
 
 

   

 
 
 
 

PROGRAM IN POGOJI 
IZOBRAŽEVANJA 

STROKOVNIH DELAVCEV 
SODNIKI ZA PODROČJE 

JADRANJA 
2017 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koper, 2017



SODNIK IN NACIONALNI SODNIK JADRANJA   
 

I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 
  
 
1. IME PROGRAMA 

 
V okviru programa se bodo kandidati usposabljali za naziv SODNIK (S) IN 
NACIONALNI SODNIK (NS).  
 
2. TEMELJNI CILJ PROGRAMA 

 
Temeljni cilj je usposobiti strokovne delavce na področju jadranja za sojenje 
regat, sodelovanje v sodniških komisijah, mednarodnih žirijah in za sojenje na 
morju. 

 
3. TRAJANJE  IN OBLIKE USPOSABLJANJA 

 
Program usposabljanja za sodnika in nacionalnega sodnika jadranja traja 65 ur 
(20 ur teorija, 40 ur praktično, 5 ur izpit). 
 
Program usposabljanja za sodnika in nacionalnega sodnika jadranja bo izveden v 
obliki tečaja. Teoretični del usposabljanja bo podan na predavanjih. Praktični del 
usposabljanja se bo odvijal na regatah v obliki delavnic (delo na kopnem) in v 
obliki vaj (delo na vodi). 

 
4. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI 
 
Pri programu usposabljanja za naziv nacionalnega sodnika jadranja obstaja 
možnost skupnih teoretičnih predavanj pri splošnih predmetih s programi sodnik  
in nacionalni razsodnik jadranja. 

 
5. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE 

 
Glede usklajenosti programa z Evropo ugotavljamo, da v okviru Eurosaf, obstaja 
možnost vključevanja. Predvidevamo sodelovanje z Jadralnimi  zvezami Hrvaške, 
Italije, Avstrije in drugih jadralnih zvez iz bližnjih evropskih držav.  

 
6. SESTAVLJALCI IN IZVAJALCI PROGRAMA 
 
Program je sestavila in ga bo izvajala Jadralna zveza Slovenije. 

 
7. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA 
 
Vodja programa je Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev JZS, ostali 
predavatelji, nosilci predmetov in sodelavci so strokovni sodelavci Jadralne zveze 
Slovenije ter mednarodni sodniki. Zaradi specifike jadralnega športa (veliko 
jadralnih razredov), je navedenih več izvajalcev specifičnih praktičnih jadralskih 
vsebin. 
 
 
 



 
Predavatelj Izobrazba   

    
Andraž Koželj VII. st.  mednarodni sodnik 
Uroš Žvan VII. st.  mednarodni sodnik 
Bojan Gale VI.  st.  mednarodni sodnik 
    
    
Inštruktorji s področja jadranja / sojenja:Zvonko Hočevar - MS,  Miroslav 
Čarman - NS, Stanko Užmah - NS, David Bartol - NS  in izbrani demonstratorji –
sodniki.                            
 
8. PREDVIDENI OBSEG VPISA 

 
Po sprejetem programu usposabljanja je predvideno vsako leto do 30 
kandidatov. 

 
 

II. PREDMETNIK SPECIALNEGA DELA 
  
 
1. ŠTEVILO PREDMETOV (teoretični, praktični) in obseg ur 
 
Število predmetov, razdelitev ur na teoretični in praktični del ter urni obseg 
posameznega predmeta je naslednje: 
 
A. TEORETIČNI DEL (OBSEG 20 UR) 

1. Regatna pravila 
2. Interpretacija regatnih pravil  
3. Organizacija tekmovanj  
4. Varnost na morju 
 

 
B. PRAKTIČNI DEL (OBSEG 40 UR) 
1. Praktično izvajanje – v okviru regate, sojenje na morju 
2. Organizacija in vodenje zaslišanj 
 
 
2. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA POVEZANOST PREDMETOV 

PROGRAMA 
 

Program strokovnih kadrov v jadranju je prva stopnja za naziv sodnik in druga 
stopnja za višje oblike izobraževanja za nacionalni sodnik / razsodnik.



ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA 
 

I. Domača litaratura 

• Jadralna regatna pravila 2017 - 2020, Koper, Jadralna zveza Slovenije, 2017, 
• Literatura se dopolnjuje po potrebi. 

 
II. Tuja literatura 

• Judges Manual (2017),  
• O+A, 
• The CASE BOOK for 2017 – 2020, Interpretations of the Racing Rules, World 

sailing (UK) Ltd, Southampton, UK 2016 in druga literatura 
 
 

III. POGOJI ZA VPIS 
 
Kandidat mora biti polnoleten in končano mora imeti najmanj 3 letno poklicno 
šolo ter opravljen izpit za voditelja čolna. Imeti mora jadralne (tekmovalne) 
izkušnje,  izpolnjevati pogoje Pravilnika zbora sodnikov JZS in biti pisno 
predlagan s strani jadralnega kluba, ki je član JZS. Kandidat mora imeti status 
sodnika pripravnika ali naziv sodnik, nacionalni sodnik / razsodnik.  Kandidat 
mora imeti opravljeno I. stopnjo izobraževanja – sodnik jadranja ali naziv 
nacionalni  sodnik / razsodnik v primeru ponovnega imenovanja.    
 

IV. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO STOPNJAH 
 
Uspešno opravljen sodniški seminar in izpit ter izpolnjevanje kriterijev po 
pravilniku  Sveta regatnih funkcionarjev, je pogoj za pridobitev višjega naziva.  
 

V. POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA 
 
Pogoj za dokončanje je prisotnost na teoretičnem in praktičnem delu tečaja ter 
opravljen izpit, ki je sestavljen tako iz teoretičnega, kot iz praktičnega dela. 
 
1. Teoretični del izpita je pisno in ustno. 
2. Praktični del: 
- ocenjevanje sposobnosti vodenja zaslišanja. 

 
Ocenjevanje se izvaja z ocenami od 1 do 10. ( med 10 in 100%). Za negativno 
veljajo ocene med 1 in 5. Kandidat mora opraviti izpit pred  izpitno komisijo. 
Sodnik mora opraviti vsaj s 60% uspehom, nacionalni sodnik / razsodnik pa vsaj 
z 80% uspehom.  
 

VI. NAVEDBA NAZIVA IN DELO KROG 
 
Pridobljen naziv je sodnik, oziroma nacionalni sodnik / razsodnik jadranja. 
 
Nacionalni sodnik vodi in organizira sojenje na vodi in zaslišanja na kopnem za 
vse jadralno tekmovalne razrede v flotnem jadranju. 



Nacionalni razsodnik  lahko vodi razsojanje na vodi in zaslišanje na kopnem za 
regatno dvobojevanje.  
 
 

VII. PODALJŠEVANJE NAZIVOV 
 
Nacionalni sodnik jadranja je strokovni naziv, ki ga mora nosilec naziva na vsake 
štiri leta potrjevati z veljavnim nazivom. Naziv za štiriletno obdobje dobi 
nacionalni sodnik jadranja na seminarjih, ki jih organizira SRF Jadralne zveze 
Slovenije v ta namen. 
 

VIII. FINANCIRANJE 
Izobraževanje financirajo JZS ali klubi, društva ali pa kandidati sami. 

 
 
 
 
 
 
 
V Kopru, 4.11.2017      Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev 
                                                                             Predsednik  
                                                                           Stanko Užmah                                                       

 
 


