CENIK ZA LETO 2020
Storitev

Cena

Registracija klubov
Klubi v Državni ligi
Klubi v 1. članski ligi
Klubi v 2. članski ligi
Ostali klubi

200 EUR
200 EUR
150 EUR
100 EUR

Prva registracija kluba ali obnovitev
registracije po premoru.

Strošek registracije + 50
EUR

Ratingiranje
Slo. rating za posamezen turnir
FIDE ratingiranje turnirja

5 EUR
10 EUR 5 EUR + FIDE
stroški

Vloga za naslov ali kategorijo
IV. In III slovenski kategoriji
Ostale slovenske kategorije
FIDE naslovi

Brezplačno
5 EUR
10 EUR + FIDE stroški

Registracija in licenciranje:
Registracija novega igralca
Registracija mladinca do 14 let
Prestop igralca

10 EUR 5 EUR
5 EUR
10 EUR 5 EUR

Registracija tujcev
Igralec brez naziva
(w) FM
(w) IM
(w) GM

20 EUR
50 EUR
100 EUR
200 EUR

Opombe

Tekmovalna licenca
Za otroke do 14 let
Individualna tekmovalna licenca za
igralce nad 14 let (velja za vsa
tekmovanja, ki štejejo za
kategorizacijo pri OKS – seznam)

Brezplačno

*Šteje se dopolnjeno leto starosti v
koledarskem letu

15 EUR

*Ob naročilu licenc preko
šahovskega društva/kluba lahko
društvo uveljavlja 10 % popust ob
plačilu licence do zadnjega dne v
marcu.

Ekipna tekmovalna licenca velja za 1., 2., in 3. člansko ligo
vzhod/zahod, 1. žensko ligo in 1.
mladinsko ligo

Letna trenerska pristojbina za
strokovne delavce 1 in 2 (Stari naziv
inštruktor in trener)
E-poslovanje
Vse vloge, ki niso poslane preko eposlovanja se dodatno zaračunajo 5
€ na pristopno izjavo

Do 18 licenc → 60 EUR
Do 12 licenc → 40 EUR
Do 6 licenc → 20 EUR

*Klub se lahko odloči za ekipno
tekmovalno licenco ali za
individualne tekmovalne licence.

30 EUR

*V pristojbino so zajeti tudi stroški
licenčnih seminarjev na katerih
strokovni delavci potrjujejo svoje
licence na vsaki dve leti, vodenje
seznamov, izdaja potrdil,
obveščanje ipd. Pristojbino je
potrebno poravnati najkasneje do
28. februarja za tekoče leto, v
nasprotnem primeru se lahko
zaračuna dodatnih 15 EUR. Licenca
je veljavna le ob plačani letni
pristojbini.

*V kolikor imate težave pri eposlovanju se obrnite na pisarno.

Izredna obravnava vlog

5 EUR
10 EUR

Šahovska misel
Izvod revije ŠM
Letna članarina ŠM
Letna članarina ŠM

5 EUR
20 EUR
25 EUR

* plačilo do 31. januarja
*plačilo od 1. februarja

Šahovski formularji
1 komplet (100 listov)

3 EUR

*osebni prevzem

Prijavnina za nastop na mladinskih
EP in SP
Direktno uvrščeni
Ostali igralci
Spremljevalci

Brezplačno
50 EUR
50 EUR

Organizacija tekmovanj

Kategorizacija

50 EUR

*Za vsako tekmovanje, ki ga
organizirajo klubi in šteje za
kategorizacijo

Koriščenje prijavnega obrazca na
portalu ŠZS

20 EUR

Izdajanje računov prijavljenim
igralcem

20% vrednosti izstavljenih
faktur
* Velja za vsa državna prvenstva, ki
so pod okriljem ŠZS vendar se klubi
odločijo za samostojno organizacijo.
Klub lahko tekmovanje izvede
popolnoma samostojno in s tem
odpadejo vsi stroški, razen
pavšalnega zneska za kategorizacijo.

Ne - elektronsko poslovanje
Obnovitev registracije na
papirnatem obrazcu se dodatno
zaračuna
Pošiljanje računa po navadni pošti
Prijava igralca na tekmovanje
Prijava ekipe na tekmovanje
Dodelitev licence igralcu

30 EUR
5 EUR
5 EUR
10 EUR
5 EUR

Izposoja šahovske opreme
Šahovska garnitura (figure in
šahovnica, velja za 1 tekmovanje do
10 dni)

1 EUR / kos

Šahovske ure (velja za 1 tekmovanje
do 10 dni)

2 EUR / kos

DGT plošče (figure in šahovnica z
adapterjem, velja za 1 tekmovanje
do 10 dni)

10 EUR / kos

Komplet za prenos partij
(povezovalni kabli, razdelilci, usb
adapter, adapter za priklop na
elektriko, orodje za izdelavo
dodatnih kablov), velja za 1
tekmovanje do 10 dni

50 EUR / kos

*Vse storitve je možno urediti
preko e-poslovanja brez spodnjih
stroškov

Objava novic
Objava novice na portalu zgoraj med 15 € za objavo (ali
vrtečimi slikami (za šahovske
spremembo) novice in
dogodke)
dodatno 3 € na dan
Objava novice v mozaiku na prvi
strani portala ŠZS (za šahovske
dogodke).

*Partnerska tekmovanja:
Organizatorji partnerskih prireditev
30 € za objavo (ali
spremembo) mozaika in 5 lahko napovednik tekmovanja in
rezultate objavijo v rubriki na prvi
€ na dan.
strani portala – partnerski turnirji.
Imajo tudi 50 % popust pri
postavitvi spletne strani za
tekmovanje, pri najemu opreme in
objavi novic v mozaiku. Za objavo
tekmovanja v kalejdoskopu (vrteče
slike zgoraj na portalu) plačajo 15 €
za objavo in v to je vključeno 30 dni
vrtenja.

Šahovski dom
1 ura uporabe ŠD

Ostalo
Srebrnik iz Šahovske olimpijade na
Bledu 2002

45 EUR + DDV

*za več ur uporabe ŠD je cena po
dogovoru

100 EUR

Brezplačno: Vsak klub je upravičen do enega standardnega potrdila o članstvu v ŠZS. Vsak igralec je
upravičen do enega standardnega potrdila za namen pridobitve statusa športnika, štipendije in
podobno. Potrdila se pošiljajo preko e-pošte.
Vsa dodatna in nestandardna potrdila se lahko zaračunajo v znesku 10 € na potrdilo. Strošek opomina
se lahko zaračuna v znesku 5 €. Strošek popravka računa (zaradi napačno poslanik podatkov s strani
uporabnika) se lahko zaračuna v znesku 5 €. 40 € Izdelava standardne spletne strani za 1 tekmovanje z
gostovanjem na strežniku ŠZS in objavo razpisa na spletni strani.
Cenik je sprejel UO ŠZS na seji 17.9.2015, korigiral na sejah 13.1.2016, 22.3.2016, 13.10.2016,
12.1.2017, 20.12.2017 in 10.12.2018.

