Datum 3. 7. 2020

Zapisnik 8. redne seje Upravnega odbora ŠZS,
ki je bila v ponedeljek, 3. 7. 2020, ob 15.00 v prostorih Šahovske zveze Slovenije,
Bravničarjeva 13, Ljubljana.

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

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

Pregled zapisnika 7. redne seje UO ŠZS in informacija o 45. občnem zboru
Možnost izvedbe Evropskega posamičnega članskega prvenstva 2020
Dopolnitev tekmovalnega programa in koledarja 2020
Predlog sodniških tarif
Razno
- Knjiga o Albinu Planincu (Predlog Šahohlačnik d.o.o.)
- Spletna olimpijada
- Seznanitev z zahtevkom za dostop do informacij javnega značaja
- Mednarodni dan šaha
- Prvenstvo Evropske unije za mlade, Češka

K 1. točki
Pregled zapisnika 7. redne seje
UO se je seznanil z realizacijo sklepov 7. redne seje UO. Sekretarka je na kratko povzela
informacije iz 45. občnega zbora.

K 2. točki
Možnost izvedbe Evropskega posamičnega članskega prvenstva 2020
Na seji je bilo predstavljeno stališče Evropske šahovske zveze (ECU), ki podpira izvedbo EP
2020, ob upoštevanju politike vezane na izredno situacijo s korona virusom. Izpostavljena je
bila zahteva, da če se uvedejo množične karantene v hotelih, v katerih se najde primer covid19, mora za obdobje karantene nastale stroške udeležencem kriti država gostiteljica ali
Zveza/organizator.
Prav tako je bila predstavljena možnost sofinanciranja organizacije EP 2020 iz Letnega
programa športa MIZŠ. Več informacij bo znanih jeseni.
8R.2.1. sklep: UO si bo prizadeval za izvedbo Evropskega posamičnega članskega prvenstva
2020 v predvidenem terminu. Jeseni bo na podlagi dodatnih informacij sprejeta končna
odločitev v zvezi z izvedbo in organizacijo prvenstva.

K 3. točki
Dopolnitev tekmovalnega programa in koledarja 2020
Predsednik Tekmovalne komisije je predstavil stališče o izbiri organizatorja za letošnje državno
prvenstvo članov, v okviru katerega bo izvedeno tudi DP za članice, absolutno mladinsko DP
do 20 let in veteransko DP. Na razpis so se prijavili 3 kandidati:
- ŽŠK Maribor Poligram
- ŠD KRKA Novo mesto
- DŠM Celje
Tekmovalna komisija je na podlagi naslednjih kriterijev predlagala izvajalca DŠM Celje:
- najvišji nagradni sklad,
- najnižja cena polnega penziona,
- najboljša lokacija,
- glede na ponujeni termin od 3. - 9. 9. 2020 se lahko odigra na isti lokaciji od 10. - 12. 9. 2020
del Državne ženske lige.
8R.3.1. sklep: UO je potrdil DŠM Celje za izvajalca Državnega prvenstva za člane, DP za članice,
Absolutnega mladinskega DP do 20 let in veteranskega DP, od 3. do 9. septembra v Portorožu.

Člani UO so se strinjali, da predlagan razrez nagradnega sklada ni primeren in da se ta
razporedi zgolj med člane in članice. Veterani in mladinci prejmejo pokale in praktične
nagrade.
8R.3.2. sklep: Jure Škoberne pripravi predlog razreza nagradnega sklada za DP članov in DP
članic do 7. 7. 2020.
UO je obravnaval položaj Liga odborov glede na sklep iz letošnjega občnega zbora, ki pravi:
»Iz 27. člena Statuta se črta Liga odbore kot stalne organe. Liga odbori se lahko naprej
ohranijo kot pomožni organi Tekmovalne komisije, ki jih imenuje UO.«
UO imenuje Liga odbore in potrdi predsednike, ki jih izvolijo člani Liga odborov. Liga odbori
imajo pristojnost za tehnično izvedbo lig, medtem ko Tekmovalna komisija določi termine, o
katerih se lahko posvetuje s predsedniki Liga odborov. Slednji so tisti, preko katerih poteka
komunikacija s Tekmovalno komisijo.

8R.3.3. sklep: UO potrjuje obstoječe Liga odbore (državna članska liga, 1. članska liga
vzhod/zahod, 2. članska liga vzhod/zahod, 3. članska liga vzhod/zahod, državna in 1. ženska
liga) in njihove predsednike. Tehnična izvedba lig je v pristojnosti Liga odborov.

K 4. točki
Predlog sodniških tarif
UO je obravnaval problematiko sodniških honorarjev. Za državna prvenstva, kjer je izvajalec ŠZS,
morajo biti tarife točno opredeljene v pravilniku in postavljene v realne okvire finančnih
možnosti. Na seji je bil predstavljen konkreten predlog za mladinsko in člansko DP.
6R.4.1. sklep: Organizira se sestanek z Odborom sodnikov in poskuša uskladiti stališča ob
upoštevanju finančnih okvirov ŠZS.

K 5. točki
Razno
5.1 Knjiga o Albinu Planincu (Predlog Šahohlačnik d.o.o.)
UO se je seznanil s predlogom o odkupu knjig o Albinu Planincu, ki ga je pripravil Šahohlačnik
d.o.o..
8R.5.1. sklep: ŠZS odkupi 50 knjig o Albinu Planincu v spomin na slovenskega velemojstra.

5.2 Spletna olimpijada
Od 22. julija do 30. avgusta bo potekala spletna šahovska olimpijada.
Predstavljena je bila reprezentanca, ki bo zastopala Slovenijo:
Člani: Jure Borišek, Matej Šebenik, Rezerva: Jure Škoberne
Članice: Laura Unuk, Teja Vidic; Rezerva: Jana Krivec, Lara Janželj
Mladinki do 20 let: Zala Urh; Rezerva: Ivana Hreščak
Mladinca do 20 let: Jan Šubelj; Rezerva: David Stevanić
5.3 Seznanitev z zahtevkom za dostop do informacij javnega značaja (vpogled v dokumentacijo
o porabi sredstev LPŠ)
UO se je seznanil z zahtevkom za dostop do informacij javnega značaja (vpogled posameznika
v dokumentacijo ŠZS o porabi sredstev LPŠ). Ocenjuje, da je potrebno pri tem upoštevati
varovanje osebnih podatkov.
8R.5.3. sklep: V zvezi z zahtevkom za vpogled v dokumentacijo o porabi sredstev Letnega
programa športa za leti 2018 in 2019 se pripravi odgovor za MIZŠ, kjer se opozori na
varovanje osebnih podatkov .
5.4 Mednarodni dan šaha
20. julija bo potekal tradicionalni mednarodni dan šaha.
8R.5.4. sklep: UO poziva klube, da organizirajo promocijski dogodek ali turnir ob
Mednarodnem dnevu šaha.

5.5 Prvenstvo Evropske Unije za mlade
UO se je seznanil, da bo avgusta na Češkem potekalo Prvenstvo EU za mlade v kategorijah U8,
U10, U12 in U14. Vsaka država ima na razpolago brezplačno bivanje za 1 predstavnika v vsaki
izmed konkurenc.
8R.5.5. sklep: ŠZS krije stroške bivanja za dodatnega igralca v kategoriji U14 na osnovi
seznama perspektivnih šahistk in šahistov ter prijavnino za naše igralke/igralce, ki bodo
nastopili na Prvenstvu Evropske unije za mlade.

Seja je bila zaključena ob 16:30.
Zapisala:
Nina Rob, sekretarka ŠZS

