
 
 

Zapisnik 8. seje Komisije za promocijo  

  

Prisotni:  Matjaž Mazzini (predsednik), Jože Skok, Darja Kapš 

Odsotni: Barbara Jakše 

Ostali vabljeni: Nina Rob (generalna sekretarka ŠZS),  

 

Seja je potekala v sredo, 22. julija 2020 ob 16.00 uri v prostorih Šahovske zveze Slovenije, 
Bravničarjeva 13, Ljubljana 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Informacija z novinarske konference z dne 21. julija 2020 

3. Informacija o Mednarodnem dnevu šaha 2020 

4. Šah v medijih  

5. Sodelovanje v projektu »Razgibajmo Ljubljano« (9. september, v okviru Tedna športa) 

http:/(www.razgibajmoljubljano.si/2020/06/18/sportna-jesen-s-tednom-sporta-2020-

razpis-in-prijavnica-za-sodelujoče/ (Prijava do 25. julija) 

6. Sodelovanje v projektu »Olimpijski festival« (25. in 26. september, prijava do 20. 

avgusta) 

7. Promocija šaha v času COVIDa19 

8. Razno 

 

AD 1) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

AD 2) Člani komisije so se seznanili z problematiko objav v medijih ter odzivu vodstva 

Šahovske zveze Slovenije, ter se v zvezi s tem strinjajo, da so zadnje objave v nekaterih 

medijih, ki ne odražajo dejanskega stanja, povzročile veliko škode ugledu Šahovske zveze 

Slovenije in slovenskega šaha. V zvezi s tem komisija podaja naslednjo izjavo: »Komisija za 

promocijo šaha si v zadnjih letih s številnimi aktivnostmi, novinarskimi informacijami ter 

številnimi objavami v različnih medijih, prizadeva za popularizacijo šaha v slovenskem prostoru 

ter povečevanje njegove vloge kot povezovalnega elementa družbe, zato tovrstne 

nepreverjene, neresnične in tendeciozne izjave, ki so v nasprotju z novinarsko etiko, v medijih 

ter s tem povezana ravnanja posameznikov, odločno zavrača. Prispevki v nekaterih  medijih 

(Nova24, Demokracija,  Siol.net) so izrazito  enostranski in predstavljajo  poglede (izjave) samo 

enega posameznika, ne pa nasprotne oziroma  prizadete strani, torej ŠZS. Tudi iz razloga, ker 

se s takim odnosom do ŠZS in šaha, posredno lahko izniči ves trud vložen v dogovore z mediji 

ter pokrovitelje, kar lahko posredno ustvari nepopravljivo škodo slovenskemu šahu.« 

 

AD 3) Generalna sekretarka Nina Rob informira člane komisije z okrnjenimi aktivnostmi zaradi 

karantene in pandemije korona virusa, v okviru  letošnjega dneva šaha. Izpostavi Šahovsko 

http://www.razgibajmoljubljano.si/2020/06/18/sportna-jesen-s-tednom-sporta-2020-razpis-in-prijavnica-za-sodelujoče/
http://www.razgibajmoljubljano.si/2020/06/18/sportna-jesen-s-tednom-sporta-2020-razpis-in-prijavnica-za-sodelujoče/


 
društvo Piran, ki pod vodstvom Andreja Žnidarčiča edino izvede šahovska dogodka v okviru 

Mednarodnega dneva šaha in sicer (1) Ponedeljkov cug v Domnu ter (2) Dvoboj Obala – Kras. 

Komisija tako podeli nagrado za najboljše izveden dogodek v okviru Dneva šaha Šahovskemu 

društvu Piran. 

Ob dnevu šaha je v Jutranjem programu TV Slovenije gostovala tudi WFM Špela Orehek. 

(AD 4) Člane komisije se seznani z aktivnostmi v medijih: 

V letošnjem letu se na podlagi dogovorov z različnimi medijskimi hišami redne šahovske 

kolumne pojavljajo v različnih medijih: 

- Delo – kjer v osveženi redni tedenski kolumni objavljajo različnih slovenski 

velemojstri (Matej Šebenik, Darja Kapš, Jana Krivec, …) 

- Slovenske novice – redne kolumne objavlja Matej Šebenik 

- Športni časnik Ekipa – redne kolumne objavlja Matej Šebenik 

- RTV Slovenije – občasne oddaje v jutranjem programu (zadnja s Špelo Orehek). 

Prav tako RTV Slovenija na podlagi dogovorov v okviru svojih objav spremlja 

najpomembnejše šahovske dogodke v Sloveniji in svetu. 

V zvezi s promocijo Evropskega prvenstva v šahu Darja Kapš poda predlog, da je potrebno 

pridobiti večje število šahistov in drugih javnih osebnosti povezanih s šahom, ki bi lahko 

sodelovali pri medijskih objavah in promocijskih aktivnostih povezanih s prvenstvom. V okviru 

priprav na Evropsko prvenstvo je potrebno začeti z dogovorjenimi aktivnostmi z 

zainteresiranimi mediji s poudarkom na RTV Slovenija ter glavnim pokroviteljem Slovenskimi 

železnicami v prvi polovici septembra. 

V zvezi z objavami v tiskanih medijih Matjaž Mazzini poda predlog, da je potrebno začeti z 

najavami posameznih udarnih objav, kjer je to mogoče, na portalu ŠZS ali na družbenih 

omrežjih dan pred objavo, da se s tem omogoči pravočasno pridobitev omenjenih tiskanih 

edicij zainteresiranim posameznikov. Trenutno je praksa objav na družbenih omrežjih na dan 

objave. Prav tako je potrebno na novem portalu aktivirati možnost vpisa na pošiljanje E-novic 

zainteresiranim posameznikom. 

V okviru promocijskih aktivnosti Darja Kapš tudi predlaga pripravo, promocijo in izvedbo 

okrogle mize ob izdaji knjige o Albinu Planincu, skupaj z avtorji knjige ter Planinčevimi sopotniki 

ter poznavalci: Georgom Mohrom, Bogdanom Osolinom, Darkom Špelcem in drugimi. 

Na splošno je stanje glede prisotnosti šaha v medijih zelo pozitivno, vendar še vedno obstajajo 

številne rezerve. 

 

(AD 5 in AD 6) ŠZS se prijavi na oba projekta - »Razgibajmo Ljubljano« in »Olimpijski festival«. 

Darja Kapš predlaga, da se v izvedbo vključi zainteresirane šahovske klube ter zlasti šahovske 

šole, ki delujejo na območju širše ljubljanske regije: Šahovska šola Mateja Šebenika, 

Šahovska šola Komenda, Šahovska šola Domžale, Šahovska šola Antona Praznika, in ostale. 

Vsem se omogoči promocija njihovih šol ali klubov na predvidenih stojnicah. V okviru obeh 

prireditev je potrebno izvesti tudi promocijo Evropskega prvenstva z ustreznim promocijskim 

gradivom (letaki), ter po možnosti tudi promocijo knjige Albina Planica. 



 
Jože Skok predlaga uporabo vrtnega šaha Šahovskega kluba Domžale. 

(AD 7) Med epidemijo Covida-19 se nadaljuje poudarek na promocijskih aktivnostih v okviru 

družbenih omrežij, kar se z različnim prej navedenimi aktivnostmi še okrepi (e-novice, najave 

objav v medijih tudi pred samimi objavami, večja frekvenca objav na Facebooku, nadaljuje se 

z objavami na prenovljenem portalu Šahovske zveze na www.sah-zveza.si) 

(AD 8) Pod točko razno se člani komisije seznanijo z nepreklicnim odstopom članice Barbare 

Jakše, kateri se za njeno aktivnost in doprinos k promociji šaha v Sloveniji v zadnjih letih 

zahvaljujejo. Za popolnitev članstva se predlaga nabor zainteresiranih kandidatov z 

obrazložitvami do naslednje seje Komisije. 

Matjaž Mazzini prav tako poda predlog, da se na naslednjo sejo povabi predstavnike Komisije 

za osnovnošolski in mladinski šah s katerimi se poišče skupne točke zlasti pri izvedbi 

promocijskih aktivnosti med mlajšo populacijo. 

Člani se strinjajo, da bo naslednja seja v ponedeljek, 7. septembra 2020, ob 17. uri. 

 

Zapisal: Matjaž Mazzini,  

Sestanek zaključen ob 17.15 


