
 

1 

 

P O S L O V N I K  -  ŠK IMPOL 

2022 

Upravni odbor (UO) 

Zap. 

št. 

Organ kluba Ime in priimek Tel. št. E-pošta Opomba 

1.  Predsednik ŠK Dejan Košir 040852130 dejan.kosir@t-2.si Podpisnik 

2.  Podpredsednik  Simon Kotnik 051325975 simon_kotnik@t-2.net 

simon.kotnik@slov-bistrica.si 

 

3.  Tajnik  Mateja Tomazini 031677651 mateja.tomazini@guest.arnes.si Podpisnik 

4.  Tehnični vodja Žan Tomazini 040203573 zan.tomazini@gmail.com  

zan.tomazini@fe.uni-lj.si  

 

5.  Član UO Marijan Svenšek 068684442 

02 8183016 

marijan.svensek@gmail.com  

6.  Član UO Aleksander 

Tomazini 

031675180 aleksander.tomazini@telemach.net   

7.  Član UO  Dušan Detiček 041488866 dusan.deticek@gmail.com   

8.  Član UO  Nada Vilčnik  nada.vilcnik@gmail.com   

9.  Član UO Irena Zafošnik 031864034 irena.zafosnik@gmail.com   

10.  Član UO Silvestra Krajnc 041441236   

11.  Član UO Branko Podvršnik 030679706   

12.  Član UO Konrad Repnik 040324205   

 

Nadzorni odbor (NO) 

Zap. 

št. 

Organ kluba Ime in priimek Tel. št. E-pošta Opomba 

1.  Predsednik NO Peter Ozimič 030694021 peter.ozimic@t-2.net   

2.  Član NO Kristijan Breznik 031663722 kristijan.breznik@amis.net  

3.  Član NO Živa Radulović 041501544 zivaaradulovic@gmail.com   

 

Disciplinska komisija (DK) 

Zap. 

št. 

Organ kluba Ime in priimek Tel. št. E-pošta Opomba 

1.  Predsednik DK Jožef Jerovšek 041707552 joze.jerovsek@gmail.com  

2.  Član DK Simon Špacapan 040271963 simon.spacapan@uni-mb.si   

3.  Član DK Branimir Javornik  branimir.javornik@gmail.com   
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Tekmovalna komisija (TK) 

Zap. 

št. 

Organ kluba Ime in priimek Tel. št. E-pošta Opomba 

1.  Predsednik TK Aljoša Tomazini 040203473 aljosa.tomazini@gmail.com   

2.  Član TK Marijan Svenšek 068684442 

02 8183016 

marijan.svensek@gmail.com  

3.  Član TK Irena Zafošnik 031864034 irena.zafosnik@gmail.com   

 

 

Organi kluba: 

• Skupščina, 

• Upravni odbor (UO), 

• Nadzorni odbor (NO), 

• Disciplinska komisija (DK), 

• Tekmovalna komisija (TK). 

 

Skupščina je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani – naloge: 

• sklepa o dnevnem redu, 

• sprejema, spreminja in dopolnjuje statut kluba in druge akte, 

• sprejema finančni načrt in zaključni račun, 

• voli in razrešuje organe kluba, 

• odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in 

tekmovalne komisije 

• dokončno odloča o izključitvi člana, 

• odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi kluba in člani, 

• sklepa o prenehanju kluba. 

 

Upravni odbor (UO) – naloge: 

• sklicuje skupščino, 

• skrbi za izvrševanje dela, 

• sprejema načrt in program kluba, 

• pripravlja predlog aktov, 

• pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa, 

• skrbi za finančno in materialno poslovanje, 

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

• upravlja s premoženjem kluba. 

UO je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter 

vodi delo kluba. UO je za svoje delo odgovoren skupščini. UO šteje 12 članov. Sestavljajo ga 

predsednik, podpredsednik, tajnik, tehnični vodja in 8 izvoljenih članov. UO se sestaja po potrebi. 

Mandatna doba je 5 let in se lahko podaljša. UO dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi 

odsotnosti pa tajnik. UO je sklepčen če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe 

sprejema z večino glasov prisotnih. 
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Nadzorni odbor (NO) – naloge: 

NO spremlja delo UO in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad finančno materialnim 

poslovanjem. NO poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren. NO je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli 

skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani NO obenem ne morejo biti člani UO. Lahko 

sodelujejo na sejah, ne morejo pa odločati. NO je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Mandatna 

doba je 5 let in se lahko podaljša. 

 

Disciplinska komisija (DK) – naloge:  

Člane DK voli skupščina za dobo 5 let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika 

DK. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov. DK vodi disciplinske postopke 

in izreka disciplinske ukrepe. Disciplinske kršitve, ki jih obravnava DK so: 

• kršitev odločb statuta, 

• nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij, 

• neizvrševanje sklepov organov, 

• dejanja, ki škodujejo ugledu kluba. 

 

Tekmovalna komisija (TK) – naloge: 

Člane TK voli skupščina za dobo 5 let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika 

TK. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov. TK pripravlja tekmovalni 

program in skrbi za njegovo izvajanje ter predlaga upravnemu odboru sklepe in odločitve o sporih. 

 

Predsednik kluba – naloge: 

• zastopa in predstavlja klub, 

• je predsednik upravnega odbora in ga voli skupščina za dobo petih let in se lahko podaljša, 

• je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije, 

• za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru. 

 

Tajnik kluba – naloge:  

• vodi finančno materialno poslovanje, 

• opravlja finančno-administrativna dela, 

• zastopa klub v okviru pooblastil skupščine in upravnega odbora ter predsednika kluba, 

• skrbi za pravočasno pripravo gradiv za seje skupščine in upravnega odbora, 

• skrbi za izvrševanje odločitev skupščine in upravnega odbora, 

• sodeluje s pristojnimi organi in institucijami, 

• skrbi za obveščanje javnosti o delu kluba, 

• izvršuje druge obveznosti in naloge po odločitvah skupščine, upravnega odbora in predsednika 

kluba. 

Tajnika imenuje upravni odbor za dobo petih let. Možno je ponavljanje imenovanja. Za svoje delo je 

tajnik odgovoren upravnemu odboru in predsedniku kluba. Tajnik kluba 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 tudi za strokovno literaturo. Delo tajnika kluba je javno. Vsak član 

ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.  

 

 


