
 

 

 

 

SPLOŠNI PRAVILNIK ZVEZE NOGOMETNIH SODNIKOV SLOVENIJE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik ureja osnovne opredelitve članov v društvih in zajema ter ureja pravice in 

obveznosti članov društev na področju Republike Slovenije. 

2. člen 

Društvo dopolnjuje svoje članstvo s tečaji, z izobraževanjem in drugo obliko usposabljanja 
kandidatov za nogometnega sodnika. Nogometni sodniki se ločijo: 

a) nogometni sodniki velikega nogometa 

b) nogometni sodniki malega nogometa 

3. člen 

Starostna omejitev je prepuščena odločitvam posameznega društva. Načelno velja omejitev: 

a) da kandidat za nogometnega sodnika velikega nogometa ne more biti mlajši od 15 let, niti 

starejši od 45 let. 

b) da kandidat za nogometnega sodnika malega nogometa ne more biti mlajši od 15 let, niti 
starejši od 48 let. 

4. člen 

Oseba z državljanstvom Republike Slovenije, ki je opravila izpit v Sloveniji ali v inozemstvu 

pred komisijo iz Slovenije, se lahko vključi v članstvo po načelu krajevne pripadnosti.  

Oseba, ki je opravila izpit pred komisijo države, članice FIFA-a, lahko postane član društva, 

če po prihodu v Slovenijo predloži upravnemu odboru ZNSS prošnjo z dokazili in je le-ta 
ugodno rešena. 

 

 

 



5. člen 

Izpita ne more opravljati oseba : 

- ki je bila diskvalificirana s sklepom katerekoli športne organizacije in diskvalifikacija ni bila 

odpravljena 

- ki je kaznovana s pravnomočno sodbo zaradi nečastnega dejanja 

- ki ni zdravstveno sposobna za opravljanje funkcije nogometnega sodnika, 

načelno pa velja, da izpita ne more opravljati tudi oseba, ki ni državljan Republike Slovenije 

6. člen 

Načelno velja, da kandidat predloži prijavo za opravljanje izpita, društvu, na področju 
katerega ima stalno bivališče. Prijava naj vsebuje naslednje podatke: 

- rojstni podatki, državljanstvo, bivališče, izobrazba, zaposlitev ter zdravniško mišljenje o 

sposobnosti za opravljanje funkcije sodnika 

7. člen 

Program izobraževanja kandidatov za nogometnega sodnika velikega nogometa oziroma 

nogometnega sodnika malega nogometa predpiše posamezno društvo. Program mora biti 
izdelan v skladu s sistemom strokovnega izobraževanja ZNSS. 

8. člen 

Sodnik pridobi kategorijo z uspešno opravljenim izpitom za posamezno kategorijo.  

Pri prvem in drugem opravljanju izpita krije stroške izpita za pridobitev naziva regijskega 

sodnika društvo, za pridobitev naziva republiškega sodnika pa ZNSS. Za nadaljna opravljanja 

izpita pa krije stroške izpita kandidat. 

Stroške izpitov za pridobitev naziva regijski in republiški inštruktor velikega oziroma malega 
nogometa krijejo kandidati. 

 

II. SODNIKI IN INŠTRUKTORJI VELIKEGA NOGOMETA  

Kategorizacija sodnikov in inštruktorjev 

9. člen 

Sodniki velikega nogometa se delijo na: 

- sodnike pripravnike 



- sodnike 

- regijske sodnike 

- republiške sodnike 

- pomočnike sodnika 

10. člen 

Po prenehanju z aktivnim sojenjem se sodniki na prošnjo prevedejo v : 

- inštruktorje 

- regijske inštruktorje 

- republiške inštruktorje 

SODNIK PRIPRAVNIK IN SODNIK 

11. člen 

Kategoriji sodnik in sodnik pripravnik se pridobita v okviru društva. 

Društvo na osnovi programa strokovnega izobraževanja predpiše način opravljanja izpitov. 
Društvo predpiše tudi način imenovanja sodnikov in sodnikov pripravnikov.  

Društvo objavi razpis za prijavo kandidatov k izpitu za posamezno kategorijo. 

REGIJSKI SODNIK 

12. člen 

Kategorijo regijskega sodnika lahko pridobi kandidat v okviru ZNSS. 

Stalna izpitna komisija pri ZNSS objavi razpis z rokom za prijavo k opravljanju izpita za 

pridobitev naziva regijski sodnik. 

13. člen 

Na razpis se lahko prijavi sodnik, ki predhodno pridobi mnenje svojega društva, da je 

sposoben voditi članske tekme v organizaciji NZS. K izpitu bo pripuščen, če izpolnjuje 

naslednje pogoje: 

- ima naziv sodnika 

- je opravljal funkcijo sodnika na najmanj 15 članskih tekmah tekmovanja prvega ali drugega 

razreda MNZ ali pokalnega tekmovanja ( v nadaljevanju: uradno tekmovanje) 



- predloži vse, a najmanj 5 poročil o kontroli sojenja na članskih tekmah uradnega 
tekmovanja, ki niso starejše od enega leta, od tega tri s strani kontrolorjev, ki imajo najmanj 

licenco za strokovno spremljanje tekem 3. SNL 

- pridobi pozitivno mnenje strokovnega organa ZNSS, oz. UO ZNSS 

13. a člen 

Na razpis se lahko prijavi sodnica, ki predhodno pridobi mnenje svojega društva, da je 

sposobna voditi moške in ženske članske tekme v organizaciji NZS. K izpitu bo pripuščena,če 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima naziv sodnika; 

- je opravljala funkcijo sodnice na najmanj 15 članskih tekmah tekmovanja prvega in  

drugega razreda MNZ ali članskega pokala ( v nadaljevanju : uradno tekmovanje ); 

- predloži vse, a najmanj 5 poročil o kontroli sojenja na moških članskih tekmah 

uradnega tekmovanja, ki niso starejše od enega leta, od tega tri s strani kontrolorjev,ki imajo  

najmanj licenco za strokovno spremljanje tekem 3.SNL; 

- pridobi pozitivno mnenje strokovnega organa ZNSS,oz.UO ZNSS. 

14. člen 

Izpite organizira in vodi stalna izpitna komisija pri ZNSS, ki za vsak izpit določi najmanj 
tričlansko komisijo. V stalni izpitni komisiji so lahko le republiški inštruktorji z veljavno 

licenco za strokovno spremljanje sojenja na najvišjem rangu tekmovanja. 

15. člen 

Izpit za pridobitev naziva regijski sodnik je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.  

Teoretični del izpita obsega pisni in ustni preizkus znanja. 

Teoretični del izpita obsega tematiko, ki jo vsebuje zadnja uradna publikacija o pravilih igre 
in drugi uradni dokumenti, ki se nanjo nanašajo. 

Pisni preizkus sestavljata:- testiranje iz pravil igre 

- pisna naloga iz določene teme 

Test je sestavljen iz 24 vprašanj, od katerih mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 18, da 

bi bil pripuščen na ustni del izpita. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi ustni del izpita, se prepusti k praktičnemu delu izpita: 



Praktični del izpita opravlja kandidat s sojenjem dveh članskih tekem uradnega tekmovanja 
ob strokovnem spremljanju republiškega inštruktorja z liste stalne izpitne komisije. Kandidat 

je opravil praktični del izpita, če je na bil na teh tekmah ocenjen najmanj z ocenama »8,0«.  

Kandidatka za regijsko sodnico opravlja praktični del izpita s sojenjem dveh moških članskih 

tekem uradnega tekmovanja,ob strokovnem spremljanju republiškega inštruktorja z liste 

stalne izpitne komisije.Kandidatka je opravila praktični del izpita,če je bila na teh tekmah 
ocenjena najmanj z ocenama »8,0«. 

Kandidata, ki uspešno opravi tudi praktični del izpita, imenuje stalna izpitna komisija za 

regijskega sodnika in mu izda odločbo. 

REPUBLIŠKI SODNIK 

16.člen 

Kategorijo republiškega sodnika lahko pridobi kandidat v okviru ZNSS.  

Stalna izpitna komisija pri ZNSS objavi izpit z rokom za prijavo k opravljanju izpita za 
pridobitev naziva republiški sodnik. 

17. člen 

Na izpit se lahko prijavi regijski sodnik, ki predhodno pridobi pozitivno mnenje strokovnega 

organa ZNSS, oz. UO ZNSS, da je sposoben voditi tekme najvišjega ranga tekmovanja. Poleg 

tega mora izpolnjevati še naslednji pogoj: 

- da je opravljal funkcijo sodnika na najmanj 15 tekmah 2. SNL 

18. člen 

Izpite organizira in vodi stalna izpitna komisija pri ZNSS, ki za vsak izpit določi najmanj 

tričlansko komisijo. V stalni izpitni komisiji so lahko le republiški inštruktorji z veljavno 

licenco za strokovno spremljanje sojenja na najvišjem rangu tekmovanja. 

19. člen 

Izpit za pridobitev naziva republiški sodnik je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. 

Teoretični del izpita obsega pisni in ustni preizkus znanja. 

Teoretični del izpita obsega tematiko, ki jo vsebuje zadnja uradna publikacija o pravilih igre 
in drugi uradni dokumenti, ki se nanjo nanašajo. 

Pisni preizkus sestavljata: - testiranje iz pravil igre 

- pisna naloga iz določene teme. 

Test je sestavljen iz 24 vprašanj, od katerih mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 20, da 

bi bil pripuščen na ustni del izpita. 



Kandidat, ki uspešno opravi tudi ustni del izpita, je uspešno opravil teoretični del izpita 

Kandidata, ki uspešno opravi teoretični del izpita, imenuje stalna izpitna komisija za 
republiškega sodnika, ko je izpolnil naslednji pogoj; 

 je opravljal funkcijo sodnika najmanj 20 tekmah 1. SNL ali zaključnega dela 

pokalnega tekmovanja. 

Komisija kandidatu izda odločbo. 

POMOČNIK SODNIKA 

20. člen 

Kategorijo pomočnika sodnika lahko pridobi kandidat v okviru ZNSS.  

Stalna izpitna komisija pri ZNSS objavi izpit z rokom za prijavo k opravljanju izpita za 

pridobitev naziva pomočnik sodnika. 

21. člen 

Na izpit se lahko prijavi sodnik, ki predhodno pridobi pozitivno mnenje svojega društva, da je 

sposoben opravljati funkcijo pomočnika sodnika na članskih tekmah v organizaciji NZS. K 

izpitu bo pripuščen, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da je opravlajl funkcijo sodnika na najmanj 15 tekmah uradnega tekmovanja 

- da je opravlajl funkcijo pomočnika sodnika na najmanj 15 članskih tekmah uradnega 

tekmovanja 

- da predloži vse, a najmanj 5 poročil o kontroli opravljanja funkcije pomočnika sodnika, od 

tega tri s strani sojenja na članskih tekmah uradnega tekmovanja, ki niso starejše od enega 

leta, s strani kontrolorjev z najmanj licenco za strokovno spremljanje tekem 3. SNL 

- da pridobi pozitivno mnenje strokovnega organa ZNSS, oz. UO ZNSS 

21. a člen 

Na izpit se lahko prijavi sodnica, ki predhodno pridobi pozitivno mnenje svojega društva,da je 

sposobna opravljati funkcijo pomočnice sodnika moških in ženskih članskih tekmah v 

organizaciji NZS. K izpitu bo pripuščena,če izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da je opravljala funkcijo sodnice na najmanj 15 moških ali ženskih članskih tekmah  

uradnega tekmovanja; 

- da je opravljala funkcijo pomočnice sodnika na najmanj 15 moških članskih  

tekmah uradnega tekmovanja; 



- da predloži vse,a najmanj 5 poročil o kontroli opravljanja funkcije pomočnice sodnika ,  

od tega tri kontrole sojenja na moških članskih tekmah uradnega tekmovanja, ki niso starejše 
od enega leta, s strani kontrolorjev, ki imajo najmanj licenco za strokovno spremljanje tekem 

3.SNL; 

- da pridobi pozitivno mnenje strokovnega organa ZNSS,oz. UO ZNSS. 

22. člen 

Izpite organizira in vodi stalna izpitna komisija pri ZNSS, ki za vsak izpit določi najmanj 

tričlansko komisijo. V stalni izpitni komisiji so lahko le republiški inštruktorji z veljavno 
licenco za strokovno spremljanje sojenja na najvišjem rangu tekmovanja. 

23. člen 

Izpit za pridobitev naziva pomočnik sodnika je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.  

Teoretični del izpita obsega pisni in ustni preizkus znanja. 

Teoretični del izpita obsega tematiko, ki jo vsebuje zadnja uradna publikacija o pravilih igre 

in drugi uradni dokumenti, ki se nanjo nanašajo. 

Pisni preizkus sestavljata:- testiranje iz pravil igre 

- pisna naloga iz določene teme 

Test je sestavljen iz 24 vprašanj, od katerih mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 18, da 

bi bil pripuščen na ustni del izpita. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi ustni del izpita, se prepusti k praktičnemu delu izpita.  

Praktični del izpita opravlja kandidat z opravljanjem funkcije pomočnika sodnika na dveh 

članskih tekmah uradnega tekmovanja ob strokovnem spremljanju republiškega inštruktorja z 
liste stalne izpitne komisije. Kandidat je opravil praktični del izpita, če je na bil na obeh 

tekmah ocenjen najmanj z oceno »DOBRO« oz. »8,0« v odvisnosti od sistema ocenjevanja.. 

Kandidatka za pomočnico sodnika opravlja praktični del izpita z opravljanjem funkcije 

pomočnice sodnika na dveh moških članskih tekmah uradnega tekmovanja ob strokovnem 

spremljanju republiškega inštruktorja z liste stalne izpitne komisije. Kandidatka je opravila 
praktični del izpita,če je bila na obeh tekmah ocenjena najmanj z oceno »DOBRO« oziroma 

»8,0« v odvisnosti od sistema ocenjevanja. 

Kandidata, ki uspešno opravi tudi praktični del izpita, imenuje stalna izpitna komisija za 

pomočnika sodnika in  

mu izda odločbo. 

INŠTRUKTOR 



24. člen 

Društvo imenuje sodnika in pomočnika sodnika na osnovi pismene vloge v inštruktorja in mu 
izda odločbo. 

REGIJSKI INŠTRUKTOR 

25. člen 

UO ZNSS lahko na osnovi pismene vloge preimenuje regijskega sodnika v regijskega 

inštruktorja, če kandidat izpolnjuje naslednji pogoj: 

- je opravljal funkcijo sodnika na najmanj 25 tekmah 3. SNL ali višjega nivoja.  

25. a člen 

UO ZNSS lahko na osnovi pismene vloge preimenuje regijsko sodnico v regijsko 

inštruktorko, če kandidatka izpolnjuje naslednji pogoj: 

- je opravljala funkcijo sodnice na najmanj 25 tekmah 3.SNL ali višjega nivoja ali 

najmanj 50 tekem 1.SŽNL. 

26. člen 

Inštruktor lahko pri stalni izpitni komisiji ZNSS vloži prijavo k opravljanju izpita za 

pridobitev naziva regijski inštruktor. Prijavi mora predložiti: 

- potrdilo društva, da uspešno deluje v društvu na področju strokovnega izobraževanja 
sodnikov 

- mnenje društva, da je sposoben delovati kot inštruktor na nivoju ZNSS  

- predloži vse, a najmanj 15 poročil o kontroli sojenja, ki jih je opravil v zadnjih dveh letih na 

članskih tekmah uradnega tekmovanja 

Inštruktor se prepusti na izpit, če pridobi pozitivno mnenje strokovnega organa ZNSS, oz. UO 

ZNSS. 

27. člen 

Izpit za pridobitev naziva regijski inštruktor je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.  

Teoretični del izpita obsega pisni in ustni preizkus znanja. 

Teoretični del izpita obsega tematiko, ki jo vsebuje zadnja uradna publikacija o pravilih igre 

in drugi uradni dokumenti, ki se nanjo nanašajo. 

Pisni preizkus sestavljata:- testiranje iz pravil igre 



- pisna naloga iz določene teme 

- obdelava določene teme v obliki koncepta predavanja 

Test je sestavljen iz 24 vprašanj, od katerih mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 18, da 

bi bil pripuščen na ustni del izpita. 

Ustni del izpita poleg ostalega obvezno obsega predavanje na osnovi izdelanega koncepta. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi ustni del izpita, se prepusti k praktičnemu delu izpita. 

Praktični del izpita opravlja kandidat z opravljanjem funkcije kontrolorja na dveh članskih 

tekmah uradnega tekmovanja ob strokovnem spremljanju republiškega inštruktorja z liste 
stalne izpitne komisije. Kandidat je opravil praktični del izpita, če na obeh tekmah republiški 

inštruktor oceni njegovo delovanje in poročilo o kontroli sojenja kot uspešno. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi praktični del izpita, imenuje stalna izpitna komisija za 

regijskega inštruktorja in izda odločbo. 

REPUBLIŠKI INŠTRUKTOR 

28. člen 

UO ZNSS lahko na osnovi pismene vloge preimenuje republiškega sodnika v republiškega 
inštruktorja. 

29. člen 

Regijski inštruktor, ki uspešno deluje v društvu in na področju ZNSS na področju strokovnega 

izobraževanja sodnikov, lahko pri stalni izpitni komisiji ZNSS vloži prijavo k opravljanju 

izpita za pridobitev naziva republiški inštruktor. Prijavi mora predložiti: 

- potrdilo društva, da uspešno deluje v društvu na področju strokovnega izobraževanja 
sodnikov 

- predloži vse, a najmanj 15 poročil o kontroli sojenja, ki jih je opravil v zadnjih dveh letih na 

tekmah 2. SNL. 

- koncepte petih predavanj, ki jih je opravil v društvu v zadnjih dveh letih 

Inštruktor se prepusti na izpit, če pridobi pozitivno mnenje strokovnega organa ZNSS, oz. UO 

ZNSS. 

30. člen 

Izpit za pridobitev naziva republiški inštruktor je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega 

dela. 

Teoretični del izpita obsega pisni in ustni preizkus znanja. 



Teoretični del izpita obsega tematiko, ki jo vsebuje zadnja uradna publikacija o pravilih igre 
in drugi uradni dokumenti, ki se nanjo nanašajo. 

Pisni preizkus sestavljata:- testiranje iz pravil igre 

- pisna naloga iz določene teme 

- obdelava določene tekme v obliki koncepta predavanja 

Test je sestavljen iz 24 vprašanj, od katerih mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 20, da 

bi bil pripuščen na ustni del izpita. 

Ustni del izpita poleg ostalega obvezno obsega predavanje na osnovi izdelanega koncepta. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi ustni del izpita, se prepusti k praktičnemu delu izpita.  

Praktični del izpita opravlja kandidat z opravljanjem funkcije kontrolorja na dveh tekmah 2. 

In 3. SNL ob strokovnem spremljanju republiškega inštruktorja z liste stalne izpitne komisije. 

Kandidat je opravil praktični del izpita, če na obeh tekmah republiški inštruktor oceni njegovo 

delovanje in poročilo o kontroli sojenja kot uspešno. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi praktični del izpita, imenuje stalna izpitna komisija za 
republiškega inštruktorja in mu izda odločbo. 

III. SODNIKI IN INŠTRUKTORJI MALEGA NOGOMETA  

Kategorizacija sodnikov in inštruktorjev 

31. člen 

Sodniki malega nogometa se delijo na: 

- sodnike pripravnike 

- sodnike 

- regijske sodnike 

- republiške sodnike 

32. člen 

Po prenehanju z aktivnim sojenjem se sodniki malega nogometa na prošnjo prevedejo v : 

- inštruktorje 

- regijske inštruktorje 

- republiške inštruktorje 



SODNIK PRIPRAVNIK IN SODNIK 

33. člen 

Kategoriji sodnik in sodnik pripravnik se pridobita v okviru društva. 

Društvo na osnovi programa strokovnega izobraževanja predpiše način opravljanja izpitov. 

Društvo predpiše tudi način imenovanja sodnikov in sodnikov pripravnikov.  

Društvo objavi razpis za prijavo kandidatov k izpitu za posamezno kategorijo. 

REGIJSKI SODNIK 

34. člen 

Kategorijo regijskega sodnika lahko pridobi kandidat v okviru ZNSS. 

Stalna izpitna komisija za mali nogomet pri ZNSS objavi razpis z rokom za prijavo k 
opravljanju izpita za pridobitev naziva regijski sodnik. 

35. člen 

Na razpis se lahko prijavi sodnik, ki predhodno pridobi mnenje svojega društva, da je 

sposoben voditi članske tekme v organizaciji NZS. K izpitu bo pripuščen, če izpolnjuje 

naslednje pogoje: 

- ima naziv sodnika 

- je opravljal funkcijo sodnika na najmanj 15 članskih tekmah tekmovanja prvega razreda 
MNZ ali pokalnega tekmovanja ( v nadaljevanju: uradno tekmovanje) v malem nogometu 

- predloži tri poročila o kontroli sojenja na članskih tekmah uradnega tekmovanja, ki niso 

starejše od enega leta s strani kontrolorjev, ki kontrolirajo tekme 1. SLMN in 2. SLMN 

- pridobi pozitivno mnenje strokovnega organa ZNSS za mali nogomet 

36. člen 

Izpite organizira in vodi stalna izpitna komisija za mali nogomet pri ZNSS, ki za vsak izpit 
določi najmanj tričlansko komisijo. V stalni izpitni komisiji so lahko le republiški inštruktorji 

z veljavno licenco za strokovno spremljanje sojenja na najvišjem rangu tekmovanja. 

37. člen 

Izpit za pridobitev naziva regijski sodnik je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.  

Teoretični del izpita obsega pisni in ustni preizkus znanja. 

Teoretični del izpita obsega tematiko, ki jo vsebuje zadnja uradna publikacija o pravilih igre 

in drugi uradni dokumenti, ki se nanjo nanašajo. 



Pisni preizkus sestavlja:- testiranje iz pravil igre 

Test je sestavljen iz 24 vprašanj, od katerih mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 18, da 
bi bil pripuščen na ustni del izpita. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi ustni del izpita, se prepusti k praktičnemu delu izpita.  

Praktični del izpita opravlja kandidat s sojenjem dveh članskih tekem tekmovanja prvega 

razreda MNZ ali pokalnega tekmovanja v malem nogometu, ob strokovnem spremljanju 

republiškega inštruktorja z liste stalne izpitne komisije. Kandidat je opravil praktični del 
izpita, če je bil na tekmah ocenjen najmanj z ocenama 3,0 in 3,5. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi praktični del izpita, imenuje stalna izpitna komisija za 

regijskega sodnika malega nogometa in mu izda odločbo. 

REPUBLIŠKI SODNIK 

38.člen 

Kategorijo republiškega sodnika lahko pridobi kandidat v okviru ZNSS.  

Stalna izpitna komisija za mali nogomet pri ZNSS objavi izpit z rokom za prijavo k 
opravljanju izpita za pridobitev naziva republiški sodnik. 

39. člen 

Na izpit se lahko prijavi regijski sodnik, ki predhodno pridobi pozitivno mnenje strokovnega 

organa ZNSS, oz. sodniškega odbora za mali nogomet, da je sposoben voditi tekme najvišjega 

ranga tekmovanja. Poleg tega mora izpolnjevati še naslednji pogoj: 

- da je opravljal funkcijo sodnika na najmanj 20 tekmah 2. SLMN 

40. člen 

Izpite organizira in vodi stalna izpitna komisija za mali nogomet pri ZNSS, ki za vsak izpit 

določi najmanj tričlansko komisijo. V stalni izpitni komisiji so lahko le republiški inštruktorji 

z veljavno licenco za strokovno spremljanje sojenja na najvišjem rangu tekmovanja. 

41. člen 

Izpit za pridobitev naziva republiški sodnik je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.  

Teoretični del izpita obsega pisni in ustni preizkus znanja. 

Teoretični del izpita obsega tematiko, ki jo vsebuje zadnja uradna publikacija o pravilih igre 
in drugi uradni dokumenti, ki se nanjo nanašajo. 

Pisni preizkus sestavljata:- testiranje iz pravil igre 



Test je sestavljen iz 24 vprašanj, od katerih mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 20, da 
bi bil pripuščen na ustni del izpita. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi ustni del izpita, se prepusti k praktičnemu delu izpita. 

Praktični del izpita opravlja kandidat s sojenjem dveh tekem 1. ali 2. SLMN ob strokovnem 

spremljanju republiškega inštruktorja z liste stalne izpitne komisije. Kandidat je opravil 

praktični del izpita, če je bil na tekmah ocenjen najmanj z ocenama 3,0 in 3,5.  

Kandidat, ki uspešno opravi tudi praktični del izpita, imenuje stalna izpitna komisija za 
republiškega sodnika malega nogometa in mu izda odločbo. 

INŠTRUKTOR 

42. člen 

Društvo imenuje sodnika na osnovi pismene vloge v inštruktorja malega nogometa in mu izda 

odločbo. 

REGIJSKI INŠTRUKTOR 

43. člen 

Sodniški odbor pri komisiji za mali nogomet lahko na osnovi pismene vloge preimenuje 
regijskega sodnika v regijskega inštruktorja. 

44. člen 

Inštruktor lahko pri stalni izpitni komisiji za mali nagomet vloži prijavo k opravljanju izpita 

za pridobitev naziva regijski inštruktor. Prijavi mora predložiti: 

- potrdilo društva, da uspešno deluje v društvu na področju strokovnega izobraževanja 

sodnikov 

- mnenje društva, da je sposoben delovati kot inštruktor na nivoju ZNSS  

- predloži vse, a najmanj 15 poročil o kontroli sojenja, ki jih je opravil v zadnjih dveh letih na 

članskih tekmah uradnega tekmovanja 

Inštruktor se prepusti na izpit, če pridobi pozitivno mnenje sodniškega odbora pri komisiji za 

mali nogomet. 

45. člen 

Izpit za pridobitev naziva regijski inštruktor je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.  

Teoretični del izpita obsega pisni in ustni preizkus znanja. 

Teoretični del izpita obsega tematiko, ki jo vsebuje zadnja uradna publikacija o pravilih igre 

in drugi uradni dokumenti, ki se nanjo nanašajo. 



Pisni preizkus sestavljata:- testiranje iz pravil igre 

- pisna naloga iz določene teme 

Test je sestavljen iz 24 vprašanj, od katerih mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 18, da 

bi bil pripuščen na ustni del izpita. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi ustni del izpita, se prepusti k praktičnemu delu izpita.  

Praktični del izpita opravlja kandidat z opravljanjem funkcije kontrolorja na dveh članskih 

tekmah uradnega tekmovanja ob strokovnem spremljanju republiškega inštruktorja z liste 

stalne izpitne komisije. Kandidat je opravil praktični del izpita, če na obeh tekmah republiški 
inštruktor oceni njegovo delovanje in poročilo o kontroli sojenja kot uspešno. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi praktični del izpita, imenuje stalna izpitna komisija za 

regijskega inštruktorja malega nogometa in izda odločbo. 

REPUBLIŠKI INŠTRUKTOR 

46. člen 

Sodniški odbor pri komisiji za mali nogomet lahko na osnovi pismene vloge preimenuje 
republiškega sodnika v republiškega inštruktorja za mali nogomet. 

47. člen 

Regijski inštruktor, ki uspešno deluje v društvu in na področju ZNSS na področju strokovnega 

izobraževanja sodnikov, lahko pri stalni izpitni komisiji ZNSS vloži prijavo k opravljanju 

izpita za pridobitev naziva republiški inštruktor. Prijavi mora predložiti: 

- potrdilo društva, da uspešno deluje v društvu na področju strokovnega izobraževanja 
sodnikov 

- predloži vse, a najmanj 15 poročil o kontroli sojenja, ki jih je opravil v zadnjih dveh letih na 

tekmah 2. SNL oziroma 2. SLMN 

- koncepte petih predavanj, ki jih je opravil v društvu v zadnjih dveh letih 

Inštruktor se prepusti na izpit, če pridobi pozitivno mnenje sodniškega odbora pri komisiji za 

mali nogomet. 

48. člen 

Izpit za pridobitev naziva republiški inštruktor je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega 

dela. 

Teoretični del izpita obsega pisni in ustni preizkus znanja. 

Teoretični del izpita obsega tematiko, ki jo vsebuje zadnja uradna publikacija o pravilih igre 

in drugi uradni dokumenti, ki se nanjo nanašajo. 



Pisni preizkus sestavljata:- testiranje iz pravil igre 

- pisna naloga iz določene teme 

- obdelava določene tekme v obliki koncepta predavanja 

Test je sestavljen iz 24 vprašanj, od katerih mora kandidat pravilno odgovoriti na vsaj 20, da 

bi bil pripuščen na ustni del izpita. 

Ustni del izpita poleg ostalega obvezno obsega predavanje na osnovi izdelanega koncepta. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi ustni del izpita, se prepusti k praktičnemu delu izpita. 

Praktični del izpita opravlja kandidat z opravljanjem funkcije kontrolorja na dveh tekmah 1. 

SLMN ali 2. SLMN ob strokovnem spremljanju republiškega inštruktorja z liste stalne izpitne 
komisije. Kandidat je opravil praktični del izpita, če na obeh tekmah republiški inštruktor 

oceni njegovo delovanje in poročilo o kontroli sojenja kot uspešno. 

Kandidat, ki uspešno opravi tudi praktični del izpita, imenuje stalna izpitna komisija za 

republiškega inštruktorja. malega nogometa in mu izda odločbo. 

PREHODNA DOLOČBA 

49. člen 

Do zaključka postopka pridobivanja licence kontrolorjev in inštruktorjev malega nogometa se 

določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na licence ne uporabljajo. 

50. člen 

V obdobju enega leta po sprejetju Splošnega pravilnika ZNSS, sodniški odbor za mali 

nogomet glede na vloženo prošnjo preimenuje sodnika velikega nogometa v sodnika malega 

nogometa v rang, ki ga nazadnje poseduje v rangu velikega nogometa. 

IV. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE  

51. člen 

Sodniki in inštruktorji se strokovno izobražujejo na osnovi programa strokovnega 

izobraževanja ZNSS. 

52. člen 

Sodniki in inštruktorji se strokovno izobražujejo na osnovi programa strokovnega 

izobraževanja ZNSS, ki jim nudi potrebno strokovno pomoč. 

 

 



53. člen 

Strokovno spremljanje sojenja na tekmah je kot oblika strokovnega izobraževanja opredeljena 
v programu strokovnega izobraževanja ZNSS. Sistem strokovnega spremljanja na tekmah je 

enoten na področju Slovenije. 

54. člen 

Preizkuse telesne in teoretične pripravljenosti ter zdravstvene preglede urejajo ustrezni 

pravilniki, ki jih sprejme UO ZNSS, oz. društva. 

55. člen 

Funkcijo kontrolorja ali inštruktorja- predavatelja lahko opravljajo le tisti inštruktorji in 

sodniki, ki so si pridobili ustrezno licenco v procesu strokovnega izobraževanja kontrolorjev 

in inštruktorjev. 

Proces strokovnega izobraževanja kontrolorjev in inštruktorjev ter postopek pridobivanja 

licenc opredeljuje ustrezen pravilnik ZNSS o osnovnem izobraževanju kontrolorjev in 
inštruktorjev. 

V. LISTE SODNIKOV IN INŠTRUKTORJEV TER ODREJANJE NA TEKME 

56. člen 

Za vsak nivo tekmovanja velikega in malega nogometa v pristojnosti NZS se lahko oblikujejo 

liste sodnikov in inštruktorjev. 

Društva predpišejo s posebnim aktom način sestave list na svojem področju. 

UO ZNSS s posebnim pravilnikom predpiše način in pogoje za sestavo list sodnikov in 
inštruktorjev za tekmovanja v organizaciji NZS ter za mednarodne sodnike in pomočnike 

sodnika. 

Liste sprejme UO ZNSS oz. društvo in jih da v potrditev ustreznemu organu pristojne 

nogometne zveze. 

Liste za tekmovanja v malem nogometu predlaga sodniški odbor pri komisiji za mali 
nogomet. 

57. člen 

Pravice in dolžnosti organa za odrejanje sodnikov in inštruktorjev na tekme so: 

a) organa pri UO ZNSS, da odreja sodnike in inštruktorje: 

- na tekme po pooblastilu FIFA-e ali UEFA-e 

- na tekme državnih reprezentanc 



- na mednarodne klubske tekme v organizaciji nogometnih klubov 

- na tekme področnih reprezentanc 

- na tekme v organizaciji NZS 

- na tekme na prošnjo posameznih društev; 

b) organa pri posameznem društvu: 

- na tekme v organizaciji pristojne nogometne zveze 

- na tekme po pooblastilu organa za odrejanje pri UO ZNSS; 

c) organa pri medregijskih tekmovanjih: 

- na tekme v okviru takšnega tekmovanja po pooblastilu ZNSS oz. NZS  

VI. POSEBNA DOLOČBA 

58. člen 

Sodniki, regijski sodniki in republiški sodniki malega nogometa se lahko prijavijo za sodniški 
izpit velikega nogometa. Po uspešno opravljenem izpitu pridobijo rang sodnika velikega 

nogometa. Izpit se opravlja v skladu z 11. členom tega pravilnika. 

59. člen 

Sodniki, regijski sodniki in republiški sodniki velikega nogometa se lahko prijavijo za 

sodniški izpit malega nogometa. Pri tem se sodniki prijavijo za opravljanje izpita v okviru 
ranga, ki ga nazadnje posedujejo. 

Po opravljenem izpitu se pridobi naziv: 

- sodnik v sodnik malega nogometa 

- regijski sodnik v regijski sodnik malega nogometa 

- republiški sodnik v republiški sodnik malega nogometa 

VII. OSTALE ODLOČBE 

60. člen 

Sodnik in inštruktor, ki aktivno deluje v nogometnem klubu, ta čas ne sme opravljati funkcije 

sodnika, pomočnika sodnika ali inštruktorja na nivoju, kjer nastopa njegov klub.  

 

 



61. člen 

Sodnik ali inštruktor ima pravico vložiti ugovor na vsako odločitev društva ali ZNSS, razen 
na odločitve stalne izpitne komisije, društvenega organa, ki vodi izpite in na odločitve 

kontrolorja v zvezi z opravljanjem njegove funkcije na tekmi. 

62. člen 

Sodniku ali inštruktorju preneha članstvo v društvu v naslednjih primerih: 

- v primeru smrti 

- v primeru pismene izjave o izstopu iz društva 

- v primeru pravnomočne obsodbe zaradi nečastnega dejanja 

-.v.primeru, da preseže starostno mejo za aktivnega sodnika in v razumnem roku ne vloži 

prošnje za preimenovanje v inštruktorja 

- če tudi na pismeni poziv ne plača članarine 

- v drugih primerih v skladu z ustreznim pravilnikom društva 

Društvo ob prenehanju članstva, razen v primeru smrti, izda odločbo. 

63. člen 

Sodnik ali inštruktor je na pismeno prošnjo lahko ponovno sprejet v članstvo pri društvu, ki je 

izdalo odločbo o prenehanju članstva v skladu s 40. členom tega pravilnika. 

Društvo ugotovi, ali so podani utemeljeni razlogi za ponovni sprejem v članstvo. O svojem 

sklepu izda ustrezno določbo. 

64. člen 

V vseh členih, ki uporabljajo za sodnike, in inštruktorje pomočnike moški spol in kjer 

problematike žensk ne urejajo posebni členi, veljajo določila pravilnika smiselno za oba 

spola. 

65. člen 

Spremembe tega Pravilnika stopijo v veljavo z dnem sprejema na Skupščini ZNSS dne 15. 

marca 2005. 

 


