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A. UVODNE DOLOČBE
1. člen (vsebina pravilnika)
Pravilnik o pridobitvi licenc sodnikov določa pravila o načinu in postopku pridobivanja,
napredovanja in ohranjanja posameznih nazivov rangov in licenc glede na nivo
tekmovanja v katerem oseba opravlja delo sodnika.
2. člen (definicija)
Sodniški rang je stopnja strokovne usposobljenosti, ki jo posamezni sodnik lahko doseže z
opravljanjem dela sodnika na tekmah v okviru tekmovanj Košarkarske zveze Slovenije in
jo pridobi z uspešno opravljenim teoretičnim in praktičnim izpitom za podelitev
posamezne licence.
Naloge sodnika so določene z Uradnimi pravili FIBA in ostalimi akti FIBA in Košarkarske
zveze Slovenije.

B. NAPREDOVANJE SODNIKOV PO STOPNJAH RANGOV
3. člen (izvedba izpitov)
Košarkarska zveza Slovenije v okviru komisije za sodniška vprašanja izvede izpite za
posamezne sodnike, ki z uspešno opravljenim izpitom napredujejo po posameznih
stopnjah rangov.
Izvedba izpita zajema:
- teoretični del: uspešno opravljen teoretični izpit iz košarkarskih pravil;
- praktični del: uspešno opravljeno sojenje ene ali več tekem, na katerih sodnika
spremlja in oceni spremljevalec sojenja – instruktor sojenja; instruktor sojenja
sodnika oceni z oceno OPRAVIL / NI OPRAVIL.
4. člen (stopnje rangov)
a. mladinski sodnik: sodnik, ki v času usposabljanja ni dopolnil 18 let, pridobi rang z
nazivom 'mladinski sodnik', ko uspešno opravi teoretični in praktični del usposabljanja
za nove košarkarske sodnike;
b. sodnik pripravnik: sodnik pridobi rang z nazivom 'sodnik pripravnik', ko uspešno
opravi teoretični in praktični del usposabljanja za nove košarkarske sodnike;

c. sodnik: sodnik pridobi rang z nazivom 'sodnik', ko uspešno opravi teoretični in
praktični del izpita za pridobitev omenjenega ranga in sicer po obdobju najmanj ene
košarkarske sezone, ko je pridobil rang z nazivom 'sodnik pripravnik';
teoretični del zajema uspešno opravljen test iz košarkarskih pravil, praktični del
zajema uspešno sojenje ene tekme na nivoju tekmovanja 4. SKL, na kateri sodnika
spremlja in oceni kontrolor sojenja (spremljevalec sojenja, tehnični komisar s
podeljeno A ali B licenco, sodnik mednarodnega, državnega ali medregionalnega
ranga);
d. regionalni sodnik: sodnik pridobi rang z nazivom 'regionalni sodnik', ko uspešno opravi
teoretični in praktični del izpita za pridobitev omenjenega ranga in sicer po obdobju
najmanj ene košarkarske sezone, ko je pridobil rang z nazivom 'sodnik';
teoretični del zajema uspešno opravljen test iz košarkarskih pravil,
praktični del zajema uspešno sojenje ene tekme na nivoju tekmovanja 3. SKL, na kateri
sodnika spremlja in oceni kontrolor sojenja (spremljevalec sojenja, tehnični komisar s
podeljeno A ali B licenco, sodnik mednarodnega ali državnega ranga);
e. medregionalni sodnik: sodnik pridobi rang z nazivom 'medregionalni sodnik', ko
uspešno opravi teoretični in praktični del izpita za pridobitev omenjenega ranga in
sicer po obdobju najmanj ene košarkarske sezone, ko je pridobil naziv 'regionalni
sodnik';
teoretični del zajema uspešno opravljen test iz košarkarskih pravil, praktični del
zajema uspešno sojenje dveh tekem na nivoju tekmovanja 2. SKL, na kateri sodnika
spremlja in oceni kontrolor sojenja (spremljevalec sojenja, tehnični komisar s
podeljeno A licenco, sodnik mednarodnega ranga);
f. državni sodnik: sodnik pridobi rang z nazivom 'državni sodnik', ko uspešno opravi
teoretični in praktični del izpita za pridobitev omenjenega ranga in sicer po obdobju
najmanj dveh košarkarskih sezon, ko je pridobil naziv 'medregionalni sodnik';
teoretični del zajema uspešno opravljen test iz košarkarskih pravil, praktični del
zajema uspešno sojenje dveh tekem na nivoju tekmovanja 1. SKL, na katerih sodnika
spremlja in oceni spremljevalec sojenja,
g. mednarodni sodnik: sodniku, ki pridobi status FIBA sodnika, se podeli naziv
'mednarodni sodnik';
Pridobitev posamezne stopnje ranga je trajna.

C. NAPREDOVANJE SODNIKOV PO STOPNJAH LICENC
5. člen (pridobitev posamezne licence)
Sodniku podeli licenco za sojenje tekem v okviru KZS IO KZS s potrditvijo list sodnikov:
a. mladinski sodnik lahko pridobi licenco za sojenje na tekmah mlajših starostnih
kategorij U17 in lahko opravlja delo sodnika v vseh ostalih nižjih tekmovanjih,
b. sodnik pripravnik lahko pridobi licenco za sojenje na tekmah mlajših starostnih
kategorij U19 in lahko opravlja delo sodnika v vseh ostalih nižjih tekmovanjih,
c. sodnik lahko pridobi licenco za sojenje na tekmah 4. SKL za člane in lahko opravlja delo
sodnika v vseh ostalih nižjih tekmovanjih,
d. regionalni sodnik lahko pridobi licenco za sojenje na tekmah 3. SKL za člane in lahko
opravlja delo sodnika v vseh ostalih nižjih tekmovanjih,
e. medregionalni sodnik lahko pridobi licenco za sojenje na tekmah 2. SKL za člane in
lahko opravlja delo sodnika v vseh ostalih nižjih tekmovanjih,
f. sodnik državnega ranga lahko pridobi licenco za sojenje na tekmah 1. SKL za člane in
lahko opravlja delo sodnika v vseh ostalih nižjih tekmovanjih,
g. mednarodni sodnik lahko pridobi licenco za sojenje na tekmah 1. SKL za člane in lahko
opravlja delo sodnika v vseh ostalih nižjih tekmovanjih.
6. člen (podelitev licence sodniku brez ustreznega ranga)
IO KZS lahko podeli licenco sodniku za sojenje določene stopnje tekmovanja, kljub temu,
da nima ustreznega ranga.
Sodnik mora v tekmovalni sezoni pridobiti ustrezen rang, da bi lahko tudi v prihodnji
sezoni pridobil enako ali višjo licenco.
7. člen (veljavnost licence)
Sodnik, kateremu je podeljena določena licenca, mora le-to potrditi vsako leto pred
začetkom tekmovalne sezone v okviru rednega izobraževanja, v katerega je vključeno
fizični test, merjenje telesne teže in test iz pravil igre.
8. člen (nepotrditev licence)
V kolikor sodnik ne opravi fizičnega testa ali je njegova izmerjena telesna teža višja od
meril, določenih z izračunom indeksa telesne mase (ITM) ali testa iz pravil igre za
pridobitev podeljene licence, v tekoči tekmovalni sezoni ne more opravljati nalog sodnika
na posameznem nivoju tekmovanj, za katerega je neuspešno opravljal potrditev licence.

V kolikor kandidat ne opravi fizičnega testa ali testa iz pravil igre, lahko med tekmovalno
sezono ponovno pristopi k opravljanju neopravljenega testa, med tem pa opravlja delo
sodnika na stopnjo nižji licenci. V kolikor uspešno opravi potreben fizični test ali test iz
pravil igre, potrdi licenco in opravlja delo sodnika v preostanku tekmovalne sezone v
skladu s podeljeno licenco.
V kolikor je kandidatu izmerjena previsoka telesna teža, v skladu z merili, določenimi z
izračunom ITM, se kandidatu določi dodatno časovno obdobje, po katerem lahko med
tekmovalno sezono ponovno pristopi k meritvam, med tem pa opravlja delo sodnika na
stopnjo nižji licenci. V kolikor uspešno opravi meritve potrdi licenco in opravlja delo
sodnika v preostanku tekmovalne sezone v skladu s podeljeno licenco.
V kolikor sodnik tudi v ponovljenem primeru testiranja ali meritev ni uspešen, mu komisija
za sodniška vprašanja pri KZS lahko omogoči, da opravlja sodniško delo na stopnjo nižjem
nivoju tekmovanja.

D. PRENEHANJE OPRAVLJANJA DELA SODNIKA
9. člen (prenehanje)
V kolikor sodnik na lastno željo preneha z opravljanjem dela sodnika za eno tekmovalno
sezono, ohrani licenco sodnika, katero je pridobil v tekmovalni sezoni, v kateri je prenehal
z opravljanjem dela sodnika.
V kolikor sodnik preneha z opravljanjem dela sodnika za več kot eno tekmovalno sezono
lahko ponovno pridobi licenco za sodnika, ki je eno stopnjo nižja od njegovega
pridobljenega naziva licence, pred prenehanjem opravljanja dela sodnika.
V kolikor sodnik preneha z opravljanjem dela sodnika za tri ali več tekmovalnih sezon
sezono lahko ponovno pridobi licenco za sodnika, ki je dve stopnji nižja od njegovega
pridobljenega naziva licence, pred prenehanjem opravljanja dela sodnika.

E. KONČNE DOLOČBE
10. člen (uskladitev rangov)
Vsi sodniki, ki so pridobili range sodnika v skladu s pravilnikom, ki je urejal napredovanje
po rangih pri Združenju košarkarskih sodnikov Slovenije, ohranijo svoje range.

Sodniki, ki so za tekmovalno sezono 2020/2021 pridobili licenco za sojenje v tekmovanjih
KZS, pa nimajo ustreznega ranga, bodo morali v tekmovalni sezoni 2020/2021 pridobiti
ustrezen rang v skladu s podeljeno licenco.
V kolikor v tekmovalni sezoni ne pridobijo ustreznega ranga, bodo v tekmovalni sezoni
2021/2022 uvrščeni na listo sodnikov z eno stopnjo nižjo podeljeno licenco.

11. člen (sprejem pravilnika)
Ta pravilnik je sprejel Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije na svoji redni seji, dne 5.
11. 2020 in stopi v veljavo z dnem sprejetja.
Predsednik
Košarkarske zveze Slovenije
Erjavec Matej l.r.

