Zapisnik 5. seje Komisije za promocijo šaha
Prisotni: Matjaž Mazzini (predsednik), Darja Kapš, Jože Skok
Ostali vabljeni prisotni: Nina Rob (sekretarka ŠZS) in Matjaž Mikac (predsednik Strokovnega
sveta), Matej Šebenik (selekter mladinskih reprezentanc)
Sestanek je potekal v ponedeljek, 14. oktobra 2019 ob 17.00 uri na ŠZS.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 4. seje in sprejem sklepov
2. Načrt dela za drugo polovico leta 2019 in leto 2020
3. Razširitev komisije z novimi člani
4. Vsebine za naslednjo številko Šahovske misli
5. Razno
AD1) Pregled realizacije sklepov s prejšnje seje
- Uvodoma se je novi predsednik komisije zahvalil prejšnji predsednici Darji Kapš za
zelo uspešno vodenje komisije v preteklih letih, kar je botrovalo zlasti v večji
pojavnosti in s tem prepoznavnosti šaha v medijih.
- V okviru pregleda sklepov 4. seje je bila iz strani Darje Kapš podana obrazložitev
obravnave sodelovanja Šahovske zveze s športnim časnikom Ekipa ter prilogo Dela
Polet, ki je potekala na zadnji seji Upravnega odbora ŠZS, na kateri se je sprejetje
sklepa odložilo do dodatne preverbe možnosti sodelovanja z omenjenima medijema.
Komisija predlaga, da se sklep, glede na to, da v predvidenem obdobju ni bilo
podanih dodatnih informacij iz strani članov UO, ter v luči organizacije prihajajočega
Evropskega prvenstva 2020, izvrši.
- Obravnavana je bila informacija o razprava o prenovi Celostne grafične podobe na
UO ŠZS, ki ni dobila ustrezne podpore.
- Na vprašanje Jožeta Skoka glede objave prispevkov v prilogi Polet, je bila podana
informacija, da sodelovanje, navkljub občasnim neobjavam prispevkov, poteka
nemoteno naprej. Problem neobjav je tudi v omejenem prostoru za objavo člankov.
- Usklajeno je bil spisek tem in avtorjev za naslednje članke.
- Matjaž Mazzini je predstavil dogovor s trgovsko verigo knjigarn Feliks, ki bodo v
skladu z dogovorom prodajale revijo Šahovsko misel tudi v maloprodaji, kar bo
povečalo doseg revije tudi nenaročnikom. Darja Kapš je podala predlog o
posredovanju dopisa ustreznim državnim institucijam (Ministrstvo za Zdravje) o
naročilu revije Šahovska misel v javne inštitucije.
- Darja Kapš je podala informacijo o simultanki v slovenskem parlamentu, ki so se je
udeležili številni predstavniki zakonodajne veje oblasti ter ustanovitvi parlamentarne
šahovske sekcije.
AD2) Načrt dela za drugo polovico leta 2019 in leto 2020
- Omenjeno obdobje bo zaznamovano, poleg vseh tekočih aktivnosti, zlasti s pripravo
in izvedbo različnih promocijskih aktivnosti v okviru Evropskega članskega prvenstva,
ki bo v organizaciji Šahovske zveze potekalo v drugi polovici maja v Termah Olimie v
Podčetrtku, ter ekipnega, ki po potekalo 2020, prav tako v Podčetrtku. Prisotni so se
strinjali, da sta obe prvenstvi odlična priložnost za promocijo šaha tako v širši javnosti,
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kot zlasti med mladimi. V okviru tega se pripravi predlog za različne aktivnosti, ki bi
potekale pred in med samim prvenstvom.
V razgovoru so bili podani različni predlogi:
o Posredovati vabilo osnovnim šolam s povabilom na obisk mladih šahistov v
okviru šolskih šahovskih krožkov
o organizacija simultank z velemojstri v okviru prvenstva
o organizira se vzporedni turnir za obiskovalce ipd.
Darja Kapš in Nina Rob sta posredovali informacija o posredovanem dopisu Komisije
za družbene aktivnosti (FIDE Social Commission) pri Svetovni šahovski organizaciji
FIDE, glede vključevanja različnih družbenih skupin in okolij v šah: obmejne šole,
Zdravstveni centri, zapori, starejši, zapuščeni mladostniki, spoznavanje modernih
tehnologij in širjenje obzorij pri otrocih s pomočjo šaha ter šah kot terapevtsko orodje.
o V zveza s tem se predlaga razmislek o morebitnih aktivnostih, zlasti načine
vključevanja starejših v Šahovsko igro. Matjaž Mazzini preveri načine
financiranja šahovskih delavnic iz evropskih sredstvenih, ki jih izvaja Leon
Mazi v Škofji Loki in Poljanski dolini v okviru Zavodu O, ter možnostih prenosa
tega modela v druge sredine, zlati v Domove starejših.
o Darja Kapš predlaga vključitev slovenskih občin, s pozivom županom in
nosilcem javnih funkcij za podporo šaha v svojih skupnostih.
o Jože Skok poda predlog o organizaciji Državnega veteranskega prvenstva,
tako posamičnega kot ekipnega. Predlog se posreduje tekmovalni komisiji.
o Matjaž Mikac pojasni, da je ŠZS že leta 2015 poskusila s prijavo projekta Šah
v tretjem življenskem obdobju, vendar ni bila uspešna.
o Potrebno je odgovoriti FIDE ter preveriti, če so na razpolago kakšna sredstva
za ta namen.
V petek, 18. Oktobra 2019, je predvidena tiskovna konferenca s predstavitvijo
tekmovalcev ob odhodu ne Evropsko prvenstvu v Batumi. Člani komisije sodelujejo
na konferenci po svojih močeh: Jože Skok (vabilo, poročilo), Darja Kapš (vodenje
konference), Matjaž Mazzini (fotografija).
Vezano na Dan šaha, 20. julija, Darja Kapš poda predlog, da se predlaga slovenski
dan šaha s primernejših datumom (konec junija).

AD 3) Razširitev komisije z novimi člani
Podan je bil predlog razširitve Komisije za promocijo z nekaterimi posamezniki, ki trenutno že
samoiniciativno delajo na promociji šaha v Sloveniji, s čimer bi tudi povečali regijsko
zasedenost komisije, saj so, zaradi preteklih odstopov določenih članov, trenutno člani
Komisije za promocijo zgolj iz osrednje Slovenije. Do naslednje seje se uskladi in pripravi
predlog razširitve.
AD 4) Vsebine za naslednjo številko Šahovske misli
Člani Komisije za promocijo sodelujejo oz. pripravijo naslednje članke:
- Zakaj je koristna šahovska licenca? (Nina Rob)
- Global chess festival – (Darja Kapš)
- Parlamentarna šahovska sekcija (Darja Kapš)
- članek o 1. članski ligi –zahod (Jože Skok)
Seja je bila zključena ob 18:30
Zapisal: Matjaž Mazzini

