
 
DISCIPLINSKI PRAVILNIK ŠZS 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen 

Ta pravilnik določa disciplinske prekrške in sankcije zanje; določa splošne 
pogoje za odgovornost ter za izrekanje in izvršitev sankcij; ureja postopek ter 
določa organe, ki vodijo disciplinski postopek. 

 
2. člen 

Nikomur ne more biti izrečena disciplinska sankcija za dejanje, ki ni bilo še 
pred storitvijo s tem pravilnikom določeno kot disciplinski prekršek in ne 
predpisana sankcija zanj. 

 
3. člen 

Disciplinski prekršek je vsako dejanje, ki je v nasprotju z določili statuta 
Šahovske zveze Slovenije ter njenih pravilnikov in propozicij za posamična 
tekmovanja, kakor tudi vsaka kršitev oziroma neupoštevanje sklepov organov 
Šahovske zveze Slovenije. 

 
4. člen 

Določila tega pravilnika se nanašajo na vse klube, društva, zveze društev in 
sekcije, kateri so člani Šahovske zveze Slovenije (v nadaljevanju klubi) in na 
vse šahiste, šahovske delavce, organizatorje šahovskih tekmovanj in 
šahovske sodnike, ki storijo prekršek iz prejšnjega člena. 
 

5. člen 
Domnevni kršitelj ni dolžan pričati zoper sebe ali svoje bližnje, če pa to stori, se 
njegove izjave lahko uporabijo kot dokaz v postopku. Brani se lahko sam ali s 
pomočjo zagovornika po lastni izbiri. V postopku lahko predlaga dokaze, vloži 
pritožbo in uporablja druga pravna sredstva. 
Disciplinska komisija je dolžna domnevnega kršitelja poučiti o njegovih 
pravicah. 

 
 

 
2. ODGOVORNOST IN DISCIPLINSKI UKREPI  

 
6. člen  
Za disciplinske prekrške se smejo disciplinsko odgovornim kršiteljem izreči disciplinske 
sankcije. Kršitelj po tem pravilniku je lahko:  

• udeleženec (tekmovalec),  

• odgovorne osebe na tekmovanjih (sodniki, izvajalci tekmovanj in druge osebe, ki v 
zvezi s tekmovanjem opravljajo določeno funkcijo),  

• člani vodstvenih organov vseh zvez in klubov, ko opravljajo delo za te osebe 
(subjekte),  

• vodje potovanj, trenerji, člani vodstva ekip, ki so prijavljeni na tekmovanju, 



 
• druge fizične ali pravne osebe, ki so v delovnem, pogodbenem, članskem ali 
podobnem pravnem razmerju s ŠZS ali njenimi članicami, ali ki na kakršenkoli način 
zastopajo ali predstavljajo ŠZS, ali ki s ŠZS na kakršenkoli način profesionalno ali 
prostovoljno sodelujejo ali zanjo opravljajo določene naloge, 
 
o Sankcije za prekrške se uporabljajo tudi za tuje državljane, zveze in klube, če so 
prekrške storili na naših tekmovanjih ali so bili izvršeni na tekmovanjih v tujini skupno 
z našimi državljani. 
 
 
7. člen 

Za disciplinske prekrške, ki jih storijo tekmovalci ali odgovorne osebe kluba na 
tekmovanju ali izven njega, se lahko izreče disciplinska sankcija tudi klubu, iz 
katerega ti kršitelji so. 

  
8. člen 
Prekrški klubov so:  

• kršitve statuta, pravilnikov in sklepov Šahovske zveze Slovenije,  

• neizpolnjevanje obveznosti do Šahovske zveze Slovenije,  

• malomarna organizacija tekmovanj v okviru Šahovske zveze Slovenije,  

• neizvajanje ukrepov za uveljavljanje discipline svojih članov.  
Prekrški šahistov-tekmovalcev so:  

• kršitev statuta, pravilnikov in sklepov Šahovske zveze Slovenije,  

• neupravičena neudeležba ali zapustitev šahovskega tekmovanja,  

• vsi postopki in ravnanja, ki so lahko vzrok nepravilnemu izidu igre ali nedovoljenemu 
načinu tekmovanja (zlasti nedovoljeno dogovarjanje o rezultatih, uporaba nasvetov ali 
pisnih, elektronskih in drugih nedovoljenih virov in substanc, dajanje pomoči  drugim),  

• neizpolnjevanje in neupoštevanje odločitev sodnika tekmovanja,  

• neprimerno in nešportno vedenje ali ravnanje na tekmovanjih,  

• neupravičeno neodzivanje vabilu Šahovske zveze Slovenije,  

• odklonitev nastopa za državno reprezentanco,  

• neupravičena odklonitev ali neodzivanje priče na vabila disciplinske komisije,  

• žalitev ali obrekovanje članov ŠZS in šahistov, še posebej v sredstvih javnega 
obveščanja.  
Prekrški šahovskih delavcev in sploh odgovornih oseb so:  

• kršitve statuta, pravilnikov in sklepov Šahovske zveze Slovenije,  

• malomarno in škodljivo opravljanje svojih funkcij in odgovornosti za čas mandata,  

• zloraba ali prekoračitev uradnega položaja, pooblastil ali uradnih pravic, nepravilna 
poraba finančnih sredstev,  

• neizvajanje ali nepravočasno izvajanje določenih zadolžitev, še zlasti, če je zaradi 
tega nastala škoda za šahovsko organizacijo,  

• malomarno organiziranje in nestrokovno vodenje šahovskih tekmovanj in drugih 
prireditev,  

• neprimerno vedenje in ravnanje, ki škoduje ugledu Šahovske zveze Slovenije, klubov 
in njihovih članov (ter vseh ostalih članov Šahovske zveze Slovenije).  
 



 
Prekršek je posebno hude narave, če je bil storjen z uporabo sile ali grožnje, ali so 
nastale tolikšne motnje, da so ogrozile ali celo onemogočile izvedbo tekmovanja, 
oziroma prireditve.  
 
Za prekrške iz tega člena je poleg subjektov, ki so navedeni pri posamezni skupini 
prekrškov, odgovoren tudi vsak drug subjekt, če to izhaja iz narave prekrška. 
  

 
9. člen 
Disciplinske sankcije za storilce prekrškov so:  
a) za klube:  

• pisni ukor  

• prepoved organiziranja tekmovanj za določen čas, vendar najdlje eno leto,  

• prepoved nastopanja na posameznih ekipnih tekmovanjih za določen čas, vendar 
najdlje za eno leto,  

• prepoved nastopanja na vseh tekmovanjih za določen čas, vendar najdlje za dve leti,  

• premestitev kluba v nižji rang tekmovanja,  

• odvzem ali omejitev izvrševanja glasovalne pravice v organih ŠZS, vendar najdlje za 
dve leti, 

• izključitev iz članstva Šahovske zveze Slovenije.  
b) za šahiste-tekmovalce, šahovske delavce in odgovorne osebe:  

• pisni opomin,  

• pisni ukor,  

• prepoved tekmovanja ali sojenja za določen čas, vendar najdlje za eno leto,  

• prepoved tekmovanja ali sojenja na določenih tekmovanjih,  

• prepoved opravljanja funkcije za določen čas, vendar najdlje za dve leti,  

• izguba štipendije ali drugih finančnih prihodkov za določen čas, vendar najdlje za 
šest mesecev,  

• izključitev iz reprezentance za določen čas, vendar najdlje za eno leto, 

• odvzem ali omejitev izvrševanja glasovalne pravice v organih ŠZS, vendar najdlje za 
dve leti, 

• izključitev iz članstva kluba, ki je član Šahovske zveze Slovenije, vendar najdlje za 
dve leti, 

 • izključitev iz članstva kluba, ki je član Šahovske zveze Slovenije. vendar najdlje za 
dve leti, 

• izključitev iz članstva Šahovske zveze Slovenije.  
Disciplinske sankcije, izrečene za določen čas, ne morejo biti krajše od treh mesecev.  
Kršitelj, ki mu je bila izrečena disciplinska sankcija izključitve iz članstva šahovske 
zveze Slovenije, sme po preteku treh let od pravnomočne odločbe zaprositi za 
ponoven sprejem v članstvo Šahovske zveze Slovenije. O prošnji za ponovni sprejem 
odloča Upravni odbor, zoper odločitev katerega ni pritožbe. 
 
Kršitelj, ki je prestal najmanj eno polovico sankcije, ki je bila izrečena za določen čas, 
sme zaprositi, da se mu izvršitev preostanka sankcije odpusti. V posebej utemeljenih 
okoliščinah, zlasti če je kršitelj poravnal škodo, odpravil posledice kršitve ali če se je 
resnično pokesal zaradi storjene kršitve, se mu sme izvršitev preostanka sankcije 
odpustiti tudi, če je prestal najmanj eno četrtino časa izrečene sankcije. O prošnji za 



 
odpustitev izvršitve preostanka sankcije odloča Upravni odbor, zoper odločitev 
katerega ni pritožbe.  
 
Disciplinska sankcija izključitve iz članstva kluba, ki je član Šahovske zveze Slovenije, 
se izvrši tako, da se matičnemu klubu kršitelja naloži, da kršitelja v roku 15 dni izključi 
iz kluba. Če klub takšnega ravnanja ne sankcionira, prevzame odgovornost za svojega 
člana in je sam lahko sankcioniran po Disciplinskem pravilniku. 
 
10. člen 

Disciplinska komisija sme odločiti, da določena disciplinska sankcija ne bo 
izrečena, če kršitelj v času, ki ga določi komisija (ta ne sme biti krajši od treh 
mesecev in daljši od dveh let), ne stori novega disciplinskega prekrška.  

 
11. člen 

Pri izrekanju disciplinskih ukrepov komisija upošteva težo in posledice 
prekrška, način storitve prekrška, stopnjo kršiteljeve disciplinske 
odgovornosti, nagibe, iz katerih je storil prekršek, okoliščine, v katerih je bil 
prekršek storjen, kršiteljevo obnašanje prej in po storjenem prekršku, 
kršiteljevo osebnost in druge obteževalne ali olajševalne okoliščine. 
Ob disciplinskem izreku se lahko določi povrnitev celotne ali delne povzročene 
škode. 

 
 
3. DISCIPLINSKI POSTOPEK  

 
12. člen 

Disciplinski postopek vodi disciplinska komisija, ki jo sestavljajo predsednik in 
dva člana (redna, oziroma namestnika ob njuni odsotnosti ali prizadetosti). 

 
13. člen 

Član disciplinske komisije ne sme odločati o zadevi, če je z disciplinskim 
prekrškom oškodovan, v ožjem sorodstvenem razmerju z domnevnim 
kršiteljem, član istega šahovskega kluba kot kršitelj ali če obstajajo druge 
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. 
Član disciplinske komisije se je dolžan izločiti iz odločanja sam, če je podana 
katera izmed zgoraj navedenih okoliščin,  predlog za njegovo izločitev pa lahko 
poda domnevni kršitelj. O predlogu odloči predsednik komisije s sklepom. Zoper 
ta sklep ni posebne pritožbe.  

 
14. člen 

Disciplinski postopek se začne na podlagi prijav: 

• sodnika tekmovanja, 

• drugih odgovornih oseb na tekmovanju, 

• kluba ali drugega organa v šahovski organizaciji, 

• posameznika. 
Prijavitelj mora navesti dokaze, s katerimi utemeljuje navedbe v prijavi. 



 
Disciplinski postopek se lahko začne tudi po uradni dolžnosti, če disciplinska 
komisija izve za prekršek. 

 
15. člen 

Rok za prijavo je en mesec za disciplinske prekrške, storjene v Republiki 
Sloveniji, in tri mesece za disciplinske prekrške, storjene v tujini. 
Rok začne teči takrat, ko prijavitelj izve za disciplinski prekršek in storilca. 
Disciplinskega postopka ni dopustno začeti po preteku šestih mesecev od 
storitve disciplinskega prekrška. 
Če je disciplinska komisija uvedla postopek zoper domnevnega kršitelja, 
nadaljevanje disciplinskega pregona ni več dovoljeno, ko poteče eno leto od 
storitve disciplinskega prekrška. 

 
16. člen 

Ko disciplinska komisija prejme prijavo, oceni, ali so podani pogoji za 
postopek. Če je prijava nepopolna ali nerazumljiva, zahteva komisija od 
prijavitelja, da jo v 15 dneh popravi ali dopolni. Če tega prijavitelj v določenem 
roku ne stori, komisija prijavo zavrže. 
 
 

 
17. člen 

Če disciplinska komisija ob preizkusu prijave za uvedbo disciplinskega 
postopka spozna, da ni pogojev za postopek, zavrne prijavo z obrazloženo 
odločbo. 
Pogojev za uvedbo postopka ni, če dejanje ni disciplinski prekršek, če so 
podane okoliščine, ki izključujejo odgovornost za prekršek, če zaradi 
zastaranja uvedba postopka ni mogoča, če je predlog za uvedbo postopka 
vložila nepristojna oseba. 
Zoper zavrnitev prijave se lahko prijavitelj v roku 15 dni po prejemu pisnega 
odpravka odločbe pritoži na Upravni odbor Šahovske zveze Slovenije.  

 
18. člen 

Če disciplinska komisija prijave ne zavrže ali zavrne, uvede zoper 
domnevnega kršitelja disciplinski postopek. Zoper odločbo disciplinske 
komisije je možna pritožba v roku 15 dni, o njej pa odloča Upravni odbor. 
O uvedbi disciplinskega postopka disciplinska komisija obvesti domnevnega 
kršitelja in njegov klub ter jima sporoči kratko vsebino in razloge za uvedbo 
postopka. 
Zoper odločitev o uvedbi disciplinskega postopka ni pritožbe. 

 
19. člen 

Domnevni kršitelj ima pravico, da se v 15 dneh po prejemu obvestila o uvedbi 
postopka pisno izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. 
Domnevni kršitelj lahko poda predlog za izvedbo ustne obravnave, v katerem 
obrazloži razloge, zaradi katerih je izvedba ustne obravnave potrebna. 
Disciplinska komisija o predlogu odloči s sklepom. Zoper ta sklep ni posebne 
pritožbe. 



 
Ustno obravnavo lahko razpiše tudi disciplinska komisija po uradni dolžnosti, 
če oceni, da je to potrebno za razjasnitev relevantnih dejstev in okoliščin. 
Če se domnevni kršitelj v 15 dneh po prejemu obvestila ne izjavi, se lahko 
izda odločba brez njegove izjave. 

 
 
20. člen 

Disciplinska komisija lahko po uvedbi postopka kršitelju izreče tudi suspenz, 
vendar najdlje za 60 dni. Če v tem roku komisija ne odloči o prekršku, suspenz 
preneha. Morebitne posledice suspenza se rešujejo po tekmovalnih 
pravilnikih.  

 
21. člen 

O vsakem dejanju, ki se opravi med disciplinskim postopkom, se sestavi 
zapisnik, ko se dejanje opravlja. 
Preden se zapisnik podpiše, ima zaslišani pravico prebrati zapisnik ali 
zahtevati, da se mu prebere, ter dati pripombe, katerih vsebina se zapiše na 
koncu zapisnika.  
 

 
22. člen 

Disciplinska komisija na podlagi dokazov in dejstev, ki so bila ugotovljena v 
postopku, izda odločbo. 
Odločitev sprejme z večino glasov, podpiše pa jo predsednik komisije. 

 
 
23. člen 

Z odločbo se lahko disciplinski postopek ustavi ali pa kršitelj spozna za 
odgovornega in se mu izreče sankcija za disciplinski prekršek. 

 

24. člen 
Odločba, s katero se disciplinski postopek ustavi, se izda: 

• če dejanje ni disciplinski prekršek, 

• če je bil domnevni kršitelj za isti disciplinski prekršek že spoznan za 
odgovornega ali je bil postopek zanj ustavljen, 

• če je pregon zastaran, 

• če ni dokazano, da je storil disciplinski prekršek, 

• če domnevni kršitelj v času trajanja postopka umre ali če klub preneha 
obstajati, 

• če so podane okoliščine, ki izključujejo odgovornost za disciplinski 
prekršek, 

• če so podane druge okoliščine, ki izključujejo postopek o disciplinskem 
prekršku. 

Disciplinska komisija ustavi postopek, če prijavitelj umakne prijavo. Prijavo 
lahko umakne do izdaje odločbe o disciplinskem prekršku. 

 
25. člen 



 
V odločbi o disciplinskem prekršku, s katero kršitelja spozna za odgovornega, 
disciplinska komisija navede, za kateri disciplinski prekršek je bil kršitelj 
spoznan za odgovornega, dejstva in okoliščine, ki so znaki prekrška, pravno 
označbo prekrška, izrečeno disciplinsko sankcijo, obrazložitev odločitve in 
pouk o pravnem sredstvu. 

 
 
26. člen 

Odločitev disciplinske komisije se kršitelju vroči v skladu z zakonom, ki ureja 
upravni postopek. Ta zakon se uporablja tudi za vročanje drugih aktov, ki jih 
sprejme disciplinska komisija. 
 
4. PRITOŽBENI POSTOPEK  

 
27. člen 

Zoper odločbo disciplinske komisije se na Upravni odbor Šahovske zveze 
Slovenije lahko kršitelj, njegov klub in prijavitelj pritožijo v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. 
Pravočasna pritožba upravičenca zadrži izvršitev odločbe. 

28. člen 
Ko Upravni odbor Šahovske zveze Slovenije odloča o pritožbi, lahko z odločbo 
pritožbo zavrže kot prepozno ali kot nedovoljeno ali jo zavrne kot 
neutemeljeno ali pa pritožbi ugodi in sklep spremeni ali razveljavi in zadevo 
po potrebi pošlje disciplinski komisiji v novo odločitev. 
Odločitev Upravnega odbora Šahovske zveze Slovenije je dokončna. 

 
5. OBNOVA POSTOPKA  

 
29. člen 

Postopek za disciplinski prekršek, ki je končan s pravnomočno odločbo, se 
sme obnoviti v korist kršitelja: 
a če se dokaže, da temelji odločba o disciplinskem prekršku na ponarejeni 

listini ali na krivi izpovedi priče; 
b če se dokaže, da je do odločbe o disciplinskem prekršku prišlo zaradi 

kaznivega dejanja članov disciplinske komisije; 
c če se navedejo nova dejstva in novi dokazi, ki bi pripeljali sami zase ali v 

zvezi s prejšnjimi dokazi do ustavitve postopka, če bi bili navedeni in znani 
v disciplinskem postopku, ter jih kršitelj brez svoje krivde ni mogel navesti 
že takrat. 

Obnovo disciplinskega postopka lahko predlagata kršitelj in njegov klub. 
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 
30. člen 

Za razlago tega pravilnika je pristojen Upravni odbor Šahovske zveze 
Slovenije. 

 



 
31. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi v glasilu Šahovske 
zveze Slovenije. Za vse spremembe se začne uporabljati takoj po objavi, 
razen za spremembe 9. člena pravilnika, in sicer se v tem delu pravilnik začne 
uporabljati s potekom treh mesecev od objave sprejema pravilnika. 
 
Disciplinski pravilnik je sprejel Občni zbor Šahovske zveze Slovenije dne 
9.5.2015, dopolnjen pravilnik je sprejel Upravni odbor 9.9.2019, in Občni zbor 
dne 12. 6. 2021. 

 


