
 
 

Zapisnik 

5. redne seje Nadzornega odbora Šahovske zveze Slovenije, ki je potekal v ponedeljek, 11. 

aprila 2022 ob 11. uri v prostorih zveze, Bravničarjeva 13 Ljubljana 

 

Prisotni: Silva Razlag, Jana Krivec, Slavko Vizovišek (člani NO) in Nina Rob, generalna 

                sekretarka ŠZS 

 

Po potrditvi dnevnega reda je sejo vodila predsednica NO Silva Razlag: 

1. Pregled zapisnika 4. redne seje NO ŠZS z dne 26. maja 2021 

2. Informacija o zapisniku 46. redne seje Občnega zbora ŠZS dne 12. junija 2021 

3. Informacija o inšpekcijskih nadzorih na ŠZS v letu 2021  

4. Informacija o sodbi Višjega sodišča RS povezani z neresničnimi objavami Nove24  

5. Pregled delovanja ŠZS in finančnega poslovanja za leto 2021  

6. Priprava poročila Nadzornega odbora ŠZS za 47. redni Občni zbor zveze 

7. Razno 

 

Ad 1: Pregled zapisnika 4. seje NO ŠZS z dne 26. maja 2021  

 

Po krajši razpravi so prisotni ugotovili: 

1.) Večina sklepov seje NO ŠZS z dne 26. maja 2021 je realiziranih. 

2.) Kot nerealiziran ostaja sklep o potrebnosti posodobitve Poslovnika o delu občnega 

zbora, Poslovnika o delu upravnega odbora, Pravilnika o priznanjih. 

3.) Še vedno so različna tolmačenja glede glasovalne pravice članov organov ŠZS na 

občnem zboru, kjer 18. člen Statuta ŠZS med drugim govori: »… Vsak delegat članov 

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

glasove«. Za člane NO ŠZS je to jasna opredelitev, da posvetovalni glas ni volilni glas, 

vendar je tolmačenje pravne stroke znotraj UO ŠZS drugačno. Da je trditev članov NO 

ŠZS pravilna, potrjuje tudi 5. člen Poslovnika o delu občnega zbora, kjer izrecno piše, 

da člani organov zveze lahko prisostvujejo OZ, nimajo pa glasovalne pravice!  

 

Sklep:  

Potrjuje se zapisnik 4. redne seje NO ŠZS z dne 26. maja 2021 s tem, da se ugotovitve pod 

drugo točko posredujejo upravnemu odboru, za kar poskrbi generalna sekretarka ŠZS. Zapis 

pod tretjo točko pa ostaja do nadaljnjega. 

 

Ad 2: Informacija o zapisniku 46. rednega Občnega zbora ŠZS z dne 12. junija 202  

 

Prisotni so se seznanili zapisnikom 46. občnega zbora ŠZS z dne 12. junija 2021 in nanj nimajo 

pripomb. 

 

Ad 3: Informacija o inšpekcijskih nadzorih na ŠZS v letu 2021 



 
Generalna sekretarka ŠZS Nina Rob je člane NO ŠZS obširno seznanila z zapisniki štirih 

inšpekcijskih nadzorov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacije za 

šport, ki so ugotovili pravilnost poslovanja ŠZS in namensko porabo dodeljenih sredstev. 

V razpravi so prisotni izrazili zadovoljstvo ob ugotovitvah inšpekcijskih služb in ob tem dali 

vso priznanje strokovni službi ŠZS, ki je ob obsežnem rednem delu porabila ogromno časa za 

pripravo materialov za te inšpekcijske službe, namesto da bi čas namenila osnovni dejavnosti - 

razvoju šaha v Sloveniji. 

 

Ad 4: Informacija o sodbi Višjega sodišča RS, povezani z neresničnimi objavami Nova24 

 

Generalna sekretarka je prisotne seznanila tudi s sodbo Višjega sodišča RS v zvezi neresničnimi 

objavami Nove24 in njihovim obsežnim opravičilom, saj so priznali zavajanje javnosti in 

navajanja neresničnih podatkov tako za delovanje ŠZS kot njenega predsednika. 

Razen zadovoljstva članov NO ŠZS o takšnem poteku dogodkov kaj drugega ni za dodati. Le 

želja, da posamezniki iz šahovskih vrst naj v bodoče namenijo več časa konstruktivnim 

predlogom za izboljšanje šaha v Sloveniji kot pa ozkim lastnim interesom na škodo razvoja 

šaha in posledično odmikanja sponzorjev iz sofinanciranja programov. 

 

Ad 5: Pregled delovanja ŠZS in finančnega poslovanja za leto 2021 

Pri pregledu rednega in finančnega poslovanja ŠZS NO ugotavlja, da je bilo opravljenega 

ogromno dela tako organov zveze kot strokovne službe in da je finančno poslovanje v letu 2021 

potekalo v skladu s sprejetim finančnim planom. O tem pričajo tudi zapisniki, objavljeni na 

spletni strani zveze, s katerimi se lahko sproti seznanijo tudi člani zveze (klubi in društva) ter 

posamezniki. 

 

Sklep: 

NO ŠZS predlaga občnemu zboru, da sprejme in potrdi podana poročila tako rednega delovanja 

ŠZS kot finančnega poslovanja ter Zaključni račun zveze. 

 

Ad 6: Priprava poročila NO ŠZS za 47. redni občni zbor zveze  

 

Sklep: 

Predsednica NO ŠZS se zadolžuje, da pripravi osnutek poročila za občni zbor ŠZS in ga pošlje 

v pregled ostalima članoma NO. Po potrditvi z njune strani se osnutek spremeni v Poročilo in 

se ga priloži gradivo za občni zbor. 

 

Ad 7: Razno 

 

Ker pod to točko dnevnega reda ni bilo dodatne razprave, je seja zaključena ob 12.30 uri  

    

 

Zapisnik sestavila: 

Silva Razlag, l. r.  


