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Vabilo na 48. redno volilno sejo občnega zbora ŠZS 

 

Na podlagi 20. in 28. člena Statuta Šahovske zveze Slovenije in sklepa 1.1. 25. korespondenčne seje 

Upravnega odbora z dne 18.- 19. 1. 2023, sklicuje UO ŠZS 48. redni volilni občni zbor Šahovske zveze 

Slovenije, ki bo v soboto, 25. marca 2023 s pričetkom ob 10.00 v prostorih Gospodarskega razstavišča 

(dvorana Urška), Dunajska 18, 1000 Ljubljana. 

 

Predlog dnevnega reda:  

 

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

komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika) 

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

3. Finančno poročilo in potrditev zaključnega računa za leto 2022 

4. Poročilo Nadzornega odbora 

5. Finančni načrt ŠZS za leto 2023 

6. Volitve novih organov ŠZS (predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija) 

7. Pobude in predlogi 

8. Podelitev priznanj 

9. Zaključek občnega zbora 

Vsak klub (društvo) ima na občnem zboru po 1 (enega) delegata, ki mora biti član ali predsednik kluba, ki 

ga zastopa. Ime delegata sporočite do  17. marca 2023 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. 
 

 Podpredsednica UO ŠZS 

 Darja Kapš  

Vabljeni: 

- Člani občnega zbora ŠZS 

- Milan Kneževič, častni predsednik ŠZS 

- Silva Razlag, predsednica NO ŠZS 

- Prejemniki priznanj 

- Člani odborov in komisij ŠZS 

- Strokovna služba ŠZS 

 

mailto:info@sah-zveza.si
https://forms.gle/rx4n7LTzVrd4ZA7T6
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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. 
 
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. 
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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 8 do 11 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 2022 

 

2.1. POROČILO UPRAVNEGA ODBORA ŠZS ZA LETO 2022 

Šahovska zveza Slovenije je delovala po predvidenem programu z zaposleno generalno sekretarko in 
administratorko. Članstvo v Zvezi je štelo 79 klubov, v katere je bilo včlanjenih 7611 šahistov. Vsaj še toliko 
je šahistov, ki imajo rating, niso pa člani nobenega izmed klubov.  
 
V Ljubljani, v prostorih ŠZS, je bil 23. aprila izveden redni Občni zbor. Sprejet je bil volilni pravilnik ŠZS in 
dopolnjen poslovnik o občnem zboru. Zveza je aktivno sodelovala s krovnimi organizacijami na državni in 
mednarodni ravni. Upravni odbor ŠZS se je sestal na 4 rednih in 5 korespondenčnih sejah.  Predsednik dr. 
Milan Brglez se je udeležil številnih dogodkov. Prisoten je bil na Evropskem prvenstvu, osrednjih 
posamičnih državnih prvenstvih in drugih dogodkih v Sloveniji. Dokončno je bilo tudi realizirano lastništvo 
ŠZS glede Šahovskega doma z vpisom v zemljiško knjigo. 
 
Leto 2022 je bilo še vedno zahtevno za izvajanje šahovskih aktivnosti zaradi epidemije Covid-19. K temu 
se je pridružila tudi vojna v Ukrajini, ki je imela za posledico naraščajoče stroške in dodatno otežila izvedbo 
Evropskega prvenstva za člane. Kljub omejitvenim ukrepom smo uspeli izpeljati vsa državna prvenstva pri 
članih in v mlajših kategorijah v živo, posamezna šolska tekmovanja pa po spletu. 
 
Najpomembnejši šahovski dogodek v Sloveniji je bila organizacija in uspešna izvedba Evropskega 
šahovskega prvenstva za člane v Čatežu, za katero je dobila ŠZS posebno priznanje Evropske šahovske 
unije (ECU). UO je zagotovil nujno potrebna sponzorska sredstva za izvedbo dogodka. 
 
Preko pisarne Zveze so se realizirali nastopi na uradnih mednarodnih tekmovanjih, na katerih so se naše 
šahistke in šahisti izkazali z odmevnimi dosežki. Poleg posameznih visokih uvrstitev na turnirjih, višjih 
naslovov, norm in ratinških dosežkov velja izpostaviti kar 8 medalj na EP in SP v pospešenem in 
hitropoteznem šahu za mlade. Šahist in šahistka leta sta postala Matej Šebenik in Zala Urh, pri mladincih 
in mladinkah pa Jan Šubelj in Vesna Mihelič. 
 
Izvedli smo priprave za članske reprezentante in reprezentantke ter perspektivne mladinke in mladince. 
V okviru zveze so potekali tudi individualni treningi. Trenersko delo in druge strokovne naloge na ravni ŠZS 
sta redno izvajala dva trenerja. Tudi v letu 2022 smo imeli dve zaposlitvi v državni upravi. 
 
Po uspešni izvedbi evropskega prvenstva smo se dodatno angažirali na področju šolskega šaha. Ob koncu 
maja je bil organiziran obisk Jesperja Halla, predsednika komisije »Chess in Education« pri Evropski 
šahovski uniji, v okviru katerega je bilo več dogodkov v Ljubljani in v Trebnjem. Zastavili smo si ambiciozne 
cilje in organizirali seminarje »Kako učiti šah v šolah« v Ljubljani in v Celju. Na Univerzi v Ljubljani se v 
sodelovanju s ŠZS izvaja kreditno ovrednoten predmet ŠAH za študente. V šolskem letu 2021/22 je 
potekala izvedba na daljavo. 
 
Za trenersko delo z mladimi v klubih potrebujemo licenciran strokovni kader. Organizirali smo 58-urni 
tečaj usposabljanja za strokovne delavce 1. stopnje iz posebnih vsebin delno v živo, delno preko spleta. 
Izvedeni so bili tudi 3 seminarji za potrjevanje trenerskih licenc. 
 
V letu 2022 je bil izveden še en inšpekcijski nadzor, kjer je bilo ugotovljeno, da Šahovska zveza porablja 
sredstva v skladu z namenom in pravili. 
 
Nadaljevali smo z objavo šahovskih prispevkov v osrednjih slovenskih medijih in nadgrajevanjem portala 
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.  
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Člani so lahko uporabljali prostore ŠZS  za svoje aktivnosti in si brezplačno izposojali opremo.  
 
Posvečali smo se tudi promociji organizacije, njenim vsebinam in ohranjevanju članstva, kar v teh časih ni 
bilo enostavno. Še vedno pa smo lahko zadovoljni, saj smo članstvo ne le ohranili temveč tudi povečali. 
ŠZS je morala energijo posvečati tudi ohranitvi dobrega imena tako Zveze kot samega šaha, zaradi pritiskov 
in neresničnih objav v nekaterih medijih, ki so jih zaradi lastnih interesov lansirali posamezniki. Kljub temu 
je v Sloveniji tudi mnogo šahovskih delavcev, ki so s svojim volonterskim, entuziastičnim delom pripomogli 
pri pozitivni promociji šaha in tako doprinesli k uspešni izvedbi zastavljenih ciljev.  
 
Dr. Milan Brglez je zaradi kandidature za predsednika Republike Slovenije, dne 22. septembra 2022, 
odstopil z mesta predsednika ŠZS, skladno s Statutom njegove naloge do konca mandata, marca 2023, 
prevzela podpredsednica UO ŠZS Darja Kapš. 
 
Za veliko količino opravljenega dela, visoko zastavljene in realizirane cilje, gre zahvala zaposlenim v pisarni, 
članom Upravnega odbora, predsednicam/kom odborom in komisij in zunanjim sodelavcem.  
 
 

2.2. PREGLED GLAVNIH AKTIVNOSTI IN DOSEŽKOV ŠZS V LETU 2022 

 
2.2.1. Organizacija in izvedba Evropskega prvenstva za člane v Sloveniji 

- Pridobivanje dodatnih sponzorskih sredstev 
- Izvajanje organizacijskih nalog v pripravah na EP 
- Dobrodelna akcija za pomoč ukrajinskim šahistom 
- Aktivnosti ŠZS za medijsko pokrivanje dogodka 
- Izvedba posamičnega EP za člane (Čatež, 26. marec – 7. april 2022) 
- Pisna pohvala s strani ECU za organizacijo na visoki ravni 
 

2.2.2. Nastopi na mednarodnih tekmovanjih  

Preko pisarne ŠZS (organizacija, financiranje) so bili realizirani nastopi na uradnih mednarodnih prvenstvih 
v standardnem, pospešenem in hitropoteznem šahu: 
 
- EP za člane,  
- Šahovska olimpijada (člani, članice) 
- SP za mlade pospešeno in hitropotezno  
- EP za mlade pospešeno in hitropotezno 
- Mitropa pokal (članice) 
- Ekipno mladinsko EP do 18 let 
- EP za članice 
- EP za člane pospešeno in hitropotezno 
- Evropsko šolsko prvenstvo 
- Prvenstvo EU za mlade (Avstrija) 
- Prvenstvo EU za mlade (Češka) 
- Balkansko mladinsko prvenstvo 
- EP za mlade (u8, u10, u12, u14, u16, u18) 
- SP za mlade (u8, u10, u12) 
- SP za mlade (u14, u16, u18) 
- Evropsko amatersko prvenstvo 
- SP do 20 let 
 

2.2.3. Izbor najvidnejših tekmovalnih dosežkov:  
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• Jan Šubelj – 1. norma za naslov velemojstra (GM),  23. mesto lestvica FIDE  u18 (rating 2495, 
junij 2022), 3. mesto SP za mlade (do 18 let hitropotezno) 

• Matej Šebenik – zlata medalja na 6. šahovnici na Evropskem klubskem pokalu 

• Zala Urh – 4. mesto SP dekleta u20, 18. mesto lestvica FIDE dekleta u20 (rating 2321, junij 2022) 

• Ženska reprezentanca – 2. mesto Mitropa pokal 

• Anja Beber – 1. mesto EP za mlade (dekleta do 12 let pospešeno), 3. mesto SP za mlade  (dekleta 
do 12 let hitropotezno) 

• Taja Guid – 2. mesto EP za mlade (dekleta do 14 let pospešeno), 3. mesto SP za mlade (dekleta 
do 14 let pospešeno), 3. mesto EP za mlade (dekleta do 14 let hitropotezno) 

• Vesna Mihelič – 2. mesto EP za mlade (dekleta do 16 let pospešeno) 

• Pia Marie Ružič – 3. mesto EP za mlade (dekleta do 18 let hitropotezno) 
 

2.2.4. 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 in ekipno DP v pospešenem in hitropoteznem šahu za člane in članice 
- Posamično in ekipno DP v pospešenem in hitropoteznem šahu za kadete, kadetinje,  
- mladince in mladinke 
- Pokal Slovenije 
- Državna članska liga in ostale članske lige  
- Državna ženska liga in prva ženska liga 
- Državna mladinska liga in prva mladinska liga 
- Državna liga mladink 
- Ekipno DP do 16 let za fante in dekleta 
- Ekipno DP do 12 let za fante in dekleta 
- Posamično (v živo) in ekipno DP OŠ (splet) 
- Posamično (splet) in ekipno DP SŠ (splet) 

 
2.2.5. Usposabljanje strokovnega kadra za izvajanje trenerskega dela 

- Pridobitev javnih sredstev in organizacija 100-urnega tečaja usposabljanja za strokovne delavce 
v šahu 2. stopnja (tečaj ni bil izveden zaradi premajhnega števila prijavljenih) 

- Priprava in izvedba 58-urnega tečaja usposabljanja za strokovne delavce v šahu – 1. stopnja, 
kombinirano v živo in na daljavo (Ljubljana, 22. 9. 2022 – 12. 11. 2022), izvedba izpitnih 
obveznosti in priprava dokumentacije  

- Izpeljava postopkov za priznavanje pridobljenih kompetenc 
- Izvedba 3 licenčnih trenerskih seminarjev  (maj, junij v Ljubljani in septembra v Mariboru) 
 

 
2.2.6. Šah v šole 

- Organizacija predavanj in delavnic z Jesperjem Hallom, predsednika komisije »Chess in 
Education« pri Evropski šahovski zvezi v Sloveniji 

- Sodelovanje na delavnicah o učenju učiteljev šaha 
- Priprava in izvedba brezplačnih seminarjev »Kako učiti šah« za učitelje na šolah 
- Izobraževanje strokovnega kadra 
- Zbiranje podatkov o stanju šahovskih aktivnosti po šolah 
- Priprava celostnega dolgoročnega projekta o razširitvi šaha po vseh osnovnih šolah  

 
2.2.7. Šah v medijih 
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- Dvig prepoznavnosti šaha v Sloveniji 
- Objave v osrednjih medijih (tisk, splet, RTV) 
- Priprava rednih prispevkov ŠZS za časnike: Delo, Slovenske novice, Ekipa SN, NeDelo 
- Sodelovanje v oddajah na RTV Slovenija 
- Izdaja revije Šahovska misel (4x letno) 

 
 

2.2.8. Položaj šaha na državni ravni 

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

- Nadaljevanje dveh zaposlitev na oddelku vrhunskih športnikov  na Policiji  (Matej Šebenik, 
Matjaž Mikac)  

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

2.2.9. Obveščanje javnosti in portal ŠZS 

- Posodabljanje funkcionalnosti uporabe portala 
- Dodajanje podatkov v menije portala 
- Objave na portalu: 194 novic s tekmovanj in dogodkov ter drugih informacij  
- Servisiranje portala in komunikacija z uporabniki 
- Objave na družbenih omrežjih 
- Novinarske konference ŠZS (Ljubljana, 11. 3. 2022, 11. 7. 2022) 

 
2.2.10. Priprave in treningi ŠZS 

- Priprave članskih reprezentanc (Ljubno – junij 2022) 
- Priprave mladinskih reprezentanc (Tolmin – m.arec 2022, Ljubljana – maj 2022) 
- Treningi mladinskega selektorja in delo članskega selektorja 

 
2.2.11. Delovanje organov ŠZS 

- Aktivnosti predsednika ŠZS: Občni zbor, vodenje sej UO ŠZS, obiski na posamičnih državnih 
prvenstvih (člani, članice in mladinci), sodelovanje na dogodkih ŠZS (Slovenija šahira, novinarske 
konference), Evropsko prvenstvo (delovni sestanki, organizacijski odbor EP, otvoritev in 
zaključek EP), delovni sestanki na ŠZS... 

- Občni zbor (Ljubljana, 23. 4. 2022) 
- Upravni odbor (4 redne seje in 5 korespondenčnih sej)  
- Odbori in komisije ŠZS  

 
2.2.12. Mednarodne aktivnosti 

- Sodelovanje s krovnimi organizacijami in institucijami na mednarodni ravni (ECU, FIDE, Mitropa): 
sodelovanje na skupščini FIDE, skupščini ECU, v združenju Mitropa 

- Članstvo v volilni komisiji FIDE 
- Članstvo v komisiji ECU za tekmovanja in druge dogodke 
- Sodelovanje na 1. Konferenci z nazivom »Women in Chess« 
- Obisk predsednika ECU, Zuraba Azmaiparashvilija 
- Sodelovanje z drugimi šahovskimi zvezami 
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2.2.13. Pomembni dokumenti 

- Uradni dokumenti ŠZS: Priprava Volilnega pravilnika ŠZS in drugih pravilnikov, 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: 798 tekmovalnih licenc, 550 
registriranih športnikov, 130 kategoriziranih športnikov), podatki za AJPES 

- Priprava dokumentacije za inšpekcijski nadzor (na podlagi prijav istega prijavitelja kot v 
prejšnjem letu). Inšpekcijski nadzor Inšpektorata MIZŠ RS (nadzor nad t.i. »enakopravnim 
financiranju šahovske mladine«). Ugotovljeno je bilo, da Šahovska zveza uporablja sredstva v 
skladu z namenom in pravili. 

- Drugi dokumenti in gradiva: Gradivo za občni zbor 2022, tekmovalni koledar za leto 2023, razpisi 
za izvedbo državnih tekmovanj, program mladinskega šaha in program članskih reprezentanc za 
leto 2022, seznam perspektivnih mladincev in mladink 2022, prednostne liste za nastope na 
mednarodnih tekmovanjih, poročila, dopolnitve tekmovalnega koledarja in sprejetih 
dokumentov za leto 2022, delovna gradiva itd.  

 
 

2.2.14. 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. 
 

2.2.15. Druge pomembne aktivnosti  

- Priprava sej in koordinacija dela organov ter komisij ŠZS 
- Organizacija dogodka »Slovenija šahira« s podelitvijo priznanj za šahista in šahistko leta ter 

priznanj mladim za tekmovalne dosežke (24. 12. 2022)   
- Skrb in upravljanje s Šahovskim domom ter z opremo (rekviziti in druga oprema, knjige...) 
- Obiski tekmovanj predstavnikov ŠZS  
- Organizacija nastopa slovenske ekipe na Medkontinentalnem spletnem prvenstvu zaprtih oseb 

po hibridnem sistemu (Ljubljana, 13. 10. 2022) 
- Seminarji za šahovske sodnike 
- Sodelovanje ŠZS na promociji športnih panog – Dan slovenskega športa (Ljubljana, 23. 9. 2022)  
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2.3. PROGRAM MLADINSKIH IN ČLANSKIH REPREZENTANC V 2022 

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

V letu 2022 so se po epidemiji vrnila tekmovanja v živo. V kadetski in mladinski konkurenci se nadaljujejo 
uspehi iz zadnjega obdobja. Zala Urh in Jan Šubelj sta bila uvrščena med najboljše na svetu po ratingu v svoji 
starostni kategoriji. Zala je osvojila tudi 4. mesto na prestižnem SP do 20 let. Naši že po tradiciji dosegajo 
medalje na EP in SP v hitrih disciplinah. V lanskem letu so nas razveselili s kar 8 novimi odličji. 

 

 

Slika 1: EP za mlade v 
hitropoteznem šahu Solun, 
nosilke medalj: Vesna 
Mihelič, Anja Beber, Taja 
Guid 

Slika 2: SP za mlade v 
pospešenem in 
hitropoteznem šahu, Rhodos, 
medaljisti: Jan Šubelj, Taja 
Guid, Anja Beber

Slika 3: EP za mlade v 
hitropoteznem šahu Solun, 
nosilki medalj: Pia Marie 
Ružič, Taja Guid

Slika 4: SP do 20 let Sardinija, 
Zala Urh, 4. mesto
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Tudi v članski konkurenci je bilo več zelo dobrih posamičnih rezultatov. Matej Šebenik je osvojil zlato medaljo 
6. šahovnici na evropskem klubskem pokalu v Avstriji. Jan Šubelj si je priboril 1. normo za naslov velemojstra. 
Ženska reprezentanca je dosegla 2. mesto na Mitropa pokalu. 
Za razvoj vrhunskega šaha v Sloveniji je pomembno, da imajo naši nastope proti močnim nasprotnikom. Tako 
je bilo aprila s strani ŠZS organizirano in izvedeno EP za člane v Čatežu, na katerem je nastopilo večje število 
naših igralcev in igralk. 

 

 
 

Slika 5: Mitropa pokal, 
Korzika, Lara Janželj, Teja 
Vidic, Monika Rozman, Laura 
Unuk, Zala Urh, 2. mesto

Slika 4: Evropski klubski pokal, 
zlate medalje na posameznih 
šahovnicah, Matej Šebenik 
(prvi iz desne)

Slika 7: Evropsko posamično prvenstvo, 
Terme Čatež
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2.3.1. ORGANIZACIJSKO-LOGISTIČNA IZVEDBA IN FINANCIRANJE TEKMOVANJ S STRANI ŠZS  

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...  

Nastopi na tekmovanjih pod okriljem ŠZS v letu 2022: 

• EP za člane – Terme Čatež, 26.3. – 7.4. (33 udeležencev, 10 udeležencev financirala ŠZS) 

• Šahovska olimpijada (člani, članice) – Indija, 28. 7. – 10. 8. 2022 (10 udeležencev + selektor) 

• SP za mlade pospešeno in hitropotezno – Rodos, 30. 4. – 4. 5. (16 udeležencev + trener) 

• EP za mlade pospešeno in hitropotezno – Solun, 20.-22.7. (15 udeležencev + trener) 

• Mitropa pokal (članice) – Korzika, 29.4. – 8.5. (5 udeleženk) 

• Ekipno mladinsko EP do 18 let – Solun, 12. – 18.7. (13 udeležencev + trener) 

• EP za članice – Praga, 19.8. – 1.9. (3 udeleženke) 

• EP za člane pospešeno in hitropotezno – Katovice, 16. – 18.12. (25 udeležencev + spremljevalec) 

• Evropsko šolsko prvenstvo – Rodos, 20. – 30.4. (3 udeleženci) 

• Prvenstvo EU za mlade, Avstrija – Mureck, 3. – 11. 8. (7 udeležencev + spremljevalec) 

• Prvenstvo EU za mlade, Češka – Praga, 21. – 30.8.  

• Balkansko mladinsko prvenstvo - Severna Makedonija, 9. – 11.12. (4 udeleženci + trener) 

• EP za mlade (u8, u10, u12, u14, u16, u18) – Antalya, 5. – 15.11. (16 udeležencev + 2 trenerja) 

• SP za mlade (u8, u10, u12) – Batumi, 16. – 27.9. (2 udeleženca) 

• SP za mlade (u14, u16, u18) – Mamai, 5. – 17.9. (6 udeležencev + trener) 

• Evropsko amatersko prvenstvo – Rodos, 17. – 25.10. (2 udeleženca) 

• SP do 20 let – Sardinija, 12. – 22.10. (2 udeleženca + trener) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.2. VIDNEJŠI TEKMOVALNI DOSEŽKI NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V LETU 2022 
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Tabela 1: Vidnejši tekmovalni dosežki 2022 – standardni šah 
 

STANDARDNI TEMPO  

Matej Šebenik – Zlata medalja na 6. šahovnici, Evropski klubski pokal 

Zala Urh – 4. mesto SP dekleta do 20 let in 18. mesto (2321) na svetovni ratinški lestvici dekleta u20 
(6/2022) 

Jan Šubelj – 23. mesto (2495) na svetovni ratinški lestvici u18 (6/2022); - 1. norma za GM;  
- 11. mesto EP za mlade – u18 

Ženska reprezentanca – 2. mesto (Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic, Monika Rozman) 
Mitropa pokal, 10 ekip 

Matic Lavrenčič – 12. mesto EP za mlade – u14 

Vesna Mihelič – 16. mesto EP za mlade – dekleta u16  

 
 
Tabela 2: Vidnejši tekmovalni dosežki 2022 – pospešeni šah 
 

POSPEŠENI TEMPO  

Anja Beber – 1. mesto EP za mlade – dekleta u12 

Vesna Mihelič – 2. mesto EP za mlade – dekleta u16 

Taja Guid – 2. mesto EP za mlade – dekleta u14 

Jan Šubelj – 4. mesto SP za mlade – u18 

Rudi Olenik Čampa – 5. mesto SP za mlade – u16 

Matic Lavrenčič – 5. mesto SP za mlade – u14 

Jernej Kozlovič – 5. mesto EP za mlade – u14 

Matic Nareks – 6. mesto SP za mlade – u16 

Jan Marn – 6. mesto EP za mlade – u18 

Nejc Herega – 7. mesto EP za mlade – u16 

 
 
Tabela 3: Vidnejši tekmovalni dosežki 2022 – hitropotezni šah 
 

HITROPOTEZNI TEMPO  

Taja Guid – 2. mesto EP za mlade – dekleta u14; - 3. mesto SP za mlade – dekleta u14 

Jan Šubelj – 3. mesto SP za mlade – u18; - 21. mesto EP člani 

Pia Marie Ružič – 3. mesto EP za mlade – dekleta u18 

Vesna Mihelič – 5. mesto EP za mlade – dekleta u16 

Rudi Olenik Čampa – 7. mesto SP za mlade – u16 

Matic Nareks – 7. mesto EP za mlade – u16 

Andraž Gregorič – 11. mesto SP za mlade – u16 

Leon Škrbec – 12. mesto SP za mlade – u16 

Matic Lavrenčič – 12. mesto SP za mlade – u14 

Jernej Kozlovič – 13. mesto SP za mlade – u14 

 
2.3.3. POROČILO Z EVROPSKEGA PRVENSTVA ZA ČLANE (Terme Čatež,  26.3. – 7.4. )  

Evropsko posamično prvenstvo, je letos prvič v zgodovini potekalo na slovenskih tleh, med 26. marcem in 
7. aprilom v Termah Čatež. Za bogat nagradni sklad in vstopnice na svetovni pokal se je potegovalo 317 
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igralk in igralcev iz 39 držav. Šahovska zveza Slovenije je tekmovanje uspešno organizirala in izvedla v 
zahtevnih okoliščinah epidemije Covid-19 in vojne v Ukrajini. Dobila je posebno priznanje Evropske 
šahovske unije (ECU).  
 
Slavnostna otvoritev je potekala na sobotni večer, 26. marca, v veličastni Viteški dvorani Gradu Brežice, 
kjer so obiskovalce nagovorili predsednik Evropske šahovske zveze Zurab Azmaiparashvili, predsednik 
Šahovske zveze Slovenije Milan Brglez, podžupan občine Brežice Bogdan Palovšnik in predsednik 
Državnega zbora Igor Zorčič. Dogodka se je udeležil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije 
Bogdan Gabrovec. Za kulturni del sta poskrbela Orkester Slovenske vojske in plesalki Ika in Nina. 
 
Šahovska zveza je krila stroške 10 našim udeležencem (8 igralcem in dvema igralkama). Najboljše uvrstitve 
naših: 66. Šubelj 6,5, 99. Šebenik 6, 126. Marn 6, 127. Beljavski 6, 137. Dobrovoljc 6, 159 Zala Urh 5,5, 171. 
Markoja 5,5, 172. Laura Unuk 5,5…   
 
 

2.4.  PREGLED REALIZACIJE CILJEV IN IZZIVOV V LETU 2022 

 
Tabela 4: Pregled realizacije ciljev 2022 
 

Zap.  Pregled realizacije ciljev 2021 Realizirano Opombe 

1 Organizacija posamičnega EP DA  

2 Izvedba programov usposabljanja za strokovne delavce 
v šahu 

DA 
Izveden program 1. stopnje 
(posebne vsebine – 58 ur) 

3 Okrepitev šolskih in klubskih šahovskih krožkov za 
najmlajše 

DA 
Izvedeni so bili brezplačni 
seminarji »Kako učiti šah« 

4 

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

DA 
17 uradnih tekmovanj, 3 x 
priprave 

5 
Dodatni program treningov za mlade obetavne šahiste, 
šahistke 

DA  

6 
Kandidatura za organizacijo uradnih mednarodnih 
tekmovanj 

DA 

Pridobitev organizacije EP za člane 
v pospešenem in hitropoteznem 
šahu 2023 in ekipnega EP za 
veterane 2024 

7 
Okrepitev delovanja na mednarodni ravni 

DA 
Aktivnosti v okviru ECU, FIDE in 
združenja Mitropa 

8 
Zaposlitev športnikov/trenerjev v državni upravi 

DA 
Zaposlitev športnika in trenerja 
preko državne uprave 

9 
Pridobitev dodatnih štipendij za mlade 

DA 
Pridobljeni 2 dodatni štipendiji za 
mlade 
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3. LETNA POROČILA KOMISIJ IN ODBOROV ŠZS ZA LETO 2022 

 

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 
rednih sejah, 21. januarja 2022 in 26. oktobra 2022 ter na 2 korespondenčnih sejah, 15.-16. februar in 30. 
november-1. december.  
Na posameznih rednih sejah so bili prisotni še: podpredsednica ŠZS Darja Kapš, član UO ŠZS za vrhunski 
šah Jure Škoberne, član UO ŠZS za vrhunski šah Luka Lenič, Adrijan Rožič (član UO ŠZS), predsednik 
Tekmovalne komisije ŠZS Jože Zorko, Adrian Mihalčišin in generalna sekretarka ŠZS Nina Rob. 
Člani sveta smo delovali s pripravo gradiv in predlogov ter izmenjavo mnenj. Predsednik sveta se je udeležil 
vseh 4 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, ekipno 
EP 2022, šahovska revija in prispevki za medije, usposabljanje strokovnih delavcev v šahu, trenerski 
seminarji, seminarji za poučevanja šaha na OŠ, sodelovanje pri pripravi in izvedbi novinarskih konferenc 
in drugo strokovno delo…), ki so povezane s področji, ki jih pokriva svet.  
Delovanje Strokovnega sveta v letu 2022 je razvidno 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 2022: 
 

- Sofinanciranje perspektivnih mladincev in mladink na mednarodnih tekmovanjih: priprava seznama 
perspektivnih mladincev in mladink za leto 2022. 

- Program mladinskega šaha in program članskih reprezentanc za leto 2022: sodelovanje pri pripravi 
programov in dopolnitvah, predlog za pripravo prioritetnih list nastopov na uradnih mednarodnih 
tekmovanjih.   

- Članska reprezentanca: pogovor z reprezentanti in reprezentantkami. 
- Dosežki na mednarodnih tekmovanjih: ocena nastopov v članski in mladinski konkurenci, predlogi za 

izboljšanje dosežkov v članski konkurenci. 
- Obveznost nastopanja z žensko in mladinsko ekipo za klube v državni in prvi ligi: predlog dopolnitev. 
- Šolski šah: pregled stanja in izzivov za v prihodnje. 
- Strokovno delo v šahu za trenersko delo: predlog izvedbe usposabljanja za 1. in 2. stopnjo (izvedene so 

bile posebne vsebine za program 1. stopnja), predlog izvedbe seminarjev za potrjevanje licenc (izvedeni 
so bili 3 trenerski seminarji). 

- Šahist in šahistka leta v članski  kategoriji in mladinski kategoriji do 18 let za leto 2022: izveden izbor.   
- Druga področja: priporočila za športne štipendije, sodelovanje pri prošnjah za priznanje kategorizacije, 

predlog za priznanja v kadetskih in mladinskih kategorijah. 
 
 
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 2022 smo imeli 2 redni in 3 korespondenčne seje na katerih je sodelovala generalna 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 2023, Predlog sestave ligaških tekmovanj ŠZS za leto 
2023 in Tekmovalni koledar ŠZS za leto 2023.  
Vodili smo točkovanje za Najklub v mladinski in absolutni konkurenci in konec leta objavili končni vrstni 
red. 
Izbrali smo izvajalce vseh državnih prvenstev za leto 2023, ter pismeno odgovarjali na morebitna vprašanja 
oziroma pripombe v zvezi sprejetega Tekmovalnega pravilnika in Tekmovalnega koledarja za leto 2023. 
Volontersko smo sodelovali pri organizaciji in pripravi Evropskega posamičnega članskega prvenstva v 
Čatežu, ter pri nekaterih manjših projektih ŠZS.  
 

Jože Zorko, predsednik Tekmovalne komisije ŠZS 

 

3.3. 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 juniju  2022, na kateri so bili prisotni vsi člani Boris Perkovič, Samo Rožič, 
Simona Novak. 
Komisija je  tekom leta 2022 prejela eno vprašanje.  
Na pobudo Tajfun ŠK Ljubljana smo obravnavali 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. V razpravi smo se pogovarjali o dikciji tuji državljan, ki morda glede na vstop Slovenije 
v EU ni več ustrezna. 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. 
 
Simona Novak, predsednica Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja 

 

3.4. POROČILO O DELU ODBORA SODNIKOV 

 
V letu 2022 smo opravili osnovna izobraževanja za šahovske sodnike (namerno ne bom podajal datumov 
in števila udeležencev): 
- licenco v vsaj dveh terminih (enkrat tudi preko ZOOM komunikacije in potrjevanje/odgovarjanje na 
vprašanja preko GOOGL obrazca). 
- seminar za nove sodnike in napredovanje v državne sodnike (smo jim dali tudi možnost ponavljanja izpita 
- čez nekaj mesecev) 
 
Pravila Šaha FIDE so bila spremenjena, vendar so spremembe minimalistične in licenca pridobljena v letu 
2022 velja do konca letošnjega leta (2023) ob predpostavki, da sodnik vplača sodniško članarino ŠZS-ju za 
leto 2023 (predlog je, da je ista kot preteklo leto). 
Nerešenih je še mnogo stvari in lahko naštejem nekaj primerov: 
- ažurno spremljanje in prevajanje Pravil šaha FIDE 
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- sistem izobraževanja, glede na nove zahteve FIDE glede sodnikov FIDE in mednarodnih sodnikov 
- pravilnik o sodniških stroških  
 
Bojan Arzenšek, predsednik Odbora sodnikov ŠZS 
 
 

3.5. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA PROMOCIJO 

 
Komisija se je v letu 2022, v zasedbi Darja Kapš, Jože Skok, Simona Polše Zupan in Matjaž Mazzini, kot 
predsednik komisije, sestala na eni redni seji: 22. 11. 2022, ter na posameznih usklajevalnih sestankih in 
tiskovni konferenci v okviru organizacije Evropskega ekipnega prvenstva v šahu, ki je potekalo v Termah 
Čatež v času od 26. 3. 2022 do 7. 4. 2022. Na vseh sejah je bila prisotna tudi generalna sekretarka Nina 
Rob.  
Člani komisije so se udeležili tudi obiska mednarodnega promotorja šaha, Jasperja Bergmarka Halla. Na 
13. redni seji je komisija obravnavalo predlog za zasnovo in organizacijo izobraževalnega šahovske portala 
na katerem bi hranili video gradiva posameznih predavanj in učnih delavnic z možnostjo dostopa do gradiv 
za različne javnosti oziroma zainteresirane posameznike. 
Zaradi potreb večje aktivnosti komisije za promocijo in njenega relativno nedorečenega statusa je komisija 
sprejela sklep, da se pripravi vizijo, poslanstvo in cilje komisije v prihodnje, na osnovi katerih se bo 
oblikovala komisija v novi zasedbi za naslednje štiriletno obdobje. 
Poleg navedenega so člani komisije aktivno sodelovali tudi pri drugih aktivnostih za promocijo šaha v 
lokalnem in širšem  okolju, tudi z sodelovanjem pri organizacijah različnih turnirjev ter objavljanjem 
prispevkov na temo šaha v različnih medijih. 
 
Matjaž Mazzini, predsednik komisije 
 

3.6. POROČILO O DELU SVETA ZA PROBLEMSKI ŠAH 

 

Zaradi pandemije in njenih posledic v letu 2022 nismo organizirali državnega prvenstva v reševanju 
šahovskih problemov, prav tako se nismo udeležili evropskega in svetovnega prvenstva v reševanju. 
Glavna tema v letu 2022 je bila razglasitev rezultatov svetovnega ekipnega prvenstva v komponiranju 
problemov, ki se je z razpisom začelo že leta 2020, rok za oddajo problemov je bil 1. julij 2021. Prvenstvo 
je razpisano v osmih vrstah problemov. Vsaka država ima pravico poslati največ tri probleme v vsaki 
skupini, sodniki jih ocenijo, dva najviše uvrščena pa štejeta za končni ekipni vrstni red. Slovenija je 
sodelovala v sedmih od osmih skupin, probleme so prispevali Klasinc, Kriučkov, Šivic in Ugren. V vsaki 
skupini problemov je določenih po pet sodnikov - držav, ki ocenijo probleme. Slovenija je bila nominirana 
kot sodnik v najprestižnejši skupini pomožnih matov. Ker gre za zelo dolg proces, so bili rezultati objavljeni 
šele v drugi polovici leta 2022. Slovenija je zasedla odlično 15. mesto med 33 državami. V skupini 
tripoteznikov smo imeli le en problem. Če bi imeli še enega, bi kandidirali za uvrstitev med deset najboljših, 
tudi če se ta ne bi uvrstil visoko. Vseeno je to velik uspeh sicer maloštevilčne reprezentance. Najvišje 
posamezne uvrstitve sta dosegla Šivic s petim in trinajstim mestom med retroanalitičnimi problemi ter 
Kriučkov z enajstim mestom med direktnimi večpotezniki. 
 
Problemisti smo sodelovali tudi na mednarodnih turnirjih v komponiranju, kjer redno dosegamo visoke 
uvrstitve. Najaktivnejša sta Klasinc in Ugren. 
 
Marko Klasinc, Predsednik sveta za problemski šah  
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3.7. POROČILO O DELU SVETA ZA DOPISNI ŠAH ŠAHOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

(obdobje med dvema občnima zboroma ŠZS: april 2022 –  februar 2023) 
 
Svet za dopisni šah, ki deluje v okviru ŠZS, je v zadnjem letu deloval tako na mednarodni kot tudi na domači 
sceni. Od prejšnjega zbora deluje v sestavi: Marko Coklin (predsednik), Marjan Šemrl (delegat ICCF), Aleš 
Borštnik (selektor reprezentance) in Danilo Korže (komisar DP in kapetan ekip). 
V ekipni konkurenci smo končali nastop na 22. polfinalu olimpijade ICCF, kjer smo osvojili prvo mesto (+8) 
in se uvrstili v finale omenjene izvedbe olimpijade. Start le-te je predviden za prvo četrtino 2024. 
Igramo tudi v finalu 11. ekipnega EP ter na polfinalu 12. ekipnega EP. Na 11. ekipnem EP smo v borbi za 
eno od medalj. Na finalu ekipnega George D. Pyrich memoriala (do ratinga 2300) smo zmagali (+8), na Nol 
van't Riet memorialu pa bomo osvojili 4. mesto. Igramo tudi na tekmovanju Slav Cup VII, kjer nam tudi 
solidno kaže in se borimo za eno od prvih treh mest. 
Tudi v posamični konkurenci so naši igralci sodelovali na vseh nivojih tekmovanj za svetovno prvenstvo in 
na drugih močnih mednarodnih turnirjih. Na kandidatskem turnirju za svetovno prvenstvo nastopa Anton 
Čopar. Tudi na kandidatskih turnirjih EU prvenstva imamo svoje kandidate (Milan Horvat, Niko Praznik). V 
finalu 75. prvenstva EU pa nastopa Nikolaos Ntirlis. V finalu 2. prvenstva EU v šahu 960 nastopata Milan 
Horvat in Danilo Korže. 
Naši igralci sodelujejo tudi na posamičnih evropskih prvenstvih, svetovnem pokalu in veteranskih pokalih 
ter na različnih turnirjih na povabilo in memorialih, Aleš Borštnik in Marjan Šemrl na 70th ICCF Jubilee 
World Champions, Elite A&B, Danilo Korže pa na Jubilee 35 Years Swiss CC Section A (verjetno delitev 2. 
mesta), Marko Coklin na WCCF 9th Invitational, Niko Praznik pa na Jubilee 35 Years Swiss CC Section C, če 
naštejemo le turnirje najvišjih kategorij. 
Na rating listi ICCF 2023/1 je trenutno naš najboljši Aleš Borštnik na 11. mestu, hitro za njim mu sledi 
Marjan Šemrl na 13. mestu (oba rating preko 2600), na rating listi ICCF za šah 960 pa sta najvišje Danilo 
Korže ter Darko Babič. 
Na 25. državnem prvenstvu so pokale osvojili Kavc Andrej, Zupe Miran in Payaspati Gopal Derling, igra pa 
se tudi 26. državno prvenstvo, ki se preveša v zaključno fazo. 
Trenutno igramo prijateljski dvoboj z ZDA na 21 deskah (trenutno 22,5:18,5 za Slovenijo, ena nedokončana 
partija), z Nemčijo na 24 deskah (trenutno 24:22 za Nemčijo, 2 nedokončani partiji) ter s Hrvaško na 20 
deskah (trenutno 5,5:4,5 za Hrvaško). 
 
Ostale rezultate in novice iz sveta dopisnega šaha lahko preberete na spletni strani http://www.dopisni-
sah.eu in skupini https://www.facebook.com/groups/779496945540383. 
 
Predsednik sveta za dopisni šah: Marko Coklin, l.r 
 
 

3.8. POROČILO O DELOVANJU DISCIPLINSKE KOMISIJE  

 
Disciplinska komisija se v letu 2022 ni sestala, saj ni prejela nobene prijave za začetek disciplinskega 
postopka, prav tako pa ni začela nobenega disciplinskega postopka po uradni dolžnosti. 
Člani in namestniki Disciplinske komisije spremljamo aktualno šahovsko dogajanje v Sloveniji in smo v 
pripravljenosti, če bo treba v skladu z disciplinskim pravilnikom izvesti kakršne koli aktivnosti. 
 
Jan Gantar, predsednik Disciplinske komisije ŠZS 
 
  

http://www.dopisni-sah.eu/
http://www.dopisni-sah.eu/
https://www.facebook.com/groups/779496945540383


  

48. OBČNI ZBOR ŠZS 19 

 

4. FINANČNO POROČILO ŠZS ZA LETO 2022 IN FINANČNI NAČRT 2023 

 

4.1. FINANČNO POROČILO 2022 

Tabela 5: Finančno poročilo 2022 – prihodki, odhodki 

 

PRIHODKI  PLAN 2022 REALIZACIJA 2022

Prilivi Ministrstva za šolstvo in šport in FŠO, Zavod Planica 140.000,00 € 124.986,64 €         

Prilivi od članarin klubov, tekm. licenc, tujci, registracija igralcev, kategorije 20.000,00 € 20.005,81 €           

Prilivi za Šahovsko misel, prodaja tiskovin 5.000,00 € 4.854,04 €             

Prilivi od članarin sodnikov in participacij za seminarje, programi 

usposabljanja, trenerskih seminarjev in pristojbin, dopisni šah
3.000,00 €

7.855,00 €             

Participacije tekmovanj - DP 6.000,00 € 7.400,00 €             

Participacije sprem. na EP in SP;  prefakturiranje * 33.079,75 €           

Prilivi od reklam in sponzorjev 60.000,00 € 99.664,91 €           

FIDE rating, FIDE članarina, FIDE licence, naslovi 2.000,00 € 3.272,54 €             

Dejavnost ŠZS, Šahovski dom 8.000,00 € 3.571,24 €             

Mednarodna tekmovanja v SLO, participacije in sponzorji 350.000,00 € 278.660,83 €         

SKUPAJ 594.000,00 € 583.350,76 €         

ODHODKI  PLAN 2022 REALIZACIJA 2022

Delovanje ŠZS 93.000,00 € 114.689,70 €         

OD za izplačilo_ generalni sekretar ŠZS* 24.000,00 € 24.867,81 €           

OD za izplačilo_strokovni sodelavec 1* 12.000,00 € 11.652,49 €           

Vsi prispevki od plače, regres* 12.000,00 € 11.637,69 €           

OD trener, strokovni sodelavec 2 10.000,00 € 11.997,28 €           

Materialni stroški (računovodstvo, provizije bank, stroški kredita, 

reprezentanca, sodni stroški…)
15.000,00 €

16.229,34 €           

Amortizacija * 16.394,82 €           

Šahovski dom 15.000,00 € 19.693,76 €           

Komisije, seje organov 5.000,00 € 2.216,51 €             

Mednarodne dejavnosti 8.000,00 € 6.768,67 €             

Članarina FIDE, OKS in letna taksa za ratingiranje, naslovi 5.000,00 € 3.907,00 €             

Kongres FIDE, ECU, MCA 3000 2.861,67 €             

Publicistična, izdajateljska in promocijska dejavnost 18.000,00 € 18.726,23 €           

Izdajanje revije Šahovska misel, zbornik 7.000,00 € 11.688,93 €           

Portal ŠZS (vzdrževanje, domena, dopolnitve) 4.000,00 € 4.081,91 €             

Promocija šaha,  prispevki v tiskanih medijih 7.000,00 € 2.955,39 €             

Vzgoja, izobraževanje in treniranje obetavnih in vrhunskih šahistov 6.000,00 € 5.458,49 €             

Seminar za šahovske sodnike, VŠŠ, usposabljenje strokovnih delavcev v šahu, 

šah v šole
4.000,00 €

4.653,49 €             

Seminar, izobraževanja za šahovske sodnike 2.000,00 € 805,00 €                

Razvoj stroke in raziskovalno delo 2.500,00 € 7.198,53 €             

Strokovna literatura, baze podatkov, izobraž. in rač. oprema 2.500,00 € 7.198,53 €             

A program 110.000,00 € 155.153,37 €         

Program vrhunskega članskega šaha 40.000,00 € 48.767,51 €           

Program vrhunskega mladinskega šaha 70.000,00 € 99.144,29 €           

Državna prvenstva, liga 0,00 € 7.241,57 €             

B program 356.500,00 € 246.816,03 €         

Slovenija šahira 3.000,00 € 1.383,81 €             

Svet za dopisni šah 1.500,00 € 949,46 €                

Drugo (izredne nagrade, kongresi, seminarji) 2.000,00 €      -  €                      

Organizacija mednarodnih tekmovanj v SLO 350.000,00 € 244.482,76 €         

Skupaj odhodki 594.000,00 € 554.811,02 €         

Presežek prihodkov nad odhodki 0,00 € 28.539,74 €           
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4.1.1. GRAFIČNI PRIKAZ FINANCIRANJA ŠZS S STRANI JAVNIH FINANCERJEV, KLUBOV, SPONZORJEV 
IN DEJAVNOSTI ŠZS 

 
 

 

4.1.2. PRIMERJAVA PRILIVOV S STRANI JAVNIH FINANCERJEV, KLUBOV IN SPONZORJEV V LETIH 
2015 – 2023 
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4.2. POROČILO NADZORNEGA ODBORA ŠZS  

 

 
Nadzorni odbor ŠZS v sestavi Jana Krivec, Silva Razlag in Slavko Vizovišek  je bil imenovan na 44. seji 

Občnega zbora ŠZS dne 30. marca 2019 za mandatno obdobje 2019-2023. V tem štiriletnem obdobju se 

je sestal na šestih sejah, obvezno pred zasedanjem občnih zborov zveze. Poročila NO so bila na rednih 

zasedanjih občnih zborov v tem mandatu vedno potrjena, NO pa je imel pri svojem delu vso podporo 

strokovne službe zveze. 

Na zadnji, 6. redni seji dne 7. marca 2023 je glede delovanja in finančnega poslovanja zveze v letu 2022 

NO ŠZS ugotovil naslednje: 

• leto 2022 je od vodstva ŠZS, organov zveze in njene strokovne službe zahtevalo maksimalno 

angažiranje glede na organizacijo članskega EP v luči covidnih razmer in dogodkov, povezanih z 

vojno v Ukrajini; ob tem pa je bilo potrebno izpeljati obširen domači redni tekmovalni program 

ter predvsem mladim zagotoviti udeležbo na pomembnih mednarodnih tekmovanjih  

• obširno poročilo UO in drugih organov je dovolj velik pokazatelj angažiranosti v delovanju zveze, 

ki pa je rezultiral odmevne organizacijske in tekmovalne uspehe   

• NO ŠZS je bil o dogajanjih na zvezi sproti obveščeni preko zapisnikov UO ter dodatnih objav na 

spletni strani, predsednica NO pa se je kot vabljena tudi udeležila večino rednih sej UO    

• ob pregledu delovanja ŠZS v letu 2022 je bilo ugotovljeno, da je le-to potekalo v skladu s določili 

Statuta ŠZS in sprejetimi sklepi organov, ni pa še realizirana pobuda NO o posodobitvi Poslovnika 

o delu UO, saj trenutni ne sledi aktualnemu Statutu zveze; prav tako ni realizirana pobuda o 

posodobitvi Pravilnika o podeljevanju priznanj ŠZS, za kar naj v doglednem času poskrbi generalna 

sekretarka zveze 

• NO obnavlja pobudo, ki jo je podal že na 2. seji 19. 11. 2019 ob predlogih za dopolnitev Statuta 

ŠZS, da bi sestav organov zveze razširili s podpredsednikom/ki zveze, saj obstoječi Statut 

opredeljuje le dva podpredsednika UO, v praksi pa se večkrat pojavlja funkcija podpredsednika/ce 

zveze, ki pa je Statut ŠZS ne opredeljuje        

• pri pregledu finančnega poslovanja NO ugotavlja, da je bilo le-to vodeno v skladu z 

računovodskimi standardi, sredstva pa porabljena namensko, kar je ugotovila tudi zunanja 

inšpekcija (dodatne potrebne obrazložitve bo na OZ podala generalna sekretarka ŠZS Nina Rob) 

  

Z ozirom na zgornje pozitivne ugotovitve Nadzorni odbora ŠZS predlaga občnemu zboru, da sprejme 

predložene dokumente in glede na volilni zbor razreši dosedanje člane organov zveze ter izvede volitve 

novih članov. 

 
Silva Razlag,  predsednica NO ŠZS 
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4.3. FINANČNI NAČRT PROGRAMA ŠZS ZA LETO 2023 

 
Tabela 6: Finančni načrt 2023 – prihodki, odhodki 

 
 
 

PRIHODKI  PLAN 2023

Prilivi Ministrstva za šolstvo in šport in FŠO, Zavod Planica 130.000,00 € 

Prilivi od članarin klubov, tekm. licenc, tujci, registracija igralcev, ktegorija 20.000,00 €   

Prilivi za Šahovsko misel, prodaja tiskovin 5.000,00 €     

Prilivi od članarin sodnikov in participacij za seminarje, programi 

usposabljanja, trenerskih seminarjev in pristojbin, dopisni šah 3.000,00 €     

Participacije tekmovanj - DP 6.000,00 €     

Participacije sprem. na EP in SP;  prefakturiranje 30.000,00 €   

Prilivi od reklam in sponzorjev 140.000,00 € 

FIDE rating, FIDE članarina, FIDE licence, naslovi 2.000,00 €     

Dejavnost ŠZS, Šahovski dom 4.000,00 €     

Mednarodna tekmovanja v SLO, participacije in sponzorji 60.000,00 €   

SKUPAJ 400.000,00 € 

ODHODKI  PLAN 2023

Delovanje ŠZS 118.000,00 € 

OD za izplačilo_ generalni sekretar ŠZS 26.000,00 €   

OD za izplačilo_strokovni sodelavec 1 13.000,00 €   

Vsi prispevki od plače, regres 13.000,00 €   

OD trener, strokovni sodelavec 2 12.000,00 €   

Materialni stroški (računovodstvo, provizije bank, stroški kredita, 

reprezentanca, sodni stroški…) 15.000,00 €   

Amortizacija 15.000,00 €   

Šahovski dom 20.000,00 €   

Komisije, seje organov 4.000,00 €     

Mednarodne dejavnosti 8.000,00 €     

Članarina FIDE, OKS in letna taksa za ratingiranje, naslovi 5.000,00 €     

Kongres FIDE, ECU, MCA 3.000,00 €     

Publicistična, izdajateljska in promocijska dejavnost 20.000,00 €   

Izdajanje revije Šahovska misel, zbornik 10.000,00 €   

Portal ŠZS (vzdrževanje, domena, dopolnitve) 5.000,00 €     

Promocija šaha,  prispevki v tiskanih medijih 5.000,00 €     

Vzgoja, izobraževanje in treniranje obetavnih in vrhunskih šahistov 10.000,00 €   

Seminar za šahovske sodnike, VŠŠ, usposabljenje strokovnih delavcev v 

šahu, šah v šole 8.000,00 €     

Seminar, izobraževanja za šahovske sodnike 2.000,00 €     

Razvoj stroke in raziskovalno delo 7.500,00 €     

Strokovna literatura, baze podatkov, izobraž. in rač. oprema 7.500,00 €     

A program 170.000,00 € 

Program vrhunskega članskega šaha 60.000,00 €   

Program vrhunskega mladinskega šaha 100.000,00 € 

Državna prvenstva, liga 10.000,00 €   

B program 66.500,00 €   

Slovenija šahira 3.000,00 €     

Svet za dopisni šah 1.500,00 €     

Drugo (izredne nagrade, kongresi, seminarji) 2.000,00 €     

Organizacija mednarodnih tekmovanj v SLO 60.000,00 €   

Skupaj odhodki 400.000,00 € 

Presežek prihodkov nad odhodki 0,00 €
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4.4. CILJI IN IZZIVI ZA LETO 2023 

 
Tabela 7: Cilji in izzivi za leto 2023 

Zap. št. Cilji in izzivi 2023 

1 Organizacija EP v pospešenem in hitropoteznem šahu 

2 
Krepitev šolskega šaha (seminarji za mentorje, vzpostavitev tekmovanja za naj krožek,  
materialna podpora šolam, podpora komunikaciji med klubi in šolami…) 

3 Podaljšanje zaposlitve športnikov/trenerjev v državni upravi 

4 
Organizacijsko-logistična izvedba in uspešni nastopi naših posameznikov in ekip na 
velikih mednarodnih tekmovanjih: v članski in mladinski konkurenci 

5 Dodatni program treningov razširjene ženske reprezentance 

6 Pridobitev športnih štipendije za mlade 

7 Osvojitev naziva velemojster in velemojstrica 

8 Izvedba celotnega programa državnih prvenstev 

9 Pridobitev dodatnih sponzorskih sredstev 

10 Okrepitev pojavnosti šaha v medijih – tudi na TV 

 
 

 

5. KOLEDAR TEKMOVANJ ZA LETO 2023 

5.1. TEKMOVANJA ŠZS 

 
5.1.1. POSAMIČNA TEKMOVANJA 

 
Tabela 8: Posamična tekmovanja ŠZS 
 

Naziv tekmovanja Kategorija Datum, kraj izvedbe, organizator 

1 Člansko DP Člani 23.4–2.5. Radenci ŽŠK/Maribor Poligram 

2 DP članic Članice 23.4 – 2.5, Radenci ŽŠK/Maribor Poligram 

3 Absolutno mladinsko DP F/D20 23.4 – 2.5 Radenci ŽŠK/Maribor Poligram 

4 Veteransko DP Veterani 23. 4 – 2.5 Radenci ŽŠK/Maribor Poligram 

5 
Mladinsko DP 

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

4. – 10.2. Terme Čatež/ŠZS 

6 Mladinsko DP F/D8 8. – 10.2. Terme Čatež/ŠZS 

7 
Pospešeno mladinsko DP 

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

F/D18 
11.2. Terme Čatež/ŠZS 
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5.1.2. EKIPNA TEKMOVANJA 

 
Tabela 9: Ekipna tekmovanja ŠZS 

 Naziv tekmovanja Kategorija Datum in kraj izvedbe 

1 Državna članska liga Člani 22. – 24.9., 13. – 15.10., 20. – 22.10. 
/Liga Odbor 

2 Pokal ŠZS Člani 31.3. – 2.4. Zagorje ob Savi/ŠK Zagorje  
Ob Savi 

3 Državna ženska liga Članice 12. – 14.5., 18. – 21.5. Radenci/ŽŠK  
Maribor Poligram 

4 Prva ženska liga Članice 2. 20.– 21.5. Radenci/ŽŠK Maribor Poligram 

5 Državna mladinska liga F20 23.–27.8. Radenci/ŽŠK Maribor Poligram 

6 Prva mladinska liga F20 2  26. –27.8. Radenci/ŽŠK Maribor Poligram 

7 Državna liga mladink D20 23.–25.8. Radenci/ŽŠK Maribor Poligram 

8 Državna kadetska liga F/D16 26. – 28.5. Rogaška Slatina/DŠM Celje 

9 Ekipno DP do 12 let F/D12 10. 6. Šmarje-Sap/OŠ Šmarje-Sap in 
ŠK En Passant 

10 1. članska liga-vzhod Člani 1. – 3.9., 8. – 10.9., 15. – 17.9., 22. – 24.9., 6. 
– 8.10., 13. – 15.10., 20. – 22.10. (3 vikendi)/  

Liga odbor 

11 1. članska liga-zahod Člani 1. – 3.9., 8. – 10.9., 15. – 17.9., 22. – 24.9., 6. 
– 8.10., 13. – 15.10., 20. – 22.10. (3 vikendi)/ 

Liga odbor 

12 2. članska liga-vzhod Člani 1. – 3.9., 8. – 10.9., 15. – 17.9., 22. – 24.9., 6. 
– 8.10., 13. – 15.10., 20. – 22.10. /Liga odbor 

 

13 2. članska liga-zahod Člani 16.– 19. 11.; 25. – 26. 11. Komenda/ŠK 
Komenda 

14 3. članska liga-vzhod Člani 1. – 3.9., 8. – 10.9., 15. – 17.9., 22. – 24.9., 6. 
– 8.10., 13. – 15.10., 20. – 22.10. /Liga odbor 

15 3. članska liga-zahod Člani 8.12. – 10.12. Komenda/ŠK Komenda 

 

5.1.3. POSPEŠENA IN HITROPOTEZNA PRVENSTVA 

 
Tabela 10: Pospešena in hitropotezna prvenstva ŠZS 
 Naziv tekmovanja Kategorija Datum in kraj izvedbe 

1 Posp. in hitr. prvenstvo Člani 27. – 29.1. Radenci/ŽŠK Maribor Poligram 

2 Posp. in hitr. prvenstvo Članice 27. – 29.1. Radenci/ŽŠK Maribor Poligram 

3 Posp. in hitr. prvenstvo F16, D16 30.6. – 2.7. Rogaška Slatina/DŠM Celje 

4 Posp. in hitr. prvenstvo F20, D20 30.6. – 2.7. Rogaška Slatina/DŠM Celje 
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5.1.4. ŠOLSKA TEKMOVANJA 

 
Tabela 11: Šolska tekmovanja ŠZS 

 

5.1.5. OSTALO 

OSTALO  
1) Področne šolske kvalifikacije za Posamično DP OŠ (F/D12, F/D15, 16 področij) se izvedejo do 
30.11.2022, področne šolske kvalifikacije za Ekipno DP OŠ (F/D15, 16 področij) pa se izvedejo do 
11.3.2023  
2) Občni zbor ŠZS: sobota, 25.3.2023  
3) Priprave za mlade: prva polovica 2023  
4) Regijska mladinska prvenstva so predvidena za 21. ali 22. januar 2023.  
5) Finalni turnir Slovenija šahira: sobota, 23.12.2023  
6) 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).  
7) V seznam niso vključena tekmovanja v dopisnem in problemskem šahu, amatersko in seniorsko 

prvenstvo ter državno prvenstvo v šahu 960. 
 
 

5.2. MEDNARODNA TEKMOVANJA 

 
Tabela 12: Svetovna in evropska mladinska prvenstva 2023 

  MLADINSKA URADNA EP/SP  Kategorija Mesto Država Datum 

1 Svetovno šolsko prvenstvo  
U7 - U17 

Rodos Grčija 13. – 23.4. 

2 Evropsko šolsko prvenstvo  
U7 - U17 

Durres Albanija 12. – 21.5. 

3 Svetovno mladinsko U14-18  
U14 - U18 

MMontesilvano Italija 12. – 25.11. 

4 Svetovno kadetsko in 
mladinsko v pospešenem in 
hitropoteznem šahu U8-18 

 
U8 - U18 

Batumi Gruzija 5.– 12.6 

5 Evropsko ekipno mladinsko 
prvenstvo 

 
U12, U18 

Iasi Romunija 24. – 31.7. 

6 Kadetska olimpijada U16   Še ni v koledarju 

7 Svetovno kadetsko prvenstvo   Egipt Še ni v koledarju 

 Naziv tekmovanja Kategorija Datum in kraj izvedbe 

1 Posamično DP SŠ F/D19 8.1. Ljubljana – Šentvid/ŠZS 

2 Posamično DP OŠ F/D12, F/D15 7.1. Ljubljana – Šentvid/ŠZS 

3 Ekipno DP SŠ F/D19 18.3. Ig/ŠK Ig 

4 
Ekipno DP OŠ F/D15 

19.3. OŠ Jakoba Aljaža Kranj/ŠS Tomo 
ZuZupan 

5 Posamično DP OŠ (neuradno 
tekmovanje) 

F/D9 
3.6.  Šmarje-Sap/OŠ Šmarje-Sap in 
ŠK En Passant 

6 Ekipno DP OŠ (neuradno 
tekmovanje) 

F/D12 
4.6.  Šmarje-Sap/OŠ Šmarje-Sap in 
ŠK En Passant 
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U8 - U12 

8 Evropsko mladinsko prvenstvo  
U8 - U18 

Mamaia Romunija 4. – 15.9. 

9 Evropsko mladinsko v 
pospešenem in hitropoteznem 

šahu 

 
U8 - U18 

Trebinje Bosna in  
Hercegovina 

Še ni v koledarju 

10 Svetovno mladinsko U20 U20  
 

Še ni v koledarju 

 
 
 
Tabela 13: Svetovna in evropska članska prvenstva 2023  

ČLANSKA URADNA EP/SP  Kategorija Mesto Država Datum 

1 Evropsko amatersko prvenstvo Open & Women 
U1700, U2000, 

U2300 

Sardinija Italija 15. – 25.4. 

2 Svetovno amatersko 
prvenstvo 

Člani, članice   Še ni v koledarju 

3 Evropsko posamično 
prvenstvo za člane 

 
Člani 

Vrnjačka Banja Srbija 2. – 14.3. 

 4 Evropsko posamično 
prvenstvo za članice 

 
Članice 

Petrovac Črna Gora 17. – 30.3. 

5 Evropsko ekipno prvenstvo Člani, članice Budva Črna Gora 10. – 21.11. 

6 Evropsko posamično 
prvenstvo v pospešenem in 

hitropoteznem šahu za članice 

 
Članice 

  Še ni v koledarju 

7 Svetovno posamično 
prvenstvo v pospešenem in 

hitropoteznem šahu 

Člani, članice   Še ni v koledarju 

8 Evropsko klubsko prvenstvo Člani, članice Durres Albanija 30.9.– 8.10. 

9 Svetovno ekipno v 
pospešenem šahu 

Člani Düsseldorf Nemčija 16. – 18.6. 

 
 
Tabela 14: Prvenstva pod pokroviteljstvom ECU 
  

ČLANSKA tekmovanja  Kategorija Mesto Država Datum 

1 Evropsko hibridno prvenstvo 
mest 

Ekipno, vse 
kategorije 

Splet Splet 29.1. 

2 Mitropa pokal Člani, članice Mali Lošinj Hrvaška 10.  – 20.4. 
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6. TOČKOVANJE ZA NAJUSPEŠNEJŠI KLUB V LETU 2022 

6.1. NAJBOLJŠI SLOVENSKI ŠAHOVSKI KLUB 2022 – ABSOLUTNO 

 
Tabela 15: Naj klub 2022 - absolutno 

Uvr.      Šahovsko društvo/klub/sekcija 

1  Celjski ŠK🥇 🏆 Uvr.      Šahovsko društvo/klub/sekcija 

2  ŽŠK Maribor Poligram 🥈 🏆 27 ŠD SIJ ACRONI  Jesenice 

3  ŠK Triglav Krško 🥉 🏆 28 ŠK Impol Slovenska Bistrica 

4 ŠD Domžale 29 ŠD Piran 

5 ŠD Pomgrad 30 ŠK Trzin 

6 ŠD Kočevje 31 ŠK Milan Majcen Sevnica 

7 Društvo Tomo Zupan 32 ŠK RIMEX Ilirska Bistrica 

8 TAJFUN - ŠK Ljubljana 33 ŠD Rudar Trbovlje 

9 ŠD Ptuj 34 ŠK Val Koper 

10 ŠK Komenda 35 ŠD Messer Ruše 

11 ŠK Žalec 36 ŠD Gorenjka Lesce 

12 ŠK Nova Gorica 37 ŠK Postojna 

13 ŠK Zagorje ob Savi 38 ŠD Radovljica 

14 ŠK Ig 39 ŠK Brežice 

15 ŠK Slovenj Gradec 40 ŠD Posočje 

16 ŠD Vrhnika 41-42 ŠK Malečnik 

17 ŠK Branik Maribor 41-42 ŠD Mengeš-Trzin 

18 ŠK Trebnje BMP 43-44 ŠD Kamnica 

19 ŠD Gornja Radgona 43-44 KPŠRD Karel Jeraj Ljubljana 

20 ŠD Slovenske Konjice 45 ŠK Loška dolina 

21 ŠD KRKA Novo mesto 46 ŠD Stari trg ob Kolpi 

22 ŠK Stari Mayr Kranj 47 ŠK Fužinar Hapro Ravne 

23 ŠK Slovenec Poljčane 48 ŠD Destrnik 

24 ŠK Dolenjske Toplice 49 ŠD Izola 

25 ŠD Šentjur 50 ŠK Višnja gora-Stična 

26 ŠD Rokada Lendava   
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6.2. NAJBOLJŠI SLOVENSKI ŠAHOVSKI KLUB 2022 – MLADINA 

 

Tabela 16: Naj klub 2022 - mladina 

Uvr.     Šahovsko društvo/klub/sekcija 

1  Celjski ŠK🥇 🏆 

2  ŽŠK Maribor Poligram🥈 🏆 

3  ŠD Domžale🥉 🏆 

4 ŠK Triglav Krško 

5 ŠK Komenda 

6 Društvo Tomo Zupan 

7 ŠD Kočevje 

8 ŠD Ptuj 

9 ŠD Pomgrad 

10 TAJFUN - ŠK Ljubljana 

11 ŠK Nova Gorica 

12 ŠK Žalec 

13 ŠK Trebnje BMP 

14 ŠK Slovenj Gradec 

15 ŠD Vrhnika 

16 ŠK Slovenec Poljčane 

17 ŠK Ig 

18 ŠK Postojna 

19 ŠK Dolenjske Toplice 

20 ŠD Slovenske Konjice 

21 ŠD Rokada Lendava 

22 ŠD Gornja Radgona 

23 ŠK Trzin 

24 ŠK Milan Majcen Sevnica 

25 ŠK Zagorje ob Savi 

26 ŠD KRKA Novo mesto 

27 ŠD Šentjur 

28 ŠD SIJ Acroni Jesenice 

29 ŠK Stari Mayr Kranj 

30 ŠK Branik Maribor 

31 ŠK Impol Slovenska Bistrica 

32 ŠK Rudar Trbovlje 
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7. PRIZNANJA 

 

7.1. PRIZNANJA FIDE 

• Pia Marie Ružič – naslov FIDE mojstrice – Woman FIDE Master 

• Matic Lavrenčič – naslov FIDE mojstra – FIDE Master 

• Rudi Olenik Čampa – naslov FIDE mojstra – FIDE Master 

 

7.2. PRIZNANJA ŠZS 

 

Ambasadorka šaha: 

• Jana Krivec 

Srebrna plaketa: 

• Vinko Bavec 

• Janko Sarađen 

• Jan Šubelj – naslov velemojstra 

• ŠD Fram – ob 90 obletnici delovanja. 

 
Bronasta plaketa: 

• Robert Kolarič; 

• Robert Rudman; 

Pisna pohvala ŠZS: 

• Milorad Bulatović; 

• Mira Ambruš; 

• Suzana Urbanč; 

• Marjan Butala; 

• Franc Jug; 

• Jožef Peternel; 

• Martin Povše; 

• Gregor Šmon;  

 
Priznanja ŠZS za dopisne šahiste: 

• GM naslov: Aleš Borštnik, Danilo Korže, Iztok Brunšek, Jernej Šivic; 

• SIM naslov: Viktor Jemec, Marko Coklin, Klemen Šivic, Darko Babič, Niko Praznik, Matjaž 
Pirš, Gregor Vohl, Borko Boškovič, Milan Horvat; 

• IM naslov: Aleš Malnar (posthumno), Bojan Fajs (posthumno), Janko Potrata, Vlado 
Turičnik, Klemen Sorčnik, Franc Zajšek, Blaž Bratovič, Mitja Pranjič, Stanko Kovač, Branko 
Kosič, Jernej Pirš; 

• WIM naslov: Eva Korošec; LG naslov: Anica Horvat. 
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7.3. OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV PRIZNANJ 

 
Jana Krivec – ambasadorka šaha.  V slovensko šahovsko se je zapisala z izjemnimi šahovski uspehi. Bila je 
sedemkratna članska državna prvakinja. Z žensko člansko reprezentanco je nastopila kar na 12 šahovskih 
olimpijadah in številnih evropskih prvenstvih. Kot doktorica psihologije in univerzitetna profesorica je 
povezovala znanja iz šaha in psihologije. Leta 2020 je izdala knjigo Improve your life by playing a game, v 
kateri združuje znanja obeh področij in jih pretvarja v splošna znanja, uporabna za vsakodnevno življenje. 
Izvaja tudi mednarodne delavnice v okviru »Leta žensk v šahu«. Jana Krivec je promotorka šaha z nastopi 
v medijih in s svojimi kolumnami ter komentarji. 
 
Vinko Bavec – srebrna plaketa. Ustanovni član in aktualni predsednik Šahovskega kluba Loška dolina, 
katerega aktivnost je vseskozi usmerjena na vsa področja igranja šaha in delo z mladimi. Vinko Bavec se s 
svojo aktivnostjo in kvalitetno organiziranostjo uvršča med najuspešnejše športne kolektive v občini Loška 
dolina. Šahist, šahovski sodnik in šahovski trener je za prostovoljno delo na področju šaha je prejemnik 
srebrnega grba občine Loška dolina leta 2001in bronaste plakete Šahovske zveze Slovenije leta 1991. 
 
Janko Sarađen – srebrna plaketa. Je dolgoletni predsednik ŠD dr. Milan Vidmar Ljubljana, za katerega je 
nastopal tudi v članski ekipi. Pomemben pečat je dal z organizacijo tradicionalnih mednarodnih odprtih 
turnirjev v Ljubljani. Kot novinar je prispeval k promociji šaha s svojo publicistično dejavnostjo. S svojim 
entuziazmom je bil vrsto let gonilna sila razvoja šaha v Ljubljanski regiji.   
 
Jan Šubelj – srebrna plaketa za tekmovalne dosežke – izpolnitev pogojev za naslov velemojstra. 
 
ŠD Fram – srebrna plaketa ob 90 obletnici delovanja. 
 
Robert Kolarič – bronasta plaketa. V vlogi predsednika ŠD Kočevje od l. 2006 naprej daje pomemben 
prispevek ne samo v lokalnem okolju, ampak tudi širše. Je tudi šahovski inštruktor, šahovski sodnik in 
organizator tekmovanj. V letih 2012-16 je bil član UO ŠZS, aktiven je še lokalnem športnem okolju, od 2015 
kot član Upravnega odbora Športne zveze Kočevje.  S svojim delom nadaljuje uspešno tradicijo kočevskega 
šaha. Uvedel 12-letni program šolanja v Šahovski šoli Kočevje, od najnižjega do najvišjega nivoja. Pod 
njegovim vodstvom in mentorstvom so zrasli številni mladi šahisti, ki so osvojili so številne naslove v 
posamični in ekipni konkurenci, med njimi tudi članska reprezentantka Špela Kolarič in mladinski 
reprezentant David Stevanić.  
 
Robert Rudman – bronasta plaketa. Vrsto let je predsedoval ŠD KRKA Novo mesto, ki se je pod njegovim 
vodstvom uvrščal med najaktivnejše klube v Sloveniji. Pomembno prispeva k delu z mladimi, organizira 
odprte, državne in lokalne turnirje. Vodil je Tekmovalno komisijo ŠZS, sodeloval je tudi v Strokovnem 
svetu. V slovenskem šahovskem prostoru je znan tudi kot mednarodni šahovski sodnik, organizator, šahist, 
pedagog in trener. 

 
Pisna pohvala ŠZS: Za prispevek pri vodenju klubov, delu z mladimi, za prizadevanja na tekmovalnem, 
sodniškem, organizacijskem področju v lokalnem okolju. 
 

Priznanja ŠZS za dopisne šahiste: Priznanja dopisnim šahistom ob osvojitvi naslovov IM, SIM in GM v 
zadnjih 4 letih in vsem GM, ki jim priznanje še ni bilo podeljeno. 

 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 
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• Bilančni podatki z dne 31.12.2022 

• Zahvala ECU 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Bilanca_scan.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Bilanca_scan.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Slovenian-Federation_Letter_euro1.pdf

