Na podlagi 33. člena statuta Zveze za hokej na travi Slovenije je UO ZHNTS na seji, dne
23.3.2013 sprejel
PRAVILNIK O SEJNINAH IN POVRAČILU DRUGIH STROŠKOV ČLANOM UO
ZHNTS
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik opredeljuje pojem sejnine in drugih stroškov, način izračuna sejnine in drugih
stroškov in postopek za izplačilo sejnin oziroma povračilo drugih stroškov v Zvezi za hokej
na travi Slovenije (v nadaljevanju: ZHNTS)
2. člen
Do sejnine in povračila drugih stroškov so upravičeni člani Upravnega odbora ZHNTS (v
nadaljevanju: člani).
Člani so:
- predsednik ZHNTS,
- podpredsednik ZHNTS,
- generalni sekretar,
- predsednik sodniške komisije,
- predsednik tekmovalne komisije,
- predsednik komisije za razvoj,
- predsednik komisije za stike z javnostjo,
- predsednik komisije za finance.
II. SEJNINA
3. člen
Sejnina je nadomestilo za porabljen čas pri pripravi in udeležbi na seji UO ZHNTS.
4. člen
Upravni odbor ZHNTS se mora sestati najmanj šestkrat (6) na leto, in sicer na rednih ali
izrednih sejah.
Če se član ne udeleži seje UO ZHNTS, mu sejnina ne pripada.
5. člen
Višina sejnine, ki jo na začetku leta s sklepom določi UO ZHNTS, ne sme biti višja od 20€
neto.

Član je upravičen do sejnine za vsako udeležbo na redni ali izredni seji UO ZHNTS. Člani
niso upravičeni do sejnine za sodelovanje na korespondenčni seji UO ZHNTS.
Član se lahko sejnini odpove.
6. člen
Generalni sekretar je za pripravo in vodenje seje upravičen do sejnine v višini 130 odstotkov
sejnine, do katere so upravičeni člani. Če je zaradi sekretarjeve odsotnosti vodil sejo UO
ZHNTS drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo prejel generalni
sekretar.
III. POVRAČILA DRUGIH STROŠKOV
7. člen
Drugi stroški so stroški, ki so nastali pri potovanju člana po pooblastilu generalnega
sekretarja ali UO ZHNTS.
8. člen
Član je lahko upravičen do povračil neto zneskov naslednjih stroškov:
- prevoznih stroškov,
- povračila drugih stroškov (cestnina, parkinina,...).
Član je upravičen do povračilo stroškov samo v primeru, da je potovanje in višino stroškov
predhodno s sklepom potrdil generalni sekretar ali UO ZHNTS.
9. člen
Član, ki je napoten na izobraževanje in uposabljanje, ima pravico do povračila stroškov v
obsegu kot član, ki je napoten na potovanje.
IV. IZPLAČILO SEJNIN IN DRUGIH STROŠKOV
10. člen
ZHNTS izplačuje sejnine na podlagi dejanske prisotnosti na seji, ki se izkaže s podpisom na
seznamu prisotnosti, ki je obvezna priloga seje.
Seznam prisotnosti shrani generalni sekretar v arhiv ZHNTS.
11. člen
ZHNTS izplačuje stroške potovanj v primeru potovanj z osebnim avtomobilom na podlagi
potnega naloga in v primeru potovanj z drugim prevoznim sredstvom na podlagi dokazil
(originalni račun ali druga potrdila).
Za pripravo potnega naloga in pregled dokazil je odgovoren predsednik komisije za finance.

III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj s sprejetjem na seji Upravnega odbora ZHNTS.
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