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Na podlagi 60. člena STATUTA ROKOBORSKE ZVEZE SLOVENIJE  je 

skupščina na svoji redni letni seji dne 9.12.2017 sprejela: 

 

 

 

PRAVILNIK SODNIŠKE KOMISIJE ROKOBORSKE ZVEZE 

SLOVENIJE (RZS) 

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

 

1. člen 

 

Pravilnik o organizaciji sodniške komisije za rokoborbo (v nadaljnjem tekstu - 

komisija), potrjuje način dela, cilje, naloge, pravice in dolžnosti. 

 

2. člen 

 

Določila Pravilnika so obvezna za vse člane sodniške komisije pri RZS. 

 

3. člen 

 

Posamezne naloge, ki so potrjene s tem Pravilnikom, se lahko bolj konkretno 

potrjujejo tudi z drugim splošnimi akti komisije. Splošni akti iz 1. člena morajo biti v 

soglasju s tem Pravilnikom. 

 

4. člen 

 

Kontrolo uporabe določil Pravilnika vrši Izvršilni odbor RZS, v okviru svojih pooblastil. 

 

Člen 5 

 

Sedež komisije je v mestu sedeža RZS. 

 

II. NALOGE IN CILJI KOMISIJE 

 

6. člen 

Naloge komisije so: 

 da zbira in organizira vse rokoborske sodnike v R Sloveniji, ki so člani RZS 

 organizira strokovne seminarje za sodnike v okvirju RZS 

 daje strokovno pomoč kandidatom za republiške sodnike 

 skrbi za strokovno literaturo, ter daje razlago o spremembi pravil 

 določa predavatelje, imenuje izpraševalo komisijo, določa kontrolo sojenja 
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 delegira sodnike za vsa tekmovanja v okvirju RZS 

 omogoča vsem mednarodnim sodnikom zadostno sojenje v letu, da lahko 

napreduje po sposobnosti in kvaliteti 

 pripravlja letni program 

 analizira izvršitev postavljenih nalog in o tem daje poročilo izvršilnemu odboru 

RZS 

 daje predlog perspektivnih sodnikov za napredek v višjo kategorijo 

 na tekmovanjih organizira in vrši kontrolo, ter ocenjuje sodnike 

 daje predlog Disciplinski komisiji RZS za ukrepe proti nediscipliniranosti sodnikov 

 vrši evidenco vseh sodnikov ne glede na znanje in kategorije 

 vodi evidenco sojenja posameznih sodnikov v tekočem letu 

 izvršuje druge naloge, ki jih dobi od IO RZS 

 

III. PRAVICE IN DOLŢNOSTI KOMISIJE 

  

7. člen 

 

Pravice članov sodniške komisije so: 

 sodelujejo pri delu komisije in njenih organov 

 predlagajo in sodelujejo v reševanju vprašanj ter problemov komisije in 

rokoborskega športa nasploh 

 sodelujejo v reševanju materialnih problemov 

 razpravljajo o delu komisije in dajejo predloge za izboljšanje dela 

 sodelujejo v planiranju nalog komisije in pomagajo k uresničitvi ciljev komisije 

 ustvarjajo vse pravice iz dela in življenja komisije, ki niso navedena v tem 

Pravilniku. 

 

8.člen 

 

Dolžnost članov komisije so, da: 

 izvajajo določila IO RZS in komisije 

 s svojim prizadevanjem dajejo svoj delež za napredek strokovnega dela v 

rokoborbi, posebno na področju sojenja 

 

IV. SESTAVA IN TRAJANJE MANDATA 

 

9.člen 

 

Mandatna doba članov komisiji traja tako dolgo, kolikor traja mandat članov RZS. 

Komisija iz svojih vrst voli predsednika in sekretarja. 
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10. člen 

 

Komisija sklicuje sestanke po potrebi, a najmanj trikrat letno. Komisija polnopravno 

odloča, če je prisotna večina članov komisije. Odločbe, priprave ter rešitve se 

sprejemajo na podlagi večjega števila glasov prisotnih članov komisije. 

 

V. IMENOVANJE ROKOBORSKIH SODNIKOV 

 

11. člen 

 

Sodnik je lahko vsaka polnoletna oseba, ki je državljan Republike Slovenije in je 

včlanjen v RZS. Imeti mora opravljen zdravniški pregled, naredi sodniški izpit in da 

izpolnjuje ostale pogoje po tem Pravilniku. Oseba mlajša od 18 let lahko naredi 

sodniški izpit za sodnika - pripravnika. Po 18 letu starosti naredi izpit kot vsi ostali 

člani. 

 

12. člen 

 

Za opravljanje sodniškega izpita je potrebno oddati prijavnico sodniškemu odboru in 

vplačati znesek za stroške izpita. 

 

13. člen 

 

Imenovanje (kategorizacija) rokoborskih sodnikov, kandidatov in republiških sodnikov 

vrši sodniška komisija pri RZS. 

 

14. člen 

 

Nazivi rokoborskih sodnikov so: 

 sodnik pripravnik ( pripravniški staž traja eno leto) 

 sodnik II kategorije 

 sodnik I kategorije 

 mednarodni sodnik III kategorije 

 mednarodni sodnik II kategorije 

 mednarodni sodnik I kategorije 

 olimpijski sodnik 

 častni sodnik 

 

15. člen 

 

 kandidati za sodniškega pripravnika lahko sodijo na vseh klubskih in republiških 

tekmovanjih (s pomočjo sodnika I kategorije). 

 sodniki II kategorije lahko sodijo vsa klubska in republiška tekmovanja 

 sodniki I kategorije lahko sodijo vsa klubska in mednarodna tekmovanja 



Stran 4 od 9 

 

 mednarodni sodniki lahko sodijo vsa tekmovanja v Sloveniji in mednarodna 

tekmovanja po pravilu FILA 

 

16. člen 

 

Vsi sodniki morajo biti registrirani pri matični sodniški komisiji in morajo imeti 

sodniško izkaznico. 

 

17. člen 

 

Sodniki so obvezni enkrat letno opraviti zdravniški pregled. Zdravniški pregled se 

vpiše v karton, oz. v sodniško izkaznico. Sodniške izkaznice izdaja RZS.  

 

18. člen 

 

Sodnik obvezno plačuje letno članarino, katere višino določi sodniška komisija, po 

predhodnem dogovoru z IO RZS. Sodnik, ki ne plača članarine do 1. marca tekočega 

leta ni delegiran in nima pravice soditi dokler ne poravna članarine. 

 

19- člen 

 

Za častnega sodnika se proglasijo najboljši sodniški delavci, kateri so s svojim delom 

osebnim vzorom pripomogli k razvoju sodniškega naraščaja in rokoborskega športa 

na splošno. 

 

VI. REGISTRIRANJE IN ČRTANJE SODNIKOV 

 

20. člen 

 

Vse sodnike registrira sodniška komisija pri RZS. Registriran sodnik dobi sodniško 

izkaznico, ki se potrdi v začetku leta. Komisija vodi evidenco za posamezna sojenja 

in vpisuje vsa sojenja v evidenčni karton za tekoče leto. Evidenčni kartoni se dobijo v 

začetku leta in sami sodniki vpisujejo število sojenih tekem. Na koncu leta se 

evidenčni kartoni oddajo sodniški komisiji. Ažurirani podatki se predajo sekretarju 

RZS. 

 

21.člen 

 

Sodnik se lahko črta iz matične evidence sodnikov pri RZS v naslednjih primerih: 

 če da odpoved, 

 v slučaju smrti,  

 odvzem državljanskih pravic,  

 na podlagi kazni disciplinske komisije pri RZS, 

 neporavnane letne članarine,  
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 po izteku starostnega limita FILA (60 let starosti) 

Sodniška komisija registrira prenehanje sodniškega imenovanja, čim je nastal eden 

od naštetih vzrokov. 

 

22. člen 

 

Sodnik črtan iz evidence je lahko rehabilitiran na podlagi prošnje ali predloga 

matične komisije.Sodnik, kateri je prostovoljno izstopil, se lahko aktivira na podlagi 

prošnje, ki jo naslovi na sodniško komisijo. Določilo iz 1 in 2 odstavka tega člena 

veljajo le v primeru, če prekinitev članstva ni bila daljša od dveh let od dneva črtanja 

iz evidence. 

Rehabilitacija se lahko izvrši tudi, če je minilo več kot dve leti, le da v tem primeru 

kandidat mora opravljati ponovni sodniški izpit.  

 

VII. DELEGIRANJE SODNIKOV 

 

23. člen 

 

Za vsa rokoborska tekmovanja v Republiki Sloveniji se delegira potrebno število 

sodnikov in njihovih namestnikov, na podlagi koledarja tekmovanja in tehničnih 

pravil. Delegiranje vrši sodniška komisija za vsa tekmovanja v Republiki Sloveniji 

najpozneje 8 dni pred izvedbo tekmovanja. Če to ni mogoče, se sodniki na 

tekmovanja vabijo iz tujine. 

 

24. člen 

 

Delegirani sodnik lahko iz opravičenih razlogov odpove sojenje vsaj 4 dni pred 

tekmovanjem, oz. vsaj 20 dni prej, če bi moral soditi na mednarodnem tekmovanju. V 

izjemnih slučajih tudi po tem roku. 

 

25. člen 

 

Za opravljeno sojenje sodnikom pripada odgovarjajoče nadomestilo. Višino 

nadomestila predlaga sodniška komisija in potrdi IO RZS. Elementi na podlagi 

katerih se določi višina nadomestila so: 

 sodniška taksa, 

 nadomestilo za vzdrževanje sodniške opreme, 

 nadomestilo potnih stroškov, 

 dnevnice za čas odsotnosti od doma po predpisih določenih z Zakonom. 
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26. člen 

 

Delegiranje sodnikov za mednarodna tekmovanja izvrši sodniška organizacija takoj, 

po prejemu koledarja tekmovanj FILA, s tem da bo vsak sodnik delegiran na osnovi 

svoje kategorizacije. 

 

27. člen 

 

Sodniki, ki potujejo v tujino v sestavi rokoborske reprezentance Slovenije ali kluba 

imajo pravico na dnevno nadomestilo tako, kakor člani, ki so v vlogi vodje 

reprezentance oziroma kluba. 

 

28. člen 

 

Delegirani sodnik ima obvezo, da v času 48 ur po tekmovanju poda pismeno poročilo 

sodniški komisiji, ki ga je delegirala. 

 

VIII. DOLŢNOSTI SODNIKOV NA TEKMOVANJIH 

 

29. člen 

 

Pomembnejše dolžnosti sodnika so točno določene v Mednarodnih tehničnih pravilih 

FILA in naloge Mednarodnega sodniškega organa, pa tudi v vabilu na  tekmovanje. 

 

30. člen 

 

Delegirani glavni sodnik ali njegov namestnik, pa tudi sodniki, ki so v naprej določeni 

za tehtanje tekmovalcev, morajo biti 10 minut pred določenim časom, ki je določen v 

vabilu na svojem mestu, ostali sodniki pa morajo biti na prizorišču tekme vsaj 20 

minut pred začetkom tekmovanja. 

Obveznost sodnika delegata tekmovanja je, da pred tekmovanjem skliče skupni 

sestanek trenerjev in tekmovalcev, na katerem pove o pomembnosti kriterija sojenja. 

V slučaju pomanjkanja sodnikov na tekmovanju, lahko sodi tudi sodnik, ki je prisoten 

na tekmi kot gledalec ( mora pa biti potrjen sodnik za tekoče leto). 

 

31. člen 

 

SODNIŠKA OPREMA: sodniki morajo na tekmovanjih imeti predpisano opremo: 

 Bele hlače, belo srajco, bele copate oziroma športne copate (domača tekmovanja) 

 Za vsa mednarodna tekmovanja, mora sodnik imeti predpisano uniformo. 

 Sodnik mora imeti na levi roki rdeči trak, na desni roki pa modri trak 

 Sodnik mora imeti pri sebi piščalko in svinčnik 
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IV. SEMINARJI IN IZPITI ZA SODNIKE 

 

32. člen 

 

Sodniška komisija RZS je obvezna enkrat letno organizirati kontrolne izpite- kolokvije 

za vse sodnike. 

 

33. člen 

  

Sodniška komisija organizira izpite za kandidate pripravnike in republiške sodnike. 

 

34. člen 

 

Da bi kandidat za sodniškega pripravnika izpit lahko delal se mora predhodno 

udeležiti sodniškega seminarja. 

 

35. člen 

 

Za rangiranje v II kategorijo sodnika se lahko po enem letu pripravniške dobe in 

aktivnega sojenja prijavi na izpit II kategorije sodnika. Pogoj, je da je v tem času 

uspešno sodil 30 borb na prvenstvenih tekmovanjih, od tega 15 borb kot sodnik na 

blazini. Po opravljenem izpitu (teorija- praksa), dobi naziv sodnik II kategorije. 

 

36. člen 

 

Sodnik II kategorije lahko po dveh letih aktivnega in uspešnega sojenja pristopi na 

predlog sodniške organizacije k polaganju izpita za sodnika I kategorije, pod tem 

pogojem, da je v tem času sodil najmanj 50 uspešnih borb. 

 

37. člen 

 

Kandidat za Mednarodnega sodnika mora aktivno delati v rokoborskem športu ali 

klubu in po dveh letih aktivnega sodelovanja, na podlagi predloga svoje komisije, 

lahko pristopi k seminarju za kandidata mednarodnega sodnika, pod pogojem, da 

predlog verificira IO RZS. 

Mednarodni sodnik III kategorije, po 18 mesecih uspešnega sojenja in po odobritvi 

sodniške komisije, lahko dela izpit za mednarodnega sodnika II kategorije. 

Po 18 mesecih uspešnega sojenja in odobritvi sodniške komisije lahko dela izpit za 

mednarodnega sodnika I kategorije in za prav tako za olimpijskega sodnika. 

Vsi sodniki so obvezni da spoštujejo in se držijo sprejetih kriterijev. 
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38. člen 

 

Vsi izpiti so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela, ki jih pripravi sodniška 

komisija. 

 

X.KONTROLA SOJENJA 

 

39. člen 

 

V interesu uspešnega opazovanja napredovanja sodnikov, komisija organizira 

kontrolo sojenja. Kontrola sojenja se vrši na posameznih prvenstvih in ligaškem 

tekmovanju v okviru RZS. 

Način kontrole sojenja se regulira s posebnim programom. Ta program je dolžna 

izdelati sodniška komisija v roku, dogovorjenim s sekretarjem RZS. 

 

XI. KONČNA DOLOČILA 

 

40. člen 

 

Sodniki in sodniška organizacija so lahko za svoje uspešno delo pohvaljeni in 

nagrajeni, na osnovi pravilnika RZS: 

 

41. člen 

 

Sodniki, ki ne spoštujejo določb tega pravilnika, so disciplinsko odgovorni, ter se 

izpelje postopek kot je določen v disciplinskem pravilniku RZS. 

 

42. člen 

 

Prihodki sodniške organizacije so: 

 del iz članarine, 

 kotizacija za izpite  

 dotacija RZS, 

 takse od sojenja, 

 dotacije sponzorja, 

 marketing 

 

O vseh prihodkih in odhodkih se vodi natančna finančno-materialna evidenca. 

Preverjanje postopkov finančnega poslovanja je v pristojnosti nadzorne komisije 

RZS. 

Nenatančno, površno ali delovanje iz neznanja z finančnimi sredstvi komisije je 

kaznivo po zakonu. 
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43. člen 

 

Sodnik, ki se ne more v določenem časovnem obdobju udeležiti sojenja, je obvezen 

to sporočiti sodniški komisiji. 

 

 

44. člen 

 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja. 

Pravilnik je bil sprejet na redni letni skupščini RZS dne 9.12.2017 

 

 

 

Pečat RZS 

 

 

 

Sekretar RZS                                                                             Predsednica RZS 

Stanislav Šernek                                                                    Suzana Majcen Dvoršak 


