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Laura Unuk se je zapisala v zgodovino z izjemnimi tekmovalnimi rezultati, kar prispeva k njeni 
prepoznavnosti in popularnosti šaha  v Sloveniji. Že s 13 leti je postala absolutna državna članska 
prvakinja (2013) in od takrat uspešno nastopa za slovensko žensko reprezentanco, v kateri od leta 
2015 zaseda tudi vodilno mesto. Nastopila je na treh Šahovskih olimpijadah in štirih ekipnih EP. Laura 
je dvakratna svetovna mladinska prvakinja v kategorijah do 16 let (2014) in do 18 let (2017). Leta 
2014 je prejela Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu. Skupaj je v obdobju 
2014 – 2017 osvojila 10 medalj na EP in SP za mlade. Naziv velemojstrice je dosegla leta 2018, ko se 
je na EP za članice uvrstila na 16. mesto in izpolnila zadnji pogoj za najvišji ženski naslov. V letu 2021 
je osvojila tudi naslov mednarodnega mojstra. Na svetovni ratinški lestvici je med dekleti trenutno 
uvrščena na 57. mesto. 
 
Laura popularizira in promovira šah z nastopi v medijih in na družbenih omrežjih. Nastopila je v vrsti 
oddaj na RTV Slovenija in drugih RTV oddajah. Zelo zanimivi so njeni intervjuji v številnih slovenskih 
medijih. Na spletnem kanalu Twitch je z reprezentančnima kolegicama Laro Janželj in Tejo Vidic 
ustanovila profil Checkitas, ki ima več tisoč sledilcev iz vsega sveta. Dekleta na izviren način 
približujejo kraljevsko igro šahovskim navdušencem tako, da v živo igrajo in komentirajo svoje 
šahovske partije v angleškem jeziku. Vzpostavila je tudi svoj You Tube kanal, ki je namenjen 
izobraževanju in informiranju s področja šaha. 
 
Laura Unuk je pri enaindvajsetih letih tako že prvovrstna ambasadorka šaha, ki dviguje njegov ugled v 
Sloveniji na višjo raven in navdihuje mlajše generacije. 
 
19K.1. sklep: Upravni odbor predlaga Občnemu zboru, da se Lauri Unuk podeli naziv ambasadorka 
šaha, zaradi izjemnega prispevka k popularizaciji šaha v Sloveniji, ki ga daje s svojimi uspehi, 
prepoznavnostjo in angažiranostjo v medijskem prostoru. 
 
Glasovanje je bilo zaključeno v sredo, 2. junija 2021. 
 
ZA so glasovali: 

- dr. Milan Brglez 
- Dušan Mes 
- Darja Kapš 
- Mirko Bandelj 
- dr. Boris Žitnik 
- Borut Simonič 
- Marko Coklin 
- Gojko Musič  
- Adrijan Rožič 
- Jure Škoberne  
- Božo Štucl  

 
Korespondenčna seja je bila sklepčna, sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

Zapisala: Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 


