
 
 
VRHUNSKI ŠAH V SLOVENIJI (pripravil: Matjaž Mikac, predsednik Strokovnega sveta, 4. 

6. 2022). 
 

Podpora vrhunskemu šahu v Sloveniji niso zgolj neposredni vložki v najboljše šahiste in 
šahistke, ampak celotna struktura razvoja šaha v Sloveniji. Brez baze, podpore mladim in 
razvijanja ostalih področij, ni mogoče pričakovati ustreznih rezultatov na vrhu piramide.  

Omejitveni dejavnik za razvoj vrhunskega šaha v Sloveniji je predvsem majhna država in zato 
relativno majhna baza potencialnih šahistov, finančne omejitve. Negativno vpliva tudi 
pretirano nezadovoljstvo posameznikov in nepotrebne delitve znotraj šaha. Naša prednost 
je v tradiciji, v dobri organiziranosti in aktivnosti na ravni krovne šahovske organizacije.  

Najprej nekaj uvodnih misli o teoriji tekmovalne uspešnosti športnikov - TUŠ (povzeto po 
Jošt, B.: Ekspertno modeliranje sistema priprave športnikov, 2016). V strokovni praksi se 
enači teorijo TUŠ s teorijo treniranja, kar je po Matwejevu (1991) napačno, saj je to le ožji del 
celovite teorije. Zajeti je treba namreč vse človeške in finančne vire, ki sinergično vplivajo na 
TUŠ. Modeliranje tekmovalne uspešnosti zajema 3 ravni: makro raven (splošni družbeni 
dejavniki: klima, organizacija in managment), mezo raven (strokovno vodenje - treniranje) in 
mikro raven (na ravni posameznika).  

Nujen je celosten sistemski pristop in razvoj stroke. „Ne zgolj posnemanje drugih, ampak biti 
boljši od drugih.“ Prav tem je naša prednost pred nekaterimi večjimi državami. Učinkovito 
delovanje vsakega sistema je odvisno od sestavin in povezav med njimi. Znotraj sistema se 
pojavijo sinergijski učinki. Pri tem je potrebno upoštevati, da je eden ključnih elementov za 
doseganje učinkovitosti in tekmovalne uspešnosti motivacija posameznika (cilj je vzpostaviti 
motivacijsko naravnan sistem).  

Vloge pri vrhunskem športu so tako porazdeljene med posameznike, njihovo ožje in širše 
okolje, krovno športno zvezo in državnimi institucijami. Vloga Šahovske zveze je predvsem 
ustvarjati pogoje za razvoj šaha v Sloveniji v skladu s poslanstvom, ki zajema množičnost in 
vrhunskost. ŠZS je aktivna in uspešna na vseh glavnih sistemskih področjih: 

• Tekmovalni program ŠZS 

• Nastopi na mednarodnih tekmovanjih 

• Delovanje ŠZS 

• Trenersko in strokovno delo na ravni ŠZS 

• Selekcioniranje mladincev in mladink ter sofinanciranje individualnih programov 

• Sodelovanje z institucijami na ravni države (OKS, ministrstvo, Fundacija za šport…) 

• Organizacija mednarodnih tekmovanj in druge mednarodne aktivnosti 

• Usposabljanje strokovnega kadra 

• Šolski šah 

• Obveščanje, promocija, sponzorji, sodelovanje z mediji 

• Vključenost v univerzitetne izobraževalne programe 
 
Rezultati v članskem vrhunskem šahu so povezani z mladinskim šahom. Po včlanitvi v OKS 
(2010) in sodelovanju trenerja v projektu Razvoj kadrov v športu (2014) ter postopni 
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vzpostavitvi sedanjega sistema je Slovenija osvojila 39 medalj na uradnih EP in SP za mlade v 
standardnem, pospešenem in hitropoteznem šahu. S pomočjo ŠZS so bile od leta 2014 dalje 
pridobljene športne štipendije za 8 mladih šahistk in šahistov (5 deklet in 3 fantje). Na 
zadnjih dveh uradnih EP in SP pospešeno in hitropoteno (prvih v živo po epidemiji), so 
slovenski predstavniki osvojili 6 medalj in druge visoke uvrstitve. Naša najboljša mlada 
šahista Jan Šubelj in Zala Urh zasedata visoki mesti na svetovni rating lestvici v svojih 
kategorijah (standardni šah/junij 2022). Zala Urh je na 18. mestu med mladinkami (U20), Jan 
Šubelj pa deli 23.- 24. mesto med mladinci (U18). Oba sta na dobri poti k velemojstrstvu. Zala 
ima 2 normi za žensko velemojstrico, Jan pa eno za velemojstra. Odlični rezultati v 
mladinskih kategorijah pomenijo, da sistem deluje. Poudariti velja, da ne gre zgolj za 
rezultate na podlagi vključevanja talentov in trenerskega dela. Zelo pomemben je prispevek 
upravljalskih, organizacijskih in drugih aktivnosti preko pisarne in vodstva ŠZS ter ustrezna 
finančna podpora.  
 
Negativne posledice na razvoj lahko ima krčenje števila v mlajših starostnih skupinah tudi 
zaradi 2-letne pandemije. Zato je še toliko bolj pomembno ohraniti skrb za mladinski in 
ženski šah preko obveznosti za boljše klube. 
 
Eden od kazalcev za stanje v vrhunskem šahu je število velemojstrov in velemojstric. Do 
vključitve v OKS je bila ŠZS tudi financirana s strani države po kriteriju uspešnosti glede na 
število velemojstrov in mednarodnih mojstrov. Po številu velemojstrov/ število prebivalcev je 
Slovenija med najuspešnejšimi državami na svetu. Podatek iz leta 2021 nas uvršča na 12. 
mesto. Slovenija je imela v zgodovini (od leta 1911 dalje) 16 velemojstrov, 12 jih izhaja iz 
domačega okolja, 4 so prišli iz tujine. Poleg tega ima tudi 4 velemojstrice. Prvi naziv 
velemojstra je pridobil dr. Milan Vidmar l. 1911, zadnjega pa Matej Šebenik 2012. Laura 
Unuk ima naslov velemojstrice od l. 2021. Največ novih velemojstrov in velemojstric, ki so 
zrasli v domačem okolju, smo dobili v 20-letnem obdobju po osamosvojitvi  (7 velemojstrov 
in 3 velemojstrice). Osamosvojitev je razumljivo prinesla dodatni naboj in zagon šahu.  
 
A sedanje okoliščine niso primerljive s prejšnjim obdobjem. Pri moških je velemojstrstvo v 
veliki meri povezano s šahovskim profesionalizmom. Odločitev zanj je še težja kot v 
preteklosti. Mladi se v to tveganje praviloma ne podajajo. Tudi generacija velemojstrov, ki je 
v preteklih letih nosila glavno breme v reprezentanci (Luka Lenič, Jure Borišek, Jure Škoberne 
in Matej Šebenik), se postopoma umika, izjema je le Matej Šebenik. Šahovski 
profesionalizem je za naše manj vabljiv kot pred leti. V ekonomskem jeziku, povečali so se 
oportunitetni stroški te izbire, kar je razlog, da je za to manj zanimanja. V tej luči je priložnost 
Slovenije v ženskem šahu, kjer za višje tekmovalne dosežke profesionalizem ni pogoj. Pri 
moških bi morala v večji meri obstajati možnost profesionalizacije trenerskega kadra po 
končani tekmovalni karieri.  
 
Pomembno je, da smo ambiciozni, si zastavljamo visoke cilje, a hkrati objektivni in realni pri 
ocenjevanju stanja, prihodnosti in v tej luči tudi lastnega prispevka. Šahovska zveza opravlja 
svojo vlogo na področju razvoja šaha in posebej tudi vrhunskega šaha. Vedno je seveda 
mogoče stvari izboljšati in nadgrajevati, kar v praksi že poteka. V zadnjem obdobju je ŠZS še 
okrepila svoje aktivnosti: organizacija obeh članskih EP, dodatna podpora nastopom na 
mednarodnih tekmovanjih, izboljšanje pogojev znotraj slovenskega športa, promocija... Gre 
za nadgradnjo pogojev za razvoj članskega vrhunskega šaha, ki že prinašajo rezultate. Po 
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obeh odigranih EP je Jan Šubelj osvojil velemojstrsko normo in precej popravil ratinške točke, 
Zala Urh se je uvrstila v dvajseterico najboljših mladink na svetu, v mlajših kategorijah so bile 
dosežene nove medalje na EP in SP… 


