
 
Zapisnik 

  

4. redne seje Nadzornega odbora Šahovske zveze Slovenije dne 26. maja 

2021 ob 11. uri, ki je potekala po naslednjem 

 

dnevnem redu:  

 

1. Pregled zapisnika 3. redne seje z dne 12. 3. 2020 in realizacije sklepov 

2. Seznanitev z gradivom za 46. redno sejo Občnega zbora ŠZS 

3. Priprava poročila NO ŠZS za sejo Občnega zbora 

4. Razno 

 

Prisotni člani NO: Silva Razlag in Slavko Vizovišek 

Prisotni ostali: Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS 

Opravičeno odsotna članica NO dr. Jana Krivec 

 

Vabljeni so skupaj z vabilom prejeli še: 

➢ zapisnik 3. redne seje NO ŠZS z dne 12. marca 2020 

➢ poročilo o delu ŠZS v letu 2020 

➢ finančno poročilo za leto 2020 in finančni načrt za leto 2021 

 

Ad 1: Pregled zapisnika 3. redne seje z dne 12. 3. 2020 in realizacije sklepov 

 

Po uvodnem opravičilu odsotnosti dr. Jane Krivec (ravno v tem času pričakuje naraščaj), je 

stekla razprava o vsebini zapisnika 3. redne seje NO z dne 12. marca 2020 in realizaciji sklepov. 

Sprejeti so bili naslednji 

 

Sklepi: 

 

1. Večina sklepov, sprejetih na 3. seji NO ŠZS je bila realiziranih, tako tistih, ki so bili 

povezani s posredovanjem osnutka zapisnika vsem članom NO kot osnutka Poročila 

NO za 45. zasedanje Občnega zbora ŠZS. Vsebine obeh dokumentov so bile s strani 

članov NO ŠZS potrjene, nakar je bil zapisnik 3. redne seje objavljen na spletni strani 

zveze, poročilo NO pa podano na 45. zasedanju Občnega zbora ŠZS 20. junija 2020 

(poročilo je bilo sprejeto z večino glasov prisotnih delegatov, razen enega proti). 

 

2. Sklepi od zaporedne številke štiri do sedem pod 2. točko dnevnega reda 3. redne seje 

niso bili realizirani. Posebej to velja za opozorilo NO ŠZS na določilo Poslovnika o delu 

Občnega zbora, ki v 5. členu izrecno govori, da člani organov zveze lahko prisostvujejo 

Občnemu zboru, na njem razpravljajo, nimajo pa glasovalne pravice. Na redni seji 

Upravnega odbora ŠZS dne 5. junija 2020 predlog NO, ki ga je posredovala predsednica 

NO ni bil sprejet, saj je po mnenju pravne stroke znotraj UO le-ta ocenil, da se to 



 
priporočilo ne upošteva in se pusti možnost glasovanja na Občnem zboru vsem, tudi 

članom NO in UO ŠZS. Tako tudi verifikacijska komisija na samem zasedanju 45. 

Občnega zbora ni imela nobenih pomislekov glede upoštevanja pooblastil za glasovanje 

nekaterih članov UO in NO ŠZS (vsaj član NO Slavko Vizovišek je bil delegat ŽŠK 

Poligram Maribor s pravico glasovanja, ki jo je tudi izkoristil). 

3. Sklep pod 5. točko dnevnega reda 3. seje NO, povezan z evidenco podeljenih priznanj 

ŠZS je delno realiziran. Izdelan je pregled podeljeni priznanj od leta 1999 dalje, 

nerealizirana pa ostaja še priprava in sprejem Pravilnika o podeljevanju priznanj ŠZS, 

kar naj bi po zagotovilih generalne sekretarke ŠZS na eni od naslednjih sej opravil 

Upravni odbor ŠZS  

4. S temi ugotovitvami se potrdi zapisnik 3. redne seje NO ŠZS z dne 12. marca 2020.  

 

Ad 2: Seznanitev z gradivom za 46. redno sejo Občnega zbora ŠZS 

Na predlog predsednice NO je razprava tekla ločeno o gradivih, vezanih na vsebinsko delovanje 

ŠZS in gradivih, vezanih na finančno poslovanje v letu 2020. 

Po razpravi o vsebinskem delovanju ŠZS v letu 2020 so bili sprejeti naslednji 

 

Sklepi: 

1. Predlog dnevnega reda za 46. sejo Občnega zbora se naj dopolniti z dodatno točko 

» Sprejem zaključnega računa za leto 2020« (naloga OZ iz 20. člena Statuta) ter z 

dodatno točko »Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta ŠZS (upoštevanje pripomb 

UE Ljubljana na sprejem sprememb in dopolnitev na 45. rednem Občnem zboru 20. 

junija 2020). 

2. Samo poročilo Upravnega odbora za leto 2020 je izredno obsežno in kaže na številne 

aktivnosti tako vodstva zveze kot posameznih odborov in komisij v smislu 

izboljšanja šaha v slovenskem športnem prostoru kot tudi široke medijske 

prepoznavnosti. 

3. V skupnem poročilu UO sicer manjka poročilo Odbora sodnikov ter Komisije za 

osnovno šolski in mladinski šah, kar bi mogoče kazalo še dopolniti. 

4. Kljub številnim omejitvenim ukrepom, vezanih na preprečevanje širjenja korona 

virusa, so se številni slovenski šahisti in šahistke, predvsem mladi, udeležili velikega 

števila turnirjev in tekmovanj (nekaterih v živo, nekaterih preko spleta), kjer so bili 

tudi izredno uspešni. 

5. Sprejeti sklepi na sejah UO so bili sproti objavljeni na spletni strani ŠZS in tako se 

je z njimi lahko seznanila širša šahovska javnost kot tudi člani NO ŠZS (predsednica 

NO pa je bila redno vabljena na vse seje UO). 

6. S temi ugotovitvami NO ŠZS predlaga Občnemu zboru, da sprejme poročilo o delu 

UO (seveda z morebitnimi dopolnitvami iz razprave na OZ). 

 

Pred razpravo o dokumentaciji, vezani na finančno poslovanje ŠZS v letu 2020 sta prisotna 

člana NO menila, da je NO skupaj z vabilom prejel dovolj gradiva in da bodo gotovo med 

razpravo podane s strani prisotne generalne sekretarke ŠZS dodatne morebitne obrazložitve. 



 
 

Slavko Vizovišek je izpostavil dve vprašanji: 

➢ zakaj je znesek prispevkov od plač pri odhodkih za leto 2020 tako visok, na kar ga je 

opozoril eden od članov njihovega kluba, ki meni, da je le-ta 16 % 

➢ kašne so ugotovitve inšpekcijskega nadzora s strani MIZŠ 

 

Za prvo vprašanje je generalna sekretarka ŠZS predstavila dejanske obračune prispevkov od 

plač, ki so zakonsko določeni in znašajo skoraj polovico plač in ne 16 %. 

Pri drugem vprašanju sta se prisotna člana NO seznanila z vsebino zapisnika o izrednem 

inšpekcijskem nadzoru MIZŠ, Inšpektorata RS za šolstvo in šport. Prav tako sta se seznanila z 

dodatno razlago generalne sekretarke ŠZS, da je že izdelana zahtevana dopolnjena 

dokumentacija iz katere izhaja, da so bila dodeljena javna sredstva koriščena namensko. 

Po daljši razpravi so bili sprejeti naslednji 

 

Sklepi:  

1. Vsebina pojasnila k letnemu poročilu za leto 2020 z dne 31. 3. 2021, izdelana s strani 

računovodskega servisa »Vizija računovodstvo d. d.« se naj dopolni z navedbo subjekta, 

za katerega je bilo pojasnilo pripravljeno - to je konkretno Šahovska zveza Slovenije in 

NE DRUŠTVO. Na pojasnilu tudi ni mogoče razbrati imena odgovorne osebe za 

sestavo.  

2. Poročilo o finančnem poslovanju za leto 2020 je izdelalo podjetje »Vizija 

računovodstvo d. d.«, v katerega strokovnost NO ŠZS ne dvomi. Za morebitna dodatna 

vprašanja na 45. seji Občnega zbora se zadolžuje generalno sekretarko ŠZS, po potrebi 

pa naj se zagotovi za to točko dnevnega reda še prisotnost odgovorne osebe 

računovodskega servisa, ki za ŠZS opravlja računovodske posle.  

3. Zaključni račun za leto 2020 je zaradi zakonsko določenega roka oddaje na davčno 

upravo (tokrat je bil ta 30. april 2021) sprejel in potrdil že Upravni odbor ŠZS, Občni 

zbor pa se bo z njim dejansko le seznanil. 

4. Iz predstavljene finančne dokumentacije je ŠZS poslovala odgovorno, saj nima odprtih 

postavk do upnikov, pa tudi dolžniki so se zmanjšali na minimum. 

5. Strokovna služba ŠZS naj skupaj z ustreznimi strokovnimi organi poskrbi za namensko 

porabo sredstev FŠO za leto 2020 do podaljšanja roka za črpanje razpoložljivih sredstev 

(30. junij 2021) ter porabo sredstev iz LPŠ /do konca novembra 2021). 

6. Do 31. maja 2021 naj strokovna služba ŠZS opravi zadolžitev iz zapisnika o izrednem 

inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za RS za šolstvo in šport pri MIZŠ, povezane z 

določenimi nepravilnostmi oziroma pomanjkljivostmi oddane dokumentacije, vezane 

na porabo javnih sredstev. O odgovoru Inšpektorata bo gotovo seznanjen Upravni odbor 

ŠZS, po potrebi pa tudi delegati na Občnem zboru ŠZS.   

 

Ad 3: Priprava poročila NO ŠZS za sejo Občnega zbora 

 

Sklep:  



 
Predsednica NO ŠZS Silva Razlag se zadolžuje, da pripravi poročilo za 46. sejo Občnega zbora 

ŠZS. Predlog poročila pošlje v pregled in potrditev ostalima članoma NO (dr. Jana Krivec, 

Slavko Vizovišek), nakar ga spremeni v Poročilo, ki se ga vključi v gradivo za 45. sejo Občnega 

zbora, za kar poskrbi sekretarka ŠZS.  

 

Ad 4: Razno 

a) seznanitev z vsebino dopisov ŽŠK Maribor Poligram, poslanih na Šahovsko zvezo 

Slovenije, MIZŠ ter FŠO, vezano na NO ŠZS oziroma predsednico NO Silvo Razlag 

b) seznanitev s tožbo Šahovske zveze Slovenije s strani Igorja Tisaja 

 

Ad 4 a:  

V dopisu z dne 1. 10. 2020 je med drugim zapisano: 

1. »… Za določene odgovore bomo uradno zaprosili tudi Nadzorni svet ŠZS oz. njegovo 

predsednico Silvo Razlag…«. 

2. » …. Po pričevanju člana Nadzornega sveta, našega predsednika in spodaj podpisanega 

Slavka Vizoviška, Nadzornemu svetu namreč niso bila predstavljena zahtevana poročila 

in zato ustrezen pregled delovanja ni bil mogoč ….«  

3. »… Od Nadzornega sveta bomo kot člani zveze zahtevali, da do Občnega zbora leta 

2021 pripravi celovito poročilo o pridobljenih javnih sredstvih ….« 

 

Mnenje predsednice NO ŠZS: 

1. Pravilno je Nadzorni odbor in ne svet, saj je kot tak opredeljen v Statutu ŠZS in bil tudi 

izvoljen kot Nadzorni odbor. 

2. Do danes 26. maja 2021 osebno kot predsednica Nadzornega odbora nisem s strani ŽŠK 

Maribor Poligram prejela nobene uradne zahteve za karkoli, povezano z vsebino 

dopisov kluba Šahovski zvezi Slovenije, MIZŠ ter FŠO.  

3. Na osnovi česa je bila zapisana trditev pod zgornjo 2. točko Ad 4 a? Nikakor se z njo 

ne strinjam. V kolikor bi bila s strani članov NO ŠZS podana zahteva, ki ne bi bila 

uslišana, bi to bilo obvezno zapisati v zapisnik NO ŠZS in na morebitni izpad takšnega 

zapisa bi moral opozoriti član NO gospod Slavko Vizovišek. Pa na noben zapisnik NO 

ŠZS ni imel nobene pripombe, kar je evidentno iz sporočil predsednici NO preko 

elektronske pošte. 

4. Do danes 26. maja 2021 mi ni poznano, da bi ŽŠK Maribor Poligram na Nadzorni odbor 

ŠZS posredoval kakšno zahtevo glede priprave celovitega poročila o pridobljenih javnih 

sredstvih. Tudi ne vidim nobenega razloga, saj je član NO ŠZS tudi predsednik 

mariborskega kluba in tako lahko preko njega pridobijo vse potrebne informacije. NO 

ŠZS ima svoje pristojnosti opredeljene v členih 30., 31., 32. in 33. Statuta ŠZS in s tem 

tudi njegove obveznosti poročanja - edini organ, kateremu odgovarja NO ŠZS je  

OBČNI ZBOR ŠZS, ki ga je imenoval. 

5. V primeru ocene Občnega zbora ŠZS, da Nadzorni odbor ŠZS ne opravlja svojega dela 

v skladu z njegovimi pristojnostmi, opredeljenimi v zgoraj omenjenih členih Statuta, 

mora podati predlog za njegovo razrešitev in za imenovanje nove sestave NO. V kolikor 



 
pa posamezni klubi ali društva, ki so delegirali člane za NO ŠZS in so le-ti bili izvoljeni 

in z njihovim delovanjem v NO ŠZS niso zadovoljni, jih lahko pokličejo na 

odgovornost, v končni fazi lahko predlagajo njihovo razrešitev. 

6. NO ŠZS v sedanji sestavi (dr. Jana Krivec, Silva Razlag, Slavko Vizovišek) je bil 

imenovan na volilnem Občnem zboru ŠZS (44. rednem) dne 30. marca 2019 za dobo 

štirih let, zato so njegove pristojnosti vezane na čas od imenovanja. Za prvo leto 

delovanja je podal poročilo na 45. Občnem zboru ŠZS 20. junija 2020, ki je bilo sprejeto 

z večino glasov prisotnih delegatov (1 proti), z njim je soglašal tudi delegat ŽŠK 

Maribor Poligram Slavko Vizovišek kot član NO ŠZS. 

7. Od leta 2004 samo v enem mandatu (2012-2016) ŽŠK Maribor (danes Poligram) ni 

imel svojega predstavnika v Nadzornem odboru ŠZS, kar kaže na to, da je imel klub 

vedno dostop do vseh podatkov iz »prve roke«: 

2004 - 2008 Narcisa Mihevc Mohr  

2008 - 2012 Narcisa Mihevc Mohr  

2016 - 2019 Narcisa Mihevc Mohr, kasneje na 1. seji NO imenovana za predsednico 

2019 - 2023 Slavko Vizovišek 

8. Poročila Nadzornega odbora za letne občne zbore (redne ali volilne) od 2004 do 

vključno 2019 so vedno izkazovala korektno redno in tudi finančno poslovanje.  

9. Osebno kot Silva Razlag lahko izpostavim izredno korektno delovanje predstavnikov 

ŽŠK Maribor (danes Poligram) v NO ŠZS in sicer gospe Narcise Mihevc Mohr v 

mandatu 2008-2012, ko sem bila tudi sama članica NO ŠZS, enaka pozitivna ocena 

delovanja v NO ŠZS pa velja tudi za sedanjega člana NO ŠZS Slavka Vizoviška  

 

Ob vseh predstavljenih dejstvih se je gospod Slavko Vizovišek ustno opravičil za zapis v dopisu 

ŽŠK Maribor Poligram: »…» …. Po pričevanju člana Nadzornega sveta, našega predsednika 

in spodaj podpisanega Slavka Vizoviška, Nadzornemu svetu namreč niso bila predstavljena 

zahtevana poročila in zato ustrezen pregled delovanja ni bil mogoč ….« 

 

Po mnenju predsednice NO ŠZS se to opravičilo sicer lahko sprejme, vendar bi to svoj namen 

doseglo le, ča bi gospod Slavko Vizovišek z njim seznanil vse naslovnike (ŠZS, MIZŠ, FŠO), 

saj so predvsem pri zunanjih naslovnikih tako predsednica NO ŠZS osebno kot ostali člani, med 

njimi tudi sam Slavko Vizovišek, dobili izredno negativno oceno delovanja NO ŠZS. 

 

Ad 4 b: 

Prisotni so se seznanili z vsebino tožbe, ki jo je proti Šahovski zvezi Slovenije podal Igor Tisaj 

in na kar bodo gotovo odreagirali ustrezni organi ŠZS. 

 

S tem je bila seja NO ŠZS zaključena ob 12.30. 

 

Zapisnik sestavila: 

Silva Razlag  

   


