
Nacionalno združenje sodnikov praktičnega strelstva Slovenije na podlagi 25. člena Statuta Slovenske
zveze za praktično strelstvo na zboru sodnikov 12. 1. 2019 sprejema naslednja

PRAVILA
NROI SLOVENIJA

1. člen

Vsebina

Pravila  NROI  Slovenije  (v  nadaljevanju:  Pravila  Nacionalnega  združenja  sodnikov  praktičnega
strelstva Slovenije - National Range Officer Institute of Slovenia v nadaljevanju NROI) določajo pogoje
za delovanje  združenja,  cilje  in  naloge,  opredeljujejo  postopke o članstvu,  odločanju,  obveznostih
sodnikov,  častno  razsodišče ter  financiranje  združenja.  NROI je  stalni  organ Slovenske  zveze  za
praktično  strelstvo  -  Slovenian  Practical  Shooting  Association  (v  nadaljevanju:  SZPS),  ki  je  pri
delovanju in odločitvah na svojem področju avtonomen.

2. člen

Področje delovanja

Področje  delovanja  združenja  sodnikov  NROI  zajema  izvajanje  mednarodnih  pravil  praktičnega
strelstva mednarodne konfederacije IPSC – IPSC COMPETITION RULES (v nadaljevanju tekmovalna
pravila),njihovo razlago, izvajanje in nadzor nad izvajanjem  nacionalnih tekmovalnih pravil.

3. člen

Cilji
Cilji združenja sodnikov NROI so:

- določanje pogojev za varno izvajanje tekmovanj;
- izvajanje mednarodnih pravil IPSC in iz njih zhajajočih nacionalnih tekmovalnih pravil;
- izvajanje načel dobrega načrtovanja tekmovalnih prog;
- kvalitetno sojenje na tekmovanjih;
- usposabljanje sodniškega kadra NROI;
- prevod mednarodnih pravil IPSC;
- izdajati svoje glasilo.

4. člen

Naloge

Naloge in pooblastila združenja sodnikov NROI so, da:

- določi minimalne zahteve za pridobitev in vzdrževanje sodniškega naziva;
- skrbi za izobraževanje sodnikov;
- podeljuje in odvzema sodniške certifikate svojim sodnikom;
- razpolaga s sodniškim kadrom, ki skrbi za izvajanje tekmovalnih pravil v SZPS;
- delegira sodnike za tekmovanja pod okriljem SZPS;
- prevede, razlaga in tolmači tekmovalna pravila;
- sodeluje z mednarodnim sodniškim združenjem - International Range Officer Association (v   
nadaljevanju (IROA);
- obvešča sodnike o vseh spremembah  ekmovalnih pravil;
- svetuje in pomaga načrtovalcem prog;
- odloča v primerih spornega izvajanja tekmovalnih pravil (arbitražna komisija);



-  daje  soglasje  za izvedbo tekmovanj  pod  okriljem SZPS in  mednarodnih  tekmovanj  na območju
Republike Slovenije;
- verificira stopnjo tekmovanja po njihovem zaključku.

5. člen

Članstvo 

Člani sodniškega združenja NROI lahko postanejo vsi  strelci tekmovalci, ki so včlanjeni v katerega
izmed društev SZPS, pridobijo veljaven sodniški certifikat po pogojih teh pravil. Sodniško združenje
NROI  lahko  sprejme tudi  sodnika  mednarodnega sodniškega združenja  IROA,  ki  je  član  društva
SZPS.

6. člen

Izobraževanje sodnikov

Sodniško združenje NROI organizira seminarje in izobraževanja, ki so namenjeni pridobivanju znanj
za nove sodnikov in sodnike višje stopnje. NROI mora ob spremembi pravil organizirati izobraževanje
za vse sodnike pred pričetkom sezone, v kateri so nova pravila uveljavljena.

Kandidati po udeležbi na seminarju in uspešno opravljenem izpitu pridobijo certifikat sodnika 1. ali 2.
stopnje.  Certifikat  postane veljaven,  ko  sodnik  izpolni  pogoje  iz  7.,  8.  in  9.  člena  Pravil  NROI  in
pozitivno oceno predsednika NROI. Norme in pogoje lahko zbor sodnikov NROI po potrebi in svoji
presoji spremeni, veljavna postanejo z dnem sprejema na zboru članov SZPS.

7. člen

SODNIK - Range Officer (RO)

Kandidat mora pred pričetkom seminarja za naziv sodnika prve stopnje predsedniku NROI predložiti
priporočilo predsednika kluba člana SZPS in dokazila o vseh uspešno zaključenih tekmovanjih, ki so
potrebna  za  pristop  k  seminarju.  Za  pridobitev  pravice  za  udeležbo  na  seminarju,  je  potrebna
minimalna  doba  dveh  sezon  aktivnega  tekmovanja  (minimalno  10  tekmovanj  vsaj  ll.stopnje)
praktičnega strelstva in  udeležba na vsaj  šestih  (6)  tekmovanjih  druge ali  višje  stopnje  v  minulih
dvanajstih (12) mesecih. Predsednik ali zbor NROI lahko kandidaturo zavrne, če meni, da kandidat ni
primeren, in/ali če kandidat nima izpolnjenih pogojev. 

Naziv sodnika praktičnega strelstva se pridobi na seminarju NROI. Kandidat opravlja izpit, na katerem
mora pokazati teoretično poznavanje pravil  IPSC s poudarkom na varnem rokovanju tekmovalcev,
ocenjevanju tarč, spoštovanju pravil na tekmovanjih, pravil postavljanja tekmovalnih prog ter ostalih
specifičnosti, ki izhajajo iz tekmovalnih pravil in pravil NROI. Seminar zajema tudi praktični del, kjer
mora kandidat pokazati praktično uporabo pravil, ki izhajajo iz teoretičnega dela seminarja. Kandidat
mora  prepoznati  oblike  nevarnega  rokovanja,  ustrezno  oceniti  tarče,  prepoznati  nepravilnosti  na
progah in ostale posebnosti, ki izhajajo iz dela sodnika prve stopnje. Na seminarju se ocenjuje tudi
njegov športni odnos in vedenje. Uspešno opravljen seminar je pogoj za sojenje na tekmovanjih druge
stopnje SZPS. Za uspešno sojenje se šteje, če je kandidat pod nadzorom RO, CRO ali RM sodil vsaj
na dveh tekmovanjih in prejel oceno 4/5 ali 5/5 od sodnika, ki je nadzoroval njegovo sojenje. 

Predsednik NROI po opravljenem seminarju in sojenjih oceni, ali je kandidat  primeren za sodnika
NROI. Če je kandidat uspešen, se mu podeli certifikat in vpiše v evidenco sodnikov. Če predsednik
NROI oceni,  da kandidat  ni  primeren,  lahko zavrne izdajo certifikata.  Kandidat  se zoper odločitev
predsednika  NROI  lahko  pritoži  v  osmih  dneh  od  vročitve  zavrnitve.  Pritožbo  mora  v  roku  treh
mesecev obravnavati zbor sodnikov NROI. Odločitev zbora sodnikov NROI je dokončna. 

Zbor  sodnikov  NROI  lahko  na  pobudo  predsednika  NROI  ali  po  svoji  presoji,odloča  o  sprejemu
posameznega kandidata v svoje članstvo ali o odvzemu certifikata sodniku, ki ne izpolnjuje določenih



pogojev, četudi je ta seminar uspešno zaključil.Predsednik NROI ali zbor sodnikov lahko odvzame
certifikat sodniku tudi, če je na tekmovanjih nesporno ugotovljeno, da je sodnik namenoma sodil v
nasprotju z veljavnimi pravili.

Sodnik z veljavnim certifikatom prve stopnje - RO - ima pravico in dolžnost soditi na vseh tekmovanjih
SZPS, na katera je delegiran, če ga delegira IROA pa tudi na mednarodnih tekmovanjih.

8. člen

SODNIK ZA REZULTATE – Stats Officer (SO)

Naziv  sodnika  za  rezultate  praktičnega  strelstva  pridobi  aktiven  sodnik  NROI  na  seminarju  v
organizaciji  NROI. Kandidat opravlja seminar in izpit,  na katerem mora pokazati  poznavanje pravil
streljanja  IPSC s  poudarkom na  točkovanju,  pridobivanju,  evidentiranju  in  obdelavi  rezultatov  ter
poznavanju  ustreznega računalniškega programa (MSS).  »Naziv  sodnika za rezultate  praktičnega
strelstva pridobi član društva v SZPS, ki se udeleži seminarja v organizaciji NROI. Kandidat opravlja
seminar na katerem mora pokazati poznavanje pravil IPSC s poudarkom na točkovanju, pridobivanju,
evidentiranju in obdelavi rezultatov ter poznavanje ustreznega računalniškega programa WIN MSS,
PRACTICORE ali drugega programa, ki ga potrdi RD.«

Predsednik NROI po opravljenem seminarju in opravljanju del in nalog sodnika za rezultate oceni, ali
je kandidat  primeren za sodnika za rezultate NROI. Če je kandidat uspešen, se mu podeli certifikat in
vpiše v evidenco sodnikov. Če predsednik NROI oceni, da kandidat ni primeren, lahko zavrne izdajo
certifikata.  Kandidat  se zoper odločitev predsednika NROI lahko pritoži  v osmih dneh od vročitve
zavrnitve.  Pritožbo  mora  v  roku  treh  mesecev  obravnavati  zbor  sodnikov  NROI.  Odločitev  zbora
sodnikov NROI je dokončna. 

Zbor  sodnikov NROI  lahko  na  pobudo predsednika NROI ali  po svoji  presoji,  odloča o sprejemu
posameznega sodnika za rezultate ali  o odvzemu certifikata sodnika za rezultate,  ki  ne izpolnjuje
določenih pogojev,  četudi  je ta seminar uspešno zaključil.  Zbor sodnikov lahko odvzame certifikat
sodniku za rezultate tudi, če je na tekmovanjih nesporno ugotovljeno, da je sodnik namenoma vpisoval
napačne rezultate.

Sodnik za rezultate z veljavnim certifikatom - SO - ima pravico in dolžnost opravljati funkcijo sodnika
za rezultate  na vseh tekmovanjih  SZPS,  na katera je  delegiran,  če ga delegira  IROA pa tudi  na
mednarodnih tekmovanjih.

9. člen

VIŠJI SODNIK - Chief Range Officer (CRO)

Naziv višjega sodnika praktičnega strelstva (2. stopnja) pridobi sodnik, ki uspešno opravi seminar za
višjega sodnika in izpit, na katerem se preveri znanje I. stopnje in globlje poznavanje pravil  IPSC,
načrtovanja prog, vodenja tekmovanj in administrativnega delovanja SZPS, NROI, IROA in IPSC.

Kandidat mora pred tem najmanj dve (2) leti aktivno delovati v sodniškem združenju NROI in imeti
pisno priporočilo višjega sodnika NROI ali  predsednika NROI.  V minulih dveh letih mora kandidat
soditi vsaj na desetih (10) tekmovanjih II. in vsaj na dveh (2) tekmovanjih III. ali višje stopnje, skupaj
pa zbrati  minimalno 26 točk. 

Predsednik  NROI  po  opravljenem seminarju  oceni,  ali  je  kandidat   primeren  za  višjega  sodnika
praktičnega strelstva. Če je kandidat uspešen, se mu podeli certifikat in vpiše v evidenco sodnikov. Če
predsednik NROI oceni, da kandidat ni primeren, lahko zavrne izdajo certifikata. Kandidat se zoper
odločitev predsednika NROI lahko pritoži v osmih dneh od vročitve zavrnitve. Pritožbo mora v roku
treh mesecev obravnavati zbor sodnikov NROI. Odločitev zbora sodnikov NROI je dokončna. 

Zbor  sodnikov NROI  lahko  na  pobudo predsednika NROI ali  po svoji  presoji,  odloča o sprejemu
posameznega  višjega  sodnika  praktičnega  strelstva  ali  o  odvzemu  njegovega  certifikata,  če  ne
izpolnjuje določenih pogojev, četudi je seminar uspešno zaključil.



Predsednik lahko zavrne tudi kandidaturo, če meni, da kandidat ni primeren, in/ali če kandidat nima
izpolnjenih pogojev. Če predsednik NROI oceni,  da kandidat ni primeren, se lahko kandidat zoper
odločitev predsednika NROI pritoži v osmih dneh od vročitve zavrnitve. Pritožbo mora v roku treh
mesecev obravnavati zbor sodnikov. Odločitev zbora sodnikov je dokončna.

Višji  sodnik  praktičnega  strelstva  z  veljavnim  certifikatom druge  stopnje  -  CRO  -  ima  pravico  in
dolžnost soditi in opravljati funkcijo višjega sodnika na vseh tekmovanjih na nacionalnem nivoju, na
katera je delegiran, če ga delegira IROA pa tudi na mednarodnih tekmovanjih.

10. člen

GLAVNI SODNIK - Range Master (RM)

Predsednik NROI lahko naziv glavnega sodnika praktičnega strelstva (tretja stopnja) po lastni presoji
ali na predlog zbora članov sodnikov NROI podeli višjemu sodniku NROI. Pogoja za pridobitev naziva
sta  najmanj  pet  (5)  let  aktivnega  sojenja  na  tekmovanjih  SZPS  in  sojenje  na  mednarodnih
tekmovanjih. Za naziv glavnega sodnika SZPS mora soditi vsaj na petindvajsetih (25) tekmovanjih ll.
In vsaj na petih (5) tekmovanjih lll. ali višje stopnje. Zbor sodnikov NROI lahko priporočilo predsednika
NROI zavrne, če meni, da kandidat ni primeren, in/ali če ni razlogov za podelitev naziva. Odločitev
zbora sodnikov NROI je dokončna.

Glavni  sodnik  praktičnega  strelstva  z  veljavnim  certifikatom tretje  stopnje  -  RM -  ima  pravico  in
dolžnost  opravljati  funkcijo  višjega ali  glavnega sodnika na vseh tekmovanjih  SZPS,  na katera je
delegiran, če ga delegira IROA pa tudi na mednarodnih tekmovanjih.

11. člen

Vzdrževanje veljavnosti sodniškega certifikata

Sodniki praktičnega strelstva prve stopnje in druge stopnje (RO in CRO) morajo aktivno sodelovati na
tekmovanjih SZPS druge stopnje in si za vzdrževanje certifikata v tekmovalni sezoni s tem pridobiti
najmanj 4 sodniške točke. Sodnik za rezultate mora funkcijo SO v tekmovalni sezoni opravljati vsaj na
enem tekmovanju  druge  stopnje,  vsaj  na  enem tekmovanju  pa  mora  opravljati  tudi  funkcijo  RO.
»Sodnik za rezultate mora funkcijo SO v tekmovalni sezoni opravljati vsaj na dveh tekmovanjih druge
stopnje, v kolikor ima tudi status RO mora funkcijo SO v tekmovalni sezoni opravljati vsaj na enem
tekmovanju druge stopnje, vsaj na enem tekmovanju druge stopnje pa mora opravljati funkcijo RO.«

Glavni sodnik praktičnega strelstva (RM), mora biti za vzdrževanje veljavnosti certifikata glavni sodnik
vsaj  na  enem  tekmovanju  druge  stopnje  SZPS  v  tekmovalni  sezoni  in  RO/CRO  na  vsaj  dveh
tekmovanjih s pištolo-revolverjem. 

Vsi sodniki se morajo udeležiti osvežilnega seminarja, če ga NROI organizira ali uspešno rešiti testne
pole iz poznavanja tekmovalnih pravil. 

Če sodniki ne opravijo zahtev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, postane sodnikov
certifikat v naslednji  tekmovalni sezoni neveljaven. Predsednik NROI lahko iz upravičenih razlogov
opraviči neaktivnost posameznega sodnika. Zbor sodnikov NROI sodnika z neveljavnim certifikatom
po poteku naslednje neaktivne tekmovalne sezone črta iz evidence NROI. 
Reaktivira se lahko sodnik, ki je bil neaktiven največ 3 zaporedne sezone pred reaktivacijo, v
nasprotnem primeru mora ponovno opravljati seminar za sodnika RO. Sodniški certifikat postane
veljaven šele po odsojeni 4. tekmi.
Če želi sodnik prve stopnje in druge stopnje (RO in CRO) obnoviti veljavnost certifikata, mora uspešno
nadzorovano soditi  na dveh tekmovanjih  druge stopnje  pod okriljem SZPS in  vsaj  dveh dodatnih
tekmovanjih druge stopnje, da opravi potrebno število sojenj za vzdrževanje certifikata v tekmovalni
sezoni. 



Če želi sodnik tretje stopnje (RM) obnoviti veljavnost certifikata, mora v naslednji tekmovalni sezoni
najprej  kot  sodnik druge stopnje (CRO) uspešno soditi  na vsaj  na štirih tekmovanjih SZPS druge
stopnje in nato kot glavni sodnik (RM) vsaj na enem tekmovanju SZPS druge stopnje. 

Sodniki so se dolžni sami prijaviti za sojenje na tekmovanjih SZPS. Na podlagi prejete prijave jih NROI
delegira na posamezna tekmovanja. Prednost imajo prijavljeni sodniki z manjšim številom sodniških
točk tekoče sezone. Če za posamezno tekmovanje ni prijavljenih dovolj sodnikov, jih NROI delegira po
svoji  presoji.  NROI lahko tudi  po svoji  presoji  delegira  sodnike na tekmovanja,  kjer  je  zahtevano
specifično znanje (šibrenica, puška) ali višji nivo zahtevnosti tekmovanja.

Za izvajanje sojenja v tujini mora sodnik pred prijavo pridobiti pozitivno soglasje predsednika NROI.
Sodnik se zoper odločitev predsednika NROI lahko pritoži v osmih dneh od vročitve zavrnitve. Pritožbo
mora v  roku enega meseca  obravnavati  zbor  sodnikov  NROI.  Odločitev  zbora  sodnikov  NROI  je
dokončna

Opravičeni razlogi: bolniška odsotnost, službena zadržanost, socialni razlogi ter drugi razlogi, zaradi
katerih  predsednik  NROI  meni,  da  so  tehtni  za  neizpolnjevanje  pogojev  vzdrževanja  sodniškega
certifikata. Razloge mora predsednik NROI predstaviti na zboru sodnikov NROI.

Vrednost posameznih tekmovanj:

1. Tekmovanje prve stopnje - klubsko tekmovanje, obveščen NROI - 1 sodniška točka;
2. Tekmovanje druge stopnje - medklubsko tekmovanje, obveščena SZPS in NROI - 2 sodniški

točki;
3. Tekmovanje tretje stopnje –regionalna tekmovanja, v koledarju IPSC – 3 sodniške točke;
4. Tekmovanje četrte stopnje – kontinentalno prvenstvo, v koledarju IPSC – 4 sodniške točke;
5. Tekmovanje pete stopnje – svetovno prvenstvo, v koledarju IPSC – 5 sodniških točk.

Ob koncu sezone se sodnikom NROI pošlje obvestilo o pridobljenih točkah na tekmovanjih vseh.
stopenj. 

12. člen
Prenehanje članstva

Članstvo in veljavnost sodniškega certifikata v NROI preneha:

- z izključitvijo;
- s črtanjem;
- z izstopom.

Sodnik je lahko iz NROI izključen z odločitvijo častnega razsodišča NROI ali neposredno z odločitvijo
zbora sodnikov NROI.  Za izključitev mora glasovati  najmanj  polovica prisotnih  članov z veljavnim
sodniškim certifikatom. Sodnik se iz NROI črta, če ne izpolnjuje pogojev za vzdrževanje sodniškega
certifikata, ali je izključen iz društva člana SZPS  ali če umre. Če društvo, katerega član je sodnik iz
SZPS izstopi ali je izključen, lahko sodnik še naprej ostane član NROI, če ima soglasje predsednika
NROI ali zbora sodnikov NROI. Član lahko iz NROI izstopi prostovoljno.

Zbor  sodnikov  NROI  lahko  na  pobudo predsednika  NROI  ali  po svoji  presoji,  odloča  o  izključitvi
sodnika  ali  o  odvzemu certifikata  določene  stopnje  sodniku,  ki  ne  izpolnjuje  pogojev  ali  če  je  iz
njegovega  ravnanja,  dokumentacije  ali  drugih  dokazov  ugotovljeno,  da  je  kršil  kodeks  sodnikov,
Pravila  NROI  ali  Statut  SZPS.  Zbor  sodnikov  lahko  odvzame  certifikat  sodniku  tudi,  če  je  na
tekmovanjih nesporno ugotovljeno, da je sodnik namenoma sodil v nasprotju z veljavnimi pravili.

13. člen



Zbor NROI

Zbor sodnikov NROI sestavljajo vsi sodniki z veljavnim sodniškim certifikatom, registrirani kot člani
NROI. Predsednik NROI je dolžan vsaj enkrat letno sklicati zbor sodnikov NROI. O zboru morajo biti
sodniki obveščeni vsaj sedem dni pred zborom sodnikov. Predsednik NROI lahko po lastni presoji in
po potrebi skliče zbor sodnikov tudi večkrat letno. Na pisno zahtevo vsaj tretjine sodnikov NROI je
predsednik NROI dolžan sklicati zbor v roku 30 dni po vročitvi zahteve, sicer skličejo zbor sodniki. 

14. člen

Odločanje zbora sodnikov NROI

Zbor sodnikov veljavno odloča, če se ga udeleži vsaj polovica sodnikov NROI z veljavnimi certifikati. V
primeru  nesklepčnosti  ob  napovedanem pričetku  zbora,  se  ta  odloži  za  30  minut.  zbor  sodnikov
veljavno odloča, če je po preteku tega časa prisotna vsaj 1/3 članov NROI z veljavnimi certifikati. O
načinu  glasovanja  na  zboru  odloči  zbor  z  večino  glasov  prisotnih  članov.  Zbor  sodnikov  vodi
predsednik NROI, ki pa nima glasovalne pravice, razen v primeru neodločenega izida glasovanja, ko
poda odločilen glas. Predsednik poda predlog dnevnega reda, ki ga zbor sodnikov po potrebi dopolni
in z glasovanjem sprejme. Zbor sodnikov lahko o nujnih zadevah odloča tudi na korespondenčnih
sejah.

15. člen

Pristojnosti zbora sodnikov NROI

Pristojnosti zbora sodnikov NROI:

- odloča o katerikoli zadevi s področja delovanja NROI in predsednika NROI;
- na drugi stopnji odloča o odločitvah predsednika NROI;
- na drugi stopnji odloča o sklepih častnega razsodišča NROI;
- potrjuje in spreminja interne akte NROI;
- potrjuje kandidate za SO, CRO in RM;
- pisno obrazloži zavrnitev kandidata za SO, CRO in RM;
- odloča o sprejemu ali izključitvi člana iz svojih vrst;
- odloča o nezaupnici predsedniku NROI;
- obravnava aktualno problematiko NROI.

16. člen

Sestava NROI

NROI je sestavljen iz:

- predsednik;
- pomočnik predsednika;
- NROI inštruktorji;
- varnostni inštruktorji SZPS;
- kontrolorji;
- sodniki.

17. člen

Volitve predsednika NROI

Predsednika NROI voli in razrešuje skupščina SZPS. Kandidata ali kandidate za predsednika NROI
poda zboru članov zveze predsednik SZPS. Kandidat  mora imeti  veljaven status nacionalnega ali
mednarodnega sodnika.



Če poda predsednik SZPS več kandidatov, postane predsednik NROI tisti, ki dobi največ glasov, če je
kandidat en sam, ga skupščina potrdi z večino glasov. Mandat predsednika NROI traja štiri (4) leta z
možnostjo novnega izglasovanja. Če skupščina SZPS kandidata ne potrdi, mora predsednik SZPS
predlagati drugega.

18. člen

Vodstvo NROI

Predsednik  NROI  lahko  sestavi  vodstvo  NROI,  ki  ga  potrdi  predsedstvo  SZPS  s  sklepom  o
imenovanju. Mandat članov vodstva NROI je enak mandatu predsednika NROI.

19. člen

Razrešitev predsednika NROI

Sodniki,  člani  NROI lahko z nezaupnico,  ki  jo  mora podpisati  večina sodnikov NROI z  veljavnimi
certifikati, kadarkoli skupščini predlagajo razrešitev predsednika NROI. Nezaupnica stopi v veljavo po
izglasovanju, vsebovati mora razlog razrešitve in mora biti takoj posredovana predsedniku SZPS, ki
določi vršilca dolžnosti predsednika NROI do prve skupščine SZPS, ki mora voliti novega predsednika
NROI.

20. člen

Pristojnosti predsednika NROI

Pristojnosti predsednika NROI so:

- na prvi stopnji odloča o vseh zadevah v zvezi z NROI, ki niso v izrecni pristojnosti zbora NROI;
- sklicuje zbor sodnikov NROI;
- izvaja sklepe zbora sodnikov NROI;
- imenuje vodstvo NROI - pomočnika predsednika in NROI inštruktorje;
- imenuje kontrolorje sodnikov;
- podeljuje naziv glavnega sodnika - RM,
- imenuje delovna telesa znotraj NROI;
- v sodelovanju z vodstvom NROI pripravlja interne akte NROI;
- imenuje sodnike in podpisuje sodniške certifikate;
- daje soglasja za načrte prog tekmovanj pod pokroviteljstvom SZPS;
- delegira sodniške ekipe za tekmovanje;
- vodi evidenco o statusu članov NROI;
- odloča o razpolaganju z materialnimi in finančnimi sredstvi NROI;
- suspendira člane, ki ne delujejo v skladu s sodniškim kodeksom in pravili;
- daje pisna priporočila za kandidate SO, CRO in RM
- v sodelovanju z regionalnim direktorjem daje soglasja za izvajanje sojenja sodnikov na tekmovanjih v
tujini.

21. člen

Pomočnik predsednika NROI

Predsednik  NROI  lahko  pri  opravljanju  funkcije  imenuje  pomočnika  predsednika  NROI.  Pomočnik
pomaga predsedniku pri vodenju NROI. V primeru predsednikove zadržanosti ali odsotnosti opravlja
njegovo delo in ima v tem času enake pristojnosti kot on. Pomočnik predsednika NROI opravlja dela in
naloge predsednika NROI od trenutka izglasovanja nezaupnice predsedniku NROI do izvolitve novega
predsednika NROI.

22. člen

 NROI inštruktorji



Pristojnosti NROI inštruktorjev:

- izobraževanje sodnikov;
- organizacija sodniških seminarjev prve in druge stopnje ter drugih vrst  usposabljanja za sodnike
NROI;
- izvaja predavanja na seminarjih ali delegira predavatelje iz vrst NROI, SZPS, IROA in druge;
- predlaga načrt poteka seminarjev;
- sestavlja izpitne pole v koordinaciji s predsednikom NROI.

23. člen

Kontrolorji NROI

Predsednik NROI lahko imenuje kontrolorje sodnikov NROI. Kontrolor mora imeti veljaven certifikat
sodnika druge stopnje (CRO) in nadpovprečno znanje o tekmovalnih pravilih ter ustrezno poznavanje
računalniškega programa za obdelavo podatkov tekmovanja.  Naloga kontrolorjev je,  da nadzoruje
delo sodnikov na tekmovanjih, ter o svojih ugotovitvah obvešča predsednika NROI in poroča na zboru
sodnikov NROI.

24. člen

Častno razsodišče

Častno razsodišče imenuje predsednik NROI za vsak primer posebej. Če ima mora častno razsodišče
razpravljati  in odločati o predsedniku NROI, ga imenuje zbor sodnikov. Častno razsodišče šteje tri
člane,sodnike NROI z veljavnim certifikatom, od katerih je pričakovati nepristranskost v posameznem
primeru. Med sabo izberejo predsednika razsodišča, ki uradno komunicira s predsednikom NROI ali
zborom NROI. Razsodišče sprejema veljavne sklepe z večino glasov.

Častno  razsodišče  razpravlja  o  vseh  kršitvah,morebitnih  kršitvah  kodeksa,  pravil  in  internih  aktov
NROI.  Prijavo  na  častno  razsodišče  lahko  vsak  član  NROI  vloži  pisno  pri  predsedniku  NROI  ali
pomočniku predsednika NROI.  Častno razsodišče mora biti  sklicano v roku osem dni  od vložitve
prijave. Častno razsodišče odloča na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov. Častno razsodišče lahko
obravnavanega sodnika NROI oprosti in prekliče suspenz, izreče opomin, potrdi suspenz do izpolnitve
pogojev ali izključi iz NROI.

Predloge  častnega  razsodišča  izvaja  predsednik  NROI,  zbor  sodnikov  NROI  lahko  o  odločitvi
razsodišča razpravlja in jo potrdi, spremeni ali anulira  zavrne.

Obravnavani sodnik NROI, se lahko zoper odločitev častnega razsodišča pritoži  v osmih dneh od
vročitve odločitve.  Pritožbo mora v roku treh mesecev obravnavati zbor sodnikov. Odločitev zbora
sodnikov NROI je dokončna.

Častno razsodišče lahko v primeru kršitev iz Pravilnika o disciplinski odgovornosti v SZPS predlaga
sodnika NROI v disciplinski postopek. Poleg predloga mora podati tudi vso dokumentacijo in dokaze iz
postopka častnega razsodišča.

25. člen

Obveščanje sodnikov NROI

Sodnike NROI se obvešča po pošti, telefonu ali na elektronsko pošto.



26. člen

Brisan - Arbitraža

27. člen

Finance

Sodniško  združenje  NROI  nima  samostojnega  računa,  zato  ne  vodi  formalnega  računovodstva.
Predsednik NROI vodi evidenco o vseh stroških in prihodkih NROI in jo predstavi v svojem poročilu.
Sredstva, ki jih pridobi sodniško združenje NROI s svojo dejavnostjo pripadajo SZPS. NROI razpolaga
s sredstvi  do višine odobrene s finančnim planom za tekoče leto.  Če NROI s svojim delovanjem
pridobi  več  finančnih  sredstev,  kot  je  bilo  to  predvideno  v  finančnem  planu,  razpolaga  s  temi
presežnimi sredstvi po potrebi in s soglasjem predsedstva SZPS.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Pravila sodniškega združenja NROI so bila sprejeta na zboru sodnikov: 24. 2. 1996, 7. 3. 1998, e 13.
2. 1999, 9. 1. 2003, 2. 2. 2006, 4. 3. 2012 in 12. 4. 2014.

Predsednik SZPS


