
 
 

Zapisnik 2. seje Komisije za promocijo šaha 

  

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

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

sveta) 

 

Sestanek je potekal v ponedeljek, 11. februarja 2019 ob 17. uri v prostorih ŠZS.  

 

Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov s prejšnje seje. 

2. Priprava na prvo okroglo mizo z naslovom "Bobby Fischer - legenda, ki živi". 

3. MITROPA 2019. 

4. Mladi zmaji. 

5. Promocijski šahovski dogodek v Državnem zboru. 

6. Šahovska simultanka na RTV z Lauro Unuk. 

7. Portorož open 2019. 

8. Razno. 

 

AD1) Pregled realizacije sklepov s prejšnje seje – REALIZIRANI SO VSI SKLEPI 

 

Srečanje z novinarji 

Letošnje srečanje z novinarji je bilo izvedeno v petek, 25. januarja ob 9. uri na ŠZS. Udeležba 

na strani novinarjev je bila boljša kot lani, saj so sodelovali STA, RTV, RTV MMC, RTV VAL 

202, Agencija Morel in Ekipa. Predstavili smo letošnji načrt turnirjev in dogodkov ŠZS, pri 

čemer smo se osredotočili predvsem na Mitropa pokal. 

 

Vzpon na Triglav   

Pripravljeno gradivo za razpis, je Nina Rob v imenu ŠZS posredovala na Zavarovalnico Triglav. 

 

 

Opredelitev do ponudbe športne revije Ekipa 

Opravljen je bil sestanek z urednikom revije Polet, kar omogoča nadaljnje korake za realizacijo. 

 

Šahovska misel 

Izveden je bil sestanek na temo Šahovske misli. Poleg so bili prisotni tudi vsi člani Komisije za 

promocijo. 

 

Promocija mednarodnega šahovskega turnirja HIT Open 2019 

Darja Kapš je skupaj z Nino Rob sodelovala na novinarski konferenci, ki jo je organiziral 

direktor turnirja na ŠZS v sredo, 23. 1. 2019 ob 15. uri. Turnir v Novi Gorici je obiskala tudi 

predsednica Komisije Darja Kapš. 

 

Srednjeevropski pokal Mitropa 2019 

Člani Komisije so z zadolžitvami aktivno vključeni v organizacijo Mitropa pokala. 

 



 
 

AD 2) Priprava na prvo okroglo mizo z naslovom "Bobby Fischer - legenda, ki živi" 

 

Zadolžitve članov komisije za izvedbo tematskega večera v četrtek, 21. marca 2019 ob 17.30 

uri: 

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

- sodelujoči: Darja Kapš, Matej Šebenik in Mitja Čander (slednja povabi k sodelovanju 

Darja) 

- PP prezentacija: Darja Kapš 

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

 

AD 3) MITROPA 2019 

Preverjena je bila dosedanja realizacija dogovorjenih zadolžitev članov promocije. 

Organizacija poteka v skladu z načrti. Matjaž Mikac in Nina Rob sta pripravila in razposlala 

razpis sodelujočim državam. Postavljena bo spletna stran prvenstva. Častni pokrovitelj bo 

predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Nina Rob poda informacijo, da bo direktorica 

turnirja. 

 

AD 4) Mladi zmaji 

Barbara Jakše je predstavila možnosti sodelovanja z ljubljanskim mladinskim centrom Mladi 

zmaji, ki poleg izobraževanja skozi šah nudi tudi potencial za promocijo šaha v Ljubljani. 

SKLEP: Člani se strinjajo, da gre za projekt v katerega je potrebno vključiti predvsem ŠK 

Ljubljana. ŠZS v tej fazi nima drugih možnosti podpore. 

AD 5) Promocijski šahovski dogodek v Državnem zboru 

Darja Kapš člane informira, da od zadnje seje v zvezi s tem dogodkom ni še nič napredka. 

Pripravila bo program dogodka do ene od naslednjih sej Komisije. 

 

AD 6) Šahovska simultanka na RTV z Lauro Unuk 

Šahovska simultanka bo potekala v petek, 26. aprila 2019 v prostorih RTV Slovenija. Dogo-

dek organizira RTV. Člani Komisije bodo na dogodek vabljeni. O dogodku naj se v čim večji 

meri poroča preko kanalov ŠZS in družabnih omrežjih. 

 

AD 7) Portorož open 2019. 

Darja Kapš predstavi letošnji koncept turnirja. Člane Komisije povabi na turnir in jih naproša 

za predloge in ideje za čim boljšo promocijo. 

 

SKLEP: Turnir bo objavljen na spletni strani ŠZS. 

 

Seja se je zaključila ob 20. uri. 

 

Zapisala: 

Darja Kapš 


