno) 

 
2.2.3. Nastopi na mednarodnih tekmovanjih  

 

- Preko pisarne ŠZS (organizacija, financiranje) je bilo realiziranih 84 nastopov na 10 mednarodnih 

turnirjih v standardnem šahu in na 4 spletnih tekmovanjih v pospešenem šahu (mladinsko EP, 

šahovska olimpijada, balkansko mladinsko prvenstvo, mladinsko SP) 

- Sofinanciranje drugih posameznih mednarodnih turnirjev 

- Izbor najvidnejših dosežkov: 

- Jan Šubelj – osvojitev tretje norme (Open St. Veith, julij 2020) in pridobitev naslova IM (najmlajši 

slovenski mednarodni mojster v zgodovini) 

- Laura Unuk – osvojitev tretje norme za IM (Open Trst, julij 2020), 1. mesto v absolutni konkurenci 

(Open Bassano, november 2020) 

- Zala Urh – 3. mesto na evropskih kvalifikacijah in uvrstitev v top osmerico na Spletnem 

mladinskem SP (december 2020) 

- Pia Marie Ružič – 3. mesto na Spletnem mladinskem EP (september, 2020) 

 
2.2.4. Izboljšanje položaja šaha na državni ravni 

- Izboljšanje kriterijev za kategorizacijo za mladinski in članski šah. Strokovni svet za šport je 15. 12. 

2020 sprejel nove kriterije za kategorizacijo, ki veljajo od 1. 1. 2021 

https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija      

- Izvajanje kreditno ovrednotenega predmeta ŠAH za študente na Univerzi v Ljubljani 

  

https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija
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2.2.5. Obveščanje javnosti in portal ŠZS 

- Izdelava nove podobe portala 

- Posodabljanje funkcionalnosti uporabe portala 

- Dodajanje podatkov v menije portala 

- Objave na portalu: 210 novic s tekmovanj in dogodkov ter drugih informacij  

- Servisiranje portala in komunikacija z uporabniki 

- Objave na družbenih omrežjih 

- Novinarske konference ŠZS (Ljubljana, 3. 2., 24. 2., 21. 7. 2020) 

 
2.2.6. Priprave in treningi ŠZS 

- Priprave članskih reprezentanc  

- Višja šahovska šola (Matej Šebenik) 

- Predavanje za perspektivne šahiste in šahistke (Luka Lenič) 

- Individualni treningi mladinskega selektorja 

- Šahovski turnir Tajfun (v organizaciji ŠK Ljubljana in sodelovanju ŠZS): vabljeni reprezentanti in 

reprezentantke (Ljubljana, 26. 12. 2020) 

- Meritve fizioloških in psiholoških sposobnosti za mladinske in članske reprezentante 

 
2.2.7. Organizacija EP v Sloveniji 

- Sestanek organizacijskega odbora in sestanek častnega odbora EP (Ljubljana, 3. 2. 2020) 

- Obisk delegacije ECU (Podčetrtek, 25. 2. 2020) 

- Preložitev posamičnega EP za člane: iz maja na december 2020, preložitev na leto 2022  

- Določitev termina 11. – 22. 11. 2021 za Ekipno EP za člane in članice  

- Izvajanje operativnih nalog v pripravah na EP 

 

2.2.8. Tekmovalni program (izvedena državna prvenstva) 

- DP članov, DP članic, absolutno mladinsko DP in veteransko DP 

- Mladinsko DP (u8, u10, u12, u14, u16, u18) za fante in dekleta 

- Mladinsko DP v pospešenem šahu (u8, u10, u12, u14, u16, u18) za fante in dekleta 

- Posamično DP v pospešenem in hitropoteznem šahu za člane in članice 

- Ekipno DP v pospešenem in hitropoteznem šahu za člane in članice 

- Državna članska liga  

- Državna mladinska liga 

- Državna liga mladink 

- Ekipno DP do 16 let za fante  

- Ekipno DP do 16 let za dekleta 

- Posamično DP OŠ 

- Posamično DP SŠ 
 
 
 

2.2.9. Delovanje organov ŠZS 

- Aktivnosti predsednika ŠZS: Občni zbor, vodenje sej UO ŠZS, obiski na posamičnih državnih 

prvenstvih (člani, članice in mladinci) in turnirju Hit open, sodelovanje na dogodkih ŠZS (novinarske 
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konference), Evropsko prvenstvo (delovni sestanki, organizacijski odbor EP, častni odbor EP), 

sodelovanje na skupščinah OKS, ECU, FIDE, delovni sestanki na ŠZS, sporočila članstvu... 

- Občni zbor (Ljubljana 20. 6. 2020) 

- Upravni odbor (6 rednih in 9 korespondenčnih sej),  

- Odbori in komisije ŠZS  

 
2.2.10. Pomembni dokumenti 

- Uradni dokumenti ŠZS: posodobitev  Statuta in pravilnikov ŠZS, zapisniki o sejah organov ŠZS (Občni 

zbor, Upravni odbor, komisije in odbori) 

- Dokumentacija za državne inštitucije: prijave na razpise, priprava dokumentacije, poročila (MIZŠ in 
Fundacija za šport), podatki za registriranje in kategoriziranje športnikov (za vsakega igralca od 12 
let dalje na DP in uradnih mednarodnih prvenstvih: 1700 tekmovalnih licenc, 1908 registriranih 
športnikov, 193 kategoriziranih športnikov), predlogi za vrednotenje dosežkov v šahu (revizija 
kategorizacije OKS), podatki o konkurenčnosti panoge za OK (za model razvrstitve športnih panog 
in sofinanciranje s strani Fundacije za šport), podatki za AJPES 

- Drugi dokumenti in gradiva: Gradivo za občni zbor 2020, tekmovalni koledar za leto 2021, razpisi za 

izvedbo državnih tekmovanj, program mladinskega šaha in program članskih reprezentanc za leto 

2021, seznam perspektivnih mladincev in mladink 2020, prednostne liste za nastope na 

mednarodnih tekmovanjih, poročila, dopolnitve tekmovalnega koledarja in sprejetih dokumentov 

za leto 2020, delovna gradiva itd.  

 

2.2.11. Poslovanje s članstvom in posamezniki:  

- Neposredna komunikacija s predstavniki klubov in posamezniki (elektronska pošta, telefon, pošta, 

v živo) 

- Registracija, tekmovalne licence 

- Finančno – računovodsko poslovanje  

- Fide rating (najava in prijava turnirjev, popravki za posamezne igralce) 

- Druge storitve: prestopi igralcev, licence strokovnih delavcev, potrdila, priporočila, revija 

(koordinacija in distribucija), vodenje evidenc, prijave na tekmovanja itd. 

 
2.2.12. Promocija in sponzorji 

- Sodelovanje s sponzorji  

- Sodelovanje ŠZS na promociji športnih panog – Teden športa (Ljubljana, 10. in 11. 9. 2020)  

- Priprave na Olimpijski festival 2020 

 
2.2.13. Druge pomembne aktivnosti  

- Priprava sej in koordinacija dela organov ter komisij ŠZS   

- Sodelovanje s krovnimi organizacijami in institucijami na državni ravni: OKS-ZŠZ, MIZŠ, Fundacija 

za šport, Zavod Planica,  

- Sodelovanje s krovnimi organizacijami in institucijami na mednarodni ravni: ECU, FIDE, šahovske 

zveze posameznih držav 

- Skrb in upravljanje s Šahovskim domom ter z opremo (rekviziti in druga oprema, knjige...) 

- Obiski tekmovanj predstavnikov ŠZS  
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2.3. PROGRAM MLADINSKEGA ŠAHA IN PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC V 2020 

 
V okviru programa mladih, usmerjenih v kakovostni šah in vrhunski  šah so bili izvedeni treningi in 
šahovsko izpopolnjevanje v obliki letnega programa izobraževanja z izbranimi trenerji. Šahovska zveza je 
finančno podprla individualne programe za najbolj obetavne šahiste in šahistke, njihove priprave i 
udeležbo na mednarodnih tekmovanjih.  

 
Slika 1: Mednarodni turnir v Italiji - 1st Weekend Bassano del Grappa 
(iz leve proti desni: IM Jan Šubelj, Andraž Gregorič, Marcus Zlatanovič, GM Matej Šebenik, IM Laura Unuk, 
wIM Zala Urh, wFM Monika Rozman) 
 

 
Slika 2: Mednarodni mladinski turnir na Švedskem - Uppsala 
(iz leve proti desni: Pia Marie Ružič, wIM Ivana Hreščak, wIM Zala Urh, wFM Monika Rozman) 
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A. VIDNEJŠI TEKMOVALNI DOSEŽKI NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V LETU 2020 
 
Tabela 1: Vidnejši tekmovalni dosežki 2020 – standardni šah 

STANDARDNI TEMPO  

Laura Unuk  
- 1. mesto, rating performance 2545, Open Bassano (november) 
- 11. mesto, osvojitev IM norme,  Open Trst (julij) 

Jan Šubelj 
- 2. mesto, 3. norma za IM (izpolnitev pogojev za naslov IM), rating performance 2541 Open 

St. Veith (julij) 
- 4. mesto Pirčev memorial – GM turnir, Maribor (avgust)  
- 4. mesto First Saturday – GM turnir, Budimpešta (november) 
- 2. mesto Open Bassano (oktober) 
- 3. mesto Open Bassano (november) 

Boris Markoja 
       3. mesto, rating performance 2549, Pirčev memorial – GM turnir, Maribor (avgust)  

Tim Janželj  
- 3. mesto Third Saturday – GM turnir, Budimpešta  (november)  
- 4. mesto, rating performance 2568, Open Nova Gorica (januar) 

Žan Tomazini 
      4. mesto First Saturday – GM turnir, Budimpešta (oktober) 

Monika Rozman 
       5. mesto,  Open Arco (oktober)  

Pia Marie Ružič 
       12. mesto, osvojitev 100 ratinških točk, Open Arco (oktober) 

Vesna Mihelič 
       1. mesto Prvenstvo EU dekleta u14, Kouty nad Desnou - Češka (avgust) 

 
Tabela 2: Vidnejši tekmovalni dosežki 2020 – pospešeni šah 
 

POSPEŠENI TEMPO (spletna prvenstva) 

Zala Urh 
- 3. mesto Evropske kvalifikacije za spletno SP – dekleta u18, 39 udeleženk (december) 
- Uvrstitev med 8 na finalnem turnirju spletnega SP – dekleta u18, 16 udeleženk (december)  
- 11. mesto Spletno EP za mlade – dekleta u18, 65 udeleženk (september) 

Pia Marie Ružič 
3. mesto Spletno EP za mlade – dekleta u16, 77 udeleženk (september)  

Jan Šubelj 
- 7. mesto Spletno EP za mlade – u16, 104 udeleženci (september) 
- 13. mesto Evropske kvalifikacije za spletno SP – u16, 59 udeležencev (december) 
- 76. mesto Evropsko spletno hitropotezno prvenstvo – člani, 323 udeležencev (december)  

Vesna Mihelič 
- 14. mesto Spletno EP za mlade – dekleta u14, 89 udeleženk (september) 
- 17. mesto Evropske kvalifikacije za spletno SP – dekleta u14, 57 udeleženk (december) 
- 1. mesto Spletno balkansko prvenstvo za mlade – dekleta u14 (oktober) 

Matic Lavrenčič 
- 17. mesto Spletno EP za mlade – u12, 107 udeležencev (september) 
- 20. mesto Evropske kvalifikacije za spletno SP – u12, 69 udeležencev (december) 
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- 1. mesto Spletno balkansko prvenstvo za mlade – u12 (oktober) 

Nuša Hercog 
12. mesto Spletno EP za mlade – dekleta u18, 65 udeleženk (september) 

Nejc Herega 
26. mesto Spletno EP za mlade – u14, 99 udeležencev (september) 

Jan Marn 
27. mesto Spletno EP za mlade – u16, 104 udeleženci  (september) 

 
 
Tekmovanja v standardnem tempu s slovenskimi udeleženci – pod okriljem ŠZS: 
 
- Prvenstvo Evropske Unije (Češka, 13. – 22. 8. 2020), odprti turnirji v 4 kategorijah u8 – u14, 4 naši 

udeleženci  
- 42. International Chess Open Città di Arco (Italija, 10. – 18. 10.), odprti turnir, 3 naše udeleženke  
- Mladinski turnir Uppsala (Švedska, 23. – 28. 10.), odprti turnir do 20 let, 4 naše udeleženke 
- First Saturday GM Oktober Budimpešta (Madžarska, 3. – 13. 10.), zaprti turnir, 2 naša udeleženca 
- 1st BDG Weekend Bassano Oktober (Italija, 23. – 25. 10.), odprti turnirji, 5 naših udeležencev 
- First Saturday GM November Budimpešta (Madžarska, 7. – 17. 11.), zaprti turnir, 2 naša udeleženca 
- First Saturday Nadassy Scheveningen November  (Madžarska, 7. – 17. 11.), zaprti turnir, 1 naš 

udeleženec 
- Mix Third Saturday 146 GM November Novi Sad (Srbija, 16. – 21. 11.), zaprti turnir, 1 naš 

udeleženec 
- Mix Third Saturday 155 GM November Novi Sad (Srbija, 23. – 29. 11.), zaprti turnir, 1 naš 

udeleženec  
- 1st BDG Weekend Bassano November (Italija, 27. – 29. 11.), odprti turnir, 7 naših udeležencev 
 
Spletna tekmovanja - pospešeni tempo: 
 
- Spletna šahovska olimpijada – kvalifikacije (14. – 16. 8.), 7 naših udeležencev  
- Spletno mladinsko evropsko prvenstvo (18. – 20. 9.), 22 naših udeležencev 
- Spletno mladinsko Balkansko prvenstvo (31.10. – 1. 11.), 18 naših udeležencev 
- Spletno mladinsko svetovno prvenstvo – kvalifikacije (7. – 9. 12.), 10 naših udeležencev 
 
 
DRUGA TEKMOVANJA 
 
ŠZS je delno financirala tudi nekatera druga tekmovanja, ki so se jih udeležili naši šahisti in šahistke: 3. 
Internationales Raiffeisen Jugendschachturnier Fürstenfeld (Avstrija), International Chess turnament 
Lignano (Italija), Cvijet Mediterana Rijeka (Hrvaška), Hit Open Nova Gorica, 29. Int. Open Feffernitz 
Avstrija, St. Veit (Avstrija), Pirčev memorial Maribor, Graz Open (Avstrija), International Chess Turnament 
Rabac (Hrvaška), International Chess open Spilinbergo (Italija), Trst Open (Italija), Gibraltar International 
Chess Festival 2020 (Velika Britanija), Offerspill Nordic Invitational (Norveška), Djerba Open 2020 
(Tunizija), Paleochora open Kreta (Grčija). 
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B. ORGANIZACIJSKO-LOGISTIČNA IZVEDBA IN FINANCIRANJE TEKMOVANJ S STRANI ŠZS  

 
V letu 2020 so bila zaradi okoliščin v zvezi s covid19 postopoma odpovedana oz. prestavljena vsa uradna 
mednarodna prvenstva. V septembru je bilo sprejeto, da letos tudi ne bo posamičnega članskega EP v 
Podčetrtku, ki je bil načrtovan kot osrednji dogodek. Potrebno je bilo veliko angažiranja, da bi 
zainteresirani tekmovalci ohranili stik s tekmovanji v živo. Kljub zahtevni epidemiološki situaciji je bil s 
strani ŠZS v obdobju september/november izveden obsežen projekt – organizacija in financiranje 
nastopov na 10 mednarodnih tekmovanjih.  
 
V letu 2020 je ŠZS financirala in logistično pokrila 14 mednarodnih turnirjev (10 v živo, 4 po spletu), kjer 
se je zvrstilo 84 posamičnih nastopov. Organizacijsko-logistična izvedba zajema različne aktivnosti: 
komunikacija z organizatorjem, komunikacija z udeleženci, finančno–računovodsko delo, prijave/odjave, 
namestitve, prevoz, organiziranje spremstev-trener, sodelovanje s kapetanom na spletnih tekmovanjih, 
dvorana za spletno EP, testiranja na covid19, potrdila...  
 

2.4. PREGLED REALIZACIJE CILJEV IN IZZIVOV V LETU 2020 

 
Tabela 3: Pregled realizacije ciljev 2020 
 

Zap. 
št.  

Pregled realizacije ciljev 2020 Realizirano Opombe 

1 
Organizacija EP za člane 

Delno 
Prestavitev prvenstva  (27. 3. -9. 

4. 2022) 

2 
Izboljšati položaj šaha v slovenskem športnem prostoru 

DA 
Izboljšanje kriterijev za 

kategorizacijo. 

3 
Izvedba programov usposabljanja za strokovne delavce v 

šahu 
DA Program 1. stopnje 

4 
Nadgradnja promocije šaha 

DA 
Precejšnja okrepitev prisotnosti 

šaha v medijih. 

5 
Nadaljevanje postopkov za vzpostavitev predmeta šah na 

Fakulteti za šport 
Delno 

Zaradi epidemije so aktivnosti 
upočasnjene. 

6 

Uspešni nastopi naših posameznikov in ekip na velikih 
mednarodnih tekmovanjih: šahovska olimpijada, evropska in 

svetovna prvenstva v članski in mladinski konkurenci ter 
ostalo 

DA 
Uradna mednarodna tekmovanja 

so bila izvedena po spletu. 

7 Pridobitev novih sponzorjev DA  

8 Nadgradnja portala ŠZS DA  

9 
Okrepitev šolskega šaha 

NE 
Zaradi epidemije so odpadla vsa 

šolska tekmovanja. 
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3. LETNA POROČILA KOMISIJ IN ODBOROV ŠZS ZA LETO 2020 

 

3.1. POROČILO O DELU STROKOVNEGA SVETA ŠZS  

 
Strokovni svet je strokovno-posvetovalni organ Upravnega odbora Šahovske zveze in opravlja naloge, 
opredeljene v Poslovniku o delu Strokovnega sveta. Delovanje sveta je usmerjeno v pripravo strokovnih 
gradiv in predlogov ter drugih aktivnosti za razvoj šaha v Sloveniji. 
Svet deluje v sestavi: Matjaž Mikac (predsednik), Matej Šebenik in Aljoša Grosar. Sestali smo se na dveh 
sejah, redna seja je bila 8. januarja 2020, korespondenčna seja pa je potekala med 11. in 12. decembrom 
2020. Na redni seji so bili prisotni še Darja Kapš, podpredsednica ŠZS, Jure Škoberne, član UO ŠZS in Nina 
Rob, generalna sekretarka ŠZS. 
Člani sveta smo delovali s pripravo gradiv in predlogov ter izmenjavo mnenj. Predsednik sveta se je 
udeležil vseh 6 rednih sej Upravnega odbora ŠZS, na katerih je predstavil predloge in sodeloval v 
razpravi. 
Člani sveta imamo tudi druge zadolžitve v okviru ŠZS (članska, ženska, mladinska reprezentanca, EP 
2020/21, šahovska revija in prispevki za medije, usposabljanje strokovnih delavcev v šahu in drugo 
strokovno delo...), ki so povezane s področji, ki jih pokriva svet.  
Delovanje Strokovnega sveta v letu 2020 je razvidna iz pripravljenih dokumentov (podrobnosti so v 
objavljenih zapisnikih sej sveta in v predlogih za seje UO ŠZS).  
 
Glavna področja in vsebinske teme iz delovanja Strokovnega sveta v letu 2020: 
 
- Poročilo o mladinskem šahu v Sloveniji: pripravljeni sta bili 2 poročili (predsednik sveta in 

mladinski selektor). 
- Sofinanciranje perspektivnih mladincev in mladink na mednarodnih tekmovanjih: seznam 

perspektivnih mladincev in mladink za leto 2020, prednostni seznami za nastope na mednarodnih 
tekmovanjih v letu 2020. 

- Trenersko delo: predavanje Luke Leniča za mladince in mladinke, višja šahovska šola, mnenje 
sveta o delu po spletu. 

- Selektorsko delo in reprezentanca: stališče sveta o določanju reprezentance, predlog o 
financiranju priprav članskih reprezentanc. 

- Program mladinskega šaha in program članskih reprezentanc za leto 2020: sodelovanje pri 
pripravi programov. 

- Strokovno delo v šahu: usposabljanje strokovnih delavcev, izvajanje licenčnih seminarjev, 
dopolnitve pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v šahu (sodelovanje pri pripravi). 

- Pogoji za razvoj šaha na ravni države: sodelovanje pri reviziji kriterijev za kategorizacijo. 
- Šahist in šahistka leta v članski in mladinski kategoriji za leto 2020: svet je predlagal, da se zaradi 

izjemnih okoliščin ne podeli nazivov v letu 2020. 
- Druga področja: priporočila za športne štipendije in statuse.  
 
Matjaž Mikac, predsednik Strokovnega sveta  
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3.2. POROČILO O DELU TEKMOVALNE KOMISIJE 

 
Tekmovalna komisija je delovala v sestavi: predsednik Jože Zorko in člana Janko Narat in Jadran Hlad.  

V letu 2020 smo imeli 2 redni in 5 korespondenčnih sej na katerih je sodelovala sekretarka ŠZS Nina Rob. 

Predsednik Tekmovalne komisije je sodeloval na posameznih sejah Upravnega odbora ŠZS, kjer je 

prisotne seznanil s sklepi, ki smo jih sprejeli na sejah Tekmovalne komisije.  

Komisija je pripravila Tekmovalni pravilnik ŠZS za leto 2021 in Tekmovalni koledar ŠZS za leto 2021, kjer 

smo upoštevali epidemiološko stanje, ter za posamezna tekmovanja pripravili rezervne termine.  

Izbrali smo izvajalce vseh državnih prvenstev za leto 2021, ter pismeno odgovarjali na morebitna 

vprašanja oziroma pripombe v zvezi sprejetega Tekmovalnega pravilnika in koledarja za leto 2021. 

 
Zapisal: Jože Zorko, predsednik Tekmovalne komisije ŠZS 

3.3. POROČILO O DELOVANJU DISCIPLINSKE KOMISIJE  

 
Disciplinska komisija se je v letu 2020 sestala na dveh sejah, in sicer obakrat zaradi obravnave pobude za 
uvedbo disciplinskega postopka v zadevi zaradi spornih izjav o ŠZS v javnih občilih. V tem poročilu je 
izjemoma vključena tudi 1. seja Disciplinske komisije v letu 2021, ker se navezuje na zadolžitev 
Upravnega odbora ŠZS, ki je bila komisiji naložena ob koncu leta 2020. 
 
Komisija je disciplinsko zadevo zaradi spornih izjav o ŠZS v javnih občilih obravnavala kot običajno, torej 
po načelu kroženja članov. To pomeni, da se pri vsaki novi zadevi senat oblikuje tako, da v zadevi 
odločajo člani komisije, ki niso sodelovali pri odločanju v prejšnji zadevi. Hkrati se upoštevajo določbe o 
izločitvi zaradi zagotavljanja nepristranskosti delovanja komisije. Preostali član 3-članske senata pa se 
določi naključno in ob upoštevanju določb o izločitvi. 
 
Po oblikovanju 3-članskega senata je komisija o zadevi izvedla videokonferenčno sejo (1. sejo v letu 
2020), na kateri je z 2 glasovoma proti 1 odločila, da ni pristojna za obravnavo zadeve. Upravni odbor 
ŠZS je na podlagi vložene pritožbe zoper odločbo komisije zadevo komisiji vrnil v novo odločanje, in sicer 
s pojasnilom, da naj dodatno preveri nekatere navezne okoliščine pristojnosti, ki pri prvem odločanju 
niso bile v zadostni meri upoštevane in ustrezno razjasnjene. 
 
Komisija je na podlagi vrnitve zadeve s strani nadrejenega organa v novo odločanje izvedla 
videokonferenčno sejo (2. sejo v letu 2020). Tudi v drugem odločanju je z 2 glasovoma proti 1 odločila, 
da navezne okoliščine za pristojnost komisije glede na obstoječo prakso niso izpolnjene in je pobudo za 
začetek disciplinskega postopka ponovno zavrnila. Zoper odločitev komisije je bila vložena pritožba, na 
podlagi katere se Upravni odbor ŠZS z odločitvijo komisije ponovno ni strinjal ter je zato prevzel vodenje 
postopka in je o zadevi sam izdal meritorno odločbo. 
 
Upravni odbor ŠZS je hkrati z odločitvijo v disciplinski zadevi na isti seji sprejel sklep, na podlagi katerega 
je komisiji naložil, da naj dopolni Disciplinski pravilnik ŠZS tako, da se v njem določi možnost izrekanja 
nove sankcije. Komisija je na tej podlagi izvedla univerzalno sejo komisije (tj. sejo v navzočnosti vseh 5 
članov) ter na njej na podlagi vsestranske obravnave in različnih mnenj sprejela enoten predlog, ki po 
oceni komisije pomembno nadgrajuje in dopolnjuje obstoječi pravilnik. 
 
Gre za prvi predlog komisije za spremembo določb Disciplinskega pravilnika ŠZS, pri katerem je aktivno 
sodelovalo 5 članov s precej različnimi stališči o posameznih vprašanjih. Kljub določenim nesoglasjem se 
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je komisija poenotila in pripravila skupen predlog, ki bi v bodoče lahko pripomogel k učinkovitosti pri 
zagotavljanju reda in discipline, hkrati pa tudi poštenosti postopka in nekaterih dodatnih možnosti, ki bi 
lahko koristile v prizadevanju za čim bolj mirno reševanje nesoglasij in sporov.  
 
Poročilo pripravil: Jan Gantar 
Predsednik Disciplinske komisije ŠZS 
 

3.4. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA PROMOCIJO 

 
Komisija se je v letu 2020, v zasedbi Darja Kapš, Jože Skok, Barbara Jakše in Matjaž Mazzini, kot 
predsednik komisije, sestala na dveh sejah: 15. 1. 2020 in 22. 7. 2020.  
Komisijo so do prve seje sestavljali štirje, po izstopu Barbare Jakše, pa trije člani. Na prvi seji komisije v 
letu 2020 je komisija tudi sprejela predlog o razširitvi dela komisije z neformalnimi zunanjimi člani, 
aktivnimi na promociji šaha v svojih okoljih: Bogdanom Osolinom, Andrejem Žnidaršičem ter Francem 
Štibercom ki bi se sej komisije udeleževali po potrebi oz. po dogovoru. Navkljub številnim pozitivnim 
premikom je delovanje komisije v letu 2020 bistveno okrnila pandemija ter z njo povezana karantena in 
omejitev združevanja, zato je komisija posledično izvedla manjše število sej ter temu tudi prilagodila 
aktivnosti. Navkljub temu pa je v letu 2020 komisija za promocijo izvedla naslednje aktivnosti:  

• V začetku leta 2020 je bil največji poudarek delovanja komisije na pripravah medijskega pokrivanja 
Evropskega posamičnega prvenstva v šahu. V tem oziru se je opravilo več pogovorov z različnimi 
slovenskimi mediji ter pridobilo soglasja o sodelovanju pri medijskem poročanju. Med elektronskimi 
mediji je potrebno izpostaviti dogovor z RTV Slovenija. Na področju tiskanih medijev pa je prišlo do 
novega dogovora z časnikom Delo, za katerega so začeli pisati različni slovenski šahisti, z časnikom 
Ekipa ter Slovenskimi novicami, kjer se je pridobilo prostor za šahovske kolumne, ki jih je pripravljal 
velemojster Matej Šebenik.  

• V okviru šahovske zveze se je za PR pokrivanja prvenstva predvidelo Matjaža Mikca ter Mateja 
Šebenika. 

• Komisija je sodelovala pri pripravi in izvedbi tiskovne konference pred začetkom Evropskega 
prvenstva, ki je bila izvedena 3. 2. 2020 v prostorih ŠZS; ter tiskovne konference 21. 7. 2021, v 
prostorih ŠZS, na temo aktualnega dogajanja. 

• Poleg usklajevanja zunanjega medijskega poročanja je komisija s svojimi predlogi sodelovala tudi pri 
dokončni prenovi spletnega portala Šahovske zveza Slovenije ter vzpostavitvi rednega obveščanja z 
novicami ŠZS na naslove spletne pošte prijavljenih na obveščanje s ciljem povečati dostopnost 
informacij o šahovskem dogajanju v Sloveniji najširšemu krogu šahovskih bralcev, tako doma kot 
izven meja Slovenije. 

• V mesecu septembru (11. In 12. 09. 2020) so člani komisije sodelovali na promocijskem dogodku v 
okviru projekta Tedna športa - »Razgibajmo Ljubljano« ter pripravili predstavitev za promocijo na 
»Olimpijskem festivalu«. Slednji je zaradi uvedbe karantene odpadel. 

• Formalno se je predstavnik komisije za promocijo s ciljem okrepiti sodelovanje na promociji šaha med 
mladimi, udeležil seje komisije za mladinski šah. Člani obeh komisij so se strinjali, da je potrebno 
vložiti večje napore v sodelovanju med obema komisijama ter posledično promocije šaha med 
mladimi.  

Poleg omenjenih aktivnosti so vsi člani komisije aktivno sodelovali tudi pri drugih aktivnostih za 
promocijo šaha v lokalnem in širšem  okolju, z sodelovanjem pri organizacijah različnih turnirjev z 
upoštevanjem epidemioloških razmer pri čemer je potrebno omeniti Tajfun Open v decembru 2020, ter 
objavljanjem prispevkov na temo šaha v različnih medijih. 
 
Zapisal: Matjaž Mazzini, predsednik komisije 
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3.5. POROČILO O DELU KOMISIJE REGISTRACIJO, KATEGORIZACIJO IN STATUTARNO-PRAVNA 
VPRAŠANJA 

 
Komisija za registracijo, kategorizacije in statutarno pravna vprašanja Šahovske zveze Slovenije je imela v 
tem obdobju eno redno sejo v januarju 2020, na kateri so bili prisotni vsi člani Boris Perkovič, Samo Rožič, 
Simona Novak ter Nina Rob.  
Predlagali smo spremembo Statuta Šahovske zveze Slovenije glede določb o volitvah. 
Obravnavali smo Predlog spremembe Tekmovalnega programa Šahovske zveze Slovenije  - ekipna 
prvenstva, ki ga je na našo komisijo naslovil Vojko Mencinger, predsednik ŠD Gorenjka Lesce. Podali smo 
predlog za spremembo Tekmovalnega programa. Hkrati smo dali pobudo, da se uvedejo spodbude za 
klube, ki bodo imeli v ekipnih tekmovanjih in na posamičnih tekmovanjih tudi šahistke Poleg tega smo tudi 
predlagali uvedbo komisije za razvoj ženskega šaha in da se spodbuja ženski šah v vseh kategorijah. 
Urban Zupančič je pridobil naziv mojstrskega kandidata. 
Obravnavali smo tudi Pravilnik o kategorijah ŠZS v povezavi z ukinjanjem slovenskega rating sistema. 
Komisija tekom leta 2020 ni prejela drugih vprašanj in pobud. Zaradi posebnega obdobja pandemije 
COVID-19 se tudi do konca leta 2020 ni več sestala. 
 
Predsednica Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja 
                                            Simona Novak 
 
 
 
3.6. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA OSNOVNOŠOLSKI IN MLADINSKI ŠAH  V LETU 2020 

 
V koledarskem letu 2020 je imela Komisija za osnovnošolski in mladinski šah redno sejo dne 31.8.2020, 
na kateri je so izvolili novega predsednika. Po odstopu g. Kodriča je bil soglasno imenovan Robert Urh.  
V poletnem obdobju je bila v Sloveniji odsotna epidemija, zato je komisija na sestanku delovala v smeri 
graditve širših aktivnosti na področju osnovnošolskih področnih tekmovanj, delo z mladino v okviru 
šahovskih krožkov in krepitvi šahovske igre med mladimi. Pobuda je bila tudi za aktivno sodelovanje med 
komisijami. 
Aktivnosti so se zamaknile v naslednje koledarsko leto, saj ni bilo možno izvesti tekmovanj za mlade in 
tudi delo krožkov je bilo na šolah onemogočeno. Zato se tudi komisija ni več sestajala do konca leta 
2020. 
 
Predsednik Komisije za OŠ in mladinski šah 
Robert Urh 
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3.7. POROČILO O DELU SVETA ZA PROBLEMSKI ŠAH 

 

Zaradi pandemije je bilo leto 2020 zelo okrnjeno tudi na področju problemskega šaha. 
 
Reševanje problemov: 
V začetku leta (26. 1.) je bilo  izvedeno vsakoletno mednarodno reševalsko tekmovanje ISC, ki šteje za 
državno prvenstvo. Rezultati: 1. IM Šivic 2. FM Klasinc 3. Zupančič 4.Sitar 5.Nastran 6.Suhadolnik. Izven 
konkurence je nastopil Rus Krjučkov, ki že nekaj let živi v Sloveniji, vendar še nima statusa rezidenta in 
njegov rezultat ni štel za državno prvenstvo. V lažji kategoriji sta nastopila le dva reševalca, Rijavec je bil 
boljši od Jakobčiča. 
 
Lani sta bili odpovedani tako evropsko kot svetovno prvenstvo v reševanju. Tudi svetovni pokal v reševanju 
je potekal zelo okrnjeno, slovenski problemisti se niso udeležili nobenega od redkih izvedenih turnirjev. 
 
Komponiranje problemov: 
Na komponiranje pandemija ni imela tolikšnega vpliva, ker večinoma ni potrebna fizična prisotnost na 
turnirjih. Problemisti komponirajo probleme v glavnem doma in jih pošiljajo na turnirje. Poleg udeležbe 
na turnirjih slovenski problemisti sodelujejo na svetovnem ekipnem prvenstvu v komponiranju (WCCT). 
Razpisano je bilo maja 2020, rok za oddajo problemov pa je 1. julij 2021. Prvenstvo je razpisano v osmih 
vrstah problemov. Vsaka država ima pravico poslati največ tri probleme v vsaki skupini, sodniki jih ocenijo, 
najviše uvrščena pa štejeta za končni ekipni vrstni red. V vsaki skupini problemov je določenih po pet 
sodnikov - držav, ki ocenijo probleme. Slovenija je nominirana kot sodnik v najprestižnejši skupini 
pomožnih matov. Ker gre za zelo dolg proces, se rezultati pričakujejo šele v sredini leta 2022.  
 
V letu 2020 se je zaključevalo sojenje problemov za almanah problemov Album FIDE za obdobje 2016-18, 
vendar še ne v vseh skupinah problemov. V skupini pomožnih matov so se v album Klasincu uvrstili štirje 
problemi, s čimer je izpolnil normo za naslov FIDE mojstra v komponiranju problemov. Kvalifikacijska 
komisija pri svetovni problemski organizaciji WFCC je pripravila poročilo, ki so ga delegati potrdili on-line. 
Tako je Klasinc postal prvi slovenski problemist z mednarodnim naslovom v komponiranju problemov.  
 
Svetovni kongres problemistov je bil sicer odpovedan in bo izveden na istem mestu v Grčiji oktobra 2021, 
če se bo pandemija umirila.  
 
3. februar 2021 
Predsednik sveta za problemski šah: Marko Klasinc, l.r. 
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3.8. POROČILO O DELU SVETA ZA DOPISNI ŠAH ŠZS 

 
(za obdobje med dvema zboroma (sept. 2019 – sept. 2020) dopisnih šahistov Slovenije) 
 
Svet za dopisni šah, ki deluje v okviru ŠZS, je v zadnjem letu deloval tako na mednarodni kot tudi na domači 
sceni. 
Če najprej pregledamo mednarodno delovanje, so naši igralci v obdobju med dvema občnima zboroma 
ŠZS nadaljevali z osvajanjem norme in naslovov za mednarodne naslove (CCE, CCM, IM, SIM in GM). V 
zadnjem letu so dokončne naslove osvojili sledeči igralci: 
 
Klemen Šivic  SIM 
Niko Praznik  SIM 
Marko Coklin  SIM 
Vlado Turičnik IM 
Klemen Sorčnik IM 
Franc Zajšek  IM 
 
Slavko Žunkovič CCM 
Boštjan Benko CCM 
Dušan Leben  CCM 
Vlado Turničnik CCM in CCE 
 
Ladislav Lendero  CCE 
Robert Unuk   CCE 
Blaž Debevec  CCE 
Matija Sirk   CCE 
Daman Radhey Derling CCE 
Ljubomir Gačnik  CCE 
Denis Šoštarič  CCE 
 
Poleg tega smo osvojili še nekaj prvih norm za višje naslove: Viktor Jemec (1. GM), Aleš Malnar (1. SIM) in 
Dušan Leben (1. IM). 
 
V ekipni konkurenci (reprezentanca) bomo v finalu 10. ekipnega EP najverjetneje osvojili srebrno medaljo 
(pol točke za Nemčijo, razen če bi v eni od dveh preostalih partij Niko Praznik zmagal). Igramo že tudi na 
22. polfinalu olimpijade ICCF, turnir je še v zgodnji fazi. Imamo še ekipe na tekmovanju slovanskih dežel 
Slav Cup VI (pričakujemo zlato medaljo), Danube Cup VI (sredina tabele) ter na polfinalu George D. Pyrich 
Memorial Team Tournament tekmovanja (do ratinga 2300, tu pričakujemo uvrstitev v finale) ter še par 
drugih tekmovanjih. 
 
Tudi v posamični konkurenci so naši igralci sodelovali na vseh nivojih tekmovanj za svetovno prvenstvo in 
na drugih močnih mednarodnih turnirjih. V finalu 30. svetovnega prvenstva je Marjan Šemrl osvojil 8. 
mesto, 1. mesto pa si je delil na zelo močnem Joop van Oosterom memorialu (16. kategorija) – vse partije 
na tem turnirju so se končale remi. Na novih kandidatskih turnirjih za svetovno prvenstvo igra Jože Novak. 
Tudi na kandidatskih turnirjih EU prvenstva imamo svojega kandidata (Igor Kos). V finalu  7. svetovnega 
pokala 960 bosta nastopila Darko Babič in Danilo Korže, morda oba tudi v finalu 1. EU prvenstva v šahu 
960. 
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Naši igralci sodelujejo tudi na posamičnih evropskih prvenstvih, svetovnem pokalu (v finalu 21. pokala igra 
Niko Praznik) in veteranskih pokalih (v finalu 8. veteranskega pokala igra Viktor Jemec, ki se bori za zelo 
visoko uvrstitev) ter na različnih turnirjih na povabilo (razni memoriali, recimo Aleš Borštnik na Petr Boukal 
memorialu – 14. kategorija, Marjan Šemrl in Aleš Borštnik na David Lafarga memorialu). Vsako leto nas 
nemška zveza povabi na svoje turnirje na povabilo, običajno tam igra okrog 15-20 slovenskih dopisnih 
igralcev. 
 
Na rating listi ICCF 2020/3 je trenutno naš najboljši Aleš Borštnik na 11. mestu, Marjan Šemrl mu sledi na 
17. mestu (oba rating preko 2600), na rating listi ICCF za šah 960 pa je Darko Babič  na 4. mestu (rating 
preko 2500), Franc Zajšek na 11. mestu in Danilo Korže na 12. mestu. 
 
Na 22. državnem prvenstvu so pokale osvojili Borut Komarica, Potrata Janko in Ladislav Lendero, prav tako 
pa je že v zaključni fazi tudi 23. državno prvenstvo. 
Kongresa ICCF zaradi virusa COVID 19 letos ni bilo, so pa delegati o nekaj sklepih glasovali elektronsko (naš 
delegat Marjan Šemrl bo poročal v posebni točki). 
 
Igramo smo tudi štiri prijateljske dvoboje: zmagali smo proti Dancem in Švedom, izgubili s Finsko, z ZDA pa 
sicer dvoboj še teče, a ga bomo verjetno tudi zmagali. 
 
Ob 70-letnici organizacije ICCF organizira le-ta serijo jubilejnih turnirjev, nekateri so sicer bolj elitne narave, 
dva pa sta odprta za širše množice (jubilejni pokal in jubilejni pokal v šahu 960). Vabljeni k nastopom, v 
vseh bodo na voljo tudi denarne nagrade. 
  
Ostale rezultate in novice iz sveta dopisnega šaha lahko preberete na spletni strani za dopisni šah 
http://www.dopisni-sah.eu. 
 
 
Predsednik sveta za dopisni šah: Dr. Danilo Korže, l.r 
 
  

http://www.dopisni-sah.eu/
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4. FINANČNO POROČILO ŠZS ZA LETO 2020 IN FINANČNI NAČRT 2021 

 

4.1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ŠAHOVSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2020 

 
Tabela 5: Finančno poročilo 2020 – Prihodki 
 
 

 
 
 
 
Opomba – prilivi MIZŠ, FŠO, ZP: Sredstva FŠO se prenesejo v leto 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prihodki 2018 2019 Plan 2020 2020
Prilivi Ministrstva za šolstvo in šport in 

FŠO, Zavod Planica
118.278 € 148.881 € 110.000 €

177.099,96 €     

Prilivi za trenerja - OKS 45.123 € / / /

Prilivi od članarin klubov + tekm. licenca 21.487 € 20.130 € 20.000 € 14.675,50 €        

Prilivi za Šahovsko misel, prodaja tiskovin 2.340 € 4.637 € 5.000 € 3.068,75 €          

Prilivi za dopisni šah 430 € 560 € 500 € 605,00 €              
Prilivi od članarin sodnikov in participacij 

za seminarje
2.935 € 1.550 € 3.000 €

1.365,00 €          

Participacije tekmovanj 11.630 € 6.000 € 5.000 € 12.151,60 €        
Participacije na evropskih in svetovnih 

prvenstvih
43.872 € 42.697 € 40.000 €

/

Prilivi od reklam in sponzorjev 21.471 € 71.070 € 70.000 € 61.938,00 €        

Šahovski dom 7.890 € 5.887 € 6.000 € 5.658,26 €          
FIDE in SLO rating, FIDE članarina, FIDE 

licence, naslovi
6.137 € 6.881 € 5.260 €

4.010,00 €          

Dejavnost ŠZS 4.400 € 2.808 € 3.000 € 6.571,50 €          

Seminar za trenerje, pristojbina 935 € 690 € 1.000 € 790,00 €              
Mednarodna tekmovanja v SLO (2018 SP 

veteranov, 2019 Mitropa pokal, 2020 EP)
10.340 € 41.800 € 320.000 €

/

SKUPAJ 299.268 € 353.592 588.760 287.934 €           
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Tabela 6: Finančno poročilo 2020 – Odhodki: 
 

 

ODHODKI
 Realizacija 

2018 

Realizacija 

2019
Plan 2020 Realizacija 2020

Delovanje ŠZS

OD sekretarja ŠZS 17.101 € 18.420 € 20.000 € 19.626 €          

OD strokovnega sodelavca 10.217 € 10.525 € 12.000 € 11.508 €          

BOD trenerja 46.569 € 8.355 € 10.000 € 6.667 €            
Prispevki, davki od plač (razlika do 

BBOD)
17.389 € 18.376 € 18.000 €      16.563 €          

Materialni stroški (računovodstvo, 

provizija bank,…) + amortizacija
8.344 € 12.318 € 12.000 €

14.735 €          

Šahovski dom 13.610 € 15.329 € 15.000 € 14.851 €          

Komisije, seje organov 3.350 € 3.951 € 5.000 € 2.742 €            

Mednarodne dejavnosti

Članarina FIDE in letna taksa za turnirje 1.260 € 1.396 € 1.260 €             1.260 € 

Letna taksa za ratingiranje in naslove 4.807 € 4.092 € 5.000 € 4.686 €            

Kongres FIDE, ECU 808 € 1.643 € 1.500 € /

Publicistična, izdajateljska in 

propagandna dejavnost 

Izdajanje revije Šahovska misel, 

zbornik
7.010 € 6.074 € 8.500 €

6.414 €            

Portal ŠZS (vzdrževanje, domena, 

dopolnitve)
5.124 € 4.752 € 5.000 €

7.218 €            

Promocija šaha,  prispevki v tiskanih 

medijih
-   € 1.200 € 5.000 €

5.510 €            

Vzgoja, izobraževanje in treniranje 

obetavnih in vrhunskih šahistov

Višja šahovska šola, usposabljanj 

strokovnih delavcev v šahu
550 € 4.000 €

2.350 €            

Seminar za šahovske sodnike 1.362 € 924 € 2.000 € 1.606 €            

Razvoj stroke in raziskovalno delo

Strokovna literatura, baze podatkov in 

rač. oprema
807 € 2.277 € 2.000 €

3.132 €            

Obnovitev portala ŠZS 7.200 € 5.059 € 3.500 €

A program (1. prioriteta - financira ŠZS) 

Program vrhunskega članskega šaha 37.513 € 68.141 € 45.000 € 24.531 €          

Program vrhunskega mladinskega šaha 95.590 € 84.476 € 85.000 €
45.125 €          

Državna prvenstva, liga 14.992 € 6.261 € 3.000 € 8.622 €            

B program (financiranje v skladu z 

možnostmi)

Slovenija šahira 2.724 € 1.631 € 3.000 € /

Svet za dopisni šah 1.325 € 886 € 1.000 € 83 €                 

Svet za problemski šah -   € -   € 500 € /

Meritve 359 € -   €* 500 € /

Drugo (izredne nagrade, kongresi, 

seminarji)
2.000 € 2.000 € 3.000 €

1.000 €            

Organizacija mednarodnih tekmovanj v 

SLO
/ 73.822 € 320.000 €

89.038 €          

Skupaj odhodki 298.689 € 352.916 € 588.760 € 287.265 €        

Presežek prihodkov nad odhodki 579 € 676 € 0 668 €               
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4.1.1. PRIMERJAVA PRILIVOV S STRANI JAVNIH FINANCERJEV, KLUBOV IN SPONZORJEV V LETIH 2015 

– 2020 

 

 
 
 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MIZŠ  66.000 €     63.000 €     76.400 €     88.000 €     89.486 €     98.260 €  

FŠO  50.000 €     40.000 €     57.000 €     29.243 €     54.820 €     76.820 €  

OKS     16.486 €       9.632 €     25.809 €     4.123 €              -   €              -   €  

Prilivi klubov     31.410 €     28.869 €     25.000 €     21.000 €     19.430 €     14.676 €  

Sponzorska sredstva        6.000 €     19.618 €     15.000 €     21.000 €     74.555 €     61.938 €  
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4.2.  Poročilo Nadzornega odbora Šahovske zveze Slovenije za 46. sejo Občnega zbora 

Šahovske zveze Slovenije dne 12. junija 2021 

 

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) v sestavi dr. Jana Krivec, Silva Razlag in Slavko Vizovišek  je bil 
imenovan na volilnem Občnem zboru ŠZS 30. marca 2019 za dobo štirih let. Njegove pristojnosti so 
opredeljene v členih Statuta od številke 30 do številke 32, kjer je jasno opredeljeno, da je NO odgovoren 
samo Občnemu zboru in mu tudi poroča o svojem delu.  
Po poslovniku o delu NO ŠZS se le-ta sestaja po potrebi, obvezno pa pred sejo Občnega zbora ŠZS. V letu 
2020 se je sestal le enkrat pred 45. sejo Občnega zbora 20. junija 2020, kar je zajeto v Poročilu za to sejo 
Občnega zbora. Za pripravo Poročila za 46. Občni zbor se je NO ŠZS sestal na svoji 4. redni seji dne 26. 
maja 2021, kjer je sprejel naslednje ugotovitve:  
➢ predsednica NO ŠZS je bila redno vabljena na seje Upravnega odbora ŠZS, ki jih je bilo v 
letu 2020 kljub zaostrenim razmeram izredno veliko (6 rednih in 9 korespondenčnih) 

➢ sprejeti sklepi na sejah UO ŠZS so bili sproti objavljeni na spletni strani zveze in se je z njihovo 
vsebino lahko seznanilo širše članstvo Šahovske zveze, tudi člani NO   

➢ kljub izrednim razmeram je bilo delovanje Šahovske zveze Slovenije zelo razgibano, kar kaže 
obsežno poročilo Upravnega odbora zveze za današnji Občni zbor, ki vključuje tudi poročila o 
delovanju ostalih organov zveze ter komisij in odborov 

➢ rezultat izredno razgibane dejavnosti zveze se kaže v dvigu panoge šaha na višji nivo skozi 
določene statusne rešitve za šahiste, pa tudi doseženi uspehi slovenskih šahistk in šahistov, 
predvsem mladih na številnih domačih in mednarodnih tekmovanjih in turnirjih potrjujejo to 
ugotovitev 

➢ športni uspehi slovenskih šahistk in šahistov so bili tudi ustrezno nagrajeni skozi sofinanciranje 
LPŠ in FŠO, katerih dodeljena sredstva so bila uporabljena namensko, kar potrjuje dopolnjena 
dokumentacija strokovne službe ŠZS na zahtevo Inšpektorata RS za šolstvo in šport pri MIZS   

➢ obveznosti sponzorjev so bile v letu 2020 realizirane v skladu s podpisanimi pogodbami 
➢ finančno poslovanje zveze je bilo s strani računovodskega servisa »Vizija računovodstva d. d.«  in 

v sodelovanju s strokovno službo zveze vodeno v skladu s predpisi 
➢ iz finančne dokumentacije za leto 2020, pripravljene za 46. sejo Občnega zbora je razvidno, da 

zveza nima zapadlih obveznosti, pa tudi dolžniki so se zmanjšali na minimum  
➢ zaključni račun za leto 2020 je bilo potrebno oddati na davčno upravo v podaljšanem zakonskem 

roku (prej 30. marec, letos 30. april), zato ga je potrdil in sprejel UO ŠZS, današnji Občni zbor pa 
se z njegovo vsebino samo seznani 

➢ na osnovi pripomb UE Ljubljana z dne 20. 7. 2020 o vsebini sprememb in dopolnitev Statuta ŠZS, 
sprejetih na 45. Občnem zboru, je strokovna služba zveze pripravila nov čistopis Statuta, ki naj po 
potrditvi na UE Ljubljana služi za čim prejšnjo pripravo in uskladitev nekaterih aktov zveze, posebej 
Poslovnika o delu Občnega zbora 

 
S temi ugotovitvami NO ŠZS predlaga delegatom Občnega zbora, da potrdijo in sprejmejo  poročila za leto 
2020, podana na današnjem, 46. Občnem zboru zveze. 
 
Za NO ŠZS predsednica Silva Razlag 
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4.3. FINANČNI NAČRT PROGRAMA ŠAHOVSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2021 

 
 
Tabela 7: Finančni načrt 2021 – prihodki 
 
 
 

Prihodki Plan 2021 

Prilivi Ministrstva za šolstvo in šport in FŠO, zavod za šport 
Planica 

150.000 € 

Prilivi od članarin klubov + tekm. licenca 20.000 € 

Prilivi za Šahovsko misel 5.000 € 

Prilivi za dopisni šah / 

Prilivi od članarin sodnikov in participacij za seminarje 2.000 € 

Participacije tekmovanj 10.000 € 

Participacije na evropskih in svetovnih prvenstvih 5.000 € 

Prilivi od reklam in sponzorjev 70.000 € 

Šahovski dom 6.000 € 

FIDE in SLO rating, FIDE članarina, FIDE licence, naslovi 5.000 € 

Dejavnost ŠZS  6.000 € 

Seminar za trenerje, pristojbina 1.000 € 

Prilivi od organizacije Evropskega ekipnega prvenstva 2021 
(sponzorji, kotizacija) 

120.000 € 

Skupaj prihodki 400.000 € 
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Tabela 8: Finančni načrt 2021 – odhodki 
 
 

ODHODKI Plan 2021 

Delovanje ŠZS   

OD sekretarja ŠZS          20.000,00 €  

OD strokovnega sodelavca          12.000,00 €  

BOD trenerja             4.000,00 €  

Prispevki, davki na BOD          15.000,00 €  

Materialni stroški (računovodstvo, provizija bank,…) + amortizacija          14.000,00 €  

Šahovski dom          15.000,00 €  

Komisije, seje organov             3.000,00 €  

Mednarodne dejavnosti   

Članarina FIDE in letna taksa za turnirje, FIDE naslovi, nazivi             6.000,00 €  

Kongres FIDE, ECU             2.000,00 €  

Publicistična, izdajateljska in propagandna dejavnost    

Izdajanje revije Šahovska misel, zbornik             7.000,00 €  

Internet stran, elektronske novice             4.000,00 €  

Promocija šaha             5.000,00 €  

Vzgoja, izobraževanje in treniranje obetavnih in vrhunskih šahistov   

Višja šahovska šola, usposabljanj strokovnih delavcev v šahu             2.500,00 €  

Seminar za šahovske sodnike             2.000,00 €  

Razvoj stroke in raziskovalno delo   

Strokovna literatura, baze podatkov in rač. oprema             3.000,00 €  

Obnovitev portala ŠZS             1.000,00 €  

A program (1. prioriteta - financira ŠZS)    

Program vrhunskega članskega šaha          50.000,00 €  

Program vrhunskega mladinskega šaha          70.000,00 €  

Državna prvenstva, liga          10.000,00 €  

B program (financiranje v skladu z možnostmi)   

Slovenija šahira             3.000,00 €  

Svet za dopisni šah                500,00 €  

Drugo (izredne nagrade, kongresi, seminarji)             1.000,00 €  

Organizacija mednarodnih tekmovanj v SLO        150.000,00 €  

Skupaj odhodki        400.000,00 €  
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5. KOLEDAR TEKMOVANJ ZA LETO 2021 

 

5.1. POSAMIČNA TEKMOVANJA 

 
Tabela 9: Posamična tekmovanja ŠZS 
 

 
Naziv tekmovanja Kategorija Datum in kraj izvedbe 

1 Člansko DP Člani 3. – 10. 7. Otočec 

2 DP članic Članice 3. – 10. 7. Otočec 

3 Absolutno mladinsko DP F/D20 24. 6. – 30. 6. Terme Čatež 

4 
Mladinsko DP 

F/D8, F/D10, F/D12, F/D14, 
F/D16, F/D18 

24. 6. – 30. 6. Terme Čatež 

5 
Pospešeno mladinsko DP 

F/D8, F/D10, F/D12, F/D14, 
F/D16, F/D18 

1. 7. Terme Čatež 

 

5.2. EKIPNA TEKMOVANJA 

 
Tabela 10: Ekipna tekmovanja ŠZS 
 

 Naziv tekmovanja Kategorija Datum in kraj izvedbe 

1 Državna članska liga Člani 4. – 6. 6., 11. – 13. 6., 10. – 12. 9., 17. – 19. 9., 
24. – 26. 9., 1. – 3. 10. (3 vikendi) Liga odbor 

2 Državna ženska liga Članice 28. – 30. 5., 3. – 6. 6., Zreče 

3 Prva ženska liga Članice 3. – 6. 6., Zreče 

4 Državna mladinska liga F20 25. – 29. 8. 

5 Prva mladinska liga F20 28. – 29. 8. 

6 Državna liga mladink D20 27. – 29. 8. 

7 Državna kadetska liga F/D16 21. – 23. 5. Otočec 

8 Ekipno DP do 12 let F/D12 29. 5. Šmarje Sap 

9 1. članska liga-vzhod Člani 4. – 6. 6., 11. – 13. 6., 10. – 12. 9., 17. – 19. 9., 
24. – 26. 9., 1. – 3. 10. (3 vikendi) Liga odbor 

10 1. članska liga-zahod Člani 4. – 6. 6., 11. – 13. 6., 10. – 12. 9., 17. – 19. 9., 
24. – 26. 9., 1. – 3. 10. (3 vikendi) Liga odbor 

11 2. članska liga-vzhod Člani 4. – 6. 6., 11. – 13. 6., 10. – 12. 9., 17. – 19. 9., 
24. – 26. 9., 1. – 3. 10. (3 vikendi) Liga odbor 

12 2. članska liga-zahod Člani 4. – 6. 6., 11. – 13. 6., 10. – 12. 9., 17. – 19. 9., 
24. – 26. 9., 1. – 3. 10. (3 vikendi) Liga odbor 

13 3. članska liga-vzhod Člani 4. – 6. 6., 11. – 13. 6., 10. – 12. 9., 17. – 19. 9., 
24. – 26. 9., 1. – 3. 10. Liga odbor 

14 3. članska liga-zahod Člani 4. – 6. 6., 11. – 13. 6., 10. – 12. 9., 17. – 19. 9., 
24. – 26. 9., 1. – 3. 10. Liga odbor 
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5.3. POSPEŠENA IN HITROPOTEZNA PRVENSTVA 

 
Tabela 11: Posp. in hitr. prvenstva ŠZS 
 

 Naziv tekmovanja Kategorija Datum in kraj izvedbe 

1 Posp. in hitr. prvenstvo Člani 3. – 5. 9. 

2 Posp. in hitr. prvenstvo Članice 3. – 5. 9. 

3 Posp. in hitr. prvenstvo F16, D16 8. – 10. 10. 

4 Posp. in hitr. prvenstvo F20, D20 8. – 10. 10. 

 
 

5.4. ŠOLSKA TEKMOVANJA 

 
Tabela 12: Šolska tekmovanja ŠZS 
 

 

5.5.  OSTALO 

1) Področne šolske kvalifikacije za Posamično DP OŠ (F/D12, F/D15, 16 področij) se izvedejo do 15. 4. 
2021. 

2) Regijske kvalifikacije ŠZS za mladinsko DP: do 19. junija 2021. 
3) Občni zbor ŠZS: 12. junij 2021 
4) Področne šolske kvalifikacije za Ekipno DP OŠ (F/D15, 16 področij): februar/marec 2021 
5) Mladinske priprave: 18. – 21. februar in 13. – 16. maj 2021 
6) Finalni turnir Slovenija šahira: sobota, 18. december 2021 
7) ŠZS vsako leto objavi razvrstitev za Naj klub v mladinski konkurenci (ekipno DP do 12, 16 in 20 let) in v 

celotni konkurenci (ekipna DP mladine, članic in članov). 
8) V seznam niso vključena tekmovanja v dopisnem in problemskem šahu, amatersko in seniorsko 

prvenstvo ter državno prvenstvo v šahu 960  

 Naziv tekmovanja Kategorija Datum in kraj izvedbe 

1 Posamično DP SŠ F/D19 22. 4.  Splet 

2 Posamično DP OŠ F/D12, F/D15 21. 4.  Splet 

3 Ekipno DP SŠ F/D19 22. 4.  Splet 

4 Ekipno DP OŠ F/D15 21. 4.  Splet 

5 Posamično DP OŠ (neuradno tekmovanje) F/D9 / 

6 Ekipno DP OŠ (neuradno tekmovanje) F/D12 12.6. Grosuplje 
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5.6.  MEDNARODNA TEKMOVANJA 

 
Tabela 13: Svetovna in evropska mladinska prvenstva 2021 
 

  MLADINSKA URADNA EP/SP  Kategorija Mesto Država Datum 

1 Svetovno šolsko prvenstvo  
U7 - U17 

 Panama Še ni v koledarju 

2 Evropsko šolsko prvenstvo  
U7 - U17 

 Grčija 2. – 12. 8.  

3 Svetovno mladinsko v 
pospešenem in hitropoteznem 
šahu U14-18 

 
U14 - U18 

 Grčija Še ni v koledarju 

4 Svetovno kadetsko v 
pospešenem in hitropoteznem 
šahu U 8-12 

 
U8 - U12 

 Grčija Še ni v koledarju 

5 Evropsko ekipno mladinsko 
prvenstvo 

 
U18 

Thessaloniki Grčija Še ni v koledarju 

6 Svetovno mladinsko prvenstvo 
st. ml. 

 
U14-U18 

Mamaia Romunija Še ni v koledarju 

7 Kadetska olimpijada  U16 Nakhchivan  Azerbajdžan Še ni v koledarju 

8 Svetovno mladinsko prvenstvo 
mlajši 

 
U8 - U12 

Batumi Gruzija Še ni v koledarju 

9 Evropsko mladinsko prvenstvo  
U8 - U18 

Antalya Turčija Še ni v koledarju 

10 Evropsko mladinsko v 
pospešenem in hitropoteznem 
šahu 

 
U8 - U18 

Novi Sad  Srbija Še ni v koledarju 

11 Svetovno mladinsko U20 U20  Indija Še ni v koledarju 

 
 
Tabela 14: Svetovna in evropska članska prvenstva 2021 
  

ČLANSKA URADNA EP/SP  Kategorija Mesto Država Datum 

1 Evropsko amatersko 
prvenstvo 

Open & women 
u-1700, u-2000, 
u-2300 

Online 
(Tornelo) 

 10. – 28. 4. 

 Svetovno amatersko 
prvenstvo 

  Grčija Še ni v koledarju 

 2 Evropsko posamično 
prvenstvo za člane 

 
Člani 

Reykjavik Islandija 26. 8. – 5. 9. 

3 Evropsko posamično 
prvenstvo za članice 

 
Članice 

Mamaia Romunija 8. – 21. 8. 

4 Ekipno evropsko prvenstvo za 
člane in članice 

Člani/članice Čatež Slovenija 11. – 22. 11. 

 Evropske kvalifikacije za 
svetovni pokal 

Člani Online – 
hibrid 
(Tornelo) 

 24. – 30. 4. 
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5 Evropsko posamično 
prvenstvo v pospešenem in 
hitropoteznem šahu za 
članice 

 
Članice 

Kijev, Lvov Ukrajina Še ni v koledarju 

6 Evropsko posamično 
prvenstvo v pospešenem in 
hitropoteznem šahu za člane 

 
Člani 

Katowice Poljska Še ni v koledarju 

7 Evropsko klubsko prvenstvo  Člani Online 
(Tornelo) 

 27. – 31. 3. 

8 Evropsko klubsko prvenstvo  Člani Ohrid Severna    
Makedonija 

27. 11. – 5. 12. 

9 Evropsko klubsko žensko 
prvenstvo 

Članice Monaco Monaco 27. 11. – 5. 12. 

10 Svetovni pokal Članice Soči Rusija 10. 7. – 3. 8. 

11 Svetovni pokal Člani Soči Rusija 10. 7. – 6. 8. 

 
 
 
Tabela 15: Prvenstva pod pokroviteljstvom ECU 
  

ČLANSKA tekmovanja  Kategorija Mesto Država Datum 

1 Mitropa pokal Open, 
Women 

Online hibrid 
(Tornelo) 

 3.  – 12. 5. 

 
 

6.  CILJI IN IZZIVI ZA LETO 2021 

 
Tabela 16: Cilji v letu 2021 
 

Zap. št.  Cilji in izzivi 2021 

1 Organizacija ekipnega EP za člane in članice 

2 Izboljšati položaj šaha v slovenskem športnem prostoru 

3 Izvedba programov usposabljanja za strokovne delavce v šahu 

4 Ohranitev pozitivnih trendov glede promocije šaha 

5 Izvedba kreditno ovrednotenega predmeta šah na Univerzi v Ljubljani 

6 
Organizacijsko-logistična izvedba in uspešni nastopi naših posameznikov in ekip na velikih 
mednarodnih tekmovanjih: v članski in mladinski konkurenci ter ostalih pripravljalnih turnirjih 

7 Pridobitev novih sponzorjev za izvedbo Evropskega ekipnega prvenstva 

8 Nadgradnja portala ŠZS 

9 Okrepitev šolskega šaha 
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7. PRIZNANJA 

 
 

7.1. PRIZNANJA FIDE 

 

• Laura Unuk – Naslov mednarodnega mojstra – International Master 

• Jan Šubelj – Naslov mednarodnega mojstra – International Master 

• Jaka Brilej – Naslov FIDE mojstra – FIDE Master 

• Špela Orehek – Naziv sodnika FIDE – FIDE Arbiter 

• Marko Tratar – Naziv inštruktorja FIDE – FIDE Instructor 

• Nina Rob – Naziv mednarodnega organizatorja – International Organizer 

 
 

7.2. PRIZNANJA ŠZS 

 
 

• Jan Šubelj – BRONASTA PLAKETA za naslov mednarodnega mojstra. 
 

• Marjan Karnar – BRONASTA PLAKETA za pomemben prispevek šahu v njegovi dolgoletni tekmovalni 
karieri in predanosti ŠD Domžale. 

 

• Franc Poglajen – SREBRNA PLAKETA za prispevek pri vzgoji mladih šahistov in organizacijskem delu 
v ŠK Komenda. 

 

• Laura Unuk – naziv AMBASADORKA ŠAHA, zaradi izjemnega prispevka k popularizaciji šaha v 

Sloveniji, ki ga daje s svojimi uspehi, prepoznavnostjo in angažiranostjo v medijskem prostoru. 

 
 

 
 
 
 
Priloge: 

• Bilanca stanja 2020 

• Bilanca uspeha 2020 

• Predlog Disciplinske komisije ŠZS za spremembe določb obstoječega Disciplinskega pravilnika 

ŠZS 

• Predlog dopolnitev 13. in 17. člena Statuta ŠZS 
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PREDLOG DISCIPLINSKE KOMISIJE ŠZS ZA SPREMEMBE DOLOČB OBSTOJEČEGA DISCIPLINSKEGA 

PRAVILNIKA ŠZS 
 
 
Disciplinska komisija ŠZS na podlagi zadolžitve Upravnega odbora ŠZS podaja predlog sprememb določb 
Disciplinskega pravilnika ŠZS. S tem predlogom komisija izpolnjuje zadolžitev, ki ji je bila naložena s strani 
Upravnega odbora ŠZS, hkrati pa predlaga še nekatere dodatne predloge sprememb k obstoječim 
določbam pravilnika, ki jih komisija ocenjuje kot potrebne oziroma koristne.  
 
Predhodna opomba: neobarvani deli besedila predstavljajo obstoječe besedilo Disciplinskega pravilnika 
ŠZS. Deli besedila, ki so obarvani zeleno, pomenijo novosti pravilnika, katerih sprejem predlaga komisija. 
Deli besedila, ki so obarvani rdeče, pa so predlogi komisije za črtanje obstoječih delov besedila pravilnika. 
 
6. člen  
Za disciplinske prekrške se smejo disciplinsko odgovornim kršiteljem izreči disciplinske sankcije. Kršitelj po 
tem pravilniku je lahko:  

• udeleženec (tekmovalec),  

• odgovorne osebe na tekmovanjih (sodniki, izvajalci tekmovanj in druge osebe, ki v zvezi s tekmovanjem 
opravljajo določeno funkcijo),  

• člani vodstvenih organov vseh zvez in klubov, ko opravljajo delo za te osebe (subjekte),  

• vodje potovanj, trenerji, člani vodstva ekip, ki so prijavljeni na tekmovanju, 

• druge fizične ali pravne osebe, ki so v delovnem, pogodbenem, članskem ali podobnem pravnem 
razmerju s ŠZS, ali ki na kakršenkoli način zastopajo ali predstavljajo ŠZS, ali ki s ŠZS na kakršenkoli način 
profesionalno ali prostovoljno sodelujejo ali zanjo opravljajo določene naloge, 
o Sankcije za prekrške se uporabljajo tudi za tuje državljane, zveze in klube, če so prekrške storili na naših 
tekmovanjih ali so bili izvršeni na tekmovanjih v tujini skupno z našimi državljani. 
 
Obrazložitev k 6. členu: 
Predlagana je nova alineja o pristojnosti komisije, ki je namenjena temu, da pri navajanju možnih kršiteljev 
ne bi izostal kateri izmed možnih kršiteljev, ki je sicer lahko tudi v zelo tesni in izraziti zvezi oz. pravnem 
razmerju s ŠZS. Komisija pri tem predlaga, da se meje pristojnosti komisije ne določijo zgolj s povsem 
splošno formulacijo "zadostne zveze s šahom oz. ŠZS", saj bi bila takšna opredelitev pristojnosti po stališču 
komisije nekoliko nejasna in preohlapna.  
 
Dostavek v zadnji alineji glede tujih državljanov ("zveze in klube") je pretežno redakcijske narave in nima 
posebnega praktičnega pomena. 
 
8. člen  
Prekrški klubov so:  

• kršitve statuta, pravilnikov in sklepov Šahovske zveze Slovenije,  

• neizpolnjevanje obveznosti do Šahovske zveze Slovenije,  

• malomarna organizacija tekmovanj v okviru Šahovske zveze Slovenije,  

• neizvajanje ukrepov za uveljavljanje discipline svojih članov.  
Prekrški šahistov-tekmovalcev so:  

• kršitev statuta, pravilnikov in sklepov Šahovske zveze Slovenije,  

• neupravičena neudeležba ali zapustitev šahovskega tekmovanja,  

• vsi postopki in ravnanja, ki so lahko vzrok nepravilnemu izidu igre ali nedovoljenemu načinu tekmovanja 
(zlasti nedovoljeno dogovarjanje o rezultatih pred začetkom igre, med igro ali po prekinitvi, uporaba 
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nasvetov ali pisnih, elektronskih in drugih nedovoljenih virov in substanc, 
dajanje nasvetov pomoči  drugim),  

• neizpolnjevanje in neupoštevanje odločitev sodnika tekmovanja,  

• neprimerno in nešportno vedenje ali ravnanje na tekmovanjih,  

• neupravičeno neodzivanje vabilu Šahovske zveze Slovenije,  

• odklonitev nastopa za državno reprezentanco,  

• neupravičena odklonitev ali neodzivanje priče na vabila disciplinske komisije,  

• žalitev ali obrekovanje članov ŠZS in šahistov, še posebej v sredstvih javnega obveščanja.  
Prekrški šahovskih delavcev in sploh odgovornih oseb so:  

• kršitve statuta, pravilnikov in sklepov Šahovske zveze Slovenije,  

• malomarno in škodljivo opravljanje svojih funkcij in odgovornosti za čas mandata,  

• zloraba ali prekoračitev uradnega položaja, pooblastil ali uradnih pravic, nepravilna poraba finančnih 
sredstev,  

• neizvajanje ali nepravočasno izvajanje določenih zadolžitev, še zlasti, če je zaradi tega nastala škoda za 
šahovsko organizacijo,  

• malomarno organiziranje in nestrokovno vodenje šahovskih tekmovanj in drugih prireditev,  

• neprimerno vedenje in ravnanje, ki škoduje ugledu Šahovske zveze Slovenije, klubov in njihovih članov 
(ter vseh ostalih članov Šahovske zveze Slovenije).  
 
Prekršek je posebno hude narave, če je bil storjen z uporabo sile ali grožnje, ali so nastale tolikšne motnje, 
da so ogrozile ali celo onemogočile izvedbo tekmovanja, oziroma prireditve.  
 
Za prekrške iz tega člena je poleg subjektov, ki so navedeni pri posamezni skupini prekrškov, odgovoren 
tudi vsak drug subjekt, če to izhaja iz narave prekrška. 
  
Obrazložitev k 8. členu: 
Predlagana je posodobitev obstoječega prekrška o nedovoljenih dogovorih in načinih tekmovanja. Izrecno 
je predvidena možnost goljufanja s pomočjo elektronskih naprav (ker včasih tega še ni bilo, se v pravilniku 
navajata le uporaba pisnih virov in uporaba nasvetov). Predlaga se tudi izrecna ubeseditev prekrška 
uporabe nedovoljenih substanc (doping). Navedena prekrška bi bilo najverjetneje mogoče obravnavati že 
po obstoječem pravilniku, toda predlog je namenjen razjasnitvi vsakršnega dvoma glede tega. Predlagani 
so tudi nekateri redakcijski popravki, predvsem ob upoštevanju, da v novejših časih ni več prekinitev partij. 
 
Dodatek v zadnjem odstavku je dosledna izpeljava predloga k 6. členu glede pristojnosti komisije. Ker so 
prekrški razvrščeni po kategorijah oseb, se je treba izogniti položaju, da določena oseba ne bi mogla biti 
odgovorna za prekršek zgolj zato, ker ni izrecno navedena v posamezni skupini prekrškov, čeprav bi iz 
narave prekrška povsem jasno izhajalo, da določena oseba tak prekršek lahko stori. 
 
9. člen  
Disciplinske sankcije za storilce prekrškov so:  
a) za klube:  

• pisni ukor  

• prepoved organiziranja tekmovanj za določen čas, vendar najdlje eno leto,  

• prepoved nastopanja na posameznih ekipnih tekmovanjih za določen čas, vendar najdlje za eno leto,  

• prepoved nastopanja na vseh tekmovanjih za določen čas, vendar najdlje za dve leti,  

• premestitev kluba v nižji rang tekmovanja,  

• odvzem ali omejitev izvrševanja glasovalne pravice v organih ŠZS, vendar najdlje za dve leti, 

• izključitev iz članstva Šahovske zveze Slovenije.  
b) za šahiste-tekmovalce, šahovske delavce in odgovorne osebe:  
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• pisni opomin,  

• pisni ukor,  

• prepoved tekmovanja ali sojenja za določen čas, vendar najdlje za eno leto,  

• prepoved tekmovanja ali sojenja na določenih tekmovanjih,  

• prepoved opravljanja funkcije za določen čas, vendar najdlje za dve leti,  

• izguba štipendije ali drugih finančnih prihodkov za določen čas, vendar najdlje za šest mesecev,  

• izključitev iz reprezentance za določen čas, vendar najdlje za eno leto, 

• odvzem ali omejitev izvrševanja glasovalne pravice v organih ŠZS, vendar najdlje za dve leti, 

• izključitev iz članstva kluba, ki je član Šahovske zveze Slovenije, vendar najdlje za dve leti, 

 • izključitev iz članstva kluba, ki je član Šahovske zveze Slovenije. vendar najdlje za dve leti, 

• izključitev iz članstva Šahovske zveze Slovenije.  
Disciplinske sankcije, izrečene za določen čas, ne morejo biti krajše od treh mesecev.  
Kršitelj, ki mu je bila izrečena disciplinska sankcija izključitve iz članstva šahovske zveze Slovenije, sme po 
preteku treh let od pravnomočne odločbe zaprositi za ponoven sprejem v članstvo Šahovske zveze 
Slovenije. O prošnji za ponovni sprejem odloča Upravni odbor, zoper odločitev katerega ni pritožbe. 
 
Kršitelj, ki je prestal najmanj eno polovico sankcije, ki je bila izrečena za določen čas, sme zaprositi, da se 
mu izvršitev preostanka sankcije odpusti. V posebej utemeljenih okoliščinah, zlasti če je kršitelj poravnal 
škodo, odpravil posledice kršitve ali če se je resnično pokesal zaradi storjene kršitve, se mu sme izvršitev 
preostanka sankcije odpustiti tudi, če je prestal najmanj eno četrtino časa izrečene sankcije. O prošnji za 
odpustitev izvršitve preostanka sankcije odloča Upravni odbor, zoper odločitev katerega ni pritožbe.  
 
Disciplinska sankcija izključitve iz članstva kluba, ki je član Šahovske zveze Slovenije, se izvrši tako, da se 
matičnemu klubu kršitelja naloži, da kršitelja v roku 15 dni izključi iz kluba. Če klub takšnega ravnanja ne 
sankcionira, prevzame odgovornost za svojega člana in je sam lahko sankcioniran po Disciplinskem 
pravilniku. 
 
Obrazložitev k 9. členu: 
V predlogu je predvidena implementacija zadolžitve, ki jo je komisiji naložil Upravni odbor. Komisija 
predlaga, da se sankcija izključitve iz članstva kluba časovno omeji, in sicer na največ dve leti.  
 
Hkrati so povsem na splošno - torej za katerekoli sankcije, ki so bile izrečene za določen čas -  predvidene 
možnosti predčasnega odpusta izvršitve preostanka sankcije, o čemer po prostem preudarku odloča 
Upravni odbor. Ker gre za možnost zagotovitve posebne ugodnosti storilcu, kadar okoliščine to 
upravičujejo, po oceni komisije ni smiselno, da bi se o taki prošnji odločalo na dveh stopnjah.  
 
Dodan je tudi predlog možnosti izreka sankcije začasnega odvzema ali omejitve izvrševanja glasovalne 
pravice v organih ŠZS. Namen predloga dodatne sankcije je v tem, da se komisiji omogoči dodatna izbira 
sankcij glede na stopnjo kršitve, in sicer ne zgolj v smislu dodatne možnosti sankcioniranja, temveč 
predvsem zaradi možnosti izbire milejših sankcij v primerih hujših kršitev pravil ŠZS. 
 
31. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi v glasilu Šahovske zveze Slovenije. Za vse 
spremembe se začne uporabljati takoj po objavi, razen za spremembe 9. člena pravilnika, in sicer se v tem 
delu pravilnik začne uporabljati s potekom treh mesecev od objave sprejema pravilnika. 
 
 
Obrazložitev k 31. členu: 
Zamik časa uporabe sprememb glede možne uporabe dodatnih sankcij in možnosti naknadne ublažitve 
izrečenih sankcij je po predlogu komisije namenjen temu, da se v šahovski javnosti ne bi ustvaril vtis, da se 
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pravilnik spreminja le zaradi konkretnih in aktualnih zadev. S tem predlogom komisija želi že na 
deklaratorni ravni poudariti, da je predlog pripravila predvsem z ozirom na bodoče in hipotetične zadeve, 
in sicer ob upoštevanju večletnih opažanj nekaterih vrzeli, dvoumnosti in pomanjkljivosti pravilnika, ki so 
potrebne sprememb. 
 
 
Disciplinska komisija ŠZS 
Jan Gantar 
Predsednik Disciplinske komisije ŠZS 
 
 
 
 
Kranj, 18.1.2021 
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PREDLOG DOPOLNITEV 13. IN 17. ČLENA STATUTA ŠZS, SKLADNO S POZIVOM UPRAVNE ENOTE 
LJUBLJANA 
 
 
 
13. člen 

 

Zveza lahko v skladu z veljavnimi predpisi pridobitno opravlja naslednje naloge, opredeljene po standardni 

klasifikaciji dejavnosti:  

 

➢ 47.910 - trgovina na drobno po pošti ali po internetu,  

➢ 47.990 - druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,  

➢ 58.110 - izdajanje knjig,  

➢ 58.140 - izdajanje revij in druge periodike,  

➢ 58.190 - drugo založništvo,  

➢ 63.110 - obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,  

➢ 63.120 - obratovanje spletnih portalov,  

➢ 63.990 - drugo informiranje,  

➢ 77.210 - dajanje športne opreme v najem in zakup,  

➢ 77.400 - dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,  

➢ 82.300 - organiziranje razstav, sejmov, srečanj,  

➢ 85.510 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,  

➢ 85.590 - drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,  

➢ 93.190 - druge športne dejavnosti,  

➢ 93.299 - druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,  

➢ 96.090 - druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.  

 

Sredstva, zbrana z izvajanjem pridobitne dejavnosti Zveze se lahko porabijo samo za izvajanje 

nepridobitnih nalog in doseganje namena Zveze. 

 
17. člen 

Članstvo v Zvezi preneha: 

➢ s prenehanjem obstoja člana, 

➢ z izključitvijo člana, kadar njegovo delovanje škoduje interesom Zveze, 

➢ z izstopom na lastno željo. 

 

Upravni odbor lahko začasno suspendira člana Zveze, če član ne plača ali zamuja pri plačilu članarin in 

drugih obveznosti glede na dogovorjen rok. Čas trajanja suspenza je vezan na poravnavo vseh obveznosti. 

Suspenz velja z dnem suspendiranja s strani upravnega odbora in traja največ 2 leti. Če v tem času razlogi 

za izrek začasnega suspenza članu Zveze ne prenehajo se lahko člana izključi iz Zveze. 

 

Upravni odbor lahko začasno suspendira člana Zveze, če le-ta: 

➢ grobo krši akte Zveze, 

➢ ne plača ali zamuja pri plačilu članarin in drugih obveznosti glede na dogovorjen rok, 
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➢ ne spoštuje sklepov in dogovorov organov Zveze. 

 

Suspendirani član v času suspenza: 

 

➢ ne more sodelovati na državnih tekmovanjih; 

➢ nima volilne pravice na občnem zboru. 

 

Članu, ki je suspendiran iz finančnih razlogov, suspenz traja do poravnave vseh finančnih obveznosti. 

Član Zveze, ki je začasno suspendiran, se lahko pritoži na upravni odbor Zveze. Upravni odbor mora o 

pritožbi odločiti na svoji prvi seji po prejemu pritožbe, vendar najkasneje v dveh (2) mesecih. Zoper sklep 

upravnega odbora o potrditvi začasnega suspenza je dopustna pritožba na občni zbor, če ni bil hkrati 

uveden disciplinski postopek. 

V primeru uvedbe disciplinskega postopka poteka postopek v skladu z Disciplinskim pravilnikom. 

 
 
V. ORGANI ZVEZE  

 
Organi Zveze so: 

➢ občni zbor, 

➢ upravni odbor, 

➢ predsednik Zveze, 

➢ nadzorni odbor, 

➢ disciplinska komisija. 

 
 

 


