
 

Zapisnik 
 

3. redne seje Nadzornega odbora Šahovske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 12. marca 

2020 ob 17. uri v prostorih Zveze, Bravničarjeva 13, Ljubljana. 

 

Prisotni: Silva Razlag, Jana Krivec, Slavko Vizovišek (člani NO), Nina Rob, sekrtarka ŠZS 

 

Sejo je vodila predsednica NO ŠZS Silva Razlag po naslednjem 

 

dnevnem redu: 

 

1. Pregled zapisnika 2. seje NO in realizacije sklepov 

2. Informacija o sklicu rednega občnega zbora ŠZS 

3. Pregled rednega in finančnega poslovanja Zveze v letu 2019 

4. Priprava poročila NO za občni zbor Zveze 

5. Pobude in predlogi 

 

Ad 1: 

Osnutek zapisnika 2. redne seje NO je predsednica pred objavo na spletni strani Zveze poslala 

obema članoma v pogled in morebitno dopolnitev. Obenem z osnutkom zapinika 2. seje je bil 

posredovan tudi Poslovnik o delu NO, ki je bil sprejet na omenjeni seji in je tudi objavljen na 

spletni strani Zveze.  

Na današnji seji so bile podane ugotovitve, da dodatnih predlogov s strani članov NO na 

zapisnik 2. redne seje ni bilo in da je bilo večino sklepov realiziranih. Upravni odbor je ob 

oblikovanju sprememb in dopolnitev Statuta ŠZS (v potrditev bodo dane na občnem zboru) 

upošteval večino predlogov NO, ne pa vseh, kar nikakor ni bilo za pričakovati. Predsednica je 

prisotne tudi seznanila, da se kot vabljena redno udeležuje sej Upravnega odbora Zveze in se 

tako tekoče seznanja s sprejetimi sklepi, ki so potem z zapisnikom objavljeni na speltni strani 

Zveze, kar je dostopno tudi ostalima članoma NO za seznanitev. 

 

Sklep: 

Potrjuje se zapisnik 2. redne seje NO ŠZS z dne 19. novembra 2019 z vsemi, zgoraj 

zapisanimi ugotovotvami. 

 

Ad 2: 

Prisotni so se seznanili s predlogom vsebine vabila za sklic 45. rednega občnega zbora 

Šahovske zveze Slovenije, ki je planiran za soboto, 28. marca 2020. Ob tem so ugotovili, da je 

s strani NO vabljena predsednica Silva Razlag, ki bo sodelovala pri 5. točki predloga 

dnevnega reda občnega zbora.  

Seznanili so se tudi z določilom 17. člena aktualnega Statuta Zveze kjer je opredeljena 

setava občnega zbora, dodatno pa še pripis »Člani upravnega in nadzornega odbora imajo 

posvetovalne glasove«. 



 

Prav tako so se seznanili s 5. členom aktualnega Poslovnika o delu občnega zbora ŠZS: 

»Zasedanjem občnega zbora lahko prisostvujejo člani organov ŠZS ter vabljeni prdstavniki 

športnih in drugih organizacij ter športni delavci in športniki. 

Člani organov in vabljeni imajo pravico razpravljati, nimajo pa pravice glasovanja«. 

Sklepi: 

 

1. Člani NO ŠZS vzamejo na znanje informacijo o sklicu 45. redne seje občnega zbora, 

ki je planiran za soboto, 28. marca 2020. 

2. Občnega zbora ŠZS se kot vabljena udeleži predsednica NO, ki bo podala tudi 

poročilo o delu NO Zveze za obdobje od imenovanja do današnej 3. seje. 

3. Zasedanja občnega zbora se glede na določila 17. člena aktualnega Statuta ŠZS in 5. 

člena aktualnega Poslovnika o delu občnega zbora lahko 45. seje občnega zbora 

udeležita tudi ostala dva člana NO, ob tem pa upoštevata pristojnosti iz obeh 

navedenih členov (17. člen Statuta in 5. člen Poslovnika o delu občnega zbora). 

4. Sekretarka ŠZS, ki ji 4. alineja 37. člena aktualnega Statuta ŠZS določa naslednjo 

obveznost: »skrbi za zakonitost dela in z zakonom predpisanih obveznosti Zveze« 

poskrbi, da se na 45. seji občnega zbora Zveze upoštevajo določila 17. člena 

aktulanega Statita ŠZS in 5. člena aktualnega Polovnika o delu občnega zbora.  

5. Določila prej omenjenih dokumentov mora na 45. občnem zboru upoštevati 

verifikacijska komisija ob pregledu pismenih pooblastil (poverilnic) delegatov z 

glasovalno pravico, kar opredeljuje 4. člen aktualnega Poslovnika o delu občnega 

zbora.  

6. Aktualni Poslovnik o delu občnega zbora v 5. členu govori o članih organov ŠZS, ki 

imajo pravico razpravljati, nimajo pa pravice glasovanja. Pri tem NO ŠZS opozarja, 

da so V. poglavju aktualnega Statuta ŠZS  kot organi zveze ob občnem zboru 

opredeljeni: 

- upravni odbor 

- predsednik zveze 

- nadzorni odbor 

- disciplinska komisija 

Po določilu 5. člena aktualnega Poslovnika o delu občnega zbora, člani vseh prej 

omenjenih organov Zveze nimajo pravice glasovanja, kar je potrebno upoštevati ob 

pregledu veljavnih pooblastil na 45. seji občnega zbora, za kar poskrbi sekretarka ŠZS 

glede na njene obveznosti iz 37. člena aktualnega Statuta ŠZS. 

7. Z ugotovitvami in priporočili NO ŠZS na današnji seji, vezanimi na glasovalno 

pravico na občnih zborih ŠZS, naj sekretarka seznani Upravni odbora, ki pripravlja 

večino gradiva za občni zbor.  

 

Ad 3: 



 

Prisotni so se seznanili z rednim delovanje Zveze v letu 2019, kar dokazujejo skrbno 

pripravljena poročila posameznih komisij in odborov, ki so zajeta v skupnem poročilu 

Upravnega odbora, pripravljenega za 45. sejo občnega zbora. 

Seznanili so se tudi z vsebino finančnega poročila, pripravljenega za 45. sejo občnega 

zbora Zveze, ki ga je dodatno obrazložila še sekretarka ŠZS Nina Rob. Prav tako pa tudi s 

finančnim planom za leto 2020, ki bo prav tako predmet razprave na občne zboru. 

 

Sklepi: 

1. NO ŠZS ugotavlja, da je bilo poslovanje ŠZS izredno razgibano, kar kaže obsežno in 

skrbno pripravljeno poročilo Upravnega odbora ŠZS za 45. sejo občnega zbora. Pri 

tem je vsekakor potrebno dati pohvalo tako vodstvu Zveze kot njenim organom ter 

predsednikom posameznih komisij in odborov. 

2. Finančno poročilo za leto 2019 se ocenjuje kot pozitivno, saj Zveza nima odprtih 

postak do upnikov, sredstva pa so se racionalno porabljala v skladu z nameni. 

3. Finančni plan za leto 2020 je dokaj ambiciozen in želeti je le, da bodo vsi planirani 

prihodki realizirani 

 

Ad 4: 

Ob pripravi poročila NO Zveze, ki bo podano na 45. seji občnega zbora so prisotni bili menja, 

da se vključi aktivnosti in delo NO vse od imenovanja na 44. občnem zboru dne 30. marca 

2019 do današnje seje NO. Ob tem naj se  na kratko izpostavi tudi prizadevanja za spremembe 

in dopolnitve Statuta ter priporočila dgovornim, da pri svojem delu, tudi na zasedanjih 

občnega zbora upoštevajo določila aktulanih dokumentov ŠZS. 

 

Sklep: 

Predsednica NO ŠZS Silva Razlag se zadolžuje, da pripravi poročilo o delovanju odbora od 

imenovanja, 30. marca 2019 do današnje 3. redne seje. Ob tem naj upošteva aktivnosti, 

povezane z nekaterimi predlogi za izboljšanje dela Zveze skozi dopolnitve določenih aktov in 

upoštevanja določil aktualnih dokumentov ŠZS. Poročilo posreduje sekretarki ŠZS, da ga bo 

lahko pravočasno posredovala vabljenim za 45. sejo obnega zbora Zveze.  

 

Ad 5: 

Prisotni so se seznanili še s sklepi 6. redne ter 7. korespondenčne seje Upravnega odbora ŠZS, 

med drugim tudi o predlogih za podelitev priznanj posameznikom ter šahovskim klubom in 

društvom. Področje priznanj z vrstami priznanj ŠZS opredeljuje 49. člen aktualnega Statuta 

Zveze, ki v nadaljevanju 50. člena aktulanega Statuta govori o tem, da natačnejše kriterije, 

postopke in način podeljevanja priznanj ureja Poslovnik. Aktualni Poslovnik o podeljevanju 

priznanj ŠZS, ki je dokaj nedorečen,  je bil sprejet na 40. seji občnega zbora 9. 5. 2015. Za 

podeljena priznanja za obdobje 1999 do vključno 2019, kar je razvidno iz zapisnikov sej 

občnih zborov (od 24. do 44. seje občnega zbora) ni enotne evidence, ugotavlja pa se, da so 

določene nedorečenosti predvsem pri vrstah priznanj za klube in društva, kjer se je v 



 

preteklosti recimo za 80 let delovanja podelilo pisno priznanje, za 50 let delovanja pa 

srebrna plaketa. 

 

Sklep: 

Sekretarko ŠZS se zadolži, da zagotovi enotno evidenco podeljenih priznanj ŠZS vsaj za 

obdobje od leta 1999 do vključno 2019, za kar so podatki v zapisniki od 24. do 44. občnega 

zbora Zveze. Pri tem naj skupaj z ustrezno komisijo ali posamezniki pripravi predlog 

dopolnitev in sprememb Poslovnika o podeljevanju priznanj ŠZS, kjer je potrebno 

konkretizirati določene kriterije. Glede na to, da Poslovnik sprejema občni zbor, bi kazalo 

spremembe in dopolnitve pripraviti za 45. občni zbor 28. marca 2020. 

 

S tem je bila 3. seja NO ŠZS zaključena ob 18.30 uri. 

 

Zapisala: Silva Razlag       


