
   

 

 

 

 

          ZAPISNIK 

47. rednega občnega zbora Šahovske zveze Slovenije 

z dne 23. april 2022 

Šahovski dom, Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



K 1. točki 

Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora  

Predsednik ŠZS je uvodoma pozdravil prisotne. Na glasovanje je bil podan predlog organov zbora. 

47.1. sklep: Občni zbor je imenoval organe zbora v naslednji sestavi: 

■ Delovno predsedstvo: Mirko Bandelj (ŠD Lendava) predsednik, Sašo Jančigaj (ŠK Višnja-

Gora), Jožef Brežan (ŠD Železničar) 

■ Verifikacijska komisija: Ana Srebrnič (ŠK En Passant) predsednica, Franc Virtič (ŠK Branik 

Maribor), Marko Coklin (ŠD Pomgrad),  

■ Zapisnikar: Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 

■ Overitelja zapisnika: Lan Timotej Turek (ŠD Domžale), Martin Povše (ŠK Milan Majcen 

Sevnica) 

[Vsi ZA] 

 

Verifikacijska komisija je podala poročilo. Ob 10.15 je bilo uri prisotnih 38 delegatov, tako da po 18. 

členu statuta ŠZS Občni zbor lahko sprejemal odločitve z večino glasov prisotnih delegatov. 

 

 

K 2. točki 

Sprejem dnevnega reda 

Predlagan je bil naslednji  D N E V N I   R E D: 

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 

 

47.2. sklep: Občni zbor je sprejel predlagan dnevni red.  

[Vsi ZA] 



K 3. točki 

Poročilo o delu ŠZS in delovnih teles 

Predsednik dr. Milan Brglez je podal poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske 

zveze Slovenije v letu 2021. 

 

»Prav je, da poročilo o delu v letu 2021 pričnem z najpomembnejšim šahovskim dogodkom v letu 2021, 
to je bila organizacija in uspešna izvedba Evropskega ekipnega šahovskega prvenstva, ki je za blejsko 
olimpijado največja mednarodna prireditev v šahu pri nas. V okviru tega sta bili na obisku v Sloveniji 
tako delegacija FIDE kot ECU. Verjamem, da se bo vložek v obe Evropski prvenstvi (ekipno in 
posamično), obrestoval že v bližnji prihodnosti. A veliko je bilo storjenega tudi drugih področjih. In to 
kljub epidemiji, ki je otežila izvajanje naših aktivnosti.  

Preden se dotaknem glavnih področij delovanja ŠZS v letu 2021, želim nekaj besed nameniti stvarem, 
ki si jih ne želimo. Poleg številnih izzivov smo bili v lanskem letu žal izpostavljeni tudi raznim 
diskreditacijam in pritiskom, ki si jih šah ne zasluži. Precejšnje angažiranje je zahtevala priprava 
dokumentacije in ostalo delo zaradi štirih inšpekcijskih nadzorov, ki so bili opravljeni na ŠZS. 
Ugotovljeno je bilo, da Šahovska zveza uporablja sredstva v skladu z namenom in pravili. Z žalostjo 
ugotavljam, da so vsi ti dogodki posledica ravnanja posameznikov, ki so iskali ozke osebne interese in 
prešli mejo sprejemljivega. Želim si, da bi v prihodnje vsi skupaj usmerili čas in energijo le v korist šaha.   

Šahovska zveza Slovenije je tudi lani delovala po predvidenem programu članstvo v Zvezi je štelo 78 
klubov. Na zadnjem Občnem zboru smo sprejeli dopolnitev Statuta in Disciplinskega pravilnika ŠZS. 
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. 

Leto 2021 je bilo podobno kot leto 2020 zelo zahtevno glede izvajanja šahovskih aktivnosti zaradi 
epidemije Covid-19. Kljub omejitvenim ukrepom smo uspeli izpeljati vsa državna prvenstva pri članih 
in v mlajših kategorijah v živo, šolska tekmovanja pa po spletu. 

Preko pisarne Zveze so se kljub omejitvam v celotni Evropi realizirali številni nastopi na 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 smo še posebej veseli treh 
medalj na EP v pospešenem in hitropoteznem šahu za mlade. 

Izvedli smo priprave 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 dva 
trenerja.  

Na Univerzi v Ljubljani se v sodelovanju s ŠZS izvaja kreditno ovrednoten predmet ŠAH za študente. V 
šolskem letu 2020/21 je potekala izvedba na daljavo. 

Za trenersko delo z mladimi v klubih potrebujemo licenciran strokovni kader. V sodelovanju z 
Olimpijskim komitejem Slovenije smo organizirali 80-urni brezplačni tečaj usposabljanja za strokovne 
delavce, ki je zaradi omejitev potekal preko spleta.  

Sredi leta 2021 nam je uspelo pridobiti dve zaposlitvi v oddelku vrhunskih športnikov na Policiji, kar 
je bila pomembna dodatna podpora pri uresničevanju naših ciljev. 

Nadaljevali smo s krepitvijo pojavnosti 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.  



Šahovski delavci iz vse Slovenije so volontersko sodelovali v strokovnih komisijah pri ŠZS in pripomogli 
k uspešni izvedbi zastavljenih ciljev.  

Ob tej priložnosti bi se Vam, predstavnikom klubov, zahvalil za podporo in sodelovanje pri 
uresničevanju poslanstva ŠZS, tj. je skrb za celovit in vsestranski razvoj šaha v Sloveniji v smislu 
množičnosti in tudi vrhunskosti.« 

 

47.3. sklep: OZ je sprejel poročila o delu ŠZS in njenih delovnih teles.   

[Vsi ZA] 

 

 

K 4. točki 

Finančno poročilo 2021 

Delegati so se seznanili s finančnim poročilom. 

 

47.4. sklep: Občni zbor je sprejel finančno poročilo in zaključni račun za leto 2021.  

[Vsi ZA] 

 

K 5. točki 

Poročilo Nadzornega odbora 

Nadzorni odbor je podal naslednje poročilo, ki je bilo objavljeno v gradivu: 

»Na 44. seji Občnega zbora Šahovske zveze Slovenije dne 30. marca 2019 je bil imenovan Nadzorni 

odbor (v nadaljevanju NO) v sestavi Jana Krivec, Silva Razlag in Slavko Vizovišek. 

Od 46. Občnega zbora zveze dne 12. junija 2021 se NO ni sestal vse do aprila 2022, saj so bili njegovi 

člani o dogajanjih na zvezi sproti obveščeni preko zapisnikov upravnega odbora, predsednica NO pa se 

je večino sej UO tudi udeležila. Dodatno pa so bile na spletu sproti objavljene vse informacije, povezane 

s štirimi inšpekcijskimi nadzori na zvezi.  

Prav zaradi omenjenih inšpekcijskih nadzorov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS 

ter Fundacije za šport NO ni čutil potrebe po dodatnem pregledu finančnega poslovanja, saj so nadzor 

nad namensko porabo sredstev opravili zgoraj omenjeni inšpekcijski organi.   

 
Ugotovitve NO ŠZS na 5. seji dne 11. aprila 2022: 
 

➢ redno delovanje ŠZS je bilo izredno obsežno, o čemer pričajo zapisniki UO ŠZS in njegovih 

organov, ki so bili sproti objavljeni na spletni strani zveze, dodatno pa to izkazuje poročilo UO, 

pripravljeno za 47. sejo Občnega zbora 



➢ še vedno niso posodobljeni Poslovnik o delu UO ŠZS, Poslovnik o delu občnega zbora in 

Pravilnik o priznanjih; to ugotovitev NO naslavlja na UO ŠZS, ki naj preko Statutarno pravne 

komisije zagotovi čim prejšnjo realizacijo  

➢ pri seznanitvi z inšpekcijskimi zapisniki je ugotovljeno, da je strokovna služba ŠZS za pripravo 

gradiva in sodelovanje ob štirih inšpekcijskih pregledih porabila ogromno časa, zadoščenje pa 

je v končnih pozitivnih poročilih o namenski porabi finančnih sredstev   

➢ izvedba Evropskega ekipnega prvenstva v termah Čatež je bila s strani UO ocenjena kot izredno 

uspešna, s čemer se strinjajo tudi člani NO   

➢ pri pregledu bilance stanja in finančnega poročila NO ugotavlja, da so se v letu 2021 močno 

povišala sredstva sponzorjev, kar gre na račun EP; poročilo izkazuje tudi pozitivno stanje 

➢ dodatne potrebne obrazložitve finančnega poslovanja za leto 2021 bo po potrebi na občnem 

zboru podala generalna sekretarka ŠZS (42. člen Statuta opredeljuje njene obveznosti, 

povezane z vodenjem finančno materialnega poslovanja)    

➢ pri svojem delovanju je NO imel vso podporo strokovne službe zveze.  

 

Glede na zgornje ugotovitve se občnemu zboru predlaga, da sprejme predložene dokumente.« 

 

47.5. sklep: Občni zbor je sprejel poročilo NO za leto 2021.  

[Vsi ZA] 

 

 

K 6. točki 

Finančni načrt za leto 2022 

V finančnem načrtu je predvidena izvedba vseh programov, ki so bili izvedeni v preteklih letih. Poleg 

tega je zajet program organizacije Evropskega posamičnega prvenstva 2022.  

47.6. sklep: Finančni načrt za leto 2022 je bil sprejet. 

[Vsi ZA] 

 

 

K 7. točki 

Spremembe in dopolnitve aktov ŠZS 

7.1 Poslovnik o delu Občnega zbora 

Pripravljen je bil Poslovnik o delu Občnega zbora, usklajen s Statutom ŠZS. 

[Poslovnik o delu OZ] 

47.7.1 sklep: Občni zbor je sprejel dopolnitve Poslovnika o delu Občnega zbora. 

[Vsi ZA] 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/POSLOVNIK_O_DELU_OB%C4%8CNEGA_ZBORA_RA4rOZB.pdf


 

7.2 Volilni pravilnik ŠZS 
 

Zaradi lažje izvedbe volilnega občnega zbora, ki je na sporedu prihodnje leto je bil pripravljen volilni 

pravilnik, ki predvideva volilni postopek z dodatnimi kandidaturami. 

 

[Volilni pravilnik ŠZS] 

 

46.7.2 sklep: Občni zbor je sprejel Volilni pravilnik.  

[Vsi ZA] 

 

 

K 8. točki 

Pobude in predlogi 

Matjaž Lovišček (ŠK Nova Gorica) je napovedal, da bodo septembra organizirali HIT Open. Na ŠZS se je 

obrnil na ŠZS s predlogom, da ga ta podpre (z izposojo šahovske opreme in/ali finančno podporo) pri 

izvedbi HIT Opna, ki bo jeseni v Novi Gorici. 

Franc Poglajen (ŠK Komenda) je opomnil, da dvojniki v registru ŠZS še vedno niso odpravljeni, da 

oddajanje poročil ekipnih prvenstev obdelanih s programom Švicar preko portala ŠZS ne deluje. 

Uroš Bavec (ŠK Loška dolina) je opozoril, da je na UO ŠZS naslovil dopis v katerem predlagajo, da se 

njihovega člana Borisa Kutina povabi na sejo Upravnega odbora.  

 

47.8 sklep: Pobude bo obravnaval UO ŠZS. 

[Vsi ZA] 

 

 

K 9. točki 

Podelitev priznanj ŠZS in FIDE 

47.9 sklep: Občni zbor je potrdil predloge naslednjih priznanj: 

9.1. PRIZNANJA FIDE 

 

• Maj Zirkelbach – Naslov FIDE mojstra – FIDE Master 

• Barbara Skuhala – Naslov FIDE mojstrice – woman FIDE Master  

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/VOLILNI_PRAVILNIK_%C5%A0ZS_BafhpvK.pdf


9.2. PRIZNANJA ŠZS 

 

Srebrna plaketa:  

- Anton Praznik, za izjemen prispevek pri vzgoji mladih šahistov in na področju šahovske 
publicistike 

 

Bronasta plaketa:  

- Aleksander Jerič, za dolgoletni prispevek pri razvoju šaha v ŠK Borovnica;  
- Ive Stanič (posthumno) za izjemen prispevek pri vzgoji mladih šahistov v ŠD Kočevje   

 

Pisno priznanje: 

- Niko Praznik, za prispevek na področju šahovske publicistike in šolskega šaha 
- Vincenc Kobe, za dolgoletni prispevek pri razvoju šaha na lokalni ravni  
- Marjan Drobne, za prispevek na področju šahovskega sojenja in organizacije vrste 

mednarodnih in domačih tekmovanj  
- Matjaž Mazzini, za pobude in organizacijo vsakoletnih turnirjev ciklusov »Pokala Poljanske 

doline« za posameznike in ekipe ter promocijske aktivnosti 
- Jože Skok, za prispevek k medijski popularizaciji šaha na lokalni ravni.  

 

Pohvala: 

- Reprezentanca v dopisnem šahu, za osvojitev srebrne medalje na 10. evropskem prvenstvu: 
Danilo Korže, Aleš Borštnik (kapetan), Anton Čopar, Darko Babič, Milan Horvat, Marko Coklin, 
Niko Praznik in Klemen Sorčnik 

- Nina Rob, za uspešno organizacijo dveh Evropskih članskih prvenstev. 
 

[Vsi ZA] 

 

 

K 10. točki 

Zaključek občnega zbora 

Predsedujoči se je zahvalil prisotnim in zaključil občni zbor.  

Seja je bila zaključena ob 11.55. 

  



 

  

 Predsednik delovnega predsedstva:  

                                                                                                           Mirko Bandelj 

 

 _____________________________  

 

 

Zapisnikar:  

Nina Rob 

 

 ______________________________  

 

 

Overitelja zapisnika:  

Lan Timotej Turek 

 

______________________________  

 

 

Martin Povše 

 

 ______________________________ 

 

 
 
 
 
 


