
 

Zapisnik seje Disciplinske komisije ŠZS z dne 29.10.2020  

  

Disciplinska Komisija ŠZS (v nadaljevanju: »Komisija«) je v četrtek, dne 29.10.2020, ob 

16:40 uri prek videokonference izvedla sejo, na kateri je ponovno odločala o uvedbi postopka 

zoper Igorja Tisaja, po tem ko je Upravni odbor ŠZS (v nadaljevanju: »UO«) z Odločbo z dne 

23.10.2020 razveljavil Odločbo Komisije z dne 23.9.2020, s katero ta ni uvedla postopka in ji 

zadevo vrnil v novo odločitev.  

  

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 seznanila z Odločbo UO z dne 23.10.2020 in z njenimi razlogi. Seznanila se 

je tudi z Zapisnikom 45. rednega občnega zbora ŠZS z dne 20.6.2020 in se pri Sekretarki 

ŠZS Nini Rob dodatno pozanimala ali v okviru ŠZS obstaja funkcija »predstavnik staršev«.  

 

Komisija je nato skladno z napotkom UO presojala, ali lahko Igor Tisaj za domnevni prekršek 

odgovarja na podlagi 3. alineje drugega odstavka 6. člena Disciplinskega pravilnika ŠZS: kot 

član vodstvenih organov vseh zvez in klubov, ko opravlja delo za te osebe (subjekte).  

 

Matic Škrinjar je izpostavil, da navedeni odstavek izrecno zahteva, da je prekršek storjen »pri 

opravljanju dela za organe zveze oz. za klube«, Tisaj pa izjav ni podal pri opravljanju dela za 

klub oz. organe zveze. Nastopa le kot predstavnik staršev, kar pa je izmišljena funkcija in ne 

more utemeljiti pristojnosti Komisije. Jan Gantar je poudaril, da »opravljanja dela« ne gre 

razumeti tako ozko. Igor Tisaj je bil občnem zboru delegat kluba in torej gre za predstavnika 

kluba, od njih pa se spodobnost zahteva ves čas in ne le tekom sej. Tudi z izmišljenimi nazivi 

(predstavnik staršev) v javnosti ustvarja vtis, da je organ ŠZS in si s tem povečuje 

kredibilnost. Prav tako ne gre prezreti stališča UO (ki se nagiba k temu, da je Tisaj lahko 

odgovoren), saj je UO pristojen za razlago Disciplinskega pravilnika ŠZS. Borut Javornik je 

bil mnenja, da se Komisija na seji ni seznanila z nobenimi novimi informacijami, katere bi 

terjale drugačno odločitev.  

  

Po razpravi je Komisija glasovala ali naj se uvede disciplinski postopek zoper Igorja Tisaja. 

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, 2.11.2020             

              Matic Škrinjar 

Predsednik senata 

 

Jan Gantar   

Predsednik Disciplinske komisije ŠZS  


