
 
Zapisnik 3. 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, 29. aprila 2019 ob 17.30 uri na ŠZS. 
 

Dnevni red: 
1. Pregled realizacije z zadnje seje  
2. Mitropa 
3. Priprava na drugo okroglo mizo 
4. Svetovni dan šaha - 20.7. 
5. Klubi in promocija 
6. Razno 
 
Predsednica Darja Kapš uvodoma na dnevni red uvrsti še naslednje predloge članov Komisije: 

- 25. maj 2019  v Ankaranu dobrodelni dan v organizaciji Svet24 
- 24 urno igranje miselnih iger (dama, šah, bridge, go..) v Ljubljani 
- Nadaljnja promocija šaha v Poletu in Ekipi 
- Portal ŠZS 

 

AD1) Pregled realizacije sklepov s prejšnje seje – REALIZIRANI SO VSI SKLEPI 

 

Prva okrogla miza z naslovom "Bobby Fischer - legenda, ki živi" je bila nadvse uspešno izve-

dena in obiskana (več kot 40 udeležencev). Tematski večer z isto vsebino se ponovi meseca 

junija (v ponedeljek, 3. junij 2019 med 17. in 19. uro v Univerzitetni knjižnici Maribor (Glazarjeva 

dvorana; organizator Darko Špelec). 

 

Šahovska simultanka z Lauro Unuk je potekala v petek, 26. aprila 2019 v prostorih RTV Slo-

venija. Dogodek je bil uspešno izveden in dobro zastopan v medijih in družabnih omrežjih. 

 

Turnir Portorož Open je objavljen na spletni strani ŠZS. 

 

AD 2) MITROPA 2019 

Nina Rob predstavi zadnje stanje organizacije Mitropa pokala. Odprtih je še kar nekaj zadev, 

pri čemer so člani Komisije naprošeni za pomoč. Nadaljnje zadolžitve: 

- Zagotovitev zastav 10 sodelujočih držav: Darja Kapš 

- Promocijska darila s strani UKOM in ČZS (110 majčk, svinčnikov, promocijskega 

materiala o Sloveniji, vrečk in medu): Darja Kapš in Nina Rob 

- Izdelava biltena: Darja Kapš preveri smiselnost stroška 

- Priprava dizajna in postavitev tiska za promocijske izdelke z logom Mitrope (kape, 

kemični svinčniki, nalepke, 2X pingvin in pano (cerada): Barbara Jakše po predhodni 

ponudbi 

- Pogostitev in zagotovitev pijače: Darja Kapš in Nina Rob 

- Priprava vabila za goste, novinarje, šahiste: Barbara Jakše in Jože Skok 



 
- Novinarska konferenca pred Mitropo bo v četrtek, 23.5.2019 ob 11. uri na ŠZS.  

- Slavnostne otvoritve, ki bo v ponedeljek, 27.5.2019 ob 14.30 uri se bo udeležil minister 

za šport dr. Jernej Pikalo. 

 

SKLEP: Člani Komisije opravijo svoje zadolžitve do naslednjega sestanka, ki bo najkasneje v 

sredini maja. 

 

AD 3) Priprava na drugo okroglo mizo 
Druga okrogla miza bo potekala na temo šaha in visoke tehnologije, umetne inteligence, zna-

nosti. Dogodek bo izveden v četrtek, 20. junija 2019 ob 18. uri v prostorih ŠZS pod vodstvom 

Barbare Jakše. K sodelovanju se povabi dr. Mateja Guida in še enega od poznavalcev tema-

tike ter Mateja Šebenika kot komentatorja partije. Zadolžitve: 

- Priprava vabila za klube, šahiste in medije: Barbara Jakše in Jože Skok 

- Objava na spletni strani ŠZS in družabnih omrežjih: Nina Rob 

- Komunikacija s sodelujočimi: Barbara Jakše 

 

SKLEP: Člani Komisije pomagajo pri organizaciji dogodka, 20.6.2019 skladno z zadolžitvami. 

 

AD 4) Svetovni dan šaha - 20.7. 
Po vzgledu lanske obeležitve Svetovnega dne šaha se izvede tudi letošnji, pri čemer se do-
godki lahko organizirajo cel vikend, torej med 19. in 21. julijem. K sodelovanju se povabi vse 
slovenske šahovske klube in občine. Najbolj izvirne klube pri organizaciji šahovskih dogodkov 
se nagradi s 5 šahovskimi kompleti. 
 
SKLEP: Najkasneje do konca maja se na spletni strani ŠZS in družabnih omrežjih objavi ob-

vestilo o letošnjem Svetovnem dnevu šaha ter k sodelovanju povabi vse slovenske klube in 

občine. Za obvestilo poskrbita Darja Kapš in Nina Rob. 

 
AD 5) Klubi in promocija 
Darja Kapš člane informira o sklepu Upravnega odbora na prvi redni seji, ki govori o tem, kako 

pomembno je sodelovanje med vodstvom ŠZS in šahovskimi klubi. V nadaljevanju se 

pripravlja krajša anketa za klube, katere rezultati bodo podlaga za nadaljnje dobro 

sodelovanje. Vodstvo ŠZS bo obiskalo klube v posameznih regijah. Sočasno z vsebinsko 

razpravo bodo potekali tudi promocijski dogodki (turnir, šahovsko predavanje, simultanka…). 

Člani so povabljeni k aktivnemu sodelovanju. 

 

AD 6) 25. maj 2019  v Ankaranu dobrodelni dan v organizaciji Svet24 
Matjaž Mazzini predstavi ozadje in koncept dobrodelnega dogodka, ki je obenem dobra prilož-
nost za promocijo šaha.  
 
SKLEP: Velemojster Jurete Škoberne izvede dobrodelno šahovsko simultanko. Šahovske 
komplete zagotovi Andrej Žnidaršič, ki se mu povrnejo stroški logistike in organizacije. Vse 
ostalo (mize, stoli) zagotovi organizator.  
 
AD7) 24 urno igranje miselnih iger (dama, šah, bridge, go..) v Ljubljani 



 
Matjaž Mazzini predstavi idejo skupne izvedbe 24-urnega promocijskega dogodka različnih 
miselnih iger. Sledil je sestanek z Bartom Stegemanom, predsednikom Dama zveze in Da-
riom Bergincem, podpredsednikom. Strinjali smo se, da je dogodek mogoče izvesti na Prešer-
novem trgu v času med 19. in 21. julijem (svetovni dan šaha). ŠZS lahko pomaga pri promociji 
dogodka (sklic novinarske konference, objava dogodka na spletni strani, FB in Šahovski misli). 
Člani Komisije se po zmožnostih vključijo v organizacijo dogodka. 
 
SKLEP: ŠZS lahko dogodek promocijsko podpre, ne more pa prevzemati finančnih obveznosti. 
 
AD 8) Nadaljnja promocija šaha v Poletu in Ekipi 
Člani Komisije so se strinjali, da je potrebno vložiti trud v promocijo šaha skozi medije. Sogla-
sno so potrdili predlog, da se v obeh medijih zakupi medijski prostor (za objavo tekstov in tudi 
za oglaševanje sponzorjev). Kot potencialni nabor piscev pa so bili predlagani: Matej Šebenik, 
Martin Kodrič, Andrej Žnidaršič, Marko Tratar, Jože Skok, Barbara Jakše, Matjaž Mazzini, 
Matjaž Mikac, Darja Kapš, Nina Rob, Jana Krivec, Matej Guid, Leon Mazi). V obeh primerih se 
določi urednika, ki koordinira nabor piscev in vsebine. 
 
AD 9) Portal ŠZS 
Člani Komisije si ogledajo trenutno postavitev prenovljene spletne strani. Podajo predloge in 

pripombe, ki bodo v nadaljevanju upoštevane. 

 

Seja se je zaključila ob 20.30 uri. 

 

Zapisala: 

Darja Kapš 


