
 

Zapisnik seje Disciplinske komisije ŠZS z dne 23.9.2020 

  

  

Disciplinska Komisija ŠZS (v nadaljevanju: »Komisija«) je v sredo, 23.9.2020, ob  

16:30 uri prek videokonference izvedla sejo, na kateri je odločala o uvedbi postopka 

zoper Igorja Tisaja, na podlagi prijave disciplinskega prekrška s strani Upravnega 

odbora ŠZS.   

  

Navzoči so bili naslednji člani Komisije: Jan Gantar, Borut Javornik in Matic Škrinjar, ki 

je bil z obravnavani zadevi predsednik senata Komisije. Na videokonferenci je bila 

navzoča tudi sekretarka ŠZS, Nina Rob, ki je tudi omogočila videokonferenco.   

  

Komisija se je uvodoma seznanila s sklepom Upravnega odbora ŠZS, z dne »Upravni 

odbor daje na Disciplinsko komisijo ŠZS predlog za uvedbo disciplinskega postopka 

zoper Igorja Tisaja zaradi objav, ki škodijo ugledu Šahovske zveze Slovenije.« z dne 

7.9.2020 in s časopisnimi oz. spletnimi članki, ki so priloženi prijavi.  

  

Komisija je bila soglasna, da gre navedeni sklep obravnavati kot prijavo in ne le kot 

naznanitev disciplinskega prekrška. Nina Rob je dodatno pojasnila, da je bil namen 

upravnega odbora podati prijavo, odločitev pa je Upravni odbor sprejel v obliki sklepa.  

 

Nadalje je komisija odločala o tem, ali je naznanjeni storilec disciplinskega prekrška 

lahko sploh odgovoren po veljavnem Disciplinskem pravilniku ŠZS. Nina Rob je člane 

komisije seznanila, da je bil domnevni storilec Igor Tisaj delegat na zadnjemu občnem 

zboru. Prav tako se sam imenuje za predstavnika staršev Šahovske zveze Slovenije. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da je domnevni storilec član ŠZS. Komisija je razpravljala o 

tem, zoper koga je sploh možno uvesti disciplinski postopek oz. kakšne lastnosti mora 

imeti domnevni storilec.  

 

Po razpravi je Komisija glasovala ali naj se proti domnevnemu storilcu uvede 

disciplinski postopek. Jan Gantar je glasoval, naj se postopek uvede, Borut Javornik in 

Matic Škrinjar pa sta glasovala, da se postopek ne uvede, zato Komisija proti 

domnevnemu kršitelju ni začela disciplinskega postopka. 

   

  

V Novi Gorici, 23.9.2020 

 

Matic Škrinjar 

Predsednik senata 

 

 

Jan Gantar   

Predsednik Disciplinske komisije ŠZS  


