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PREDSTAVITEV PROGRAMA ŠZS 2023 – 2027 
KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA ŠAHOVSKE 
ZVEZE SLOVENIJE DUŠAN MES

Mag. Dušan Mes je bil v mandatu 2019 – 2023 prvi podpredsednik Upravnega odbora 
ŠZS in predstavnik glavnega sponzorja kot generalni direktor Slovenskih železnic. Du-
šan Mes, je diplomirani ekonomist in magister poslovnih ved z različnimi vodstvenimi 
izkušnjami iz komerciale in financ ter zahtevne sanacije in reorganizacije podjetij in 
skupin. Vrsto let je bil član upravnega odbora Skupnosti evropskih železniških prevozni-
kov in upravljavcev infrastrukture (CER), največje evropske zveze železnic. Od leta 2012 
opravlja funkcijo generalnega direktorja Slovenskih železnic d.o.o.

Spoštovani šahisti in šahistke, predstavniki klubov

Stopamo v novo razvojno obdobje, v katerem želimo doseči številne nove premike na podro-
čju popularizacije šaha, podpori razvoju vrhunskega šaha, doseganju še boljših mednaro-
dnih uspehov in krepitvi mladinskega in ženskega šaha, saj imamo perspektivno generacijo 
mladih šahistk in šahistov. V ta namen bo ŠZS zagotovila bistveno več sponzorskih sredstev 
za razvojne projekte.

ŠZS si bo prizadevala za dodatno podporo mladim perspektivnim šahistom in šahistkam 
v obliki štipendij in tudi v bodoče bo zagotovila udeležbo na vseh uradnih evropskih in sve-
tovnih tekmovanjih, kjer si bodo mladi nabirali dragocene izkušnje.

Eden izmed pomembnih ciljev je dvig ravni rezultatov članskih reprezentanc, da bi se 
približale najboljšim državam v Evropi in na svetu. Z večjo materialno podporo bo ŠZS za-
gotovila dodatne priprave in udeležbo najboljših šahistk in šahistov na tekmovanjih. Prepri-
čani smo, da bomo v zelo kratkem času dobili novega velemojstra in novo velemojstrico.

ŠZS si bo prizadevala za čim večjo medijsko pokritost šaha, ne le v tiskanih, temveč tudi 
na radiu in TV. Prav tako bo povezala klube z lokalnimi mediji in povečala pojavnost šaha 
na regionalni ravni.
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Slovenija je v mednarodni šahovski zvezi zelo spoštovana članica, zato ji je bilo doslej zau-
pana organizacija več mednarodnih tekmovanj, vključno z Olimpijado 2002 in Evropski-
mi prvenstvi v letih 2021 in 2022. Prav zaradi dobrih izkušenj nam ECU je izkazala priprav-
ljenost zaupati izvedbo Evropskega prvenstva v pospešenem in hitropoteznem šahu 2023 
in Evropsko seniorsko ekipno prvenstvo 2024.

Temelj množičnosti in popularizacije se prične na šolski ravni, zato bo ŠZS v tem mandatu 
okrepila podporo razvoju šolskega šaha in v ta namen izobraževala potreben strokovni 
kader ter šolam nudila materialno pomoč v različnih oblikah. 

Zaupanje se gradi na doseženih rezultatih in opravljenem delu. V obdobju 2019-2023 je 
bilo izvedenih veliko uspešnih projektov, čeprav je bilo za celoten šport, kot tudi za Šaho-
vsko zvezo, zelo zahtevno, saj je sovpadalo z epidemijo korone. Ob tem, pa je bila ŠZS vse-
skozi izpostavljena pritiskom in obtožbam, žal s strani šahovskih vrst, v posameznih medijih 
o ne-transparentni porabi sredstev, ki pa so se v 4 inšpekcijskih nadzorih izkazale za neut-
emeljene. 

Vseskozi smo finančno in organizacijsko podpirali najboljše mladince in člane. Udeležili 
smo se vseh uradnih evropskih in svetovnih prvenstev ter drugih mednarodnih tekmovanj, 
kjer so  naše šahistke in šahisti dosegli nekaj izjemnih tekmovalnih uspehov. Še posebej 
smo lahko ponosni na uspeh velemojstrice Laure Unuk, ki je kot prva Slovenka dosegla 
naziv mednarodnega mojstra. 

Izpostaviti gre pridobljeni zaposlitvi v državni upravi za športnika in trenerja, kar nam je 
omogočilo prihranek pri sredstvih in dalo dodaten zagon k uresničevanju programa. V ve-
liko podporo so nam tudi nove športne štipendije za mlade šahiste in šahistke na osnovi 
vrhunskih dosežkov. 

ŠZS je bila zelo aktivna tako v domačem športnem prostoru kot na mednarodni ravni, 
kjer so bili doseženi pozitivni premiki v korist slovenskemu šahu. Izvedli smo program dr-
žavnih prvenstev tudi v času, ki tekmovanjem ni bil naklonjen. ŠZS je bila v letih 2021 in 
2022 v središču pozornosti na evropskem in svetovnem šahovskem zemljevidu z uspešno 
izvedbo dveh velikih tekmovanj v Sloveniji. Organizacija dveh evropskih prvenstev v epi-
demičnih časih je bil velik izziv. Opravili smo ga z odliko, za kar smo prejeli posebno prizna-
nje Evropske šahovske zveze. 

Precej energije smo usmerili v usposabljanje strokovnega kadra, kar omogoča klubom 
izvajanje organiziranih treningov. Na lokalni ravni je to eden izmed pogojev za pridobivanje 
sredstev. Vseskozi smo dajali podporo šolskemu šahu, ki predstavlja osnovo za razvoj. Šah 
nam je uspelo vključiti tudi na univerzitetni študij, v okviru katere se je že izvajalo usposa-
bljanje študentov. 

Pomemben preboj je bil narejen pri popularizaciji šaha v medijih. 

Lahko smo veseli nakupa Šahovskega doma, v katerem se odvija živahna šahovska dejav-
nost. Za vse šahiste in šahovske klube je uporaba prostorov in opreme brezplačna. 

Dušan Mes
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Aktivnosti in dosežki v letih 2019-2023

1. ORGANIZACIJA MEDNARODNIH TEKMOVANJ
- EP člani 2022
- Ekipno EP za člane in članice 2021
- Mitropa pokal 2019
- Organizacija tekmovanj na enotni lokaciji za naše 

udeležence po spletu (hibridni sistem): Kvalifikaci-
je za Svetovni pokal (2021), Mitropa pokal (2021), 
Spletno mladinsko EP (2020), Spletno mladinsko 
EP (2021), Balkansko spletno mladinsko prvenstvo 
(2020),  Med-kontinentalno prvenstvo zaprtih oseb 
(2022), Evropsko prvenstvo mest (2023) 

2. TEKMOVALNI PROGRAM ŠZS
- Izveden je bil celotni tekmovalni program; tudi v ob-

dobju epidemije so bila odigrana vsa osrednja tek-
movanja.

- Organizacija državnih prvenstev v sodelovanju s klu-
bi; nekatera glavna prvenstva so bila organizirana le 
v režiji pristojnih na ŠZS.

- Dodatna finančna podpora članskemu DP
- Dodatna finančna podpora DP za mlade od Fundaci-

je Vesne Rožič
- Točkovanje za najboljši klub

3. NASTOPI NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH
- Naši šahisti in šahistke so se s podporo ŠZS udele-

žili velike večine uradnih mednarodnih tekmovanj v 
vseh treh zvrsteh: standardni, pospešeni in hitropo-
tezni šah v živo in po spletu: Šahovska olimpijada, 
Ekipno EP za člane in članice, Posamično EP za čla-
ne, Posamično EP za članice, Svetovni pokal, mladin-
ska in kadetska EP in SP…

- V času epidemije je ŠZS organizirala in financirala 
tudi številne nastope in treninge za najboljše člane 
in mladince na številnih drugih mednarodnih tekmo-
vanjih v živo.

4. GLAVNI TEKMOVALNI USPEHI NA MEDNARO-
DNI RAVNI

- Jan Šubelj: izpolnjeni vsi pogoji za naslov velemoj-
stra, uvrstitev med najboljših 25 na svetovni lestvici 
v kategoriji U18 

- Laura Unuk: osvojen naziv ženske velemojstrice 
(2019) in mednarodnega mojstra (2021), uvrstitev 
med 100 najboljših igralk na svetovni ratinški lestvi-
ci, neposredna uvrstitev na ženski svetovni pokal v 
letu 2021
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- Zala Urh: 4. mesto na SP do 20 let, osvojeni 2 normi za velemojstrico, uvrstitev med 
20 najboljših igralk na svetovni lestvici do 20 let

- Matej Šebenik: 9. mesto na EP v pospešenem tempu, 16. mesto na EP v hitropote-
znem tempu (2019), zlata medalja na 6. šahovnici na Evropskem klubskem pokalu 
(2022)

- Članska reprezentanca: 15. mesto na ekipnem EP za člane (2019)
- Ženska članska reprezentanca: 17. mesto na ekipnem EP za članice (2019), 2. 

mesto na Mitropa pokalu (2022)
- 14 medalj na EP in SP za mlade v pospešenem in hitropoteznem tempu in druge 

visoke uvrstitve (v samo 2-letnem obdobju, saj so bila tekmovanja v 2020 in 2021 
večinoma odpovedana), 1 medalja na mladinskem EP po spletu

5. PRIPRAVE IN TRENINGI ŠZS
- Skupinske priprave: članska reprezentanca, ženska reprezentanca, mladinske 

priprave, predavanja, financiranje spletnih treningov (v času epidemije)
- Individualni treningi
- Višja šahovska šola 2020/21

6. DELOVANJE V SLOVENSKEM ŠPORTNEM PROSTORU IN SODELOVANJE Z 
DRŽAVNIMI INSTITUCIJAMI

- Sodelovanje z institucijami na ravni države: MIZŠ, OKS-ZŠZ, Fundacija za šport, Za-
vod Planica…

- Prijave na razpise MIZŠ in Fundacije za šport
- Izboljšanje kriterijev za kategorizacijo za mladinski šah
- Zaposlitev dveh trenerjev v državni upravi
- Pridobitev novih športnih štipendij
- Priprava dokumentacije in posredovanje podatkov pristojnim institucijam
- Sodelovanje na dnevih slovenskega športa, olimpijskem festivalu

7. DELOVANJE V MEDNARODNEM ŠAHOVSKEM PROSTORU 
- Sodelovanje na skupščinah ECU in FIDE
- Sodelovanje na konferenci »Women in Chess«
- Članstvo v Komisiji za organizacijo tekmovanj in drugih dogodkov pri ECU
- Članstvo v volilni komisiji FIDE
- Sodelovanje v združenju Mitropa (srednjeevropske države)
- Povezovanje z drugimi šahovskimi zvezami

8. DELOVANJE ORGANOV ŠZS
- Aktivnosti predsednika ŠZS: Občni zbor, vodenje sej UO ŠZS, obiski na posamičnih 

državnih prvenstvih (člani, članice in mladinci), sodelovanje na dogodkih ŠZS (Slo-
venija šahira, novinarske konference), Evropsko prvenstvo (delovni sestanki, organi-
zacijski odbor EP, otvoritev in zaključek EP…), sodelovanje na skupščinah OKS, ECU, 
FIDE, delovni sestanki na ŠZS...

- Občni zbor 
- Upravni odbor 
- Odbori in komisije ŠZS
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9. USPOSABLJANJE TRENERJEV    
- Pridobitev javnih sredstev za izvedbo dveh tečajev 

usposabljanja 1. stopnje
- Pridobitev javnih sredstev za izvedbo dveh tečajev 

2. stopnje (tečaja nista bila izvedena zaradi pre-
majhnega števila prijavljenih)

- Izveden 80-urni tečaj usposabljanja strokovnih de-
lavcev 1. stopnja 2019/2020

- Izveden 80-urni tečaj usposabljanja strokovnih de-
lavcev 1. stopnja 2021 (na daljavo)

- Izveden 58-urni tečaj usposabljanja strokovnih de-
lavcev 1. stopnja (posebne vsebine, delno v živo, del-
no po spletu)

- Izpeljava postopkov za pridobivanje strokovnih nazi-
vov na osnovi opravljenih usposabljanj in predhodno 
pridobljenih kompetenc

- Trenerski seminarji (izvedenih 10 seminarjev v živo 
oz. na daljavo)

10. ŠOLSKI ŠAH
- Organizacija oz. izvedba posamičnih in ekipnih šol-

skih tekmovanj 
- Seminar za izvajalce programa šaha v OŠ in trenerje 

(2019)
- Seminar za mentorje na daljavo (2021) 
- Obisk Jesperja Halla (2022), predsednika komisije 

»Chess in Education« pri ECU (obisk OŠ Sostro v Lju-
bljani, obisk Trebnjega in prikaz dela z mladimi, pre-
davanje na ŠZS, pogovori s pristojnimi na ŠZS)

- Seminarja »Kako učiti šah v šolah« v Ljubljani in v 
Celju (2022)

11. ŠAH NA UNIVERZI
- Izpeljava postopkov in sprejetje Izbirnega predmeta 

Šah na Fakulteti za šport.
- Izpeljava postopkov in sprejetje predmeta šah v okvi-

ru obštudijskih  dejavnosti na Univerzi v Ljubljani.
- Izvajanje predmeta Šah za študente v okviru ob-štu-

dijskih dejavnosti, ki šteje za kreditne točke.

12. PROMOCIJA ŠAHA V MEDIJIH
- Redni prispevki v časopisih: Delo, Nedelo, Ekipa, Slo-

venske novice
- Sodelovanje v radijskih in televizijskih oddajah
- Objava novic na portalu ŠZS
- Objave na družbenih omrežjih
- Šahovska misel (4x letno)
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13. ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE ŠZS
- Neposredna komunikacija s klubi in s posamezniki 
- Finančno – računovodsko poslovanje 
- Registracija, tekmovalne licence
- Koordinacija dela organov ŠZS in komisij…
- Priprava dokumentov in gradiv za organe ŠZS
- Priprava dokumentacije za inšpekcijske nadzore
- Priprava dokumentacije za državne institucije
- Posodobitev pravilnikov  ŠZS
- Prijave za Fide rating
- Skrb in upravljanje s Šahovskim domom ter z opremo
- Priprava dokumentacije in nakup prostorov ŠZS
- Sodelovanje s sponzorji
- Urejanje in nadgradnja spletne strani, seminar za uporabo portala
- Organizacija dogodkov: novinarske konference, »Slovenija šahira«, simultanke, 

dvoboj slovenskih in katalonskih šahistov
- Finančna podpora domači šahovski publicistiki: Pozabljeni genij, Improve your life 

by playing a game
- Druge storitve: prestopi igralcev, licence strokovnih delavcev, potrdila, priporočila, 

revija (koordinacija in distribucija), vodenje evidenc, prijave na tekmovanja itd.

14. ŠAHOVSKI DOM
- Izpeljava vseh pravnih postopkov, zagotovitev finančnih sredstev in nakup šaho-

vskega doma
- Skupinski in individualni treningi, šahovske šole
- Tekmovanja 
- Usposabljanje strokovnega kadra, trenerski seminarji, seminarji za šolski šah
- Seje organov in komisij ter drugi sestanki
- Novinarske konference in drugi promocijski dogodki
- Hranjenje in izposoja opreme  

  
15. FINANCIRANJE
- Zagotovitev dodatnih sponzorjev za izvedbo rednih in dodatnih programov ŠZS
- Nakup prostorov ŠZS
- Zagotovitev zaposlitev 2 trenerjev na ŠZS
- Zagotovitev kontinuiranega financiranja s strani MIZŠ in FŠO
- Izvedene dejavnosti ŠZS kot dodaten vir financiranja (EP…)
- Nominalno in realno nižanje prispevkov klubov 
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IZZIVI ZA PRIHODNJI MANDAT
V prihodnjem obdobju bomo ohranili vse dobre prakse in nadaljevali z uspešnimi projekti, ki 
koristijo razvoju šahovske igre v najširšem smislu. Pri tem je ključno učinkovito delovanje 
ŠZS oz. vseh njenih struktur. Tako kot vedno si bomo prizadevali za čim večjo racionalnost 
in učinkovitost na tem področju. Sredstva naših zunanjih podpornikov omogočajo, da de-
lujemo kot športna zveza v polnem obsegu in zagotavljajo razbremenjevanje članstva, tj. 
klubov in društev. Obveznosti klubov bodo lahko tako še naprej realno padale, kljub naraš-
čajočim stroškom. Trenutno prispevki članstva prispevajo zgolj okoli 5% celotnega prora-
čuna. Zaradi višjih sredstev sponzorjev so tudi prijavnine in drugi stroški tekmovanj nižji, 
tekmovanja pa bolj dostopna. 

Poslanstvo šahovske zveze zajema tako množičnost kot vrhunskost. Po eni strani želimo 
širiti šahovsko kulturo med vse generacije, skrbeti za popularizacijo šaha, po drugi strani pa 
si prizadevamo posameznikom, ki imajo potencial za doseganje visokih tekmovalnih ciljev, 
omogočiti čim boljše pogoje za napredovanje. 

Naša dejavnost in razvoj temeljita tudi na obsežnem tekmovalnem programu državnih 
prvenstev. Gre za enega od glavnih stebrov za uresničevanje poslanstva Zveze. Dodatno 
bomo materialno podprli nekatera najbolj prestižna državna tekmovanja. 

Za širjenje šahovske kulture in višje tekmovalne dosežke potrebujemo množičnost, iz katere 
prihajajo novi mladi talenti. Zato je ena od prioritet šolski šah. Okrepili in nadgradili bomo 
aktivnosti, ki smo jih začeli že v preteklem mandatu. Nadaljevalo se bo z usposabljanjem 
strokovnega kadra za trenersko delo in s seminarji. Želimo oživiti regijska središča s pod-
poro posameznim klubom, ki so najbolj aktivni v svoji regiji oz. izpolnjujejo pogoje. 

Naša prizadevanja so še naprej usmerjena v čim boljši položaj šaha v športnem prostoru in 
celotni družbi. Zato bomo aktivni na ravni državnih institucij in krovne športne organizacije 
OKS-ZŠZ. Z angažiranjem bomo nadaljevali tudi na mednarodni ravni. 

Razvoj šaha in popularizacijo spodbuja tudi organizacija mednarodnih tekmovanj. Za 
leto 2024 je že predvideno evropsko seniorsko prvenstvo v Sloveniji. Želimo si organizirati 
EP v pospešenem in hitropoteznem šahu v letošnjem letu. 

Eden izmed ciljev je še okrepiti vrhunski šah. Želimo si uspešnih nastopov tako v mladinski 
kot v članski konkurenci. To lahko dosežemo z angažiranjem na različnih nivojih, od teme-
ljev – najmlajših kategorij navzgor. Zagotovili bomo nastope naših predstavnikov in pred-
stavnic na vseh uradnih evropskih in svetovnih prvenstvih v vseh kategorijah.

Za popularizacijo šaha je potrebna prisotnost v medijskem prostoru. V zadnjih 4 letih je bil 
tu dosežen pomemben napredek, ki nas dodatno motivira za naprej. 

Ob obsežnem in visoko zastavljenem programu računamo na pomoč članstva pri organi-
zaciji in tehnični izvedbi različnih oblik tekmovanj. Dobro sodelovanje in  dosedanjo prakso 
želimo še nadgraditi. Cilje lahko uresničimo z več povezovanja in sodelovanja. 
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Glavne točke programa za nov mandat 2023 – 2027
Izvajanje programa, ki zajema uresničevanje ciljev iz Nacionalnega programa šahovske 
kulture, je v pristojnosti strokovne službe ŠZS. Seveda pa morajo biti vključeni tudi ostali 
deležniki, tj. posamezniki in klubi.

1. FINANCIRANJE ŠZS
- Vključevanje v sofinancirane programe pristojnega Ministrstva in Fundacije za šport
- Pridobivanje novih sponzorjev
- Prijave na razpise Evropske Unije
- Vključevanje v sofinancirane programe FIDE, ECU
- Krepitev pridobitnih dejavnosti, lastna dejavnost
- Realno nižanje prispevkov klubov
- Organizacija mednarodnih projektov

2. ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE
- Pomoč klubom pri vzpostavitvi oz. okrepitvi sistematičnega dela z  mladimi
- Podpora klubom pri vključitvi v lokalnem športnem prostoru
- Podpora organizatorjem mednarodnih turnirjev
- Aktivno delovanje v slovenskem športnem prostoru
- Obveščanje (spletna stran, elektronska pošta, socialna omrežja)
- Neposredna komunikacija s klubi in posamezniki
- Koordinacija dela organov in komisij ŠZS
- Priprava podatkov in dokumentacije za državne inštitucije
- Posodobitev aktov ŠZS
- Prijave za FIDE rating
- Upravljanje s šahovskim domom in opremo ter spodbujanje izvajanja šahovskih de-

javnosti v njem
- Urejanje in nadgradnja spletne strani ŠZS 
- Organizacija in financiranje nastopov na uradnih mednarodnih prvenstvih
- Zaposlovanje šahovskih trenerjev in tekmovalcev

3. MLADINSKI ŠAH
- Tudi v naslednjem mandatu bo okoli 40% proračuna oz. aktivnosti namenjeno mla-

dinskemu šahu
- Zagotovitev štipendij za najboljše mlade šahistke in šahiste
- Povečanje števila udeležencev na mladinskem DP v kategorijah u8, u10, u12, u14, 

u16, u18
- Prizadevanja za večjo razpršenost tekmovanj po Sloveniji
- Program za perspektivne: 

a) nadaljevanje s financiranjem in organizacijo nastopov na uradnih mladin-
skih prvenstvih;, 
b) treningi in priprave; 

- Cilj: 10 medalj na uradnih EP in SP in visoka mesta na kadetskih in mladinskih ratin-
ških lestvicah   

4. VRHUNSKI ŠAH
- Nova ženska velemojstrica in velemojster
- Zagotovitev štipendij za najboljše šahistke in šahiste
- Nastopi na uradnih mednarodnih članskih tekmovanjih
- Uvrstitev ene od članskih reprezentanc med deseterico na EP, vidnejši dosežek na 

Šahovski olimpijadi



Predstavitev programa ŠZS 2023 – 2027, kandidat za predsednika Šahovske zveze Slovenije, Dušan Mes

11

- Zaposlovanje šahovskih trenerjev in tekmovalcev
- Organizacija ženskega mednarodnega turnirja

5. PROGRAM DRŽAVNIH PRVENSTEV
- Izvajanje programa
- Finančna podpora najprestižnejšim tekmovanjem
- Udeležba najboljših šahistov in šahistk na državnih prvenstvih
- Dvig kvalitete organizacije vseh državnih prvenstev

6. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA – TRENERJEV
- Izvedba programov usposabljanja
- Trenerski seminarji

7. ŠAH V ŠOLE
- 100 novih šol s šahovsko dejavnostjo
- 300 novih učiteljev šaha
- Sodelovanje z obstoječimi učitelji
- Organizacija seminarjev za učenje šaha
- Uvedba točkovalnega sistema »Naj krožek« - delovanje in stalno vzdrževanje;
- Podporna informacijska platforma – Šolski šah – za pomoč učiteljem na šolah
- Podpora pri vzpostavitvi oz. okrepitvi sodelovanja med klubi in OŠ

8. POPULARIZACIJA IN MEDIJI
- Vključevanje v  nove medije
- Povezovanje lokalnih  medijev s klubi
- Vključitev šaha v športne oddaje na RTV SLO 1 in druge programe
- Prisotnost šaha v osrednjih tiskanih medijih
- Novinarske konference
- Revija Šahovska misel
- Podpora vzpostavitvi sodelovanja med klubi in lokalnimi mediji z namenom popula-

rizacije šaha na lokalni ravni

9. MEDNARODNE AKTIVNOSTI
- Vključevanje v mednarodne dejavnosti na FIDE, ECU, Mitropa…
- Organizacija mednarodnih tekmovanj: EP za seniorje, EP v pospešenem in hitropo-

teznem šahu
- Nadaljnja podpora nastopom našim tekmovalcem na hibridnih tekmovanjih

10. PODPORA REGIJSKIM CENTROM
- Vzpostavitev regijskih centrov in sodelovanje z njimi




