
 
 

 

12. seja komisije za promocijo  
Prisotni: Matjaž Mazzini (predsednik), Jože Skok, Darja Kapš, Simona Polše Zupan (člani) 
Ostali prisotni: Nina Rob (sekretarka ŠZS), Matej Šebenik (urednik Šahovski misli), Gorazd 
Gorjup 
 
Seja je bila v torek, 7. decembra 2021 ob 17.00 uri v prostorih Šahovske zveze Slovenije, 
Bravničarjeva 13, Ljubljana 

 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika zadnje seje Komisije. 

2. Poročilo o pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti članov komisije v okviru 23. 
Evropskega ekipnega prvenstva v šahu v Termah Čatež. 

3. Priprava promocijskih aktivnosti za Evropsko posamično prvenstvo v šahu, 2022, s 
poudarkom na pripravi ustreznih promocijskih materialov in pripravo ponudbe oglaševanja v 
okviru medijskih kanalov ŠZS za potencialne pokrovitelje in sponzorje prvenstva. 

4. Promocija šaha med različnimi ciljnimi javnostmi, s poudarkom na osnovnošolski mladini 

5. Razširitev Šahovske misli z rednim sklopom posvečenim mladinskemu šahu 

6. Podoba Šahovske zveze Slovenije v širši javnosti v povezavi z dokončno odločba sodišča 
po opravičilu iz strani nekaterih medijev glede objavljanja laži o delovanju Šahovske zveze 
Slovenije. 

7. Razno 

 

AD 1) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 

1) V okviru prve točke so se člani komisije seznanili z zapisnikom 11. seje in aktivnostmi 
vezanimi nanj ter ga potrdili. 

 

AD 2) Poročilo o pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti članov komisije v okviru 23. 
Evropskega ekipnega prvenstva v šahu v Termah Čatež. 

Aktivnosti članov komisije pri pripravi in izvedbi Evropskega ekipnega prvenstva v šahu v 
Termah Čatež: 

- Sodelovanje pri organizaciji otvoritve – Matjaž Mazzini se z generalno sekretarko ŠZS 
Nino Rob udeleži pripravljalnih sestankov vezanih na otvoritveno ceremonijo, 
postavitve dvorane ter otvoritve fotografske razstave, na prizorišču, v Termah Čatež, 
pri županu na občini Brežice Ivanu Molanu ter pri direktorici gradu Brežice Alenki 
Černelič Krošelj; 



 
- Darja Kapš, Jože Skok in Matjaž Mazzini sodelujejo pri pripravi novinarske adreme, 

obveščanju novinarjev ter izvedbi tiskovne konference pred prvenstvom na sedežu 
ŠZS na Bravničarjevi 13; 

- Darja Kapš in Matjaž Mazzini se kot člana komisije za promocijo aktivno vključita v 
iskanju sponzorjev prvenstva in sicer sredstev za pokritje fotografske razstave (Darja 
Kapš, sponzor razstave podjetje INBA d.o.o. ter donatorji nagrad: - 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 
založbe Beletrina in Učila, Damin Gambit. ) ter vsebine vrečk za udeležence 
prvenstva (Matjaž Mazzini, sponzor podjetje Api Nature d.o.o., ter promocijske stene, 
sponzor podjetje Simplygood – SG Guzelj d.o.o.; ter Darja Kapš, nogavice za vse 
udeležence Ane Mutič d.o.o.); 

- Komisija v imenu ŠZS s Fotografsko zvezo Slovenije, revijo Digitalna kamera ter 
Digitalnim foto klubom organizira, postavi in izvedbe fotografsko razstavo na temo 
ŠAH in ŠPORT, ki se je udeleži preko 50 avtorjev z več kot 300 poslanimi 
fotografskimi deli. Otvoritve na gradu Brežice se udeleži večina nagrajencev, ter 
predsednik ŠZS dr. Milan Brglez ter predsednik prve slovenske vlade g. Lojze 
Peterle, ki v slavnostnem nagovoru poudarita povezovalno vlogo šaha v družbi; 

- Člani komisije sodelujejo (Matjaž Mazzini, Darja Kapš, Jože Skok) pri ureditvi dvorane 
za otvoritveno ceremonijo v Viteški dvorani gradu Brežice; 

- Člani komisije (Matjaž Mazzini, Darja Kapš, Jože Skok) aktivno sodelujejo pri prevozu 
opreme na prizorišče, postavitvi igralne dvorane ter grafični opremi prostorov; 

- Člani komisije (Matjaž Mazzini, Darja Kapš, Jože Skok) sodelujejo pri spremljanju in 
objavljanju novice ter slikovnega gradiva na uradnem spletnem portalu: 
www.euroteamchess2021.eu; 

- Članica komisije Darja Kapš organizira izlet oziroma obisk delegacije FIDE v šahovski 
muzej šahovskega mentorja in organizatorja Vinka Kobeta v Starem trgu pri Kolpi. 
Izleta se udeleži šest predstavnikov FIDE in ECU, na čelu z direktorico FIDE ter 
podpredsednico ECU Dano Reizniece-Ozola. Prevoz v lastni režiji zagotovita Darja 
Kapš in Matjaž Mazzini; 

- Člana komisije (Matjaž Mazzini, Jože Skok) aktivno sodelujejo pri pospravljanju 
igralne dvorane ter fotografske razstave ter prevozu opreme na sedež ŠZS. Darja 
Kapš je poskrbela za pakiranje spominskih daril za vse udeležence in delegate ECU. 
Pripravila je tudi vse tekste za povezovalko na otvoritveni slovesnosti in zaključku; 

- Član komisije Jože Skok je zbiral in zbral medijske objave iz prvenstva in pripravil 
poročilo o tem. Kopije vseh objavljenih  člankov o prvenstvu v Termah Čatež bo zbral 
v posebni datoteki - mapi in jih posredoval predsedniku komisije oz. pisarni ŠZS. 
Člani komisije ocenjujejo, da je bilo medijsko prvenstvo zelo dobro pokrito. 

- Darja Kapš izpostavi tudi vlogo agencije Herman & partnerji, ki je pripravilo strateški 
medijski načrt, sodelovalo pri otvoritveni ceremoniji ter s kontakti omogočilo pripravo 
medijskih prispevkov o šahu na Pop TV, RTV SLO in Planet TV. 

- Darja Kapš je v teku prvenstva pripravila večje število novinarskih prispevkov o 
prvenstvu za različne tiskane medije (Delo, Ekipa, Slovenske novice, Dolenjski list). 
Obenem je skrbela za kontakte med mediji in reprezentanti. Skupaj z Matjažem 
Mazzinijem sta skrbela za redne objave na družabnem omrežju FB (profila EP in 
ŠZS). Člani komisije so tudi sodelovali v različnih oddajah na Radiu Slovenija. 

- Člani komisije se seznanijo s poročilom o obiskanosti spletnega portala, ki ga je 
pripravilo podjetje Studio Mazzini d.o.o., ki je skrbelo za celostno vizualno podobo 

http://www.euroteamchess2021.eu/


 
prvenstva, ter izvedbo in tehnično podporo delovanja portala. Portal je v obdobju 
trajanja prvenstva obiskalo 65.000 obiskovalcev, ki so opravili preko 300.000 ogledov 
strani. Največ obiska je bilo iz Francije, Nemčije, Slovenije, ZDA, Rusije itn. Spletna 
stran je predstavljala pomemben promocijski potencial, ki bi ga morali pri trženju 
naslednjega prvenstva v še večji meri izkoristiti. 

Sklep. Člani komisije so v okviru svojih pristojnosti vložili veliko znanja, energije in 
časa za zelo uspešno izvedbo Evropskega prvenstva. 

 

AD 3) Priprava promocijskih aktivnosti za Evropsko posamično prvenstvo v šahu, 
2022, s poudarkom na pripravi ustreznih promocijskih materialov in pripravo ponudbe 
oglaševanja v okviru medijskih kanalov ŠZS za potencialne pokrovitelje in sponzorje 
prvenstva. 

Člani komisije se strinjajo, da naslednja prireditev, Evropsko šahovsko prvenstvo za 
posameznike predstavlja, zaradi še bolj zahtevne finančne konstrukcije, še večji izziv in za 
primerljivo izvedbo bo potrebno zagotoviti dodatna sponzorska sredstva. 

Na podlagi pridobljenih podatkov iz evropskega ekipnega prvenstva bi bilo potrebno pripraviti 
ustrezen promocijski material z navedbo meritev obiskanosti spletne strani in ugotovljenih 
trženjskih potencialov. 

Simona Polše Zupan v sklopu priprav na prvenstvo predlaga organizacijo spletnega 
osnovnošolskega turnirja (ali več vzporednih turnirjev po starostnih kategorijah), na katerem 
bi od tekmovalcev dobili ustrezno mejling listo. Pripravljena je aktivno pomagati 
organizatorju. 
 
Sklep: Potrebno je povečati intenzivnost aktivnosti priprav na Evropsko posamično 
prvenstvo, ki se bo odvijalo v mesecu (konec marca) aprilu, zlasti s strani Upravnega 
odbora ŠZS. 
 
 
AD 4) Promocija šaha med različnimi ciljnimi javnostmi, s poudarkom na 
osnovnošolski mladini 

Darja Kapš izpostavi, da ima komisija vso podporo vodstva šahovske zveza in predsednika 
ŠZS Milana Brgleza, za zasnovo in izvedbo promocijskih aktivnosti med mladimi, pri čemer 
bo potrebno dobiti nenamenska sredstva. Trenutna sredstva so namreč strogo namenska 
namenjena za višje, prvenstveno tekmovalne ravni osnovnošolskega in mladinskega šaha. 
Nenamenskih sredstev za splošno šahovsko javnost s poudarkom na mladini trenutno ni.  

Gorazd Gorjup v razpravi izpostavi bremenski sistem učenja šaha v okviru MITROPA in sicer 
tako učenja šaha mladine kot tudi mentorjev iz strani učiteljev matematike. Nina Rob 
izpostavi, da se šole obračajo na ŠZS z željo po pridobitvi mentorjev. Mentorjev pa načeloma 
ni, na kar opozori tudi Gorazd Gorjup in izpostavi, da so šole zainteresirane, da šahovske 
krožke vodijo notranji mentorji, predvsem zaradi (ne)plačevanja stroškov. Poudari nujo po 
sistemskem pristopu oziroma izdelavi, po potrebi, večletnega programa umeščanja šaha v 
šolski prostor ter skupaj z Simono Polše Zupan izpostavita potrebno po ustrezni vzgoji tudi 
šahovskih mentorjev, ki se jim bi bilo potrebno posebej posvetiti, saj brez ustreznega znanja 
pri mentorjih ni mogoč ustrezen prenos šahovskih znanj na otroke. Izpostavi tudi 



 
problematiko ugašanja klubov po Slovenij (v Sloveniji je 40 večjih občin, k nimajo šahovskih 
klubov (primer Velenje, Kamnik, itd.)) ter povezavo med starejšimi in mlajšimi, kjer se rabi 
samo iskrica, da se poveča interes za šah. 

Matej Šebenik izpostavi kot dobro prakso šahovski klub v Kočevju, kjer imajo zelo dober 
sistem za animacijo in vzgojo mladih šahistov v šolah. 

Jože Skok opozori na dolžnosti komisijo za šolski šah in njene zadolžitve, ker komisija za 
promocijo ni zadolžena za vzgojo mentorjev kot takih, temveč prvenstveno za promocijo. 

Simona Polše Zupan predlaga premišljeno zasnovo navduševanja in izobraževanja 
razrednih učiteljev kot notranjih šahovskih mentorjev v prvih dveh letih poučevanja šaha na 
osnovnih šolah, nakar bi jih prevzeli mentorji iz klubov. Tako bi lahko premostili pomanjkanje 
mentorjev. Skupaj z Gorazdom Gorjupom lahko pripravita predlog. Omeni tudi možnost 
promocije šaha preko Zavoda za šolstvo, tudi v smislu navduševanja razrednih učiteljev za 
mentoriranje šahovskih krožkov. 

Darja Kapš omeni Judit Polgar in njen koncept izobraževanja otrok s pomočjo šaha, kjer je 
poleg matematike poudarek tudi na orientaciji, logiki in umetnosti. Prav tako omeni potrebo 
po opremi šol s šahovsko literaturo in opremo. Izpostavi tudi potrebo po vzpostavitvi regijskih 
centrov preko katerih bi izvajali promocijske in izobraževalne aktivnosti, na kar opozori tudi 
Matjaž Mazzini, in sicer, da bi morala ŠZS organizirati izobraževanja bliže mentorjem, torej v 
omenjenih centrih, in ne zgolj na sedežu ŠZS. 

Matjaž Mazzini omeni primer Poljanske doline, ki je pripomogel razvoju šaha v Škofjeloški 
regiji, saj se je na osnovi aktivnosti ustanovil klub, pokazalo pa se je tudi zanimanje za 
ustanovitev novih krožkov v osnovnih šolah v Gorenji vasi in Žireh, ki bi jih organizirali in 
vodili člani kluba. 

Darja Kapš izpostavi možnost izpostavitve problematike mladinskega šaha na Upravnem 
odboru. 

Matjaž Mazzini predlaga skupno sejo s komisijo za mladinski šah, kjer bi preverili možnosti 
skupnega nastopa pri promociji šaha med mladino ter metode vzgoje mentorjev. 

Sklep: Na naslednjo sejo komisijo povabimo člane komisije za mladinski šah z 
namenom osvetliti problematiko mladinskega šaha ter problematiko vzgoje mentorjev. 
Darja Kapš vsebino problematike predstavi na naslednjem upravnem odboru. 

 

AD 5) Razširitev Šahovske misli z rednim sklopom posvečenim mladinskemu šahu 

Člani komisije skupaj z urednikom Šahovske mislil Matejem Šebenikom izvedejo razpravo o 
dodatnih vsebinah, ki bi jih umestili v obstoječe uredniško shemo Šahovske misli in bi bili 
namenjene predvsem promociji šaha med mladimi.  

Osnovni predlog je, da se za 8 strani poveča obseg Šahovske misli s šolskim šahom. Matej 
Šebenik predlaga, da bi bila vsebina na sredini ter vizualno ločena od ostalega dela revije, 
tako v obliki črk, kot s tiskom v barvah. 

Gorazd Gorjup predlaga, da se ponovno pripravi akcijo za naročnike. Trenutno je še vedno le 
cca. 200 naročnikov. Sama revija še vedno ustvarja negativni denarni tok. 



 
Darja Kapš izpostavi, da se Šahovsko misel rešuje že dolgo časa, v kar je bilo vloženega že 
veliko časa in energije. Ker se zavedamo njenega pomena, si je za njej obstoj in uspešen 
nadaljnji razvoj potrebno še naprej aktivno prizadevati. 

Matej Šebenik opozori, da so problem tudi sodelavci in pomanjkanje avtorjev. Predlaga, da 
se naredi novo uredništvo za novo rubriko, ki bedi nad to prilogo. 

Jože Skok predlaga, da je urednica priloge Simona Polše Zupan. Svoj delež je pripravljen 
prispevati tudi Gorazd Gorjup, s čemer se ostali člani komisije strinjajo. 

Matej Šebenik predlaga, da bi en del te rubrike moral biti namenjen pomoči in vzgoji 
mentorjev. Simona Polše Zupan predlaga uporabo vsebin tudi iz učbeniškega kompleta Šah 
za otroke 1. 

Predlog členitve sklopa na naslednje rubrike: rubrika za mentorje, rubrika za prvi korak, 
predstavitev mladih uspešnih šahistov, predstavitev šahovskih krožkov in dobrih praks. 

Darja Kapš predlaga ime rubrike  – ŠAHOZAVER. Priloga za osnovnošolski šah. 

Sklep. Člani komisije se strinjajo z razširitvijo Šahovske misli.  Z novo shemo bi začeli 
z novo sezono, z marčevsko številko. Rok za oddajo prispevkov je 15.2.2022. 

 

6. Podoba Šahovske zveze Slovenije v širši javnosti v povezavi z dokončno odločbo 
sodišča po opravičilu iz strani nekaterih medijev glede objavljanja laži o delovanju 
Šahovske zveze Slovenije. 

Komisija se je seznanila z dokončno odločbo sodišča, ki od medijev, ki so objavljali 
evidentne laži o Šahovski zvezi Slovenije, zahteva, da objavijo popravek in uradno opravičilo 
za zapisane laži, neresnice in podtikanja, kar naj bi portal Nova24 ter revija Demokracija tudi 
naredili. 

Komisija se prav tako seznani s prijavo na policijo iz strani pisarne ŠZS zaradi nadlegovanja 
z SMS sporočili iz strani g. Igorja Tisaja, ter reakcijo policije. 

V razpravi je bila izpostavljena škoda, ki je bila narejene slovenskemu šahu ter Šahovski 
zvezi Slovenije, tako v dobrem imenu, kot v luči pridobivanja sponzorskih sredstev za 
izvedeno evropsko prvenstvo v šahu. 

Komisija predlaga, da Upravni odbor Šahovske zveze Slovenije sprejme ustrezen sklep 
glede odločbe sodišča ter zavzame odločnejše stališče glede medijskih napadov na ŠZS. 

Sklep. Komisija za promocijo najostreje obsoja produkcijo in objavljanje laži, ter se 
strinja, da se odločba sodišča po opravičilu objavi na spletni strani Šahovske zveze 
Slovenije. 

 

Zapisal: Matjaž Mazzini, predsednik komisije 

Sestanek zaključen ob 19.45 

 


