
Postopek podelitve in odvzema naziva 
VARNOSTNI INŠTRUKTOR SZPS 
 
 
1. Predsedstvo SZPS, je zadolženo, da izvaja varnostne izpite, kot to zahteva 
IPSC, imenuje in razrešuje varnostne inštruktorje in vodi evidenco tekmovalcev z 
opravljenim varnostnim izpitom (za te naloge lahko predsedstvo določi posebnega 
koordinatorja varnostnih izpitov, če le-ta ni posebej določen to funkcijo opravlja 
predsednik NROI). 
 
 
2. Neposreden nadzor nad kakovostjo izvajanja varnostnih izpitov in 
usposobljenostjo V.I. je v domeni nacionalne sodniške organizacije. 
 
 
3. VARNOSTNI INŠTRUKTORJI SZPS (v nadaljevanju V.I.) smejo na predpisan 
način (ki ga določi predsedstvo SZPS) izvajati varnostne izpite. O morebitnih 
spremembah predpisanega načina se jih obvesti takoj po sprejetju na predsedstvu 
zveze. 
 
 
4. Predsedstvo zveze objavi na podlagi potrebe razpis za V.I. SZPS. Razpis s 
pogoji in rokom prijave se pošlje vsem aktivnim sodnikom NROI. (Za naziv V.I. I. 
REDA lahko kandidira član NROI, ki ima veljaven sodniški certifikat II. stopnje (je višji 
sodnik - CRO) in je sodil na najmanj petih tekmah v preteklih 12 mesecih (potrjena 
izkaznica RO, vsaj 4 tekme II. stopnje). 
 
 
a. Po roku prijave predsedstvo na svojem prvem sestanku odloča o prispelih prijavah. 
Če predsedstvo prijavo sodnika zavrne, mu mora poslati pisno obrazložitev svoje 
odločitve. 
 
b. Če predsedstvo kandidaturo potrdi, lahko kandidat poravna prvi del prispevka 
(višino določi predsedstvo SZPS) na bančni račun zveze. Ko kandidat poravna svojo 
začetno obveznost, ga koordinator varnostnih izpitov obvesti kje in kdaj se bodo 
izvajali naslednji varnostni izpiti, ki se jih mora kandidat udeležiti. 
 
c.  Koordinator prav tako obvesti V.I. - izvajalca omenjenih izpitov, da se mu 
bo pridružil kandidat za inštruktorja. V.I., ki izpite izvaja mora sodelovanje omogočiti 
tudi kandidatu, mu po lastni presoji postavljati vprašanja in po končanih izpitih 
predsedstvu SZPS podati svojo oceno kandidatove primernosti in sposobnosti za 
samostojnega V.I. (1 – zelo slabo, 2 - nezadovoljivo, 3 - zadovoljivo, 4 - dobro, 5 - 
odlično). 
 
 

d. Koordinator nato obvesti kandidata o kraju in času naslednjih 
varnostnih izpitov, ki jih izvaja drug V.I.  
V.I., ki izvaja izpite nadzoruje kandidata, ki namesto njega samostojno predava in 
izvaja celoten praktični del izpitov (V.I., preda predsedstvu zveze svojo oceno 
kandidata (od 1 do 5). 



 

e. Predsedstvo na svojem naslednjem sestanku odloči o podelitvi naziva kandidatu, 
tako da dodeli 50% teže prvi oceni kandidata in 50% teže ocene drugega V.I.. Če je 
rezultat ocen vsaj 4 dobi kandidat naziv V.I. I. REDA. Kandidat dobi veljavno licenco 
in potrdilo o nazivu, ko poravna na bančni račun zveze drugi del svojih obveznosti 
(določen s strani predsedstva SZPS). 
 
 
5. Vsak V.I. mora o datumu, ko bo izvajal varnostne izpite obvestiti koordinatorja vsaj  
štirinajst (14) dni pred dnem izpita. Če V.I. tega ne stori, kar ima za posledico, da nek 
kandidat za V.I. ni mogel opravljati priprav, mora V.I., ki je izvajal nenapovedane 
izpite nakazati na račun SZPS poleg zahtevane vsote po posameznem kandidatu za 
var. izpit, še dodatnih 500 EUR odškodnine (višino sprejme predsedstvo SZPS). Če 
V.I. odškodnine ne plača, izgubi naziv V.I. SZPS. 
 
 
6. Predsedstvo zveze lahko na osnovi v e č l e t n e g a uspešnega dela in zaslug 
podeli V.I. naziv V.I. II. REDA . 
 
7. Predsedstvo zveze vodi evidenco o V.I. in o tekmovalcih z opravljenim varnostnim 
izpitom. Za to nalogo predsedstvo določi svojega člana ali člana svojega delovnega 
telesa. V arhivu hrani tudi rešene izpitne pole teoretičnega dela izpita vseh 
tekmovalcev. 
 
8. Predsedstvo vodi evidenco diskvalifikacij tekmovalcev s tekem. Podatke o 
diskvalifikacijah posreduje NROI neposredno osebi, zadolženi za vodenje evidenc 
opravljenih VI. Če se glede na te podatke in morebitne druge pritožbe s strani 
sodnikov izkaže, da določeni V.I. svojega dela ne opravlja zadovoljivo, mu lahko 
predsedstvo po svoji presoji odvzame licenco V.I. 
 
9. Varnostni inštruktor mora ohranjati status sodnika NROI z veljavnim certifikatom. 
Če je varnostni inštruktor črtan iz evidence sodnikov NROI, mu predsedstvo SZPS 
odvzame naziv V.I. 
 
10.V.I. sme izvajati varnostni izpiti samo s predhodnim soglasjem koordinatorja. 
Koordinator lahko po svoji presoji določi kateri V.I. bo izvajal varnostni izpit na 
določen termin.  
 
 
 
Predlog sprememb podan na Zboru sodnikov NROI Slovenija, 07.02.2016, v 
Kamniku in sprejet na sestanku predsedstva SZPS 20. 03. 2016. 
predsednik SZPS 
Robert Černigoj 


