
	
	

	

	

	

 
 
 

SODNIŠKI PRAVILNIK 
	

	

	

	

 

 
	

 
JANUAR 2015



 
SODNIŠKI PRAVILNIK Stran 1 

	

1 Kazalo	
1	 Kazalo	..............................................................................................................................................	1	

2	 Splošne	določbe	..............................................................................................................................	2	

2.1	 Namen	.....................................................................................................................................	2	

2.2	 Veljavnost	................................................................................................................................	2	

3	 Sodniška	komisija	............................................................................................................................	2	

3.1	 Sestava	....................................................................................................................................	2	

3.2	 Naloge	.....................................................................................................................................	2	

3.2.1	 Usposabljanja	..................................................................................................................	2	

3.2.1.1	 Sodniški	seminar	za	sodniške	kandidate	.....................................................................	2	

3.2.1.2	 Sodniški	seminar	za	kategorizirane	sodnike	................................................................	2	

3.2.1.3	 Druga	usposabljanja	....................................................................................................	3	

3.2.1.4	 Licenciranje	sodnikov	..................................................................................................	3	

3.2.2	 Vodenje	registra	sodnikov	in	sojenj	................................................................................	3	

3.2.3	 Delegiranje	sodnikov	.......................................................................................................	4	

3.2.3.1	 Splošno	........................................................................................................................	4	

3.2.3.2	 Tekmovanja	zveze	.......................................................................................................	4	

3.2.3.3	 Tekmovanja	v	tujini	.....................................................................................................	5	

3.2.3.4	 Usposabljanja	in	drugi	dogodki	v	tujini	.......................................................................	6	

3.2.3.5	 Dodatna	informativna	razlaga	sodniških	odločitev	.....................................................	7	

3.2.4	 Vključevanje	v	mednarodne	zveze	..................................................................................	7	

3.2.4.1	 Registracija	sodnikov	pri	ECU	......................................................................................	7	

3.2.4.2	 Kandidature	za	sojenje	ICU	svetovnega	prvenstva	.....................................................	7	

3.2.4.3	 Napredovanje	v	kategorizaciji	ICU	...............................................................................	7	

4	 Sodniki	.............................................................................................................................................	7	

4.1	 Kodeks	sodnika	........................................................................................................................	7	

4.2	 Naloge	sodnikov	......................................................................................................................	8	

4.2.1	 Ocenjevalni	sodnik	..........................................................................................................	8	

4.2.2	 Glavni	sodnik	...................................................................................................................	8	

4.2.3	 Tehnični	sodnik	...............................................................................................................	9	

4.2.4	 Nadzorni	sodnik	...............................................................................................................	9	

4.3	 Kategorizacija	sodnika	.............................................................................................................	9	



 
SODNIŠKI PRAVILNIK Stran 2 

	
4.3.1	 Kategorizacijski	nivoji	......................................................................................................	9	

4.3.2	 Napredovanje	in	nazadovanje	.........................................................................................	9	

4.3.3	 Pridobivanje	kategorizacijskih	točk	.................................................................................	9	

4.3.4	 Odvzem	kategorizacijskih	točk	......................................................................................	11	

4.4	 Prošnja	za	razlago	sodniških	odločitev	..................................................................................	12	

	

2 Splošne	določbe	

2.1 Namen	
Namen	 sodniškega	 pravilnika	 je	 določitev	 nalog,	 pristojnosti	 in	 pravic	 sodniške	 komisije,	 ter	
registriranih	sodnikov,	ki	delujejo	v	okviru	Cheerleading	zveze	Slovenije	(v	nadaljevanju	»zveza«).	

2.2 Veljavnost	
Ta	pravilnik	velja	od	1.1.2015	do	preklica	oz.	sprejema	nadomestnega	pravilnika.	

3 Sodniška	komisija	

3.1 Sestava	
Sodniška	komisija	je	sestavljena	iz	najmanj	treh	članov.	Člane	sodniške	komisije	izvolijo	člani	zveze	na	
zboru	članov	zveze	za	obdobje	dveh	let.	Predsednika	sodniške	komisije	izvolijo	člani	sodniške	komisije	
na	redni	ali	dopisni	seji	najkasneje	30	dni	po	volilnem	zboru	članov.	

3.2 Naloge	
Naloge	 sodniške	 komisije	 so	 predvsem	 zagotavljanje	 najvišjega	 možnega	 nivoja	 sojenja	 na	
tekmovanjih	 zveze.	 Ta	 cilj	 sodniška	 komisija	 dosega	 s	 sistemom	 usposabljanj,	 izpopolnjevanj,	
preverjanj	 znanj,	 kategorizacij	 in	 delegiranja	 sodnikov	 ter	 dodatno	 informativno	 razlago	 sodniških	
odločitev.	

Med	naloge	sodniške	komisije	spada	tudi	vključevanje	v	ustrezne	mednarodne	organizacije	in	njihove	
sisteme	usposabljanj,	izpopolnjevanj	in	preverjanj	znanj.	

3.2.1 Usposabljanja	

3.2.1.1 Sodniški	seminar	za	sodniške	kandidate	
Sodniška	komisija	je	dolžna	najmanj	enkrat	letno	organizirati	seminar	za	sodniške	kandidate.	Seminar	
se	 izvaja	 ločeno	 za	 kandidate	 za	 cheerleading	 sodnike	 in	 cheer	 plesne	 sodnike.	 Seminarja	 se	 lahko	
udeležijo	vse	zainteresirane	osebe	pod	enakimi	pogoji.		

3.2.1.2 Sodniški	seminar	za	kategorizirane	sodnike	
Sodniška	 komisija	 je	 dolžna	 najmanj	 enkrat	 letno	 organizirati	 licenčni	 seminar	 za	 kategorizirane	
sodnike.	Usposabljanja	se	lahko	udeležijo	vsi	kategorizirani	sodniki.	
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3.2.1.3 Druga	usposabljanja	
Sodniška	 komisija	 lahko	 za	 opravljanje	 specifičnih	 sodniških	 nalog	 organizira	 tudi	 druga	 dodatna	
usposabljanja	ali	predpiše	udeležbo	na	usposabljanjih	in	pripadajoče	certificiranje.	

3.2.1.4 Licenciranje	sodnikov	
Sodniška	komisija	 je	dolžna	najmanj	enkrat	 letno	organizirati	 sodniški	 izpit,	 s	 katerim	 se	pridobi	 ali	
obnovi	sodniška	licenca.	Licenca	se	pridobiva	in	obnavlja	ločeno	za	cheerleading	in	cheer	ples.	

Sodniška	 komisija	 je	 dolžna	 organizirati	 dodatni	 sodniški	 izpit,	 v	 kolikor	 prejme	 najmanj	 5	 prijav	
kategoriziranih	 sodnikov	 ali	 sodniških	 kandidatov.	 Izpit	 se	 opravlja	 ločeno	 za	 cheerleading	 in	 cheer	
ples.	Izpit	je	sestavljen	iz	pisnega	izpita	in/ali	sojenja	skupin	po	video	posnetku.	

Za	pristop	k	izpitu	morajo	sodniški	kandidati	izpolnjevati	sledeče	pogoje:	

- Polnoletnost	na	dan	opravljanja	izpita.	
- Tekmovalne	 izkušnje	 v	 cheerleading	 ali	 cheer	 plesnih	 kategorijah	 članskega	 starostnega	

razreda.	
- Udeležba	na	najmanj	enem	seminarju	za	sodniške	kandidate.	

Osebe,	ki	ne	izpolnjujejo	vseh	pogojev	za	pristop	k	izpitu	lahko	na	sodniško	komisijo	podajo	prošnjo	
za	pristop	k	izpitu.		

Sodniške	 kandidate,	 ki	 uspešno	 opravijo	 izpit	 se	 vpiše	 v	 evidenco	 sodnikov	 in	 se	 jim	 dodeli	
kategorizacijske	točke	skladno	s	členom	4.3	tega	pravilnika.	

K	izpitu	lahko	pristopijo	vsi	kategorizirani	sodniki.		

Sodniki	kategorizirani	v	mednarodni	nivo	imajo	izpit	priznan,	če	so	se	v	preteklem	letu	udeležili	vsaj	
enega	sodniškega	seminarja	v	okviru	ali	 zveze	ali	 ICU	ali	 če	so	v	preteklem	 letu	sodili	 ICU	svetovno	
prvenstvo.	 Izpit	 se	 prizna	 ločeno	 za	 cheerleading	 in	 cheer	 ples	 glede	 na	 kategorizacijo	 sodnika	 in	
obsega	sodniških	seminarjev	oz.	sodniških	nalog	na	tekmovanjih.	

Pridobitev	 ali	 obnovitev	 sodniške	 licence	 je	 predpogoj	 za	 koriščenje	 vseh	 pravic	 kategoriziranih	
sodnikov	skladu	s	tem	pravilnikom.	

Udeležba	na	drugih	ali	dodatnih	usposabljanj,	razen	tistih	izrecno	navedenih	v	tem	členu,	tudi	če	so	
zahtevana	s	strani	sodniške	komisije,	ne	štejejo	za	obnovitev	sodniške	licence.	

3.2.2 Vodenje	registra	sodnikov	in	sojenj	
Sodniška	 komisija	 je	 dolžna	 voditi	 register	 sodnikov,	 ter	 evidenco	 tekmovanj	 na	 katerih	 so	 sodniki	
sodili.	Register	sodnikov	tako	vsebuje	sledeče	podatke	za	vsakega	sodnika:	

- Ime	in	priimek	
- Kontaktna	telefonska	številka	in	elektronski	naslov	
- Naslov	stalnega	prebivališča	
- EMŠO	
- Državljanstvo	
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- Seznam	 tekmovanj	 na	 katerih	 je	 sodnik	 sodil,	 število	 in	 tip	 sojenih	 nastopov	 na	 teh	

tekmovanjih	
- Kategorizacija	sodnika	(glej	4.3)	

V	registru	sodniška	komisija	vodi	vse	osebe,	ki:	

- so	opravile	sodniški	izpit	
- jih	je	sodniška	komisija	kadarkoli	delegirala	za	sodnike	na	tekmovanjih	zveze	ali	drugod	

Register	 sodnikov	 se	 vodi	 skladno	 z	 določili	 ZVOP-1	 (Ur.l.RS	 št.	 94/2007)	 in	 ostalo	 veljavno	
zakonodajo.	

3.2.3 Delegiranje	sodnikov	

3.2.3.1 Splošno	
Pred	izborom	delegacije	sodniška	komisija	izvede	interni	razpis,	ki	ga	objavi	ali	na	internem	spletnem	
portalu	sodnikov	zveze	ali	pošlje	v	elektronski	ali	pisni	obliki	na	naslove	vseh	sodnikov	s	kategorizacijo	
zahtevano	 v	 razpisu.	Na	podlagi	 prejetih	 prijav	 sodniška	 komisija	 skladno	 s	 tem	pravilnikom	 izbere	
delegacijo,	ki	jo	potrdi	s	sklepom	izglasovanim	z	dvotretjinsko	večino	glasov	članov	sodniške	komisije.	
Sodniška	komisija	vse	sodelujoče	na	razpisu	obvesti	o	izbrani	delegaciji	najkasneje	14	dni	po	poteku	
roka	za	prijavo	na	razpis	oz.	kajkasneje	7	dni	pred	dnevom	tekmovanja,	kar	pride	prej.	

Sodniška	komisija	pri	izboru	delegacije	ne	upošteva	prijave	oseb,	ki:	

- niso	zavedene	v	registru	zveze	
- ne	izpolnjujejo	pogojev	razpisa	
- nimajo	sodniške	licence	za	tekočo	tekmovalno	sezono	
- so	v	zadnjih	12	mesecih	sodili	ali	drugače	sodelovali	pri	organizaciji	ali	poteku	enega	ali	več	

tekmovanj,	usposabljanj	ali	drugih	javnosti	in	medijem	odprtih	dogodkov	organizacij,	katerih	
delovanje	nasprotuje	delovanju	zveze,	ECU,	ICU	in/ali	njihovih	članic.	

Sodniška	komisija	osebe	iz	prejšnjega	odstavka	upošteva	le	po	navodilu	izvršnega	odbora	zveze,	ECU	
ali	ICU.	

Za	potrebe	 izbora	delegacije	se	smatra,	da	so	sodniki	z	enako	kategorizacijo	enakovredni	kandidati,	
neodvisno	od	pripadajočega	števila	kategorizacijskih	točk.	Pri	izboru	sodniška	komisija	upošteva	želje	
prijavljenih	sodnikov,	v	kolikor	je	to	mogoče.		

3.2.3.2 Tekmovanja	zveze	
V	internem	razpisu	za	sodnike	sodniška	komisija	predpiše	minimalni	zahtevan	kategorizacijski	nivo,	ki	
ga	 morajo	 sodniki	 imeti	 za	 upoštevanje	 v	 postopku	 delegiranja.	 V	 kolikor	 nivo	 ni	 določen	 velja	
začetniški	nivo	kod	najnižji.	

Izmed	prejetih	prijav	na	razpis	sodniška	komisija	določi	sodniške	sestave.	V	kolikor	je	za	tekmovanje	s	
strani	organizatorja	zaželena	skupna	sestava	za	cheerleading	in	cheer	ples,	imajo	prednost	sodniki,	ki	
so	kategorizirani	tako	za	cheerleading	kot	cheer	ples.	V	primeru	večjega	števila	prijav	od	razpisanih	
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mest	 sodniška	 komisija	 delegira	 sodnike	 tako,	 da	 največ	 2/5	 sestave	 sestavljajo	 sodniki	 najnižjega	
razpisanega	kategorizacijskega	nivoja,	preostanek	pa	sodniki	višjih	kategorizacijskih	nivojev.	Sodniška	
komisija	 med	 kandidati	 enakega	 kategorizacijskega	 nivoja	 izbira	 tako,	 da	 imajo	 vsi	 sodniki	 enake	
možnosti	za	pridobitev	kategorizacijskih	točk.	

V	kolikor	se	na	razpis	ne	prijavi	zadostno	število	sodnikov	najnižjega	razpisanega	nivoja,	se	 lahko	ta	
mesta	zapolni	s	sodniki	drugih	nivojev.	

Tuji	sodniki	
Za	 tuje	 sodnike	 se	 smatrajo	 vsi	 sodniki,	 ki	 niso	 državljani	 Republike	 Slovenija	 ali	 niso	 rezidenti	
Republike	Slovenije.	

Tuje	sodnike	sodniška	komisija	povabi	na	sojenje	v	kolikor	za	potrebe	sojenja	ni	prejela	zadostnega	
števila	prijav,	v	kolikor	organizator	 izrazi	 željo	po	 tujih	 sodnikih	v	 sodniški	delegaciji	ali	po	navodilu	
izvršnega	odbora	zveze.	

Tuje	 sodnike	 sodniška	 komisija	 izbere	 na	 podlagi	 prejetih	 življenjepisov	 in	 renomeja.	 Sodniška	
komisija	 na	 sojenje	 povabi	 le	 tuje	 sodnike	 za	 katere	 meni,	 da	 so	 enakovredni	 sodnikom	 s	
kategorizacijo	Mednarodni	sodnik	1	ali	višje.	

Sojenje	v	senci	
Katerikoli	sodnik	lahko	najmanj	7	dni	pred	tekmovajem	zaprosi	sodniško	komisijo	za	sojenje	v	senci.	
Sodnik,	ki	sodi	v	senci	mora	upoštevati	vsa	veljavna	določila	in	zahteve	za	sodnike	na	tekmovanjih	v	
Sloveniji.	Sodniku,	ki	sodi	v	senci	sodniška	komisija	določi	mentorja,	v	dogovoru	z	možnimi	mentorji.	
Mentor	 je	 lahko	 ali	 glavni	 sodnik	 na	 tekmovanju	 ali	 sodnik	 na	 tekmovanju	 z	 najmanj	 državno	
kategorizacijo	v	disciplini	katero	sodnik	sodi	vzporedno.	

Minimalne	zahteve	za	sodniške	sestave	
Za	državno	prvenstvo	 je	minimalna	 sestava	5	ocenjevalnih	 sodnikov,	1	 tehnični	 sodnik,	2	nadzorna	
sodnika	 za	 vsako	 tekmovalno	 površino,	 ter	 dodatni	 tehnični	 sodnik	 za	 cheerleading	 za	 ogrevalni	
prostor.	 Za	 ostala	 tekmovanja	 je	 minimalna	 sestava	 3	 ocenjevalni	 sodniki,	 1	 tehnični	 sodnik	 in	 1	
nadzorni	sodnik	za	vsako	tekmovalno	površino.	Po	1	nadzorni	sodnik	na	tekmovalno	površino	mora	
biti	usposobljen	za	obdelavo	rezultatov.	Vsaka	sodniška	sestava	mora	imeti	svojega	glavnega	sodnika,	
ki	deluje	kot	en	od	ocenjevalnih	sodnikov	v	sestavi.	

V	 primeru	 zadostnega	 števila	 sodnikov	 in	 pripravljenost	 organizatorja	 se	 zapolnijo	 pozicije	 po	
sledečem	vrstnem	redu:	

- Tehnični	sodnik	v	ogrevalnem	prostoru	
- Dodatni	tehnični	sodnik	na	tekmovališču	
- Dodatni	ocenjevalni	sodniki	

Sodniška	komisija	se	lahko	v	dogovoru	z	organizatorjem	dogovori	tudi	za	drugačen	prednostni	red.	

3.2.3.3 Tekmovanja	v	tujini	
O	odzivu	na	povabila	posameznemu	sodniku	na	tekmovanje	v	tujini	se	odloča	sodnik	sam.	
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Morebitne	potrebe	organizatorja	po	dodatnih	sodnikih	mora	povabljeni	 sodnik	posredovati	na	ECU	
ali	ICU,	odvisno	ali	gre	za	tekmovanje	v	Evropi	ali	drugod	po	svetu.	

O	odzivu	na	povabila	naslovljena	na	zvezo	ali	sodniško	komisijo	se	odloča	sodniška	komisija,	v	kolikor	
je	 izrecno	 izražena	 želja	 po	 sodnikih	 iz	 Slovenije,	 v	 nasprotnem	 primeru	 sodnika	 komisija	 povabilo	
preda	v	obravnavo	ECU	ali	ICU.	Pri	izboru	sodnikov	sodniška	komisija	upošteva	želje	organizatorja.	

Sodniška	 komisija	 sodniška	 mesta	 razpiše	 po	 enakem	 postopku	 kot	 za	 delegiranje	 sodnikov	 na	
tekmovanja	zveze.	 Izmed	prejetih	prijav	sodniška	komisija	 izbere	 in	delegira	sodnike	z	mednarodno	
kategorizacijo,	če	je	za	to	prejela	dovolj	ustreznih	prijav.	Med	sodniki	kategoriziranimi	v	mednarodni	
nivo	sodniška	komisija	izbira	tako,	da	imajo	vsi	sodniki	enake	možnosti	za	pridobitev	kategorizacijskih	
točk.	

Na	preostanek	razpisanih	mest	 lahko	sodniška	komisija	delegira	sodnike	kategorizirane	v	državni	ali	
začetniški	nivo	prednostno	glede	na	že	dosežene	kategorizacijske	točke.	

Na	 pomembnejša	 tekmovanja	 (npr.	 kontinentalna	 prvenstva)	 sodniška	 komisija	 delegira	 le	 sodnike	
kategorizirane	v	mednarodni	nivo	2	ali	3	in	ICU	sodniško	licenco	nivoja	3	ali	višjo.		

Za	vsako	delegacijo	na	tekmovanja	v	tujino	sodniška	komisija	izmed	delegiranih	sodnikov	izbere	vodjo	
delegacije,	ki	je	zadolžen	za	vodenje	delegacije	in	poročanje	po	povratku.	

Tuji	sodniki	
Za	 tuje	 sodnike	 se	 smatrajo	 vsi	 sodniki,	 ki	 niso	 državljani	 Republike	 Slovenija	 ali	 niso	 rezidenti	
Republike	Slovenije.	

Tujih	 sodnikov	 sodniška	 komisija	 ne	 delegira	 na	 tekmovanja	 v	 tujini,	 ter	 jih	 ne	 zastopa	 napram	
mednarodnim	organizacijam.		

Sojenje	v	senci	
Za	sojenje	v	senci	na	tekmovanjih	v	tujini	veljajo	pogoji,	ki	 jih	določi	organizator	tekmovanja.	Če	 jih	
organizator	ne	določi,	veljajo	enaki	pogoji	kot	za	tekmovanja	v	Sloveniji.	

3.2.3.4 Usposabljanja	in	drugi	dogodki	v	tujini	
V	 primeru	 omejenega	 števila	 mest	 na	 usposabljanjih	 doma	 ali	 v	 tujini	 sodniška	 komisija	 delegira	
sodnike,	 ki	 so	 za	 usposabljanje	 najprimernejši	 glede	 na	 kategorizacijo.	 V	 primeru	 večjega	 števila	
enakovrednih	kandidatov	imajo	prednost	sodniki	z	višjim	številom	kategorizacijskih	točk,	ki	tega	tipa	
usposabljanja	 še	 niso	 opravljali.	 Sodniška	 komisija	 lahko	 pri	 delegiranju	 sodnikov	 na	 usposabljanja	
upošteva	tudi	druge	vire	strokovnega	znanja	in	vrhunske	dosežke.	

Sodnik	ima	pravico	delegacijo	na	usposabljanje	zavrniti.	V	tem	primeru	sodniška	komisija	na	to	mesto	
delegira	drugega	sodnika.	
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3.2.4 Dodatna	informativna	razlaga	sodniških	odločitev	
Sodniška	komisija	določi	člana	sodniške	komisije	ali	glavnega	sodnika,	ki	 je	sodil	 tekmovanje,	da	po	
prejemu	 prošnje	 s	 strani	 pooblaščene	 osebe1	 za	 informativo	 razlago	 dodatno	 razloži	 sodniške	
odločitve,	vendar	samo	za	dotično	skupino.	Odgovor	mora	biti	posredovan	v	roku	31	dni	od	prejetja	
prošnje.	Odgovor	mora	biti	posredovan	tako	osebi,	ki	je	podala	prošnjo,	kot	tudi	sodniški	komisiji.	

3.2.5 Vključevanje	v	mednarodne	zveze	
Sodniška	komisija	se	vključuje	v	sodniške	organizacije	vseh	mednarodnih	zvez	katerih	član	 je	zveza.	
Osebe,	 ki	 jih	 sodniška	 komisija	 prijavi	 v	 sisteme	 mednarodnih	 zvez	 določi	 sodniška	 komisija	 po	
lastnem	preudarku	ali	s	posvetom	z	izvršnim	odborom	zveze.	

3.2.5.1 Registracija	sodnikov	pri	ECU	
Pri	ECU	se	lahko	registrira	vsak	CZS	sodnik	z	veljavno	sodniško	licenco.	

3.2.5.2 Kandidature	za	sojenje	ICU	svetovnega	prvenstva	
Kandidature	za	sojenje	 ICU	svetovnega	prvenstva	 lahko	oddajo	sodniki	kategorizirani	v	mednarodni	
nivo	3.	

3.2.5.3 Napredovanje	v	kategorizaciji	ICU	
Zveza	na	ICU	naslovi	predlog	za	napredovanje	sodnikov	enkrat	letno	v	mesecu	februarju.	

Za	napredovanje	iz	ICU	Level	2	v	ICU	Level	3	se	predlaga	sodnike,	kategorizirane	v	mednarodni	nivo	2,	
ki	izpolnjujejo	ICU	pogoje	za	doseganje	ICU	Level	3.	

Za	napredovanje	iz	ICU	Level	3	v	ICU	Level	4	se	predlaga	sodnike,	kategorizirane	v	mednarodni	nivo	3,	
ki	izpolnjujejo	ICU	pogoje	za	doseganje	ICU	Level	3.	

4 Sodniki	

4.1 Kodeks	sodnika	
Sodniki	 CZS	 imajo	 enake	 pravice	 in	 dolžnosti	 kakor	 ostali	 sodelavci	 CZS,	 da	 sodelujejo	 v	 delu,	 so	
voljeni	v	organe	CZS,	predvsem	pa,	da	sodijo	cheerleading	in	cheer	plesna	tekmovanja.		

Sodnik	 pri	 opravljanju	 svojih	 dolžnosti	 pazi	 na	 videz	 in	 obnašanje.	 Smatra	 se,	 da	 sodnik	 dolžnost	
nastopi	z	odhodom	na	dogodek	na	katerem	bo	deloval	kot	sodnik	in	se	zaključi	s	povratkom	domov.	
Sodnik	mora	 biti	 pri	 opravljanju	 dolžnosti	 urejen.	 Na	 tekmovanjih	 je	 oblečen	 v	 črne	 hlače	 ali	 krilo	
(samo	 sodnice)	 in	 belo	 srajco	 ali	 bluzo	 oz.	 oblačila,	 ki	 jih	 predpiše	 organizator	 tekmovanja.	 Med	
opravljanjem	dolžnosti	 se	sodnik	ne	druži	 s	 tekmovalci,	 trenerji	ali	publiko	oz.	 se	udeležuje	 le	 tistih	
družbenih	 aktivnosti,	 ki	 jih	 pripravi	 organizator	 dogodka	 oz.	 v	 dogovoru	 z	 glavnim	 sodnikoma	 ali	
vodjo	sodniške	delegacije.	Tekom	teh	družbenih	aktivnosti	se	sodnik	vede	dostojno	in	se	ne	predaja	
kakršnimkoli	 ekscesom.	 Sodnik	 svoje	 dolžnosti	 opravlja	 nevtralno,	 objektivno	 in	 nepristransko,	 ter	
skrbi	da	tekmovalci,	trenerji	ali	publika	ne	morejo	imeti	drugačnih	predstav	o	njegovem	delovanju.	

																																																													
1	Pooblaščena	oseba	je	lahko	le	trener	trener	nastopajoče	skupine	ali	predsednik/zastopnik	pravne	osebe	pod	
okriljem	katere	nastopajoči	tekmujejo.	
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Na	 vse	 dogodke,	 na	 katere	 je	 sodnik	 delegiran,	 sodnik	 pride	 predčasno,	 da	 se	 lahko	 na	 dogodek	
ustrezno	 pripravi,	 preveri	 seznam	 nastopajočih	 skupin	 katere	 sodi	 in	 se	 po	 potrebi	 z	 glavnim	
sodnikom	dogovori	o	rešitvi	morebitnega	konflikta	interesov.	Sodnik	je	dolžan	poznati	vsa	pravila	in	
zahteve	povezane	z	dogodkom,	kar	med	drugim	vključuje	tekmovalni	pravilnik,	ki	velja	na	dogodku,	
morebitne	 sodniške	 smernice,	navodila	ali	 pravilnike,	disciplinske	pravilnike	 in	druge	veljavne	akte.	
Med	 sojenjem	 se	 sodnik	 izogiba	 pogovarjanju	 z	 drugimi	 sodniki	 ter	 izkazovanju	 pozitivnih	 ali	
negativnih	 čustev.	 Sodnik	 vedno	 pazi,	 da	 pri	 svojem	 delovanju	 nima	 konflikta	 interesov	 ali	 drugih	
vplivov,	ki	bi	ga	 lahko	naredili	pristranskega.	Sodnik	sodi	po	svojih	najboljših	močeh,	znanju	 in	vesti	
ter	si	pomembnejše	odločitve	pribeleži	in	zapiske	hrani	za	primer	potrebe	po	kasnejši	obrazložitvi	teh	
odločitev.	 Sodnik	 skrbi	 za	 red	 na	 svoji	 sodniški	 mizi.	 Morebitne	 liste	 z	 zapiski,	 pregledne	 tabele,	
nepravilno	izpolnjene	sodniške	pole	in	podobne	listine	sodnik	odstrani	s	sodniške	mize	in	jih	ali	shrani	
ali	varno	uniči.	

Sodnik	posreduje	 informacije	o	 svojem	sojenju	ali	mnenje	o	 sojenju	drugih	 sodnikov	 le	na	 zahtevo	
glavnega	sodnika	ali	sodniške	komisije.	V	vseh	drugih	primerih	te	 informacije	zadrži	za	sebe.	Sodnik	
nikoli	ne	podaja	neuradnih	mnenj	na	ocene,	razvrstitve	ali	postopke	sojenja	tretjim	osebam.	To	velja	
tudi	v	primeru,	ko	tekmovanja/nastopa/dogodka	niso	sodili.	

Vsak	sodnik	je	dolžan	kršitve	tega	pravilnika	prijaviti	sodniški	komisiji.	

4.2 Naloge	sodnikov	
Sodniki	lahko	na	tekmovanju	opravljajo	različne	naloge,	predvsem:	

• Ocenjevalni	sodnik	
• Glavni	sodnik	
• Tehnični	sodnik	
• Nadzorni	sodnik	(in	računska	komisija)	

4.2.1 Ocenjevalni	sodnik	
Naloga	ocenjevalnega	sodnika	je	nepristransko,	strokovno	in	objektivno	ovrednoti	nastope,	skladno	s	
smernicami,	katere	prejmejo	na	usposabljanjih,	ter	skladno	z	ocenjevalnim	obrazcem.	

4.2.2 Glavni	sodnik	
Glavni	 sodnik	 je	zadolžen,	da	sledi	poteku	tekmovanja	 in	poskrbi,	da	 tekmovanje	poteka	v	skladu	z	
ustreznimi	 pravili.	 Glavni	 sodnik	 je	 tudi	 edina	 pristojna	 oseba,	 kateri	 se	 sporoči	 morebitne	
nepravilnosti	 ali	 pripombe	 glede	 poteka	 tekmovanja.	 Vse	 pripombe,	 ki	 se	 nanašajo	 na	 določeno	
tekmovanje	in	niso	posredovane	glavnemu	sodniku,	so	brezpredmetne.		

Za	 zamenjavo	 že	 delegiranega	 sodnika	 je	 pristojna	 sodniška	 komisija,	 glavni	 sodnik	 pa	 lahko	 na	
tekmovanju	odobri	zamenjavo	sodnika,	ki	ni	prišel	na	tekmovanje.	V	takem	primeru	je	glavni	sodnik	
dolžan	za	odsotnega	sodnika	sprožiti	disciplinski	postopek.		

Druge	naloge	glavnega	sodnika:		

- nadzira	pogoje	tekmovanja	(primernost	tekmovališča,	prostor	za	ogrevanje,	prisotnost	osebe	
zadolžene	za	prvo	pomoč,...),		
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po	koncu	tekmovanja	izpolni	poročilo	o	tekmovanju	in	ga	v	roku	3	dni	posreduje	sodniški	komisiji.	

4.2.3 Tehnični	sodnik	
Naloga	 tehničnega	 sodnika	 je	 ugotavljanje	 skladnosti	 nastopa	 z	 veljavnimi	 tekmovalnimi	 pravili.	
Tehnični	 sodnik	 je	 lahko	 v	 informativni	 ali	 sankcijski	 vlogi.	 Tehnični	 sodnik	 o	 svojem	 delu	 poroča	
glavnemu	sodniku.	

4.2.4 Nadzorni	sodnik	
Nadzorni	 sodnik	 lahko	 opravlja	 naloge	 ali	 nadzora	 ustreznosti	 sojenja	 predvsem	 ocenjevalnih	
sodnikov	ali	obračuna	rezultatov.	Nadzorni	sodnik	o	svojem	delu	poroča	glavnemu	sodniku.	

4.3 Kategorizacija	sodnika	

4.3.1 Kategorizacijski	nivoji	
Sodniki	CZS	so	kategorizirani	po	točkovnem	sistemu	v	sledeče	kategorije:	

	
Oznaka	 Točk	 Najmanj	

Mednarodni	nivo	3	–	Svetovni	nivo	 M3	 400	 ICU	Level	3	
Mednarodni	nivo	2	–	Kontinentalni	nivo	 M2	 250	 ICU	Level	2	
Mednarodni	nivo	1	–	Regijski	nivo	 M1	 150	 	
Državni	nivo	 D	 100	 	
Začetniški	nivo	 Z	 50	 	
Pripravniški	nivo	 P	 0	 	

4.3.2 Napredovanje	in	nazadovanje	
Sodnik	 lahko	 v	 enem	 letu	 napreduje	 največ	 za	 dva	 kategorizacijska	 nivoja,	 ne	 glede	 na	 število	
doseženih	točk.	Sodnik	lahko	v	mednarodni	nivo	2	napreduje	le,	če	ima	doseženo	kategorizacijo	ICU	
Level	2	in	v	mednarodni	nivo	3,	če	ima	doseženo	kategorizacijo	ICU	Level	3.	

Sodnik,	 ki	 v	 preteklem	 letu	 ni	 zbral	 dovolj	 točk	 za	 ohranitev	 nivoja	 kategorizacije,	 nazaduje	 za	 1	
kategorizacijski	 nivo,	 ne	 glede	 na	 število	 doseženih	 točk.	 Sodnik,	 ki	 v	 preteklem	 letu	 ni	 zbral	 točk,	
nazaduje	za	2	kategorizacijska	nivoja.	

Sodniška	 komisija	 določa	 kategorizacijo	 sodnikom	 najmanj	 enkrat	 letno.	 Za	 leto	 2015	 veljajo	
kategorizacije	dosežene	po	prejšnjem	sistemu	kategorizacije.	

4.3.3 Pridobivanje	kategorizacijskih	točk	
Sodnik	 pridobiva	 točke	 s	 sojenjem	 na	 tekmovanjih	 doma	 ali	 na	 tujem.	 Točke	 predstavljajo	 število	
odsojenih	 skupin	pomnoženo	s	 faktorji	 in	oceno	glavnega	sodnika	ali	mentorja.	V	 število	odsojenih	
skupin	 se	 ne	 všteva	 odsojenih	 nastopov	 v	 kategorijah	 namenjenim	 posameznikom,	 parom	 ali	
skupinam	manjšim	od	 6	 tekmovalcev.	 V	 število	 odsojenih	 skupin	 se	 prav	 tako	ne	 všteva	 odsojenih	
nastopov	v	panogah	ali	kategorijah,	ki	niso	v	rednem	programu	tekmovanj	CZS,	ECU,	IASF	ali	ICU2.	

	

																																																													
2	 Primer:	 nastopi	 v	 kategoriji	 članskih	 skupin	 3.	 težavnostnega	 nivoja	 (Senior	 Level	 3)	 se	 upošteva,	 saj	 je	
vključeno	v	program	tekmovanj	IASF,	čeprav	te	kategorije	ni	v	programu	tekmovanj	CZS.	
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Faktor	 Opomba	

ICU	Svetovno	prvenstvo	 2,0	 	
Kontinentalno	prvenstvo	 1,5	 	
Državno	prvenstvo	v	Sloveniji	ali	tujini	 1,2	 	
Mednarodna	tekmovanja	 1,1	 Tekmovanja	s	skupinami	iz	več	kot	4	

držav	
Druga	tekmovanja	 1	 	
Glavni	sodnik	 1,3	 	
Mentorstvo	 0,4	 Šteje	se	število	skupin,	ki	so	jih	odsodili	

vajenci	
Vzporedno	sojenje	z	mentorjem	 0-1	 Faktor	določi	mentor	glede	na	kakovost	

soojenja	

Glavni	sodnik	lahko	oceni	sodnika,	kateremu	je	bil	glavni	sodnik,	glede	na	ustreznost	sojenja.	Ocena	
je	 lahko	med	0,5	 in	1,1,	kar	predstavlja	dodatni	 faktor	za	 izračun	 točk.	Če	glavni	 sodnik	sodnika	ne	
oceni,	ali	če	glavni	sodnik	ni	sodnik	kategorizirani	pri	CZS,	se	za	oceno	sodnika	upošteva	faktor	1.	

V	 kategorizacijske	 točke	 se	 upošteva	 le	 delo	 ocenjevalnega	 sodnika	 in	 tehničnega	 sodnika3.	 Delo	
nadzornega	sodnika4	se	zavede	v	evidenco,	vendar	te	točke	ne	štejejo	h	kategorizaciji.	

Za	tekmovanja	na	tujem	se	upoštevajo	le	tekmovanja	organizacij,	ki	ne	delujejo	v	nasprotju	z	interesi	
zveze,	 ICU,	 ECU	 ali	 njihovih	 članic.	 O	 priznanju	 tekmovanja	 odloča	 sodniška	 komisija	 po	 posvetu	 z	
izvršnim	odborom	zveze.	

Sodniška	 komisija	 sledi	 pridobivanju	 točk	 na	 tekmovanjih	 zveze.	 Za	 pridobitev	 točk	 za	 sojenje	 na	
tekmovanjih	 na	 tujem	 ali	 na	 tekmovanjih	 mednarodnih	 organizacij	 mora	 vodja	 delegacije	 za	 vse	
sodnike	 ali	 sodnik	 sam	 najkasneje	 30	 dni	 po	 tekmovanju	 sodniški	 komisiji	 posredovati	 sledeče	
podatke:	

- Naziv	tekmovanja	
- Naziv	organizatorja	in	kontaktne	podatke	kontaktne	osebe	organizatorja	tekmovanja	
- Potrdilo	o	udeležbi	na	tekmovanju	v	obliki	tiskanega	programa	tekmovanja,	kopije	podpisane	

diplome,	certifikata	ali	drugega	zapisa	potrjenega	s	strani	organizatorja.	
- Število	 odsojenih	 nastopov	 velikih	 kategorij	 in	 navedbo	 naloge	 (ocenjevalni,	 tehnični,	

nadzorni	sodnik)	
- Kopijo	urnika	tekmovanja	

V	kolikor	vodja	delegacije	informacij	ne	posreduje,	lahko	informacije	posreduje	sodnik	sam.	

Sodnike	v	senci	mentor	oceni	z	oceno	med	0	in	1,	katera	hkrati	predstavlja	faktor	na	število	odsojenih	
skupin	 za	 sodnike	 v	 senci.	 Faktorjev	 nivoja	 tekmovanja	 (svetovno	 prvenstvo/kontinentalno	
prvenstvo)	 se	 pri	 izračunu	 točk	 sodnikov	 v	 senici	 ne	 upoštev.	Oceno	 sodnika	 v	 senci	mora	mentor	

																																																													
3	Velja	tako	za	delo	pri	sodniški	mizi	kot	v	ogrevalnem	prostoru	
4	Delo	računske	komisije	šteje	kot	delo	nadzornega	sodnika	
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posredovati	 na	 sodniško	 komisijo	 najkasneje	 21.	 dan	 po	 zaključku	 tekmovanja.	Mentor	 svoje	 delo	
opravlja	prostovoljno	in	samostojno.	

Sodnik	 mentor	 za	 svoje	 delo	 prejme	 0,4	 točke	 za	 vsako	 skupino,	 ki	 so	 jo	 odsodili	 sodniki	 v	 senci	
katerim	je	bil	mentor,	vendar	največ	do	števila	točk,	ki	jih	je	na	tem	tekmovanju	prejel	sam5.	

4.3.4 Odvzem	kategorizacijskih	točk	
Sodniška	komisija	lahko	pred	vsakim	tekmovanjem	zveze	naključno	izbere	vsaj	enega	od	delegiranih	
sodnikov.	Po	tekmovanju	sodniška	komisija	v	roku	30	dni	oceni	sojenje	izbranega	sodnika.	V	primeru	
večjih	 neskladnosti	 ocen	 z	 določili	 sodniškega	 pravilnika,	 mnenjem	 glavnega	 sodnika	 in	 ocenami	
ostalih	sodnikov	lahko	sodniška	komisija	sodniku	določi	korekcijski	faktor	v	obsegu	faktorja,	ki	 je	na	
voljo	glavnemu	sodniku,	katerega	tudi	nadomešča.	

V	kolikor	sodniška	komisija	obravnava	prošnjo	o	dodatni	razlagi	sodniških	odločitev	in	pri	tem	ugotovi	
večje	kršitve	oz	neskladja6,	lahko	sodniška	komisija	temu	sodniku	določi	dodaten	korekcijski	faktor	v	
obsegu	0,5-1.	

Sankcije	izrečene	na	podlagi	prvega	in	drugega	odstavka	se	seštevajo.	

Sankcije	izrečene	na	podlagi	prvega	in	drugega	odstavka	se	ne	smatrajo	kot	disciplinski	ukrep,	temveč	
zagotavljanju	kategorizacije	skladne	z	znanjem	in	zmožnostmi	sodnika.	

																																																													
5	 Primer:	 če	 mentor	 na	 tekmovanju	 pridobi	 35	 točk,	 z	 upoštevanjem	 vseh	 faktorjev,	 lahko	 z	 mentorstvom	
pridobi	največ	35	dodatnih	točk,	ne	glede	na	število	sodnikov	v	senci,	katerim	je	mentor.	
6	tudi	malomarnost	oz.	večja	nesposobnost	
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4.4 Prošnja	za	razlago	sodniških	odločitev	

Kontaktni	podatki	poizvedovalca:	
Ime	in	priimek	 	
Kontaktni	telefon	 	
Kontaktni	email	 	

Vsebina	poizvedbe:	

Ime	tekmovanja	 	

Ime	nastopajočega	 	
Vsebina	poizvedbe	

	

	


