
 

 

Ljubljana, 31. 5. 2021 

 

ZADEVA: Pojasnilo na protest ŽŠK Maribor 

 

ŠZS zavrača navedbe v dopisu g. Georga Mohra o pridobivanju sredstev na račun udeležencev 

mladinskega DP. Avtor prispevka primerja cene v pravilniku ŠZS s terminom prvenstva v februarju, ko 

so cene nižje, in novim terminom konec junija, ko so te zaradi turistične sezone in sprostitve ukrepov 

bistveno višje. Iz tega zato izpelje povsem napačne in zavajajoče zaključke. Trditev, da si ŠZS 

zaračunava 9 € provizije za penzion, je v tej luči povsem neresnična in zlonamerna. Da je temu bila 

namenjena, kaže že Mohrov zapis, da odgovora ne pričakuje in ga dejstva očitno ne zanimajo. 

V trenutku, ko je Vlada RS sprostila ukrepe, je ŠZS v želji izvedbe državnega mladinskega prvenstva 

pričela z iskanjem novega ustreznega termina in lokacije. Prizadevala si je za zagotovitev najnižjih 

možnih cen in v ta namen kontaktirala kar 6 potencialnih ponudnikov, ki premorejo dovolj kapacitet za 

izvedbo tekmovanja kot je mladinsko DP. 

Večina ponudnikov ima v novem terminu kapacitete že zasedene ali pa jim je bila cena po pravilniku 

ŠZS prenizka (najvišja cena za poln penzion znaša 45 € za mlade do 16 let in se nanaša na zimsko 

sezono). Kljub temu je ŠZS uspela dobiti dve relativno ugodni ponudbi, ki sta sicer nekoliko višji od 

zastavljenih cen v pravilniku ŠZS. Tekmovalna komisija se je seznanila z okoliščinami in sprejela 

odločitev, da se prvenstvo izvede v junijskem terminu po nekoliko višjih cenah. Za lokacijo so bile 

izbrane Terme Čatež s cenami, ki so objavljene v razpisu. V nasprotnem primeru izvedba mladinskega 

DP v tem letu zelo verjetno ne bi bila možna. 

 

Šahovska zveza Slovenije 

  



PROTEST 

 

Konec lanskega (2020) leta je pisarna Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) objavila razpis, v 

katerem je pozvala klube, naj se prijavijo za organizacijo državnih šahovskih prvenstev v letu 

2021. Med drugimi so iskali tudi organizatorja Mladinskega državnega prvenstva v kategorijah 

otrok od 8 do 18 let, ki ga izmenično organizirajo klubi iz vzhodne in zahodne regije (na temelju 

razdelitve ŠZS). Pravilnik za izbiro organizatorjev je precej strog, kar velja predvsem za cene 

hotelov, ki morajo biti prilagojene tekmovanjem mladim, ob ustrezni kakovosti namestitve in 

zagotovitvi ustreznega igralnega prostora (kar ni preprosto, saj vsako leto nastopi med 200 in 

300 udeležencev). 

 

Na razpis za organizatorja zgoraj omenjenega mladinskega prvenstva se je prijavil EDINO klub 

Železničarski šahovski klub Maribor Poligram (ŽŠK), ki je zagotovil tudi vse zgoraj opisane 

pogoje. Lokacija že večkrat preverjena – Radenci so slovenske šahiste in šahistke gostili že 

večkrat, na domačih in mednarodnih tekmovanjih, tako namestitve v hotelih s 4****, kakor 

tudi turnirska dvorana (športna dvorana v neposredni bližini hotela) več kot izpolnjujeta vse 

zahtevane standarde. Bili smo precej presenečeni, ko smo v klubu dobili odgovor, da NISMO 

izbrani, pač pa da bo prvenstvo organizirala kar ŠZS sama, v Podčetrtku. Sila nenavadna 

odločitev: nekdo razpiše natečaj za prireditelja, počaka, da pridejo prijave, jih pregleda, nato pa 

sam spiše enako ali boljšo ponudbo (to niti ni pomembno, ponudbe ŠZS tako ali tako nismo 

nikdar videli)? Zakaj potem sploh razpis, če so želeli organizirati sami? Da preverijo, če kdo 

lahko zagotovi pogojem – v nasprotnem primeru bi sami lahko cene (in druge pogoje) mirne 

vesti dvignili v svojo korist? 

 

Za organizacijo prvenstva sta bila ponujena dva datuma, žal je oba povozila kriza okrog 

pandemije. Zato so se pri ŠZS odločili, da prvenstvo izpeljejo v tretjem, nadomestnem terminu, 

konec junija. A glej ga zlomka – tokrat ni bilo razpisa, niti niso nikogar več vpraševali, ali bi 

prvenstvo takrat organiziral pod s pravilnikom zahtevanimi pogoji. Znova so izbrali kar SEBE 

in tokrat brez vsakega sramu tudi dvignili cene za prb. 20%, češ da zahtevanih cen ne morejo 

zagotoviti. 

Pa si poglejmo vse skupaj v praksi. Primer namestitve s polnim penzionom v 2 posteljni sobi v 

hotelu z najmanj 3***: 

Pravilnik (max. cena v 4****)   Ponudba ŽŠK 4****   Ponudba ŠZS 3 in 4**** 

45 evro       45 evro   54 evro 

 

ŠZS, ki bi ji prva skrb morali biti starši, klubi in zagotovitev čim boljših pogojev zanje, si je ob 

vsakem penzionu otrok očitno odrezala provizijo v višini 9-ih evrov! Otroci bodo tam 

nameščeni povprečno sedem dni in če bo takih zgolj 200, je to 1.400 penzionov, kar pomnoženo 

z devetimi evri prinese 12.600 evro! Ko prištejemo še prijavnine za nastop in odštejemo nekaj 

stroškov za organizacijo, hitro pridemo do računice: ŠZS namerava na junijskem prvenstvu na 

račun otrok, njihovih staršev in klubov zaslužiti dobrih deset tisočakov! 

 



Dogajanje je očitno povezano z zadnjimi ugotovitvami inšpektorjev, ki so pri delovanju ŠZS 

zaznali večje nepravilnosti pri porabi javnih sredstev. Ker se je tista pipica očitno zaprla, je 

treba najti nove vire financiranja. Žal znova na račun mladih, njihovih staršev in klubov. 

Naš klub, ŽŠK Maribor Poligram na prvenstvo vsako leto pošlje okrog 20 otrok. Računica je 

preprosta: 20 otrok, pomnoženo s sedmimi penzioni, pomnoženo z devetimi evri = 1.260 evro 

zgolj na račun našega kluba! Da časa, energije in vsega drugega, ki ga je od nas terjala prijava 

na razpis, niti ne omenjamo. 

Ker odgovora ŠZS na to temo niti ne pričakujemo – odgovornost za podobne odločitve pa tam 

tako ali tako valijo od enega na drugega, se nam zdi prav, da se pismo javno objavi. Da bodo 

vsi starši, otroci in klubi mladih šahistov videli, kako njihova Šahovska zveza v resnici skrbi za 

svoje nadobudneže. 

 

 

V Mariboru, 27.5. 2021     za ŽŠK Maribor 

    

Georg Mohr, šahovski velemojster, član Upravnega odbora 

kluba in kandidat za predsednika za obdobje 2021 - 2025 

 

 


