ZAPISNIK

2. redne seje Komisije za registracijo, kategorizacije in statutarno pravna vprašanja Šahovske zveze
Slovenije ( v nadaljevanju Zapisnik), ki je bila v četrtek, 3.10.2019 od 17 h do 18.30 na Šahovski zvezi
Slovenije, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana

Prisotni:
Člani komisije: Boris Perkovič, Simona Novak, Samo Rožič
Ostali: Mirko Bandelj k 2. točki dnevnega reda, Nina Rob

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika pretekle seje
2. Obravnava primera: Zahtevek za odškodnino v primeru prestopa ŠD Gornja Radgona v ŠD
Radenska Pomgrad
3. Obravnava dopolnjenega predloga g. Tratarja
4. Razno

K 1. točki

Predsednica je prebrala Zapisnik 1 . redne seje Komisije. Zapisnik je bil soglasno sprejet.

K 2. točki

Predsednica je povzela vsebino Zahtevka za odškodnino v primeru prestopa igralca iz ŠD Gornja
Radgona v ŠD Radenska Pomgrad. Oba šahovska društva do dneva te seje nista našli rešitve glede
odškodnine. K točki 2. je bil povabljen tudi član UO g. Mirko Bandelj, ki je predstavil dosedanje
aktivnosti v zvezi z obravnavanim Zahtevkom in predstavil tudi mnenje Ministrstva za izobraževanje,
znanosti in športa o 34. členu Zakona o športu (glej prilogo k Zapisniku). Člani Komisije smo bili tudi
seznanjeni, da je prenehal veljati Pravilnik o odškodninah Šahovske zveze Slovenije. Po razpravi smo
bili člani Komisije soglasni, da odškodnina, kakršno zahteva Šahovsko društvo Gornja Radgona, ni
primerna. Glede na navedena dejstva lahko Šahovsko društvo Gornja Radgona napotimo na tožbo na
pristojno sodišče, v kolikor menijo, da jim odškodnina za igralca pripada.

K 3. točki

Gospodu Tratarju se zahvaljujemo za predlog, ki ga je dodatno obrazložil. Do naslednje redne seje
Komisije bosta Samo Rožič in Mirko Bandelj pregledala določbe statuta in pripravila predlog
sprememb do naslednje seje, ki jih bomo potem poslali kot predlog v obravnavo Upravnemu odboru
Šahovske zveze Slovenije. Vsi člani smo se o tem strinjali.

K 4. točki
Določili smo datum naslednje 3. redne seje Komisije, ki bo v četrtek , 5.12.2019 ob 17h.
Seja je bila zaključena ob 18.30.

Zapisala Simona Novak.

