Zapisnik 7. seje Komisije za promocijo

Prisotni: Matjaž Mazzini (predsednik), Jože Skok, Darja Kapš (člani); odsotni: Barbara Jakše,
Ostali vabljeni, odsotni: Nina Rob (sekretarka ŠZS), Matej Šebenik, Bogdan Osolin, Andrej
Žnidarčič, Franc Štiberc

Seja je potekala v sredo, 15. januarja 2019 ob 17.00 uri v prostorih Šahovske zveze
Slovenije, Bravničarjeva 13, Ljubljana

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje Komisije
2. Medijsko pokrivanje Evropskega prvenstva v šahu za posameznike, Olimje 2020 (tiskani
mediji, RTV, družbena omrežja, PR, tiskovne konference)
3. Iz nabora idej in predlogov spremljajočih aktivnosti ob Evropskem prvenstvu podanih na 6.
seji Komisije za promocijo šaha opredelitev primernih za izvedbo v ter določitev odgovornosti
4. Izvedba promocijskih aktivnosti ob Evropskem prvenstvu po slovenskih šahovskih klubih in
šolah
5. Priprava tiskovne konference z najavo Evropskega prvenstva ter ostalih velikih turnirjev, ki
bodo letos potekali v Sloveniji (Nova Gorica, Bled, Ljubljana, Portorož)
5) Razno

AD 1) Pregled zapisnika zadnje seje Komisije in potrditev. Prisotni člani se strinjamo, da so
Bogdan Osolin, Andrej Žnidarčič in Franc Štiberc dopisni člani komisije, ki se udeležujejo sej
komisije po potrebi, so pa iskreno pozvani, da posredujejo svoja mnenja in predloge vezane
na obravnavo tematike v okviru posameznih točk.
Prav tako se prisotni strinjamo, na predlog Darje Kapš, da mora biti delo komisije v letu 2020
namenjeno podpori Evropskemu prvenstvu.
AD 2): Medijsko pokrivanje šaha v 2020:
-

Tiskani mediji.
Priloga Dela Polet je z letom 2020 spremenila format in obseg izhajanja. Kot navaja
urednik Poleta Primož Kališnik, je trenutno težava v premajhnem obsegu časopisa
za različne tematike, tako da je objava šahovskih vsebin verjetno nemogoča. Po
drugi strani se služba za marketing Dela strinja z promocijskimi aktivnostmi, vendar
je potreben nov dogovor.

-

Generalna sekretarka ŠZS Nina Rob je v dogovorih z časnikom Slovenske novice,
kjer se kaže možnost sodelovanja s šahovskim kotičkom.
Začelo se je sodelovanje z objavo prispevkov v športnem časniku Ekipa, ki jih
pripravlja Matej Šebenik.
Franc Štiberc je telefonsko posredoval mnenje, da bi bilo smiselno vključiti v nabor
medijev, v katerih se več objavlja o šahu. tudi Večer. Prav tako je podal pobudo, da
se opravijo ustrezni razgovori z uredniki tiskanih medijev, da se omogoči ažurno
objavljanje poročil iz slovenski državnih šahovskih in drugih lig ter tekmovanj, česar
trenutno ne objavlja noben mediji v Sloveniji.
Darja Kapš je predstavila razgovore v okviru ŠZS, po katerih bi PIAR oziroma
poročanje iz samega prvenstva prevzel Matjaž Mikac. Do prvenstva pa to aktivnost
predvidoma izvajata skupaj z Matejem Šebenikom.
Predlaga se večje sodelovanje pri promociji prvenstva s ciljem obojestranske
promocije med Slovenskimi železnicami in ŠZS. Preveri se možnosti pri g. Mesu.
Jože Skok predlaga poslikavo lokomotive v podobi Evropskega prvenstva. (odg.
Darja Kapš, Matjaž Mazzini)

Televizija in Radio
Darja Kapš in Jože Skok ste predstavila možnosti sodelovanja z RTV Slovenija.
Darja Kapš je generalnemu direktorju RTV g. Kaduncu možnosti sodelovanja z ŠZS
ob dveh odmevnih mednarodnih dogodkih v letu 2020 in 2021, ter predlagala
organizacijo sestanka na RTV. Usklajuje se datum sestanka.
Jože Skok je predstavil ključne odgovorne osebe na posameznih oddelkih RTV ter
način priprave programskih shem, ki se v uredništvih oblikujejo v zadnjih mesecih
leta in sprejemajo v prvem mesecu tekočega leta. V letu 2020 je za samostojno
šahovsko oddajo tako malo možnosti, potrebno pa je predstaviti idejo ključni
urednikom z možnostjo oblikovanja oddaje primerljive oddaji, ki jo ima na hrvaški
TV A. Janković. V letu 2020 je potrebno omogočiti čim večjo prisotnost v ostalih
oddajah športnega in razvedrilnega programa na TV (Dobro Jutro) in Radiu
Slovenija.
Jože Skok je prav tako dobil zagotovilo Igorja Rojsa (Telekom) po pripravljenosti
sodelovati pri dogovoru s predstavniki medijev v okviru Telekoma (Planet TV).
RTV Slovenija, športnim programom, je zaželen dogovor o izdelavi najave
šahovske špice.

-

-

Družbena omrežja
Franc Štiberc je v predhodnem telefonskem pogovoru predstavil več idej in pobud,
kako izboljšati komuniciranje med ŠZS in mediji:
Predlaga osebo zadolženo za PR, ki bi redno posredovala obvestila medijem,
Smiselno bi bilo na portalu ŠZS oblikovati možnost prijave na novice ŠZS, ki bi se
jih potem pošiljalo redno in neposredno na registrirane elektronske naslove.
(Predlagamo, da Nina Rob poizve pri skrbniku spletne strani, kakšne so možnosti
za izvedbo tega ukrepa)
Člani komisije predlagamo sodelovanje med osrednjimi FB šahovskimi portali in
uredniki omenjenih šahovskih vsebin, da slednji delijo objave ŠZS ter obratno ŠZS
deli objave in novice omenjenih portalov na svojem FB mediju, s čimer bi povečali

-

dostopnost informacij najširšemu krogu šahovskih bralcev, tako doma kot izven
meja Slovenije. (dogovore uskladita Nina Rob in Matjaž Mazzini)
Potrebno je odpreti Instagram in YouTube profil ŠZS (Nina Rob in Matjaž Mazzini)

AD 2): Dogodki ob Evropskem prvenstvu:
-

-

Prisotni člani komisije se strinjamo, da je ideja o Fotografskem natečaju zelo
primerna za izvedbo v okviru spremljajočih aktivnosti prvenstva. Za predsednico
natečaja predlagamo Barbaro Jakše, za častnega predsednika dr. Milana Brgleza,
za člane pa Luko Riflja ter Medarta Kržišnika in še dva člana na predlog
predsednice natečaja. Prav tako predlagamo pridobitev ustreznih sponzorjev iz
področja fotografske dejavnost. Barbaro Jakše prosimo za podroben načrt izvedbe
natečaja. Barbar Jakše predlaga poleg omenjenih tudi: Sašo Pavček, Tadeja
Goloba in Marka Grobelnika. O organizaciji fotografskega natečaja in razpisnih
pogojih za njegovo izvedbo se člani komisije uskladijo na naslednji 8. seji v prvi
polovici februarja. (Odgovornost: Barbara Jakše)
Člani komisije predlagamo tudi odmeven medijski dogodek, predstavitev
šahovskega prvenstva v Evropskem parlamentu v Bruslju, kjer bi v duhu šaha kot
orodja sodelovanja in preseganja razlik, omenjeni dogodek pod pokroviteljstvom
Ministrstva za Zunanje zadeve prevzela šahista in poslanca dr. Milan Brglez ter dr.
Milan Zver. (Odgovornost Darja Kapš)

AD 4): Promocija po klubih in šolah
-

Slovenske šahovske klube se obvesti o možnosti prostovoljnega sodelovanja
šahistov iz klubov pri izvedbi Evropskega prvenstva s čimer se mladim šahistom
omogoči sodelovati pri največjem šahovskem dogodku v Sloveniji, stikov z
najboljšimi evropskimi šahisti ter pridobivanju novih znanji in izkušenj. (Pisarna
ŠZS)

AD 5) Novinarska konferenca
Predvideva se izvedba novinarske konference po dosedanjih zgledih (vabilo do
četrtka, 30.1.2020) – kjer bo tema napoved evropskega prvenstva, in šahovski
dogodki v letu 2020. Srečanje z novinarji bi bilo v ponedeljek, 3. februarja,
dopoldne, ob 10h. Popoldne bo sestanek častnega odbora Evropskega prvenstva
v šahu. Besedilo vabila pripravi Jože Skok (poudarek na: Slovenija po letu 2002
ponovno gostiteljica velikega šahovskega dogodka, kar je tudi rezultat dobrega z
mladimi in številnih uspehov v mladinskih kategorijah v letu 2019 (številne zmage
na mednarodnih prvenstvih ter odlične uvrstitve zlasti v mladinski kategoriji). Na
tiskovno konferenco se povabi tudi nosilce posameznih turnirjev: Marjana Drobneta
(Portorož Open), Georga Mohra (Bled Open), Darjo Kapš in Dušana Borštner
(Ljubljana Chess Festival), Matjaža Loviščeka (Hit Open). (Organizacija in vabila:
Nina Rob)

Možnosti sodelovanja v letu 2020 se poskusi razširiti z doslej aktivnimi posamezniki
in podjetji, ki se jim posreduje prošnja za predstavitev njihovih predlogov o možnosti
sodelovanja v letu 2020 in 2021: Agencija Morel, STA, Luka Rifelj.

AD 5) Razno

-

-

Na Agencije Renee se v okviru sponzorstva Evropskega prvenstva uskladi možnost
kompenzacije sodelovanja z organizacijo izletov na prosti dan. Obenem se
Agencije Renee omogoči sodelovanje pri organizaciji prevozov ter viz za Rusijo in
nekdanje države Ruske federacije. (Matjaž Mazzini, Nina Rob)
Dogovor na RTV SLO za izdelavo najavne špice ob Evropskem prvenstvu

Zapisal: Matjaž Mazzini,
Sestanek zaključen ob 19.00

