
 

Z A P I S N I K 

7. korespondenčne seje Upravnega odbora ŠZS, 
ki je potekala v času od 10. do 12. marca 2020  

 

1. Dopolnitev statuta ŠZS 
 
Skladno s sklepom zadnje redne seje upravnega odbora (6R.2.2.1. sklep) in s predlogi Komisije za 
registracijo, kategorizacijo in statutarno-pravna vprašanja, so bili pripravljeni dodatni predlogi za 
dopolnitev statuta, ki so vezani na volitve predsednika in članov upravnega odbora ŠZS. Predlogi 
sprememb so označeni z modro barvo. 
 
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 članeov 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. 

 

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. 

 

Sklep 7K.1.: Upravni odbor predlaga občnemu zboru potrditev predlaganih dopolnitev statuta ŠZS. 
 
 



 

2. Predlogi za priznanja ŠZS 
 
Na ŠZS so prispeli 3 predlogi za podelitev priznanj ŠZS in sicer za Silvo Razlag, Hilmijo Ahmatoviča in 
Viktorja Jemca. Trije klubi letos praznujejo 70-letnico delovanja, eden 75-letnico. 
 
Sklep 7K.2.: Upravni odbor predlaga občnemu zboru, da podeli naslednja priznanja oz. plakete: 
 
Silvi Razlag BRONASTO PLAKETO za dolgoletno strokovno, organizacijsko in promocijsko delo v šahu, 
Šahovskemu društvu  Posočje BRONASTO PLAKETO ob 75-letnici delovanja, 
Šahovskemu društvu  Gorenjka Lesce BRONASTO PLAKETO ob 70-letnici delovanja, 
Šahovskemu društvu Kočevje BRONASTO PLAKETO ob 70-letnici delovanja, 
Šahovskemu društvu Pomgrad BRONASTO PLAKETO ob 70-letnici delovanja, 
Hilmiji Ahmatoviču ZAHVALO ŠZS za dolgoletno trenersko in organizacijsko delo ter na področju vzgoje 
mladih šahistov, 
Viktorju Jemcu ZAHVALO ŠZS za več kot 50 letno delovanje na področju vzgoje mladih šahistov ter na 
ostalih področjih šaha. 
 
 
Glasovanje je bilo zaključeno v četrtek, 12. 3. 2020. 

ZA: 
- dr. Milan Brglez 
- Mirko Bandelj 
- Marko Coklin 
- Darja Kapš 
- Dušan Mes 
- Gojko Musič 
- Adrijan Rožič 
- Borut Simonič 
- Jure Škoberne 
- Božo Štucl 
- dr. Boris Žitnik 

 
Korespondenčna seja je bila sklepčna in oba sklepa sta bila enoglasno sprejeta. 
 

Zapisala:  
Nina Rob, sekretarka ŠZS 


