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K 1. točki:  Pregled zapisnikov 19. redne in 25. korespondenčne seje 
 
[Zapisnik 19. redne seje UO z dne 8. 12. 2022] 
[Zapisnik 25. korespondenčne seje UO z dne 19. 1. 2023] 
 
Na zapisnika zadnjih sej ni bilo pripomb. 
 
20R.1. sklep: UO potrdi zapisnik 19. redne in 25. korespondenčne seje UO. 
 

 
K 2. točki:  Priprave na volilni občni zbor ŠZS 

 
2.1. Evidentiranje možnih članov za organe ŠZS in priprava predloga za OZ 
 

UO se je seznanil s prispelimi predlogi za kandidate organov ŠZS za naslednje mandatno 

obdobje. V razpisanem roku so prispele 3 kandidature za predsednika ŠZS: Dušan Mes 

(predlagatelj ŠD Železničar), Božo Štucl (predlagatelj ŠK Branik Maribor) in Adrian Mihalčišin 

(predlagatelj ŽŠK Maribor Poligram). Pred zasedanjem UO sta Božo Štucl in Adrian Mihalčišin 

odstopila od kandidature. 

Upravni odbor Občnemu zboru predlaga v izvolitev kandidate za organe ŠZS. 

20R.2.1.1. sklep: UO za PREDSEDNIKA ŠZS v izvolitev predlaga mag. Dušana Mesa, 
dosedanjega podpredsednika ŠZS, generalnega direktorja Slovenskih železnic (glavni sponzor 
ŠZS). 
 
20R.2.1.2. sklep: UO predlaga občnemu zboru v izvolitev naslednjo listo kandidatov za člane 

UPRAVNEGA ODBORA: 

• Mirko Bandelj, ŠK Dol pri Ljubljani (predstavnik klubov, pravno - statutarno področje); 

• Marko Coklin, ŠD Pomgrad (predstavnik klubov), predsednik Odbora dopisnih šahistov; 

• Dr. Jana Krivec, ŠK Triglav Krško (vrhunski in ženski šah, predstavnica klubov); 

• Branko Masleša, ŠK Val - Koper (predstavnik klubov); 

• Adrian Mihalčišin, ŽŠK Maribor Poligram (vrhunski šah, predstavnik klubov); 

• Gojko Musič, ŠK Postojna (seniorski šah, predstavnik klubov); 

• Franc Poglajen, ŠK Komenda (mladinski šah, predstavnik klubov); 

• Silva Razlag, ŠD Ptuj (predstavnica klubov); 

• Adrijan Rožič, ŠK Ig – predsednik UO Fundacije Vesne Rožič (predstavnik klubov); 

• Miroslav Štravs, T-2 (sponzor); 

• Dr. Boris Žitnik - direktor Inštituta dr. Milan Vidmar (sponzor). 

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_19._redne_seje_UO.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_19._redne_seje_UO.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_25._koresponden%C4%8Dne_seje_UO.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/zapisniki/Zapisnik_25._koresponden%C4%8Dne_seje_UO.pdf
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20R.2.1.3. sklep: UO predlaga v izvolitev NADZORNI ODBOR v sestavi: 

• Matjaž Husar (ŠK Gornja Radgona); 

• Blaž Kosmač (Društvo Tomo Zupan); 

• Robert Rudman (ŠD KRKA Novo mesto); 

 
20R.2.1.4. sklep: UO predlaga v izvolitev DISCIPLINSKO KOMISIJO v sestavi: 
 

• Jan Gantar (ŠK Komenda); 

• Špela Orehek (ŠD Domžale). 

• Vladimir Slejko (ŠK Postojna); 

• Gregor Šmon (ŠK Slovenj Gradec); 

• Franc Virtič (ŠK Branik Maribor). 

 

 
2.2. Poročilo o delu UO in komisij UO za leto 2022 
 
UO se je seznanil z vsebinskim poročilom o delu v preteklem letu. Poleg rednega dela in 
izvedbe celotnega programa državnih tekmovanj, mednarodnih udejstvovanj (nastopi na vseh 
uradnih EP in SP), je bilo izvedenih veliko dodatnih aktivnosti in projektov za razvoj šaha na 
različnih ravneh: izvedba posamičnega Evropskega prvenstva, program usposabljanja 
strokovnih delavcev, vključevanje šaha v izobraževalne sisteme (Univerza v Ljubljani, 
fakultete,…), v okviru projekta »Šah v vse slovenske šole« izvedba seminarjev za učitelje na OŠ 
»Kako učiti šah«, izvedba reprezentančnih treningov in priprav, aktivno sodelovanje in 
povezovanje na mednarodni ravni, večja pojavnost šaha v medijih… 
 
[Poročilo o delu UO in komisij ter odborov za preteklo leto] 

 
20R.2.2. sklep: Upravni odbor predlaga Občnemu zboru v sprejem letno poročilo UO in 
komisij ter odborov.  

 

 

2.3. Finančno poročilo 2022, finančni načrt 2023 
 
UO se je seznanil s finančnim poročilom in finančnim načrtom 2023. ŠZS je delovala v skladu z 
zadanim načrtom, bilanca je zaključena s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 28.539,74 
EUR, predvsem iz naslova izvedbe Evropskega prvenstva. Prilivi s strani sponzorjev so znašali 
100.000 EUR, prilivi s strani javnih virov pa skoraj 125.000 EUR. V programe vrhunskega 
članskega in mladinskega šaha je bilo neposredno vloženih 155.000 EUR, posredno pa 
bistveno več (organizacija EP, usposabljanje strokovnih delavcev, trenersko in drugo 
strokovno delo,…).  

 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/PORO%C4%8CILO_O_DELU_UO_V_LETU_2022__.pdf
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Finančni načrt 2023 predvideva še več sponzorskih sredstev, dodatna podpora je predvidena 
predvsem vrhunskemu šahu kot tudi mladinskemu in šolskemu. Predvidena je organizacija EP 
v pospešenem in hitropoteznem šahu v Ljubljani (pod postavko organizacija mednarodnih 
tekmovanj v SLO).  

 
20R.2.3. sklep: UO predlaga Občnemu zboru v sprejem finančno poročilo za leto 2022 in 
finančni načrt 2023. 
 

 
 
2.4. Predlogi za podelitev priznanj ŠZS 
 
UO se je seznanil s prispelimi predlogi za priznanja ŠZS. 
 
[Obrazložitve – predlogi za priznanja] 
 
20R.2.4. sklep: Na podlagi predlogov Upravni odbor predlaga Občnemu zboru podelitev 
naslednjih priznanj: 
 
Jana Krivec – ambasadorka šaha; 

Janko Sarađen – srebrna plaketa;  

Vinko Bavec – srebrna plaketa; 
ŠD Fram – srebrna plaketa ob 90 obletnici delovanja. 
Robert Kolarič – bronasta plaketa; 
Robert Rudman – bronasta plaketa; 
Milorad Bulatović - pisna pohvala ŠZS; 
Mira Ambruš - pisna pohvala ŠZS; 
Suzana Urbanč - pisna pohvala ŠZS; 
Marjan Butala - pisna pohvala ŠZS; 
Franc Jug - pisna pohvala ŠZS; 
Jožef Peternel - pisna pohvala ŠZS; 
Martin Povše - pisna pohvala ŠZS; 
Gregor Šmon - pisna pohvala ŠZS.;  
 
Priznanja ŠZS za dopisne šahiste: 
GM naslov: Aleš Borštnik, Danilo Korže, Iztok Brunšek, Jernej Šivic; 
SIM naslov: Viktor Jemec, Marko Coklin, Klemen Šivic, Darko Babič, Niko Praznik, Matjaž Pirš, 
Gregor Vohl, Borko Boškovič, Milan Horvat; 
IM naslov: Aleš Malnar (posthumno), Bojan Fajs (posthumno), Janko Potrata, Vlado Turičnik, 
Klemen Sorčnik, Franc Zajšek, Blaž Bratovič, Mitja Pranjič, Stanko Kovač, Branko Kosič, Jernej 
Pirš; 
WIM naslov: Eva Korošec; LG naslov: Anica Horvat. 
 
 
 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Pregled_predlogov_za_podelitev_priznanj_%C5%A0ZS_na_ob%C4%8Dnem_zboru_2023.pdf
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K 3. točki: Program članskih reprezentanc 
 
3.1. Poročilo z mednarodnih tekmovanj 
 
UO se je seznanil s poročilom o nastopih na mednarodnih prvenstvih v obdobju december 
2022 – februar 2023. Med dosežki velja izpostaviti 2 naša mlada šahista, ki sta osvojila normi 
za višja naslova. Jan Šubelj drugo normo za GM, Matic Lavrenčič pa prvo za IM. 
 
[Poročilo z mednarodnih tekmovanj] 
 
20R.3.1. sklep: UO se seznani z nastopi na mednarodnih tekmovanjih. 

 
 

3.2. Evropski prvenstvi za člane in članice 2023 
 
Skladno s sprejetim programom članskih reprezentanc ŠZS financira nastope na Evropskem 
prvenstvu članov, ki poteka od 2. do 12. marca v Vrnjački Banji v Srbiji. ŠZS financira nastop za 
igralca Jana Šublja in Mateja Šebenika, poleg njiju pa Slovenijo zastopata tudi Tim Janželj in 
Maksym Goroshkov.  
 
Na Evropskem prvenstvu članic, ki bo od 17. do 30. marca v Petrovcu v Črni gori, bo nastopilo 
7 naših predstavnic. Na Evropskem hibridnem prvenstvu mest, ki ga je za mesto Ljubljana 
organizirala ŠZS, je v ženski konkurenci zmagala ekipa v sestavi Unuk, Urh, Vidic in Rozman, ter 
tako priigrala nagrado v obliki brezplačnih nočitev na letošnjem EP članic. ŠZS bo, poleg 
financiranja za 3 udeleženke (Unuk, Urh, Kejžar) - skladno s sprejetim programom članskih 
reprezentanc - dodatno pokrila stroške prijavnin in letalskih vozovnic 4 dodatnim igralkam 
(Vidic, Rozman, Hreščak, Shpanko).  

 
20R.3.2. sklep: UO potrjuje financiranje prijavnin organizatorju in ECU ter letalskih vozovnic 
za nastop 4 dodatnih igralk na EP članic 2023. 

 
 

3.3. Mitropa pokal 2023 
 
Letošnji Mitropa pokal bo na Hrvaškem na Malem Lošinju in sicer od 10. do 20. aprila. Za 
žensko ekipi so predlagane 4 igralke, ki so lani osvojile 2. mesto na srednjeevropskem pokalu. 
Pri moških je prišlo do več odpovedi (Šubelj, Markoja, Janželj...). V ekipo sta predlagana 2 
člana in 2 mladinca. Matej Šebenik, šahist leta in članski državni prvak, Vid Dobrovoljc, ki je že 
večkrat uspešno nastopil v naši članski reprezentanci na različnih tekmovanjih. V skladu s 
sprejeto usmeritvijo o vključevanju mladincev oz. mladih sta predvidena tudi državni prvak do 
20 let v letu 2022 Jaka Brilej, ki je že uspešno igral v mladi reprezentanci na članskem EP in 14-
letni Matic Lavrenčič, ki je najbolj perspektiven šahist v mlajših kategorijah. 
 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Poro%C4%8Dila_z_mednarodnih_tekmovanj_december_-_februar_2023.pdf
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[Razpis Mitropa pokal 2023] 
 
20R.3.3. sklep: UO potrjuje reprezentanci za Mitropa pokal, članice: Laura Unuk, Zala Urh, 
Lara Janželj, Teja Vidic in člani: Matej Šebenik, Vid Dobrovoljc, Jaka Brilej, Matic Lavrenčič. 
 

 

K 4. točki: Program mladinskih reprezentanc  
 
4.1 Seznam perspektivnih mladink in mladincev 
 
V letu 2022 je bilo doseženih 8 medalj na mladinskih EP, SP. Ker smo uspeli v letu 2021 doseči 
izboljšanje pogojev za kategorizacijo pri OKS, je seznam za pospešeni in hitropotezni šah širši 
kot v preteklih letih. 
 
[Seznam perspektivnih mladink in mladincev s kriteriji] 
 
20R.4.1. sklep: UO potrdi seznam perspektivnih za leto 2023 na predlog Strokovnega sveta 
(letnik 2003 in mlajši):   
 

▪ Standardni šah: Anja Beber, Jaka Brilej, Rudi Olenik Čampa, Maksym Goroshkov, Nuša 

Hercog, Matic Lavrenčič, Jan Marn, Vesna Mihelič, Jan Šubelj. 

▪ Pospešeni šah: Anja Beber, Rudi Olenik Čampa, Andraž Gregorič, Taja Guid, Nuša 

Hercog, Nejc Herega, Nik Javornik, Jernej Kozlovič, Matic Lavrenčič, Jan Marn, Vesna 

Mihelič, Matic Nareks, Pia Marie Ružič, Jan Šubelj, Sofia Timagina.     

▪ Hitropotezni šah: Anja Beber, Rudi Olenik Čampa, Andraž Gregorič, Taja Guid, Nuša 

Hercog, Jernej Kozlovič, Matic Lavrenčič, Vesna Mihelič, Matic Nareks, Pia Marie Ružič, 

Leon Škrbec, Jan Šubelj 

 

4.2 Mladinsko državno prvenstvo 
 
Mladinsko državno prvenstvo je pod organizacijo ŠZS potekalo od 4. do 11. februarja 2023 v 
Termah Čatež, nastopilo okoli 140 udeležencev v standardnem šahu in rekordnih 290 
udeležencev v pospešenem šahu. Organizacija letošnjega mladinskega prvenstva je bila 
izvedena na izredno visoki ravni, udeleženci so imeli enake pogoje kot najboljši evropski 
šahisti in šahistke na EP 2021 in 2022, ko sta prvenstvi potekali na isti lokaciji. 
 
20R.4.2.1. sklep: UO se seznani z informacijami o izvedenem mladinskem DP. 
 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/2023-Mitropacup-Invitation.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Seznam_perspektivni_2023_s_kriteriji.pdf
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UO se je seznanil, da se nekateri najboljši mladi šahisti in šahistke ne udeležujejo mladinskih 
državnih prvenstev, kljub temu, da so že vrsto let deležni podpore ŠZS v finančnem, 
organizacijskem in trenerskem smislu.  
 
20R.4.2.2. sklep: Pri dodatnem sofinanciranju nastopov na mladinskih EP/SP v standardnem 
šahu se bo prioritetno sofinanciralo nastope za tiste izbrane perspektivne šahiste in šahistke, 
ki so se udeležili mladinskega državnega prvenstva v standardnem šahu v tekočem letu. 

 

4.3 Svetovno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu 
 
Objavljen je razpis za SP v pospešenem in hitropoteznem prvenstvu, ki bo od 5. do 12 junija v 
gruzijskem Batumiju. 
 
[Razpis SP posp.&hitr. za mlade]  
 
Mladinski selektor je pripravil prioritetno listo kandidatov in kandidatk za nastop. Stroški 
nastopa presegajo 1300 € na posameznika (letalska vozovnica, bivanje - polni penzion, 
prijavnina organizatorju, prijavnina FIDE). Glede na razpoložljiva sredstva za program mladih v 
hitrih disciplinah se podpre nastop prvih 5 kandidatk oz. kandidatov z liste: Vesna Mihelič, Taja 
Guid, Anja Beber, Matic Nareks, Matic Lavrenčič in uradnega spremljevalca ŠZS. 
 
20R.4.3. sklep: UO potrjuje kritje stroškov nastopa Vesne Mihelič, Taje Guid, Anje Beber, 
Matica Nareksa, Matica Lavrenčiča in uradnega spremljevalca na SP v pospešenem in 
hitropoteznem prvenstvu 2023, Batumi. 
 
 

K 5. točki: Kandidatura za organizacijo Evropskih prvenstev 

 
ŠZS ima možnost organizacije Evropskega članskega prvenstva v pospešenem in 

hitropoteznem šahu 2023. Predlog lokacije je Ljubljana na Gospodarskem razstavišču, 

predlagan termin je 14. – 17. december. Dogovori s podporniki, sponzorji in hoteli so že v 

teku. ECU je prav tako objavila razpis za organizacijo Evropskega klubskega pokala 2025. 

[Poziv h kandidaturi za organizacijo EP] 

20R.5. sklep: UO potrdi kandidaturo za organizacijo Evropskega članskega prvenstva v 

pospešenem in hitropoteznem šahu 2023 in Evropskega klubskega pokala 2025. 

  

https://doc.fide.com/docs/CALENDAR/2023/FIDE_WORLD_UNDER_8-18_CHESS_CHAMPIONSHIPS_regulations.pdf
file:///C:/2023/Komisije/Upravni%20odbor/Poziv%20h%20kandidaturi%20za%20organizacijo%20EP
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K 6. točki: Razno 
 
6.1 . Registracija novih klubov v ŠZS 

UO se seznani z novimi klubi, ki se želijo registrirati pri ŠZS:  ŠD Gorišnica, ŠK Sora (prej ŠK 

Železniki).  

20R.6.1. sklep: UO potrdi registracijo Šahovskega društva Gorišnica in Šahovskega kluba Sora 

v ŠZS.  

 

6.2. Potrditev organov Fundacije Vesne Rožič 

Z letom 2022 se je iztekel mandat članom Upravnega odbora (Adrijan Rožič, Jana Krivec, 

Matjaž Mikac)  in Nadzornega odbora (Milan Kneževič, Janez Bojc, Primož Kokalj) Fundacije 

Vesne Rožič.  

20R.6.2. sklep: Članom Upravnega odbora Fundacije Vesne Rožič (Adrijan Rožič, Jana Krivec, 

Matjaž Mikac) in Nadzornega odbora (Milan Kneževič, Janez Bojc, Primož Kokalj) Fundacije 

Vesne Rožič se podaljša mandat do marca 2027. 

 

6.3. Seznanitev z odločbo Višjega sodišča 

Višje sodišče v Ljubljani je 13. 1. 2023 ugodilo pritožbi Šahovske zveze zaradi neobjave 

popravka prispevka z dne 14. 10. 2022 na spletnem portalu Nova24. Slednji medij je v svojem 

prispevku zapisal več neresnic. 

[Sodba Višjega sodišča] 

20R.6.3. sklep: UO se seznani z odločbo Višjega sodišča v zadevi ŠZS zoper Nova24 zaradi 

neobjave popravka. 

 

6.4. Zahvala ECU 

Evropska šahovska zveza je Šahovski zvezi Slovenije izdala posebno zahvalo za odlično 

organizacijo dveh Evropskih prvenstev v izrednih okoliščinah. 

[Zahvala ECU] 

 
20R.6.4. sklep: Z zahvalo ECU je slovenski šah dobil pomembno priznanje, s tem je odlična 

organizacija s strani ŠZS prepoznana tudi v mednarodnem okolju. ŠZS si bo prizadevala tudi 

prihodnje organizirati mednarodna tekmovanja na visokem nivoju. Tako bi bila Slovenija 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/sodba_Vi%C5%A1jega_sodi%C5%A1%C4%8Da_z_dne_13.1.2023.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Slovenian-Federation_Letter_euro1.pdf
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prepoznana kot pomembno šahovsko središče in stalni mednarodni organizator šahovskih 

dogodkov. 

 

6.5. Predlogi in prošnje klubov 

6.5.1. Prošnja za sponzorstvo na mednarodnem šahovskem turnirju Hit open 2023 

ŠZS že vseskozi podpira open z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, letos je med drugim na FIDE 

naslovila pobudo za finančno podporo Hit opnu 2023.  

[Prošnja – ŠK Nova Gorica]  

6.5.1. sklep: UO podpre mednarodni šahovski turnir 27. Hit open, 2023 s finančno podporo v 

višini 500 € in brezplačno izposojo elektronske in ostale šahovske opreme. 

 

6.5.2. Predlog ŽŠK Maribor Poligram in TAJFUN - ŠK Ljubljana 

ŽŠK Maribor Poligram in TAJFUN - ŠK Ljubljana sta pripravila predlog glede organizacije 

Državne članske lige.  

[Predlog o izvedbi državne lige] 

6.5.2. sklep: UO daje predlog izvedbe državne članske lige v preučitev Tekmovalni komisiji, ki 

pripravi predlog do 25. marca 2023. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 16:00. 

 

Zapisala: 

Nina Rob, generalna sekretarka 

https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/Hit2023-%C5%A0ZS.pdf
https://www.sah-zveza.si/media/zveza/uradni/PRedlog_%C5%BD%C5%A0K_in_TAJFUN.pdf

