PRAVILNIK SODNIŠKE KOMISIJE ZA UMETNOSTNO DRSANJE
ZVEZE DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja osnovne opredelitve članov Sodniške komisije za umetnostno drsanje (v
nadaljevanju: Komisija) ter zajema in ureja njihove pravice in obveznosti na področju
Republike Slovenije.

2. člen
Komisija Zveze drsalnih športov Slovenije (v nadaljevanju: ZDŠS) je ena od komisij, ki deluje
na osnovi statuta ZDŠS, tega pravilnika, pravil in okrožnic Mednarodne drsalne zveze (v
nadaljevanju: ISU) ter Etičnega kodeksa ISU.

3. člen
Člani Komisije so vsi nacionalni, mednarodni in ISU sodniki ter nacionalni, mednarodni in ISU
tehnični kontrolorji, specialisti in data / video operaterji, ki na področju Republike Slovenije
delujejo na osnovi statuta in ostalih normativnih aktov ZDŠS.

4. člen
Komisija dopolnjuje svoje članstvo s tečaji, z izobraževanjem in drugo obliko usposabljanja
kandidatov za sodnika umetnostnega drsanja. Sodniki umetnostnega drsanja se ločijo na:
A) Točkovne sodnike:
▪ Vrhovne sodnike;
▪ Točkovne sodnike;
B) Tehnične sodnike
▪ Tehnične kontrolorje;
▪ Tehnične specialiste in
C) Vnašalci podatkov
▪ Data / video operaterje.

5. člen
Sodnik umetnostnega drsanja je lahko vsak, ki:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

je državljan Republike Slovenije;
je dopolnil 18 let starosti;
je uspešno opravil izpit za točkovnega sodnika, tehničnega kontrolorja,
specialista, data / video operaterja;
ni v kazenskem postopku športnih organizacij;
se je v preteklosti aktivno ukvarjal z umetnostnim drsanjem ter najmanj dve leti
tekmoval v mladinski ali članski kategoriji na državnem ali mednarodnem nivoju;
upošteva določila ISU o nalogah sodnikov in pravila Etičnega kodeksa.

Izjemoma lahko Komisija na osnovi opravljenega izpita imenuje za sodnika osebo, ki prihaja
iz vrst rekreativnega ukvarjanja z umetnostnim drsanjem oz. bivšega tekmovalca, ki je
tekmoval v kategoriji najmanj mlajših deklic / dečkov, če le-ta s pridobljenim znanjem
dokaže, da so izpolnjene vse zahteve tega pravilnika in pravil ISU.

6. člen
Sodnik ne more aktivno soditi:
▪

▪
▪
▪
▪

če se ni udeležil sodniškega seminarja na ISU ali nacionalnem nivoju v časovnem
obdobju, ki ga predpisuje ISU in kot mednarodni oz. ISU sodnik ni več na spisku, ki ga
letno izdaja ISU;
če v roku 24 mesecev ni sodil enega nacionalnega ali medklubskega tekmovanja;
če na tekmovanju nastopa njegov ožji sorodnik;
če je v isti kategoriji na istem tekmovanju v sodniškem zboru njegov ožji sorodnik;
če se brez opravičila ne udeleži tekmovanja za katerega je bil nominiran.

Vsa tekmovanja na področju Republike Slovenije, razen klubskih, lahko sodijo le sodniki, ki
izpolnjujejo pogoje 5. in 6. člena tega pravilnika.

7. člen
Imenovanje in napredovanje sodnikov se opravi na osnovi pisno izražene želje sodnika ali
kandidata na osnovi tega pravilnika in pravil ISU.
8. člen
Mednarodne in ISU sodnike, mednarodne in ISU tehnične kontrolorje in specialiste ter
mednarodne in ISU data / video operaterje imenuje Tehnična komisija pri ISU na osnovi
pravil, ki jih objavlja ISU. Prošnjo za imenovanje oz. napredovanje iz mednarodnega na ISU

nivo posreduje ZDŠS na osnovi pisne prošnje kandidata vodji sodniške komisije (v
nadaljevanju: vodja) in potrditve predsednika ZDŠS (v nadaljevanju: predsednik).

9. člen
Naziv državnega sodnika prejme oseba, ki izpolnjuje pogoje 5. in 6. člena tega pravilnika, ne
glede na vrsto specializacije (sodnik, tehnični kontrolor / specialist, data / video operater).

10. člen
Naziv sodnika preneha:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

s starostno mejo, navedeno v pravilih ISU;
če se sodnik pisno odpove nazivu;
če sodnik izgubi državljanske pravice oz. se registrira za drugega člana ISU;
če sodnika obsodi redno sodišče na zaporno kazen na najmanj 6 mesecev;
z disciplinsko kaznijo, ki opredeljuje prepoved sojenja;
neaktivnostjo (kot izhaja iz 6. člena tega pravilnika).

II. ORGANIZIRANOST KOMISIJE IN DOLŽNOSTI

11. člen
Komisija ima svoj Odbor, ki ga sestavljajo aktivni sodniki:
▪
▪

predsednik, ki ga voli skupščina ZDŠS in je član predsedstva ZDŠS po funkciji;
dva člana, ki ju volijo vsi aktivni sodniki, registrirani v Komisiji za mandatno obdobje
med dvema volilnima skupščinama ZDŠS.

Vsi trije člani Odbora morajo imeti funkcijo najmanj mednarodnega sodnika. Sestanejo se
najmanj 2-krat letno oz. po potrebi.

12. člen
Odbor Komisije izda do 31. avgusta tekočega leta spisek sodnikov, ki velja za 1 leto ter
vključuje vse sodnike z njihovim naslovom in telefonsko številko, ki bodo v prihajajoči sezoni
aktivno sodili ter izpolnjujejo vse zahteve tega pravilnika in pravil ISU.
Na spisek se avtomatično uvrstijo vsi aktivni sodniki s predhodnega spiska in ostali, ki so v
preteklem letu uspešno opravili izpit za nacionalnega sodnika. Sodniki, ki niso na spisku
nimajo pravice soditi na državnih ali mednarodnih tekmovanjih.

13. člen
Dolžnosti Komisije so:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

da sodeluje v ZDŠS v smislu pozitivnega razvoja drsalnih športov in opravlja vse
naloge, ki iz tega sledijo;
da organizira praktične in teoretične seminarje za sodnike po potrebi; najmanj pa
enkrat na dve leti;
da skrbi za napredek sodnikov in organizira preverjanje z izpiti za točkovne in
tehnične sodnike ter vnašalce podatkov na vseh nivojih;
da pošilja sodnike kandidate za mednarodna tekmovanja na obvezne seminarje ISU in
izpite
da svetuje in daje navodila za uporabo pravil pri organiziranju tekmovanj;
da sodeluje s klubi in organizatorji tekmovanj;
organizira izobraževanje za tehnično postavitev sodniškega sistema po klubih;
da posreduje svoje mišljenje o protestih in pritožbah ter njihovih vsebinah o sojenju,
ki jih prejme vrhovni sodnik na tekmovanjih;
da obravnava sojenje posameznih sodnikov na osnovi poročil vrhovnega sodnika s
tekmovanj in da pohvali oz. kaznuje sodnike v smislu disciplinskih ukrepov tega
pravilnika;
da pripravlja strokovna stališča in obrazložitve pravil drsalnih športov - da obvešča
vse sodnike o spremembah in dopolnilih pravil drsalnih športov;
da skrbi za red in disciplino na državnih tekmovanjih vseh nivojev.

III. PREVERJANJE IN DOLŽNOSTI SODNIKOV

14. člen
Izpit za nacionalne sodnike se razpisuje enkrat letno z rokom prijave najkasneje do 1.
septembra tekočega leta. Komisija mora kandidata pisno obvestiti o izpitnih rokih najkasneje
do 1. oktobra.

15. člen
Izpitno komisijo imenuje Odbor. Sestavljajo jo predsednik in dva člana, ki morajo biti aktivni
sodniki z najmanj mednarodno funkcijo. Po možnosti člana izhajata po en iz skupine
točkovnih in drugi iz skupine tehničnih sodnikov.

16. člen
Izpit obsega teoretični in praktični del, ki se razlikujeta glede na vrsto sodniške funkcije.
Teoretični del za točkovne, tehnične sodnike in vnašalce podatkov obsega:
▪
▪

odgovore na vprašanja iz Pravil in okrožnic ISU, nacionalnih pravil in okrožnic ter
vsebine, razložene na zadnjem sodniškem seminarju;
Individualno sojenje kratkih in dolgih programov ter zapisovanje kratic elementov,
kot jih zahteva ISU (Abbreviations).

Praktični del obsega sojenje na tekmovanju v kratkih in prostih programih, ki ga določi Odbor
in se deli na:
▪
▪
▪

Sodnike kandidate, ki opravljajo izpit za pridobitev naziva nacionalni sodnik.
Sodnike kandidate, ki opravljajo izpit za pridobitev naziva nacionalnih tehnični
specialist / kontrolor.
Sodniške kandidate, ki opravljajo izpit za pridobitev naziva nacionalni tehnični data /
video operater.

Odbor za posamezno kategorijo kandidatov določi način in datum sojenja programov.

17. člen
Kandidat dobi naziv nacionalnega sodnika le, če uspešno opravi teoretični in praktični del
izpita.

18. člen
Izpitna komisija izdela poročilo za vsakega kandidata in ga preda Odboru, ki izda sodniku
pisno potrdilo o opravljenem izpitu in ga vpiše na seznam sodnikov.

19. člen
Vsi sodniki se morajo redno izobraževati in slediti novostim v umetnostnem drsanju.
Obvezno morajo obiskovati seminarje v organizaciji ZDŠS ali ISU v obdobjih kot jih
opredeljujejo pravila ISU. Sodnik, ki ne obiskuje seminarjev izgubi pravico sojenja vse dokler
ponovno ne opravi seminarja.

20. člen
Vsi sodniki s spiska morajo aktivno soditi najmanj enkrat v zadnjih 24-ih mesecih, sicer se jih
odstrani iz spiska. Za ponovno uvrstitev na spisek morajo obiskati seminar.

IV. DELEGIRANJE SODNIKOV ZA TEKMOVANJA
21. člen
Odbor določa na osnovi Pravil ISU slovenske sodnike za mednarodna tekmovanja in ISU
prvenstva.

22. člen
Odbor določa sodnike na vsa tekmovanja na področju Republike Slovenije, ki so uvrščena v
koledar tekmovanj ZDŠS. Sodniki morajo biti o delegiranju obveščeni najmanj 30 dni pred
pričetkom prvega tekmovanja v sezoni.

23. člen
Za vsa državna tekmovanja, Odbor imenuje Vrhovnega sodnika ter najmanj 3 točkovne
sodnike , najmanj 2 tehnična sodnika in najmanj 1 vnašalca podatkov.

24. člen
Zamenjavo sodnika, ki je delegiran za določeno tekmovanje:
▪
▪
▪

lahko iz opravičljivih razlogov zahteva sodnik, ki je delegiran za določeno tekmovanje
(le-te mora sporočiti najmanj 10 dni pred pričetkom tekmovanja);
lahko izvede Vrhovni sodnik na osnovi Pravil ISU;
lahko izvede predsednik.

Ostale organizacije in osebe zamenjave ne morejo zahtevati niti izvesti. Nenadna odpoved
zaradi zdravstvenih razlogov mora biti dokumentirana pisno s podpisom odgovornega
zdravnika.

25. člen
Sodnik, ki je delegiran na določeno tekmovanje mora sodelovati na tekmovanju vse od
začetka sodniške seje (Vrhovni sodnik pa od pričetka seje tekmovalne komisije) do
zaključnega sodniškega sestanka na koncu tekmovanja.
Ne glede na sodniško funkcijo pa morajo biti vsi člani sodniškega zbora prisotni na lokaciji
tekmovanja najmanj pol ure pred začetkom uradnega dela tekmovanj.

26. člen
Vsak mednarodni sodnik mora Komisijporočati o posebnostih z mednarodnega tekmovanja,
ki bi bile pomembne za sojenje na domačih tekmovanjih. Rok oddaje poročila je 30 dni od
zaključka tekmovanja.

27. člen
Sodnik, ki je delegiran za določeno tekmovanje, je upravičen do:
▪
▪

povrnjenih stroškov prevoza v vrednosti vozovnice za vlak II. razreda ali vozovnice za
avtobus;
dnevnice po predpisih športne organizacije.

Izjemoma se lahko povrne stroške v višjem znesku na osnovi odobritve predsednika zveze.

28. člen
Vsak sodnik umetnostnega drsanja, ki se prekrši proti določilom tega pravilnika in pravil ISU,
se kaznuje na osnovi tega pravilnika.
Kazni izreka Disciplinska komisija na osnovi pisne prijave članov ZDŠS in njenih uradnih oseb
oz. funkcionarjev.

29. člen
Za nekorektno sojenje se izrečejo naslednji kazenski ukrepi:
1. za napake:
▪ pisno opozorilo;
▪ pisno opozorilo z obveznostjo udeležbe na prvem možnem seminarju v organizaciji
ZDŠS.
2. za pristransko sojenje (klubsko)
▪
▪

pisno opozorilo;
izločitev s spiska aktivnih sodnikov, ki se lahko izreče za dobo 1 do 2 leti.

30. člen
Sodnik, ki neupravičeno izostane od sojenja, se kaznuje za dobo 1 do 2 leti . Kazen prične od
dneva pričetka tekmovanja s katerega je sodnik neupravičeno izostal in traja koledarsko leto
oz. 2 leti.

31. člen
Kazen enoletne prepovedi sojenja se izreče:
▪
▪
▪
▪

če sodnik žali gledalce, tekmovalce, klub, funkcionarje in druge sodnike na javnem
mestu;
če sodnik preda lažno prijavo proti klubu, tekmovalcu ali športni organizaciji;
če sodnik preprečuje preiskavo za to zadolženim organom;
če se sodnik nešportno obnaša na javnih mestih, ki so povezani z drsalnimi športi.

Kazen dveletni prepovedi sojenja se izreče:
▪
▪
▪

če sodnik žali višje športne organe;
če sodnik fizično napade drugega sodnika;
če sodnik napade vrhovnega sodnika in njegovega pomočnika.

Kazen dokončne prepovedi sojenja in izločitve s spiska se izreče:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

če sodnik lažno poroča kot očividec v spornem dogodku v drsalnem športu;
če sodnik ne spoštuje določil pravil in statuta ZDŠS ter pravil ISU;
če sodnik prejema podkupnino;
če sodnik poneveri obračun denarja za športno organizacijo;
če sodnik nagovarja drugega sodnika k pristranskemu sojenju;
če sodnik fizično napade tekmovalca;
Ostale prekrške, navedene v tem pravilniku za katere se določa kazen dokončne
prepovedi sojenja in izločitve s spiska aktivnih sodnikov.

32. člen
Ostale kazni, ki jih lahko izreče Komisija, so:
▪
▪

pisni opomin;
prepoved sojenja za določen čas.

33. člen
Na drugi stopnji vse spore rešuje predsedstvo ZDŠS, na tretji stopnji pa Skupščina ZDŠS kot
najvišji organ.

34. člen
Nepoznavanje tega pravilnika in pravil ISU nikogar ne odvezuje krivde.

35. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na Skupščini ZDSŠ oktobra 2022 ter stopi v veljavo 1. novembra
2022.

