
 
 

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 
Svet  sodnikov in regatnih funkcionarjev 

 
PRAVILNIK SVETA SODNIKOV IN REGATNIH FUNKCIONARJEV  

 (v nadaljevanju: pravilnik) 
 
 
1 TEMELJNE DOLOČBE 
 
1.1 Pravilnik določa nazive in imenovanja, pravice in obveznosti sodnikov in regatnih 

funkcionarjev JZS (sodniki in razsodnikov - v nadaljevanju: sodniki; regatni uradniki 
- v nadaljevanju: uradniki; merilci). 

 
1.2 Svet sodnikov in regatnih funkcionarje (v nadaljevanju: Svet)v je odgovoren in 

pristojen da:  
 

a) vodi in organizira delo sodnikov in regatnih funkcionarjev Jadralne zveze 
Slovenije, 

b) imenuje, razrešuje ter razvršča sodnike in regatne funkcionarje,  
c) vodi evidence o imenovanjih, izobraževanjih in opravljenem delu na regatah, 
d) sodeluje s pododborom sodnikov, regatnih uradnikov in merilcev World Sailing-a 

in Eurosaf-a, ter sodniškimi organizacijami,  organizacijami regatnih uradnikov in 
merilcev drugih držav in združenj, 

e) predpisuje in izvaja nacionalni program izobraževanja in spremlja delo sodnikov, 
uradnikov in merilcev, 

f) pripravlja in izpeljuje programe usposabljanj sodnikov in regatnih funkcionarjev,  
g) določa – potrjuje sodnike in regatne funkcionarje  za regate v pristojnosti JZS, 
h) predpisuje  obrazce za delo sodnikov in regatnih funkcionarjev, 
i) sodeluje pri oblikovanju normativov za organizacijo regat, 
j) izdaja soglasja k predlogom za mednarodne sodnike in regatne funkcionarje pri 

World Sailing-u, 
k) sodeluje pri organizaciji mednarodne izmenjave sodnikov in regatnih 

funkcionarjev, 
l) uporablja vsa tekmovalna pravila jadranja Mednarodne jadralne zveze (v 

nadaljevanju: World Sailing), 
m) uporablja pravila mednarodnih jadralnih razredov in pravil o meritvah World 

sailing,  
n) uporablja vsa pravila JZS, 
o) pripravlja presedane in rešuje pritožbe, 
p) skrbi za prevode in izdajo strokovne literature s svojega področja, 
q) skrbi za prepoznavnost sodnikov in regatnih funkcionarjev JZS, 
r) določa kriterije nadomestil, 
s) predlaga IO letni finančni in delovni plan Sveta,  
t) pripravi letno poročilo o svojem delu IO JZS, 
u) izpeljuje druge zadolžitve in sklepe s strani skupščine in IO JZS. 

 
2 SESTAVA SVETA SODNIKOV IN REGATNIH FUNKCIONARJEV 
 
2.1 Svet sestavljajo predsednik sveta in dva člana, ki so zadolženi za vodenje 

posameznih področij sodnikov, regatnih uradnikov in merilcev, ali po potrebi IO 
določi drugače. 
   

 
3 NAZIVI IN IMENOVANJA SODNIKOV 
 
3.1 Nazivi sodnikov JZS  so: 

 



a) sodnik - S 
b) nacionalni sodnik - NS 
c) nacionalni razsodnik (umpire) - NR 
d)  mednarodni sodnik - IJ 
e) mednarodni razsodnik - IU 

 
3.2 Svet lahko imenuje kandidata za pripravnika, sodnika, nacionalnega sodnika in 

nacionalnega razsodnika za obdobje 4 leta na podlagi kandidatove vloge, oziroma 
izpolnjenih pogojev za posamezni naziv. Po preteku imenovanja, je možno 
imenovanje obnoviti. Vloge za obnovo imenovanja na predpisanem obrazcu morajo 
kandidati dostaviti Svetu do konca marca tekočega leta. Svet izda imenovanje v 
tridesetih dneh. 

  
3.2.1 PRIPRAVNIK SODNIK  (P) 
  

Kandidat za sodnika pripravnika se mora prijaviti Svetu s soglasjem svojega kluba. 
Prijava mora biti na predpisanem obrazcu. Kandidat mora: 
 
a) biti opravilno sposoben državljan Republike Slovenije,  
b) biti član društva, ki je član JZS,  
c) poznati pravila, imeti jadralne tekmovalne izkušnje, imeti sposobnost 

objektivnega presojanja in biti mora telesno pripravljen za sojenje na vodi, 
d) sprejemati načela športnega obnašanja in morale ter varovanja ugleda JZS, 

 e) imeti dovoljenje za voditelja čolna 
 f) po končani regatni sezoni je dolžan SRF dostaviti poročilo o sojenju na regatah v 

tekočem letu, 
 g) če sodnik pripravnik od pristopa k sodnikom ali v zadnjih 4 letih ni kot sodnik 

sodeloval na nobeni regati, ali navedel opravičila za nedejavnost kot sodnik, se ga 
briše iz seznama sodnikov pripravnikov.  

  
 
3.2.2 SODNIK (S) 
  
 Kandidat za sodnika se mora prijaviti Svetu s prijavo na predpisanem obrazcu in 

mora: 
a) biti pripravnik sodnik, 
b) sodelovati na najmanj enem seminarju za sodnike v zadnjih štirih letih, 
c) uspešno opraviti pisni izpit za sodnika, 
d) soditi na najmanj 8 regatah v zadnjih 4 letih, od katerih jih najmanj 4 ni 

organiziral njegov klub in v katerih je nastopila več kot ena kategorija 
tekmovalcev ali več kot eden razred jadrnic, 

e) imeti dovoljenje za voditelja čolna, 
   f) po končani regatni sezoni je dolžan Svetu dostaviti poročilo o sojenju na regatah v 

tekočem letu, 
 g) za ponovno imenovanje sodnika mora izpolnjevati pogoje za imenovanje za 

sodnika. 
 

 
 
3.2.3 NACIONALNI SODNIK (NS) 
 
 Kandidat za nacionalnega sodnika se mora prijaviti Svetu s prijavo na predpisanem 

obrazcu in mora: 
 

a) biti sodnik, 
b) sodelovati na najmanj enem seminarju za nacionalne sodnike v zadnjih štirih letih, 



c) uspešno opraviti pisni izpit za nacionalnega sodnika, 
d) soditi na najmanj 10 regatah v zadnjih štirih letih, od katerih jih najmanj 5 ni 

organiziral njegov klub in so 4 regate kategorije 1ali 2 (po točki 7.1) ter je v 
regatah nastopala več kot ena kategorija tekmovalcev in več kot eden razred 
jadrnic,  

e) imeti dovoljenje za voditelja čolna,  
  f) po končani regatni sezoni je dolžan Svetu dostaviti poročilo o sojenju na regatah v 

tekočem letu, 
 g) za ponovno imenovanje nacionalnega sodnika mora izpolnjevati pogoje za 

imenovanje za nacionalnega sodnika. 
 
 
 

3.2.4    NACIONALNI RAZSODNIK (UMPIRE) (NR) 
 
Kandidat za nacionalnega razsodnika se mora prijaviti Svetu s prijavo na 
predpisanem obrazcu in mora: 
 
a) biti sodnik, 
b) sodelovati na najmanj enem seminarju za nacionalne razsodnike v zadnjih štirih 

letih, 
c) uspešno opraviti pisni izpit za nacionalnega razsodnika, 
d) soditi na najmanj 8 regatah v zadnjih štirih letih, od katerih jih najmanj 4 ni 

organiziral njegov klub in je bilo najmanj 6 jadralnih dvobojev in najmanj 4 ekipne 
regate,  

e) imeti dovoljenje za voditelja čolna, 
f) po končani regatni sezoni je dolžan Svetu dostaviti poročilo o sojenju na regatah 

v tekočem letu, 
g) za ponovno imenovanje nacionalnega razsodnika mora izpolnjevati pogoje za 

imenovanje za nacionalnega sodnika. 
 

 
3.2.5   MEDNARODNI SODNIK / MEDARODNI RAZSODNIK (UMPIRE) (IJ) / (IU) 
            
         Za Mednarodnega sodnika / Mednarodnega razsodnika Svet lahko predlaga 

nacionalnega sodnika / nacionalnega razsodnika, ki izpolnjuje pogoje, ki jih 
predpisuje World Sailing. Delo, pravice, dolžnosti in pogoje za imenovanje 
mednarodnih sodnikov / mednarodnih razsodnikov določajo pravilniki World Sailng-
a. 

 
 
4 NAZIVI IN IMENOVANJA REGATNIH URADNIKOV 
 
4.1 Nazivi Regatnih uradnikov JZS so: 

 
a) regatni uradnik  (RU) 
b) nacionalni regatni uradnik  (NRU) 
c) mednarodni regatni uradnik  (IRO) 

 
4.2 Svet lahko imenuje kandidata za pripravnika za nedoločen čas, uradnika in 

nacionalnega uradnika pa za 4 leta na podlagi kandidatove vloge, oziroma 
izpolnjenih pogojev za posamezni naziv. Po preteku imenovanja, je možno le-tega 
obnoviti. Vloge za obnovo imenovanja morajo na predpisanem obrazcu kandidati 
dostaviti Svetu do konca marca tekočega leta. Svet izda imenovanje v tridesetih 
dneh. 

 



4.2.1 PRIPRAVNIK REGATNI URADNIK 
  

Kandidat za pripravnika regatnega uradnika se mora prijaviti Svetu s soglasjem 
člana JZS. Prijava mora biti na predpisanem obrazcu. Kandidat mora: 
 
a) biti opravilno sposoben državljan Republike Slovenije,  
b) biti član nekega kluba člana JZS, 
c) poznati pravila, imeti jadralne tekmovalne izkušnje, sposobnost objektivnega 

presojanja in biti mora telesno pripravljen za delo na vodi, 
d) sprejemati načela športnega obnašanja in morale in varovati ugled JZS, 

 e po končani regatni sezoni je dolžan Svetu dostaviti poročilo o sodelovanju pri 
vodenju regat v tekočem letu, 
f) po končani regatni sezoni je dolžan Svetu dostaviti poročilo o delu na regatah v 
tekočem letu, 

  g) če pripravnik za regatnega uradnika od nastopa k regatnim uradnikom ali v 
zadnjih 4 letih ni kot regatni uradnik sodeloval na nobeni regati, ali navedel 
opravičila za nedejavnost kot regatni uradnik, se ga briše iz seznama s pripravnikov 
regatnih uradnikov.  

 
 
4.2.2 REGATNI URADNIK 
 
 Kandidat za regatnega uradnika se mora prijaviti Svetu s prijavo na predpisanem 

obrazcu in mora: 
a) biti opravilno sposoben državljan Republike Slovenije, 
b) biti pripravnik regatnega uradnika, 
c) sodelovati na najmanj enem seminarju za regatne uradnike v zadnjih štirih 

letih, 
d) opraviti pisni izpit za regatnega uradnika, 
e) sodelovati na najmanj 8 regatah v zadnjih 4 letih, od katerih jih najmanj 4 ni 

organiziral njegov klub in v katerih je nastopila več kot ena kategorija 
tekmovalcev in več kot eden razred jadrnic, 

f) po končani regatni sezoni je dolžan Svet dostaviti poročilo o sodelovanju pri 
vodenju regata v tekočem letu, 

g) za ponovno imenovanje regatnega uradnika, mora izpolnjevati pogoje za 
imenovanje za regatnega uradnika. 

 
4.2.3 NACIONALNI REGATNI URADNIK (NRU) 
 
 Kandidat za nacionalnega regatnega uradnika se mora prijaviti Svetu s prijavo na 

predpisanem obrazcu in mora: 
 

a) biti opravilno sposoben državljan Republike Slovenije, 
b) sodelovati na najmanj enem seminarju za nacionalne regatne uradnike v zadnjih 

štirih letih, 
c) opraviti pisni izpit za nacionalnega regatnega uradnika, 
d) sodelovati na najmanj 6 regatah v zadnjih štirih letih, od katerih jih najmanj tri ni 

organiziral njegov klub in so 3 regate kategorije 1 ali 2 (po točki 7.1) in v katerih 
je nastopila več kot ena kategorija tekmovalcev in več kot eden razred jadrnic, 

e) po končani regatni sezoni je dolžan Svetu dostaviti poročilo o sodelovanju pri 
vodenju regat v tekočem letu, 

f)  za ponovno imenovanje nacionalnega regatnega uradnika, mora izpolnjevati 
pogoje za imenovanje za nacionalnega regatnega uradnika. 

 
 
 



4.2.4  MEDNARODNI REGATNI URADNIK ( IRO ) 
 

Za Mednarodnega regatnega uradnika Svet lahko predlaga regatnega uradnika, ki 
izpolnjuje pogoje, ki jih predpisuje World Sailing. Delo, pravice, dolžnosti in pogoje 
za imenovanja mednarodnih regatnih uradnikov določajo pravilniki World Sailing-a. 

 
 
5 NAZIVI IN IMENOVANJA MERILCEV 
 
5.1 Nazivi merilcev JZS so: 

 
a) Merilec za posamezne jadralne razrede (M) 
b) mednarodni merilec (IM). 

 
5.2 Svet lahko imenuje merilce za 4 leta. Po preteku imenovanja je možno imenovanje 

obnoviti. Vloge za obnovo imenovanj, na predpisanem obrazcu morajo kandidati 
dostaviti Svetu do konca marca. Svet izda odločbo v tridesetih dneh. 

 
 
5.2.1 MERILEC 
 
 Kandidat za merilce se mora prijaviti Svetu s prijavo na predpisanem obrazcu in 

mora: 
 

a) biti opravilno sposoben državljan Republike Slovenije,  
b) biti član nekega kluba člana JZS, 
c) poznati pravila, imeti sposobnost objektivnega presojanja in biti mora telesno 

pripravljen za delo na vodi, 
d) sprejemati načela športnega obnašanja in morale ter varovati ugled JZS, 
e) sodelovati na najmanj enem seminarju za nacionalne merilce v zadnjih štirih 

letih, 
f) uspešno opraviti izpit za nacionalnega merilca, 
g) sodelovati na najmanj 4 regatah v Sloveniji v zadnjih štirih letih, od katerih jih 

najmanj tri ni organiziral njegov klub in so tri regate kategorije 1, 2 ali 3 (po točki 
7.1). 

h) po končani regatni sezoni je dolžan Svetu dostaviti poročilo o sodelovanju pri 
merjenju plovil in opreme v tekočem letu. 

 
5.2.4 MEDNARODNI MERILEC 
 
 Za Mednarodnega merilca Svet lahko predlaga merilca, ki izpolnjuje pogoje, ki jih 

predpisuje World Sailing. Delo, pravice, dolžnosti in možnost imenovanj 
mednarodnih merilcev določajo pravilniki World sailing-a. 

 
 
6 PRENEHANJE FUNKCIJ 
 

Funkcije sodnikov, uradnikov in merilcev prenehajo:  
 
a) z iztekom časa za katerega so imenovani, 
b) z odločitvijo Sveta po končani preiskavi v zvezi z obrazloženim poročilom, ki se 

nanaša na večkrat nekvalitetno opravljeno delo, na težjo disciplinsko kršitev ali 
kršitev pravilnika, 

c) zaradi prostovoljnega prenehanja, 
d) zaradi smrti regatnega funkcionarja. 



 
7 RAZVRŠČANJE REGAT IN POTREBNO ŠTEVILO SODNIKOV, URADNIKOV IN 

MERILCEV IN DOLŽNOSTI ORGANIZATORJEV REGAT 
 
7.1 Regate v Sloveniji, upoštevaje koledar JZS, se razvrščajo po naslednjih kriterijih: 

 
a) kategorija 0: svetovna in evropska prvenstva, sredozemske igre, 
b) kategorija 1: mednarodne regate objavljene v koledarju World Sailng-a, 
c) kategorija 2: državna prvenstva in kriterijske regate, 
d) kategorija 3: ostale regate. 

 
7.2 Svet v skladu s kategorijo regate za vsako leto odredi najmanjše potrebno število 

regatnih funkcionarjev in jih objavlja kot dodatek koledarju regat JZS.  
 
7.3 Organizator regate mora pred začetkom regate na predpisanem obrazcu dostaviti 

spisek članov odbora za proteste, članov regatnega odbora in merilcev tako, da 
ustreza določilom iz točke 7.2. najkasneje: 
 
a) 60 dni pred regato kategorije 0 iz točke 7.1 a, 
b) 30 dni pred regato kategorije 1 iz točke 7.1 b, 
c) 15 dni pred regato kategorije 2 iz točke 7.1 c, 
d) 7 dni pred regato kategorije 3 iz točke 7.1 d, 
 
Svet lahko potrditi predlagan seznam, lahko predlaga zamenjavo odbora/ov ali 
njihovih predsednikov.  

 
8 POROČILA  
 
8.1 Predsednik odbora za proteste / regatnega odbora / merilcev mora najkasneje v 15 

dneh po koncu regate dostaviti poročilo Svetu na pravilno izpolnjenem predpisanem 
obrazcu.  

 
8.2 Poročila so temelj za spremljanje dela sodnikov, uradnikov in merilcev in morajo 

vsebovati oceno dela sodnikov, uradnikov in merilcev kot osnovo za njihovo 
udeležbo na prihodnjih regatah. 

 
 
9 ODBOR ZA PRITOŽBE 
 
9.1 Odbor za pritožbe je stalno telo Sveta, ki rešuje pritožbe proti odločitvam odbora za 

proteste. Svet regatnih funkcionarjev imenuje v odbor najbolj izkušene sodnike z 
najvišjimi nazivi.  

 
 
 
10 STROŠKI IN NADOMESTILA 
 
10.1 Sodniki inregatni funkcionarji imajo pravico do nadomestila: 

 
a) nadomestila potnih stroškov (tudi pripravniki): 

- za prevoz z osebnim avtomobilom: zakonsko predpisana kilometrina za klube / 
društva, 

- za prevoz z javnim prevoznim sredstvom: cena vozovnice 
b) organizator priskrbi za primerno prenočevanje in prehrano regatnih funkcionarjev  

(tudi pripravniki): 



- namestitev v hotelu ali sobah kategorije tri zvezdice (***)  
  
 
11 KONČNA DOLOČBA 
 
11.1 Ta Pravilnik je sprejel Izvršni odbor JZS na svoji seji dne, xx.xx.2017, uporablja pa 

se od xx.xx. 2017 dalje. 
 
 
 
 
 

Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev 
                                                                                             Predsednik  
                                                                                          Stanko Užmah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 
Svet regatnih funkcionarjev 

 
 

KODEKS OBNAŠANJA REGATNIH FUNKCIONARJEV SLOVENSKE JADRALNE 
ZVEZE 
 
 
 

Jadralni sodniki, uradniki, merilci so najbolj izpostavljeni funkcionarji športnega jadranja. 
Za dobrobit in razvoj športa, ki ga predstavljajo mora biti njihovo obnašanje skladno s 
splošnimi načeli športnega obnašanja in morale, opravljanje dolžnosti pa strokovno, 
neoporečno in dostojanstveno.  
 
Od sodnikov, uradnikov, merilcev in delegatov pričakujemo: 
 

1) Poznavanje pravil, presedanov in spoštovanje postopkov za upravljanje regate, 
vodenja zaslišanj in odločanja. 

 
2) Vljudnost in ljubeznivost do tekmovalcev, trenerjev in drugih udeležencev regate. 

Pomoč kolegom, organizatorjem in vsem, ki so vključeni v organizacijo regate. 
 

3) Da z enako skrbnostjo, korektnostjo, objektivnostjo in brez predsodkov pristopi k 
vsakemu opravilu. Osebni interes nikakor ne sme vplivati na njegove odločitve. 

 
4) Da si prizadeva pravično odločati in da preverja ali je odločitev izvršena. Ravnati 

mora po postopkih in predpisih World Sailing-a in JZS ter uveljavljati njihova  
hotenja in cilje. 

 
5) Spoštovati mora zaupnost dela odbora katerega član je. Izven tega odbora se 

mora vzdržati razprav o zaupnih podrobnostih primera, razen kadar to v primerni 

Oblikovano: Označeno



obliki podaja kot pojasnila pravil trenerjem ali tekmovalcem. Odgovoriti mora na 
vsako vprašanje trenerja ali tekmovalca in razložiti svojo odločitev. 

 
6) Točnost in stalno navzočnost pri delu in sestankih. Pozornost v razpravi o vsakem 

predmetu. 
 

7) Da je primerno oblečen. 
 

8) Da ima dovoljenje in znanje za upravljanje s čolni ter, da s tehničnimi sredstvi, ki 
mu jih zaupa organizator dela s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

 
9) Da zahteva kritje samo tistih stroškov, do katerih ima pravico in organizatorju ne 

povzroča nobenih dodatnih in nepotrebnih stroškov. 



ORGANIGRAM: Sveta regatnih funkcionarjev 
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ODBOR ZA PRITOŽBE 
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