
P R A V I L N I K  

DRUŠTVA SLOVENSKIH SODNIKOV HOKEJA NA LEDU  

O NAGRADAH 

 

 

1. člen 

Ta pravilnik določa vrste nagrad in priznanj,  ki jih DSSHL (v nadaljevanju društvo) podeljuje svojim 

članom ali tretjim osebam, ter pogoje za podelitev nagrad in priznanj.  

 

2. člen 

Nagrade, ki jih podeljuje društvo, so: 

- častno članstvo,  

- zlati plošček,  

- zlata piščalka in  

- priznanje društva.  

 

3. člen 

Častni član društva lahko postane oseba, starejša od 65 let, ki je s svojim delom v društvu pomembno 

prispevala  k ugledu, razvoju sojenja in delu društva. 

Častnega člana izvoli skupščina društva po postopku in na način, ki je določen v statutu društva.  

 

 

4. člen 

Nagrade in priznanja podeljuje izvršni odbor društva na predlog vsaj 5 ali več  članov društva ali 

predsednika društva.  

Nagrade (design, obliko ipd.) izbere izvršni odbor društva. 

Nagrade in priznanja izroči predsednik društva oz. od njega pooblaščena oseba na skupščini društva ali 

drugem slavnostnem dogodku (npr. poslovilna tekma, revijalna tekma, ipd.) 

 

5. člen 

Zlati plošček je najvišje priznanje društva in ga prejme član društva, ki je pri sojenju tekem hokeja na 

ledu dosegel naslednje izjemne rezultate: 

 

- sojenje na tekmovanjih,  razvrščenih v najvišje tri razrede po klasifikaciji IIHF (OI, WMS,  

WWS, WMU20, WMU18, WWU18, finale CHL, finalni turnir CC, WM1), 

 

- imel vsaj 10 delegacij na prvenstva s strani Mednarodne hokejske zveze, oz. najmanj 2 v 

najvišjih 2 razredih po klasifikaciji IIHF,  

 



- odsodil vsaj 800 tekem,  

 

- aktivno deloval v društvu vsaj 25 let, 

 

- pomembno prispeval  k ugledu,  razvoju sojenja in delu društva. 

Zlati plošček se članu DSSHL izroči  na prvi naslednji skupščini ali drugem slavnostnem dogodku po 

izpolnitvi vseh zgoraj navedenih pogojev. 

Prejemnik zlatega ploščka avtomatsko postane tudi kandidat društva  za sprejem v hišo slavnih HZS.  

 

6. člen 

Zlato piščalko prejme član društva, ki je  pri sojenju tekem hokeja na ledu ali delu v društvu  dosegel 

izjemne rezultate, zlasti pa član, ki je: 

- odsodil ali kontroliral vsaj 800 tekem, 

-  sodil na mednarodnih tekmovanjih, 

- aktivno deloval v društvu vsaj 20 let, 

- pomembno prispeval  k  razvoju sojenja in delu društva ipd. 

Zlato piščalko  se prejemniku podeli  ob prenehanju  njegove sodniške kariere oz. ob zaključku sojenja 

na najvišjem nivoju.  

Prejemnik zlate piščalke lahko na priporočilo skupščine društva postane tudi kandidat  društva za 

sprejem v hišo slavnih HZS. 

  

 

7. člen 

Priznanje prejme član društva ali tretji, ki je s svojim dlje časa trajajočim delom pokazal izjemen odnos 

do sojenja, kontrole sojenja, dela v društvu, kolegov, igralcev, trenerjev  in do hokeja na ledu nasploh.  

 

8. člen 

Ta pravilnik je sprejela skupščina DSSHL dne 10.9.2016  v Mariboru in stopi v veljavo takoj.  

 

Maribor, dne 10.9.2016                                                                        Predsednik DSSHL  

                                                                                                                    Viktor Trilar  

 

 

 


