Na osnovi 33. člena Statuta KZS je Zbor sodnikov KZS na zasedanju zbora dne 11.2.2020 sprejel,
Upravni odbor KZS pa na osnovi 22. člena Statuta KZS na seji dne 04. 05. 2020 potrdil naslednji

PRAVILNIK O
URADNIH STROKOVNIH OSEBAH KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
NA TURNIRJIH

I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje strokovne nazive uradnih strokovnih oseb Konjeniške zveze Slovenije na
turnirjih (v nadaljevanju: uradne strokovne osebe) in strokovne funkcije, ki jih uradne strokovne osebe
lahko opravljajo po pridobitvi naziva.
Pravilnik določa tudi pogoje in način za pridobitev naziva.
2. člen
Uradne strokovne osebe Konjeniške zveze Slovenije na turnirjih v konjeniškem športu so po tem
pravilniku: sodnik, oblikovalec parkurja / proge, stevard in tehnični delegat.
Vse uradne strokovne osebe iz prvega odstavka tega člena, razen tehničnega delegata, lahko po
uspešno zaključenem strokovno-organizacijskem izobraževalnem programu KZS in FEI, opravljajo
funkcijo za katero so se izobraževali.
3. člen
Uradne strokovne osebe iz 2. člena tega pravilnika se združujejo v Zbor uradnih strokovnih oseb
(ZUSO), strokovni organ KZS, kjer učinkovitejše zastopajo in uresničujejo svoje interese v KZS.
Zbor uradnih strokovnih oseb sprejema pravilnik, poslovnik in druge akte, podaja predloge in aktivno
sodeluje pri oblikovanju strokovnih stališč KZS.
Delo Zbora uradnih strokovnih oseb spremlja Upravni odbor KZS.
3.a člen
Zbor uradnih strokovnih oseb predstavlja in vodi predsednik, ki ga izvolijo člani Zbora uradnih
strokovnih oseb, za dobo 4 let. Predsednik je lahko le oseba, ki je uradna strokovna oseba KZS z
najmanj državnim nazivom.
Predsednik sklicuje in vodi seje Zbora, oblikuje predloge sklepov Zbora, sodeluje pri organizaciji
izobraževanj, sodeluje z Upravnim odborom KZS in s strokovnimi organi KZS ter s sodniškimi
organizacijami v drugih državah in FEI.
3.b člen
Za potrebe svojega delovanja izvoli Zbor uradnih strokovnih oseb naslednje komisije:
- 7 članski Izvršni odbor Zbora uradnih strokovnih oseb (v nadaljevanju IOZUO),
- 3 člansko Komisijo za preskakovanje ovir,
- 3 člansko Komisijo za dresurno jahanje,
- 3 člansko Komisijo za vožnjo vpreg,
- 3 člansko Komisijo za vzdržljivostno jahanje - endurance,
- 3 člansko Komisijo za eventing,
- 3 člansko Komisijo za reining.
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Predsednik Zbora uradnih strokovnih oseb je istočasno tudi predsednik Izvršnega odbora Zbora
uradnih strokovnih oseb, ki izmed članov Izvršnega odbora izbere svojega namestnika. Izvršni odbor
Zbora uradnih strokovnih oseb opravlja vse tekoče zadeve, ki se nanašajo na Zbor uradnih strokovnih
oseb in izvaja sklepe ter imenuje izpitne komisije za posamezne discipline.
Predsednike posameznih komisij izberejo izvoljeni člani izmed sebe. Predsednik posamezne
komisije je tudi član IOZUO. Komisije za posamezne discipline so zadolžene za vse zadeve v zvezi z
imenovanjem sodnikov na tekmovanjih in turnirjih, ter organizacijo predpisanih izobraževanj.
4. člen
Upravni odbor KZS na predlog IOZUO potrdi naziv kandidatu, ki je končal program izobraževanja,
določen v nadaljevanju tega pravilnika ter uspešno opravil izpit za:
A./ sodnika določene discipline in pridobil licenco KZS za opravljanje sodniške funkcije, naslednji
naziv:
a) sodnik za preskakovanje ovir,
b) sodnik za dresurno jahanje,
c) sodnik za vzdržljivostno jahanje – endurance,
d) sodnik za vožnjo vpreg,
e) sodnik za reining,
f) sodnik za eventing.
B./ oblikovalca parkurja / proge in pridobil licenco KZS za opravljanje funkcije oblikovalca
parkurja, naslednji naziv:
a) oblikovalec parkurja za preskakovanje ovir,
b) oblikovalec parkurja za vožnjo vpreg,
c) oblikovalec kros proge za eventing.
C./
a)
b)
c)
d)
e)

stevarda in pridobil licenco za opravljanje funkcije stevarda, naslednji naziv:
stevard za preskakovanja ovir,
stevard za dresurno jahanje,
stevard za vožnjo vpreg,
stevard za vzdržljivostno jahanje – endurance,
stevard za eventing.

Vsak posameznik lahko pridobi enega ali več nazivov pod pogojem, da za vsako disciplino oziroma
funkcijo opravi izpit po kriterijih tega pravilnika.
5. člen
Vsi, ki so pridobili enega ali več nazivov iz 4. člena tega pravilnika, morajo biti vpisani v register
uradnih strokovnih oseb KZS.
6. člen
Nacionalna konjeniška tekmovanja, ki se odvijajo na območju Republike Slovenije, lahko sodijo le
sodniki, ki so vpisani v register uradnih oseb KZS in imajo veljavno licenco za opravljanje sodniške
funkcije za tekočo tekmovalno sezono ter tuji sodniki z licenco matične države z usposobljenostjo za
določeno raven tekmovanja.
V sodniški komisiji sta lahko največ dva tuja sodnika, izjema so nove discipline, kjer je tujih sodnikov
lahko več. Tuj sodnik na nacionalnih tekmovanjih ne more biti predsednik sodniške komisije, izjema
so nove discipline.
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Mednarodna konjeniška tekmovanja, ki se odvijajo na območju Republike Slovenije, lahko sodijo
državni sodniki, pod pogoji iz prve alineje tega člena in kriterijih pravil FEI glede zahtevnosti
tekmovanja, ter mednarodni, ki so registrirani in vpisani na seznamu mednarodnih sodnikov pri
Mednarodni konjeniški zvezi – FEI.
Ta člen se smiselno uporablja tudi za oblikovalce parkurja / proge in stevarde. Priporoča se, da so
povabljeni tuji oblikovalci parkurjev / proge in stevardi registrirani in vpisani na seznamu FEI.
7. člen
Uradne strokovne osebe morajo pri izvrševanju svoje funkcije upoštevati veljavne predpise in pravila
FEI in KZS ter norme športne etike in morale.
8. člen
Obveznosti uradnih strokovnih oseb so naslednje:
odgovorno in aktivno opravljajo svojo funkcijo,
delujejo samostojno in nepristransko,
opravljajo svojo funkcijo na tekmovanjih, na katera so razporejeni,
se strokovno izpopolnjujejo, tako, da se udeležujejo razpisanih izobraževalnih in
izpopolnjevalnih seminarjev,
opravijo izpit za pridobitev ali obnovitev licence (dovoljenje) KZS za opravljanje funkcije za
tekočo tekmovalno sezono,
redno plačujejo članarino Zbora sodnikov in KZS.
9. člen
Pravice uradnih strokovnih oseb so naslednje:
sodnik je član sodniškega zbora na tekmovanju, na katero je razporejen,
oblikovalec parkurja / proge in stevard izvršujeta svojo funkcijo na tekmovanju, na
katero sta razporejena,
da aktivno sodelujejo pri sprejemanju novih smernic v razvoju konjeniškega športa, predlagajo
spremembe pravil in pravilnikov ter z lastnim pridobivanjem znanja in usposabljanja
prispevajo k kvalitetnejšemu sojenju, oblikovanju parkurja / proge ter organizaciji tekmovanj,
da dobijo plačilo za opravljanje svoje funkcije.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA
10.člen
Kandidat, ki želi pridobiti naziv za katero od funkcij konjeniškega športa iz 4. člena tega pravilnika,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
A/Splošne pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije ali tujec iz Države EU s stalnim prebivališčem v
Sloveniji,
b) je polnoleten,
c) ima dokončano srednješolsko izobrazbo 5. stopnje,
d) predlagati ga mora IOZUO,
e) mu ni bila izrečena pravnomočna sodba kazenskega sodišča za prestajanje zaporne kazni ali
pravnomočen sklep disciplinske komisije KZS za prepoved opravljanja katerekoli
strokovne funkcije; Izpitna komisija Zbora uradnih strokovnih oseb lahko v posameznem
primeru izjemoma odloči, da posameznik pridobi katerega od nazivov iz 4. člena tega
pravilnika, kljub temu, da mu je bila izrečena pravnomočna sodba kazenskega sodišča.
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B/ Posebne pogoje:
a) Kandidat za pridobitev naziva sodnik za preskakovanje ovir ima tekmovalno licenco kategorije
M, sodnik za dresurno jahanje ima tekmovalno licenco kategorije S. Za kandidata za pridobitev
naziva sodnik za preskakovanje ovir
namesto tega pogoja zadošča pridobljeni naziv mednarodni stevard za preskakovanje ovir.
b) kandidat za oblikovalca parkurja ima tekmovalno licenco kategorije S in/ali je licenciran
učitelj jahanja in/ali licenciran trener jahanja.
c) kandidat za stevarda ima tekmovalno licenco kategorije A (velja za disciplini preskakovanje
ovir in dresurno jahanje) in/ali katerega od nazivov (inštruktor jahanja, učitelj jahanja, trener)
in/ali opravi uvodno izobraževanje (velja za disciplino vožnje vpreg in vzdržljivostno jahanje endurance) ter je dopolnil 25 let.

II. PRENEHANJE FUNKCIJE
11. člen
Funkcija uradnih strokovnih oseb preneha:
a) z odstopom,
b) z izgubo državljanstva,
c) z izbrisom iz registra uradnih oseb KZS.
12. člen
Izbris uradne strokovne osebe iz registra uradnih strokovnih oseb KZS izvrši UO KZS na predlog
IOZUO če:
a) je bila uradni osebi izrečena pravnomočna sodba kazenskega sodišča za prestajanje zaporne
kazni,
b) je bil uradni strokovni osebi izrečen pravnomočen sklep disciplinske komisije KZS o izbrisu,
v skladu s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti tekmovalcev, lastnikov konj, strokovnih
delavcev, funkcionarjev in članov KZS.

III. IZPIT ZA SODNIKA, OBLIKOVALCA PARKURJA IN STEVARDA
13. člen
Izobraževanje kandidata za sodnika, oblikovalca parkurja / proge in stevarda poteka po programu KZS
in FEI, zaključi se z opravljanjem izpita ter pridobitvijo naziva sodnik za katero od disciplin,
oblikovalec parkurja / proge ali stevard iz 4. člena tega pravilnika.
Izobraževanje kandidatov po programu KZS se razpiše vsako leto (enkrat letno) oziroma po potrebi,
če tako odloči Zbor uradnih strokovnih oseb.
14. člen
Posameznik lahko skozi program izobraževanja KZS in FEI za pridobitev naziva katere od funkcij,
doseže naslednje stopnje:
A./ Sodnik katerekoli discipline:
1. izobraževanje v skladu s pravili KZS:
a) kandidat za sodnika,
b) klubski sodnik,
c) državni sodnik (pri disciplini dresura državni sodnik do I1 in državni sodnik 1*).
2. izobraževanje v skladu s pogoji po FEI :
- nazivi v skladu s pravilniki FEI po posameznih disciplinah.
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B./ Oblikovalec parkurja:
1. izobraževanje v skladu s pravili KZS:
a) kandidat za oblikovalca parkurja,
b) klubski oblikovalec parkurja,
c) državni oblikovalec parkurja,
2. izobraževanje v skladu s pogoji po FEI:
d) mednarodni oblikovalec parkurja (naziv v skladu s pravilniki FEI).
C./ Stevard katerekoli discipline v konjeniškem športu:
1. izobraževanje v skladu s pravili KZS:
a) kandidat za stevarda
b) stevard,
2. izobraževanje v skladu s pogoji po FEI:
c) mednarodni stevard (naziv v skladu s pravilniki FEI za posamezno disciplino).
D./ Tehnični delegat
1. izobraževanje v skladu s pravili KZS,
2. izobraževanje v skladu s pogoji po FEI.
15. člen
Kandidat za pridobitev prvega naziva katere od funkcij, razen tehničnega delegata, mora opraviti
pripravniško dobo pod vodstvom mentorja, ki je državni sodnik, oblikovalec parkurja / proge ali
stevard, z veljavno licenco za tekoče leto.
Mentorja imenuje kandidatu (lahko tudi na njegov predlog) Komisija sodnikov za posamezno
disciplino, ki svojo odločitev o imenovanju mentorja posreduje IOZUSO.
Kandidat lahko opravlja pripravništvo največ 2 leti potem, ko se mu določi mentorja.
Mentor mora biti prisoten na tekmovanjih, na katerih opravlja kandidat pripravništvo, oziroma
pooblasti predsednika ali drugega državnega sodnika na tekmovanju, na katerem sam ne sodi, da
spremlja delo kandidata (oceni rezultate sojenja kandidata).
15. a člen
Kandidat mora v procesu izobraževanja med pripravniško dobo za pridobitev prvega naziva katerekoli
disciplin opraviti naslednji program izobraževanja:
a) Disciplina za preskakovanje ovir: opravljanje pripravništva na 10 tekmovalnih dnevih
tekmovanj kategorije najmanj CSN*:
5 tekmovalnih dni delo na sodniški tribuni,
3 tekmovalni dnevi pomoč pri oblikovanju parkurjev in
2 tekmovalna dneva pomoč organizatorju pri organizaciji tekmovanja.
b) Disciplina za dresurno jahanje:
3 tekmovalni dnevi opravljanje dela kot zapisnikar pri predsedniku sodniškega zbora:
1 tekmovalni dan pri sodniku na CDI,
10 tekmovalnih dni sojenje v senci. Rezultate sojenja v senci oceni mentor takoj po
tekmovanju. Če mentor ne sodi, oceni rezultate predsednik sodniškega zbora tekme ali drug
sodnik, ki ga le-ta za to pooblasti. Rezultati sojenj v senci se računalniško obdelajo in
prikažejo v analizi. Tekmovalni dan je definiran kot dan, na katerem nastopi najmanj 20
tekmovalcev.
c) Disciplina za vožnjo vpreg:
3 tekmovalne dneve sojenje dresure v senci in pomoč v parkurju,
2 tekmovalna dneva zapisnikar pri dresuri in sodnik v parkurju,
sodelovanje na enem CAI tekmovanju (zapisnikar pri dresuri; nadzor maratonske ovire
in pomočnik pri sodniku v parkurju).
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d) Disciplina za vzdržljivostno jahanje – endurance: sojenje na 6 tekmovanjih in sicer:
2 x v veterinarskih vratih,
2 x pri časomerilcih,
2 x pri tehničnem delegatu.
e) Disciplina za reining
f) Disciplina za eventing: do vzpostavitve nacionalnega programa za pridobivanje strokovnega
osebja za eventing, se za nacionalno strokovno osebje priznavajo:
za nacionalne sodnike za eventing, tiste osebe, ki so hkrati že sodniki za dresuro in
preskakovanje zaprek, ter opravijo FEI seminar za eventing sodnika.
za nacionalne postavljače kros proge, tiste osebe, ki so že oblikovalci parkurja in opravijo FEI
seminar za eventing oblikovalca kros proge.
g) Stevard:
disciplina za preskakovanje ovir: 5 tekmovalnih dni, od tega 3 dni opravljanje nalog
stevarda (stevardinga) na CSI tekmovanju, 1 tekmovalni dan delo na sodniški tribuni in 1
tekmovalni dan delo pri oblikovalcu parkurja,
disciplina za dresurno jahanje: 5 tekmovalnih dni, od tega vsaj 3 dni opravljanje nalog
stevarda (stevarding) na CDI tekmovanju, vsaj 1 tekmovalni dan opravljanje dela kot
zapisnikar pri državnemu sodniku.
Disciplina za vožnjo vpreg: 3 tekmovalni dnevi, od tega 1 dan opravljanje nalog stevarda
(stevarding) na CAI tekmovanju.
Če ima kandidat za stevarda že pridobljen naziv državni sodnik v disciplini za preskakovanje
ovir ali dresurno jahanje, opravi v dobi pripravništva le del praktičnega izobraževanja in sicer:
opravljanje nalog stevarda.
h) Oblikovalec parkurja: 5 tekmovalnih dnevih tekmovanj kategorije najmanj CN*:
1 tekmovalni dan delo na sodniški tribuni,
3 tekmovalni dnevi pomoč pri oblikovanju parkurjev in
1 tekmovalni dan pomoč organizatorju pri organizaciji tekmovanja.
Če ima kandidat za oblikovalca parkurja že pridobljen naziv državni sodnik v t e j disciplini,
opravi v dobi pripravništva le povečan del praktičnega izobraževanja in sicer pomoč pri
oblikovanju parkurja.
16. člen
Po končani pripravniški dobi mora kandidat za sodnika, oblikovalca parkurja ali stevarda, ki želi
pristopiti k opravljanju izpita, oddati poročilo o poteku pripravništva. Prijavi za izpit mora biti
predloženo tudi mnenje mentorja.
Izpit se opravlja pred izpitno komisijo in sestoji iz:
teoretičnega dela: pisni izdelek in ustno preverjanje znanja pred izpitno komisijo,
praktičnega dela: samostojno delo na enem konjeniškem tekmovanju v funkciji oziroma
disciplini za katero kandidat opravlja izpit.

Kandidat mora v teoretičnem delu prikazati znanje pravilnikov KZS (Statut, Disciplinski pravilnik,
Pravilnik o uradnih osebah, ipd.), Splošnih predpisov FEI, Pravilnika FEI za posamezno disciplino, za
katero opravlja izpit, in Propozicij za tisto disciplino v Sloveniji, za katero opravlja izpit in drugo
strokovno literaturo, ki je določena po programu o izobraževanju.
Kandidat za sodnika za dresurno jahanje mora v okviru praktičnega dela izpita pokazati znanje pri
ocenjevanju posameznih izvedenih nalog pri sojenju v senci na enem tekmovanju kategorije A, L in
LM (po možnosti še preizkus sojenja ob videu).
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17. člen
Izpitna komisija po končanem izpitu soglasno poda oceno kandidata z opisom: »opravil« ali »ni
opravil«.
Ocena je pozitivna, če kandidat uspešno opravi teoretični in praktični del izpita.
18. člen
Izpitno komisijo za posamezno disciplino imenuje Izvršni odbor Zbora uradnih strokovnih oseb.
Izpitna komisija skrbi za vse administrativne in ostale zadeve v zvezi s sodniškimi izpiti.
Izpitna komisija je sestavljena iz 3 (treh) verificiranih (licenciranih) članov Zbora uradnih strokovnih
oseb tiste funkcije oziroma discipline, za katero kandidat opravlja izpit, in sicer:
a) izpitna komisija za kandidata za sodnika v preskakovanju ovir: 2 (dva) državna sodnika za
preskakovanje ovir in 1 (en) oblikovalec parkurja;
b) izpitna komisija za kandidata za oblikovalca parkurja: 2 (dva) oblikovalca parkurja in 1 (en)
državni sodnik za preskakovanje ovir;
c) izpitna komisija za kandidata za sodnika za dresurno jahanje: 3 (trije) državni sodniki za
dresurno jahanje;
d) izpitna komisija za kandidata za stevarda: 1 (en) mednarodni stevard in 1 (en) državni sodnik
in 1 (en) veterinar;
e) izpitna komisija za vožnjo: 1 (en ) oblikovalec, 2 (dva) državna sodnika;
f) izpitna komisija za vzdržljivostno jahanje – endurance: 1 (en) veterinar in 2 (dva) državna
sodnika;
g) izpitna komisija za reining;
h) Izpitna komisija za eventingMentor kandidata ne sme biti v izpitni komisiji, lahko pa je navzoč na izpitu.
IOZUO lahko izjemoma določi tudi drugačno sestavo izpitne komisije.
19. člen
Izpitna komisija določa čas in kraj opravljanja izpitov.
Izpit se lahko opravlja največ trikrat zaporedoma, vendar pa mora med neuspešno opravljenim izpitom
in ponovnim opravljanjem izpita preteči najmanj 3 (tri) mesece.
Četrtič in zadnjič se izpit lahko opravlja po preteku enega leta od zadnjega neuspešno opravljenega
izpita.
20. člen
Izpitna komisija mora predsedniku Zbora uradnih strokovnih oseb v roku 14 dni po opravljenem izpitu
podati: poročilo o poteku izpita, ki mora vsebovati:
imena članov izpitne komisije,
kraj in datum opravljanja izpita,
imena kandidatov za izpit,
oceno kandidatov,
predlog za podelitev naziva in doseženo stopnjo.
21. člen
Podelitev naziva za določeno disciplino oziroma funkcijo se opravi v skladu s 4. členom tega
pravilnika.
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IV. NAPREDOVANJE SODNIKOV, OBLIKOVALCEV PARKURJA IN STEVARDOV
22. člen
Uradna strokovna oseba lahko doseže višjo stopnjo, če poleg pogojev iz 10. člena
tega pravilnika izpolnjuje še naslednje pogoje:
a) mu ni bil izrečen pravnomočni sklep disciplinske komisije KZS o prepovedi opravljanja
strokovne funkcije z nazivom iz 4. člena tega pravilnika,
b) da je na isti stopnji opravljal svojo funkcijo najmanj 3 (leta) zaporedoma v svoji disciplini
in imel v tem času sojenja na najmanj 5 (petih) tekmovalnih dneh (v dresurnem jahanju
za
napredovanje ne šteje sojenje na eno oceno), oblikovalec parkurja in stevard pa morata
aktivno delovati na najmanj 5 (petih) tekmovalnih dneh,
c) da je uspešno opravil izpit za višjo kategorijo,
d) dodaten pogoj za kandidata za državnega sodnika za dresurno
jahanje: v senci mora soditi vsaj:
5 (pet) tekmovalnih dni nivoja M,
5 (pet) tekmovalnih dni nivoja St. Georg in Intermediate I,
1 x SIT-IN na dresurni nalogi KUR na enem tekmovalnem dnevu,
1 (en) tekmovalni dan na dresurni nalogi KUR.
En (1) tekmovalni dan je definiran kot dan z najmanj 12 štarti tekmovalcev.
Nato mora uspešno opraviti teoretični in praktični del izpita (sojenje v senci, kategorije M. S.
Intermediate I, po možnosti še preizkus sojenja ob videu. Po opravljenem prvem delu izpita pridobi
naziv državni sodnik do nivoja Intermediate I in lahko sodi samostojno do vključno kategorije
Intermediate I.
Po dveh letih in
 desetih ( 10 ) tekmovalnih dneh sojenj do vključno nivoja Intermediate I
 petih (5) tekmovalnih dneh sojenj v senci kategorije Intermediate II do vključno Grand Prix
 Enem (1) tekmovalnem dnevu SIT-IN na dresurni nalogi KUR
 Enem(1) tekmovalnem dnevu sojenja v senci dresurne naloge KUR
lahko opravlja teoretični in praktični izpit ( sojenje v senci kategorije Intermediate II in Grand Prix, po
možnosti še preizkus sojenja ob videu ) za državnega sodnika.
Po uspešno opravljenem izpitu pridobi naziv državni sodnik 1* (z eno
zvezdico).
Pristojna Komisija za posamezno disciplino lahko posamezniku na njegov predlog skrajša
predpisano dobo za napredovanje v višji naziv, čeprav kandidat še ne izpolnjuje formalnih pogojev
za napredovanje, če oceni, da je kandidat pri opravljanju funkcije pokazal veliko strokovnega
znanja in izkušenosti.
23. člen
Upravni odbor KZS na predlog IOZUSO predlaga komisiji FEI kandidate za pridobitev
stopnje mednarodnega razreda.
Za pridobitev stopnje mednarodnega razreda mora kandidat poleg pogojev iz 22. člena tega
pravilnika, izpolnjevati še pogoje, ki jih za stopnjo mednarodnega razreda predpisujejo pravila FEI.
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V.

RAZPORED SODNIKOV, OBLIKOVALCEV PARKURJA IN STEVARDOV
24. člen

Seznam potrjenih (licenciranih) uradnih strokovnih oseb za nacionalna tekmovanja
ozemlju Republike Slovenije za tekočo tekmovalno sezono se objavi na spletni strani KZS.

na

Pridobitev uradnih potrdil (licence) se izvaja v skladu s programom usposabljanja
KZS, za mednarodne kandidate veljajo določila FEI.
Pogoji, da uradna strokovna oseba pridobi veljavno licenco za tekočo tekmovalno sezono, so:
a) udeležba na vsakoletnem licenčnem seminarju,
b) sojenje v preteklem letu:
sodniki za preskakovanje ovir in dresurno jahanje: 2 tekmovalna dneva,
sodniki ostalih disciplin: 1 tekmovalni dan,
oblikovanje parkurja: 2 tekmovalna dneva,
opravljanje funkcije stevarda: 2 tekmovalna dneva.
V kvoto sojenj se upoštevajo domače in mednarodne tekme. V primeru malo razpisanih turnirjev, se
lahko pogoj iz točke b) po sklepu IOZUSO zniža.
Uradnim strokovnim osebam, ki več let zaporedoma ne izpolnjujejo pogojev za opravljaje svoje
funkcije iz prejšnjega odstavka tega člena, se status zamrzne in se jim pod pogoji, navedenimi v
nadaljevanju tega člena, ponovno dovoli opravljanje funkcije (status aktivira).
Uradnim strokovnim osebam, ki so neaktivne:
do 2 leti, se status aktivira, če se udeležijo letnega licenčnega seminarja in opravijo vzporedno
aktivnost, vezano na pridobljen naziv (vzporedno sojenje na tekmovanju in/ali turnirju ali
oblikovanje parkurja ali opravljanje dela komisarja turnirju),
več kot 2, leti se status aktivira, če se udeležijo letnega licenčnega seminarja in opravijo 5
vzporednih aktivnosti, vezanih na pridobljen naziv (vzporedno sojenje na tekmovanju in/ali
turnirju ali oblikovanje parkurja ali opravljanje dela komisarja),
1 leto, se status aktivira, če se udeležijo letnega licenčnega seminarja in opravijo vzporedno
aktivnost, vezano na pridobljen naziv (vzporedno sojenje na tekmovanju in/ali turnirju ali
oblikovanje parkurja ali opravljanje dela komisarja na tekmovanju;
do 3 let, se status aktivira, če se udeležijo letnega licenčnega seminarja in opravijo 5
vzporednih aktivnosti, vezanih na pridobljen naziv (vzporedno sojenje na tekmovanju in/ali
turnirju ali oblikovanje parkurja ali opravljanje dela komisarja).
več kot 3 leta, se status aktivira, če se udeležijo letnega licenčnega seminarja in opravijo 7
vzporednih aktivnosti, vezanih na pridobljen naziv (vzporedno sojenje na tekmovanju in/ali
turnirju ali oblikovanje parkurja ali opravljanje dela komisarja).
Člen smiselno velja tudi za oblikovalce parkurja in stevarde.
25.člen
Komisije, pristojne za posamezno disciplino, oblikujejo in potrdijo razpored uradnih strokovnih oseb,
ki v tekoči tekmovalni sezoni opravljajo svoje funkcije na nacionalnih tekmovanjih in/ali turnirjih, pri
čemer morajo upoštevati naslednje:
a) v sodniški zbor za posamezno tekmovanje je potrebno delegirati ustrezno število sodnikov:
vsaj 1 sodnika predlaga Komisija zbora uradnih oseb, pristojna za posamezno disciplino, na
podlagi prijav sodnikov, največ 2 sodnika predlaga organizator tekmovanja. Če je za sojenje
na tekmovanju potrebna udeležba zgolj dveh sodnikov oziroma namesto dveh sodnikov
sodnika in stevarda, se delegira enega sodnika, ki ga predlaga organizator, drugega sodnika
oziroma stevarda pa delegira Komisija. Delegiran mora biti vsaj en sodnik z nazivom državni
sodnik.
b) Klubski sodnik in klubski oblikovalec parkurja sta lahko delegirana v funkcijo na posamezno
tekmovanje kategorije CN*. Klubski sodnik in oblikovalec parkurja ne moreta biti delegirana
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na tekmovanju za Pokal Slovenije, državno prvenstvo ter državno prvenstvo za mlade konje.
c) Tehničnega delegata delegira Komisija zbora sodnikov, pristojna za posamezno disciplino,
izmed oseb, ki jih predlaga strokovni svet posamezne discipline in potrdi Upravi odbor KZS.
Tehnični delegat je lahko oseba, ki ima naziv vsaj nivoja »državni« in mora biti član Zbora
uradnih strokovnih oseb. Prisotnost tehničnega delegata je obvezna na državnem prvenstvu,
predlaga pa se, da je tehnični delegat prisoten tudi na tekmovanjih, v organizaciji novega
kluba in/ali zaradi opravljanja predhodnega nadzora pri pripravi tekmovanj. Tehnični delegat
ni član sodniškega zbora. Na tekmovanjih, kjer prisotnost tehničnega delegata ni potrebna,
naloge tehničnega delegata na tekmovanju opravlja predsednik sodniškega zbora.
d) Sodnike za državno prvenstvo in Pokalne tekme delegira Komisija zbora uradnih strokovnih
oseb, pristojna za posamezno disciplino.
Pri sestavljanju razporeda je potrebno vsem licenciranim uradnim osebam zagotoviti enake možnosti
za uvrstitev na razpored tekmovanj in/ali turnirjev v funkciji, za katero izpolnjujejo pogoje.
26. člen
Razpored delegiranih uradnih strokovnih oseb mora biti pravočasno sestavljen in posredovan
organizatorjem tekmovanj in sicer:
razpored sodnikov v sodniški zbor za disciplino preskakovanje ovir in oblikovalcev parkurja
mora biti posredovan organizatorju tekmovanja 1 (en) mesec pred pričetkom letne sezone.
razpored sodnikov v sodniški zbor za ostale discipline mora biti posredovan organizatorju 5
(pet) dni po sklepu Komisije Zbora sodnikov oziroma najkasneje 10 (deset) dni pred
tekmovanjem.

VI. OPRAVLJANJE FUNKCIJE
27. člen
Uradne strokovne osebe morajo pred začetkom tekmovanja opraviti vse dolžnosti, ki izhajajo iz
njihovih funkcij, v skladu s pravili KZS in FEI.
Po končanem tekmovanju mora sodnik (predsednik sodniškega zbora ali tehnični delegat), napisati
poročilo o poteku tekmovanja in ga v roku 3 (tri) dni po končanem tekmovanju predložiti na KZS.
Poročilo mora obsegati podatke o:
članih sodniškega zbora, oblikovalcih parkurja in stevardih,
poteku tekmovanja (nepravilnosti, protesti, pritožbe, sankcije ipd.),
pogojih za tekmovanje (vremenske razmere, stanje terena, prireditveni prostor, razmere v
parkurju in nastanitev konj ter tekmovalcev ipd.).
Sodniškemu poročilu je potrebno predložiti tudi program prireditve s končnimi rezultati posameznih
tekem.
Prepoved opravljanja funkcije
28. člen
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Delegirana uradna strokovna oseba ne more opravljati svoje funkcije na posamezni tekmi, če:
na tekmi nastopa tekmovalec, ki je z njim v ožjem sorodstvu (starši, brat/sestra, otrok, vnuk..);
na tekmi nastopa konj, ki je v lasti sodnika, oblikovalca parkurja ali njegovega ožjega
družinskega člana;
na dresurni tekmi nastopa par jahač – konj, ki ga uradna strokovna oseba trenira.
V primeru, da zaradi določil tega člena ni mogoče sestaviti ustreznega sodniškega zbora, lahko
Komisija, pristojna za posamezno disciplino, izjemoma določi in imenuje v sodniški zbor tudi sodnike,
ki po tem členu ne bi smeli opravljati te funkcije.

Uradna strokovna oseba lahko na tekmovalni dan opravlja le eno funkcijo, razen v primeru iz c) točke
25. člena tega pravilnika.
Odstop in odpoved opravljanja funkcije
29. člen
Vsak delegirani sodnik, oblikovalec parkurja in stevard ima pravico najmanj 20 (dvajset) dni pred
začetkom tekmovanja zahtevati razrešitev obveznosti z navedbo razlogov. O zahtevi odloči pristojna
Komisija za posamezno disciplino.
Sodnik lahko iz opravičenih razlogov najkasneje 3 (tri) dni pred začetkom tekmovanja odpove svojo
prisotnost v sodniškem zboru. Odpoved mora biti dana pisno ali po elektronski pošti na naslov KZS, z
navedbo razlogov, sicer se takšno ravnanje sodnika šteje kot prekršek po disciplinskem pravilniku.
Predhodni odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za oblikovalca parkurja in stevarda.

Izplačilo
30. člen
Sodnik, oblikovalec parkurja in stevard imajo pravico po končanem tekmovanju od organizatorja
zahtevati izplačilo:
dnevne takse za vsak tekmovalni dan.
Višino dnevne takse ter ostala določila v zvezi s plačili določi Zbor uradnih strokovnih oseb.

Razsodišče Zbora uradnih strokovnih oseb
30. a člen
Zbor uradnih strokovnih oseb ustanovi razsodišče, ki je pristojno za podajanje mnenja v disciplinskem
postopku, kadar je disciplinski postopek uveden zoper uradno strokovno osebo in v primerih, ko tako
odloči disciplinska komisija.
Razsodišče ima 3 člane, ki jih IOZUO imenuje izmed članov Zbora uradnih strokovnih oseb, za vsak
konkretni posamezni obravnavani primer. Člani razsodišča po obravnavi primera podajo pisno
mnenje.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Ko ta pravilnik sprejme Zbor sodnikov in potrdi Upravni odbor KZS, preneha veljati Pravilnik o
uradnih strokovnih osebah Konjeniške zveze Slovenije na turnirjih, ki ga je sprejel UO KZS dne
22.2.2019.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Upravni odbor KZS.

Predsednik Zbora sodnikov KZS
Rok Vadnjal

PREDSEDNICA KZS
mag. Polona Rifelj
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