Zapisnik
1. redne seje Strokovnega sveta Šahovske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 7. maja
2019 ob 17.00 na sedežu zveze, Bravničarjeva 13, Ljubljana.
Prisotni člani sveta: Matej Šebenik, Aljoša Grosar, Matjaž Mikac
Odsotni člani sveta: Adrian Mihalčišin
Prisotni ostali vabljeni: Darja Kapš, podpredsednica ŠZS, Jure Škoberne, član UO ŠZS,
Nina Rob, sekretarka ŠZS
Odsotni ostali vabljeni: dr. Milan Brglez, predsednik ŠZS
Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta (v nadaljevanju svet) Matjaž Mikac.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 9. redne seje z dne 30.11.2018 in realizacije sklepov
Izvajanje programov usposabljanja strokovnih delavcev v šahu
Prioritete mladinskega šaha in nastopi na mednarodnih tekmovanjih v letu 2019
Vrhunski šah in nastopi državne reprezentance
Razno
a) Informacija o aktivnostih sveta v obdobju december 2018 – april 2019
b) Naziv Šahovski mentor
c) Šahist in šahistka leta – nagrade
d) Razvoj kadrov v športu – zaposlitev trenerja

Ad1)
Predsednik sveta je dal informacijo glede uresničevanja sklepov 9. seje sveta. Sklepi so bili
realizirani, predlogi so bili posredovani UO.
Sklep: Zapisnik 9. seje Strokovnega sveta ŠZS z dne 30.11.2018 je bil potrjen
korespodenčno.
Ad2)
Prisotni so se seznanili s pogoji za izvajanje novih programov usposabljanja za strokovne
delavce v šahu na osnovi Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (2018) in
dodatnih informacij s strani OKS. Usposabljanje na 1. stopnji bo v letu 2019 financirano
preko OKS. Vključili se bodo lahko le zaposleni (MIZŠ je določilo zaposlene kot ciljno
skupino). Določiti je potrebno modul za dokvalifikacijo za tiste strokovne delavce, ki so imeli
naziv 1. stopnje po starem programu in izpolnjujejo šahovske pogoje za vključitev v program.
(Pogoji so enaki, kot so bili za pridobitev naziva šahovski inštruktor). Pričetek usposabljanja
je možen v juniju.
Sklep: Vodja programov usposabljanja Aljoša Grosar pripravi modul za dokvalifikacijo
(iz 1. stopnje po starem programu v 1. stopnjo po novem programu) do naslednje seje
UO.
Sklep: Vodja programov usposabljanja v sodelovanju s predsednikom sveta in
sekretarko ŠZS pripravi termine, predavatelje in postopke za priznavanje že

pridobljenih kompetenc ter druge informacije za prijavo na OKS in izvajanje
usposabljanja na 1. stopnji v letu 2019. Strokovni svet priporoča, da se kandidati, ki
želijo v najkrajšem roku pridobiti naziv, udeležijo usposabljanja iz obveznih vsebin na
Fakulteti za šport.
Ad3)
Na seji je bilo izpostavljeno, da ŠZS daje velik pomen razvoju kakovostnega mladinskega
šaha. Pomembno je okrepiti regijske šahovske šole in individualno trenersko pomoč
najboljšim. Podanih je bilo več predlogov glede priprav in nastopov na mednarodnih
tekmovanjih:
- Sklenitev pogodbe za individualno trenersko delo z mladinskim selektorjem Matejem
Šebenikom v višini 200 ur.
- Dodatno sofinanciranje v višini 500 EUR za najuspešnejšo mladinko do 18 let Zalo
Urh za nastop na EP do 18 let in individualne ure v okviru pogodbe s trenerjem. Za
najboljšega mladinca v kategoriji do 18 let Jana Šublja je UO že odobril dodatno
financiranje v projektu velemojster.
- Zaradi večjega števila naših predstavnikov na EP u8-18 v Bratislavi 2019 se predlaga
dodatnega trenerja.
- Povrnitev stroškov prijavnine za vse udeležence EP/SP 2019 v standardnem šahu, ki
se uvrstijo v 1/3 udeležencev (gre za kriterij, ki se uporablja pri pripravi seznamov
perspektivnih in za sofinanciranje).
- Financiranje nastopa ekipe do 12 let in trenerja na EP v Pardubicah 2019. Namen je
dodatno vzpodbujanje mlajših kategorij.
Sklep: Predloge za dodatno podporo pripravam in nastopom na mednarodnih
tekmovanjih v letu 2019 pripravi predsednik sveta. Dopolnjen predlog programa
mladinskega šaha za UO pripravi sekretarka ŠZS.
Sklep: Strokovni svet predlaga okrepitev delovanja šahovskih šol v regijskih
središčih. Konkretne predloge za UO pripravi predsednik sveta v sodelovanju z
mladinskim selektorjem in Darjo Kapš, podpredsednico ŠZS.
Ad4)
Predsednik sveta je predstavil glavne aktivnosti in ukrepe za podporo vrhunskemu šahu in
reprezentanci v zadnjih dveh letih: sprejet je bil Pravilnik o reprezentanci, dodatno
sofinanciranje za najboljša šahista in šahistko, financiranje posamičnega EP, pogovori na
MIZŠ in OKS, usmeritev in podpora najboljšim mlajšim šahistom in šahistkam za nastop na
ekipnem EP 2021, pogovori o prestopu Roberta Markuša na slovensko rating listo... Povzetki
razprav: Darja Kapš meni, da je lahko za model članskega vrhunskega šaha zgled Hrvaška,
na Mitropa pokalu lahko izmenjamo informacije tudi z drugimi državami. Jure Škoberne je
razložil, da se najboljši postopno umikajo iz vrhunskega šaha, ker v tem ne vidijo
perspektive. Manjka motivacije, vrhunski šah zahteva profesionalizem, ki se praviloma
finančno ne izide. Glede priprav reprezentantov na tekmovanje je Matej Šebenik predlagal
financiranje uporabe analiznih motorjev preko Chess base. Matjaž Mikac meni, da je zelo
pomembno doseči prilagoditev pogojev za financiranje trenerja v Nacionalni panožni šoli s
strani države. Razprava je potekala tudi glede udeležbe nekaterih najboljših na članskem DP
in kako dati tekmovanju večji pomen. Strokovni svet je o tem že večkrat razpravljal. Različna
mnenja so bila glede sistema tekmovanja: Bergerjev sistem, pokalni sistem ali švicarski
sistem (odprt ali zaprt s kvalifikacijami). Odprt turnir z udeležbo šahistov iz tujine ni primeren

sistem za izvedbo DP. Nina Rob je spomnila na koriščenje javnih sredstev za programe
članskih reprezentanc in mladinskega šaha. Upravičeni stroški so: plače in druga povračila
stroškov dela (do višine 20% odobrenih sredstev), stroški neposredno vezani na priprave in
nastope (prevozi, gorivo, nastanitve, dnevnice, prehrana, stroški fizioterapije, zdravniške
storitve, prijavnine, stroški meritev ipd.) Stroški državnih prvenstev, stroški vezani na
organizacijo tekmovanj in nagrade športnikom niso upravičen strošek.
Sklep: Strokovni svet predlaga višji nagradni sklad in kritje stroškov namestitve za
najboljše na članskem DP s ciljem dviga kvalitete tekmovanja in nastopa najboljših
(podoben predlog je bil podan že leta 2017). Za zaprt sistema tekmovanja se kvalifikacije
izvedejo v okviru mednarodnih odprtih turnirjev.
Sklep: Strokovni svet predlaga, da se prioritetno poskuša dogovoriti z institucijami na
ravni države (MIZŠ, OKS) za izboljšanje pogojev za razvoj šaha.
Ad5)
a) Prisotni so se seznanili s posameznimi aktivnostmi sveta v sodelovanju s sekretarko
ŠZS v obdobju december 2018 – april 2019. Na UO je bilo podano več predlogov: za
šahistko in šahista leta v članski in mladinski kategoriji, programi usposabljanja
strokovnih delavcev v šahu za 1. in 2. stopnjo, pravilnik o reprezentanci in dopolnitev
pravilnika o imenovanju in delu selektorjev, seznam perspektivnih... S starši sta bila
opravljena 2 sestanka. Sodelovanje je potekalo tudi z OKS in na nekaterih drugih
področjih: kategorizacija, izvedba Mitropa pokala, klubi, Šahovska misel, tekmovalni
sistem itd.
b) Enotna podpora je bila dana predlogu, da ŠZS sama podeljuje naziv Šahovski mentor
šahovskim pedagogom. Pogoje oz. kriterije pripravi predsednik sveta v sodelovanju z
Aljošo Grosarjem.
c) Darja Kapš je izpostavila nagrade za šahista in šahistko leta. Zavzela se je, da se
morebitna krivica v zvezi s tem poskuša popraviti.
d) Predsednik sveta je podal informacijo o možnosti zaposlitve novega trenerja v okviru
projekta Razvoj kadrov v športu v letu 2020.
Seja je bila zaključena ob 20.05.

Zapisal: Matjaž Mikac, predsednik Strokovnega sveta

