Datum 8. 6. 2020

Zapisnik 7. redne seje Upravnega odbora ŠZS,
ki je bila v petek, 5. 6. 2020, ob 15.00 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, Jure Škoberne, Božo Štucl, Boris Žitnik
Opravičeno odsotni: Dušan Mes, Borut Simonič
Ostali prisotni: Matjaž Mikac, Silva Razlag, Nina Rob

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

Pregled zapisnikov 6. redne in 7., 8., 9. ter 10. korespondenčne seje UO ŠZS
Priprave na 45. občni zbor
Organizacija članskega EP 2020
Dopolnitev tekmovalnega programa in koledarja 2020
Članski in mladinski program 2020
Razno
- Protidopinški pravilnik ŠZS
- Pobuda ŠD Slovenske Konjice
- Komisija za OŠ in mladinski šah
- Skupščina OKS-ZŠZ
- Komunikacija posameznih staršev do ŠZS

1. PREGLED ZAPISNIKOV 6. REDNE IN 7., 8., 9. TER 10.
KORESPONDENČNE SEJE UO ŠZS
UO se je seznanil z realizacijo sklepov iz zadnjih sej. Na zapisnike ni bilo pripomb.

2. PRIPRAVE NA OBČNI ZBOR
20. junija bo v Murski Soboti izveden 45. redni občni zbor. Gradiva so bila pripravljena in
potrjena s strani UO že februarja.
7.R.2.1 sklep: UO je potrdil predlog vabila na 45. občni zbor z naslednjim predlogom dnevnega
reda:
1.

Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva,
verifikacijske komisije, zapisnikarja, overitelje zapisnika)

2.

Sprejem dnevnega reda

3.

Poročilo Upravnega odbora in delovnih teles o delovanju Šahovske zveze Slovenije

4.

Finančno poročilo ŠZS za leto 2019

5.

Poročilo Nadzornega odbora

6.

Finančni načrt ŠZS za leto 2020

7.

Spremembe in dopolnitve pravilnikov ŠZS

8.

Pobude in predlogi

9.

Podelitev priznanj

10.

Zaključek občnega zbora

7.R.2.2 sklep: UO predlaga Občnemu zboru, da dodatno podeli naslednja priznanja:
•
•

Martinu Kodriču - ZAHVALA ŠZS za dolgoletno trenersko, strokovno in pedagoško delo,
Silviju Kovaču - naziv ZASLUŽNI MOJSTER.

Na podlagi osvojenega naziva mednarodna mojstrica oz. mednarodni mojster, v obdobju od
zadnjega občnega zbora, naslednje igralke in igralci prejmejo BRONASTO PLAKETO:
•
•
•
•
•

Zala Urh,
Teja Vidic,
Ivana Hreščak,
Jernej Špalir,
Tim Janželj.

Ocenjeno je bilo, da je potrebno posodobiti Pravilnik o podeljevanju priznanj ŠZS in
natančneje zapisati kriterije oz. mejnike ob katerih se podeljujejo priznanja.

3. ORGANIZACIJA EVROPSKEGA POSAMIČNEGA IN EKIPNEGA ČLANSKEGA

ŠAHOVSKEGA PRVENSTVA V SLOVENIJI (2020, 2021)
Člani UO so razpravljali glede možnosti in pogojev izvedbe EP 2020 in EP 2021. Izpostavljena je
bila tudi negotovost same izvedbe glede na ukrepe in posledice pandemije covid-19.
7.R.3. sklep: Z državo in ECU se skuša dogovoriti za sofinanciranje stroškov izvedbe
posamičnega EP. V začetku julija se UO ponovno sestane in na podlagi pridobljenih informacij
sprejme odločitev o morebitni izvedbi prvenstva v terminu 8. – 21. december 2020.

4. DOPOLNITEV TEKMOVALNEGA KOLEDARJA IN PROGRAMA ŠZS 2020
4.1 Obuditev šaha “v živo”
Podani so bili predlogi dopolnitve navodil za izvedbo šahovskih aktivnosti in sicer, da se
priporoča vzdrževanje 1,5 m razdalje med udeleženci, da na tekmovanju/treningu mora vsak
prisoten s svojim podpisom potrditi izjavo, da v zadnjih 14 dneh ni imel nobenih simptomov,
ki bi kazali na okuženost s covid-19 ter da se igralni prostori opremijo z informacijami o
priporočilih za varno izvedbo in o ustreznemu vedenju.
7.R.4.1 sklep: UO poziva vse klube k obuditvi šahovskih turnirjev »v živo«, a v skladu z navodili,
ki se jih dopolni z zgornjimi navedbami.
4.2 Dopolnitev tekmovalnega programa oz. pravilnika
Glede na izredno situacijo v zvezi z ukrepi epidemije covid-19 se za ligaška tekmovanja v letu
2020 ne zaračunavajo penali ob manjkajoči deski, prav tako se ne izvaja kazni, kjer bi klubi,
brez nastopa v mladinski in ženski kategoriji, »padli« v nižjo ligo. UO poziva klube, da kljub
temu nastopajo v polnih zasedbah in v vseh kategorijah.
7.R.4.2 sklep: V letu 2020 se 7. in 12. točki iz poglavja III. ekipna prvenstva Tekmovalnega
programa izjemoma ne upoštevata.
4.2.1 Nadomestni termini prestavljenih državnih prvenstev:
7.R.4.2.1 sklep: UO je potrdil predlog novih terminov državnih prvenstev:
-

DP za člane; 5. – 12. 9. 2020
DP za članice; 5. – 12. 9. 2020
Absolutno mladinsko DP do 20 let; 5. – 12. 9. 2020
Veteransko DP 5. – 12. 9. 2020
Ekipno mladinsko DP do 12 let; 13. 9. 2020
Kadetska državna liga; 18. – 20. 9. 2020

4.2.2 Izvedba DP članov, DP članic, absolutnega mladinskega DP do 20 let,
veteranskega DP
Izvedba DP članov, DP članic, absolutnega mladinskega DP do 20 let in veteranskega DP je bila
načrtovana v okviru Ljubljana Chess Festival, ki je bil zaradi pandemije odpovedan.
Tekmovalna komisija je pripravila nadomestni termin in sicer septembra. Klube ŠZS se preko
razpisa pozove k organizaciji.
7.R.4.2.2 sklep: Na portalu ŠZS se objavi poziv klubom k organizaciji DP terminu od 5. – 12. 9..
ŠZS bo prispevala 1000 EUR v nagradni sklad za DP članov in 1000 EUR za DP članic, ki letos
izjemoma veljata kot minimalen nagradni sklad. ŠZS bo prvakoma krila bivanje na posamičnem
EP decembra 2020 v Podčetrtku.

4.3 Pritožba ŽŠK Maribor Poligram
UO je obravnaval pritožbo ŽŠK Maribor Poligram glede prestavitve termina državne ženske
lige iz junija na jesen. Istočasno je bil seznanjen, da so klubi odbora DŽL glasovali o več
predlaganih terminih (tudi o možnosti prestavitve na jesen) in da so z večino glasov izglasovali
junijski termin. Za vprašanja glede izvedbe ligaških tekmovanj je pristojna Tekmovalna
komisija kot organ Upravnega odbora.
7.R.4.3 sklep: Termin za izvedbo ligaških tekmovanj določi liga odbor v skladu s smernicami
Tekmovalne komisije.

5. ČLANSKI IN MLADINSKI PROGRAM
5.1 Posodobljen program članskih reprezentanc
UO se je seznanil z višino odobrenih sredstev s strani javnih financerjev za program članskih
reprezentanc. Na podlagi aktivnosti ŠZS in upoštevanih prošenj, v zvezi s kategorizacijo s strani
OKS-ZŠZ, smo pridobili dodatna sredstva. Skladno z informacijami o višini prejetih sredstev in
mednarodnim koledarjem uradnih članskih tekmovanj je pripravljen posodobljen program
članskih reprezentanc za leto 2020.
7.R.5.1 sklep: UO je potrdil posodobljen program članskih reprezentanc in termin priprav, ki
bodo od 20. do 23. avgusta.

5.2 Seznam perspektivnih za leto 2020
Predstavljen je bil seznam perspektivnih mladih šahistk in šahistov. Ta je pripravljen na podlagi
tekmovalnih dosežkov mladih (mednarodna raven) na osnovi Zakona o športu, kriterijev OKSZŠZ in ŠZS.
7.R.5.2 sklep: UO je potrdil seznam perspektivnih mladink in mladincev za leto 2020 za
standardni, pospešeni in hitropotezni šah:
▪

Standardni šah: Anja Beber, Jakob Bratkovič, Vid Dobrovoljc, Taja Guid, Nuša Hercog,
Nejc Herega, Ivana Hreščak, Larisa Kuhar, Jan Marn, Vesna Mihelič, Monika Rozman,
David Stevanič, Jan Šubelj, Domen Tisaj, Zala Urh
• Pospešeni šah: Jaka Brilej, David Brinovec, Nuša Hercog, Ivana Hreščak, Vesna Mihelič,
Pia Marie Ružič, Monika Rozman, David Stevanič, Jan Šubelj, Domen Tisaj, Zala Urh
• Hitropotezni šah: Jaka Brilej, David Brinovec, Nuša Hercog, Vesna Mihelič, Pia Marie
Ružič, Jan Šubelj, Domen Tisaj, Zala Urh.
(igralke in igralci so navedeni po abecednem vrstnem redu)
5.3 Poročilo o izvajanju programa mladinskega šaha in drugih aktivnosti
Predsednik Strokovnega sveta je predstavil izvajanje programa mladinskega šaha v obdobju
2019/2020.
UO se je seznanil, da je ŠZS prejela obvestilo s strani OKS-ZŠZ, da v okviru projekta »Razvoj
kadrov v športu« zaposlitev trenerja v obdobju 2020-2022 ne bo mogoča.
7.R.5.3.1 sklep: ŠZS si bo še naprej prioritetno prizadevala za pridobitev javnih sredstev za
zaposlitev trenerja.
Podana je bila informacija, da so zaradi epidemije posamezna uradna mladinska EP/SP
odpovedana/prestavljena, negotova je izvedba ostalih uradnih prvenstev. ŠZS bo letos
sofinancirala nastope na uradnih mladinskih mednarodnih šahovskih prvenstvih, ki bodo
dejansko razpisana oz. izvedena. Za prvenstva v standardnem šahu bo za letos uveden sistem
financiranja na osnovi prioritetnih list, ki se sicer že uporablja za pospešeni in hitropotezni
šah.
7.R.5.3.2 sklep: V letu 2020 se sofinancirajo uradna mednarodna prvenstva za mlade na
osnovi prednostnih list. S tem se odpravi sklep 4.1.1. s 6. redne seje UO ŠZS. Program
mladinskega šaha se bo sproti dopolnjeval v skladu z razpisi uradnih mladinskih EP in SP.

6. RAZNO
6.1 Anti-doping
Skladno s pozivom SLOADO (Slovenska antidoping organizacija) in OKS-ZŠZ ter s sklepom
6R.7.2. iz 6. redne seje UO iz dne 24. 2. 2020 je pripravljen Protidopinški pravilnik ŠZS.

7.R.6.1 sklep: UO se je seznanil s pripravljenim Protidopinškim pravilnikom ŠZS in ga potrdil.
6.2 Pobuda ŠD Slovenske Konjice: Knjižica »Zakaj šah?«
UO pozdravlja predlog izdaje knjižice za starše in otroke iz zadnjega letnika vrtca in prve triade
osnovnih šol.
7.R.6.2 sklep: UO daje predlog izvedbe projekta »Zakaj šah?« v proučitev Komisiji za
osnovnošolski in mladinski šah.

6.3 Komisija za OŠ in mladinski šah
Zaradi odstopa Roberta Kodriča z mesta predsednika Komisije za osnovnošolski in mladinski
šah se pozove komisijo, da znotraj članov predlagajo predsednika.
7.R.6.3 sklep: UO poziva Komisijo za osnovnošolski in mladinski šah, da predlaga predsednika
komisije znotraj obstoječih članov.

6.4 Skupščina OKS-ZŠZ
46. seja skupščine OKS-ZŠZ bo v torek, 23. 6. 2020.
7.R.6.4 sklep: UO je imenoval Nino Rob kot nadomestno predstavnico ŠZS na 46. redni seji
skupščine OKS-ZŠZ v kolikor se predsednik seje ne bo mogel udeležiti.

6.5 Komunikacija s strani posameznih staršev
Člani UO so se seznanili z vsebino elektronskih sporočil s strani posameznih staršev in ocenili
način komunikacije kot neprimeren. ŠZS je Zveza šahovskih klubov in društev in vsa
komunikacija z Upravnim odborom poteka preko klubov in ne neposredno s posamezniki.
Neustrezno podani predlogi bodo usmerjeni na matične klube. Podpora mladinskemu šahu s
strani ŠZS vključuje interese tudi staršev ob upoštevanju strokovnih meril in priporočil. ŠZS (z
vsemi organi) je doslej in bo tudi v bodoče ponujala odgovore na zastavljena vprašanja in
sodelovala z zainteresirano javnostjo. Poleg objavljenih in javno dostopnih dokumentov, ki

vsebujejo vse informacije in načrte za delo ŠZS, se lahko postavljajo vprašanja tudi ob drugih
priložnostih in sestankih, ki so organizirani tekom leta. Naslednja tovrstna priložnost bo na
zasedanju občnega zbora 20. junija. Ob tem pa člani UO pozivajo vse posameznike k spoštljivi
komunikaciji.
7.R.6.5.1 sklep: Vsi predlogi naslovljeni na Upravni odbor morajo biti poslani na uradni mail
pisarne ŠZS v žigosanem dopisu, ki ga podpiše predsednik kluba.
7.R.6.5.2 sklep: V zvezi z vprašanji s strani posameznih staršev se pripravi dokument z
informacijami in pojasnili ter se objavi na portalu ŠZS.

Seja je bila zaključena ob 17.00.
Zapisala:
Nina Rob, sekretarka ŠZS

