Datum: 12.1.2020

Zapisnik
2. redne seje Strokovnega sveta Šahovske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 8.
januarja 2020 ob 16.00 na sedežu zveze, Bravničarjeva 13, Ljubljana.
Prisotni člani sveta: Matej Šebenik, Aljoša Grosar, Matjaž Mikac
Prisotni ostali vabljeni: Darja Kapš, podpredsednica ŠZS, Nina Rob, sekretarka ŠZS
Odsotni ostali vabljeni: Jure Škoberne, član UO ŠZS
Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta (v nadaljevanju svet) Matjaž Mikac.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. redne seje in 1. korespondenčne seje
2. Program in prioritete mladinskega šaha v letu 2020
3. Program in sofinanciranje članskih reprezentanc v letu 2020
4. Usposabljanje strokovnih delavcev v šahu
5. Razno
a) Informacija o aktivnostih sveta v obdobju maj – december 2019
b) Pritožba ŽŠK Maribor na sestavo reprezentance na mladinskem EP v Talinu

Ad1)
Predsednik sveta je podal informacijo glede stališč in sklepov 1. redne seje sveta in 1.
korespondenčne seje. Sklepi so bili realizirani, predlogi so bili posredovani UO. Podrobnosti
so v poročilu o aktivnostih sveta in uresničevanju stališč (Informacija o aktivnostih
Strokovnega sveta v obdobju maj – december 2019), ki se bodo predstavljena pod točko 5.a.
Glede sodelovanja s klubi in regijami so potekali sestanki v nekaterih regijskih središčih.
Ad2)
Obravnavan je bil program mladinskega šaha in seznam perspektivnih za leto 2020.
Omenjen je bil sklep UO ŠZS, da mladinski selektor in predsednik Strokovnega sveta
pripravita letno poročilo o mladinskem šahu v Sloveniji. Prisotni so se seznanili s predlogom
2-dnevnega predavanja Luke Leniča za najboljše mladince in mladinke, kjer bi se lahko
vključile tudi članice ženske reprezentance. V razpravi je bilo predstavljenih več stališč. V
letu 2019 se je nadaljevala uspešnost na mednarodni ravni. Problem nastane na prehodu iz
mladinske v člansko kategorijo. Vzpostaviti je treba pogoje, da mladi vztrajajo na tekmovalni
poti: možnost statusa na fakulteti, preložitev študija, možnosti zaposlovanja v državni upravi
itd. Odprla se je tudi tema realizacije dobrih ali dobljenih pozicij naših tekmovalk in
tekmovalcev, saj gre za pomemben dejavnik pri doseganju višjih tekmovalnih ciljev. V smeri
izboljšanja je bilo omenjeno: razigravanje tematskih pozicij in druge tehnike treniranja, igranje
partij proti kvalitetnim nasprotnikom ter ustrezna psihofizična pripravljenost.
Sklep: Mladinski selektor in predsednik Strokovnega sveta pripravita letno poročilo za
Upravni odbor o stanju mladinskega šaha v Sloveniji in predlogov za izboljšanje do
konca januarja.
Sklep: Potrdi se seznam perspektivnih mladincev in mladink za leto 2020. Predsednik
sveta pripravi skupaj z mladinskim selektorjem predloge sofinanciranja za
perspektivne za naslednjo sejo UO. Sredstva se lahko namenijo za nastope na uradnih
EP in SP za mlade.

Sklep: Strokovni svet podpira izvedbo dvodnevnega predavanja (2x6 ur) Luke Leniča
(tema: Kako postati vrhunski šahist). Predviden termin 28.-29.3.2019. Predlog bo
posredovan Upravnemu odboru.
Sklep: Potrdi se priprava prednostne liste sofinanciranja za mladinsko SP pospešeno
in hitropotezno na Kreti. Predlog za UO pripravita predsednik sveta in mladinski
selektor.
Ad3) Predstavljena je bila informacija, da bomo najverjetneje ostali brez sredstev Fundacije
za šport v letu 2020 za program članskih reprezentanc, saj naši šahisti in šahistke v članski
kategoriji ne izpolnjujejo pogojev vrhunske tekmovalne uspešnosti po kriterijih kategorizacije.
Na OKS je bila podana vloga za izredno priznanje kategorizacije za mednarodni razred, kar
je pogoj za dodelitev sredstev.
Na seji se je odprlo vprašanje financiranja članskih reprezentanc in ustreznih virov. Podan je
bil predlog za pogovor z reprezentanti in reprezentantkami. Za nastop najboljših bo potrebno
zagotoviti dodatna sredstva.
Sklep: Selektorja članskih reprezentanc pripravita prioritetni seznam upravičencev za
sofinanciranje nastopov na uradnih EP/SP na osnovi programa članskih reprezentanc.
Sklep: Aljoša Grosar pripravi predlog financiranja dela selektorja na pripravah članske
reprezentance in datum priprav.

Ad4) Strokovni svet se je seznanil z aktivnostmi pri pripravi in izvajanju programov
usposabljanja strokovnih delavcev v šahu. Pojavilo se je nekaj vprašanj glede priznavanja
predhodno pridobljenih kompetenc, ki je urejeno v podzakonskem aktu v Pravilniku o
usposabljanju strokovnih delavcev v športu. Kandidat mora vložiti pisno vlogo s potrebnimi
podatki in dokazili.
Sklep: Vodja programov usposabljanja in predsednik Strokovnega sveta pripravita
urnik usposabljanja za 2. stopnjo do 10. februarja 2020.

Ad5)
a) Prisotni so se seznanili s posameznimi aktivnostmi sveta v sodelovanju s sekretarko ŠZS
in drugimi pristojnimi v obdobju maj-december 2019. Predlogi za UO:
-

-

Sklenitev pogodbe za individualno trenersko delo z mladinskim selektorjem Matejem
Šebenikom v višini 200 ur
Dodatno sofinanciranje v višini 500 EUR za Zalo Urh za nastop na EP do 18 let in
individualne ure v okviru pogodbe s trenerjem
Dodatni trener na mladinskem EP v Bratislavi
Povrnitev stroškov prijavnine za udeležence EP/SP 2019 v standardnem šahu, ki se
uvrstijo v 1/3 udeležencev
Financiranje nastopa ekipe do 12 let in trenerja na EP v Pardubicah 2019
Dopolnitev programa usposabljanja z nižjimi vstopnimi pogoji
Izhodišča za sofinanciranje turnirjev

-

Predlog sofinanciranja za EP pospešeno in hitropotezno v Španiji

-

Program članskih reprezentanc in program mladinskega šaha
Šahist in šahistka leta pri članih in mladincih.

-

Sodelovanje pri drugih aktivnostih: usposabljanje strokovnih delavcev, kategorizacija,
rezultati v 2019, izvedba Mitropa pokala, EP 2020/21, sodelovanje s klubi in regijami,
Šahovska misel, pravilniki ŠZS, tekmovalni sistem itd.
b) Strokovni svet se je seznanil s pritožbo ŽŠK Maribor glede sestave ekipe na mladinskem
pospešenem EP v Talinu. V razpravi so bila izražena stališča, da je potrebno sprejeti in
spoštovati odločitve pristojnih. Reprezentanco določa selektor na osnovi strokovne
presoje, ne pa natančni kriteriji oz. točkovnik. Šahovske moči se ne da enostavno
ovrednotiti.
Sklep: Strokovni svet ugotavlja, da so postopki glede določanja reprezentanc
urejeni v Pravilniku o selektorjih državnih reprezentanc. Selektor določa
reprezentanco na osnovi strokovne presoje. Svoje odločitve je dolžan podrobno
pojasnjevati UO na njegovo zahtevo. Če bo ocenjeno kot potrebno, se lahko
pripravijo tudi dopolnitve pravilnika. Na sestanku s starši v okviru mladinskega DP
se naj predstavi vloga selektorja in način določanja reprezentance.
Seja je bila zaključena ob 17.35.

Zapisal: Matjaž Mikac, predsednik Strokovnega sveta

