
 
 

 

11. seja komisije za promocijo  
Prisotni: Matjaž Mazzini (predsednik), Jože Skok, Darja Kapš, Simona Polše Zupan (člani) 
Ostali prisotni: Nina Rob (sekretarka ŠZS),  
Upravičeno odsotni: Matej Šebenik (urednik Šahovski misli), Gorazd Gorjup 
 
Seja je bila v sredo, 15. septembra 2021 ob 17.00 uri v prostorih Šahovske zveze Slovenije, 
Bravničarjeva 13, Ljubljana 

 

 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika zadnje seje Komisije 
2. Pregled realiziranih aktivnosti ob Evropskem ekipnem prvenstvu v šahu (tiskani mediji, RTV, 
družbena omrežja, PR, tiskovne konference) 
3. Fotografski natečaj ob evropskem prvenstvu v šahu z Fotografsko zvezo Slovenije ter revijo 
Digitalna kamera – pregled ter potrditev razpisa 
4. Pregled promocijskih aktivnosti ob Evropskem prvenstvu med mladimi šahisti  
5. Razširitev Šahovske misli z rubriko Za mlade šahiste 
6. Udeležba na Olimpijskem festivalu 2021, 25. in 26.9.2021 
7. Razno 
 

 

AD 1) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 

1) V okviru prve točke so člani komisije pregledali realizirane predvidene aktivnosti s 
predhodne seje; 

- Jože Skok pridobil kontakte za medijsko pokrivanje evropskega prvenstva iz področja 
Posavje (Jože Žura, Suzana Vahtenič (RTV Slo), Laura Krejačič (občina Brežice) 

- Matjaž Mazzini – kontakt za medijsko pokrivanje šahovskega prvenstva v skupini 
Media24, revija Reporter (Rok Černigoj, Domen Rant) 

2) Glede spremljajočih aktivnosti so opravljeni razgovori (Matjaž Mazzini) z revijo 
Digitalna Kamera (Igor Rosa). Dogovorjeno je, da revija Digitalna kamera skupaj s 
Fotografsko zvezo Slovenije izvede fotografski natečaj na temo »Šah in šport.« 

3) Dogovori s sponzorji potekajo in več pogodb je že sklenjenih (Nina Rob in upravni 
odbor) 

4) Simona Povše Zupan je pripravila del vsebine za septembrsko Šahovsko misel, ki bo 
šla v objavo v naslednji številki. 
 
 



 
 

AD 2) Pregled realizirani aktivnosti ob Evropskem prvenstvu v šahu (tiskani mediji, RTV, 
družbena omrežja, PR, tiskovne konference) 

- Na predlog Media24, revija Reporter, je potrebno sporočiti predlog sodelovanja 
(zadolžen Matjaž Mazzini) 

- Na RTV Sloveniji se predvideva, da dogovori s preteklega leta veljajo (potrebno 
preveriti, zadolžena Darja Kapš, oz. Jože Skok) 

- Potrebno je vzpostaviti še kontakt s PRO Plus s prošnjo po pokrivanju prvenstva 
(zadolžena Darja Kapš, Duško Pavasović) 

- V organizacijsko ekipo se povabi več posameznikov za sodelovanje pri izvedbi 
prvenstva (organizacijske aktivnosti, medijsko pokrivanje): Robert Rudman, Špela 
Orehek, Suzana Urbanč, Katarina Mazzini, Samo Štajner, Gorazd Gorjup, Marjan 
Božič, Luka Rifelj, (zadolžena Nina Rob) 

- Pripravi se koledar spremljajočih aktivnosti ob evropskem prvenstvu (zadolžen Matjaž 
Mazzini). Predlagani datumi:  

o Torek, 9.11.2021, 9:30; simultanka s katalonskimi in slovenskimi šahisti (1 
GM, 1 GM, 10 šahistov) 
Torek, 9.11.2021, 14:00; hitropotezni turnir, 5 katalonskih in 5 slovenskih 
igralcev 

o Sreda, 10.11.2021, 9:30; hitropotezni turnir, 5 katalonskih in 5 slovenskih 
igralcev  
Tiskovna konferenca (?) 

o Petek, 12.11.2021, otvoritev prvenstva in začetka Šahovskega vikenda z 
otvoritvijo fotografske razstave 

o Sobota, 13.11.2021, šahovski dan z obiskom prvenstva za mlade šahiste iz 
šahovskih klubov in krožkov (preko krožkov se spodbudi starše, da se 
udeležijo prvenstva), ter predstavitvijo šahovske literature, ki je izšla v 
tekočem letu (Jana Krivec, Georg Mohr in Adrian Mihalčišin, Mojca Benedičič, 
(Založba Učila), Simona Polše Zupan, Niko Praznik, …) 

o  Drugo 
- YouTube kanal s prenosi prvenstva. Nina Rob poda informacijo, da je mogoč najem 

ekipe za spremljanje preko Evropske šahovske zveze, vendar predlaga sestavo ekipe 
iz pretežno domačih sodelavcev. Predlaga se možnost sodelovanja z Samom 
Štajnerjem ter potencialnimi komentatorji: Darja Kapš, Jana Krivec, Adrian Mihalčišin, 
Duško Pavasović, Alojzije Janković. Tehnične zmožnosti se preverijo tudi pri Lauri 
Unuk.  

- Predstavljene so bili tudi promocijski materiali pripravljeni v okviru prvenstva: spletna 
stran ter različni promocijski artikli in tiskovine. 
 
 

AD 3) Fotografski natečaj ob evropskem prvenstvu v šahu z Fotografsko zvezo 
Slovenije ter revijo Digitalna kamera – pregled ter potrditev razpisa 

Fotografska razstava: potrjeno je sodelovanje z revijo Digitalna kamera.  

Predlog za člana komisije iz strani ŠZS je Luka Rifelj. Predlaga se izbor in natis 15-20 
najboljših slik, ki se jih razstavi v Čatežu. Predlagane nagrade iz strani ŠZS:  



 
 

- 2 nočitvi za 2 osebi v Prekmurju (Panonska vas), 
- 2 nočitvi z zajtrkom za 2 osebi v Beli krajini (Grand Kolpa), 
- 2 nočitvi z zajtrkom za 1 osebo v Posočju (Hotel Dvorec), 
ter knjige Jane Krivec, Albin Planinec, Damin Gambit. 
 
 
AD 4) Pregled promocijskih aktivnosti ob Evropskem prvenstvu med mladimi šahisti 

Simona Povše Zupan predlaga, da z Gorazdom Gorjupom do naslednje seje pripravita 
predlog aktivnosti. Predlog je, da se klubom pošlje dopis, da se lahko z starši udeležijo 
šahovske sobote (13.11.2021) ter ogleda prvenstva ter aranžmaja v Termah Čatež. 

Izpostavi se problem šahovske literature ter možnosti nakupa. Matjaž Mazzini predlaga 
izdelavo spletne podstrani na portalu ŠZS z predstavitvijo šahovske literature ter možnosti 
nakupa. 

Simona Polše Zupan zpostavi tudi vprašanje mentorjev v šolah ter njihovega usposabljanja. 

 

AD 5) Razširitev Šahovske misli z rubriko Za mlade šahiste 

Zaradi odsotnosti glavnega urednika Mateja Šebenika Matjaž Mazzini predlaga, da se ta 
točka izvede dopisno, po e- pošti. 

 

AD 6) Udeležba na Olimpijskem festivalu 2021, 25. in 26.9.2021 

Sprejme se predlog Nine Rob, da se člani komisije udeležijo promocije šaha na Olimpijskem 
festivalu v Ljubljani. Poleg komisije oz. ŠZS se povabi tudi druge predstavnike klubov in 
promotorje šaha v Ljubljani in okolici: Praznik, ŠD Domžale, Darja Kapš, Nina Rob, Jože 
Skok. Zadolžitev: Nina Rob 

 

AD 7) Razno 

Darja Kapš v imenu ŠK Ljubljana Tajfun, vabi da se povabi na webinarje, ki jih za klub 
pripravljajo člani kluba ob petkih. 

Jože Skok je predlagal, da se zlasti v največje knjižnice v Sloveniji, teh je okoli 65, kolikor je 
bilo nekdanjih občin, znova pošlje dopis glede naročanja Šahovske misli. Hkrati naj se 
seveda preveri, katere knjižnice  so že naročene na revijo. Dejstvo je, da se marsikateri 
šahist ne želi naročiti na Šahovsko misel, bi jo pa z veseljem prebral, če bi bila na voljo v 
njegovi knjižnici. 

 

Zapisal: Matjaž Mazzini,  

Sestanek zaključen ob 18.55 

 


