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Kajakaška zveza Slovenije 
Celovška 25 
1000 Ljubljana 
 

 
Na podlagi druge točke 26. člena Statuta Kajakaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS), 

je sodniška komisija KZS dne 13.3.2019  sprejela 
 

POSLOVNIK  SODNIŠKE  KOMISIJE 
KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 

1.člen 
(vsebina poslovnika) 

 
S tem poslovnikom so določene naloge, pristojnosti, sestava, način odločanja in imenovanje 
sodniške komisije, v nadaljevanju SK. 
 
 

2.člen 
(naloge) 

 
1. SK skrbi za strokovno izvajanje, šolanje in ažuriranje sodniške službe KZS. 
2. Naloge SK so predvsem sledeče: 
 
 skrbi za razvoj sodniške stroke v Sloveniji 

 skrbi za redno izobraževanje obstoječih državnih in mednarodnih sodnikov 

 skrbi za usposabljanje sodnikov in izvedbo izpitov za državne sodnike 

 vsakoletno izvaja seminarje za potrjevanje sodniške licence na državnem nivoju 

 sledi, ažurira in popravlja pravila, spremenjena in potrjena s strani ICF 

 predlaga morebitne spremembe pravil ICF, ECA in KZS 

 vodi in ažurira spiske vseh licenciranih državnih in mednarodnih sodnikov 

 rangira sodnike glede na njihovo strokovnost in prisotnost na tekmah 

 določa in predlaga sodnike za DP, izbirne tekme, ter mednarodne tekme na področju 

Slovenije, predvsem glavnega sodnika in sodnike poročevalce, ter določa njihovo 

financiranje 

 izbira in predlaga sodnike, ki se udeležujejo mednarodnih tekmovanj v tujini 

 usklajuje  kriterije in pravila s strokovno službo KZS 

 pripravlja strokovno literaturo in jo pošilja klubom 

 pripravlja osnutke aktov sodniške komisije 

 določa ceno licenčnih seminarjev in sodniških izpitov 

 skrbi za korektnost izvedbe kajakaških tekmovanj v Sloveniji 

 
Vse sklepe sodniške komisije vezane na svoje naloge delovanja potrjuje predsedstvo 
Kajakaške zveze Slovenije.  
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3.člen 
(sestava) 

 
1. SK šteje 5 ali 7 članov. Sestavljajo jo predsednik SK in štirje (4) člani ali predsednik SK in šest 

(6) članov. 
2. Članstvo v razširjeni sestavi SK sestavljajo vsi sodniki, ki so v tekočem letu pridobili licenco. 
3. SK se sestaja po potrebi, vendar obvezno 3-krat letno in pred vsako sejo skupščine KZS. 
4. SK sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo članov ožjega sestava SK oz. 

predsedstva KZS. 
 
 

4.člen 
(odločanje) 

 
1. Za veljavnost glasovanja SK mora glasovati več kot polovica prisotnih članov SK. 
2. SK je sklepčna ob prisotnosti vsaj treh (3) članov pri petčlanski zasedbi ali petih (5) članov 

pri sedemčlanski zasedbi SK.  
3. V primeru pritožbe SK je za odločitev pristojno predsedstvo KZS. 
4. O vsaki seji SK se vodi zapisnik, ki se arhivira na sedežu KZS in se pošlje v vednost vsem 

članom SK, klubom in predsedstvu KZS v potrditev. 
 
 

5.člen 
(imenovanje) 

 
1. Predsednika SK imenuje predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije.   
2. Člane SK predlaga predsednik SK, iz liste kandidatov, ki jih imenujejo klubi člani KZS. Člane 

SK potrdi predsedstvo KZS. 
 
 

6.člen 
(pristojnost) 

 
Pristojnost sodniške komisije se nanaša na odločitve, ki se nanašajo izključno na delo sodniške 
stroke v Sloveniji. Naloge, ki niso vključene v ta poslovnik in niso vezane neposredno na delo 
sodniške stroke, so v pristojnosti drugih teles KZS ali predsedstva KZS. 
 
 

7.člen 
(veljavnost) 

 
Poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejetja in velja do preklica. 

 
 

V Ljubljani, 13.3.2019  
      Predsednica Sodniške komisije 

      Tanja Porenta Hočevar, dipl.univ.psih.  


