Člani Društva nogometnih sodnikov Ljubljana na svoji Skupščini dne 05.05.2014
sprejemamo

STATUT

DRUŠTVA NOGOMETNIH SODNIKOV LJUBLJANA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Skupne interese nogometnih sodnikov na področju, ki ga pokriva Medobčinska
nogometna zveza Ljubljana (v nadaljevanju MNZL) ureja in zastopa društvo z imenom:
DRUŠTVO NOGOMETNIH SODNIKOV LJUBLJANA (v nadaljevanju DNSL).
DNSL je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje nogometnih sodnikov, ki
deluje v javnem interesu.
2. člen
DNSL je pravna oseba zasebnega prava. Sedež DNSL je v Ljubljani. Izvršni odbor
DNSL s sklepom in v skladu s tem statutom določi naslov sedeža DNSL
3. člen
Namen in naloge društva, so zlasti, da:
- skrbi za razvoj in širjenje števila članov,
- zagotavlja pogoje za usposabljanje članov,
- spodbuja mlade za pridobitev pravice včlanjenja v DNSL in njihovo uveljavitev,
- zagotavlja kvalitetno sojenje v MNZL in z njo tesno sodeluje na strokovnem
področju,
- povezuje se v Zvezo nogometnih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZNSS) in
preko svojih članov sodeluje v njenem delu.
4. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
Svoje člane društvo obvešča na plenarnih (društvenih) sestankih in s pisnimi obvestili.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij je odgovoren vsakokratni predsednik
društva.
5. člen
DNSL je z drugimi društvi nogometnih sodnikov na nivoju Republike Slovenije ustanovil
ZNSS.

II. ČLANI DNSL
6. člen
Člani DNSL so nogometni sodniki, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Splošnem
pravilniku DNSL in se včlanijo v DNSL.
Člani društva (nogometni sodniki oziroma inštruktorji) so lahko na svojo prošnjo ali na
osnovi sklepa izvršnega odbora DNSL na skupščini DNSL imenovani za ČASTNE
ČLANE DNSL.
Članstvo v DNSL je prostovoljno.
7. člen
O sprejemu v članstvo odloča izvršni odbor DNSL na osnovi pisne vloge novega člana.
Častni člani DNSL imenovani po drugem odstavku 6. člena tega Statuta imajo vse
pravice in dolžnosti izhajajoče v 8. in 9. členu Statuta razen v tistih delih, ki se nanašajo
na sojenje in strokovno delo v DNSL.
Član DNSL ima pravico izstopiti iz DNSL v vsakem času brez obrazložitve. O svoji
odločitvi pisno obvesti izvršni odbor DNSL.
Člana črta iz članstva izvršni odbor DNSL, če ta kljub opominu ne plača članarine v
tekočem letu.
Član DNSL je lahko izključen iz DNSL, če grobo krši Statut ali ostale predpise DNSL,
kakor tudi predpise nogometne organizacije, ki so za člane DNSL obvezni.
O odločitvi izključitve odloča Disciplinsko sodišče DNSL s sklepom. Sklep mora biti v
skladu z disciplinskim pravilnikom DNSL.
8. člen
Člani imajo zlasti naslednje pravice:
- da so odrejeni za sojenje, oziroma kontrolo sojenja nogometnih tekem,
- da volijo in so voljeni v vse organe DNSL,
- da sodelujejo v delu DNSL,
- da seznanijo DNSL o svojih problemih in potrebah ter od njega dobijo strokovno
pomoč
- da predlagajo DNSL obravnavanje pomembnih vprašanj,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva in njegovim finančno
materialnim poslovanjem .

9. člen
Člani imajo zlasti naslednje dolžnosti:
- da sodijo oziroma kontrolirajo nogometne tekme
- da prispevajo k uresničevanju ciljev DNSL
- da ravnajo po statutu in drugih aktih DNSL, sodniške in nogometne organizacije
- da sodelujejo v skupnih akcijah DNSL
- da plačajo članarino
- da varujejo ugled DNSL
10. člen
Člani DNSL so dolžni vse spore iz razmerij, ki jih ureja DNSL, reševati v okviru njega in
spoštovati odločitve organov DNSL. Sporov ne smejo predlagati v reševanje izven
DNSL.
Kršitev določbe prejšnjega odstavka pomeni grobo kršitev tega Statuta.

III. ORGANI DNSL

11. člen
Organi DNSL so:
1. skupščina
2. izvršni odbor
3. nadzorni odbor
1. SKUPŠČINA
12. člen
Skupščina je najvišji organ DNSL.
Skupščino sestavljajo vsi člani DNSL, ki so na dan zasedanja skupščine včlanjeni v
DNSL.

13. člen
Pristojnosti skupščine so:
- sklepa o dnevnem redu
- sprejema statut, splošni in disciplinski pravilnik DNSL
- sprejema poslovnik o svojem delu
- sprejema pravilnik o pohvalah in priznanjih
- sprejema program dela ter poročila o njegovem izvajanju
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami
- sprejema letni načrt in poročilo o njegovem izvajanju ter zaključni račun
- določa višino članarine za člane društva
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika DNSL
- voli in razrešuje člane izvršnega odbora DNSL
- voli in razrešuje predsednika in člana nadzornega odbora DNSL
- imenuje častne člane
- podeljuje priznanja in pohvale
- odloča o prošnjah in pritožbah članov DNSL
- dokončno odloča o izključitvi člana iz DNSL
- odloča o prenehanju DNSL
14. člen
Skupščina DNSL zaseda redno najmanj enkrat letno.
15. člen
Skupščino skliče izvršni odbor najmanj 10 dni pred zasedanjem. Ob sklicu skupščine
objavi predlog dnevnega reda.
V sklicu skupščine objavi izvršni odbor DNSL, na katerih mestih lahko člani pregledajo in
proučijo gradivo za sklicano skupščino.
16. člen
Izvršni odbor DNSL je dolžan sklicati izredno skupščino DNSL na lastno pobudo, če
pisno zahteva najmanj 25 % članov ali nadzorni odbor DNSL.
V kolikor izvršni odbor DNSL ne skliče skupščine v roku 15 dni po prejemu zahteve iz
prejšnjega odstavka, lahko skupščino skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z
ustreznimi materiali.
Skupščina, sklicana po tem členu, lahko razpravlja in odloča le o vprašanjih, zaradi
katerih je bila sklicana.

17. člen
Skupščina odloča z večino prisotnih članov.
O sprejemu statuta, splošnega in Disciplinskega pravilnika DNSL odloča skupščina z
večino vseh članov DNSL. V kolikor te večine ni, lahko po preteku pol ure odloča z
tretjino vseh članov DNSL.
18. člen
Skupščina glasujem javno, razen, če s svojim poslovnikom ali sklepom ne odloči
drugače.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva
overovatelja zapisnik.
2. IZVRŠNI ODBOR
19. člen
Izvršni odbor vodi DNSL med dvema skupščinama. Je izvršni organ DNSL in opravlja
organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela po programu in sklepih,
sprejetih na skupščini. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik in 7 članov.
Za svoje delo je izvršni odbor odgovoren skupščini DNSL.
20. člen
Pristojnosti izvršnega odbora so, da:
- sklicuje skupščino;
- izvršuje sklepe skupščine;
- sprejema pravilnike, če za njihov sprejem po tem statutu ni določena skupščina;
- pripravlja zasedanja skupščine;
- poroča skupščini o svojem delu;
- imenuje in razrešuje člane organov izvršnega odbora ter usmerja njihovo delo;
- pripravlja in sprejema predlog sodniških taks;
- predlaga skupščini delovni in finančni načrt ter ji poroča o njegovem izvajanju;
- imenuje oziroma predlaga svoje predstavnike v MNZL in ZNSS;
- imenuje delegate na skupščini MNZL in ZNSS;
- daje predloge skupščini za podelitev naziva » častni član«;
- odloča o pritožbah na II. stopnji na odločitve svojih organov;
- odloča o drugih zadevah v DNSL, razen tistih, za katere je po tem statutu
pristojna skupščina, oziroma ni prenesena na organe izvršnega odbora;
- upravlja s premoženjem;
- skrbi za finančno in materialno poslovanje DNSL.

Izvršni odbor odloča na sejah.

21. člen

Sklep izvršnega odbora je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh članov izvršnega
odbora.
22. člen
Mandat članov izvršnega odbora in njegovih organov traja štiri leta.
23. člen
Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik DNSL, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik DNSL.
Letno mora imeti izvršni odbor najmanj štiri seje,
Organi izvršnega odbora so:

24. člen

a.) strokovni odbor
b.) organ za odrejanje sodnikov in kontrolorjev sojenja
c.) disciplinsko sodišče
25. člen
Predsednika in člane strokovnega odbora imenuje izvršni odbor.
Naloge strokovnega odbora so:

26. člen

- pripravlja in predlaga izvršnemu odboru predloge za imenovanje članov stalne
izpitne komisije;
- pripravlja in sprejema predloge strokovnih podlag, ki jih posreduje izvršnemu
odboru v rešitev;
- pripravlja in sprejema predlog programa šolanja kadrov za sodnike v okviru
DNSL;
- pripravlja in sprejema predlog list za sojenje za posamezne tekmovalne
kategorije MNZL in jih posreduje v sprejem Izvršnemu odboru;
- pripravlja in sprejema predloge kandidatov za liste sojenja in kontrolo sojenja v
višjih kategorija tekmovanja, katere posreduje izvršnemu odboru v odločanje;
- opravlja vse druge naloge, za katere ga zadolži oziroma pooblasti izvršni odbor;
- objavlja razpis izpitov za sodnike;
- vodi izpite za sodnike;
- Imenuje na osnovi uspešnosti na izpitu sodnike in jim izda odločbe
- Imenuje na prošnjo sodnikov in pomočnikov sodnikov v instruktorje in jim izda
odločbe

27. člen
Organ za odrejanje sodnikov in inštruktorjev.
Za odrejanje sodnikov in inštruktorjev izvršni odbor enega od svojih članov, lahko pa
imenuje komisijo, ki šteje tri člane.
28. člen
Naloge organa za odrejanje sodnikov in inštruktorjev so:
- Odreja sodnike in kontrolorje na vse tekme, ki jih vodi MNZL
- Odreja sodnike in kontrolorje na vse tekme, z katere g pooblasti višji organ;
- Ista oseba znotraj organa ne more odrejati sodnike in kontrolorje
29. člen
Disciplinsko sodišče šteje tri člane.
Predsednika in člane disciplinskega sodišča imenuje in razrešuje izvršni odbor.
30. člen
Disciplinsko sodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom DNSL.
31. člen
Naloge disciplinskega sodišča so:
- uvaja na osnovi prijav disciplinske postopke;
- sprejema odločitve o prekrških članov DNSL na prvi stopnji in izdaja odločbe;
- sprejema pritožbe članov na svoje odločitve in daje mišljenje izvršnemu odboru
kot drugostopenjskemu organu.
32. člen
Za posamezne kreativne oblike delovanja lahko izvršni odbor oblikuje tudi druge organe.

3. NADZORNI ODBOR
33. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Predsednika in člana Nadzornega odbora izvoli skupščina
za dobo štiri let.
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Lahko
sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je
sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino vseh
članov Nadzornega odbor.
34. člen
Naloge nadzornega odbora so:
- preverja zakonitost dela izvršnega odbora in drugih organov DNSL;
- preverja izvrševanje sklepov izvršnega odbora in njegovih organov;
- opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem DNSL;
- o svojem delu poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.
PREDSEDNIK DNSL
35. člen
Predsednik DNSL je hkrati predsednik Izvršnega odbora. Izvoli ga skupščina za dobo
štirih let.
Pravice in dolžnosti predsednika so:
- zastopa in predstavlja DNSL,
- sklicuje skupščino,
- sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,
- skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in izvršnega odbora,
- opravlja vse druge naloge, ki izvirajo iz tega statuta, sklepov skupščine in
izvršnega odbora.
Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik z vsemi pooblastili.
36. člen
Za operativno delo izvršni odbor imenuje tajnika in predpiše njegove pravice in
obveznosti.
Tajnik je izvoljen za dobo 4 let.
Tajnik za svoje delo odgovarja izvršnemu odboru in skupščini.

37. člen
DNSL pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino;
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;
- z darili in volili;
- iz javnih sredstev;
- s prispevki donatorjev in
- iz drugih virov.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani,
ki jih sprejme skupščina.
Stroške za administrativno-tehnično poslovanje in stroške za strokovno izpopolnjevanje
pokriva MNZL.
Častni člani so oproščeni plačila članarine.
DNSL bo eventualne presežke prihodkov nad odhodki uporabljalo le za izvajanje
aktivnosti društva.
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.
38. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.
Finančno in materialno poslovaje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega
področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno
materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja
podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi
standardi za društva.
Delo blagajnika je javno.
39. člen
DNSL ima premično in nepremično premoženje, ki je last DNSL vpisana v inventurno
knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

Vsak član DNSL ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in
poslovanje DNSL.
Poročilo o finančno materialnem poslovanju obravnava izvršni odbor.
Na skupščini vsako leto člani obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.
DNSL ima svoj poslovni račun pri pooblaščeni poslovni banki.
40. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo sredstev, ki
jih DNSL pridobi, opravlja nadzorni odbor.
41. člen
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli finančnega strokovnjaka
v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.
42. člen
DNSL ima lahko donatorje. Donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki DNSL
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Donatorji lahko sodelujejo in
razpravljajo na skupščini, nimajo pa pravice odločanja.
43. člen
DNSL lahko preneha:
- po sklepu skupščine z večino glasov vaseh članov DNSL
- po samem zakonu
- če število članov pade pod 10
V sklepu mora biti določeno, komu se po poravnavi vseh obveznosti prenese eventualno
premoženje društva. Premoženje se lahko prenese na sosedno društvo nogometnih
sodnikov, oziroma na Medobčinsko nogometno zvezo Ljubljana.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
43. člen
Z dnem, ko je skupščina sprejela ta statut, preneha veljati statut, sprejet na skupščini
dne 26.11.2012
PREDSEDNIK DNSL
Bajram LAZICANI

