
 
 

  STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 

  SHOOTING UNION OF SLOVENIA     Štev: 86-8 

  1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 
 

 
 
Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 10. seji dne 
23.1.2018 sprejelo 
 

 

 
Pravilnik o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZS 

 
 

 
1.  SPLOŠNE DOLOČBE 

 
 

1. člen 
 

S Pravilnikom o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZS (v nadaljevanju Pravilnik) se 
ureja usposabljanje strokovnih delavcev Strelske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) za strelske 
sodnike, opravljanje izpitov, postopek podelitve licenc in veljavnost licenc. 
 

2. člen 
 

S sistemom licenciranja se določajo pooblastila in pravice javnega nastopanja s statusom uradne 
osebe na tekmovanjih Strelske zveze Slovenije ali Mednarodne strelske športne zveze (v 

nadaljevanju ISSF). Licence so glede na čas opravljanja nalog sodnika ter rezultat na obnovitvi 
licence razdeljene na 4 stopnje: 
 

➢ Sodnik, 
➢ Regijski sodnik, 
➢ Državni sodnik in 
➢ Mednarodni sodnik. 

 

 

 
2.  POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE 

 
 

3. člen 
 

Oseba, ki želi pridobiti eno od licenc mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 
 

- izpolniti Prijavnico za usposabljanje in licenciranje sodnikov (Obr. SZS 2-15) in se udeležiti 
tečaja za pridobitev sodniškega naziva in licence ter uspešno opraviti teoretični preizkus 
znanja. Sodniška komisija SZS lahko določi tudi opravljanje praktičnega preizkusa znanja; 

- imeti mora ustrezno strokovno usposobljenost in znanje za opravljanje nalog, ter uspešno 
opraviti licenciranje, katero se izvaja vsake štiri (4) leta (olimpijski cikel), razen za Mednarodne 
sodnike; 

- da mu s pravnomočno odločbo ni prepovedano opravljanje nalog v športu; 
- da obvlada slovenski jezik; 
- da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 
- sodnik za napredovanje v višji razred (Sodnik v Regijski sodnik, ...) lahko napreduje samo 

enkrat v štirih (4) letih, če uspešno opravi licenciranje; 
- da je kot sodnik sodil vsaj na štirih tekmovanjih v zadnjih štirih (4) letih; 
- če kandidat na licenciranju ne doseže rezultata za napredovanje, ali ne izpolnjuje pogojev 

glede števila sojenj, obdrži trenutni naziv, lahko pa tudi nazaduje, oziroma izgubi licenco. 
 

Sodnik, ki v predhodnem ali več olimpijskih ciklusih ni podaljševal licence, se udeleži rednega 
licenčnega seminarja . Na podlagi doseženega števila točk pridobi naziv, vendar ne višjega, kot ga 
je imel ob zadnjem licenciranju. Predhodni status mora biti dokazljiv ob vpogledu v arhiv SZS ali s 
sodniško izkaznico. 
 



Mednarodni sodnik ene od disciplin, ki pristopi k opravljanju izpita druge discipline pridobi naziv na 
podlagi doseženih točk ter s tem lahko napreduje tudi za več razredov. 
 

Oseba, ki pristopa k pridobitvi licence mora predložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz sedme 
alineje prvega odstavka tega člena. 
 

Sodniška komisija SZS v upravičenih primerih lahko omili pogoje za pridobitev licence iz razloga 
sedme alineje prvega odstavka tega člena. 

 

 
3.  VRSTE SODNIŠKIH LICENC 

 
 

4. člen 
 

SZS izda licence za naslednje discipline: 
 

• puška 10m, 50m in 300m, 

• pištola 10m, 25m, 50m, 

• puška šibrenica, 

• premikajoča se tarča. 
 

Licenca za puško in pištolo se izda kot skupna licenca. Licenca za kontrolo papirnatih tarč je v 
kombinaciji z licenco puška in pištola. 
 

ISSF izda licenco Mednarodnega sodnika za naslednje discipline: 
 

• puška, 

• pištola, 

• puška šibrenica, 

• premikajoča se tarča, 

• elektronske tarče. 
 

 

 
4.  POGOJI ZA PRIDOBITEV SODNIŠKEGA NAZIVA 

 
 

5. člen 
 

Naziv Sodnik (S) pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu izpolnjuje enega od 
naslednjih pogojev: 
 

- je opravila tečaj za pridobitev naziva Sodnik in dosegla vsaj 60 % pravilnih odgovorov na 
zaključnem izpitu, 

- je na licenciranju sodnikov, ki se opravlja vsake štiri (4) leta, dosegla vsaj 60 % in manj kot 
70 % pravilnih odgovorov in je v predhodnem ciklusu licenciranja že imela pridobljen naziv 
Sodnik, Regijski sodnik ali Državni sodnik. 

 

6. člen 
 

Naziv Regijski sodnik (RS) pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu 
izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: 
 

- ima naziv Sodnik in je na licenciranju sodnikov, ki se opravlja vsake štiri (4) leta, dosegla 
vsaj 70 % pravilnih odgovorov, 

- ima naziv Regijski sodnik in je na licenciranju sodnikov, ki se opravlja vsake štiri (4) leta 
dosegla vsaj 70 % pravilnih odgovorov in manj kot 85 % pravilnih odgovorov, 

- ima naziv Državni sodnik in je na licenciranju sodnikov, ki se opravlja vsake štiri (4) leta 
dosegla vsaj 70 % pravilnih odgovorov in manj kot 85 % pravilnih odgovorov. 

 

7. člen 
 

Naziv Državni sodnik (DS) pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu izpolnjuje 
enega od naslednjih pogojev: 
 

- ima naziv Regijski sodnik in je na licenciranju sodnikov, ki se opravlja vsake štiri (4) leta 
dosegla vsaj 85 % pravilnih odgovorov, 



- ima naziv Državni sodnik in je na licenciranju sodnikov, ki se opravlja vsake štiri (4) leta 
dosegla vsaj 85 % pravilnih odgovorov. 

 

8. člen 
 

Naziv Mednarodni sodnik (MS) pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih v 3. členu 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
 

- ima naziv Državni sodnik oziroma ima naziv Mednarodni sodnik v eni disciplini in vsaj naziv 
Sodnik v disciplini za katero opravlja tečaj pod okriljem ISSF, 

- je uspešno opravila tečaj pod okriljem ISSF, 
- je seznanjena s tekočimi spremembami pravil ISSF, 
- ne tekmuje na tekmovanjih na katerih se lahko doseže svetovni rekord, 
- da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobivanjem licence, 
- je član Sodniške organizacije pri SZS, 
- da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik oz. priznani jezik ISSF, 
- je po poteku licence le-to podaljšala v skladu s pravili ISSF; 

 

Sodniška komisija SZS lahko v izjemnih primerih sprejme sklep o spremembi pogojev iz prve 
alineje prvega odstavka tega člena. 
 

 

 
5.  IZDAJA IN ODVZEM LICENČNIH DOVOLJENJ 

 
 

9. člen 
 

Licenčna dovoljenja Sodnik, Regijski sodnik in Državni sodnik izdaja SZS za obdobje enega 
olimpijskega ciklusa. 
 

Licenciran sodnik poravna SZS članarino. Na tekmovanjih SZS in njenih članic lahko opravlja 
funkcijo sodnika le oseba, katera ima v sodniški izkaznici ustrezno nalepko za tekoče leto. 
 

Licenca se lahko na predlog SZS odvzame tudi med olimpijskim ciklusom osebi, ki je kršila določila 
statuta in/ali drugih splošnih aktov ali sklepov organov SZS ali ne izpolnjuje svojih dolžnosti 
sodnika. 
 

Sodniška komisija SZS lahko tudi znotraj enega olimpijskega ciklusa v določenih primerih za ciljno 
skupino sodnikov, kateri so evidentirani za sojenje na pomembnih državnih in mednarodnih 
tekmovanjih organizira obnovitveno usposabljanje. 
 

Licenca se avtomatsko odvzame, če se ugotovi, da je bila izdana na podlagi lažnih dokazil. 
 

Nosilec usposabljanja in podeljevanja licence za Sodnika, Regijskega sodnika in Državnega 
sodnika je Sodniška komisija SZS. Sodniška komisija SZS preverja pogoje za prijavo kandidatov k 
pristopu za izpit Mednarodnega sodnika. 
 

Ugotavljanje kršitev iz tretjega in petega odstavka tega člena je v pristojnosti Disciplinskega 
razsodišča SZS. 
 

10. člen 
 

Licenčno dovoljenje za naziv Mednarodni sodnik izdaja Mednarodna strelska športna zveza v 
skladu s pravili ISSF. 
 

Mednarodni sodnik ne more biti sodnik, ki ni član Sodniške organizacije SZS. Ni poravnal članarine 
SZS 
 

V skladu s pravili ISSF se licenca razveljavi če imetnik ne izpolnjuje svojih dolžnosti sodnika, 
škoduje interesu ali ugledu ISSF. 
 

 

 
6.  KONČNE DOLOČBE 

 
 

11. člen 
 



Evidenco izdanih licenc vodi SZS. V skladu z zakonskimi predpisi o varovanju osebnih podatkov se 
seznam sodnikov s potrjeno licenco in plačano članarino za tekoče leto objavi na internetni strani 
SZS. 
 

12. člen 
 

Določila Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS. 
 

13. člen 
 

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS. 
 

S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik o usposabljanju in podaljševanju licenc sodnikom 
v Strelski zvezi Slovenije  štev.724-3. 
 
  
 

 

Predsednik SZS:  

Janez Slapar l.r.   
 


