
Na podlagi 42. člena Statuta Kegljaške zveze Slovenije, je Predsedstvo Kegljaške 

zveze Slovenije, dne 4. 3. 2020 sprejelo  

 

SODNIŠKI PRAVILNIK 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Ta pravilnik določa temeljna načela o organiziranju in delu kegljaških sodnikov (v 

nadaljnjem besedilu sodnikov) Kegljaške zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu 

KZS).  

 

2. člen 

V okviru KZS, Območnih tekmovalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu OTS) in nižjih 

organizacijskih struktur delujejo sodniki, organizirani v sodniške komisije.  

 

3. člen 

Sodniške komisije delujejo v okviru KZS, OTS in klubov.  

 

4. člen 

Delo sodniških komisij je javno.  

 

5. člen 

Sodniki se združujejo v svojo matično sodniško komisijo. Sodniške komisije 

opravljajo naloge na podlagi svojih programov dela, v skladu s Statutom KZS, 

drugimi pravilniki KZS, s sklepi Skupščine in Predsedstva KZS, določili Sodniškega 

pravilnika WNBA NBC ter tega pravilnika.  

 

Sodniška komisija predloži pristojnemu organu (Predsedstvu) kegljaške zveze v 

sprejem svoj predlog programa dela.  

 

6. člen 

Materialno-finančna sredstva sodniškim komisijam, ki so organizirane kot delovna 

telesa KZS, OTS in klubov, zagotavljajo kegljaške organizacije iz namenskih sredstev 

in članarin v sodniških komisijah.  

 

II. NALOGE SODNIŠKIH KOMISIJ  

 

7. člen 

Naloge sodniških komisij so:  

• šolanje novih kadrov in njihovo izpopolnjevanje,  

• vodenje evidence vseh sodnikov na svojem področju,  

• delegiranje sodnikov za tekmovanja v skladu s tem pravilnikom,  

• skrb za pravilen potek tekmovanj in prireditev,  



• izrekanje kazni na I. stopnji.  

 

Sodniška komisija KZS pa mora poleg ostalega tudi:  

• vsako leto organizirati posvet za vse sodnike,  

• izdajati sodniške značke in izkaznice v skladu s tem pravilnikom,  

• voditi evidenco vseh sodnikov KZS,  

• skrbeti za strokovno literaturo s sodniško tematiko,  

• izdajati kategorizacijo sodnikov na podlagi preverjanja znanja (izpitov) ter o tem 

redno obveščati svoje nižje enote,  

• določati predavatelje in izpitne komisije za sodniške tečaje ter izpite.  

 

8. člen 

Sodniška komisija KZS in OTS lahko občasno ustanovita delovno skupino, kadar se 

pokaže potreba za opravilo izrednih nalog (sestava učnih programov, literature …).  

 

Sodniška komisija KZS in OTS opravljata svoje delo usklajeno z drugimi organi, 

strokovnimi sveti in komisijami pristojnih zvez.  

 

III. KATEGORIZACIJA SODNIKOV  

 

9. člen 

Kategorije kegljaških sodnikov so:  

1. sodnik pripravnik,  

2. sodnik / sodnik z licenco,  

3. sodnik inštruktor in  

4. mednarodni sodnik.  

 

10. člen 

Sodnik postane vsaka oseba z ID KZS, ki je dopolnila starost 18 let, ki uspešno 

opravi preverjanje znanja pred pristojno izpitno komisijo in je vpisana v 

Evidenco/Register sodnikov Sodniške komisije KZS. Tako usposobljeni sodnik sme 

soditi vsa kegljaška tekmovanja, ki jih organizira KZS. Kandidate za sodnike na 

predlog klubov predlaga Sodniška komisija OTS.  

 

Sodniška izkaznica in značka, ki jo sodnik prejme, izda pa jo Sodniška komisija KZS, 

je naslednje oblike: 

 

a) sodniška izkaznica: izdelana je iz plastike, v obliki pravokotnika in je zelene 

barve. Na prednji strani je na vrhu napis »Sodniška izkaznica«, pod tem napisom je 

okrogel znak KZS in napis »KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE/SLOVENIAN 

NINEPIN BOWLING ASSOCIATION« Na levi strani je prostor za fotografijo sodnika, 

ob kateri je prostor za naslednje podatke: ime in priimek sodnika, rojstni podatek 

sodnika, klub, katerega je sodnik član, datum položenega osnovnega izpita ter 



matična številka sodnika. Na zadnji strani je okrogel znak KZS in kontaktni podatki 

KZS. 

 

b) sodniška značka sodnika pripravnika je zelene barve. Na njej je znak KZS. V 

znaku je kratica KZS, v spodnjem delu znaka pa je napis "sodnik". Na spodnjem delu 

sodniške značke je ime in priimek sodnika. Sodniška značka in izkaznica sta veljavni 

samo v povezavi ena z drugo.  

 

11. člen 

Sodnik z licenco postane sodnik pripravnik, ki je opravil najmanj 6 sojenj pod 

mentorstvom sodnika z licenco in uspešno opravil preverjanje znanja pred pristojno 

izpitno komisijo. Sodnike za napredovanje na predlog in z dokazilom klubov predlaga 

Sodniška komisija OTS.  

 

Sodnik lahko napreduje v kategoriji v času zimskega ligaškega odmora med tekočo 

tekmovalno sezono ob predpostavki, da je do takrat opravil potrebnih 6 sojenj ter ima 

licenco za tekočo tekmovalno sezono.  

 

Sodnik z licenco lahko samostojno sodi vsa kegljaška tekmovanja, ki jih organizira 

KZS in njene nižje enote. Napredovanje v sodniško izkaznico vpiše in overi Sodniška 

komisija KZS ter izda sodniško značko sodnika z licenco. Sodniška značka sodnika z 

licenco je rumene barve.  

 

12. člen 

Sodnik inštruktor lahko postane le sodnik z licenco, ki je aktivno opravljal sodniške 

naloge najmanj 8 let (8 sezon s po 6 ali več sojenj). Ko opravi najmanj tri samostojna 

predavanja za izobraževanje kadrov v prisotnosti komisije, sestavljene iz 

mednarodnih sodnikov, postane verificirani predavatelj pri Predsedstvu KZS. Po 

uspešno opravljenem preverjanju znanja pred isto komisijo pa postane sodnik 

inštruktor.  

 

Kot verificirani predavatelj lahko aktivno opravlja izobraževanje sodniškega kadra.  

 

Kandidate za sodnike inštruktorje na predlog Sodniške komisije KZS potrdi 

Predsedstvo KZS.  

 

Mednarodni sodniki avtomatično postanejo sodniki inštruktorji.  

 

Napredovanje v sodniško izkaznico vpiše in overi Sodniška komisija KZS ter izda 

sodniško značko sodnika inštruktorja.  

 

Značka sodnika inštruktorja je zlato-rjave barve in ima nad imenom in priimkom 

sodnika še napis "INŠTRUKTOR".  

 



13. člen 

Kandidati za mednarodne sodnike se izbirajo med sodniki inštruktorji ter sodniki z 

licenco, ki so se dokazali z uspešnim in kvalitetnim delom pri vzgoji sodniškega kadra 

ter napredku sodniške dejavnosti pod pogojem, da kandidat aktivno govori najmanj 

enega od dveh uradnih jezikov mednarodne kegljaške organizacije WNBA NBC 

(nemški ali angleški jezik).  

 

Kandidate za mednarodne sodnike predlaga Sodniška komisija KZS, potrdi pa jih 

Predsedstvo KZS, ki v okviru odobrene kvote kandidate prijavlja na izobraževanje 

mednarodni kegljaški organizaciji WNBA NBC.  

Kandidati za mednarodne sodnike se udeležijo seminarja in opravljajo izpit pred 

izpitno komisijo mednarodne kegljaške organizacije. Po opravljenem izpitu prejmejo 

sodniško izkaznico in značko mednarodnega sodnika. Licenco za opravljanje funkcije 

mednarodnega sodnika pridobijo za obdobje štirih (4) let. Po preteku veljavnosti je 

potrebno licenco ponovno potrditi na enem izmed organiziranih seminarjev. 

Mednarodni sodnik lahko opravlja svojo funkcijo do dopolnjene starosti 65 let.  

 

IV. EVIDENCE SODNIKOV  

 

14. člen 

Evidenco kegljaških sodnikov vodijo:  

• Sodniška komisija kluba – evidenca sodnikov vseh kategorij v klubu,  

• Sodniška komisija OTS – evidenca sodnikov vseh kategorij v OTS,  

• Sodniška komisija KZS – evidenca sodnikov vseh kategorij na območju Slovenije.  

 

15. člen 

Evidenca se vodi v Matični knjigi ali Registru sodnikov in mora vsebovati naslednje 

podatke:  

• osebne podatke vsakega sodnika,  

• datum prvega opravljenega izpita,  

• datume opravljenih izpitov za napredovanje v višje kategorije,  

• naziv kegljaškega kluba, katerega član je sodnik,  

• funkcije, ki jih opravlja v sodniški komisiji,  

• ocena dela (pohvale, pritožbe, kazni …), 

• status licence (aktivna, neaktivna), 

• število sojenj.  

 

Sodniška komisija KZS, je dolžna svoje nižje enote obveščati o novih sodnikih ter o 

napredovanju sodnikov, da lahko te sodniške komisije pravilno vodijo svoje Matične 

knjige sodnikov oziroma Register sodnikov.  

 

 

 

 



V. IZOBRAŢEVANJE SODNIKOV  

 

16. člen 

Sodniška komisija KZS je dolžna v sodelovanju z drugimi sodniškimi komisijami na 

območju Slovenije organizirati začetne tečaje in izobraževalne seminarje po učnem 

programu.  

17. člen 

Sodniki vseh kategorij so se dolžni udeleževati organiziranih seminarjev, saj si le tako 

utrjujejo in izpopolnjujejo svoje znanje ter si podaljšujejo pravico do sodelovanja pri 

izvajanju nalog.  

 

V KZS lahko sodniki aktivno sodijo do 70. leta starosti. Po dopolnjenem 70. letu 

starosti lahko sodniki s pozitivno oceno dela s strani Sodniške komisije KZS pridobijo 

podaljšanje dovoljenja aktivnega sojenja do 75. leta starosti. 

 

18. člen 

Sodniška komisija KZS ima dolžnost in pravico (vsako leto) izvajati preverjanje 

znanja sodnikov (pridobitev licence).  

 

19. člen 

Sodniška komisija KZS izda učni program za izobraževanje in opravljanje sodniških 

izpitov, ki je enoten za celotno območje Slovenije.  

 

20. člen 

Učni program izobraževanja zajema snov o zgodovini kegljanja, organizaciji kegljanja 

pri nas in v svetu, o vseh normativnih aktih (Statut, ostali pravilniki), s posebnim 

poudarkom na Športnem pravilniku.  

 

21. člen 

Na tečajih ali seminarjih lahko predavajo le verificirani predavatelji in sodniki 

inštruktorji, ki jih določi Sodniška komisija KZS.  

 

22. člen 

Sodniške komisije OTS morajo tečaje in seminarje, ki jih želijo organizirati, zaradi 

določanja predavateljev, prijaviti Sodniški komisiji KZS.  

 

Na predlog Sodniške komisije KZS, Predsedstvo določi višino urne postavke za 

predavatelje in višino izpitne takse, ki jo morajo kandidati oz. njihove organizacije 

pred izpitom nakazati na TRR pri KZS.  

 

 

 

 

 



VI. PREVERJANJE ZNANJA 

 

23. člen 

Kandidate za opravljanje preverjanja znanja in s tem napredovanje v višjo kategorijo 

sodnikov predlagajo pristojne sodniške komisije. Pri tem upoštevajo določila tega 

pravilnika in celotno kandidatovo dejavnost.  

 

24. člen 

Izpitna komisija je sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov, ki jih imenuje 

Sodniška komisija KZS. Če je preverjanje znanja v obliki testov, se komisija poljubno 

oblikuje.  

 

25. člen 

Preverjanje znanja opravljajo kandidati vseh kategorij pisno iz teoretičnega dela ter z 

obiskom licenčnega seminarja. 

 

Preverjanje znanja teoretičnega dela se lahko izvede tudi preko spleta. 

 

26. člen 

Po uspešno opravljenem preverjanju znanja, dobi kandidat potrjeno pripadajočo 

kategorijo sodnika ter ustrezno sodniško značko. Sodniško izkaznico dobi kandidat le 

ob uspešno opravljenem prvem preverjanju znanja. O napredovanju v višjo kategorijo 

se kandidatu dosežena kategorija overi v registru KZS. 

 

Sodniške izkaznice in značke izdaja in potrjuje le Sodniška komisija KZS.  

 

27. člen 

Izpitna komisija je dolžna po opravljenih preverjanjih znanja izročiti Sodniški komisiji 

KZS rezultate vseh kandidatov in podrobno poročilo.  

 

VII. DELEGIRANJE SODNIKOV  

 

28. člen 

Klub, organizator tekme državnega prvenstva, delegira ustreznega sodnika z 

veljavno licenco najmanj 5 (pet) dni pred tekmovanjem.  

 

29. člen 

Sodniške komisije so za tekmovanja dolžne delegirati sposobne in ustrezne sodnike, 

ki imajo veljavno licenco.  

 

 

 

 

 



VIII. OCENA DELA SODNIKOV  

 

30. člen 

Delo sodnika na samem tekmovanju ocenjuje posebej določena komisija.  

 

31. člen 

Sodniška komisija je enkrat letno dolžna javno podati oceno dela sodnikov, 

delegiranih za tekmovanja in dejavnost iz svoje pristojnosti (Predsedstvu KZS).  

 

32. člen 

Sodnik, ki se z oceno dela ali drugo odločitvijo ne strinja ter z njo ni zadovoljen, ima 

pravico pritožbe v roku 15 (petnajst) dni od javne objave ali prejema obvestila. 

Pritožbo naslovi na Sodniško komisijo KZS, ki je sklep izdala.  

 

33. člen 

Pritožbo na sklep sodniške komisije na drugi stopnji rešuje Predsedstvo KZS. 

Njegova odločitev je dokončna.  

 

IX. PRAVICE IN DOLŢNOSTI SODNIKOV  

 

34. člen 

Pravice in dolžnosti sodnikov so zajete v Športnem pravilniku KZS, Navodilih za 

izvedbo tekmovanja, Sodniških navodilih, ki jih izdaja Sodniška komisija KZS, v 

vsakoletnem programu dela Sodniške komisije pri Predsedstvu KZS in v tem 

pravilniku.  

 

35. člen 

Vsak sodnik je dolžan opravljati svoje obveznosti v skladu s pravilniki KZS, danih 

navodilih in po svoji vesti, nepristransko v izrednih situacijah.  

 

Če sodnik ne spoštuje prvega odstavka tega člena, je disciplinsko odgovoren za 

svoja dejanja.  

 

36. člen 

Vsak sodnik je na zahtevo predstavnika udeleženca tekmovanja dolžan svojo 

identiteto dokazati s sodniško izkaznico in značko, ki jo ima med tekmovanjem 

pripeto na levi strani sodniške majice.  

 

Sodniška značka je veljavna le skupaj s sodniško izkaznico, ki jo je izdala Sodniška 

komisija KZS.  

 

 

 

 



37. člen 

Sodniške izkaznice in značke za mednarodne sodnike izdaja in izroča mednarodna 

kegljaška organizacija WNBA NBC. Imetnik pravice jo lahko uporablja na vseh 

tekmovanjih, dokler ima veljavno licenco.  

 

38. člen 

Mednarodni sodnik je dolžan sodelovati pri dopolnilnem izobraževanju kadrov, dajati 

strokovna navodila za delo sodnikov inštruktorjev, sodelovati pri pripravi in 

usposabljanju sodniškega kadra.  

 

39. člen 

Delegirani sodnik mora biti na kegljišču najmanj eno (1) uro pred začetkom 

tekmovanja. Pri potovanju mu pripada nadomestilo potnih stroškov z javnim 

prevoznim sredstvom (vlak, avtobus) ali osebnim vozilom, kadar ni mogoče uporabiti 

javnega prevoznega sredstva, pripada pa mu tudi dnevnica po pravilniku KZS.  

 

40. člen 

Na vseh kegljaških prireditvah, organiziranih na območju Slovenije, so delegirani 

sodniki dolžni spoštovati vsa sodniška navodila, izdana s strani Sodniške komisije 

KZS.  

41. člen 

Če sodnik krši določila Statuta, Športnega pravilnika, Sodniškega pravilnika, 

Sodniških navodil in Navodil za izvedbo tekmovanja, lahko Sodniška komisija KZS 

proti njemu uvede postopek za izrek kazni na I. stopnji.  

 

42. člen 

Sodniška komisija KZS lahko izreče naslednje kazni:  

• opomin (manjši prekrški pri začetnem protokolu tekme in vodenju tekmovanja itn.),  

• prepoved sojenja na vseh tekmovanjih za 1 mesec od izreka kazni (zamujanje 

na sojenje, prekrški pri vodenju tekmovanja, ki delno vplivajo na rezultat, nepravilno 

pisanje zapisnikov tekmovanja itn.),  

• prepoved sojenja na vseh tekmovanjih za 3 mesece od izreka kazni (kršenje 

Navodil za izvedbo tekmovanja, vplivanje na rezultat tekmovanja, neprimerno 

obnašanje, večkratne ponovitve napak itn.),  

• predlog za obravnavo pred Disciplinskim razsodiščem KZS (hujša kršitev 

določil 41. člena tega pravilnika, nagovarjanje k neposlušnosti ter izvajanje in 

sodelovanje pri neredih, blatenje Sodniške komisije, zloraba funkcije in zaupanja, 

žaljenje in omalovaževanje, ponarejanje zapisnikov in rezultatov, preprečevanje 

nadzora dela itn.).  

 

Višina izrečene kazni se določi na osnovi večkratnih ponovitev istih napak in 

težavnosti storjenega prekrška.  

 

 



X. KONČNE DOLOČBE  

 

43. člen 

Če pristojna kegljaška organizacija (Predsedstvo KZS) ni zadovoljna z delom svoje 

Sodniške komisije, jo lahko razreši. Skliče sestanek, na katerem izvoli novo Sodniško 

komisijo. Vse naloge Sodniške komisije do izbora nove Sodniške komisije opravlja 

Predsedstvo KZS.  

 

44. člen 

Postopek za spremembe in dopolnila tega pravilnika se izpelje po istem postopku kot 

za njegov sprejem.  

 

45. člen 

Vse razlage tega pravilnika daje Predsedstvo KZS.  

 

46. člen 

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Sodniški pravilnik, sprejet na 

Predsedstvu KZS, dne 27. 6. 2019.  

 

47. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema.  

 

 

V Kranju, 4. 3. 2020  

 

Kegljaška zveza Slovenije  

Milan Kurelič    

- predsednik -  


