
 

Zapisnik 4. 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, 10. junija 2019 ob 17.00 uri na ŠZS. 
 

Dnevni red: 
1. Realizacija sklepov 
2. Analiza Mitropa pokala 
3. Promocija v medijih (Polet, Ekipa) 
4. Vsebine za naslednjo številko Šahovske misli 
5. Celostna grafična podoba ŠZS 
6. Razno 
 
 

AD1) Pregled realizacije sklepov s prejšnje seje  

- na pobudo članice Komisije za promocijo Barbare Jakše in ob pomoči ostalih članov 

ter sekretarke ŠZS, je bil uspešno izveden drugi tematski šahovski večer na temo šaha 

in umetne inteligence - 20.6.2019 v prostorih ŠZS, 

- glede klubov in promocije šaha: vsebinski del je pripravljen, obiski na terenu bodo iz-

vedeni v jesenskih mesecih, 

- na pobudo člana Komisije za promocijo Matjaža Mazzinija je bila uspešno izvedena  

dobrodelna simultanka v Ankaranu z velemojstrom Juretom Škobernetom, 

- Svetovni dan šaha – 20.7.2019 je bil izveden pod okriljem ŠZS. V projekt se je vključilo 

več kot deset klubov. Letošnji zmagovalec je ŠD Ptuj, ki je pripravil najizvirnejši dogo-

dek ob podpori tamkajšnje županje Nuške Gajšek. Žal ni uspela realizacija skupnega 

dogodka z ostalimi miselnimi igrami (dama, šah, go, bridge). 

 

AD 2) Analiza pokala MITROPA 2019 

Člani so se strinjali, da je bil pokal Mitropa 2019 izveden nadvse korektno in na ustreznem 

nivoju. S strani sodelujočih šahistov je bilo izraženih veliko pohval. Seveda vedno obstajajo 

možnosti za več in bolje, a je to odvisno tudi od razpoložljivih finančnih sredstev, ki so bila v 

tem primeru zelo omejena. Vsi člani komisije so izrekli pohvale direktorici turnirja sekretarki 

ŠZS Nini Rob za odlično organizacijo. Za v bodoče Komisija za promocijo predlaga, da se pri 

tovrstnih zahtevnih prireditvah že bistveno prej prične z organizacijo, iskanjem sponzorjev in 

zagotovitvijo ustreznih kadrov. V tej smeri bi se morala ŠZS v prihodnje profesionalizirati in 

prevzemati organizacijo najzahtevnejših mednarodnih tekmovanj. 

 

AD 3) Promocija v medijih (Polet, Ekipa) 
Potekala je razprava glede same koordinacije in priprave prispevkov za prilogo Dela Polet. 
Večina članov se je strinjala, da je potrebna finančna investicija v zakup prostora v nekaterih 
medijih (Polet in Ekipa), za katere je bilo že ocenjeno, da se množično berejo in bi pripomogli 
k večji promociji šaha, posledično pa k pridobitvi novih sponzorjev. Darja Kapš je znova opo-
zorila na nekorektno pisanje o šahu v Delu, ki škodi slovenskemu šahu.  



 
AD 4) Vsebine za naslednjo številko Šahovske misli 
Člani Komisije za promocijo sodelujejo oz. pripravijo naslednje članke: 

- 20. julij (Nina Rob) 
- Zakaj je koristna šahovska licenca? (Nina Rob) 
- Portorož open 2019 (poročilo) 
- Poročilo z Mitrope (Matjaž Mikac, Nina Rob, Matej Šebenik) 

 
AD 5) Celostna grafična podoba ŠZS 
Člani Komisije za promocijo se seznanijo s ponudbo pripravljene celostne grafične podobe. 

Strinjajo se, da je pripravljena profesionalno, vendar ni prilagojena vsebinskemu sporočilu ŠZS 

(nima ustrezne vsebinske zgodbe). Komisija za promocijo že dalj časa opaža in opozarja na 

potrebo prenove CGP, zato ocenjuje, da mora biti aktivno vključena v pripravo nove, ko bo 

zanjo nastopil čas. Iz navedenih razlogov člani Komisije za promocijo ocenjujejo, da predlog 

pripravljene CGP ni ustrezen. 

 

AD 6) Razno 
Matjaž Mazzini je predstavil prireditev »Dnevi zavarovalništva« v Portorožu, kjer je potekal 
kongres vseh slovenskih zavarovalnic. Na letošnjem srečanju je imel osrednjo vlogo šah – v 
uvodnem delu je imel predavanje šahovski velemojster Duško Pavasovič. Člani Komisije za 
promocijo ocenjujejo, da je šlo za izjemen promocijski dogodek, podobnih bi si želeli še več. 
Izrekli so zahvalo Matjažu Mazziniju za idejo in pomoč pri izvedbi. 
 
Darja Kapš je seznanila člane, da v Komisiji za promocijo ne želi več sodelovati kot predse-
dnica, temveč kot članica. Ker meni, da Komisija za promocijo pri vodenju potrebuje svežino, 
je za predsednika predlagala Matjaža Mazzinija, s čimer so se ostali člani strinjali. 
 
Seja se je zaključila ob 19.00 uri. 

 

Zapisala: 

Darja Kapš 


