
 
 

Zapisnik 1. seje Komisije za promocijo šaha 

  

Prisotni: Darja Kapš (predsednica), Matjaž Mazzini, Barbara Jeršič, Jože Skok 

Ostali prisotni: Nina Rob (sekretarka ŠZS) in Matjaž Mikac (predsednik Strokovnega sveta) 

 

Sestanek je potekal v petek, 18. januarja 2019 ob 17. uri v prostorih ŠZS.  

 

Dnevni red: 

1. Pregled poročila dela za leto 2018 

2. Načrt dela v letu 2019 (pregled predlogov članov) 

3. Srečanje z novinarji 

4. Vzpon na Triglav 

5. Razno  

 

Predsednica uvodoma pove, da se dnevni red pod točko razno razširja z naslednjimi 

vsebinami:  

- opredelitev do ponudbe športne revije Ekipa, 

- Šahovska misel, 

- promocija mednarodnega šahovskega turnirja HIT Open 2019, 

- Srednjeevropski pokal Mitropa 2019, 

- komentiranje partij na RTV, 

- brošura za sponzorje, 

- informacija o promociji šaha v Državnem zboru. 

 

AD1) Pregled poročila dela za leto 2018 

Komisija za promocijo šaha je v lanskem letu zasedala na sedmih sejah in se lahko pohvali z 

naslednjimi izvedenimi cilji: 

- sprejetje Vizije na UO ŠZS s časovnim okvirjem dela za leto 2018 

- vzpostavitev PIAR osebe pri ŠZS (Matej Šebenik) 

- vzpostavitev dobrih odnosov z novinarji in dobre komunikacijske prakse  

- izvedba vseslovenskega projekta "20. julij - Svetovni dan šaha" 

- nadgradnja vizualne podobe Šahovske misli 

- posodobitev novinarske mailing liste 

- priprava materialov za promocijo šahovske reprezentance in pomoč pri pripravi promocijske 

brošure za sponzorje 

- aktivna udeležba ŠZS na Festivalu športa v mesecu oktobru  

- aktivno poročanje s Šahovske olimpijade 

- pričetek uvedbe šaha v reviji Polet 

- pomoč pri zasnovi novega spletnega portala ŠZS 

 

V sodelovanju s pisarno ŠZS so člani Komisije aktivno oblikovali in pripravili naslednje 

pomembne dogodke: 

- srečanje z novinarji (januar) 

- dogodki ob svetovnem dnevu šaha (julij) 



 
- novinarska konferenca pred odhodom reprezentanc na olimpijado v Gruzijo in sprejem pri 

ministru dr. Jerneju Pikalu (september) 

- novinarska konferenca ob koncu leta in simultanka z najboljšima slovenskima šahistoma 

(december) 

 

Člani komisije so vseskozi delovali zelo aktivno tudi sicer, zunaj okvirjev zasedanja sej. 

Predsednica doda, da bo posebno poročilo podano vodstvu ŠZS in podrobno predstavljeno 

na občnem zboru. 

 

AD2) Načrt dela v letu 2019: 

Komisija za promocijo šaha se bo sestajala predvidoma enkrat na dva meseca oziroma po 

potrebi. Zaradi opravičenih razlogov in pomanjkanja časa sta z delom v Komisiji prenehala dva 

člana: Anže Novak in Igor Rojs. Člani Komisije so se strinjali, da je potrebno delo v lanskem 

letu še nadgraditi, vsebinsko pa se je letos potrebno osredotočiti predvsem na mlajše 

generacije in vzpostaviti dobro sodelovanje s Komisijo za osnovnošolski šah. V letu 2019 bodo 

člani Komisije s svojimi idejami in angažiranostjo ponovno pomagali pri zasnovi in izvedbi 

pomembnejših šahovskih dogodkov, ki so pomembni iz vidika promocije šaha: državna 

prvenstva, MITROPA, Svetovni dan šaha - 20. julij, novinarske konference pred 

pomembnejšimi prvenstvi, vzpon na Triglav, organiziranje simultank... Poleg naštetega si bodo 

prizadevali, da bo šah čim bolj viden v medijih in javni sferi. Člani Komisije so v tem pogledu 

lahko veliki promotorji šaha in se jih lahko čim bolj vključuje v prvenstva, ki so organizirana s 

strani ŠZS, na primer s pozdravnimi nagovori. Kot doslej bodo člani Komisije sodelovali pri 

iskanju rešitev za vizualno in vsebinsko podobo posameznih šahovskih dogodkov (vabila, 

plakati, teksti, vodenje NK, fotografiranje, snemanje).  

 

AD2.1) Okrogle mize na temo šaha 

V nadaljevanju je bila potrjena ideja, da se v okviru zanimivejših vsebinskih člankov v reviji 

Polet organizirajo še okrogle mize. Predlog je, da v prvi polovici leta organizirajo tri in sicer: 

- februar: Življenje in delo kontroverznega svetovnega šahovskega prvaka Bobbya 

Fischerja, 

- april: Stereotipi v šahu: ženske in moški, 

- junij: Regeneracija generacije (digitalizacija v šahu; šah spodbuja socializacijo…). 

 

SKLEP: Prvi dogodek bi potekal 20. ali 21. februarja ob 20. uri v sklopu mladinskega državnega 

prvenstva v Rogaški Slatini. V kolikor izvedba v okviru DP ne bo mogoča je rezervni termin 

27.2.2019 ob 18. uri na ŠZS. 

 

Zadolžitve članov komisije: 

- tekst in oblikovanje vabila: Nina Rob, Matjaž Mazzini in Barbara Jakše Jeršič 

- sodelujoči: Darja Kapš, Matjaž Mikac, Darko Špelec in Mitja Čander (slednja povabi k 

sodelovanju Darja) 

- PP prezentacija: Darja Kapš 

- FB prenos, fotografiranje in priprava posnetka: Matjaž Mazzini in Barbara Jeršič 

 

AD3) Srečanje z novinarji 



 
V lanskem letu je bilo na predlog Komisije prvič organizirano srečanje z novinarji, kar se je 

izkazalo za zelo dobro potezo, saj se je zaradi vzpostavitve pravega odnosa z novinarji v 

medijih pričelo sistematično poročanje o najpomembnejših šahovskih turnirjih doma in v tujini. 

Namen srečanja z novinarji pa je tudi vsebinska in časovna predstavitev šahovskega leta 

(najpomembnejša prvenstva). Sočasno se na dogodek povabi tudi vse sponzorje ŠZS.  

 

SKLEP: Letošnje srečanje z novinarji bo izvedeno v sredo, 30. januarja ob 9. uri na ŠZS.  

 

Zadolžitve komisije: 

- priprava teksta za vabilo: Barbara Jakše, Jože Skok 

- odpošiljanje vabila: Nina Rob na novinarsko adremo in sponzorjem 

- priprava gradiva (pregled najpomembnejših prvenstev, Šahovska misel in brošura za 

sponzorje) za udeležence: Matej Šebenik, Matjaž Mikac in Nina Rob 

- udeležba na sestanku: Nina Rob, Matej Šebenik, Matjaž Mikac, Mirko Bandelj, člani Komisije 

za promocijo 

 

AD4) Vzpon na Triglav   

Gre za nerealiziran promocijski šahovski dogodek iz lanskega leta, ki je načrtovan v letošnjem 

letu. Zasnova dogodka je bila obravnavana in potrjena že v letu 2018. Potrebna je prijava na 

razpis podjetja Zavarovalnica Triglav. 

 

SKLEP: Darja Kapš pripravi gradivo za razpis, Nina Rob v imenu ŠZS izvede prijavo na razpis. 

 

AD5) Razno 

 

Opredelitev do ponudbe športne revije Ekipa 

Gre za cenovno zelo ugodno ponudbo najbolj brane športne revije pri nas. Vsi člani Komisije 

soglašajo, da je sodelovanje z Ekipo smiselno in bo veliko pripomoglo k promociji šaha. Darja 

Kapš je v vlogi predsednice Komisije in ambasadorke šaha po potrebi pripravljena brezplačno 

pisati za Ekipo.  

 

SKLEP: Člani Komisije menijo, da je potrebno izvesti sodelovanje z Ekipo. Predlagajo še, da 

se predhodno opravi sestanek z urednikom revije Polet, kjer se dorečejo čim boljši pogoji 

sodelovanja. 

 

Šahovska misel 

Nina Rob je predstavila nekatera dejstva okoli revije Šahovska misel, ki se trenutno nahaja v 

težki situaciji. Namreč stroški izdaje revije daleč presegajo njene prihodke, saj je naročnikov 

zelo malo (100). Potekala je dolga izmenjava mnenj z različnimi predlogi. Matjaž Mazzini meni, 

da je revija potrebna vsebinske in oblikovne prenove ter jo je potrebno bolj odpreti za širšo 

javnost. Tudi Barbara Jakše Jeršič je delila mnenje in dodala, da bi bilo revijo potrebno narediti 

zanimivo za širši krog bralcev in za potencialne sponzorje. Jože Skok se ni strinjal, da bi avtorji 

člankov pisali prispevke brezplačno. Rešitev vidi bolj v smeri, da se poišče namenskega 

sponzorja za prenovo Šahovske misli in da se revijo vpelje tudi na prodajna mesta - kioske. 

Darja Kapš predstavi svoj nostalgičen pogled na Šahovsko misel, ki šahiste njene generacije 

spremlja že vse od njihove mladosti. Tudi sicer meni, da bi revija morala ostati zvesta svojemu 



 
poslanstvu in občinstvu, ki je izključno šahovsko. Vsi člani so se strinjali, da revija mora ostati, 

a da je potreben še pred občnim zborom temeljit razmislek, kako naprej. Dejstvo je, da obstoj 

revije pod trenutnimi pogoji ni mogoč in za ŠZS predstavlja prevelik strošek. Vsi slovenski 

šahisti bi morali biti seznanjeni z resnostjo situacije Šahovske misli in se do problema 

opredeliti. V kolikor se izkaže, da si šahisti Šahovske misli še želimo, potem se moramo z njo 

tudi identificirati in ji pomagati pri ohranitvi. Člani Komisije so se strinjali tudi, da je Šahovsko 

misel potrebno bolj promovirati med klubi, igralci in na portalu ŠZS ter vse spodbuditi k 

naročilu. 

 

SKLEP: Nina Rob čim prej skliče sestanek na temo Šahovske misli. Poleg so povabljeni tudi 

člani Komisije za promocijo. 

 

Promocija mednarodnega šahovskega turnirja HIT Open 2019 

Člani ugotovijo, da je tradicionalni šahovski turnir HIT Open v dobri kondicij, tudi iz 

promocijskega vidika, saj je na turnir prijavljeni že skoraj 200 tekmovalcev iz različnih držav. 

Na portalu ŠZS je turnir objavljen in lepo predstavljen. Predsednica Komisije člane informira, 

da bo skupaj z Nino Rob sodelovala na novinarski konferenci, ki jo organizira direktor turnirja 

na ŠZS v sredo, 23. 1. 2019 ob 15. uri. Obiskala bo tudi turnir v Novi Gorici. 

 

SKLEP: Darja Kapš bo skupaj z Nino Rob sodelovala na novinarski konferenci, ki jo organizira 

direktor turnirja na ŠZS v sredo, 23. 1. 2019 ob 15. uri. 

 

Srednjeevropski pokal Mitropa 2019 

Gre za najpomembnejše mednarodno šahovsko tekmovanje letos v organizaciji ŠZS. Nina 

Rob pove, da bo potekalo med 26. majem in 4. junijem v termah Radenci. Dogodek je odlična 

priložnost za promocijo slovenskega šaha in Slovenije. Člani Komisije bodo sodelovali z 

naslednjimi zadolžitvami: 

- Oblikovanje CGP (logo, slogan, spletna stran, razpis, vabila, filmčki…): Matjaž Mazzini, 

Nina Rob in Barbara Jakše-Jeršič 

- Razpis: Matjaž Mikac in Nina Rob 

- Otvoritev in kulturni program: člani komisije in Nina Rob 

- Častni pokrovitelj in govornik na prireditvi: povabi se predsednika Državnega zbora 

mag. Dejana Židana 

- Promocijski dogodek / neformalno druženje v sklopu Mitrope (degustacija vin) 

 

SKLEP: Člani Komisije se z zadolžitvami aktivno vključijo v organizacijo Mitropa pokala. 

 

Komentiranje partij na RTV (dopolni Jože Skok) 

Na predzadnji seji komisije za promocijo, 21.12.2018 je bilo izpostavljeno morebitno komenti-

ranje partij na TV Slovenija v okviru stalne šahovske rubrike. Soglašali smo, da bi bilo pri-

merno, če bi bila ta rubrika enkrat ali morda dvakrat mesečno. Na tretjem programu hrvaške 

televizije, HRT3 je denimo enkrat tedensko. Pred leti je bila podobna rubrika  na črnogorski 

TV, vendar je zdaj ni mogoče zaznati. Oblikovan je bil možen seznam šahistk in šahistov z 

mojstrskimi naslovi, ki  bi lahko komentirali partije: Matej Šebenik, Luka Lenič, Matjaž Mikac, 

Darja Kapš, Laura Unuk, Duško Pavasovič, Jana Krivec, Leon Mazi in Simona Orel Mušič. S 

TV Slovenija bi bilo potrebno začeti pogovore o možni šahovski rubriki oziroma oddaji.  



 
Brošura za sponzorje 

Nina Rob člane informira, da je zavoljo novega leta 2019 potrebna nadgradnja predstavitvene 

brošure za sponzorje, kar je že v fazi realizacije. 

 

Informacija o promociji šaha v Državnem zboru 

Darja Kapš člane obvesti, da bo z namenom večje promocije in dviga šahovske kulture v 

Državnem zboru na njeno pobudo ustanovljen šahovski klub. V mesecu marcu ali aprilu bo 

izveden tudi šahovski dogodek (diplomatki turnir ali simultanka z Lauro Unuk). Njen predlog 

je, da se v pripravo vključijo člani Komisije in ŠZS. 

 

Seja se je zaključila ob 20. uri. 

Naslednja seja bo v začetku meseca februarja. 

 

Zapisala: 

Darja Kapš 


