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Dnevni red: 
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda. 
2. Poročilo o delu v letu 2021 in 2022. 
3. Finančno poročilo. 
4. Poročilo nadzorne komisije. 
5. Program dela: delo z mladimi v klubu, tekmovalni program, šah v šolah, prisotnost na socialnih 
omrežjih, šah na daljavo… 
6. Razno. 
 
Zbora se je udeležilo 14 članov, oziroma predstavnikov mladoletnih članov kluba. 
Prisotni: Alojz Gračner, Asim Selimovič, Boštjan Grižonič (Ludvik Grižonič, Henrik Grižonič), Dmytro 
Levash, Enej Starc, Ervin Pregelj, Filip Sekuloski, Katja Štrancar Fatur (Jure Fatur), Marko Štokelj, 
Nedijan Kozlovič (Jernej Kozlovič), Peter Kodre (Mario Kodre), Radovan Popovič , Simon Kerma, 
Slobodan Popović. 
 
Začetek seje ob 17:20, dne 14.12.2022 
 
Določi se zapisnikarja Marka Štoklja. 
 
Izvolitev in potrditev delovnega predsedstva: predlagani so bili  Enej Starc kot predsednik; Marko 
Štokelj kot zapisnikar; Nedijan Kozlovič  in Simon Kerma kot overitelja zapisnika. 
Predstavi se dnevni red. 
 
Delovno predsedstvo in dnevni red sta bila soglasno sprejeta. 
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Enej Starc je predstavil povzetek poročila o aktivnostih kluba v letu 2021 in 2022. Večino dela je bilo z 
mladimi. Delo je bilov letu 2021  še vedno deloma ovirano zaradi epidemioloških razmer, načrtovanih 
tekmovanj ni bilo niti v drugi polovici leta. 
Kljub temu se je število mladih šahistov znatno povišalo. Delo z mladimi je potekalo tudi med 
poletnimi počitnicami, ko sta se skupini mladincev združili, kar pa ni bilo optimalno in sta od začetka 
šolskega leta spet ločeni. 
Z novim šolskim letom so zopet zaživeli krožki na osnovnih šolah, česar se zelo veselimo. 



Ervin Pregelj nadaljuje z organizacijo ciklusa osnovnošolskih turnirjev, tokrat v sodelovanju z dvema 
šolama: OŠ Koper in OŠ Antona Ukmarja. Turnirji potekajo izmenično, enkrat na eni, drugič na drugi 
šoli. 
Povečalo se je tudi število starejših igralcev, ki se poleg aktivnosti v klubu udeležujejo tako turnirjev v 
pospešenem in hitropoteznem, kot tudi turnirjev v klasičnem šahu. 
Novost je redni igralni dan za klasični šah, ki je vsako soboto od 10:00 dalje. Odzivi so odlični, na igralni 
dan prihajajo igralci vseh starosti, povprečno število igralcev je 8. 
V krajevni skupnosti Žusterna normalno poteka aktivnost Semedelski večeri. 
 
Poročilo o delovanju v letu 2021 in 2022 je bilo soglasno sprejeto. 
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Ervin Pregelj je predstavil povzetek finančnega poročila za leto 2021 in 2022. 
 
Finančno poročilo je soglasno sprejeto. 
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Nadzorna komisija  se ni sestala, zato poročila ni bilo moč slišati ali povzeti. Predstavnik nadzorne 
komisije bo pisno predstavil morebitne nepravilnosti. 
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Enej Starc je predstavil program dela za zaključek leta 2022 in za leto 2023. Program dela še naprej 
temelji na delu z mladimi. 
 
V načrtu so turnirji v klasičnem šahu - za pomoč pri organizaciji bi lahko prosili Andreja Žnidarčiča iz ŠD 
Piran, ki je izkušen šahovski sodnik in organizator. 
 
Letna članarina za polnoletne člane za leto 2023 znaša 35 EUR. Mladoletni člani so letne članarine 
oproščeni. 
 
Že dalj časa je interes tudi za turnirje v pospešenem in hitropoteznem šahu ampak trenutno nimamo 
sodnika oziroma organizatorja, ki bi lahko tovrstne turnirje redno izvajal. 
 
Semedelski večeri potekajo nemoteno dalje. 
 
Spletno stran še naprej ureja Damjan Japelj. Prisotni smo tudi na socialnih omrežjih (facebook, 
instagram), ki jih ureja Filip Sekuloski. 
 
Program dela za leto 2022 in leto 2023 je soglasno sprejet. 
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Predlog izdaje plastificiranih članskih izkaznic. 
 
Nekaj članov se zanima za pridobitev sodniške licence. V kolikor bi lahko organizirali redne turnirje, 
lahko stroške pridobitve licence krije klub. 



 
Podane so ideje za promocijo šaha v zaledju, možnost organizacije srečanj, tekmovanj. 
 
Predlog bolj jasne izpostavitve podatkov za nakazila na spletni strani ter posodobitev seznama 
sponzorjev in donatorjev. 
 
Septembra 2023 bo naš najstarejši član, Sergej Vogrič praznoval stoti rojstni dan. Predlaga se obisk. 
 
Sejo smo zaključili okrog 18:30. 


