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Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje Komisije 

2. Medijsko pokrivanje Evropskega ekipnega prvenstva v šahu (tiskani mediji, RTV, družbena 

omrežja, PR, tiskovne konference) 

3. Pregled in izbor iz nabora idej in predlogov spremljajočih aktivnosti ob Evropskem prvenstvu 

podanih na 6. seji Komisije za promocijo šaha opredelitev primernih za izvedbo v ter določitev 

odgovornosti 

4. Izvedba promocijskih aktivnosti ob Evropskem prvenstvu med mladimi šahisti in po šolah 

5. Razno 

 

Uvodoma je predsednik pozdravil novo bodočo članico Simono Polše Zupan ter predstavil 
razloge za predlog, da ga. Polše Zupan postane nova članica komisije. Simona Polše Zupan 
se je izkazala na svoji šoli kot izredna promotorka šaha med šolsko mladino, izdala je tudi 
knjigo, učbenik in delovni zvezek, in s svojim pedagoškim pristopom v svet šaha preko treh 
šahovskih krožkov na šoli vpeljala številne mlade, ki so začeli tudi že dosegati uspehe na 
šahovskih tekmovanjih, tako lokalnih kot na državni ravni. 

Komisija bo formalno zaprosila Upravni odbor za sprejem in potrditev nove članice v komisijo 
za promocijo. 

 

AD 1) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 

Člani komisije smo opravili kratko razpravo na temo negativne medijske promocije o šahu in 

Šahovski zvezi v nekaterih medijih in ponovno izražamo stališče, da so omenjene aktivnosti 

neprimerne in za popularizacijo šaha nesprejemljive. Blatenje Šahovske zveze in njenih 

predstavnih najostreje obsojamo. 

Nina Rob je predstavila promocijsko akcijo izpeljano v sodelovanju s Karitasom. Pripravilo se 

je več kratkih filmov z najvidnejšimi slovenskimi šahisti in šahistkami. Celotna kampanija je 

dosegla relativno veliko medijsko odmevnost, predvsem na socialnih omrežjih. 



 
Ocena realizacije promocijskih šahovskih aktivnosti v letu 2021: realizirane sta bili novinarski 

konferenci, februarja in junija; vpeljani prispevki na temo ženskega šaha v revijo Šahovska 

misel. Med predlogi ni realiziranega turnirja poimenovanem po velemojstru Albinu Planincu. V 

zvezi s tem komisija predlagala organizacijo spletnega turnirja v sodelovanju z slovenskimi 

šahovskimi klubi pod okriljem in organizacijo Šahovske zveze v letu 2022. 

 

AD 2) Medijsko pokrivanje Evropskega ekipnega prvenstva v šahu (tiskani mediji, RTV, 

družbena omrežja, PR, tiskovne konference) 

Nina Rob je predstavila informacijo o dogovoru z RTV Slovenija, kjer bo slovenski šah dobil 

enkrat tedensko možnost priprave šahovske oddaje.  

Matjaž Mazzini predlaga da se pridobi medijskega sponzorja, z Jožetom Skokom se navežeta 

da bosta vzpostavila kontakte z medijskimi hišami in poročala na naslednji seji.. 

Jože Skok bo navezal stik z lokalnimi mediji preko katerih bi promovirali prvenstvo. 

 

AD 3) Pregled in izbor iz nabora idej in predlogov spremljajočih aktivnosti ob 

Evropskem prvenstvu podanih na 6. seji Komisije za promocijo šaha opredelitev 

primernih za izvedbo v ter določitev odgovornosti 

Komisija predlaga promocijske aktivnosti v smislu paketne ponudbe – družinski šahovski izlet, 

ki bi vključeval ogled prvenstva, kosilo, kopanje in šahovski turnir za mlade. Nina Rob preveri 

možnost ugodnih kart za kopanje. 

Matjaž Mazzini predlaga pripravo fotografske natečaja z revijo Digitalna kamera. 

Druge spremljajoče aktivnosti: 

- Potekal bo kongres Evropske zveze (3 dni) 

- Sponzorji – potrebno je pripraviti ponudbo za sponzorje za izvedbo njihovih 

promocijskih aktivnosti na prvenstvu 

- Organizira se Šahovski teden oz. Šahovska sobota (20.11.2021) na kateri se 

skoncentira različne aktivnosti: 

o Odigrala se bo simultanka z velemojstvom 

o Predstavitev šahovske literature – Učila, Jana Krivec, Geogr Mohr, Simona 

Polše Zupan, Niko Praznik. – Založba Bukla in drugi 

o Srečanje z svetovnim prvakom – nagradno žrebanje za naročnike Šahovske 

misli 

o Posebna ponudba za naročnike Šahovske misli.  

 

AD 4) Izvedba promocijskih aktivnosti ob Evropskem prvenstvu med mladimi šahisti in 

po šolah 

Do naslednje seja komisije 24.8.2021 člani komisije, poleg idej v točki 3, pripravijo konkretne 

predloge promocijskih aktivnosti ob Evropskem prvenstvu med mladimi šahisti. 



 
 

 

 

AD 5) Razno 

Vezano na promocijo šaha v šahovski misli je Simona Povše Zupan predlagala samostojno 

edicijo Šahovski zabavnik namenjen predvsem mladinskemu šahu. V razpravi v komisiji je 

prišlo do različnih predlogov, da bi bila priloga  sestavni del Šahovske misli umeščena na 

sredino revije in vizualno ločena od ostale Šahovske misli in bi bila namenjena promocijo šaha 

med šolsko mladino. Komisija se strinja, da se omenjeno priloga pripravi že za prvo jesensko 

številko. Koncept pripravi Simona Povše Zupan, pri čemer se za prvo števllko pripravi intervju 

z enim od najboljših mladih šahistov ali šahistk. Obseg bi bil osem strani v barvi. Matjaž Mazzini 

je ponovno predlagal uvedno rubriko o Dami. 

V okviru promocije Šahovske misli bi morali v okviru promocije Evropskega prvenstva narediti 

skupno promocijo z knjigo Damin Gambit Založbe Učila, lahko v okviru Šahovskega tedna 

(glej točko 3) 

Simona Polše Zupan predlaga vprašalnik za člane pod kakšnimi pogoji bi kupovali Šahovsko 

misel. 

Komisija se strinja, da se izvede promocijska aktivnost Šahovske misli izpostavljena v prejšnji 

seji komisije. Matjaž Mazzini pripravi koncept ter predlog promocijskega paketa in ga predstavi 

na naslednji seji komisije v drugi polovici avgusta, 24. 8. 2021. 

 

Zapisal: Matjaž Mazzini,  

Sestanek zaključen ob 19.15 


