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ZAPISNIK 2. REDNE SEJE KOMISIJE ZA OSNOVNOŠOLSKI IN MLADINSKI ŠAH 
 
Prisotni člani komisije: 
Mira Ambruš, Viktor Jemec, Anton Praznik, Robert Urh 
 
Ostali prisotni: 
Nina Rob (sekretarka ŠZS), kasneje se je pridružil še Matjaž Mazzini (predsednik Komisije za 
promocijo) 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika in uresničitve sklepov zadnje seje 
2. Seznanitev z odstopom in imenovanje predsednika komisije 
3. Izvedba področnih OŠ tekmovanj v času covid 19 
4. Krepitev šahovskih krožkov in šaha med mladimi (Brošura »Zakaj šah?«) 
5. Sodelovanje Komisije za OŠ in mlad. šah in Komisije za promocijo 
6. Razno 

 
 
1. točka  
Prisotni na zapisnik zadnje seje niso imeli pripomb.  
 
2. točka 
Člani komisije so se seznanili z odstopno izjavo g. Kodriča. Za imenovanje novega predsednika je bil 
soglasno izvoljen Robert Urh. 
 
3. točka 
Ga. Ambruš je navedla, da morajo šolski koordinatorji pridobiti ustrezna navodila za pripravo 
učencev na izvedbo področnih šolskih tekmovanj in kasneje državnega. Tako se bodo lahko 
pravočasno ustrezno organizirali in pripravili svoje učence na tekmovanja. Navodila morajo biti 
kratka in naslovljena na posameznega koordinatorja. Kot šolski pedagog dobro pozna razmere. 
Komisija se je strinjala, da morajo letos potekati izbirna tekmovanja v vseh treh kategorijah - za 
vsako triado posebej (U9, U12 in U15), saj razmere ne dopuščajo prevelikega števila udeležencev na 
državnem nivoju. Le teh naj bo 52, tako kot doslej v kategorijah U12 in U15 ter na novo omejitev v 
kategoriji U9, ki je bila doslej odprta. Področna tekmovanja se morajo izvesti v mesecu novembru in 
po možnosti v več dneh, da zadostimo navodilom covid 19 pri izvajanju tekmovanj. Ga. Ambruš je 
predlagala, da se tekmovanja izvedejo med tednom, saj imajo učitelji tudi druga šolska tekmovanj 
izvedena na enak način. Komisija lahko predlaga takšno obliko, a uresničitev izvedbe prepušča 
lokalnim izvajalcem šolskih tekmovanj. 
Tekmovanje na državnem nivoju ostaja prvi teden po novem letu.  
Koordinator šolskih šahovskih tekmovanj v projektu Planica je sekretar ŠZS.  
 
 



 

4. točka 
Ga. Rob je prisotne seznanila z rezultati izvedbe ankete, ki je bila posredovana vsem šolam in katere 
namen je bil pridobiti kvantitativno oceno izvajanja aktivnosti izbirnega predmeta, vodenja šolskega 
krožka in seznam kontaktov po šolah. Skozi anketo je bilo ugotovljeno, da so pristojni v šoli vračali 
odgovore večkrat tudi brez neposrednega sodelovanja ali obveščanja z izvajalcem šahovskih 
aktivnosti. 
 
Potrebno bo vzpostaviti imenik koordinatorjev za lažje in predvsem učinkovitejše komuniciranje. G. 
Jemec je predlagal uporabo sodobnih socialnih omrežij in se zavezal za ustanovitev facebook skupine 
koordinatorjev v katero bo povabil izvajalce šahovskih krožkov iz vse Slovenije in v kateri si bodo 
izmenjevali koristne informacije iz njihovega  področja. 
 
Ga. Ambruš je izpostavila potrebo po seminarju za mentorje, kjer bi bili seznanjeni z dodatnim 
šahovskim znanjem in drugimi koristnimi informacijami pri vodenju šahovskih aktivnosti na šolah. 
 
Ga Rob je seznanila komisijo s projektom "Zakaj šah". Gradivo vsebuje 16 strani v broširani izvedbi. 
Bralec pa dobi odgovore na različna vprašanja v smeri popularizacije šaha in pritegnitve tako 
bodočih otrok kakor tudi njihovih staršev.  
 
 
5. točka  
G. Mazzini je predstavil aktivnosti Komisije za promocijo šaha. Predstavil je aktivnosti, ki potekajo 
ob prihajajočem EP za člane, ki ga bo Slovenija gostila od 8. do 21. decembra 2020 in je to enkratna 
priložnost za zavzemanje prostora v javnih medijih, kamor sicer šahovske novice redko zaidejo. 
Aktivnosti potekajo v smeri dnevnega obveščanja gledalcev, poslušalcev in bralcev z aktualnim 
dogajanjem na dogodku. 
Ob tem potekajo aktivnosti Komisije za promocijo šaha, da pridobi stalno mesto v medijih v bolj 
gledanih terminih z dnevnim ali tedenskih poročanjem o aktivnostih. 
 
Hkrati je to priložnost tudi za vse mentorje na OŠ, da pomagajo pri promociji, obveščajo svojo 
okolico o aktualnih dogajanjih in tako izkoristijo velik dogodek za popularizacijo šaha. 
 
Ga. Ambruš je priporočila, da dobijo šolski mentorji v par stavkih mail s katerim se bodo seznanili z 
informacijami. Predlagala bo obliko in okvirno vsebino e-pošte, ki bi najbolje obveščala mentorje in 
mentorice. 
 
G. Mazzini bo predlagal koncept na spletnih straneh ŠZS, ki bo v pomoč šahovski mentorjem za 
osnovnošolski šah in bo celovito pokrival in oskrboval to tematiko, delo pa zahteva več časa in 
priprav.  
 
Dogovorjeno je tudi povezovanje obeh komisij z namenom iskanja optimalnih rešitev na obeh 
straneh. 
 
Prihodnja seja Komisije bo v oktobru in še pred izvedbo šolskih tekmovanj. 
 
 
Zapisal: Robert Urh 
  


