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Šahist leta – IGOR JALOVEC – obrazložitev: 

 

Učenec 3.a oddelka je osvojil četrto mesto med 102 tekmovalcema na 

posamičnem osnovnošolskem šahovskem državnem prvenstvu do 9 let, 

17. mesto med 52 tekmovalci na posamičnem osnovnošolskem 

šahovskem državnem prvenstvu do 12 let in je bil član ekipe dečkov, ki je 

osvojila 10. mesto med 19 ekipami na ekipnem osnovnošolskem 

šahovskem državnem prvenstvu do 15 let. Na mladinskem državnem 

prvenstvu v standardnem šahu do 10 let je osvojil naslov državnega 

prvaka in si s tem priboril pravico nastopa na evropskem in svetovnem 

prvenstvu v standardnem šahu. Bil je tudi član ekipe ŠD Kočevje (skupaj z 

Davidom Stevanićem in našim Sergejem Aćimovićem), ki je osvojila prvo 

mesto v kadetski ligi (ekipno državno prvenstvo do 16 let). 

 

Šahistka leta – NUŠA NISA ŠERTELJ – obrazložitev: 

 

Učenka 2.c oddelka je osvojila srebrno odličje na posamičnem 

osnovnošolskem šahovskem državnem prvenstvu do 8 let (5. mesto med 

35 tekmovalkami do 9 let) in 16. mesto med 52 tekmovalkami na 

posamičnem osnovnošolskem šahovskem državnem prvenstvu do 12 let. 

Bila je članica ekipe deklic, ki je osvojila naslov državnih prvakinj (med 22 

ekipami) na ekipnem osnovnošolskem šahovskem državnem prvenstvu 

do 9 let in ekipe deklic, ki je osvojila srebrno odličje (med 12 ekipami) na 

ekipnem osnovnošolskem šahovskem državnem prvenstvu do 12 let in 5. 

mesto med 10 ekipami na ekipnem osnovnošolskem šahovskem 

državnem prvenstvu do 15 let. Na mladinskem državnem prvenstvu v 

pospešenem šahu do 8 let je osvojila srebrno odličje. 

 

Šahovska ekipa leta – NUŠA NISA ŠERTELJ, VANJA PUGELJ, EVA ROBIDA, 

KIANI NIA ŠERTELJ, LIA GRIŠIN, AJŠA DELIČ IN TRENER SERGEJ 

AĆIMOVIĆ – obrazložitev: 

 

Ekipa deklic je nastopila na vseh treh ekipnih osnovnošolskih  šahovskih 

državnih prvenstvih do 9, do 12 in do 15 let ter osvojila izjemno visoke 



rezultate. Nuša Nisa Šertelj, Vanja Pugelj in Eva Robida so postale 

osnovnošolske ekipne državne šahovske prvakinje do 9 let v konkurenci 

22 šol. Nuša Nisa Šertelj, Kiani Nia Šertelj, Lia Grišin in Ajša Delić so 

osvojile srebrno odličje med 12 ekipami na ekipnem osnovnošolskem 

šahovskem državnem prvenstvu do 12 let in 5. mesto med 10 ekipami na 

ekipnem osnovnošolskem šahovskem državnem prvenstvu do 15 let. 

Sergej Aćimović je z vodenjem šolskega šahovskega krožka bistveno 

prispeval k dosežku deklic na vseh treh tekmovanjih, sam pa se je 

udeležil ekipnega osnovnošolskega državnega prvenstva do 15 let kot 

član (prva deska) ekipe dečkov, zato ga lahko upravičeno priznavamo kot 

trenerja ekipe deklic, ki je nedeljiva, pa čeprav je na prvenstvu do 12 in 

do 15 let nastopila v nekoliko drugačni postavi kot na prvenstvu do 9 let. 


