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Na osnovi 7., 14., 31., 32. in 36. člena Statuta Zveze za športni ribolov na morju Slovenije in 112., 113.
ter 114. člena Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju, Sodniški zbor pri Zvezi za športni ribolov
na morju Slovenije z dne 06.04.2013 sprejme naslednji pravilnik.

PRAVILNIK O DELU SODNIŠKE KOMISIJE
ZVEZE ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE

OSNOVNA DOLOČILA
1. člen
Sodniška komisija ( v nadaljevanju Komisija ), Zveze za športni ribolov na morju Slovenije (v nadaljevanju
Zveza), je delovno telo Sodniškega zbora, ki je stalni in strokovni organ Zveze.
2. člen
Sodniški zbor ( v nadaljevanju Zbor ), pri Zvezi za športni ribolov na morju Slovenije, je prostovoljno
združenje, ki združuje sodnike, ki imajo opravljen sodniški izpit za sojenja na tekmovanjih v športnem
ribolovu na morju.
3. člen
Komisija je za svoje delo odgovorna Zboru.
4. člen
Ta pravilnik ureja organiziranost, pristojnosti, delo in naloge Komisije.

ORGANIZIRANOST KOMISIJE
5. člen
Komisija ima predsednika in štiri člane. Mandat članov Komisije je štiri leta.
Do volitev (2010) velja mandat po starem pravilniku.
6. člen
Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Sklepi Komisije so veljavni, če je za
sklep več kot polovica navzočih članov.
7. člen
Predsednik Komisije je istočasno tudi predsednik Sodniškega zbora.
Predsednika Komisije in Zbora voli Zbor na predlog članov. Predlagatelji si morajo pred tem pridobiti
kandidatovo pisno soglasje.
8. člen
Člane Komisije voli Zbor na predlog članov. Predlagatelji si morajo pred tem pridobiti kandidatovo pisno
soglasje.
9. člen
Vsi člani Zbora in Komisije morajo imeti opravljen sodniški izpit za sojenje na tekmovanjih v športnem
ribolovu.

DELA IN NALOGE KOMISIJE
10. člen
Komisija ima naslednja dela in naloge:
- izdela pravilnik o svojem delu
- sestavlja programe vsebin za opravljanje sodniških izpitov
- razpisuje termine sodniških izpitov
- imenuje izpitno komisijo
- organizira in izvaja sodniške izpite v skladu z zakonodajo in pravili Zveze
- izdaja sodniške izkaznice in podeljuje diplome o opravljenih izpitih
- vodi register sodnikov in njihova sojenja na tekmovanjih
- imenuje glavnega sodnika za državna prvenstva (na zahtevo organizatorja)

- imenuje pomožne sodnike za državna prvenstva (na zahtevo prireditelja)
- imenuje glavnega in pomožne sodnike za vsa tekmovanja, ki jih organizira Zveza
- organizira strokovno usposabljanje sodnikov s seminarji in posveti vsaj enkrat na dve leti
- določa kandidate za mednarodne sodnike
- organizira postopek za izdajo licence za predavatelje in sodnike
- na podlagi poročil ocenjuje delo sodnikov in predlaga kršitelje za disciplinski postopek
- sklicuje letno Zbor sodnikov in sestavlja dnevni red in delovno predsedstvo
- v posebnih primerih (bolezen, odstop ...) zamenja člana komisije in kooptira novega člana (po predlogu
matičnega društva), ki prevzame vse pravice in dolžnosti kot jih imajo ostali člani in ga potrdi zbor na
prvem srečanju
Stroške izpitov (honorarji, diplome, ostali administrativni stroški) krijejo društva proporcionalno po
prijavljenih kandidatih.

PREDSEDNIK KOMISIJE
11. člen
Predsednik Komisije ima naslednja dela in naloge:
- skrbi, da poteka delo v Komisiji in v Zboru v skladu s Statutom Zveze, Pravilniki Zveze, sklepi in
nalogami Komisije in Zbora
- sklicuje sestanke in srečanja Komisije in Zbora
- enakomerno razdeljuje delo v Komisiji
- je koordinator dela v Komisiji in Zboru
- napiše letno poročilo o delu Komisije in ga predstavi Zboru na letnem srečanju
- napiše letno poročilo o delu Komisije in ga predstavi na letni Skupščini Zveze
- določi svojega namestnika z vsemi pooblastili predsednika v njegovi odsotnosti.

ČLANI KOMISIJE
12. člen
Člani komisije imajo naslednja dela in naloge:
- da aktivno sodelujejo pri delu Komisije in izvajajo naloge za katere so zadolženi.

SODNIŠKI NAZIVI IN STOPNJE
13. člen
Naziv, Sodnik za športni ribolov na morju, si lahko pridobi vsak državljan Republike Slovenije, ki se prijavi
na izpit in ga uspešno opravi. Prijavo za opravljanje sodniškega izpita pošlje matično društvo kandidata
na Sodniško komisijo ali kandidat sam, če ni član društva.
14. člen
Pridobljeni naziv Sodnik za športni ribolov je trajen. Sodnik je svoje znanje dolžan dopolnjevati z
obiskovanjem seminarjev in posvetov, ki jih organizirata Zveza in Komisija in z lastnim izobraževanjem.
15. člen
Nazivi sodnikov za tekmovanja v športnem ribolovu na morju so:
1. Zvezni sodnik 2 (sodnik 2. stopnje)
2. Zvezni sodnik 1 (sodnik 1. stopnje)
3. Mednarodni sodnik
16. člen
Naziv Zvezni sodnik 2 (sodnik 2. stopnje), si kandidat pridobi z uspešno opravljenim izpitom za Sodnika v
športnem ribolovu na morju in z vpisom v Register sodnikov. Kot glavni sodnik lahko sodi na tekmovanjih
nižjega nivoja (klubska - društvena in priložnostna - pokalna tekmovanja) in kot pomožni sodnik na
tekmovanjih višjega nivoja (kvalifikacije za državno prvenstvo in državna prvenstva).
Če v roku petih let uspešno sodi vsaj na enem tekmovanju višjega nivoja, izpolni pogoj za sodnika
z nazivom Zvezni sodnik 1 ( sodnik 1. stopnje ) in to tudi postane po uspešno zaključenem
izobraževanju v obliki seminarja, ki ga organizira Komisija.

Pogoj za pridobitev statusa Zvezni sodnik 1 lahko pridobi tudi tako, da v obdobju 5 let sodi na
vsaj 10 klubskih tekmah. Za uveljavitev te pravice je potrebno poslati Sodniški komisiji poročilo o
opravljenem sojenju. Poročilo izdela društvo, kjer je sodnik opravljal sodniško funkcijo.
Opravljanje delegatske službe na tekmovanjih višjega nivoja je izenačeno opravljanju sodniške
funkcije, za potrebe pridobivanja oz. ohranjanja sodniškega naziva oz. licence.

17. člen
Naziv Zvezni sodnik 1 (sodnik 1. stopnje), si Zvezni sodnik 2 (sodnik 2. stopnje) pridobi, če izpolni pogoje
iz 16. člena. Kot Zvezni sodnik 1 (sodnik 1. stopnje) lahko sodi kot glavni sodnik na klubskih, društvenih in
priložnostnih, pokalnih tekmovanjih (tekmovanjih nižjega nivoja) in na tekmovanjih višjega nivoja
kvalifikacije za državno prvenstvo in državna prvenstva).
18. člen
Naziv Mednarodni sodnik si Zvezni sodnik 1 (sodnik 1. stopnje) pridobi, če uspešno sodi, kot glavni
sodnik na najmanj dveh tekmovanjih višjega nivoja. Ko ima izpolnjen ta pogoj, postane kandidat za naziv
Mednarodni sodnik. Mednarodni sodnik postane po uspešno zaključenemu izobraževanju v obliki
seminarja, ki ga organizira Komisija. Kandidata za naziv Mednarodni sodnik določi Komisija, glede na
njegovo prijavo za opravljanje izpita in glede na kandidatovo evidenco sojenj (uspešnost sojenj,
izobraževanja). Kandidat mora pasivno obvladati vsaj en svetovni jezik (angleščina, francoščina,
nemščina). Kandidat mora poznati zakonodajo EU in zakonodajo Republike Slovenije na področju
ribolova na morju.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI SODNIKA
19. člen
Sodnik ima pravico:
- biti delegiran za vsako tekmovanje glede na njegovo stopnjo, licenco in nivo tekmovanja
- biti obveščen o seminarjih, posvetih in srečanjih Sodniškega zbora.
20. člen
Odvisno od nivoja tekmovanja in sodnikove stopnje se sodniki delijo na:
- glavne sodnike
- pomožne sodnike
21. člen
Osnovne dolžnosti in pravice glavnega sodnika so opisane v Pravilniku o tekmovanju v trnkarjenju na
morju. Te so:
- poskrbi,da je vodstvo organizirano po določilih Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju in, da je
navzoče od začetka priprav do konca tekmovanja. Poskrbi, da se morebitno odsoten član vodstva takoj
nadomesti z drugo osebo.
- z vodjo tekmovanja določi pomožno osebje in ugotovi ali so pripravljena vsa potrebna sredstva
(signalna, razglasna, table s številkami, boje) Daje naloge pomožnemu osebju neposredno ali preko
vodje tekmovanja. Njegove odredbe so obvezujoče za vso pomožno osebje.
- preveri ali ima prireditelj program in protokol za izvedbo celotnega tekmovanja in ali so pripravljena
potrebna sredstva za protokole (zastave, himne, table z napisi sodelujočih ekip).
- preveri, neposredno ali preko odgovorne osebe, če področje in cona za lov ustrezajo pogojem iz
Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju.
- organizira kontrolo čolnov.
- pred začetkom tekmovanja uskladi ure s pomožnimi sodniki.
- med tekmovanjem nadzoruje cono lova in po potrebi primerno posreduje (zapuščanje cone lova,
vremenski pogoji, drugi plovni objekti).
- posreduje, ko ugotovi ali je opozorjen, da se med tekmovanjem posamezen tekmovalec neprimerno
obnaša.
- odgovoren je, da se kontrola, merjenje, preštevanje in tehtanje ulova izpeljejo v skladu s Pravilnikom o
tekmovanjih v trnkarjenju na morju.
Poleg tega mora glavni sodnik:
- soditi objektivno, nepristransko in pravično.
- napisati sodniško poročilo o tekmovanju in ga poslati organizatorju in Komisiji v treh dneh po zaključku
tekmovanja. V poročilu Komisiji mora oceniti delo pomožnih sodnikov.
- pravočasno obvestiti Komisijo, če je opravičeno zadržan (bolezen, služba) in se ne more udeležiti

tekmovanja na katerega je bil delegiran.
- kot glavni sodnik obvestiti pomožne sodnike in opozoriti kapetane ekip na morebitne spremembe pri
izvedbi tekmovanja (skrajšanje časa ribolova, menjava lovnih pozicij).
22. člen
Osnovne dolžnosti in pravice pomožnega sodnika so opisane v Pravilniku o tekmovanju v trnkarjenju na
morju. Te so:
- pomožni sodnik kontrolira postopke tekmovalcev na čolnu ali v sektorju. Na znak glavnega sodnika
dovoljuje začetek lova in označuje konec lova. Če znak glavnega sodnika ne sliši ali ne vidi, začetek in
konec tekmovanja določi po svoji uri.
- pomožni sodniki po nalogu glavnega sodnika kontrolirajo čolne pred izplovitvijo ter preverjajo, če lovni
pribor ustreza predpisom. O morebitnih nepravilnostih čim prej obvestijo glavnega sodnika.
- med tekmovanjem v lovu z čolna nadzira zamenjavo mest, vpisuje v sodniški list vse zahtevane
intervencije, kontrolira (meri) velikost palic, trnkov (s pomičnim merilom ali šablono), obtežilnikov ... Po
potrebi pomaga tekmovalcu s podmetalko (mrežico) ali kljuko (gaf), dvigniti ujeto ribo, ko je ta na
površini morja. Ne dovoljuje, da tekmovalec zapušča cono lova, da gre na obalo, da se čolnu približujejo
drugi čolni, da tekmovalec tekmovalcu daje svoj ulov.
- med tekmovanjem v lovu z obale ne dovoli, da tekmovalci neopravičeno zapuščajo svoje mesto ali, da
se jim približujejo druge osebe. Na zahtevo tekmovalcev ali kapetanov je dolžan opraviti zahtevane
kontrole (meritve palic, trnkov, obtežilnikov). Poleg tega mora pomožni sodnik:
- soditi objektivno, nepristransko in pravično
- upoštevati navodila glavnega sodnika
- pravočasno obvestiti Komisijo, če je opravičeno zadržan (bolezen, služba) in se ne more udeležiti
tekmovanja na katerega je bil delegiran
- ne sme zapustiti, pri ribolovu z obale, sektorja, za katerega je zadolžen, če pred tem ne obvesti
glavnega sodnika, ki ga za čas odsotnosti zamenja ali najde ustrezno zamenjavo.

OCENJEVANJE SODNIKOV IN DISCIPLINSKI UKREPI
23. člen
Oceno o delu Glavnega sodnika napiše Delegat tekmovanja. Oceno o delu pomožnih sodnikov napiše
Glavni sodnik. Oceno o delu Sodnika (na nižjem nivoju tekmovanja) napiše Vodja tekmovanja. Vsa
poročila o sojenjih in delu sodnikov se pošlje na Sodniško komisijo.
Disciplinske ukrepe izreče Disciplinsko razsodišče Zveze na predlog predsednika Komisije. Ukrepi so:
- pismeni opomin (manjše nepravilnosti in nedoslednosti, neznanje)
- suspenz za eno ali več tekmovalnih let (večje nepravilnosti in nedoslednosti, neobjektivnost in
neznanje).

PRENEHANJE ČLANSTVA
24. člen
Članstvo v Zboru preneha:
- po lastni želji ( sodnik v pisni obliki sporoči Komisiji svoj izstop iz Zbora)
- če odkloni sojenje brez obrazložitve (opravičila)
- če o opravičeni zadržanosti (odsotnosti) ni pravočasno obvestil Komisije, prireditelja ali organizatorja
Ukrep prenehanje članstva v Zboru izreče Disciplinsko razsodišče Zveze na predlog predsednika
Komisije.
Sodnik se na izrečeni ukrep lahko pritoži na IO Zveze.

DOLOČANJE (DELEGIRANJE) SODNIKOV ZA TEKMOVANJA
25. člen
Komisija izbere sodnike za tekmovanja višjega nivoja ( kvalifikacije za državno prvenstvo in državna
prvenstva ), na podlagi prijav društev, ali po svoji presoji iz Registra sodnikov.
26. člen
Sodnike na nižjem nivoju tekmovanja (klubska), lahko društva poiščejo (izberejo) pri sosednjih društvih.
Sodnik po končanem klubskem tekmovanju napiše poročilo in ga pošlje Tekmovalni in Sodniški komisiji.

NAGRAJEVANJE SODNIKOV
27. člen
Za sodnike na nižjem nivoju tekmovanja ni predvideno finančno nagrajevanje. Na tem nivoju se sodniki
učijo sojenja in si nabirajo izkušnje.
28. člen
Stroške sojenja za pomožne sodnike na višjem nivoju tekmovanja izplača prireditelj po veljavnem
stroškovniku Sodniške komisije.
29. člen
Stroške sojenja za glavne sodnike na višjem nivoju tekmovanja (kvalifikacije za državno prvenstvo in
državna prvenstva) izplača prireditelj po veljavnem stroškovniku Sodniške komisije.
30. člen
Višino sodniškega nadomestila sodnikov na predlog Sodniške komisije določi Izvršni odbor Zveze.

IZOBRAŽEVANJE SODNIKOV IN IZPITI
31. člen
Komisija najmanj vsake dve leti razpiše termin za opravljanje sodniških izpitov in seminarjev. Sodniška
komisija določi tudi predavatelje in člane Izpitne komisije, ki so lahko iz vrst Tekmovalne komisije ali iz
vrst Zveznih sodnikov 1, oz. Mednarodnih sodnikov. Seminarji in predavanja se delijo:
- seminarji in predavanja za opravljanje izpita za Zveznega sodnika 2
- seminarji in predavanja za pridobitev naziva za Zveznega sodnika 1
- seminarji in predavanja za pridobitev naziva Mednarodni sodnik
- seminarji in predavanja namenjena vsem članom Zbora (sprememba pravilnikov, nova zakonodaja,
predstavitev strokovne literature, morski ekosistem ...)

DELOVANJE SODNIŠKEGA ZBORA
32. člen
Sodniški Zbor sestavljajo vsi sodniki, ki so vpisani v Register sodnikov pri Zvezi za športni ribolov na
morju Slovenije.
Zbor je sklepčen in pravnomočno odloča, če je na sklicanemu (rednemu ali izrednemu) Zboru, prisotna
več kot polovica sodnikov, ki so člani Zbora.
Če je po 15 (petnajstih) minutah, po sklicanemu začetku Zbora, še vedno prisotna manj kot polovica
sodnikov, ki so vpisani v Register sodnikov pri Zvezi za športni ribolov na morju Slovenije, je Zbor
sklepčen in pravnomočno odloča.
Sklepi zbora so veljavni, če je za sklep glasovalo več kot polovica prisotnih članov. Sklepe in naloge
Zbora izpolnjujejo predsednik in člani Sodniške komisije.
33. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na letnem srečanju Sodniškega zbora dne 06.04.2013 in prične veljati takoj.

Edi BIZJAK l.r.
Predsednik
Sodniškega zbora in Sodniške komisije
V Kopru, dne 06.04.2013

