Datum: 11.9.2019

ZAPISNIK 3. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠZS,
ki je bila v ponedeljek, 9.9.2019 ob 18.00 v prostorih Šahovskega doma, Bravničarjeva ulica
13, Ljubljana.
Prisotni člani: dr. Milan Brglez, Milan Kneževič, Darja Kapš, Mirko Bandelj, Adrijan Rožič,
Gojko Musič, Jure Škoberne, Božo Štucl
Opravičeno odsotni: Dušan Mes, dr. Boris Žitnik, Borut Simonič, Marko Coklin
Ostali prisotni: Silva Razlag, Matjaž Mikac, Nina Rob

Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnikov prejšnjih sej
Poročila iz mednarodnih tekmovanj
Ekipno člansko EP in kongres ECU, Batumi 2019
Nastop reprezentance na kadetski olimpijadi
Spremembe pravilnikov ŠZS
Predlogi klubov in komisij
Šah v medijih
Razno
8.1 Izbirni predmet šah na Fakulteti za šport UL
8.2 Razvoj kadrov v športu
8.3 Sprememba na mestu predsednika Komisije za promocijo

K 1. točki
Pregled zapisnikov prejšnjih sej
UO se je seznanil, da je Komisija za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa
podala pozitivno mnenje dopolnjenim programom usposabljanja v šahu in da je pričetek
izvajanje teh predviden za letos.
ŠZS pričenja z regijskimi sestanki po klubih skladno s sklepom iz 1. redne seje UO.
17. septembra bosta potekala prva sestanka in sicer v Celju in Slovenskih Konjicah.
3R.1. sklep: UO potrdi zapisnike 2. redne seje ter 2. in 3. korespondenčne seje UO.

K 2. točki
Poročila iz mednarodnih tekmovanj
UO se je seznanil s poročilom iz Mitropa pokala, ki ga je organizirala ŠZS. Prav tako je bil
informiran o naslednjih mladinskih mednarodnih tekmovanjih: EP ekipno Pardubice, EP
posamično Bratislava, SP v pospešenem in hitropoteznem šahu U8, U10, U12 in SP U8, U10,
U12. Predsednik Strokovnega sveta je izpostavil neizkoriščene priložnosti v boju za visoka
mesta in razložil, kje so možnosti za izboljšanje.
3R.2.1. sklep: UO se je seznanil s poročili iz mednarodnih tekmovanj.
3R.2.2. sklep: UO nalaga selektorju mladinske reprezentance in predsedniku Strokovnega
sveta, da po koncu letošnje tekmovalne sezone pripravita letno poročilo o stanju
mladinskega šaha v Sloveniji in predloge ukrepov za izboljšanje.

K 3. točki
Ekipno člansko EP in kongres ECU, Batumi 2019
Selektor članske reprezentance je podal predlog za spremembo ekipe in obrazložil
pričakovanja glede uvrstitve na EP za obe članski ekipi.
3R.3.1. sklep: UO je potrdil dopolnjen predlog selektorja za sestavo reprezentance na
članskem EP, po katerem bo v ekipi Jure Borišek namesto Borisa Markoje.
3R.3.2. sklep: UO se je seznanil, da bo v sklopu ekipnega EP potekal 3. kongres oz. skupščina
ECU, ki se ga bosta udeležila predsednik in sekretarka ŠZS.
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K 4. točki
Nastop reprezentance na kadetski olimpijadi
Na seji so bili predstavljeni pogoji nastopa na kadetski olimipijadi in predlog mladinskega
selektorja. Na tekmovanju ne bo mogel nastopiti naš najboljši mladinec Jan Šubelj, zato bo
višja uvrstitev težko dosegljiva. Po razpravi so se člani UO strinjali, da je nastop koristen za
ostale perspektivne mlade.
3R.4. sklep: UO je potrdil nastop kadetske reprezentance na olimpijadi in naslednjo sestavo
ekipe: Jan Marn, Jaka Brilej, Simon Trussevich, Larisa Kuhar in Nuša Hercog. Trener Toni Kos.

K 5. točki
Spremembe pravilnikov ŠZS
Komisija za uskladitev pravilnikov je pripravila predlog uskladitev nekaterih pravilnikov.
Dopolnitve so prispevale tudi pristojne komisije.
3R.5.1. sklep: UO je sprejel predlagane spremembe oziroma dopolnitve naslednjih
pravilnikov:
-

Registracijski pravilnik,
Pravilnik o kriterijih in najvišjih odškodninah pri prestopih igralcev,
Pravilnik o kategorijah ŠZS,
Pravilnik o ekipnih šahovskih tekmovanjih,
Pravilnik na osnovnošolskih šahovskih tekmovanjih,
Pravilnik o Vidmarjevih priznanjih,
Pogoji o pridobivanju nazivov za učitelje srednjih šahovskih šol,
Kriteriji za razvrščanje obetavnih in vrhunskih šahistov,
Kodeks šahovske etike,
Disciplinski pravilnik.

Čistopis pripravi sekretarka.
UO se je seznanil s predlogi uskladitev nekaterih temeljnih aktov, ki jih je oblikoval NO na
svoji 1. redni seji dne 17. aprila 2019.
3R.5.2. sklep: UO nalaga strokovni službi zveze, da skupaj s predsednico NO pripravi predlog
sprememb in dopolnitev temeljnih aktov.
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K 6. točki
Predlogi klubov in komisij
UO je na podlagi prispelih prošenj sprejel naslednje:
3R.6. sklep: Do naslednje seje se pripravijo splošna izhodišča in kriteriji o sofinanciranju
turnirjev.
Prispele prošnje in predlogi:
6.1.

Prošnja za podporo turnirju OPEN Ptuj

ŠD Ptuj je zaprosilo za sofinanciranje organizacije 4-dnevnega turnirja OPEN Ptuj, ki je
potekal od 14. do 18. avgusta 2019.
Na seji je bilo ugotovljeno, da ima ŠD Ptuj zapadle obveznosti do ŠZS. V kolikor bodo
obveznosti poravnane do naslednje redne seje UO, bo prošnja ponovno obravnavana.
3R.6.1. sklep: Prošnji ŠD Ptuj se ne ugodi. Klubi, ki imajo zapadle obveznosti do ŠZS ne
morejo koristiti nobenih bonitet zveze.
6.2.

Prošnja za podporo turnirju HIT OPEN Nova Gorica 2020

ŠK Nova Gorica je zaprosil za sofinanciranje turnirja HIT OPEN Nova Gorica 2020 in sicer v
višini 3000 EUR, prav tako zaproša za brezplačno izposojo šahovske opreme, tudi
elektronske.
3R.6.2.1. sklep: UO odobri izposojo šahovske opreme in sofinanciranje turnirja HIT OPEN
Nova Gorica 2020 v višini 1000 EUR.
3R.6.2.2. sklep: Vsak organizator, ki prejme podporo od ŠZS v obliki opreme ali finančnih
sredstev za izvedbo tekmovanja, je zavezan promovirati ŠZS.

6.3.

Turnir Ljubljana OPEN 2020

ŠK Ljubljana predlaga, da bi se v sklopu OPEN Ljubljana 2020, ki bo potekal od 25. aprila do 2.
maja, izvedlo tudi DP članov.
3R.6.3. sklep: UO pozdravlja organizacijo turnirja OPEN Ljubljana 2020. Tekmovalna komisija
bo, skupaj z ostalimi prispelimi ponudbami, obravnavala predlog o izvedbi DP članov v okviru
OPEN Ljubljana, v kolikor bo ta poslan skladno z javnim razpisom za organizacijo državnih
prvenstev za leto 2020.
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6.4.

Prošnja o priznanju naziva „mentor“

ŠK Branik Maribor je podal predlog za priznavanje naziva za strokovno delo v šahu za svojega
člana. Priznavanje pridobljenih kompetenc za strokovno delo v športu ureja Pravilnik o
programih usposabljanja strokovnih delavcev v športu. Udeleženci programov usposabljanj
predložijo vlogo in dokazila o predhodno pridobljenih kompetencah (vsebina in število ur), ki
bodo upoštevana oz. priznana skladno s pravilnikom.
3R.6.4. sklep: Prošnji ŠK Branik Maribor se ne more ugoditi, ker ni v skladu s pravilnikom
MIZŠ. ŠZS bo objavila informacije o tem, kako lahko udeleženci uveljavljajo predhodno
pridobljene kompetence pri pridobivanju strokovnega naziva za delo v šahu.
6.5.

Predlogi Komisije za osnovnošolski in mladinski šah

Komisija za OŠ in mladinski šah je na svoji 1. redni seji, dne 11. junija 2019 podala naslednje
predloge:
6.5.1. Financiranje prijavnin na mladinskih EP in SP za državne prvake
Komisija je predlagala, da bi ŠZS krila vse stroške prijavnine na mladinskem svetovnem ali
evropskem prvenstvu za šahiste, ki so osvojili naslov mladinskega državnega prvaka v
odgovarjajočem letu.
UO je na 2. redni seji sprejel sklep 2R.3.1, ki pravi, da se financirajo prijavnine na osnovi
uspešnosti na EP ali SP in sicer za uvrstitev v 1/3 udeležencev.
6.5.2. Izobraževanja za učitelje razrednega pouka
Komisija za OŠ in mladinski šah predlaga, da se izvedejo izobraževanja za učitelje razrednega
pouka na temo osnov šaha. Na seji je bilo podano stališče Strokovnega sveta, ki predlaga, da
se izobraževanje za učitelje in mentorje izvede v okviru licenčnih seminarjev za strokovne
delavce v šahu. (Predlagan termin seminarja: 27. ali 28. september 2019)
3R.6.5.2. sklep: UO nalaga Strokovnemu svetu, da pripravi program izvedbe izobraževanja na
področju šaha za učitelje razrednega pouka in izvajalce interesnih dejavnosti oz. šahovskih
krožkov.
6.5.3. Obnovitev višje šahovske šole na ŠZS
Komisija predlaga obnovitev višje šahovske šole na ŠZS. G. Anton Praznik vodi srednjo
šahovsko šolo in ocenjuje, da bi bilo smotrno učencem njegove šole ponuditi nadaljevalni
program v obliki višje šahovske šole.
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3R.6.5.3. sklep: UO nalaga mladinskemu selektorju, da pripravi predlog programa za
izvajanje programa višje šahovske šole.
Osnovna izhodišča programa »Višje šahovske šole na ŠZS«: cena 240 EUR na leto – za 24
srečanj, razpiše se za kandidate z predznanjem iz srednje šahovske šole in se izvaja ob najmanj
10 prijavljenih, šolo vodi trener Matej Šebenik.
6.6.

Ekipne licence na ligaških tekmovanjih ŠZS

ŠK Komenda je na podlagi sklepa Občnega zbora podala pripombo k zaračunavanju
tekmovalnih licenc za ligaška tekmovanja v prvi in nižjih ligah.
V razpravi je bilo podano pojasnilo, da je Tekmovalna licenca dovoljenje za nastopanje
posameznika v uradnem tekmovalnem sistemu, ki jo v skladu s svojimi pravili podeli
nacionalna panožna športna zveza. Za določanje višine pristojbin je po Statutu pristojen UO.
3R.6.6. sklep: UO ocenjuje, da zaračunavanje ekipnih licenc za ligaška tekmovanja ni v
nasprotju s sklepom Občnega zbora.
6.7 Prošnja za izjavo o podpori pridobitve državljanstva
Adrian Mihalčišin je podal predlog, da ŠZS poda pisno podporo za naturalizacijo Evgenija
Ushakova za potrebe pridobitve državljanstva.
Predlog ni bil podan skladno z dikcijo UO, po kateri mora biti vsak predlog za UO podan s
strani kluba in vsebovati podpis predsednik kluba.
UO ni videl primerne utemeljitve predloga in sprejel naslednje:
3R.6.7. sklep: ŠZS ne more ugoditi prošnji za priporočilo za pridobitev izredne naturalizacije.

K 7. točki
Šah v medijih
UO se je seznanil s predlogi oglaševanja šaha v tiskanih medijih:
-

objavljanje v športnem dnevniku Ekipa SN, ki znaša 500 EUR + ddv za 24 objav (2 x
mesečno) in 60 EUR za avtorja posameznega prispevka (skupaj z DDV 2050 EUR);
objavljanje v Poletu (priloga časopisa Delo), 120 EUR + ddv za objavo (1x mesečno).

3R.7. sklep: UO podpira predlog oglaševanja šaha v tiskanih medijih. Zadolžil je Boža
Štucla, da se skuša dogovoriti o brezplačnih objavah.
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K 8. točki
Razno
8.1

Izbirni predmet šah na Fakulteti za šport UL

UO se je seznanil, da so na Fakulteti za šport potrdili izbirni predmet šah in ocenjuje, da
uvrstitev med izbirne predmete na Fakulteti za šport odpira dodatne možnosti za razvoj šah.
3R.8.1.2. sklep: UO zadolžuje predsednika Komisije za promocijo, predsednika Strokovnega
sveta in sekretarko, da izvedejo promocijske aktivnosti med študenti Fakultet za šport za
prijavno na izbirni predmet šah.

8.2

Razvoj kadrov v športu

ŠZS je pripravila predlog razpisa za zaposlitev trenerja preko projekta Razvoj kadrov v športu,
ki je financiran preko OKS.
3R.8.2. sklep: UO je potrdil predlog razpisa za zaposlitev trenerja v okviru projekta »RKŠ«, ki
se mu doda naslednje: »ŠZS si pri izbiri pridržuje pravico dati prednost ženski kandidatki ob
izpolnjevanju vseh pogojev.«

8.3

Sprememba na mestu predsednika Komisije za promocijo

Darja Kapš se je umaknila iz mesta predsednice Komisije za promocijo. Člani komisije so si bili
enotni, da se za predsednika imenuje Matjaža Mazzinija, Darja Kapš bo v komisiji sodelovala
kot članica.
3R.8.3. sklep: UO je potrdil Matjaža Mazzinija kot novega predsednika Komisije za promocijo.

Seja je bila zaključena ob 20.20.

Zapisala:
Nina Rob, sekretarka ŠZS
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