Na osnovi 12. člena Statuta DNSL sprejema občni zbor na svojem zasedanju dne
05.05.2014

SPLOŠNI PRAVILNIK
DRUŠTVA NOGOMETNIH SODNIKOV LJUBLJANA
1. člen
Ta pravilnik ureja razmerja, pravice in obveznosti članov Društva nogometnih
sodnikov Ljubljana (v nadaljevanju DNSL).
Sestavni del tega pravilnika je Splošni pravilnik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije
v tistih delih, ki se nanašajo na pravice in obveznosti nogometnih sodnikov, pa niso
posebej opredeljene v tem pravilniku.
2. člen
DNSL pridobiva nove člane preko tečajev, šolanja oziroma na kakršni drugi možni
način.
3. člen
Za šolanje in polaganje izpita za nogometnega sodnika se lahko prijavi oseba, ki je
stara najmanj 15 let in ni starejša od 30 let.
Ob organiziranem igranju mlajših kategorij, se lahko po posebnem sklepu Izvršnega
odbora DNSL organizira tečaj za mlajše osebe, toda največ do starosti najmanj 12
let.
Ob povečanem organiziranju tekmovanj starejših kategorij in malega nogometa, se
za take potrebe lahko pridobi osebe, ki pa niso starejše od 50 let.
4. člen
Izvršni odbor lahko na prošnjo sprejme v DNSL sodnike, če so ti opravili izpit v
inozemstvu in si pridobijo predhodno soglasje od Zveze nogometnih sodnikov
Ljubljana.

5. člen
Oseba, ki želi pridobiti naziv nogometne sodnika, mora izpolnjevati:
-

-

starostno mejo na osnovi 3. člena tega pravilnika,
mora predložiti zdravniško spričevalo, iz katerega je razvidno, da je sposoben
opravljati dolžnost nogometnega sodnika in nima fizičnih napak, ki bi
onemogočale opravljati to dolžnost,
da ni bila diskvalificirana s sklepom katerekoli športne organizacije, pa taka
diskvalifikacija ni bila odpravljena,
da ni bila kaznovana za nečastno dejanje oziroma kriminal, niti se proti njej
vodi postopek zaradi suma navedenih deliktov.
6. člen

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega pravilnika in uspešno položi teoretični del
izpita za nogometne sodnika se lahko včlani v DNSL, če izpolnjuje naslednje pogoje:
-

da predloži podatke o rojstvu, bivališču, izobrazbi in zaposlitvi.
7. člen

V DNSL se pridobijo naslednje kategorije:
-

SODNIKI
INSTRUKTORJI
8. člen

Način in postopek šolanja za kategorije sodnikov iz predhodnega člena opredeljuje
Pravilnik o šolanju kadrov, ki ga sprejema na predlog Strokovnega odbora Izvršni
odbor DNSL.
9. člen
Za polaganje izpitov v DNSL Izvršni odbor na predlog Strokovnega odbora imenuje
stalno izpitno komisijo in njenega predsednika.

PRIDOBITEV NAZIVA SODNIK
10. člen
Strokovni odbor razpiše rok za prijavo k izpitu za sodnika.

11. člen
Izpit za sodnika je teoretičen in obsega:
-

pisna naloga iz določene osnovne teme,
ustni odgovori iz Pravil nogometne igre in osnov tekmovalnega pravilnika
Medobčinske nogometne zveze Ljubljana ( v nadaljevanju MNZL).

Ocena za izpit je enotna tako za pisni kot ustni del.
Osebo, ki po mišljenju izpitne komisije uspešno opravi teoretični del izpita Strokovni
odbor imenuje za sodnika.

PRIDOBITEV NAZIVA INSTRUKTOR
12. člen
Pomočnik sodnika ali sodnik, ki želi prenehati z aktivnim sojenjem in biti preveden v
inštruktorja vloži prošnjo Strokovnem odboru DNSL.
Na predlog Strokovnega odbora Izvršni odbor DNSL ob oceni njegove dosedanje
aktivnosti v društvu oceni, če ga preimenuje v inštruktorja.
Ob preimenovanju izda Izvršni odbor DNSL ustrezno diplomo o prevedbi v
inštruktorje.
13. člen
DNSL v okviru strokovne dejavnosti za izpopolnjevanje svojih članov organizira:
-

plenarne sestanke
pripravo in preizkus fizične pripravljenosti
pripravo in preizkus teoretične pripravljenosti
kontrolo sojenja
seminarje.
14. člen

V DNSL so za vse člane obvezni najmanj štirje plenarni sestanki letno.

15. člen
Pripravo telesnih zmogljivosti (trening) organizira Strokovni odbor.
Preizkus za sodnike, ki sodijo v okviru MNZL in ne opravljajo takega preizkusa na
višjem nivoju, opravi na enem mestu strokovni odbor. Preizkus je najmanj enkrat
letno.
Izvršni odbor lahko na predlog Strokovnega odbora sklene, da v okviru Društva
izvede v teku leta posebne preizkuse fizične pripravljenosti, ki so obvezna za vse
sodnike, ne glede na katerih listah se nahajajo.
16. člen
Teoretična priprava je v okviru plenarnih sestankov.
Sodniki, ki niso uspešno odgovorili na najmanj 65% vprašanj in kontrolorji na najmanj
70%, morajo ponovno polagati teste po najmanj 15 dneh od preteka predhodnega
testa.
Izvršni odbor lahko na predlog Strokovnega odbora sklene, da v okviru Društva
izvede v teku leta posebna testiranja, ki so obvezna za vse člane društva razen
častnih članov.
17. člen
Kontrola sojenja je v DNSL organizirana tako, da sledi predvsem kadrom, ki imajo
potencial napredovanja in je natančneje opredeljena v Pravilniku o šolanju kadrov.
18. člen
Organ za odrejanje sodnikov in kontrolorjev pri DNSL odreja sodnike in kontrolorje na
vse tekme v okviru MNZL in na vse ostale tekme, kadar ga pooblasti višji organ za
odrejanje sodnikov in inštruktorjev.
23. člen
S sprejem Splošnega pravilnika prenehajo veljati normativni akti iz tega področja, ki
jih je sprejelo Društvo nogometnih sodnikov LJUBLJANA.
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