
S T A T U T 
 

ZVEZE ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 
 

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list Republike Slovenije, št. 61/06 in 58/09) je skupščina 

Zveze za hokej na travi Slovenije, dne 7. 12. 2012 sprejela  sklep o spremembah in 

dopolnitvah statuta in sprejela naslednje prečiščeno besedilo statuta Zveze za hokej na travi 

Slovenije. 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Zveza za hokej na travi Slovenije (v nadaljevanju: ZHNTS) je združenje klubov in društev, ki 

razvijajo in gojijo hokej na travi in dvoranski hokej v Republiki Sloveniji. 

 

2. člen 

Sedež zveze je v Murski Soboti. 

 

 

3. člen 

 

Zveza je pravna oseba, ki jo zastopa predsednik ZHNTS. 

 

4. člen 

Zveza lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na 

opredeljenem področju in prispevajo k razvoju njene in sorodne dejavnosti. 

 

Zveza je članica Olimpijskega komiteja Slovenije.  

 

 

5. člen 

 

Zveza lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne tuje ali mednarodne organizacije, ki 

imajo podobne namene in cilje. 

 

Zveza je članica Evropske hokejske federacije (EHF) in Svetovne hokejske federacije (FIH).  

 

6. člen 

Zveza ima svoj znak in pečat.   

 

Znak Zveze je poenostavljen izris umetne trave z žogico znotraj klasične oblike grba, ki je v 

ospredju hokejske palice.  

 

Pečat zveze je izris znaka zveze, ob desnem robu pa napis »ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI 

SLOVENIJE«. 



 

7. člen 

Zvezo predstavlja in zastopa predsednik ZHNTS. 

 

V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik, ki ga s pisnim pooblastilom določi predsednik. V 

posameznih zadevah lahko predsednik ZHNTS pooblasti tudi druge osebe za zastopanje. 

 

8. člen 

 

Delo ZHNTS in njenih organov je javno. 

 

Zveza obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost. 

 

Svoje člane obvešča ZHNTS: 

● s tem, da so zapisniki vseh organov ZHNTS dostopni na vpogled članicam ZHNTS. 

 

Širšo javnost obvešča ZHNTS: 

● s tem, da so seje organov ZHNTS javne in da se nanje vabijo novinarji ter druge osebe, ki 

izkažejo tak interes, 

● z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc, 

● prek spletne strani in drugih sredstev javnega obveščanja. 

 

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik ZHNTS. 

 

9. člen 

 

Podlaga za delovanje ZHNTS so ta statut in drugi akti (pravilniki, poslovniki, delovni načrt 

itd.), pravilniki EHF in FIH, kakor tudi določila drugih pravnih predpisov (finančna 

zakonodaja, zakonodaja, ki omogoča aktivnosti reševanja, varovanja in druge dejavnosti), ki 

so tesno povezane z osnovnim namenom društva. 

 

 

II. NAMEN IN CILJI ZVEZE 

 

10. člen 

Namen ZHNTS je vzpodbujati  športno dejavnost, predvsem športno panogo hokej na travi in 

dvoranski hokej ter tako prispevati k razvoju in organiziranosti športa v Republiki Sloveniji. 

 

Cilji in naloge ZHNTS so, da: 

 

● skrbi za razvoj in popularizacijo hokeja na travi in dvoranskega hokeja, 

● določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih in vodenje ter 

organiziranje vseh tekmovanj v Republiki Sloveniji, 

● določa in koordinira programe priprav in nastopov državnih reprezentantov in 

reprezentanc, 

● predstavlja slovenski hokej na travi tako v Sloveniji kot tujini, 

● spodbuja razvoj mlajših kategorij v hokeju na travi in zagotavljanje njihove uveljavitve 

tako doma kot v tujini, 

● spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi klubi, društvi 

in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov zveze, 



● spremlja razvoj športa, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih vprašanj v 

okviru svojih statutarnih pooblastil, 

● oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa, predvsem hokeja na travi in 

dvoranskega hokeja, 

● skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki bodo spodbujali interes za vključevanje v 

športne organizacije in hkrati omogočili doseganje vrhunskih športnih rezultatov, 

● skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu, skupaj s 

članicami ZHNTS razširja sporočilo strpnosti in fair-play v duhu etičnih družbenih vrednot 

športa in s tem doseči primerno obnašanje vseh sodelujočih v hokeju, 

● skrbi za seznanjanje o škodljivosti drog in sprejema ukrepe za preprečevanje zlorabe drog 

in prepovedanih tehnik v hokeju, 

● sodeluje pri usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju trenerjev, sodnikov in drugih 

strokovnih kadrov, 

● skrbi za izdajanje strokovne literature ter pospešuje in organizira propagandno in 

marketinško dejavnost na področju športa, 

● posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom ZHNTS, 

● skrbi za zakonito in racionalno uporabo sredstev na področju športa in materialno 

delovanje ZHNTS,  

● vodi in koordinira programe mednarodnega sodelovanja z Evropsko hokejsko federacijo 

(EHF), Svetovno hokejsko federacijo (FIH), Olimpijskim komitejem Slovenije, 

Ministrstvom za šolstvo in šport (MŠŠ), Fundacijo za financiranje športnih organizacij 

(FŠO) in drugimi izvajalci hokejskih prireditev, 

● ustanavlja zavode in gospodarske družbe za zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev 

za delovanje ZHNTS oziroma izvedbo programov ZHNTS, 

● skrbi za izboljšanje položaja, pogojev dela in uveljavljanje statusnih pravic hokejistov, 

hokejskih trenerjev ter drugih strokovno-organizacijskih delavcev. 

 

III. ČLANSTVO 

11. člen 

Člani ZHNTS so vsa društva hokeja na travi v Republike Slovenije. 

 

Častni član ZHNTS lahko postane tisti, ki je zaslužen za razvoj hokeja na travi in 

dvoranskega hokeja. Odločitev o častnem članstvu sprejema in potrdi skupščina ZHNTS. 

Častni člani ne plačujejo članarine.  

12. člen 

Društvo mora za članstvo v ZHNTS izpolnjevati splošne in posebne pogoje. 

 

Splošni pogoji za članstvo v ZHNTS so : 

● pristopna izjava, 

● odločba o registraciji društva, 

● statut društva, 

● dejavnost društva mora biti v pretežni meri hokejskega značaja. 

 

Posebne pogoje sprejme na predlog upravnega odbora skupščina ZHNTS. 

 

 

 



13. člen 

O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor ZHNTS na podlagi popolne pisne pristopne 

izjave kandidata. Kandidat postane član z dnem, ko skupščina potrdi sklep upravnega odbora .  

   

V mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirata mednarodni hokejski organizaciji EHF in FIH 

lahko nastopajo le člani ZHNTS. Za prijavo v mednarodna tekmovanja je pristojna le 

ZHNTS. Posamezni član se ne more samostojno prijaviti v mednarodno tekmovanje. 

  

V tekmovanjih, ki so organizirana na področju Republike Slovenije, lahko nastopajo samo 

člani ZHNTS. 

14. člen 

Vsak član ZHNTS  mora plačati letno članarino v višini, ki jo potrdi skupščina ZHNTS na 

predlog upravnega odbora ZHNTS. 

 

Člani plačujejo članarino za koledarsko leto vnaprej. Zadnji rok za plačilo določi upravni 

odbor ZHNTS. Letna članarina je potrebna za delovanje ZHNTS in njenih organov ter 

selekcij. 

 

Član ZHNTS lahko izstopi iz članstva v vsakem času potem, ko poravna vse finančne 

obveznosti do ZHNTS in njenih članov. 

  

Član je lahko izključen iz ZHNTS, če huje krši določbe statuta in drugih aktov ZHNTS, če 

več kot 1 leto ne poravna članarine ali če član ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev 

ZHNTS. 

 

O izključitvi odloča disciplinska komisija ZHNTS zatem, ko ima član prej možnost, da poda 

svoj zagovor. 

 

Učinki izključitve nastopijo z dnem sprejetja sklepa, ki določa tudi poravnavo obstoječih 

medsebojnih finančnih obveznosti. 

15. člen 

Pravice članov ZHNTS so: 

 

● da volijo in so izvoljeni v organe ZHNTS, 

● da sodelujejo in odločajo o organizaciji in razvoju ZHNTS, 

● da kot voljeni ali imenovani predstavniki delujejo v organih EHF in FIH, 

● da so obveščeni o delu in dejavnostih ZHNTS, 

● da predlagajo ZHNTS obravnavanje pomembnih vprašanj, 

● da dobijo strokovno, organizacijsko in finančno pomoč ZHNTS. 

 

16. člen 

Dolžnosti članov ZHNTS so: 

 

● da spoštujejo statut ZHNTS in druge akte ter sklepe organov ZHNTS, 

● da z delovnim  prizadevanjem, sodelovanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi 

delovnega programa ZHNTS ter ugledu ZHNTS, 

● da predlagajo člane organov ZHNTS, 

● da se izpopolnjujejo ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane, 

● da redno plačujejo članarino, 

● da skrbijo za objekte ZHNTS in druga sredstva, s katerimi zveza razpolaga. 



IV. ORGANI ZVEZE 

17. člen 

Organi ZHNTS so: 

 

● skupščina ZHNTS, 

● upravni odbor ZHNTS, 

● nadzorni odbor ZHNTS, 
● disciplinska komisija ZHNTS. 

 

Skupščina 

18. člen 

Skupščina ZHNTS je najvišji organ ZHNTS. Njemu so za svoje delo odgovorni vsi drugi 

organi ZHNTS. 

 

19. člen 

 

Skupščino sestavljajo pooblaščeni predstavniki članov in sicer : 

 

● vsak klub, ki tekmuje v vsaj eni kategoriji državnega prvenstva ima po 1 predstavnika; 

● vsak klub, ki tekmuje v kategoriji člani/članice ima dodatno po 1 predstavnika; 

● vsak klub, ki tekmuje v vseh nižjih kategorijah tekmovanj ima dodatno po 1 

predstavnika. 

 

Posamezen klub ima lahko največ tri predstavnike. 

  

Pooblaščeni predstavniki članov lahko glasujejo, ko ima njihov klub oziroma organizacija 

poravnane vse zapadle obveznosti do ZHNTS in plačano članarino. 

  

Na skupščini lahko sodelujejo tudi člani organov ZHNTS, ki pa nimajo glasovalne pravice. 

  

Delo in potek skupščine ureja Poslovnik o delu skupščine.  

 

20. člen 

 

Skupščina je lahko redna (letna), volilna (vsaka 4 leta) ali izredna. 

 

21. člen 

 

Redno skupščino skliče predsednik ZHNTS v petih (5) dneh po sprejemu sklepa upravnega 

odbora ZHNTS. 

 

Če predsednik ZHNTS v tem roku ne skliče redne skupščine, jo skliče nadzorni odbor 

ZHNTS. 

 

Gradivo in predloge sklepov za redno skupščino pripravi upravni odbor ZHNTS. 

 

Vabilo z dnevnim redom in gradivom za redno skupščino se pošlje članom ZHNTS najmanj 

petnajst (15) dni pred dnevom redne skupščine.  

 

Redna skupščina obravnava vprašanja, ki so na dnevnem redu redne seje. Dnevni red se lahko 

dopolni le, če se s tem strinja večina navzočih članov ZHNTS. 



22. člen 

Izredna skupščina ZHNTS se skliče zaradi izrednih okoliščin po sklepu upravnega odbora 

ZHNTS, po sklepu nadzornega odbora ZHNTS ali po sklepu najmanj ene tretjine članov 

najvišjih organov ZHNTS. 

 

Predlagatelj pošlje pisno zahtevo za sklic izredne skupščine s priporočenim pismom 

predsedniku ZHNTS s predlogom dnevnega reda, pisnim gradivom, ki naj se obravnava, in 

pisnim predlogom sklepov, ki naj se sprejmejo na izredni skupščini. 

 

Izredna skupščina obravnava samo predloženo gradivo in sklepa samo o vprašanjih, ki so na 

dnevnem redu izredne skupščine in zaradi katerih je bila sklicana. 

 

Če sta bila zahtevi za sklic izredne skupščine priložena pisno gradivo in pisni predlog 

sklepov, ki jih naj sprejme izredna skupščina, mora predsednik ZHNTS sklicati izredno 

skupščino v petnajstih (15) dneh po prejemu zahteve za sklic. 

 

Če zahtevi za sklic izredne skupščine nista bila priložena gradivo in predlog sklepov, 

predsednik ZHNTS pisno pozove predlagatelja, naj v petnajstih (15) dneh dopolni svojo 

zahtevo. Če predlagatelj v zahtevanem roku ne dopolni svojega predloga, predsednik ZHNTS 

s pisnim sklepom zavrne zahtevo za sklic izredne skupščine. 

 

Zoper tak sklep se predlagatelj lahko pritoži na upravni odbor ZHNTS. 

 

Če predsednik ZHNTS ne skliče izredne skupščine v petnajstih (15) dneh po prejemu pisne 

zahteve, čeprav je bilo zahtevi priloženo gradivo iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko 

predlagatelj sam skliče izredno skupščino. 

 

23. člen 

Redna in izredna skupščina je sklepčna, če je ob pričetku navzočih več kot polovica članov 

ZHNTS. 

 

Če redna ali izredna skupščina ni sklepčna ob razpisani uri, lahko začne z zasedanjem trideset 

(30) minut kasneje, vendar samo v primeru, če je navzočih vsaj četrtina (¼) delegatov članov 

skupščine. V tem primeru lahko skupščina sklepa samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu. 

Na to morajo biti opozorjeni člani ZHNTS s pripisom na vabilu za sklic skupščine. 

 

Če trideset (30) minut po napovedanem začetku seje ni prisotnih niti četrtina (¼) delegatov 

članov skupščine, se le-ta ponovno skliče v roku trideset (30) dni. 

 

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov prisotnih delegatov članov ZHNTS. 

 

Postopek in način glasovanja določi skupščina ZHNTS s Poslovnikom o delu skupščine, ki ga 

sprejme skupščina. 

 

Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja ZHNTS, je potrebno, da za to 

glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje skupščini polovica članov. 

Način glasovanja določi skupščina. 

 

 

 

 



24. člen 

 

Volitve v organe ZHNTS in razrešitve članov organov so javne in se opravijo po Poslovniku 

o delu skupščine ZHNTS. 

 

Upravni odbor ZHNTS razpiše volitve organov ZHNTS najmanj šestdeset (60) dni pred 

iztekom mandata ter razpis pošlje s priporočeno pošto članom ZHNTS. 

 

Člani ZHNTS morajo evidentirati kandidate za člane organov ZHNTS in jih skupaj z 

njihovim soglasjem posredovati ZHNTS v roku tridesetih (30) dni od dneva razpisa volitev.  

 

Lista evidentiranih kandidatov za člane organov ZHNTS je sestavni del gradiva za sejo 

volilne skupščine, ki ga upravni odbor ZHNTS pošlje članom ZHNTS najmanj petnajst (15) 

dni pred dnevom zasedanja. 

 

Na volilni skupščini lahko predsednik ZHNTS, upravni odbor ZHNTS in vsak delegat član 

ZHNTS predlaga nove kandidate ali predloži svojo kandidatno listo za organe ZHNTS. 

Predlogi se smatrajo za uspešne, če jih potrdi najmanj ena tretjina (1/3) prisotnih delegatov 

volilne skupščine. 

 

Volilna skupščina potrdi dokončen predlog kandidatne liste za člane vseh voljenih organov 

ZHNTS. 

 

25. člen 

 

Mandat vseh voljenih organov ZHNTS traja štiri (4) leta. 

26. člen 

Skupščino odpre predsednik ZHNTS in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega 

upravnega odbora. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po 

potrebi pa tudi druge delovne organe. 

 

27. člen 

Pristojnosti in naloge skupščine so: 

 

a ) skupščina sprejema: 

● statut, 

● poslovnik o delu skupščine, 

● registracijski pravilnik,  

● disciplinski pravilnik, 

● pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, 

● poročila o delovanju organov ZHNTS med dvema skupščinama, 

● finančni načrt, program dela in letno poročilo, 

● sprejema poročila o uresničevanju programa dela in poslovanja ZHNTS. 

 

b ) skupščina voli in razrešuje naslednje člane organov ZHNTS za dobo 4 let: 

● predsednika, 

● podpredsednika, 

● generalnega sekretarja, 

● člane upravnega odbora, 

● člane nadzornega odbora, 

● člane disciplinske komisije. 



 

c ) skupščina odloča o: 

● izrednih pravnih sredstvih proti sklepom organov ZHNTS, 

● prenehanju delovanja ZHNTS in njenem premoženju, 

● izrednih omilitvah kazni in o prošnjah, ki so neposredno naslovljene na skupščino. 

 

d) opravlja druge posle v skladu s statutom in drugimi pravnimi akti ZHNTS. 

 

e) podeljuje priznanja, nagrade in pohvale. 

 

f) potrdi višino članarine in odloča o finančnih obveznostih članov ZHNTS. 

 

28. člen 

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega upravnega odbora, 

zapisnikar in dva overitelja zapisnika. 

 

 

Upravni odbor 

 

29. člen 

Delo ZHNTS vodi upravni odbor ZHNTS, katerega mandatna doba traja štiri (4) leta. 

30. člen 

Upravni odbor ZHNTS ima osem (8) članov. 

 

Upravni odbor sestavljajo: 

● predsednik ZHNTS, 

● podpredsednik ZHNTS, 

● generalni sekretar; 

● pet (5) članov, ki jih izvoli skupščina z neposrednimi volitvami; 

○ predsednik tekmovalne komisije, 

○ predsednik sodniške komisije, 

○ predsednik komisije za razvoj, 

○ predsednik komisije za finance, 

○ predsednik komisije za stike z javnostjo. 

 

31. člen 

 

Datum in dnevni red zasedanja upravnega odbora ZHNTS določi predsednik. 

 

Člani upravnega odbora ZHNTS morajo biti o datumu seje obveščeni vsaj sedem (7) dni pred 

zasedanjem, hkrati morajo prejeti tudi gradivo. 

 

32. člen 

 

Upravni odbor ZHNTS se mora sestati najmanj šestkrat (6) na leto. 

 

Upravni odbor ZHNTS je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov upravnega 

odbora ZHNTS. 

 

Upravni odbor ZHNTS sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. 



 

Seje Upravnega odbora ZHNTS sklicuje predsednik po lastni presoji ali na pisno zahtevo 

tretjine (1/3) članov upravnega odbora ZHNTS in na pisno zahtevo nadzornega odbora 

ZHNTS. 

 

Upravni odbor ZHNTS lahko za smotrno opravljanje nalog in izvajanje programa ZHNTS ter 

za pripravo gradiva za seje upravnega odbora ZHNTS ali skupščine ZHNTS imenuje stalna 

ali občasna delovna telesa, komisije in odbore, ki obravnavajo problematiko na določenem 

področju, pripravijo gradivo in programe s področja svoje dejavnosti in opravljajo druge 

naloge v skladu s pooblastili upravnega odbora ZHNTS. 

 

33. člen 

 

Upravni odbor ZHNTS opravlja naslednje naloge: 

● uresničuje sklepe skupščine ZHNTS in ji poroča o svojem delu, 

● sprejema predlog finančnega načrta za poslovanje in investicije, 

● sprejema predlog letnega poročila ZHNTS, 

● sprejema programe dela državnih reprezentanc in nadzira njihovo izvajanje, 

● imenuje odbore in komisije ZHNTS, za katerih imenovanje je pristojen, 

● imenuje druga stalna in občasna delovna telesa ter projektne skupine, 

● kandidira ali imenuje predstavnike ZHNTS v državne in mednarodne športne 

organizacije, 

● organizira zasedanja skupščine, 

● predlaga registracijski pravilnik, 

● predlaga disciplinski pravilnik, 

● potrjuje sistem tekmovanj za naslednjo sezono, 

● potrjuje tekmovalni pravilnik in propozicije za naslednjo sezono, 

● sprejema program dela v skladu s finančnim načrtom in spremlja njegovo izvajanje, 

● obravnava, predlaga in ureja statusna vprašanja športnikov, trenerjev in drugih 

strokovnih delavcev, 

● obravnava poročila delovnih teles upravnega odbora ZHNTS, 

● sklepa o priznanjih za tekmovalce in hokejske delavce v okviru ZHNTS in zunaj nje, 

● odloča o sprejemu novih članov ZHNTS, 

● sprejema splošne akte ZHNTS, 

● dokončno odloča o ugovorih in pritožbah na sklepe, izdane na prvi stopnji. 

 

34. člen 

 

Stalna delovna telesa upravnega odbora so: 

● tekmovalna komisija, 

● sodniška komisija, 

● komisija za razvoj, 

● komisija za finance, 

● komisija za stike z javnostjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. člen 

 

Članstvo v upravnem odboru ZHNTS preneha: 

● s potekom mandata; 

● s smrtjo; 

● na lastno željo člana, o čemer član s priporočenim pismom obvesti upravni odbor ZHNTS. 

 

Upravni odbor ZHNTS lahko zaradi neaktivnosti predlaga skupščini razrešitev člana 

upravnega odbora. 

 

Predsednik zveze 

 

36. člen 

 

Predsednik ZHNTS je hkrati predsednik upravnega odbora ZHNTS. 

 

37. člen 

 

Predsednika ZHNTS izvoli skupščina za mandatno dobo 4 leta in je lahko po preteku mandata 

ponovno izvoljen.  

 

Kandidat za predsednika je dolžan h kandidaturi predložiti program dela ZHNTS za prihodnji 

mandat. 

 

Po izvolitvi predsednik ZHNTS skupščini predlaga v izvolitev listo s kandidati za člane 

upravnega odbora. 

 

38. člen 

 

Predsednik ZHNTS ima naslednje naloge: 

 

● predstavlja ZHNTS v vseh stikih z organi in organizacijami v Sloveniji in tujini, 

● sklicuje redno in izredno skupščino ZHNTS, 

● odgovoren je za sklic in vodenje seje upravnega odbora ZHNTS, 

● skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in upravnega odbora ZHNTS, 

● vzpostavlja in vzdržuje stike ZHNTS z drugimi organizacijami in mediji, 

● je odgovoren za zakonitost poslovanja ZHNTS, 

● sklepa vse pogodbe, ki so v njegovi pristojnosti, in nadzoruje njihovo izvajanje, 

● za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti lahko pooblasti podpredsednika ZHNTS, 

generalnega sekretarja ali drugega člana upravnega odbora ZHNTS. 

 

39. člen 

 

Kandidate za predsednika ZHNTS lahko predlaga vsak član ZHNTS, v roku enega meseca 

pred volilno skupščino.   

 

V gradivu za volilno skupščino morajo biti predstavljeni vsi predlogi in programi kandidatov. 

 

 

 

 

 



Generalni sekretar 

 

40. člen 

 

Generalnega sekretarja izvoli skupščina ZHNTS na predlog predsednika za dobo 4 let, z 

možnostjo ponovnega imenovanja. 

 

Sekretar je po položaju član upravnega odbora. 

 

Za svoje delo odgovarja skupščini. 

 

41. člen 

 

Generalni sekretar ima naslednje naloge in pristojnosti: 

 

● vodi posle in zastopa ZHNTS v skladu s pooblastilom predsednika ZHNTS, 

● odgovarja za zakonito in pravilno delovanje ZHNTS, 

● zastopa interese ZHNTS doma in v tujini, 

● podpisuje  in je odredbodajalec za izvrševanje finančnega poslovanja ZHNTS, 

● skrbi za delovanje organov ZHNTS, 

● skrbi za uresničevanje sklepov skupščine in upravnega odbora in je skupaj s 

predsedniki komisij upravnega odbora odgovoren za izvrševanje nalog teh organov, 

● skupaj s predsednikom ZHNTS pripravlja sestanke upravnega odbora in skupščine, 

● opravlja druge naloge, ki mu jih določita skupščina in upravni odbor ZHNTS, 

● zadolžen je za promocijo hokeja na travi, 

● skrbi za javnost dela.  

 

42. člen 

 

Če je generalni sekretar odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik generalnega sekretarja, 

ki ga imenuje na predlog generalnega sekretarja upravni odbor. 

 

 

Nadzorni odbor 

 

43. člen 

Nadzorni odbor ZHNTS ima tri (3) člane, ki jih izvoli skupščina ZHNTS za dobo štirih (4) 

let. 

 

Člani nadzornega odbora med seboj izvolijo predsednika. 

 

Članstvo v nadzornem odboru je nezdružljivo s funkcijo v drugih organih ZHNTS. 

 

44. člen 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na seji prisotni vsi člani in če zanje glasujeta 

dva člana. 

 

 

 

 

 



45. člen 

Nadzorni odbor ima naslednje naloge: 

 

● spremlja zakonitost dela ZHNTS in njegovih organov, 

● zahteva sklic izredne skupščine ZHNTS, če je ni sklical predsednik ZHNTS v 

določenem roku, 

● pred sprejemom letnega poročila pregleda poslovanje ZHNTS, 

● nadzoruje finančno in materialno poslovanje ZHNTS, 

● poroča skupščini ZHNTS o svojih ugotovitvah, 

● predlaga razrešnico organov ZHNTS. 

 

46. člen 

 

Nadzorni odbor o svojem delu obvešča skupščino, kateri je tudi odgovoren za svoje delo. 

 

Disciplinska komisija 

 

47. člen 

Disciplinska komisija ZHNTS je prvostopenjski organ za odločanje o disciplinskih prekrških 

vseh profesionalnih in neprofesionalnih članov ZHNTS: igralce, uradne osebe, klube in 

njihove člane ter člane organov Zveze. 

 

48. člen 

Disciplinska komisija  ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let. Člani disciplinske 

komisije med seboj izvolijo predsednika. 

 

49. člen 

Disciplinski prekrški, postopek in delo disciplinske komisije se določijo z disciplinskim 

pravilnikom, ki ga sprejme skupščina ZHNTS. 

 

50. člen 

Zoper sklepe disciplinske komisije je možna pritožba na upravni odbor. Sklep upravnega 

odbora je dokončen in zoper njega ni možna pritožba. 

 

51. člen 

Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini. 

 

 

V. STALNA DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA ZHNTS 

 

 

52. člen 

 

Mandat članov stalnega delovnega telesa traja do izteka mandata upravnega odbora ZHNTS. 

 

 

 

 

 



Tekmovalna komisija   
 

53. člen 

 

Tekmovalna komisija je stalna komisija ZHNTS, ki skrbi za vodenje tekmovanj pod okriljem 

ZHNTS. 

 

54. člen 

 

Tekmovalna komisija je sestavljena iz predsednika in po 1 predstavnika vsakega kluba, ki je 

član ZHNTS in imenovan s strani upravnega odbora ZHNTS za tekočo sezono.  

 

Predsednik tekmovalne komisije je vodja tekmovanja ZHNTS, ki ga izvoli skupščina ZHNTS 

za dobo štirih (4) let in je član upravnega odbora ZHNTS. 

 

55. člen 

 

Pristojnosti in naloge vodje tekmovanja so zlasti naslednje : 

● vodi vsa tekmovanja pod okriljem ZHNTS, 

● vodi prvostopenjski organ za reševanje pritožb, ki so povezane s tekmovanji v okviru 

ZHNTS, 

● pri vodenju tekmovanj spoštuje pravilnike in propozicije teh tekmovanj ter druge akte 

in pravilnike ZHNTS, 

● opravlja registracije vseh tekem na prvi stopnji, 

● pripravlja in objavlja rezultate tekmovanj, ki jih organizira in vodi, 

● imenuje delegate ZHNTS za hokejska tekmovanja, 

● skrbi za izobraževanje delegatov, vodij tekmovanj in drugih uradnih oseb na 

tekmovanju, 

● organizira podelitev nagrad ob koncu tekmovanj ZHNTS, 

● opravlja druge naloge, ki mu jih določi upravni odbor ali generalni sekretar. 

 

Pristojnosti in naloge tekmovalne komisije so zlasti naslednje : 

● pripravlja in predlaga propozicije za naslednjo sezono, 

● izdaja bilten in pripravlja letno poročilo o tekmovanjih, 

● koordinira in vodi problematiko v zvezi z načrtovanji, izgradnjo, vzdrževanjem in 

upravljanjem hokejskih športnih objektov, 

● skrbi, da hokejski objekti odgovarjajo predpisom EHF in FIH, 

● koordinira programe, koledar prireditev in vodi strokovni nadzor nad množičnimi in 

rekreativnimi prireditvami, 

● predlaga delegate ZHNTS za hokejska tekmovanja, 

● sodeluje pri organizaciji podelitev nagrad ob koncu tekmovanj ZHNTS. 

 

 

Sodniška komisija 

 

56. člen 

 

Sodniška komisija je stalna komisija ZHNTS, ki skrbi za izobraževanje, usposabljanje in 

napredovanje sodnikov in njihove statusne pravice. 

 

 

 



57. člen 

 

Sodniško komisijo vodi predsednik, ki ga izvoli skupščina ZHNTS za dobo štirih (4) let in je 

član upravnega odbora ZHNTS. 

 

Predsednik sodniške komisije je vodja sodnikov ZHNTS. 

 

Sodniško komisijo lahko sestavlja več članov, ki jih na predlog predsednika imenuje upravni 

odbor ZHNTS. 

 

58. člen 

 

Sodniška komisija ima naslednje naloge in pristojnosti: 

 

● skrbi za izobraževanje, usposabljanje in napredovanje sodnikov, 

● delegira sodnike za tekme državnih, pokalnih in evropskih prvenstev, 

● urejanje, izdajanje in prevajanje pravil za hokej na travi in ostalih literatur, 

● skrbi za pravice in dolžnosti sodnikov, 

● ostale naloge na področju sojenja. 

 

 

Komisija za razvoj 

 

59. člen 

 

Komisija za razvoj je stalna komisija ZHNTS, ki skrbi za strokovni razvoj, usmeritev in 

koordiniranje dela na področju hokeja na travi in dvoranskega hokeja.  

 

60. člen 

 

Komisijo za razvoj vodi predsednik, ki ga izvoli skupščina ZHNTS za dobo štirih (4) let in je 

član upravnega odbora ZHNTS. 

 

Komisijo za razvoj lahko sestavlja več članov, ki jih na predlog predsednika imenuje upravni 

odbor ZHNTS. 

 

61. člen 

 

Komisija za razvoj ima lahko strokovne sodelavce, ki jih na predlog predsednika imenuje 

upravni odbor ZHNTS. 

 

62. člen 

 

Komisija za razvoj ima naslednje naloge in pristojnosti: 

 

● vodi in usklajuje razvoj hokeja na travi in dvoranskega hokeja, 

● pripravlja strokovno razvojne programe in skrbi za njihovo izvedbo, 

● spremljanje razvoja hokeja na travi doma in v tujini, 

● skrbi za strokovni razvoj in popularizacijo hokeja na travi v Sloveniji, 

● določa kriterije posameznih nacionalnih panožnih ekip in določa selekcije, 

● sodeluje s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami v cilju izpopolnjevanja 

strokovnega dela, 



● skrbi za strokovno izobraževanje, usposabljanje in napredovanje trenerjev,  

● sodeluje pri predlaganju trenerjev moških in ženskih reprezentanc, 

● usmerja in nadzoruje strokovno izpopolnjevanje trenerjev reprezentanc, 

● usmerja, usklajuje in nadzoruje strokovno delo z reprezentancami, 

● obravnava programe dela z reprezentancami ter jih posreduje v obravnavo in sprejem 

upravnemu odboru, 

● obravnava in sprejema podrobna strokovna poročila glavnih trenerjev posameznih 

moških in ženskih reprezentanc, 

● analizira aktualne tekmovalne sisteme klubskih moštev v vseh starostnih kategorijah, 

● v sodelovanju s tekmovalno komisijo oblikuje predloge tekmovalnih sistemov v vseh 

starostnih kategorijah in sodeluje pri pripravi terminskega razporeda tekmovanj vseh 

starostnih kategorij, 

● skrbi za strokovno in organizacijsko pripravo izvedbe hokejskih kampov in taborov 

ZHNTS, 

● usklajuje skupno strokovno tematiko trenerjev in sodnikov, 

● opravlja ostale strokovne naloge po naročilu upravnega odbora, 

● pripravlja strokovne predloge za odločanje na upravnem odboru ZHNTS, 

● koordinira strokovno delo med posameznimi izvajalci programov. 

 

Komisija za finance 

 

63. člen 

 

Komisija za finance je stalna komisija ZHNTS, ki vodi finančno in materialno poslovanje 

ZHNTS in skrbi za komunikacijo med organi ZHNTS o finančnih in materialnih zadevah. 

 

64. člen 

 

Komisijo za finance vodi predsednik, ki ga izvoli skupščina ZHNTS za dobo štirih (4) let in je 

član upravnega odbora ZHNTS. 

 

65. člen 

 

Predsednik komisije za finance ima naslednje naloge in pristojnosti: 

 

● skrbi za finančno in materialno delovanje ZHNTS, 

● skrbi za komunikacijo med računovodstvom in organi ZHNTS, 

● pripravlja in nadzira letni finančni program ZHNTS, 

● razporeja, načrtuje in določa finančna sredstva ZHNTS, 

● podpisuje finančne in materialne listine ZHNTS, 

● spremlja in nadzira vse izdatke in prejemke ZHNTS, 

● odobri pretok finančnih sredstev ZHNTS, 

● skrbi za plačevanje in izdajo vseh računov, 

● skrbi za zbiranje članarin in obveščanje o neplačanih obveznostih, 

● sodeluje pri pripravi finančnih izkazov.  

 

 

 

 

 

 

 



Komisija za stike z javnostjo 

66. člen 

 

Komisija za stike z javnostjo je stalna komisija ZHNTS, ki skrbi za svetovanje, analiziranje in 

načrtovanje programov ZHNTS, ki vzpostavljajo in vzdržujejo promoviranje, oglaševanje in 

predstavljanje hokeja na travi v medijih. 

67. člen 

 

Komisijo za stike z javnostjo vodi predsednik, ki ga izvoli skupščina ZHNTS za dobo štirih 

(4) let in je član upravnega odbora ZHNTS. 

 

Komisijo za stike z javnostjo lahko sestavlja več članov, ki jih na predlog predsednika 

imenuje upravni odbor ZHNTS. 

 

68. člen 

 

Komisija za stike z javnostjo ima lahko strokovne sodelavce, ki jih na predlog predsednika 

imenuje upravni odbor ZHNTS. 

69. člen 

 

Komisija za stike z javnostjo ima naslednje naloge in pristojnosti: 

 

● obvešča javnost o delu organov ZHNTS in sklepih, ki jih sprejmejo na svojih sejah, 

● zagotavlja strokovno-tehnično podporo pri delu organov ZHNTS za odnose z 

javnostmi, 

● pripravlja sporočila za javnost o delu upravnega odbora, njenih organov ter druga 

uradna sporočila za medije, 

● na spletnih straneh objavlja informacije o delu upravnega odbora in organov ZHNTS, 

● pripravlja novinarske konference o aktualnih vprašanjih s področja dela organov 

ZHNTS, predsednika ZHNTS in članov upravnega odbora, 

● zagotavlja odgovore na novinarska vprašanja o delu upravnega odbora, komisij in 

drugih organov ZHNTS, 

● spremlja poročanje medijev in pripravlja zbirke prispevkov (klipinge), objavljenih v 

medijih, 

● opravlja analitično dokumentacijsko dejavnost, ki se nanaša na spremljanje, 

dokumentiranje in analiziranje prispevkov, objavljenih v medijih, 

● sodeluje pri oglaševanju in promoviranju hokeja na travi Slovenije, 

● zagotavlja komunikacijsko podporo ob najpomembnejših dogodkih. 

 

VI. TEKMOVANJA 

  

70. člen 

  

Tekmovanja pod okriljem ZHNTS se igrajo po mednarodnih pravilih, ki jih sprejemata EHF 

in FIH. 

  

 

 

 

 

 

 



71. člen 

  

Potek in izvedbo tekmovanj določa upravni odbor ZHNTS za vsako posamezno sezono.  

 

Vsa tekmovanja pod okriljem ZHNTS vodi tekmovalna komisija ZHNTS.  

 

Propozicije tekmovanj sprejema upravni odbor ZHNTS na predlog tekmovalne komisije 

ZHNTS. 

  

  

VII. REPREZENTANCE 

  

72. člen 

 

Reprezentanca za hokej na travi predstavlja slovenski hokej na travi in dvoranski hokej doma 

in v tujini. 

73. člen 

 

Zveza je dolžna v skladu s programi skrbeti za državne reprezentance in jim v okviru svojih 

možnosti zagotavljati pogoje za doseganje čim boljših tekmovalnih uspehov. 

 

Nastop za državno reprezentanco je dolžnost in čast vsakega izbranega. Nihče ne more brez 

tehtnih razlogov odkloniti sodelovanje v reprezentanci. 

 

74. člen 

 

Delovanje reprezentanc se ureja s posebnim pravilnikom, ki ga na predlog komisije za razvoj 

potrdi upravni odbor ZHNTS. 

 

 

VIII. DELOVANJE ZHNTS 

  

75. člen 

  

Za zagotovitev rednega poslovanja in delovanja ZHNTS se lahko za določen ali nedoločen 

čas zaposli strokovne ali administrativne delavce. 

 

O zaposlitvi delavcev, pogojih zaposlitve, osebnih dohodkih in drugih vprašanjih glede 

zaposlitve odloča upravni odbor na predlog generalnega sekretarja ZHNTS.   

 

Delo strokovnih in administrativnih delavcev ZHNTS vodi in upravlja generalni sekretar 

ZHNTS ter o delu seznanja upravni odbor ZHNTS. 

  

 

 

 

 

 



IX. MATERIALNO IN FINANČNO DELOVANJE ZVEZE 

76. člen 

Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih in računovodskih standardih 

za društva. 

 

Nadzor nad razpolaganjem s sredstvi ZHNTS opravlja nadzorni odbor ZHNTS, ki o svojih 

ugotovitvah poroča na sejah upravnega odbora ZHNTS in na skupščini ZHNTS. 

 

Nalogodajalci in podpisniki za finančno poslovanje so: predsednik ZHNTS, podpredsednik 

ZHNTS, predsednik komisije za finance in generalni sekretar ZHNTS. 

 

77. člen 

 

Viri finančnih in materialnih sredstev ZHNTS so: 

● prispevki članov ZHNTS, članarina, 

● proračunska sredstva pri Ministrstvu za šolstvo in šport Slovenije, 

● sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS, 

● prispevki Mednarodne hokejske federacije (EHF) in Svetovne hokejske federacije 

(FIH), 

● prispevki Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, 

● prihodki od organizacije in vodenj tekmovanj, 

● denarne kazni, 

● dohodki iz naslova marketinške dejavnosti in donatorstva, 

● dohodki iz naslova gospodarskih dejavnosti ZHNTS, 

● dohodek iz naslova materialnih pravic ZHNTS, 

● drugi dohodki in volila. 

78. člen 

 

ZHNTS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki 

jih sprejme skupščina.  

 

Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun. 

 

Če ZHNTS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 

porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 

 

79. člen 

 

ZHNTS lahko opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost za uresničevanje svojega 

programa dela in razvoja. 

 

ZHNTS lahko opravlja pridobitno dejavnost, povezano z namenom in nalogami ZHNTS, kot 

dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje 

namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Taka pridobitna dejavnost 

je predvsem opravljanje storitev za sponzorje, to je npr. sodelovanje pri oglaševanju in 

drugem promoviranju sponzorjev, prodaja promocijskega in drugega podpornega materiala, 

organiziranje prireditev, izvajanje izobraževanja, izposoja opreme. 

 

Vrsto in obseg dejavnosti določi upravni odbor ZHNTS. 

Presežek prihodkov nad odhodki se tudi v tem primeru sme uporabiti zgolj za doseganje 

namenov in ciljev ZHNTS. 



80. člen 

 

ZHNTS ima odprt žiro račun pri Novi Ljubljanski banki d. d.. 

 

81. člen 

Delo računovodje je javno. Vsak član ZHNTS lahko zahteva vpogled v finančno in 

materialno dokumentacijo in poslovanje zveze. 

 

Za opravljanje računovodskih in administrativnih del v skladu z veljavno zakonodajo lahko 

ima ZHNTS pogodbeno zaposlenega delavca v skladu z veljavno zakonodajo s področja 

delovnega prava. 

 

82. člen 

Premoženje ZHNTS sestavljajo vse premično in nepremično premoženje, ki je kot last 

ZHNTS vpisana v inventarno knjigo. 

 

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega 

odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin ZHNTS odloča skupščina ZHNTS. 

 

X. NAČIN PRENEHANJA DELOVANJA ZVEZE IN RAZPOLAGANJE S 

PREMOŽENJEM 

83. člen 

ZHNTS preneha z delovanjem: 

 

● po sklepu redne ali izredne Skupščine ZHNTS; 

● po sklepu pristojnega državnega organa; 

● če se število članov zmanjša na manj kot dva (2); 

● po zakonu. 

 

84. člen 

 

O sklepu skupščine ZHNTS, po katerem je ZHNTS prenehala z delom, mora predsednik 

ZHNTS v tridesetih (30) dneh pisno obvestiti pristojni državni organ.  

 

Upravni odbor o prenehanju ZHNTS v tridesetih (30) dneh od sprejema sklepa obvesti 

članstvo, organ, kjer je bilo društvo registrirano ter finančne in druge institucije, s katerimi je 

društvo sodelovalo.  

 

85. člen 

 

Po prenehanju ZHNTS se premoženje, ki ostane po poravnavi obveznosti, prenese društvu 

oziroma organizaciji, ki jo določi skupščina ZHNTS - v športne ali humanitarne namene. 

 

 

 

 



XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

86. člen 

Ta statut začne veljati takoj s sprejemom na skupščini ZHNTS.  

 

87. člen 

Vsak član ali organ ZHNTS lahko pisno predlaga spremembo ali dopolnitev Statuta ZHNTS.  

 

Pisni predlog se pošlje Upravnemu odboru ZHNTS, ki mora o predlogu za spremembo ali 

dopolnitev Statuta ZHNTS razpravljati na prvi seji in o svoji odločitvi obvestiti predlagatelja 

spremembe ali dopolnitve statuta. 

88. člen 

Splošni akti, ki so bili sprejeti na podlagi doslej veljavnega statuta morajo biti spremenjeni ali 

pa usklajeni z novim statutom najkasneje v roku treh mesecev od njegove uveljavitve. 

89. člen 

S sprejemom tega statuta preneha veljati statut ZHNTS, sprejet na zasedanju skupščine 

ZHNTS z dne 21. 5. 2011. 

 

 

Murska Sobota, 7. 12. 2012 

 

 

 

  Predsednik ZHNTS: 

 

Aleš Skalič 

 

 

 


