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Zaradi zdravstvene situacije in ukrepov povezanih s širjenjem novega koronavirusa 
COVID-19, Sodniška komisija KZS ne bo organizirala sodniških seminarjev za 
pridobitev sodniške licence za tekmovalno sezono 2021/22. 
 
Na podlagi tega Sodniška komisija KZS obvešča vse sodnike, ki so v tekmovalni sezoni 
2020/21 imeli sodniško licenco, da se morajo seznaniti s spremembami Športnega 
pravilnika, preden lahko potrdijo sodniško licenco za tekmovalno sezono 2021/22. 
 
Spremembe Športnega pravilnika so: 

• 24. člen: Obe ekipi morata 30 minut pred začetkom tekme istočasno oddati 
prijavo sestave svoje ekipe. Ob prijavi je treba navesti tudi točen vrstni red šestih 
predvidenih tekmovalcev, ki bodo aktivno nastopili na tekmi. Navesti je treba 
tudi rezervne tekmovalce (katerih število je lahko od 0 do 4 in so napisani 
poljubno na pozicijah od 7 do 10). 

 
Obrazložitev: Tekmovalcev se ne prijavlja več po blokih nastopajočih, kot se je to 
izvajalo v sezonah 2019/20 in 20/21. Prvih šest prijavljenih tekmovalcev mora nastopiti 
v vrstnem redu, kot so zapisani. 
 

• 47. člen, alineja c): Pritožbe na dosežen rezultat na tekmi 
Zoper dosežen rezultat na tekmi lahko oškodovana ekipa vloži pritožbo v primeru 
nepravilnega priznanja doseženega rezultata ali nepravilnega prenosa 
doseženega rezultata v zapisnik. Pritožbo rešuje na kraju samem vodstvo 
tekmovanja, ki ga določi tekmovalna komisija KZS v tekmovalnih predlogih. 
Pritožba in njena odločitev se vpiše v zapisnik,. Zoper odločitev je možna pritožba 
na organ prve stopnje KZS, ki za odločitev o pritožbi lahko pogleda tudi 
videoposnetek. 

 
Vsi sodniki, ki so imeli v tekmovalni sezoni 2020/21 sodniško licenco bodo na svoj 
elektronski naslov prejeli povezavo do izjave, s katero bodo potrdili seznanitev z zgoraj 
navedenimi spremembami. V primeru utemeljenega suma lažno izpolnjene izjave, si 
Sodniška komisija pridržuje pravico izvesti preverjanje znanja. 
 

Izpolnjeno izjavo lahko oddate do vključno 10. 9. 2021. 
 
Murska Sobota, 31. 8. 2021 

Sodniška komisija KZS 


