Na podlagi določil 20. člena Statuta Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Ptuj je
skupščina Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Ptuj na zasedanju dne, 12.12.2014
sprejela:

PRAVILNIK
O PRIZNANJIH V MEDOBČINSKEM DRUŠTVO NOGOMETNIH SODNIKOV PTUJ

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa vrsto in pogoje za podelitev priznanj za izjemne zasluge in dosežke, pri delu in
razvoju nogometa v Republiki Sloveniji s posebnim poudarkom na področju Medobčinske
nogometne zveze Ptuj.
2. člen
MDNS Ptuj podeli priznanje sodnikom in inštruktorjem
Priznanja MDNS Ptuj se lahko podelijo posameznikom tudi posmrtno.

2.

VRSTE PRIZNANJ
3. člen

Priznanja MDNS Ptuj so naslednja:
-

priznanje,
plaketa,
naziv častni član.

3.

KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
4. člen

PRIZNANJE MDNS PTUJ se lahko podeli:
-

Sodnikom, ki so bili aktivni (kot sodniki ali pomočniki) v sodniški organizaciji najmanj 15 let in
so bili prisotni na najmanj 50 tekmah najvišjega ranga v MNZ Ptuj in so dopolnili 45 let starosti.
Inštruktorjem, ki so bili aktivni v sodniški organizaciji najmanj 20 let in so dopolnili 60 let starosti.

5. člen
PLAKETA MDNS PTUJ se lahko podeli:
-

Posameznikom iz 2. člena tega pravilnika za pomemben prispevek pri razvoju nogometa. Pri
tem mora imeti posameznik najmanj 25 let neprekinjenega ali skupnega delovanja kot sodnik
ali inštruktor. Upošteva se leto starosti (najmanj 60 let).
6. člen

Naziv ČASTNI ČLAN MDNS PTUJ se lahko podeli:
-

Posamezniku za izjemne zasluge in dosežke za delo v sodniški organizaciji. Predlagani mora
imeti najmanj 30 let neprekinjenega ali skupnega delovanja v sodniški organizaciji, pri čemer
mora dopolniti najmanj 60 let starosti.

4.

PRISTOJNOSTI
7. člen

MDNS Ptuj praviloma podeljuje priznanja enkrat letno na zasedanju skupščine. Sklep o podelitvi
priznanj sprejme UO MDNS Ptuj.
8. člen
Priznanja podeli predsednik UO MDNS PTUJ ali oseba, ki jo s sklepom pooblasti UO MDNS Ptuj.
9. člen
Posamezno priznanje se lahko dobitnikom podeli samo enkrat.
10. člen
Pravilnik o priznanjih MDNS Ptuj prične veljati 8 dni potem, ko ga je sprejela skupščina.

Predsednik MDNS Ptuj
Klinc Jože

