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A. UVODNE DOLOČBE 

1. člen (vsebina pravilnika) 
 

Pravilnik o tehničnih komisarjih določa pravila o izboru, nalogah, licenciranju, delegiranju, izobraževanju, 

napredovanju in prenehanju opravljanja nalog tehničnih komisarjev. 
 

2. člen (definicija) 
 

Tehnični komisar je košarkarski strokovnjak, ki je usposobljen za opravljanje funkcije predstavnika vodstva 

tekmovanja na tekmi. Naloge tehničnega komisarja so določene z Uradnimi košarkarskimi pravili FIBA in 

opredeljene v Tekmovalnih propozicijah. 

 

Tehnični komisar je lahko dodatno usposobljen, da opravlja za potrebe Združenja košarkarskih sodnikov 

Slovenije (ZKSS) spremljanje in ocenjevanje kvalitete sojenja na osnovi dogovorjenih in sprejetih meril. 

Usposabljanje za potrebe ZKSS izvaja ZKSS v dogovoru s predsednikom Tekmovalne komisije KZS. 
 

B. IZBOR TEHNIČNIH KOMISARJEV 

3. člen (kriteriji) 
 

Tehnični komisar je lahko oseba, ki : 

a. ima ustrezne izkušnje kot aktivni košarkarski sodnik; 

b. ima dolgoletne izkušnje pri aktivnem delu v košarki; 

c. ima ustrezne osebnostne lastnosti (komunikativnost, avtoritativnost, načelnost, ipd,); 

d. pozna Tekmovalne propozicije in Uradna košarkarska pravila igre; 

e. je mlajši od 70 let. 
 

Tehnični komisar lahko pridobi prvo licenco najkasneje v letu, ko dopolni 55 let starosti. 
 

4. člen (kriteriji za podelitev prve licence) 
 

Tehničnim komisarjem se prvič podeljujejo licence po naslednjih kriterijih: 

a. za pridobitev licence A mora kandidat izpolnjevati naslednji pogoj : 

- imeti naziv mednarodnega košarkarskega sodnika; 
 

b. za pridobitev licence B mora kandidat izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev: 

- imeti naziv košarkarskega sodnika državnega ranga  z najmanj tri letnim stažem na najvišji 

sodniški državni listi; 

- igralec / igralka košarke, ki je nastopil / nastopila na uradnih mednarodnih tekmovanjih članske 

kategorije  

- košarkarski delavec, ki ga predlaga Tekmovalna komisija KZS; 
 

c. za pridobitev licence C mora kandidat izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev: 

- imeti naziv košarkarski sodnik s stažem krajšim od treh sezon na prvi sodniški državni listi 

oziroma košarkarski sodnik s stažem na drugi, tretji ali četrti sodniški državni listi, 

- košarkarski delavec, ki ga predlaga Združenje klubov 1. moške SKL, Združenje klubov 2. moške 

SKL, Združenje klubov 3. in 4. moške SKL, Združenje klubov ženske SKL, in ZKSS ter ZKTS; 

- košarkarski delavec, ki ga predlaga Tekmovalna komisija KZS; 

- bivši igralec / igralka košarke. 



Košarkarska zveza Slovenije 

 

Pravilnik o tehničnih komisarjih                                                                              september 2014                          

 
 

4 

Kandidat za pridobitev prve licence tehničnega komisarja se mora pred pričetkom tekmovalne sezone 

udeležiti uvajalnega seminarja, ki ga organizira in izvede Tekmovalna komisija. Na seminarju se kandidati 

seznanijo z določili tekmovalnih propozicij. Na seminarju mora pozitivno opraviti test iz Pravil igre.  
 

Udeležba na uvajalnem seminarju in uspešno opravljen test iz Pravil igre sta pogoja za dokončno potrditev 

pridobljene licence.  
 

5. člen (izbor) 
 

Izbor tehničnih komisarjev opravi Tekmovalna komisija na osnovi  prejetih predlogov članov Košarkarske 

zveze Slovenije : Združenja klubov 1. moške SKL, Združenja klubov 2. moške SKL, Združenja klubov 3. in 4. 

moške SKL, Združenja klubov ženske SKL, ZKSS, Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije (ZKTS) ali na 

osnovi predloga Tekmovalne komisije. 
 

Liste tehničnih komisarjev s podeljeno licenco za posamezno tekmovalno sezono na predlog Tekmovalne 

komisije potrdi Izvršni odbor KZS. 

 

6. člen (izbor tehničnega komisarja FIBA) 
 

Košarkarska zveza Slovenije lahko v skladu s Pravili FIBA predlaga kandidate za tehničnega komisarja FIBA 

med bivšimi FIBA sodniki in osebami, ki so aktivne v organih Košarkarske zveze Slovenije.  

Za pridobitev naziva FIBA tehnični komisar mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje : 

a. kandidat ne sme biti starejši od 55 let v letu, ko se udeleži FIBA klinike; 

b. kandidat mora, da bi lahko opravljal svojo nalogo, obvladati angleški jezik (razumeti, govoriti, 

brati in pisati ) ter poznati Uradna košarkarska pravila in FIBA propozicije; 

 

Kandidate za tehničnega komisarja FIBA potrdi izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije. 
 

C. NALOGE TEHNIČNIH KOMISARJEV 

7. člen (naloge) 
 

Naloge tehničnega komisarja so: 

a. je soodgovoren za organizacijo in izvedbo tekme; 

b. naredi vse, da se tekma zaključi v športnem duhu; 

c. zagotovi sodelovanje med organizatorjem tekme, ekipami in sodniki pred, med in po zaključku 

srečanja; 

d. posreduje podatke sodniku, če je le-ta zanje zaprosil med in po zaključku srečanja, vendar je končna 

odločitev sodnikova; 

e. zagotovi nemoteno in tekoče delo pomožnih sodnikov in pri zapisnikarski mizi sedi v skladu z 

Uradnimi košarkarskimi pravili med zapisničarjem in časomerilcem; 

f. upošteva navodila in sodeluje s komisarjem lige na njegovo zahtevo. 
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D. LICENCIRANJE TEHNIČNIH KOMISARJEV 

8. člen (vrste licenc) 
 

Tehnične komisarjem pridobljena licenca omogoča opravljanje nalog na naslednjih tekmovanjih: 

a. podeljena licenca A: tehnični komisar s podeljeno licenco A lahko opravlja naloge v tekmovanju 1. 

SKL za člane in na vseh ostalih tekmovanjih; 

b. podeljena licenca B : tehnični komisar s podeljeno licenco B lahko opravlja naloge v tekmovanju 2. 

SKL za člane, 1. SKL za članice in na vseh ostalih tekmovanjih; 

c. podeljena licenca C : tehnični komisar s podeljeno licenco C lahko opravlja naloge v tekmovanju 1. 

SKL za članice, 3. SKL za člane in na vseh ostalih tekmovanjih. 
 

9. člen (veljavnost licence) 
 

Licenca se tehničnemu komisarju podeli za eno tekmovalno sezono.  

 

Licenca se lahko pred pričetkom nove tekmovalne sezone : 

a.  podaljša za naslednjo tekmovalno sezono in se na osnovi opravljenega dela v pretekli sezoni: 

 - podeli licenca iste stopnje, 

 - podeli licenca višje stopnje (največ za eno stopnjo), 

 - podeli licenca nižje stopnje (največ za eno stopnjo), 

b.  ne podeli za prihodnjo tekmovalno sezono. 

10. člen (nepodelitev licence) 
 

V kolikor se licenca za prihodnjo tekmovalno sezono ne izda, zaradi slabo opravljenega dela med 

tekmovalno sezono, lahko posameznik ponovno na predlog članov Košarkarske zveze Slovenije (Izvršnega 

odbora, Tekmovalne komisije, Združenj klubov, ZKSS, ZKTS) kandidira za pridobitev licence po preteku ene 

tekmovalne sezone.  
 

E. DELEGIRANJE TEHNIČNIH KOMISARJEV 

11. člen (delegiranje) 
 

Tehnične komisarje za posamezne tekme določi pooblaščena oseba, imenovana s strani Izvršnega odbora 

Košarkarske zveze Slovenije. 
 

Tehnični komisarji so praviloma delegirani na tekme svojega in nižjega ranga tekmovanja.  

Pooblaščena oseba, ki delegira tehnične komisarje, lahko na osnovi potrditve Izvršnega odbora Košarkarske 

zveze Slovenije delegira tehničnega komisarja tudi na tekme višjega ranga. To možnost lahko pridobi 

tehnični komisar v času trajanja druge tekmovalne sezone z isto stopnjo licence. 

 

Pooblaščena oseba, ki delegira tehnične komisarje lahko na predlog Tekmovalne komisije izjemoma 

delegira tehničnega komisarja tudi na tekme višjega ranga. 

 

Tehnični komisar, za katerega komisar lige predlaga začasen ali dokončen odvzem licence med tekmovalno 

sezono, se v času od vložitve predloga do sprejema odločitve Izvršnega odbora KZS ne delegira. 
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F. IZOBRAŽEVANJE TEHNIČNIH KOMISARJEV 

12. člen (sistem izobraževanja) 
 

Izobraževanje tehničnih komisarjev za opravljanje nalog predstavnika vodstva tekmovanja je naloga 

Tekmovalne komisije KZS, ki organizira: 

a. seminar tehničnih komisarjev pred pričetkom tekmovalne sezone; 

b. po potrebi organizira ponovitveni seminar za tehnične komisarje, ki se iz opravičenih razlogov ne 

udeležijo seminarja pred pričetkom tekmovalne sezone; 

c.  ostala dodatna izobraževanja tehničnih komisarjev med in po zaključku tekmovalne sezone. 

 

Izobraževanje tehničnih komisarjev za spremljanje in ocenjevanje kvalitete sojenja je naloga ZKSS, ki v 

dogovoru s Tekmovalno komisijo  organizira: 

a.  seminar tehničnih komisarjev pred pričetkom tekmovalne sezone; 

b.  ostala dodatna izobraževanja tehničnih komisarjev med in po zaključku tekmovalne sezone. 

13. člen (neudeležba v izobraževanju) 
 

Tehničnemu komisarju, ki v okvirju izobraževanja ni uspešen pri pisnem testu komisar lige izreče 

prepoved opravljanja dolžnosti tehničnega komisarja za časovno obdobje, dokler se ne udeleži 

ponovitvenega seminarja in uspešno opravi test. Po uspešno opravljenem testu lahko opravlja 

naloge tehničnega komisarja v tekmovanjih, ki so stopnjo nižje od prvotno podeljene licence. 

 

Tehničnemu komisarju, ki se upravičeno ne udeleži izobraževanja komisar lige izreče prepoved 

opravljanja dolžnosti tehničnega komisarja za časovno obdobje, dokler se ne udeleži 

ponovitvenega seminarja. 
 

Tehničnemu komisarju, ki se neupravičeno ne udeleži izobraževanja, komisar lige : 

a. izreče prepoved opravljanja dolžnosti tehničnega komisarja za časovno obdobje, dokler se 

ne udeleži ponovitvenega seminarja.; 

b. izreče prepoved opravljanja dolžnosti tehničnega komisarja do zaključka tekmovalne sezone. 
 

Neudeležba na izobraževanju se upošteva pri razvrščanju tehničnih komisarjev po zaključku 

tekmovalne sezone. 
 

G. NAPREDOVANJE TEHNIČNIH KOMISARJEV 

14. člen (razvrstitev) 
 

Po zaključku tekmovalne sezone Tekmovalna komisija pripravi razvrstitev tehničnih komisarjev po 

posameznih podeljenih licencah. 
 

Pri razvrstitvi upošteva lastno mnenje in prejeta pisna mnenja klubov, sodnikov, ZKSS in ZKTS. 

15. člen (napredovanje) 
 

Tekmovalna komisija pred pričetkom tekmovalne sezone pripravi predlog podelitve licenc tehničnim 

komisarjem, ki ga potrdi Izvršni odbor KZS. 
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Tehnični komisar lahko pridobi licenco višje stopnje, po tem, ko je najmanj dve tekmovalni sezoni imel 

licenco iste stopnje in ob pogoju, da je v tekmovalni sezoni pred pridobitvijo licence višje stopnje že 

opravljal naloge tehničnega komisarja s podeljeno višjo licenco. 
 

H. PRENEHANJE OPRAVLJANJA FUNKCIJE TEHNIČNEGA KOMISARJA 

16. člen (prenehanje) 
 

Funkcija tehničnega komisarja preneha  

a.  po lastni želji; 

b.  po zaključku tekmovalne sezone, v kateri je kandidat dopolnil 70 let starosti; 

c. v primeru dokončno odvzete licence tehničnega komisarja. 
 

17. člen (začasen odvzem licence) 
 

O začasnem odvzemu licence na predlog komisarja lige odloča Izvršni odbor KZS. Licenca se lahko začasno 

odvzame med tekmovalno sezono oziroma za prihodnjo tekmovalno sezono.  

Začasen odvzem licence je lahko za preostanek tekmovalne sezone, v kolikor tehnični komisar ne skrbi za 

ugled tekmovanj v zadovoljivi meri in ne spoštuje Uradnih košarkarskih pravil ter ne deluje v duhu 

Tekmovalnih propozicij in drugih pravilnikov ter sklepov organov KZS. 

 

Licenca se odvzame po zaključku tekmovalne sezone za prihodnjo tekmovalno sezono, v kolikor se je 

tehnični komisar uvrstil na zadnje mesto v razvrstitvi tehničnih komisarjev s podeljeno licenco C. 

18. člen (dokončen odvzem licence) 
 

O dokončnem odvzemu licence na predlog komisarja lige odloča Izvršni odbor KZS. Licenca se lahko 

odvzame med tekmovalno sezono oziroma pred prihodnjo tekmovalno sezono.  

Pogoja za dokončen odvzem licence sta :  

a.  delovanje tehničnega komisarja v nasprotju z interesi košarke (izjave, nekooperativnost z organi 

KZS, opravljanje nalog na tekmovanjih izven pristojnosti KZS brez njenega soglasja, ipd); 

b.  če je tehničnemu komisarju dvakrat začasno odvzeta licenca. 
 

I. KONČNE DOLOČBE 

19. člen (sprejem pravilnika) 
 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika je sprejel Izvršni odbor KZS na svoji redni seji dne 29.09.2014 in 

stopi v veljavo z dnem sprejetja. 

Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati pravilnik sprejet dne 14.06.2010. 
 

          Predsednik 

                    Košarkarske zveze Slovenije 

 

                   Erjavec Matej l.r. 


