
 
 

Zapisnik 9. seje Komisije za promocijo  

  

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

Ostali vabljeni: Nina Rob (generalna sekretarka ŠZS),  

 

Seja je potekala v torek, 19. januarja 2021 ob 17.00 uri v prostorih Šahovske zveze Slovenije, 
Bravničarjeva 13, Ljubljana 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Aktualni projekti za popularizacijo šaha v prvem delu l. 2021 – Karitas in šah 

3. Šahovska misel – kampanja za promocijo  

4. Evropsko prvenstvo 2021 – novinarska konferenca in aktivnosti 

5. Predlog za nove člane komisije 

6. Razno (poziv za promocijo šaha iz strani komisije za mladinski šah, vabilo za Urh) 

 

AD 1) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 

Člani so opravili kratko razpravo o problematiki negativne promocije, ki poteka v medijih iz 

strani določenih posameznikov in sprejeli stališče, da se komisija z tovrstnim pristopom 

blatenja šahovske zveze in vodstva šahovske zveze ne strinja, vendar trenutno posebnih izjav 

o tej problematiki komisija ne bo pripravila in bo počakala na zaključek uradnih preiskav. 

ŠZS se je udeležila dveh promocijskih dogodkih, festivala športnih panog Razgibajmo 

Ljubljano, teden športa (10.-11.09.2020) ter predstavitvenega sejma športa na Kongresnem 

trgu. Dogodka so se udeležili tudi vsi člani komisije za promocijo ter nekateri člani posameznih 

šahovskih klubov. 

V obdobju od zadnje seje so zaživele redne e-novice iz portala ŠZS. 

Zaradi karantene ni bil izveden poseben promocijski dogodek ob izdaji knjige Georga Mohra, 

se je pa promocija izvajala na portalu ŠZS in družabnih omrežij. Zveza je z nakupom knjig tudi 

podprla izdajo omenjene knjige. Prav tako je zveza podprla izdajo knjige Jane Krivec. 

Zaradi karantene je bilo bistveno okrnjeno izvajanje promocijskih aktivnosti. Se je pa v tem 

času izvedla 21. julija 2020 tiskovna konferenca o aktualne dogajanju na področju šaha v 

Sloveniji. 

ŠZS je sodelovala pri zasnovi in izvedbi najmočnejšega spletnega turnirja ob koncu leta 

Ljubljana Chess Festival Tajfun Challenge, na katerem se je izvajal tudi prenos in komentiranje 

v živo, kar bo koristilo pri izvedbi obeh Evropskih prvenstev, ki bosta potekali v Sloveniji.  

 



 
AD 2) Aktualni projekti za popularizacijo šaha v letu 2021 

Nina Rob je predstavila projekt Karitas, ki bo potekal v okviru 40 dni brez alkohola, od 17.2. – 

03.04.2021. Predlaga se udeležba na tiskovnih konferencah, izvajanje aktivnosti na družbenih 

omrežjih, morebitne video vsebine, kjer se šah predstavi tako na strokovni kot na duhoviti način 

ter določitev obraza kampanje s področja šaha, ki bi v imenu šaha prestavljala promocijo 

šahovske igre. Možnost izvedbe inovativne simultanke v okviru promocijskega dne v Bistri. 

Predlaga se izdela več kratkih video spotov za objavo na družbenih omrežjih, na temo 

promocije šaha in zdravega načina življenja (npr. ne pij ker ti uničuje male sive celice,…) 

Za sodelovanje v tej promocijski akciji se predlaga Špelo Orehek. 

Sklep: komisija podpira sodelovanja in bo pripravila nabor idej in predlogov za izdelavo video 

klipov za objavo na  družbenih omrežij ŠZS 

 

AD 3) Šahovska misel – kampanja za promocijo   

Nina Rob je člane komisije seznanila, da se je v zadnjem obdobju nekoliko zmanjšalo število 

naročnikov Šahovske misli in da je potreben razmislek o dodatni promociji Šahovske misli ter 

vsebinski nadgradnji revije. Darja Kapš predlaga poleg ohranjanja strokovnih vsebin tudi več 

lahkotnejših vsebin. Dodatno bi vključili dodatne rubrike: ženski šah, šolski šah oz. predstavitve 

šolskih šahovskih krožkov in uspehov. Jože Skok predlaga rubriko o ljubiteljskem 

(kavarniškem) šahu. Darja Kapš predlaga križanko. Smiselno bi bilo angažirat še druge pisce 

in ljubitelje šaha – dr. Jana Krivec, Jonas Žnidaršič. Potem s šahom povezane zgodbe. Matjaž 

Mazzini predlaga razširitev rubrik na šahu sorodne igre – dama, go, ipd. ter morebitni članki 

na temo spletnega šaha (razširjenost, nadzor, primerjave različnih platform, ipd.)  ter podati 

možnost pisanja člankov mladim šahistom o svojih izkušnjah na tekmovanjih, potopisi, zgodbe 

iz tekmovanj, anekdote ipd. 

Jože Skok tudi predlaga, da se na naših možnih medijih jasno sporoči  javnosti, da se da 

Šahovsko misel naročiti ali kupiti na ŠZS,  s tem, da jo kupec ali naročnik  prejme po pošti in 

po elektronski poti (ali drugače) poravna račun.  

Problem je prodaja – ponovno je potrebno poslati naročilnico in promocijsko gradivo na 

knjižnice, domove starejših, medgeneracijske centre, osnovne šole, plakat ter vključiti 

posamezne šahovske klube za promocijo. 

Pripravi se adremo članov posameznih klubov katerim se pošlje vabilo za naročilo Šahovske 

misli. 

Poleg tega se pripravi promocijski paket, ki se ga razpošlje na ustrezne naslove. 

Sklep: Člani po zadolžitvah pripravijo ustrezne materiale ter kontaktirajo trenutne izvajalce 

šahovskih aktivnosti v šolah in vrtcih za pripravo prispevkov za objavo v reviji, ter se predloge 

predstavi uredniku Mateju Šebeniku. 

 

 



 
(AD 4)  Evropsko prvenstvo 2021 – novinarska konferenca in aktivnosti 

Nina Rob je seznanila člane, da bo v začetku februarja izvedena Zoom novinarska konferenca 

na temo Evropskega ekipnega prvenstva 2021.  

Sklep: člani komisije bodo udeležili novinarske konference. 

 

(AD 5 ) Predlog za nove člane komisije 

Predlaga se Simone Povše Zupan za članico, ter Špelo Oreh za zunanjo, vabljeno članico za 

pomoč pri sodelovanju na promociji evropskega prvenstva. 

 

(AD 6) Razno 

a) Šah v vrtce --- pripraviti pilotski projekt (Kranj, Kočevje, Ljubljana). Dogovor o 

predstavitvi šaha v šolah, ki ga izvedejo nosilci trenutnih šahovskih aktivnosti v vrtcih 

(Kolarič). 

b) Šah v ŠZS – počasni šah. Matjaž Mazzini predlaga izvedbo turnirjev v počasnem šahu, 

oziroma kategorniških turnirjev. Predlaga se izvedbo teh turnirjev Francu Poglajnu. 

c) Komisija je razmislila o predlogih za podelitev priznanj vidnim šahistom, ki so veliki 

doprinesli k promocija šaha v Sloveniji. 

d) Darja Kapš predlaga info kanal in izobraževanja ŠZS, ki bi potekal enkrat tedensko 

preko youtube kanala in socialnih omrežij ŠZS (FB) online. Predvidoma enkrat 

tedensko. 

e) Matjaž Mazzini predlaga možnost sodelovanja s kabelsko televizijo TV Ljubljana. 

f) Darja Kapš predlaga izvedbo spletne šahovske večere, kamor bi vabili različne 

posameznike. Nina Rob predlaga, da se to začne z virtualno tiskovno konferenco. 

g) Darja Kapš predlaga spisek aktivnosti, ki jih je mogoče izvesti preko celega leta. 

h) Darja Kapš predlaga umetniški natečaje vezane na Evropsko prvenstvo, dražbo ter s 

tem ustvarjene prihodke nameni za nakup šahovskih kompletov ipd. oziroma promocijo 

šaha. 

 

 

 

Zapisal: Matjaž Mazzini,  

Sestanek zaključen ob 20.15 


