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Sodniška komisija je na svoji 12. seji dne 22.03.2016 obravnavala postopke in izbiro 

delegiranih sodnikov in delegatov SZS za večja domača in mednarodna tekmovanja, ki so 

zajeta v koledarju tekmovanj SZS in se odvijajo na področju RS. Na podlagi 42.člena Statuta 

Strelske zveze Slovenije je Sodniška komisija pri SZS sprejela 

 

USMERITVE ZA DELEGIRANJE SODNIKOV IN DELEGATOV SZS 

 

1. 

Namen delegiranja 

Delegirane sodnike in delegate SZS za tekmovanja se določa z namenom dvigniti kvalitetni 

nivo tekmovanj pod okriljem SZS ter se približati zahtevam in pravilom SZS in ISSF za 

njihovo izvedbo. Sodniška komisija določa delegirane sodnike in predlaga primerne delegate 

SZS, ki jih potrdi predsedstvo SZS. Sodniška komisija oceni za katera tekmovanja po 

koledarju SZS, je potrebno določiti delegiranega sodnika, delegiranega sodnika za kontrolo 

opreme in delegata SZS,  za katera pa samo delegiranega sodnika. 
 

2. 

Pravne podlage 

Na podlagi prvega odstavka tretje alineje 42.člena Statuta SZS, Sodniška komisija pri SZS 

imenuje delegirane sodnike za tekmovanja državnih lig, državna prvenstva in kvalifikacijske 

turnirje, druga domača tekmovanja in tekmovanja z mednarodno udeležbo pod okriljem 

Strelske zveze Slovenije. 

 

Na podlagi prvega odstavka petnajste alineje 28.člena Statuta predsedstvo SZS določa 

delegate na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

 

Sodniška komisija iz nabora sodnikov SZS z veljavno licenco, ki se vodi na podlagi 9.člena 

Pravilnika o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZS (štev.724-3) 

-delegira sodnika za domača in mednarodna tekmovanja pod okriljem SZS; 

-daje priporočila k nominacijam za člane žirij pod okriljem ISSF in ESC; 

-daje predloge za člane žirij na velikih tekmovanjih doma; 

-poda predloge predsedstvu SZS za imenovanje delegatov na državnih in mednarodnih 

tekmovanjih; 

 

ISSF - Official Statutes Rules and Regulations in prevod Splošna tehnična pravila za vse 

strelske discipline. 

 

Sodniška komisija pred sezono v skladu z določili četrtega odstavka 9.člena Pravilnika o 

usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v SZS pozove zainteresirane sodnike, da se 

prijavijo kot kandidati za delegirane sodnike oz. delegate, z navedbo sodniških referenc. Po 

potrebi se za te izvede obnovitveno usposabljanje. 
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3. 

Delegiran sodnik 

Na tekmovanjih, kjer ni delegata mora imeti delegiran sodnik pregled nad celotnim izvajanjem 

tekmovanja, opravili pred začetkom in po končanju tekmovanja  (glede na rang tekmovanja pa 

smiselno povzete naloge »tehničnega delegata« iz Pravil ISSF). Preveri ustreznost in urejenost 

strelišča, preveri delovanje EST tarč, potrdi startne liste ter preveri določitev startnih mest 

glede na pravilnike ISSF in SZS, predhodno potrdi program tekmovanja, na tekmovanju 

nadzira izvedbo tekmovanja, delo sodnikov in ostalega osebja, skrbi za preverjanje rezultatov 

v skladu s pravili in preveri pravilnost razvrščanja ter izpolni zapisnike o morebitnih rekordih.. 

Je tudi predsednik žirije za pritožbe. Po končanem tekmovanju o opažanjih sestavi poročilo na 

obrazcu SZS 1-08. 

 

Na tekmovanjih, kjer je prisoten tudi delegat SZS pa delegiran sodnik nadzoruje delo 

sodnikov, skrbi za pravilno ocenjevanje tarč in razvrščanje ter v sodelovanju z delegatom 

rešuje morebitne težave in pritožbe. Na domačih tekmovanjih pod okriljem SZS je takrat član 

žirije za pritožbe. 

 

Posebni pogoji za imenovanje delegiranega sodnika: 

-imeti mora najmanj licenco državnega sodnika, priporoča pa se, da ima licenco ISSF za 

mednarodnega sodnika; 

-dobro mora poznati veljavna pravila ISSF in Pravilnike SZS v kolikor se izvajajo tekmovanja 

po programu SZS; 

-imeti mora licenco za EST v kolikor se tekmovanja izvajajo na elektronske tarče, oz. znati 

reševati probleme, ki nastanejo pri EST in odčitati vrednost zadetka ob neocenjenem strelu, 

reševati primere ob pritožbi na vrednost zadetka, pravilno ukrepati ob prekinitvi tekmovanja 

(izpad elektrike,..), pravilno ukrepati v primeru navzkrižnega streljanja,... 

-sposoben mora biti prepoznati neustrezne prakse, kršitve pravil in na njih tudi ukrepati; 

-na mednarodnih tekmovanjih mora imeti licenco ISSF za mednarodnega sodnika; 

-delegiran sodnik ne more biti član društva, ki organizira tekmovanje; 

-delegiran sodnik ne sme biti aktivni tekmovalec, ki tekmuje na tekmovanju na katerem je 

delegiran; 

-delegiran sodnik ne sme biti sodnik, pri katerem je bilo na podlagi ocenjevanja in spremljanja 

preteklega dela ugotovljeno, da so se pri njegovem delu pojavljale napake, površnost in 

malomarnost; Ponovno se mora izkazati kot sodnik na drugih delovnih mestih 

 

4. 

Delegiran sodnik za kontrolo opreme 

Vodi oddelek za kontrolo opreme in sodeluje pri kontroli opreme in orožja na tekmovanjih pod 

okriljem SZS, za katere je predpisana kontrola opreme. Odgovoren je za preverjanje opreme 

in orožja tekmovalcev pred in po izvedenem tekmovanju. 
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Pogoji za imenovanje delegiranega sodnika: 

-imeti mora najmanj licenco državnega sodnika, priporoča pa se, da ima licenco ISSF za 

mednarodnega sodnika; 

-poznati mora naprave za kontrolo opreme in jih mora znati uporabljati; 

-poznati mora opremo specifičnih disciplin in jo znati pregledati; 

-seznanjen mora biti z novostmi na področju kontrole opreme; 

-na mednarodnih tekmovanjih mora imeti licenco ISSF za mednarodnega sodnika; 

-delegiran sodnik ne more biti član društva, ki organizira tekmovanje; 

-delegiran sodnik ne sme biti aktivni tekmovalec, ki tekmuje na tekmovanju na katerem je 

delegiran; 

-delegiran sodnik ne sme biti sodnik, pri katerem je bilo na podlagi ocenjevanja in spremljanja 

preteklega dela ugotovljeno, da so se pri njegovem delu pojavljale napake, površnost in 

malomarnost; Ponovno se mora izkazati kot sodnik na drugih delovnih mestih. 

 

 

5. 

Delegat Strelske zveze Slovenije 

 

Delegat SZS odloča (naloge tehničnega delegata po ISSF, smiselno glede na rang tekmovanja) 

o ustreznosti strelišča, naprav in ostalih prostorov, programa tekmovanja ter skrbi, da je 

tekmovanje izvedeno v skladu s pravili in izpolni zapisnike o morebitnih rekordih.. Na 

domačih tekmovanjih pod okriljem SZS je predsednik žirije za pritožbe. Po končanem 

tekmovanju o opažanjih sestavi poročilo na obrazcu SZS 1-08. 

 

Delegat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

-imeti mora najmanj licenco državnega sodnika; 

-ima najmanj mednarodno ISSF C-trenersko licenco 

-za mednarodna tekmovanja mora imeti licenco ISSF mednarodnega sodnika; 

-dobro mora poznati veljavna pravila ISSF in Pravilnike SZS v kolikor se izvajajo tekmovanja 

po programu SZS; 

-poznati mora organizacijo tekmovanj, mora biti sposoben nadzirati izvedbo in sodelovati pri 

uveljavljanju pravil; 

-delegat ne sme biti član društva, ki organizira tekmovanje; 

-delegat ne more biti sodnik, pri katerem je bilo na podlagi ocenjevanja in spremljanja 

preteklega dela ugotovljeno, da so se pri njegovem delu pojavljale napake, površnost in 

malomarnost; 

-delegat ne more biti aktivni tekmovalec, ki tekmuje na tekmovanju na katerem je delegiran; 

-delegat pravima ni iz regije v kateri se izvaja tekmovanje; 

 

 

Sodniška komisija 

Robert Ferenčak 

Predsednik 
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