5.3.2019, Ljubljana

Zapisnik
sestanka glede prihodnosti revije Šahovske misli, ki je bil dne 4.3.2019 na ŠZS s pričetkom ob
17.00.
Sestanka so se udeležili Matej Šebenik, Darja Kapš, Matjaž Mikac, Matjaž Mazzini in Nina Rob.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predstavitev problematike revije
Predlogi za finančno in vsebinsko prenovo
Priprava predloga za Občni zbor
Predlog za pridobivanje novih naročnikov
Ustanovitev uredniškega odbora revije
Razno

1. Predstavitev problematike revije
Sekretarka je povzela problematiko revije, ki je v veliki meri finančne narave, saj naročnina krije zgolj
25 % vseh stroškov izdaje.
Matjaž Mazzini je predhodno pripravil predlog prenove Šahovske misli.
Matej Šebenik je predstavil problem omejenega kroga piscev, saj bi za vsebinsko prenovo potrebovali
tudi nove sodelavce.

2. Predlogi za finančno in vsebinsko prenovo
Prisotni so se strinjali, da je Šahovsko misel potrebno vsebinsko dopolniti tako, da bi ta bila bolj
poljudna, namenjena širši množici ljubiteljev in ljubiteljic šaha.
Tako bi povabili aktivne lokalne organizatorje k prispevku z vsebino o njihovih turnirjih, vključili bi
šolski šah (s pomočjo Komisije za OŠ in mladinski šah), Darja Kapš bi prispevala članke kot
ambasadorka šaha. Prav tako bi vključili vsebine mladinskih regijskih ciklusov. Predlagani so bili tudi
standardizirani intervjuji z velemojstri in velemojstricami in pa komentarji slovenskih trenerjev, ki
delajo v tujini.
Pisce poljudnih vsebin se povabi, da prispevajo svoje dopise brezplačno in tako prispevajo k razvoju
Šahovske misli.

3. Priprava predloga za Občni zbor
Prisotni so predlagali, da se vse klube in društva, ki so registrirani pri ŠZS povabi k naročanju revije.
Ob tem se predstavi načrt prenovitve in pomen edine tovrstne revije za slovenski šahovski prostor.

4. Predlog za pridobivanje novih naročnikov
Predlagani so bili naslednji podvigi:
-

Nov naročnik prejme majico ŠZS
Prodaja oz. promocija revije na večjih šahovskih turnirjih
Prodaja preko Blaža Kosmača, ki se ukvarja s prodajo šahovskega gradiva
Povabiti klube in posameznike, da ob novih 10 naročnikih ŠM prejmejo srebrnik iz šahovske
olimpijade na Bledu iz leta 2002

5. Ustanovitev uredniškega odbora revije
Predlagani so se strinjali, da se ustanovi uredniški odbor, ki bi pomagal pri širjenju vsebin v reviji in
pridobivanju kadra za pisanje. Odbor bi se sestal ob izidu nove številke in predlagal vsebine za
prihodnjo. Uredniški odbor bi sestavljali:
Matej Šebenik, glavni urednik, Darja Kapš, Matjaž Mazzini, Matjaž Mikac, Nina Rob, predstavnik
komisije za OŠ in mladinski šah.
Uredniški odbor se po potrebi razširi.

Sestanek je bil zaključen ob 19.00.
Zapisala Nina Rob, sekretarka ŠZS

