Poslovnik
o delu Nadzornega odbora Šahovske zveze Slovenije
1. člen
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO Zveze) sestavljajo trije člani, ki jih imenuje Občni zbor
Zveze za dobo štirih let z možnostjo ponovitve mandata.
2. člen
Na Občnem zboru izvoljeni člani NO Zveze na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika
odbora. Funkcija člana NO Zveze ni združljiva z nobeno drugo funkcijo v organih zveze.
3. člen
Seje NO Zveze sklicuje in vodi predsednik odbora. V primeru odsotnosti predsednika sejo
vodi eden izmed ostalih dveh članov, ki ga pooblasti predsednik odbora.
4. člen
NO Zveze se sestaja po potrebi, obvezno pa pred sejo Občnega zbora Zveze oziroma najmanj
enkrat letno. Seja je sklepčna, če sta prisotna vsaj dva člana odbora, sklepi pa so sprejeti, če
zanje glasuje večina prisotnih članov odbora. V primeru dveh prisotnih članov odbora je sklep
sprejet, v kolikor z njim soglašata oba člana. V primeru deljenih mnenj o predlaganem sklepu
ob prisotnosti dveh članov odbora, se le-ta preloži v sprejem na naslednjo sejo odbora.
5. člen
NO Zveze:
➢ nadzira zakonistost pri delu in poslovanju Zveze,
➢ opravlja nadzor nad zakonskimi, pogodbenimi in drugimi obveznostmi Zveze,
➢ nadzira spoštovanje določb Statuta in drugih aktov Zveze in njihovih organov,
➢ nadzira in analizira uresničevanje sprejete finančne politike in finančnega načrta Zveze
➢ predlaga ukrepe za preprečevanje in odpravljanje nepravilnosti v delu Zveze in njenih
organov.
6. člen
NO Zveze o ugotovljenih nepravilnostih obvesti Upravni odbor Zveze in organ, pri katerem je
nepravilnost ugotovljena. O delu organov Zveze, opredeljenih v V. točki Statuta, se NO Zveze
seznanja preko Poslovnikov posameznega organa in zapisnikov sej, tekoče objavljenih na
spletni strani Zveze.

7. člen
NO Zveze je odgovoren Občnemu zboru Zveze in mu poroča o svojem delu na rednih letnih
sejah oziroma na volilni seji, na kateri tudi v primeru pozitivne ocene poslovanja Zveze poda
predlog za razrešitev članov organov Zveze (predsednika, upravnega odbora, nadzornega
odbora in disciplinske komisije). Z razrešitvijo članov Upravnega odbora Zveze preneha
mandat tudi vsem stalnim ali začasnim pomožnim organom Upravnega odbora.
8. člen
Organi Zveze in strokovna služba skupaj s sekretarjem Zveze so dolžni nuditi NO Zveze vse
zahtevane podatke, mu omogočiti vpogled v dokumentacijo in mu zagotoviti pogoje za delo.
9. člen
Predsednik NO Zveze lahko prisostvuje sejam Upravnega odbora Zveze s posvetovalnim
glasom, v kolikor je po funkciji vabljen na seje Upravnega odbora.
10. člen
Na sejah Občnega zbora imajo člani NO Zveze enake pravice in dolžnosti kot ostali delegati,
razen pravice glasovanja.
11. člen
V primeru neaktivnosti posameznega člana NO Zveze, se ob prvem sklicu Občnega zbora
Zveze predlaga zamenjava in izvoli nadomestnega člana. V kolikor je zamenjan predsednik
NO Zveze, si odbor v novi sestavi na prvi seji izmed sebe izvoli predsednika.
12. člen
Poslovnik o delu NO Zveze za obdobje 2019-2023 je bil sprejet na 2. redni seji NO Zveze
dne 19. novembra 2019 in se ga objavi na spletni strani Zveze pod rubriko »Nadzorni
odbor«, za kar poskrbi strokovna služba Zveze.
13. člen

Zapisi v moški slovnični obliki veljajo za oba spola (predsednik, sekretar, član ...).

Predsednica NO ŠZS:
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