Datum 26. 2. 2020

Zapisnik 6. redne seje Upravnega odbora ŠZS,
ki je bila v ponedeljek, 24. 2. 2020, ob 17.00 v prostorih Šahovske zveze Slovenije,
Bravničarjeva 13, Ljubljana.

Prisotni člani: dr. Milan Brglez, Milan Kneževič, Mirko Bandelj, Marko Coklin, Darja Kapš, Gojko
Musič, Adrijan Rožič, Božo Štucl
Opravičeno odsotni: Dušan Mes, Borut Simonič, Jure Škoberne, Boris Žitnik
Ostali prisotni: Matjaž Mikac, Silva Razlag, Nina Rob

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

Pregled zapisnikov 5. redne in 5. ter 6. korespondenčne seje UO ŠZS
Priprave na občni zbor
Poročilo o mladinskem šahu za leto 2019
Dopolnitev programa mladinskega šaha in programa članskih reprezentanc 2020
Predlogi, prošnje in pritožbe klubov
Organizacija članskega EP 2020
Razno

K 1. točki
Pregled in potrditev zapisnikov 5. redne in 5. ter 6. korespondenčne seje
UO se je seznanil z realizacijo sklepov 5. redne in 5. ter 6. korespondenčne seje
6R.1.1. sklep: UO je potrdil zapisnike 5. redne in 5. ter 6. korespondenčne seje.

K 2. točki
Priprave na občni zbor
2.1. Poročila o delu ŠZS 2019 in načrt za leto 2020
Na seji je bilo predstavljeno finančno in poslovno poročilo ŠZS za leto 2019 ter finančni načrt
za leto 2020.
6R.2.1.1. sklep: UO je potrdil datum in dnevni red občnega zbora, ki bo v soboto 28. marca
2020 ob 10.00 v prostorih ŠZS.
6R.2.1.2. sklep: UO se je seznanil s finančnim in poslovnim poročilom ŠZS za leto 2019 ter s
finančnim načrtom za leto 2020.
2.2. Dopolnitve statuta ŠZS
Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja je pripravila smernice za
spremembo statuta glede postopka volitev za predsednika ŠZS in članov UO. UO je opravil
razpravo o posameznih predlogih in ocenil, da so ti v veliki večini že uveljavljeni. Glede na to,
da je do naslednjega volilnega občnega zbora še dovolj časa, se lahko naknadno opravi širša
razprava glede postopka volitev.
6R.2.2.1. sklep: Predlogi, ki jih predlaga Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarnopravna vprašanja so v veliki meri že uveljavljeni. UO bo vsebino glede postopka volitev preučil
in po potrebi pripravil predlog dopolnitev.
UO se je seznanil s predlaganimi dopolnitvami statuta ŠZS, ki jih je pripravila sekretarka v
sodelovanju s predsednico Nadzornega odbora. Ključna dopolnitev se nanaša na naloge
opredeljene po standardni klasifikaciji dejavnosti (novi člen 13.).
6R2.2.2. sklep: UO predlaga občnemu zboru sprejem posodobljenega statuta ŠZS. Prav tako
predlaga spremembo naziva sekretar ŠZS v generalni sekretar ŠZS.
*Dokument z označenimi spremembami je priloga temu zapisniku.

2.3. Podelitev priznanj
Člani UO so se strinjali, da se Matjažu Mikcu podeli srebrna plaketa za njegovo dolgoletno
delo v šahu, vodenje reprezentanc, opravljanje strokovnih nalog in vodenje Strokovnega sveta
ŠZS. Seznanil se je, da Celjski ŠK praznuje 100. obletnico delovanja.
6R.2.3.1. sklep: Matjažu Mikcu se podeli za srebrna plaketa za dolgoletno strokovno in
trenersko delo v šahu.
6R.2.3.2. sklep: Celjskemu ŠK se ob 100. obletnici delovanja podeli zlata plaketa.

K 3. točki
Poročilo o mladinskem šahu v letu 2019
Predsednik Strokovnega sveta je predstavil poročilo o mladinskem šahu v letu 2019. V razpravi
so bila izmenjana stališča glede prihodnjega razvoja in o možnostih za dodatne vzpodbude
najbolj obetavnim.
6R.3. sklep: UO je sprejel poročili mladinskega selektorja in predsednika Strokovnega sveta o
mladinskem šahu v letu 2019.

K 4. točki
Program mladinskega šaha in program članskih reprezentanc 2020
UO se je seznanil s pravili in z dodatnimi navodili MIZŠ o porabi sredstev LPŠ za program
mladinskega in članskega šaha in skladno s tem dopolnjenim programom mladinskega in
članskega šaha.

4.1 Program mladinskega šaha
Strokovni svet je pripravil predlog za sofinanciranje individualnih programov za perspektivne
mladince in mladinke.
6R.4.1.1. sklep: UO je potrdil letno sofinanciranje individualnih programov za standardni šah
na podlagi seznama perspektivnih mladincev in mladink za leto 2020. Sredstva se lahko
namenijo za nastope na uradnih evropskih in svetovnih prvenstvih:
-

Do 900 EUR, za tiste, ki izpolnjujejo pogoje na ravni perspektivnega razreda
kategorizacije: Anja Beber, Taja Guid, Nuša Hercog, Ivana Hreščak, Vesna Mihelič, David
Stevanič, Jan Šubelj, Zala Urh.

-

Do 600 EUR, za tiste, ki izpolnjujejo pogoje za zelo obetavni razred ŠZS: Jakob
Bratkovič, Vid Dobrovoljc, Nejc Herega, Larisa Kuhar, Jan Marn, Monika Rozman,
Domen Tisaj.

6R.4.1.2. sklep: Sofinanciranje za nastope na EP/SP v pospešenem in hitropoteznem šahu v
letu 2020 se v skladu s programom mladinskega šaha izvede na osnovi prednostnih list, ki jih
pripravi Strokovni svet.
6R.4.1.3. sklep: UO je potrdil izvedbo dvodnevnega predavanja (2x6 ur) Luke Leniča za
najboljše mladince in mladinke v vrednosti 500 EUR.
6R.4.1.4. sklep: UO je potrdil preoblikovan program mladinskega šaha.
*Dokument je priloga temu zapisniku.

4.2 Program članskih reprezentanc
Člani UO so bili seznanjeni s problematiko financiranja honorarjev za člane in članice
reprezentanc. Z reprezentanti in reprezentantkami se organizira sestanek, kjer naj se preučijo
možnosti in pogoji nastopov na tekmovanjih v letu 2020 in 2021 v okviru programa članskih
reprezentanc.
6R.4.2. sklep: UO je potrdil preoblikovan program članskih reprezentanc. Ta se lahko dopolni,
ko bo znana višina odobrenih javnih sredstev in po pogovoru z reprezentanti.
*Dokument je priloga temu zapisniku.

4.2.1 Nastop na Evropskem posamičnem članskem prvenstvu 2020
Evropsko posamično prvenstvo za člane bo letos potekalo v Podčetrtku do 17. do 30. maja.
6R.4.2.1.1. sklep: ŠZS bo sofinancirala bivanje in prijavnino za nastop na članskem EP v
Podčetrtku na osnovi prednostne liste na predlog selektorja za 5 igralcev. Za velemojstre bo
zagotovljeno bivanje v enoposteljnih sobah, za igralce brez velemojstrskega naziva pa v dvo ali
tri posteljnih sobah. Namestitve izbere ŠZS.
V razpravi se je izpostavil primer Marka Tratarja, ki kot šahist leta v preteklosti ni imel
financiranega nastopa na mednarodnem prvenstvu.
6R.4.2.1.2. sklep: Sofinanciranje nastopa na EP v Podčetrtku se dodatno odobri tudi za Marka
Tratarja na osnovi preteklih izborov za šahista leta.

4.2.2 Nastop na Evropskem posamičnem prvenstvu za članice 2020
Evropsko posamično prvenstvo za članice bo letos potekalo v Romuniji. Skladno s programom
članskih reprezentanc imata naj šahistka leta in lanska zmagovalka DP članic pravico do
sofinanciranja stroškov nastopa. Obe lahko namesto nastopa na EP članic izbereta nastop na
EP za člane.
6R.4.2.2. sklep: ŠZS bo sofinancirala bivanje (v dvoposteljni sobi), pot in prijavnino za nastop
na ženskem EP za naj šahistko leta 2019 in zmagovalko DP članic 2019. Pot in namestitev
določi ŠZS.

4.2.3 Honorar selektorjev za izvedbo članskih priprav
Selektor ženske članske reprezentance je predlagal, da se selektorjema odobri honorar za
priprave reprezentanc v vrednosti 200 EUR/selektorja oz. 50 EUR/dan.
6R.4.2.3. sklep: UO je odobril honorar selektorjema za priprave članskih reprezentanc v letu
2020 v vrednosti 200 EUR za 4 dni priprav (50 EUR/dan).

K 5. točki
Predlogi, prošnje in pritožbe klubov
5.1 ŠD Gorenjka Lesce - ukinitev obveze nastopa žensk za klube v 1. in državni ligi
UO se je seznanil s predlogom ŠD Gorenjka Lesce, ki predlaga ukinitev obveze nastopa ženske
ekipe za klube v 1. članski ligi. Prav tako je bil predstavljeno stališče, ki ga je pripravila Komisija
za registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da sedanji sistem dobro deluje, saj imamo v Sloveniji veliko
število aktivnih igralk v primerjavi z drugimi državami (glede na število prebivalcev), ženski
vrhunski šah pa je na visoki ravni.
Člani UO se strinjajo, da lahko obveze ženskih in mladinskih ekip lahko dolgoročno slabo vpliva
na razvoj ženskega in mladinskega šaha. Bo pa preučil možnost, da bi se kazen za klube, ki ne
izpolnjujejo tega pogoja omilila in ti ne bi padli v najnižjo ligo.
6R.5.1. sklep: UO ne podpira ukinitve obveze nastopa žensk za klube v 1. in državni članski ligi.
Tekmovalna komisija v sodelovanju s Strokovnim svetom prouči izvajanje obveze in pripravi
predloge za dopolnitev pravil do naslednje seje UO.

5.2 ŠK Ljubljana - o nagradnem skladu na DP članov in članic
ŠK Ljubljana predlaga, da se v letu 2020 ne upošteva predvideni nagradni sklad za državni
prvenstvi članov in članic (4000/2000 EUR), saj prvenstvi potekata v okviru OPEN Ljubljana
(nagradni sklad 15.500 EUR). Prav tako predlaga, da ŠZS prispeva 2000 EUR k nagradnemu
skladu za državni prvenstvi članov in članic.
Glede na to, da je ŠK Ljubljana prevzel organizacijo DP članic na pobudo ŠZS, se UO strinja, da
se odobri sofinanciranje nagradnega sklada v višini 2000 EUR. Organizator zagotovi še
dodatnih 1000 EUR, tako bo nagradni sklad znašal 3000 EUR (1500 EUR za DP članov in 1500
EUR DP članic).
6R.5.2. sklep: ŠZS bo prispevala 2000 EUR k nagradnemu skladu za državno prvenstvo članov
in članic v letu 2020, ki bo v okviru Ljubljana Chess Festival. Skupni nagradni sklad za DP članov
in članic za leto 2020 bo znašal 3000 EUR, od česar mora 1000 EUR zagotoviti organizator. ŠZS
bo za DP članov in članic zagotovila pokale in brezplačno izposodila elektronsko opremo za
prenos partij.
5.3 ŽŠK Maribor – pritožba glede izbora mladinske reprezentance
UO se je seznanil s pritožbo ŽŠK Maribor glede izbora reprezentance na ekipnem mladinskem
EP v pospešenem šahu v letu 2019. V pritožbi je podana tudi zahteva o postavitvi kriterijev za
določanje mladinske reprezentance.
6R.5.3. sklep: UO podpira neodvisno delo selektorja pri sestavi reprezentance v skladu s
Pravilnikom o delu selektorjev državnih reprezentanc.
5.4 ŠD KRKA Novo mesto – ohranitev SLO ratinga
ŠD KRKA Novo mesto predlaga, da UO umakne odločitev o ukinitvi obračunavanja slovenskega
ratinga.
UO je spoštoval sklep občnega zbora, ki je ukinil obračunavanje slovenskega ratinga. ŠD KRKA
Novo mesto lahko svoj predlog naslovi na občni zbor.
6R.5.4. sklep: UO ne more spremeniti sklepa občnega zbora o ukinitvi obračunavanja
slovenskega ratinga.
5.5 ŠD Slovenske Konjice – sofinanciranje
ŠD Slovenske Konjice so podale prošnjo za zagotovitev šahovske opreme in za sofinanciranje
mentorja. UO pozdravlja aktivnosti, ki jih izvaja ŠD Slovenske Konjice na področju z mladimi.
6R.5.5. sklep: ŠZS bo ŠD Slovenske Konjice podarila demonstracijsko tablo. Prošnji za
sofinanciranje mentorja in nabavo ostale opreme se ne ugodi.

5.6 Dopisni šahisti - Povračilo stroškov udeležbe slovenskega delegata
Dopisni šahisti so na UO naslovili prošnjo za sofinanciranje udeležbe slovenskega delegata na
kongresu ICCF, kjer jim bo podeljen komplet srebrnih medalj za drugo mesto na 10.
evropskem ekipnem prvenstvu. Dopisni šahisti delno sami krijejo ta strošek s plačano
pristojbino na ŠZS.
6R.5.6. sklep: UO odobri sofinanciranje udeležbe slovenskega delegata na kongresu ICCF v
višini 700 EUR.

K 6. točki
Organizacija članskega EP 2020
UO se je seznanil s potekom priprav na EP v Podčetrtku. Predlagana je bila lista prvih 4
sodnikov (glavnega sodnika, 2 namestnikov in skrbnika za določitev parov), ki jo ŠZS lahko
predlaga Evropski šahovski zvezi (ECU), ki poda končno odločitev. Vsi člani UO razen Darje
Kapš so se strinjali s predlagano listo.
6R.6. sklep: ŠZS na ECU pošlje naslednji predlog prvih štirih sodnikov za sojenje na članskem
EP 2020 v Podčetrtku:
• Glavna sodnica: Ana Srebrnič (Slovenija), Mednarodna sodnica – B kategorija
• Namestnik glavne sodnice: Mladen Bratoševič (Hrvaška), Mednarodni sodnik – B kategorija
• Namestnica glavne sodnice: Zsuzsa Veroci (Madžarska), Mednarodna sodnica – A kategorija
• Skrbnik za določitev parov: Bojan Arzenšek (Slovenia), Mednarodni sodnik – D kategorija

K 7. točki
Razno
7.1 Sodniški honorarji
UO je ponovno obravnaval problematiko sodniških honorarjev v povezavi z organizacijo
državnih prvenstev.
6R.7.1. sklep: Sekretarka pripravi predlog sodniških honorarjev za posamično mladinsko in
člansko DP v organizaciji ŠZS.

7.2. Protidopniški program
UO se je seznanil s spremembami na področju uvajanja preventivnih protidopinških
programov, ki jih je sprejela Slovenska antidopinška organizacija (SLOADO). Spremembe
prinašajo obvezno protidopinško e-izobraževanje za športnike, trenerje in spremljevalce.
6R.7.2. sklep: Pravilnik o obveznem protidopinškem izobraževanju pripravi sekretarka.

7.3. Dogovor o urejanju Šahovske misli in izvajanju treningov z mladimi
Za leto 2020 je potrebno skleniti dogovor za izvajanje uredniškega dela revije Šahovska misel
in izvajanje treningov s perspektivnimi mladinci in mladinkami.
6R.7.3.1. sklep: Za urednika Šahovske misli se imenuje Mateja Šebenika in se z njim sklene
dogovor o izvajanju uredniškega dela.
6R.7.3.2. sklep: Z Matejem Šebenikom se sklene dogovor za izvajanje treningov z mladimi
perspektivnimi šahisti in šahistkami za leto 2020.

7.4. Odstop predsednika Komisije za osnovnošolski in mladinski šah
Robert Kodrič je odstopil z mesta predsednika Komisije za OŠ in mladinski šah. Kot razlog je
navedel neodzivnost ostalih članov Komisije.
6R.7.4. sklep: UO se je seznanil z odstopom predsednika Komisije z OŠ in mladinski šah. Glede
na neaktivnost te komisije se do naslednje seje pripravi predlog o prevetritvi sestave.

Seja je bila zaključena ob 19:15.
Zapisala:
Nina Rob, sekretarka ŠZS

