
 

 

1 24. junij 2022 

Ljubljana, 24. 06. 2022 

ki je potekala v petek, 24. 06. 2022 s pričetkom ob 15.00 

 

Prisotni: dr. Milan Brglez, Milan Kneževič, dr. Boris Žitnik, Marko Coklin, Adrijan Rožič, Darja 

Kapš, Gojko Musič 

Upravičeno odsotni: Mirko Bandelj, Dušan Mes, Borut Simonič, Božo Štucl 

Ostali prisotni: Silva Razlag, Jože Zorko, Matjaž Mikac, Nina Rob 

 

Dnevni  red: 

 

1. Seznanitev z zapisnikom zadnje seje in informacija z občnega zbora 

2. Poročilo o nastopih na mednarodnih tekmovanjih 

3. Organizacija mednarodnih tekmovanj 

4. Dopolnitev programa mladinskih in članskih reprezentanc 2022  

5. Mednarodne aktivnosti  

6. Razno  

6.1. Predlog ŠK Loška dolina 

6.2. Dopolnitev tekmovalnega programa 

6.3. Povračilo potnih stroškov 

6.4. Kritje stroškov na DP 

 

 
 Vabljeni:  
 
- Člani Upravnega odbora  

- Častni predsednik Milan Kneževič  

- Predsednik Strokovnega sveta 
- Predsednica Nadzornega odbora 
- Predsednik Tekmovalne komisije 
 

Dr. Milan Brglez, predsednik ŠZS 

  

Zapisnik 17. redne seje Upravnega odbora ŠZS 
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K 1. točki 

Seznanitev z zapisniki zadnjih sej UO in OZ 
 

1.1. Seznanitev z zapisnikom 16. redne seje UO 

UO se seznani z realizacijo sklepov iz 16. redne seje z dne 12. 4. 2022. 

Zaradi odstopa člana UO Jureta Škoberneta je UO na zadnji seji sprejel sklep, da se pripravi 

predlog možnosti kooptiranja člana UO, zadolženega za vrhunski šah. Bil je opravljen pogovor z 

Luko Leničem, ki se je strinjal, da bo sodeloval v UO. 

17R.1.1. sklep: V Upravni odbor se kooptira Luko Leniča kot člana zadolženega za področje 

vrhunskega šaha. 

Tekmovalna komisija je proučila predlog glede možnosti popolnjevanja lig z namenom blaženja 

sankcij za klube, ki ne izpolnilo obveze nastopa žensk in/ali mladincev. Ocenjuje, da v 

obstoječem sistemu ni možna tovrstna sprememba, saj je zadeva kompleksna in za seboj ruši 

postavitve v nižjih ligah. 

[Zapisnik 16. redne seje UO] 

 

1.2. Informacija iz 47. seje občnega zbora 

Občni zbor je potekal 23. aprila v Ljubljani, prisotnih je bilo 38 delegatov od skupno 76. Sprejet 

je bil volilni pravilnik ŠZS in dopolnjen poslovnik o občnem zboru. Vsi sklepi so bili sprejeti 

soglasno. Dane so bile naslednje pobude: 

 

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

ŠZS se je obrnil s predlogom, da ga ta podpre (z izposojo šahovske opreme in/ali finančno 

podporo) pri izvedbi HIT Opna, ki bo jeseni v Novi Gorici. 

 

17R.1.2.1. sklep: UO poziva vse klube, da se s prošnjami za podporo obrnejo na UO na podlagi 

dopisa. 

 

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

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

deluje. 

 

17R.1.2.2. sklep: UO poziva skrbnika portala ŠZS, da uredi register ŠZS skladno z zgornjim 

predlogom v naslednjih 2 mesecih.  

 

[Zapisnik 47. občnega zbora] 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_16._redne_seje_UO_12.4.2022.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Zapisnik_47._OZ_neyPdki.pdf
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[Poslovnik o delu OZ] 

[Volilni pravilnik ŠZS] 

 

K 2. točki 

Poročilo o nastopih na mednarodnih tekmovanjih 

 
UO se je seznanil s poročilom o mednarodnih nastopih naših igralk in igralcev v obdobju od 

aprila do junija 2022. Med dosežki izstopa 2. mesto deklet na Mitropa pokalu in 3 medalje ter 

drugi visoki dosežki na SP za mlade v pospešenem in hitropoteznem šahu. Naša najboljša mlada 

šahista Jan Šubelj in Zala Urh sta visoko uvrščena na svetovni lestvici FIDE v standardnem šahu. 

Zala Urh je med mladinkami (U20) na 18. mestu, Jan Šubelj pa deli 23. – 24. mesto med 

mladinci (U18). 

17R.2. sklep: UO čestita za dosežene vrhunske rezultate. UO ugotavlja, da Slovenija konstantno 

dosega izredne uspehe v mednarodnem merilu, še posebej med ženskami in mladimi, kar je 

odraz angažiranja in dobrega strokovnega dela. 

 

K 3. točki 

Organizacija mednarodnih tekmovanj 

 
3.1. Evropski prvenstvi 2021 in 2022 

Po zaključenih Evropskih prvenstvih (ekipno 2021 in posamično 2022) smo lahko zadovoljni, saj 

se je kljub težkim okoliščinam (covid, vojna) in že sicer visokim stroškom organizacije ter 

nagradnega sklada finančno izšlo, saj odhodki niso bili višji od prihodkov. 

3.2. Organizacija veteranskega EP 2024 in možnost organizacije EP v pospešenem in 

hitropoteznem šahu 2023 

Za organizacijo EP 2024 je poleg Slovenije (Terme Čatež) kandidirala tudi Italija. V dodatnih 

pogovorih smo z Italijansko šahovsko zvezo sklenili dogovor, da odstopijo od organizacije v letu 

2024 in prevzame organizacijo v 2025.  

Odprt je razpis za organizacijo EP v pospešenem in hitropoteznem šahu za člane 2023. 

Pripravljena je okvirna finančna konstrukcija za izvedbo v Ljubljani. (povezava z UEFO?) 

Potrebno bi se bilo dogovoriti s pristojnim Ministrstvom (za šport), Občino (Ljubljana) in 

sponzorji za podporo pri izvedbi. 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/POSLOVNIK_O_DELU_OB%C4%8CNEGA_ZBORA_RA4rOZB.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/VOLILNI_PRAVILNIK_%C5%A0ZS_BafhpvK.pdf
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17R.3.2. sklep: Do jeseni se opravijo pogovori s pristojnimi državnimi organi, občino in 

potencialnimi sponzorji glede organizacije  veteranskega EP 2024 in organizacije EP v 

pospešenem in hitropoteznem šahu 2023. 

 

3.3. Kadrovska pomoč  

Zaradi naraščajočega dela v zvezi FIDE ratingiranjem, zahtev OKS-a po zbiranju dodatnih 

podatkov za potrebe kategorizacije in registracije, več mednarodnih aktivnosti, nadgradnja in 

izboljšanje določenih projektov itd. je potrebna kadrovska okrepitev. Na EP se je še prav 

posebej izkazala Klara Vidmar, ki se je volontersko vključevala v delo tudi po prvenstvu.   

17R.3.3. sklep: Zaradi konstantno naraščajočega obsega dela na ŠZS se predlaga, da se za 

občasno pomoč določi strokovna sodelavka Klara Vidmar (okvirno 40 ur/mesec).  

 

K 4. točki 

Program mladinskih in članskih reprezentanc 
 

4.1 Finančna programa mladinskih in članskih reprezentanc 

Znana je višina sredstev za programe članskih in mladinskih reprezentanc s strani MIZŠ in FŠO. 

Na podlagi odobrenih sredstev sta pripravljena dopolnjena programa reprezentanc.  

 

Obstaja možnost delne povrnitve stroškov za vozovnice reprezentanc, za nastop na letošnji 

Olimpijadi, zato bo vložena prošnja na FIDE. 

[Dopolnjen program članskih reprezentanc 2022] 

[Dopolnjen program mladinskih reprezentanc 2022] 

 

17R.4.1. sklep: UO potrjuje dopolnjena programa članskih in mladinskih reprezentanc. 

            

4.2 Evropsko prvenstvo za članice 2022 

 
Avgusta bo v Pragi potekalo EP za članice. Skladno z razpisom lanskega DP financira ŠZS nastop 

za državno prvakinjo Zalo Urh. Podan je bil predlog, da se krije tudi stroške nastopa za našo 

najboljšo šahistko, Lauro Unuk. Omenjeno je bilo tudi, da je na slovensko listo prišla mlada 

igralka iz Ukrajine WIM Nadiia Shpanko, ki bo poleg državnega nastopila tudi na EP za članice. 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Program_%C4%8Dlanskih_reprezentanc_2022_dop_.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Program_mladinskega_%C5%A1aha_2022_dop_.pdf
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17R.4.2. sklep: UO potrjuje financiranje nastopa (pot, prijavnina, bivanje) na ženskem EP za 

članice za Lauro Unuk in Zalo Urh. Ostalim našim igralkam bo pokrita prijavnina organizatorju.  

 

4.3 Potrditev reprezentanc za olimpijado 

Šahovska olimpijada bo potekala od 25. julija do 8. avgusta v Indijskem Chenaju. Slovenija bo 

nastopila z ekipama v konkurenci članov in članic. 

17R.4.3. sklep: UO potrjuje končno sestavo reprezentanc za olimpijado. Na tekmovanje potuje 

ženski selektor Aljoša Grosar. 

 

Člani: Matej Šebenik, Jan Šubelj, Jure Borišek, Boris Markoja, Vid Dobrovoljc 

Članice: Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic, Monika Rozman 

 

4.4 Ekipno mladinsko EP, posamično EP za mlade v pospešenem in hitropoteznem šahu 

Selektor je določil reprezentance za nastop na ekipnih prvenstvih. 

 
17R.5.4.1 sklep: UO potrjuje reprezentance za nastop na ekipnem EP do 18 let (Solun, 11. – 19. 

7. 2022): 

Fantje:  

Slovenija 1: Jan Šubelj, Jan Marn, Matic Nareks, Matic Lavrenčič 

Slovenija 2: Nejc Herega, Rudi Olenik Čampa, Andraž Gregorič, Leon Škrbec, Jernej Kozlovič 

Dekleta:  

Slovenija 1: Pia Marie Ružič, Vesna Mihelič 

Slovenija 2: Pia Rožmanec, Taja Guid 

Trener: Matjaž Mikac 

 

V skladu s programom mladinskega šaha in seznama perspektivnih so bile določene prioritetne 

liste za posamična tekmovanja. Igralci z liste so bili  pozvani k prijavi za nastop. Glede na prijave 

se sprejme naslednji sklep: 

 

17R.5.4.2 sklep: UO potrjuje financiranje nastopa na posamičnem EP za mlade v pospešenem in 

hitropoteznem šahu (Solun, 19. - 23. 7. 2022) za naslednje tekmovalke in tekmovalce: Anja 

Beber, Vesna Mihelič, Taja Guid, Pia Rožmanec, Pia Marie Ružič, Jan Šubelj, Jan Marn, Matic 

Nareks, Rudi Olenik Čampa, Nejc Herega, Andraž Gregorič, Leon Škrbec, Jernej Kozlovič, Nik 

Javornik, Luka Vaupot. 

 
 

4.5 Poročilo vrhunski šah  
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Predstavljeno je bilo poročilo, ki je osredotočeno na vlogo in aktivnosti ŠZS pri razvoju 

vrhunskega šaha. Tekmovalna uspešnost ni odvisna le od tekmovalcev in strokovno-trenerskega 

dela, ampak tudi od organizacije, upravljanja in ustrezne finančne podpore. Aktivnosti ŠZS so se 

v zadnjem obdobju še okrepile preko organizacije obeh članskih EP, dodatni podpori nastopom 

na mednarodnih tekmovanjih, izboljšanju pogojev znotraj slovenskega športa, promociji... 

Visoki dosežki v mladinskih kategorijah in pri članicah potrjujejo, da je vzpostavljen učinkovit 

sistem po celotni tekmovalni piramidi, ki se še nadgrajuje. Manjkajo predvsem mlajši igralci, ki 

bi igrali na velemojstrskem nivoju, saj je to v veliki meri povezano z odločitvijo za šahovski 

profesionalizem.  

 

Podan je bil predlog, da se predvsem okrepi delo z najboljšimi ženskami.  

 

[Dokument Vrhunski šah v Sloveniji] 

 

17R.4.5. sklep: UO se je seznanil z dokumentom Vrhunski šah v Sloveniji. ŠZS vlaga veliko svojih  

aktivnosti in sredstev za zagotovitev pogojev za razvoj vrhunskega šaha. 

 

 

4.6 Nastop perspektivnih mladih na državnih prvenstvih 

 

UO se je seznanil, da na državnih prvenstvih nastopa vse manj mladih iz perspektivne liste. ŠZS 

jim redno krije stroške nastope na številnih uradnih mednarodnih tekmovanjih in jih podpira pri 

njihovem razvoju. Ocenjuje, da je za širši razvoj slovenskega šaha pomembno, da se mladi 

udeležujejo tudi državnih prvenstev.  

 

Podan je bil predlog, da se v pogodbo o financiranju mladih igralcev doda obveza nastopa na 

vsaj enem državnem prvenstvu v standardnem šahu (DP članov ali Mladinsko DP). 

 

17R.4.6. sklep: S prihodnjim letom se v pogodbo o financiranju nastopov in treningov mladih 

perspektivnih igralk in igralcev, doda obveza nastopa na vsaj enem državnem prvenstvu v 

standardnem šahu (DP članov ali Mladinsko DP). 

 

 

K 5. točki 

Mednarodne aktivnosti 
 

Letos je volilno leto tako na ECU kot na FIDE. Za ECU za predsednika kandidira aktualni 

predsednik Zurab Azmaiparshvili (Gruzija), skupščina bo 23. julija v Solunu.  

Lista: 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Vrhunski_%C5%A1ah_v_Sloveniji.pdf
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Predsednik: Zurab Azmaiparashvili (GEO)  
Prva podpredsednica: Dana Reizniece-Ozola (LAT)  
Podpredsednik: Gunnar Bjornsson (ISL)  
Podpredsednik: Malcolm Pein (ENG)  
Generalni sekretar: Theodoros Tsorbatzoglou (GRE)  
Blagajnik: Ion-Serban Dobronauteanu (ROM)  

3 od naslednjih kandidatov za podpredsednika bodo voljeni posamezno: 

• Sarkhan Gashimov (AZE)  
• Geert Bailleul (BEL)  
• Alojzije Jankovic. (CRO)  
• Javier Ochoa (ESP)  
• Jean Michel Rapaire (MNC)  
• Adrian Mikhalchishin (SLO)  
• Eva Repkova (SVK) 

Za predsedovanje FIDE se potegujejo 4 kandidati: 

-     Andrii Baryshpolets in namestnik Peter-Heine Nielsen; 

-     Inalbek Cheripov in namestnik Mr. Lewis Ncube; 

-     Arkady Dvorkovich in namestnik Mr. Anand Viswanathan; 

-     Bachar Kouatly in namestnik Ian Wilkinson. 

 

17R.5.1. sklep: Zaradi zadržanosti predsednika se za delegatinjo na skupščini ECU in FIDE 

imenuje Nino Rob. 

 

Patrick Van Hoolandt (Monaco) se je obrnil na ŠZS z željo, da ga nominiramo za FIDE 

podpredsednika. 

 

17R.5.2. sklep: Slovenija bo sprejela svoje odločitve glede volitev po predstavitvi kandidatov. 

 

Slovenijo je obiskal predsednik Komisije za izobraževanje pri Evropski šahovski zvezi, Jesper B. 

Hall. Na dvodnevnem obisku so bili izvedeni sestanki s predstavniki ŠZS, pristojno komisijo, 

nekaterimi šolami in klubi. Izveden je bil tudi seminar oz. predavanje za šahovske mentorje. 

Skupaj z g. Hallom smo ugotovili stanje in pripravili načrte za nadgradnjo šolskega šaha v 

Sloveniji. 

 

17R.5.3. sklep: UO se je seznanil s poročilom Jesperja Halla o stanju in možnosti razvoja 

šolskega šaha pri nas. 
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17R.5.4. sklep:  V prihodnjih mesecih se pripravi predlog strategije in realizacije dodatnega 

razvoja šolskega šaha pri nas. Ožjo delovno skupino za to področje oblikujeta generalna 

sekretarka in predsednik Strokovnega sveta.  

 

UO se je seznanil tudi z aktivnostmi ŠZS v novoustanovljeni zvezi Mitropa Chess Association 

(MCA). Skupaj z drugimi državami MCA ŠZS kandidira s projektom z nazivom Chess unites and 

promotes skills (Šah združuje in spodbuja spretnosti) v programu Erasmus+ pod okriljem 

Evropske agencije za izobraževanje in kulturo (Sredstva EU). Namen projekta je pridobiti 

sredstva za razvoj šaha v šolah.  

 

K 6. točki 

Razno 
 

6.1 Predlog ŠK Loška dolina 

ŠK Loška dolina se v dopisu sprašuje, kakšen namen imajo tekmovalne licence na ŠZS. Prav tako 

so zabeleženi dvomi in stališča Borisa Kutina, ki ocenjuje, da mu pripadajo razna vabila. 

17R.6.1. sklep: UO poziva predlagatelja, da pisno konkretizira predlog vsebine, za katero želi, da 

je obravnavana na seji. 

 

6.2 Dopolnitve tekmovalnega programa 
 

6.2.1 Termini Državne članske lige  

ŠK Ljubljana se je obrnil na ŠZS s predlogom, da termine Državne lige določa Tekmovalna 

komisija (TK) in ne Liga odbor. Skrbi jih, da bi že postavljene termine za letošnjo ligo klubi 

ponovno spremenili.  

Izpostavljeno je bilo, da je OZ leta 2020 sprejel sklep iz katerega izhaja, da je Tekmovalna 

komisija nadrejena Liga odborom, zato do spremembe ne more priti brez odobritve 

Tekmovalne komisije. 

Sklep OZ iz 2020: Iz 27. člena Statuta se črta Liga odbore kot stalne organe. Liga odbori se lahko 

naprej ohranijo kot pomožni organi Tekmovalne komisije, ki jih imenuje UO. 

 

6.2.2 Pobuda ŠK RIMEX Ilirska Bistrica 

ŠK RIMEX Ilirska Bistrica ocenjuje, da je obveza nastopa ženske ekipe za klube v 1. in državni ligi 

nesmiselna. Predlaga, da se jo ukine. 
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Gre za predlog sistemske narave, ki dolgoročno vpliva na razvoj šaha, zato je potrebna 

večstopenjska in temeljita obravnava vsebine. Ugotovitve iz 3. točke, glede uspehov žensk in 

mladincev, potrjuje pravilnost te sistemske usmeritve (sprejeta l. 1994 in velja od 1997 dalje). 

Posebna podpora mladinskemu in ženskemu šahu je eden od gradnikov razvoja in je v interesu 

članstva. Prav zaradi tega sistemskega ukrepa imamo na FIDE lestvici relativno veliko število 

igralk. ŠZS ocenjuje, da je ravno ženski šah tisti, kjer je Slovenija lahko konkurenčna na 

mednarodni ravni, to ji tudi uspeva. Zato bi bila opustitev obveze, ki vzpodbuja delo na 

področju ženskega šaha in sporočilo, ki bi ga s tem Zveza dala, kontraproduktivna in v nasprotju 

s cilji, ki jih zasleduje. 

17R.6.2.3. sklep: UO ocenjuje, da je obstoječi sistem, ki obvezuje boljše klube k delu z mladimi k 

skrbi za ženski šah, koristen za razvoj ter očitno daje rezultate - veliko število odličij na 

mednarodni ravni pri mladincih in mladinkah.  

 

6.3. Povračilo potnih stroškov 
 
Zaradi poskoka cen pogonskih goriv je bil podan predlog zvišanja tarife za povračilo potnih 
stroškov, ki trenutno znaša 0,22 EUR. Vlada RS je s 1. 7. 2022 zvišala neobdavčeni del povračila 
kilometrine iz 0,37 na 0,43 EUR. Predlaga se, da se povračilo potnih stroškov pa se poviša na 
0,28 EUR. 
 
17R.6.3. sklep: UO zvišuje povračilo potnih stroškov ŠZS iz 0,22 EUR na 0,28 EUR. 
 
 

6.4. Kritje stroškov na DP 
 
Članskega državnega prvenstva, ki bo od 3. do 10. julija v Radencih se bo letos udeležil tudi 
dolgoletni slovenski reprezentant ukrajinskega porekla GM Adrian Mihalčišin.  
 
17R.6.4. sklep: Zaradi izrednih razmer v Ukrajini se Adrianu Mihalčišinu krijejo stroški bivanja na 
Državnem članskem prvenstvu 2022. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17:00. 
 

Zapisala Nina Rob, 
generalna sekretarka ŠZS 


