
 
STATUT ŠAHOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 

1. člen  

Šahovska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zveza) je prostovoljno, 

samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje šahovskih društev in klubov 

za razvoj in napredek šaha. 

 

II. PRAVNI POLOŽAJ ZVEZE  

 

2. člen 

Zveza je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi, ki izhajajo iz predpisov in tega statuta ter je vpisana v register 

pristojnega organa. 

Zvezo zastopata predsednik in generalni sekretar v skladu z določili tega 

statuta ter na podlagi odločitev upravnega odbora, v primeru trajne ali začasne 

zadržanosti ali odsotnosti predsednika pa tudi prvi podpredsednik upravnega 

odbora. Predsednik in generalni sekretar zastopata Zvezo samostojno, pri 

čemer so pooblastila generalnega sekretarja za zastopanje Zveze omejena 

na področje sklepanja pogodb, opravljanja finančno računovodskih dejavnosti 

ter pooblastila na podlagi predpisov o delovnih razmerjih v zvezi z zaposlenimi 

na Zvezi. 

 

3. člen 

Zveza je pravna naslednica Slovenske šahovske zveze, ustanovljene v 

Ljubljani 2. junija 1935 ter obnovljene 28. aprila 1946 kot Šahovski odbor 

Slovenije in 8.10.1948 kot Šahovska zveza Slovenije. 

 

4. člen 

Zveza deluje na območju Republike Slovenije z imenom Šahovska zveza 

Slovenije. Uporablja lahko tudi kratico ŠZS. Sedež Zveze je v Ljubljani, 

Bravničarjeva ulica 13. 

 

5. člen 

Zveza ima znak in zastavo. 

 

6. člen 

Zveza ima pečat in štampiljko. 

 

 

 

 



 
7. člen 

Zveza se zaradi uresničevanja svoje dejavnosti lahko vključuje v Olimpijski 

komite Slovenije – Združenje športnih zvez, v šahovske in sorodne 

organizacije v Sloveniji in v tujini, oziroma se z njimi združuje ali se jim 

pridružuje. 

 

8. člen 

Zveza je članica Mednarodne šahovske zveze (FIDE), Evropske šahovske 

zveze (ECU) in v Mednarodne dopisne šahovske zveze (ICCF), kjer 

predstavlja slovenski šah ter krepi ugled Republike Slovenije na 

mednarodnem področju. 

 

9. člen 

Zveza lahko opravlja šahovsko publicistično dejavnost, izdaja svoja glasila in 

opravlja še druge aktivnosti za napredek šaha na podlagi posebnih predpisov 

in dovoljenj. Zveza lahko za uresničevanje svoje dejavnosti ustanovi podjetje. 

 

III. CILJI IN NALOGE ZVEZE  

 

10. člen 

Cilji Zveze so, da na podlagi nacionalnega programa šahovske kulture v 

Republiki Sloveniji skrbi za celovit in vsestranski razvoj šaha na strokovnem, 

znanstvenem in kulturnem področju vseh oblik in načinov uveljavljanja (redni 

standardni, pospešeni, hitropotezni, dopisni in problemski šah). 

 

11. člen 

V uresničevanju svoje dejavnosti Zveza zlasti: 

➢ sprejema razvojno politiko šaha, 

➢ usklajuje programske aktivnosti članov, 

➢ sistematično sodeluje pri napredku strokovnega dela in pri usposabljanju 

strokovnih kadrov, 

➢ sistematično skrbi za množičnost in napredek šaha, 

➢ skrbi za popularizacijo šaha, posebej še preko sredstev javnega 

obveščanja, svojih glasil in strokovne literature, 

➢ določa enoten sistem prvenstvenega tekmovanja v Republiki Sloveniji, 

➢ organizira državna tekmovanja, 

➢ vodi skupno evidenco članov ter registriranih šahistov in šahistk določenih 

kategorij in nazivov, 

➢ predstavlja slovenski šah v Republiki Sloveniji in na mednarodnem 

področju, 

➢ podeljuje priznanja, pohvale in nagrade, 



 
➢ skrbi za ustvarjanje materialnih pogojev za razvoj šaha v Republiki 

Sloveniji, opravlja in organizira vse druge zadeve in naloge skupnega 

interesa za razvoj šaha. 

 

12. člen 

Za uspešno opravljanje zadev in nalog iz prejšnjega člena Zveza sodeluje s 

pristojnimi državnimi organi, s športnimi organizacijami v Sloveniji, vzgojno 

izobraževalnimi in znanstvenimi raziskovalnimi ustanovami, s strokovnimi 

združenji in podjetji, z drugimi domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami 

ter drugimi združenji. 

 

13. člen 

 

Zveza lahko v skladu z veljavnimi predpisi pridobitno opravlja naslednje naloge, 

opredeljene po standardni klasifikaciji dejavnosti:  

 

➢ 47.910 - trgovina na drobno po pošti ali po internetu,  

➢ 47.990 - druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,  

➢ 58.110 - izdajanje knjig,  

➢ 58.140 - izdajanje revij in druge periodike,  

➢ 58.190 - drugo založništvo,  

➢ 63.110 - obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,  

➢ 63.120 - obratovanje spletnih portalov,  

➢ 63.990 - drugo informiranje,  

➢ 77.210 - dajanje športne opreme v najem in zakup,  

➢ 77.400 - dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko 

zaščitenih del,  

➢ 82.300 - organiziranje razstav, sejmov, srečanj,  

➢ 85.510 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije,  

➢ 85.590 - drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,  

➢ 93.190 - druge športne dejavnosti,  

➢ 93.299 - druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,  

➢ 96.090 - druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.  

 

Sredstva, zbrana z izvajanjem pridobitne dejavnosti Zveze se lahko porabijo samo za 

izvajanje nepridobitnih nalog in doseganje namena Zveze. 

 

 

 IV. ČLANSTVO, ORGANIZACIJA IN DELOVANJE ZVEZE  

 

14. člen 



 
Člani Zveze so klubi, društva (v nadaljnjem besedilu: člani), ko njihovi 

zastopniki na podlagi odločitve svojih organov na ŠZS pošljejo izpolnjen 

registracijski list in ga potrdi upravni odbor ŠZS.  

 

15. člen 

Poleg članov po prejšnjem členu ima Zveza tudi častne člane. 

Status častnega člana podeljuje Zveza najbolj zasluženim posameznikom in 

posameznicam za razvoj in napredek šaha v Republiki Sloveniji ter za izjemne 

tekmovalne dosežke na področju šahovskih aktivnosti. 

 
16. člen 

Pravice in obveznosti članov Zveze: 

➢ da volijo delegate in predlagajo kandidate za organe zveze,  

➢ da sodelujejo pri delu Zveze, 

➢ da dajejo predloge in pobude organom Zveze pri delu in izvrševanju 

nalog, 

➢ da sooblikujejo programe dejavnosti Zveze. 

➢ da spoštujejo statut Zveze, 

➢ de sodelujejo pri delu Zveze, 

➢ da s svojim delom prispevajo k uresničitvi ciljev in programov Zveze. 

 

17. člen 

Članstvo v Zvezi preneha: 

➢ s prenehanjem obstoja člana, 

➢ z izključitvijo člana, kadar njegovo delovanje škoduje interesom Zveze, 

➢ z izstopom na lastno željo. 

 

Upravni odbor lahko začasno suspendira člana Zveze, če le-ta: 

 

➢ grobo krši akte Zveze, 

➢ ne plača ali zamuja pri plačilu članarin in drugih obveznosti glede na dogovorjen 

rok, 

➢ ne spoštuje sklepov in dogovorov organov Zveze. 

 

Suspendirani član v času suspenza: 

 

➢ ne more sodelovati na državnih tekmovanjih; 

➢ nima volilne pravice na občnem zboru. 

 

Članu, ki je suspendiran iz finančnih razlogov, suspenz traja do poravnave vseh 

finančnih obveznosti. 

Član Zveze, ki je začasno suspendiran, se lahko pritoži na upravni odbor Zveze. 

Upravni odbor mora o pritožbi odločiti na svoji prvi seji po prejemu pritožbe, vendar 



 
najkasneje v dveh (2) mesecih. Zoper sklep upravnega odbora o potrditvi začasnega 

suspenza je dopustna pritožba na občni zbor, če ni bil hkrati uveden disciplinski 

postopek. 

V primeru uvedbe disciplinskega postopka poteka postopek v skladu z Disciplinskim 

pravilnikom. 

 
 
V. ORGANI ZVEZE  

 
Organi Zveze so: 

➢ občni zbor, 

➢ upravni odbor, 

➢ predsednik Zveze, 

➢ nadzorni odbor, 

➢ disciplinska komisija. 

  
 
1. Občni zbor 

 

18. člen 

Občni zbor je najvišji organ upravljanja Zveze. Občni zbor sestavljajo delegati 

članov Zveze, ki jih ti delegirajo za vsak občni zbor. Vsak delegat članov ima 

po en glas. Člani upravnega odbora in nadzornega odbora imajo posvetovalne 

glasove. 

 

19. člen 

Občni zbor odloča na rednih ali izrednih zasedanjih. 

Občni zbor veljavno odloča, če je prisotna večina vseh delegatov. Občni zbor 

sprejema odločitve z večino  opredeljenih glasov navzočih delegatov. 

Če ob napovedanem začetku zbora ni navzočih dovolj delegatov, se začetek 

zbora preloži za 15 minut, nakar se lahko začne, če je prisotnih vsaj 10 

delegatov z glasovalno pravico.  

 

20. člen 

Občni zbor opravlja zlasti naslednje naloge: 

➢ sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve ter druge akte 

Zveze, 

➢ sprejema načrt in program Zveze, 

➢ sprejema finančni načrt Zveze in njen zaključni račun ter določa članarino 

in druge prispevke, 

➢ sprejema poslovnik o svojem delu, 

➢ voli predsednika Zveze, člane upravnega in nadzornega odbora ter člane 

disciplinske komisije, 

➢ določa smernice za delo upravnega odbora, 



 
➢ obravnava poročila o izvrševanju delovnega programa, finančnega načrta 

in tekmovalnega programa, 

➢ odloča o včlanitvi, pridružitvi ali združitvi Zveze v kakšno drugo ali s kakšno 

drugo domačo ali tujo oziroma mednarodno organizacijo, 

➢ ustanavlja podjetja, strokovne šole in druge strokovne ustanove, 

➢ podeljuje priznanja, pohvale in nagrade ter naziv častnega člana, 

➢ odloča o izključitvi člana, 

➢ razpravlja in odloča o drugih vprašanjih na predlog upravnega ali 

nadzornega odbora. 

Občni zbor sprejema svoje odločitve v obliki sklepov ter pravilnikov in drugih 

splošnih aktov. 

Občni zbor lahko prenese na upravni odbor odločanje o konkretnih zadevah 

iz svoje pristojnosti, če to narekujeta smotrnost in gospodarnost poslovanja 

Zveze. 

 

21. člen 

Občni zbor se sklicuje po potrebi, najmanj pa enkrat letno. Vsako četrto leto 

se skliče volilni občni zbor. 

Redni in izredni občni zbor sklicuje predsednik Zveze: 

➢ na lastno pobudo, 

➢ po sklepu upravnega odbora, 

➢ na zahtevo nadzornega odbora, 

➢ na zahtevo tretjine članov Zveze. 

Izredni občni zbor mora predsednik sklicati v roku 30 dni, v nasprotnem 

primeru skliče izredni občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z 

ustreznimi gradivi. 

Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican. 

 

22. člen 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju 

odločijo za tajni način glasovanja. 

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti občnemu zboru posredovani v 

pisni obliki najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora. 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, 

zapisnikar in dva overovitelja. 

Natančnejše opredelitve glede sklicevanja občnega zbora, vabljenja 

delegatov, vodenja in vzdrževanje reda na zboru ter v zvezi s pisanjem 

zapisnika in drugimi vprašanji dela občnega zbora določa poslovnik. 

 

2. Upravni odbor 

 

23. člen 



 
Upravni odbor sestavljajo predsednik Zveze in najmanj sedem ter največ 

enajst članov. Predsednik Zveze je tudi predsednik upravnega odbora.  

 

Člani upravnega odbora se volijo praviloma z javnim glasovanjem in sicer 

tako, da se glasuje o listi kandidatov, ki jo predloži upravni odbor po tem, ko 

po javno objavljenem pozivu h kandidaturi in na podlagi predlogov članov 

Zveze, oblikuje zaprto listo kandidatov za člane novega upravnega odbora.  

 

Če občni zbor tako sklene, se lahko volijo člani upravnega odbora posamično, 

lahko pa se izvedejo tudi tajne volitve. Če občni zbor odloči, da se člani 

upravnega odbora volijo posamično, se zaprta lista kandidatov lahko razširi z 

dodatnimi predlogi kandidatov, ki jih ob njihovem soglasju predlaga vsaj deset 

delegatov na občnem zboru z vložitvijo pisne kandidature. Pri glasovanju o 

odprti listi kandidatov se glasuje tako, da delegati občnega zbora obkrožijo 

zaporedne številke pred imeni kandidatov, vendar največ toliko, kot ima 

upravni odbor lahko članov, pri čemer so z liste izvoljeni tisti kandidati, ki 

prejmejo največ glasov, do popolnitve upravnega odbora.  

 

Če kateri od kandidatov za člana iz zaprte liste ni izvoljen, lahko občni zbor 

na predlog vsaj desetih delegatov glasuje o drugem kandidatu za člana, če 

zaradi neizvolitve posameznega kandidata upravni odbor ne bi imel zadostno 

število članov.  

 

Podrobnejša pravila za izvedbo volitev določa volilni pravilnik, ki ga sprejme 

občni zbor. 

 

Upravni odbor izvoli izmed svojih članov največ dva podpredsednika 

upravnega odbora.  

 

Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta. 

 

V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor v svojem mandatu kooptira 

največ tri člane. 

 

24. člen 

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge: 

➢ izvaja odločitve in akte občnega zbora ter redno analizira njihovo 

izvrševanje,   

➢ predlaga občnemu zboru v sprejem odločitve in akte iz njegove 

pristojnosti, 

➢ imenuje kapetane slovenskih reprezentanc in določa njihove pravice in 

obveznosti, 

➢ izmed članov upravnega odbora izvoli največ dva podpredsednika, 



 
➢ odloča o sodelovanju slovenskih reprezentanc na posameznih 

tekmovanjih, 

➢ razpravlja o poročilih o mednarodnih tekmovanjih in nastopih slovenskih 

reprezentanc, 

➢ kot stalne ali začasne ustanavlja svoje pomožne organe (odbore in 

komisije), jim določa pristojnosti, mandat in programe dela ter imenuje 

njihove člane in sprejema poročila o njihovem delu, 

➢ imenuje in razrešuje generalnega sekretarja Zveze, ter sklene z njim 

ustrezni pogodbeni odnos, 

➢ odloča o potrebi po strokovni službi in njeni velikosti, 

➢ predlaga občnemu zboru ustanovitev podjetja, 

➢ sprejema poslovnik o svojem delu, 

➢ določa podpisnike finančne dokumentacije Zveze, 

➢ zadolžuje svoje člane za posamezne naloge, 

➢ dokončno odloča na drugi stopnji o pritožbah na odločbe disciplinske 

komisije, 

➢ sprejema vsakoletne tekmovalne programe in način njihove izvedbe, 

➢ odloča o vseh drugih vprašanjih, ki niso v pristojnosti drugih organov, 

➢ opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in odločitvami občnega 

zbora. 

Upravni odbor sprejema odločitve v obliki sklepov. 

 

 

25. člen 

Upravni odbor odloča praviloma na sejah, ki jih sklicuje predsednik po potrebi, 

vendar najmanj enkrat trimesečno. Predsednik mora sklicati sejo, če to 

zahteva nadzorni odbor ali trije člani upravnega odbora. 

Upravni odbor odloča veljavno, če je na seji prisotna večina članov, vključujoč 

predsednika. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov 

(vključno s predsednikom) upravnega odbora. 

V izjemnih primerih, če je odločitev nujno sprejeti po hitrem postopku in ni 

časa za sklic seje, se odločitev lahko ob pogojih iz prejšnjega odstavka 

sprejme na korespondenčni seji. 

Postopek odločanja upravnega odbora, vključno s korespondenčno sejo, 

ureja poslovnik. 

Oseba, ki ji občni zbor podeli naziv častnega predsednika Zveze ima pravico 

sodelovati v upravnem odboru kot njegov član, kar pomeni, da ima tudi pravico 

sprejemati odločitve, ne šteje pa se v kvorum za sklepčnost upravnega 

odbora. 

 

26. člen 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Občni zbor lahko 

razreši posameznega člana ali celoten upravni odbor tudi pred iztekom 



 
mandata, če ne opravlja dolžnosti v skladu s tem statutom in odločitvami 

občnega zbora.  

 

27. člen 

Upravni odbor ima naslednje stalne organe kateremu so odgovorni: 

➢ strokovni svet, 

➢ tekmovalno komisijo, 

➢ komisijo za registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna vprašanja, 

➢ odbor sodnikov. 

 

3. Predsednik Zveze 

 

28. člen 

Predsednik Zveze se voli praviloma z javnim glasovanjem.  

Kandidata za predsednika zveze praviloma predlaga upravni odbor, lahko pa 

ga predlaga tudi najmanj dvajset članov zveze in/ali dvajset delegatov 

občnega zbora.   

Če se predlagata dva ali več kandidatov, so volitve tajne, na zahtevo občnega 

zbora pa morajo kandidati predstaviti svoj program. 

Podrobnejša pravila za izvedbo volitev določa volilni pravilnik, ki ga sprejme 

občni zbor. 

Mandat predsednika traja štiri leta. 

Predsednik je za svoje delo odgovoren občnemu zboru, ki ga lahko razreši 

tudi pred iztekom mandata. 

 

 

29. člen 

Predsednik:  

➢ predstavlja Zvezo v skladu s tem statutom in drugimi akti Zveze, 

➢ sklicuje seje občnega zbora in upravnega odbora, katerega član in 

predsednik je po položaju, 

➢ skrbi za izvrševanje odločitev občnega zbora in upravnega odbora, 

➢ podpisuje akte in odločitve, ki jih sprejemata občni zbor in upravni odbor, 

➢ opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti ter 

odločitvami upravnega odbora, 

➢ skrbi za zakonitost dela in izpolnjevanje z zakonom predpisanih obveznosti 

Zveze. 

Predsednik lahko del svojih pooblastil prenese trajno ali začasno na 

podpredsednika ali drugega člana upravnega odbora. 

 

4. Nadzorni odbor 

 

30. člen 



 
Nadzor nad delom in poslovanjem Zveze opravlja nadzorni odbor. Nadzorni 

odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli občni zbor. 

Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva z nobeno drugo funkcijo v 

organih Zveze. Mandat nadzornega odbora traja štiri leta. 

 

31. člen 

Nadzorni odbor: 

➢ nadzira zakonitost v delu in poslovanju Zveze, 

➢ opravlja nadzor nad zakonskimi, pogodbenimi in drugimi obveznostmi 

Zveze, 

➢ kontrolira spoštovanje določb statuta in drugih aktov Zveze in njenih 

organov, 

➢ nadzira in analizira uresničevanje sprejete finančne politike in finančnega 

načrta Zveze, 

➢ predlaga ukrepe za preprečevanje in odpravljanje nepravilnosti v delu 

organov Zveze. 

Generalni  sekretar je dolžan sodelovati z nadzornim odborom in mu 

pripravljati gradiva za delo. 

 

32. člen 

O ugotovljenih nepravilnostih nadzorni odbor obvesti upravni odbor in organ, 

pri katerem je nepravilnost nastala. 

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu poroča o svojem delu. 

Organi Zveze in strokovna služba so dolžni nuditi nadzornemu odboru vse 

zahtevane podatke, mu omogočiti vpogled v dokumentacijo in mu zagotoviti 

pogoje za delo. 

 

33. člen 

 Nadzorni odbor s svojim poslovnikom uredi način svojega dela. 

 

5. Disciplinska komisija 

 

34. člen 

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4 let. Sestavljajo jo 

predsednik in 2 člana, občni zbor pa izvoli tudi dva namestnika. Sestajajo se 

po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov Zveze.  

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z 

disciplinskim pravilnikom. 

 

35. člen 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so: 

➢ kršitve določb statuta, 



 
➢ nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih 

zadolžitev in funkcij Zveze, 

➢ neizvrševanje sklepov Zveze, 

➢ dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Zveze in so v nasprotju z določili 

statuta ŠZS. 

 

VI. Generalni sekretar Zveze 

 

36. člen 

Zveza ima generalnega sekretarja, ki ga imenuje upravni odbor za štiri leta. 

Možno je ponavljanje imenovanja. 

Za svoje delo je generalni sekretar odgovoren upravnemu odboru in 

predsedniku Zveze. 

 

37. člen 

Generalni sekretar: 

➢ vodi strokovno službo Zveze, 

➢ koordinira delo odborov in komisij,  

➢ zastopa Zvezo v okviru pooblastil občnega zbora, upravnega odbora in 

predsednika Zveze, 

➢ skrbi za zakonitost dela in izpolnjevanje z zakonom predpisanih obveznosti 

Zveze, 

➢ skrbi za pravočasno pripravo gradiv za seje občnega zbora in upravnega 

odbora, 

➢ skrbi za izvrševanje odločitev občnega zbora in upravnega odbora, 

➢ sodeluje s pristojnimi organi in institucijami, 

➢ skrbi za obveščanje javnosti o delu Zveze, 

➢ izvršuje druge obveznosti in naloge po odločitvah občnega zbora, 

upravnega odbora in predsednika Zveze. 

38. člen 

Za generalnega sekretarja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih 

pogojev izpolnjuje še naslednje: 

➢ ima priznano najmanj višješolsko izobrazbo, 

➢ ima vsaj tri leta dela na delovnih mestih, kjer se zahtevajo organizacijske 

sposobnosti in poznavanje materialno finančnega poslovanja 

➢ pozna akte Zveze in FIDE ter je dokazal svoje strokovne in organizacijske 

izkušnje na šahovskem področju, 

➢ aktivno obvlada angleški  jezik. 

➢ obvlada delo z računalnikom 

Pogoje iz prejšnjega odstavka presoja upravni odbor ob odločanju o 

imenovanju, ki se opravi na podlagi prijav kandidatov na javni razpis. 

 

39. člen 



 
Generalni sekretar je lahko razrešen dolžnosti še pred iztekom časa, za 

katerega je imenovan v naslednjih primerih: 

➢ če ni uresničil ciljev in nalog, za katere je bil zadolžen, 

➢ če s svojim delom krši statut in druge akte Zveze, krši odločitve njenih 

organov, oziroma jih ne izvaja, 

➢ na lastno zahtevo po izteku trimesečnega odpovednega roka, 

➢ v drugih primerih, ki jih določa zakon. 

Predlog za razrešitev generalnega sekretarja lahko podajo predsednik Zveze, 

nadzorni odbor ali najmanj trije člani upravnega odbora. 

 

VII. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE  

 

40. člen 

Zveza pridobiva sredstva za svoje delovanje:    

➢ s članarino in drugimi prispevki članov, 

➢ iz naslova materialnih pravic in dejavnosti Zveze, 

➢ z darili in volili, 

➢ s prispevki pokroviteljev, donatorjev in sponzorjev, 

➢ iz javnih sredstev in 

➢ iz drugih virov. 

Sredstva se trošijo strogo namensko v skladu s programom, statutom in 

drugimi akti Zveze. 

 

41. člen 

Prihodki in odhodki Zveze se določijo s finančnim načrtom. Tekom leta se 

finančni načrt lahko menja le s prerazporeditvijo sredstev med posameznimi 

postavkami, vendar znotraj programa Zveze. Te spremembe lahko opravi 

upravni odbor. 

42. člen 

Generalni sekretar vodi finančno materialno poslovanje Zveze v skladu z 

zakonom, ki ureja društva ter drugimi predpisi s področja računovodstva in 

knjigovodstva. Pri opravljanju dela s področja finančnega in materialnega 

poslovanja se je generalni sekretar dolžan držati tudi aktov Zveze ter odločitev 

njenih organov. Knjigovodske in računovodske storitve za Zvezo lahko 

generalni sekretar odda zunanjim, za to registriranim izvajalcem. 

Finančno poslovanje Zveze se vrši preko enega ali več transakcijskih računov, 

ki jih generalni sekretar odpre pri organizacijah, ki opravljajo plačilni promet. 

 

43. člen 

Zveza lahko pridobiva premično in nepremično premoženje. 

Upravni odbor pripravi predloge o pridobitvi, prodaji, prenosu, najemu ali 

zakupu premoženja Zveze, da o njih odloči občni zbor. 



 
 

44. člen 

Materialno finančno poslovanje Zveze se vodi v skladu s predpisi, na način in 

v obliki, ki ju določi s posebnim aktom. 

 

45. člen 

Zveza za lastne potrebe in za potrebe članov in šahistov posreduje za igranje 

šaha in za razna šahovska tekmovanja standardizirane šahovske rekvizite in 

druge pripomočke, skrbi pa tudi za strokovno literaturo. 

 

VIII ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI IN POMOŽNI POSLI  

 

46. člen 

Opravljanje administrativno-tehničnih, knjigovodsko-računovodskih in 

pomožnih poslov Zveze se lahko naloži strokovni službi ali naroči pri ustreznih 

usposobljenih izvajalcih, če je to smotrneje in racionalneje. 

 

IX. JAVNOST DELA ZVEZE  

 

47. člen 

Delo Zveze je javno. 

Javnost dela Zveze se zagotavlja: 

➢ s pravočasnim dostavljanjem gradiva za razpravo članom Zveze in drugim 

zainteresiranim organizacijam in združenjem, 

➢ z obveščanjem sredstev javnega obveščanja o sejah in drugih pomembnih 

dogodkih, 

➢ z obveščanjem članov in javnosti o delu in poslovanju Zveze. 

 

48. člen 

Za popolnejše obveščanje javnosti o svojem delu, o vseh šahovskih dosežkih 

in strokovnih vprašanjih izdaja Zveza svoja glasila in ureja svojo spletno stran. 

X. PRIZNANJA  

 

49. člen 

Zveza podeljuje naslednja priznanja: 

➢ Vidmarjevo priznanje, 

➢ naziv ambasador šaha, 

➢ plakete in diplome, 

➢ pisna priznanja, 

➢ pohvale. 



 
Priznanja lahko prejmejo uspešni šahisti in šahistke in zaslužni delavci za 

razvoj in napredek šaha, prav tako pa tudi člani Zveze ter druge organizacije, 

združenja in podjetja za izredno pomoč Zvezi pri uresničevanju programa za 

razvoj šaha. 

 

50. člen 

Natančnejši kriteriji, postopek in način podeljevanja priznanj ureja Pravilnik o 

priznanjih ŠZS.  

 

XI. PRENEHANJE ZVEZE  

 

51. člen 

Zveza lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu. Po volji članov 

preneha, če ostane en sam član (društvo) ali če občni zbor sprejme soglasen 

sklep o prenehanju Zveze. 

Po samem zakonu Zveza preneha, če dejansko neha delovati ali če deluje v 

nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije. Po poravnavi vseh 

obveznosti se neporabljena proračunska sredstva vrnejo proračunu, vsa 

druga sredstva pa se hranijo in prenesejo na člane Zveze. 

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 

52. člen 

Šahovska društva in klubi so pri ustanovitvi in delovanju Zveze vselej aktivno 

odločali, zato zanjo ni potrebna ustanovitvena pogodba med člani. 

 

53. člen 

Razlago statuta in sprememb dajeta občni zbor in upravni odbor ŠZS. 

Ta statut začne veljati z dnem 20.06.2020, ko ga je sprejel občni zbor Zveze.  

Statut se objavi na spletni strani Zveze. 

 

Generalna sekretarka ŠZS             Predsednik ŠZS 

Nina Rob              dr. Milan Brglez 


