
2. MEMORIALNI TURNIR VESNE ROŽIČ 

Na Igu so se v nedeljo, 31. maja, na šahovskem turnirju zbrali vsi najboljši slovenski šahisti in 

tako na najlepši možen način počastili spomin na Vesno Rožič 

 

Ko smo v l. 2014 organizirali in uspešno izpeljali 1. memorialni turnir v spomin na Vesno Rožič, smo kot 

željo zapisali, da bi takšen turnir postal tradicionalno druženje vseh ljubiteljev šahovske igre. Vesna je bila 

stalna članica slovenske mladinske in kasneje tudi članske ženske reprezentance, nastopala je na mnogih 

prvenstvih doma in v tujini in tudi na raznih odprtih turnirjih. Dosegla je več odmevnih rezultatov, od 

naslova državne prvakinje do 4. mesta na evropskem mladinskem prvenstvu med dekleti do 18 let. Za 

reprezentanco je igrala na več evropskih in svetovnih prvenstvih, ter šahovskih olimpijadah in Mitropa 

pokalu.  

Zato smo se letos ponovno potrudili in organizirali 2. memorialni šahovski turnir. Odziv med šahisti v 

Sloveniji in tujini je bil izjemen. Na turnirju se je zbrala vsa slovenska šahovska smetana, člani in članice 

slovenskih državnih reprezentanc in drugi šahisti, ki imajo Vesno v lepem spominu. Prišlo je preko 30 

šahistov iz tujine: Avstrije, Hrvaške, Italije, BiH ter šahisti iz Ukrajine in Kazahstana, ki trenutno delajo v 

Sloveniji.  

Memorialni turnir je potekal v športni dvorani na Igu.  

Udeležba s 144 igralci je bila celo večja kot lani in za slovenske razmere zelo dobra. Najbolj pa – kot 

rečeno -  razveseljuje visoka udeležba igralcev z mednarodnimi nazivi, to so mojstri, mednarodni mojstri 

in velemojstri. Slednjih je bilo šest od tega dve ženski in štirje moški – vsi slovenski reprezentanti.  

Otvoritev turnirja je s pozdravnim nagovorom in simbolično prvo potezo izpeljal župan Občine Ig g. Janez 

Cimperman. Udeleženci so se Vesni poklonili z minuto molka. Članica ŠK Ig Nika Janželj je prebrala 

odlomek iz Vesninega spisa na temo kaj ji pomeni šah. Kljub temu, da na turnirju niso mogli sodelovati 

kot igralci, so se otvoritve tako kot lani udeležili nekateri Vesnini prijatelji, sedanji selektor moške 

reprezentance mednarodni mojster Matjaž Mikac in velemojster Duško Pavasović, prejšnji selektor in 

kapetan moške reprezentance. 

Zmagal je velemojster Luka Lenič iz Domžal, ki je tudi sicer najboljši slovenski šahist, velemojster, 1. 

deska Slovenije in tudi (bivši) svetovni prvak v mladinski kategoriji. Na 2. in 3. mesto sta se uvrstila 

naslednja dva velemojstra-reprezentanta, Jure Škoberne in Jure Borišek. 

Nagrado za najboljšo žensko je prejela velemojstrica Jana Krivec s 16. mestom v absolutni razvrstitvi.  

Nagrade so bile razpisane za najboljših 6 v absolutni konkurenci in za najboljših 6 žensk. Najboljšim trem 

v starostnih skupinah do  12, 16 in 20 let - ločeno za dekleta in fante so bile podeljene medalje in nekaj 

praktičnih nagrad, najboljšim seniorjem in posameznikom po kategorijah so bile podeljene praktične 

nagrade. Sojenje je vodil mednarodni šahovski sodnik Bojan Arzenšek s pomočnikom Francom 

Poglajnom. 



Ižanski šahisti so se v ostri konkurenci odrezali nekoliko slabše kot lani. Najboljši je bil na 17. mestu 

mednarodni mojster iz Iške Vasi, Igor Jelen. Od Ižancev so visoka mesta dosegli Tim Janželj na 18., Samo 

Rožič na 24., Jan Župec na 34., Domen Hiti na 40. in Lara Janželj na 41. mestu. Turnirja so se udeležili še 

Nejc Župec, Miha Jelen, Nika Janželj, Anja Jelen, Nikola Vujić, brata Tarik in Tarkan Arslanov, Ožbej Jenko, 

Luka Jelen in Nik Rozman. 

Vse informacije z rezultati in foto utrinki tekmovanja so objavljeni na spletni strani: http://www.sah-

zveza.si/rez/1505/vesna15/index.asp. 

Organizator – ŠK Ig -  je turnir izpeljal brezhibno in požel pohvale udeležencev. Nekateri so bili mnenja, 

da bo ta turnir šahovski dogodek leta v Sloveniji. K dobri organizaciji so prispevali tudi podporniki ŠK Ig, 

sodelavci OŠ Ig, PGD, ki so posodila mize ter številni drugi. Želimo, da bi turnir v spomin na Vesno v 

podobni obliki izpeljali vsako leto in bi postal tradicionalno druženje vseh ljubiteljev šahovske igre pri nas. 

STATISTIKA TURNIRJA: Velemojstrov = 4;Velemojstric = 2;Mednarodnih mojstrov = 3;Mojstrov FIDE = 9; 
Mojstric FIDE = 1;Nacionalnih mojstrov = 1;Nacionalnih mojstric = 1;Število federacij = 8;  
Število igralcev = 120;Število igralk = 24;Vseh skupaj = 144  
 

Tanja Bakan Rožič 

http://www.sah-zveza.si/rez/1505/vesna15/index.asp
http://www.sah-zveza.si/rez/1505/vesna15/index.asp


 

Župan Janez Cimperman je pozdravil udeležence turnirja 



 

Zmagovalke turnirja : Caterina Leonardi, Jana Krivec, Ana Srebrnič, Lara Janželj, Ksenija Novak , Maja 

Vučko 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zmagovalci turnirja : Jure Borišek, Luka Lenič, Jure Škoberne, Vojko Mencinger, Jernej Špalir, Aljoša 

Tomazini 

 

 

 

 


