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Skupščina Zveze za hokej na travi Slovenije je na zasedanju, dne 24.7.2011 na podlagi 27. 

člena statuta Zveze za hokej na travi Slovenije sprejela 

 

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK 

ZVEZE ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 
 

I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 

Registracijski pravilnik ZHNTS velja za vsa društva, klube in igralce, ki se ukvarjajo z 

dejavnostjo hokej na travi in dvoranski hokej v Republiki Sloveniji. 

 

Registracijski pravilnik ZHNTS ureja naslednje pravice in obveznosti: 

 

I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 

II. REGISTRACIJO DRUŠTEV/KLUBOV 

III. REGISTRACIJO IGRALCEV 

IV. PRESTOPI IGRALCEV 

V. POGODBE 

VI. IGRANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI 

VII. POSOJO IGRALCEV 

VIII. NADOMESTILA, ODŠKODNINE IN KRITERIJI 

IX. IGRANJE SLOVENSKIH IGRALCEV V TUJINI 

X. FINANČNA DOLOČILA 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

2. člen 

 

Definicije 

 

1. Igralec je član hokejskega društva/kluba. 

2. Tuj igralec je tisti, ki v času vložitve zahteve za registracijo nima državljanstva Republike 

Slovenije. 

3. Registracija je prvi in edini vpis v knjigo registriranih klubov ali igralcev na osnovi 

posredovane prijave in priložene dokumentacije. 

4. Prestop je prehod igralca iz kluba v drug klub. 

5. Izpisnica je dokument, ki omogoča prestop igralca.  

6. Nadomestilo je materialna pravica kluba za povračilo sredstev ob prestopu igralca, ki jih je 

klub vložil v delo z igralcem. 

7. Odškodnina je materialna pravica kluba za povračilo sredstev ob prestopu igralca in mora 

biti opredeljena v pisni pogodbi med klubom in igralcem. 

8. Pravica nastopa je pridobitev možnosti nastopa igralca v tekmovalni sezoni za določeno 

ekipo kluba. 

9. Posoja igralca je instrument s katerim klub igralcu omogoči pridobitev pravice nastopa za 

ekipo drugega kluba. 

 

OPOMBA: 
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1. Kadarkoli je v Registracijskem pravilniku uporabljen izraz igralec, je poleg moškega spola 

vedno mišljen tudi ženski. Moški spol se uporablja zgolj zaradi poenostavitve. 

2. Kadarkoli je v Registracijskem pravilniku uporabljen izraz klub, je mišljeno tudi društvo. 

 

3. člen 

 

Registracijo klubov in igralcev izvaja Registracijska komisija ZHNTS, ki vodi tudi matično 

knjigo članov ZHNTS in osnovno evidenco o registriranih igralcih.  

 

Matična knjiga članov ZHNTS in osnovna evidenca o registriranih igralcih morata biti vodena 

po načelu javnosti in dostopna vsem članom ZHNTS v skladu s predpisi o varovanju osebnih 

podatkov. 

4. člen 

 

Ob registraciji kluba ali igralca se plača taksa za registracijo. 

 

Taksa za registracijo klubov in igralcev se plača na podlagi izstavljenega računa na 

transakcijski račun ZHNTS. 

 

Taksa za registracijo klubov znaša 45,00 EUR. 

 

Taksa za registracijo igralca znaša: 

• za nepogodbenega igralca do 14. leta: 5,00 EUR, 

• za nepogodbenega igralca nad 14 let 10,00 EUR, 

• za pogodbenega igralce 45,00 EUR. 

 

5. člen 

 

Za licenciranje igralca za tekmovalno sezono se plača taksa za licenciranje. 

 

Taksa za licenciranje igralca se plača letno na podlagi izstavljenega računa na transakcijski 

račun ZHNTS. 

 

Taksa za licenciranje igralca znaša: 

 

• za igralce do 14. leta: 3,00 EUR, 

• za igralce nad 14 let:  5,00 EUR, 

 

in se klubu izstavi na podlagi prejetega obrazca Pravica nastopa (RP - priloga 8). 

 

6. člen 

 

Takse za registracije klubov in igralcev so namenjene za pokrivanje stroškov registracije, 

stroškov vodenja registra klubov in igralcev ter drugih stroškov povezanih z registracijami. 

Taksa za licenciranje je namenjena za vodenje in obnavljanje licenc igralcev v bazah 

podatkov ZHNTS in drugih organizacijah. 

 

7. člen 
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Pravice in obveznosti klubov in igralcev, ki izhajajo iz tega pravilnika temeljijo na načelih: 

 

- igralec izbira klub, v katerem bo igral, po lastnem preudarku, 

- pri registraciji in pri vloženem zahtevku za prestop igralca mlajšega od 15 let je potrebno 

soglasje staršev, 

- igralci starejši od 15 let samostojno odločajo o registraciji, prestopih in o podpisu pogodbe, 

- medsebojne pravice in obveznosti med igralcem in klubom se praviloma ureja s pogodbo. 

 

II. REGISTRACIJA DRUŠTEV/KLUBOV 

 

8. člen 

 

Registracija kluba je vpis v osnovno evidenco o klubih. 

 

Registrirajo se klubi, ki pred tem še niso bili vpisani v Matično knjigo članov ZHNTS ali so 

bili iz nje izbrisani. 

9. člen 

 

Za članstvo v ZHNTS morajo klubi predložiti naslednjo dokumentacijo: 

 

- prijavo za vpis v članstvo ZHNTS na obrazcu (RP – priloga 1) s pisno izjavo o sprejemanju 

in spoštovanju statuta in drugih aktov in predpisov, 

- odločbo Upravne enote o registraciji kluba, 

- obvestilo Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, 

- statut društva, 

- potrdilo o vpisu v davčni register, 

- potrdilo o vplačani taksi. 

 

Skupščina lahko na predlog Upravnega odbora ZHNTS sprejme še posebne pogoje za 

članstvo. 

 

10. člen 

 

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

izjave kandidata. Kandidat postane član z dnem, ko Skupščina ZHNTS potrdi sklep 

Upravnega odbora ZHNTS. 

 

Klub, vpisan v Matično knjigo članov ZHNTS, je član ZHNTS z vsemi pravicami in 

obveznostmi. 

11. člen 

 

Vsak član ZHNTS mora v roku 15 dni po sprejemu sprememb v zvezi z dokumentacijo iz 9. 

člena o tem obvestiti ZHNTS. 

 

Vse spremembe se vnesejo v Matično knjigo članov ZHNTS. 

 

12. člen 

 

Za pravilnost in točnost podatkov iz 9. in 11. člena klubi materialno in kazensko odgovarjajo. 
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III. REGISTRACIJA IGRALCEV 

13. člen 

 

Registrirajo se igralci, ki pred tem še niso bili vpisani v osnovno evidenco. 

 

Registracijska komisija ZHNTS pri prvi registraciji igralcu dodeli matično hokejsko številko, 

ki se kasneje ne spreminja in spremlja igralca ves čas njegovega aktivnega igranja v Republiki 

Sloveniji. 

14. člen 

 

Prijavo za registracijo (RP - priloga 2) predloži klub, za katerega se igralec registrira. 

 

Prijavi je potrebno predložiti enega od naslednjih dokumentov: 

- kopijo izpisa iz matične knjige ali, 

- kopijo potnega lista ali, 

- kopijo obeh strani osebne izkaznice. 

 

Prijavi je potrebno predložiti tudi fotografijo v elektronski obliki. 

 

Pri prijavi igralca mlajšega od 15 let mora biti izpolnjeno in s podpisom potrjeno tudi soglasje 

staršev, posvojitelja ali skrbnika. Registracijska komisija ZHNTS opravi pred vpisom igralca 

v osnovno evidenco tudi kontrolo državljanstva in rojstnih podatkov. 

 

15. člen 

 

Vsako tekmovalno sezono se v osnovno evidenco igralca vpiše vsaka ekipa kluba, za katero 

mu je bila odobrena pravica nastopa. 

 

IV. POGODBE 

16. člen 

 

Medsebojne pravice in obveznosti med igralcem in klubom se lahko urejajo s pisno pogodbo. 

 

Pogodba naj vsebuje zlasti: 

- čas trajanja pogodbe, 

- obveznosti pogodbenih strank, 

- pogoji predčasne prekinitve pogodbe, 

- morebitno odškodnino med veljavnostjo pogodbe. 

 

Kopijo pisne pogodbe je klub dolžan posredovati ZHNTS na uradni naslov v roku 7 dni po 

sklenitvi pogodbe. 

 

17. člen 

 

Prvo samostojno pogodbo lahko podpišeta klub in igralec, ko igralec dopolni 15 let. 

 

Pogodbo za igralce mlajše od 15 let lahko s klubom sklenejo starši, skrbniki ali posvojitelji. 

Takšna sklenjena pogodba lahko traja le do dopolnjenega 15. leta. 
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18. člen 

 

Igralec, ki nima podpisane pogodbe, lahko prestopi v drug klub pod pogoji, navedenimi v 23. 

členu (izpisnica) in 47. členu (nadomestilo). 

 

Če igralec, ki nima podpisane pogodbe, v prestopnem roku ne vloži zahtevka za prestop, 

ostane član kluba tudi naslednjo tekmovalno sezono. 

 

Za igralca, ki ima veljavno pogodbo, je v primeru prestopa potrebno plačati odškodnino (če je 

navedena v pogodbi).  

 

Igralec, kateremu je pogodba potekla, prestopi v drug klub brez plačila nadomestila, v kolikor 

po izteku pogodbe ni odigral nobene tekme za klub, s katerim je imel sklenjeno pogodbo. V 

primeru, da igralec po izteku pogodbe odigra tekmo za klub, s katerim je imel sklenjeno 

pogodbo, pripada klubu nadomestilo.   

 

19. člen 

 

Igralec, ki preneha z igranjem hokeja na travi, ostane kot igralec registriran za klub še 12 

mesecev. 

 

Rok 12 mesecev se računa od konca sezone v kateri je igralec odigral zadnjo tekmo za klub. 

 

Po preteku 12 mesecev klub, za katerega je bil igralec nazadnje registriran, nima več pravice 

do nadomestila. 

 

V. PRESTOPI IGRALCEV 

 

20. člen 

 

Prestopni rok za prestope igralcev poteka od 20. junija do 20. julij in od 25. februarja do 5. 

marca za vse selekcije. 

 

21. člen 

 

Zahtevek za prestop igralca v času prestopnega roka vloži klub, v katerega igralec prestopa. 

 

Zahtevek se posreduje na obrazcu "zahtevek za prestop", ki ga predpiše Registracijska 

komisija ZHNTS (RP - priloga 3) s priporočeno pošto na sedež ZHNTS in o tem obvesti 

ZHNTS na uradni email. 

 

Zahtevek podpišeta klub in igralec, za igralce mlajše od 15 let pa tudi eden od staršev, skrbnik 

ali posvojitelj, priložena pa morajo biti morebitna druga dokazila (izpisnica, kopija pogodbe, 

ipd). 

22. člen 

 

Pravico prestopa v prestopnem roku imajo: 

a. igralci z izpisnico, 

b. igralci brez pogodbe. 

23. člen 
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Izpisnica je dokument, ki omogoča prestop igralca. 

 

24. člen 

 

Zahtevek za izpisnico iz kluba vloži igralec. 

 

K zahtevku za izpisnico mora biti priložen naslov kluba, v katerega igralec prestopa zaradi 

izračuna pogodbeno dogovorjene odškodnine ali nadomestila in izstavitve računa za plačilo 

pogodbeno dogovorjene odškodnine ali nadomestila. 

 

Zahtevek za izpisnico se pošlje priporočeno ali vroči osebno z vročilnico. 

 

25. člen 

 

Klub mora v roku osmih dni pisno odgovoriti na zahtevek za izpisnico. V odgovoru mora 

navesti višino pogodbeno dogovorjene odškodnine ali nadomestila ali navesti eventualne 

zadržke za izdajo izpisnice. 

 

Klub mora v primeru izdaje izpisnice istočasno poslati račun klubu, v katerega igralec 

prestopa. Račun vsebuje višino pogodbeno dogovorjene odškodnine ali nadomestila. 

 

V primeru, da ni obveznosti za plačilo pogodbeno dogovorjene odškodnine ali nadomestila, 

mora klub izdati izpisnico v roku iz prvega odstavka tega člena. 

 

26. člen 

 

Igralec lahko preklice zahtevo za izdajo izpisnice pred izdajo le-te. 

 

27. člen 

 

Klub izda izpisnico na predpisanem obrazcu (RP - priloga 4). 

 

28. člen 

 

V primeru, da klub ne želi izdati izpisnice, mora v roku 8 dni pisno obvestiti igralca in navesti 

zadržke za izdajo izpisnice. 

 

Igralec lahko v roku 8 dni, od prejema pismenega odpravka negativnega odgovora na 

zahtevek za izpisnico, vloži pritožbo zoper negativni odgovor na Registracijsko komisijo 

ZHNTS. 

 

Če klub ne odgovori na igralčevo zahtevo, sme igralec vložiti zahtevo za izdajo izpisnice na 

Registracijsko komisijo ZHNTS v roku 8 dni po vložitvi zahteve za izpisnico pri klubu, 

najkasneje pa do zadnjega dne prestopnega roka. 

 

Zahteva se pošlje s priporočeno pošto na uradni naslov in email ZHNTS. 

 

Zahtevi je potrebno priložiti naslednje dokumente: 

• kopijo zahtevka za izpisnico, 



                                            REGISTRACIJSKI PRAVILNIK ZHNTS                         

                 

24.7.2011                                                                                                                                                                 7 

 

• potrdilo o priporočeni pošiljki ali vročilnico, 

• sklep kluba, da ne izda izpisnice, 

• druge dokumente s katerimi utemeljuje upravičenost do izpisnice v skladu s tem 

pravilnikom. 

 

29. člen 

 

Registracijska komisija ZHNTS mora odločiti o pritožbi v čim krajšem roku, najkasneje pa v 

roku 8 dni. 

 

Registracijska komisija ZHNTS mora v postopku preveriti pravilnost postopkov in 

utemeljenost zahtevka za izpisnico, oziroma zavrnitve zahtevka za izdajo izpisnice. Sklep 

Registracijske komisije ZHNTS je dokončen. 

 

30. člen 

 

Sklep o pozitivni odločitvi Registracijske komisije ZHNTS zamenjuje izpisnico. 

 

31. člen 

 

Vloženi zahtevek za prestop se lahko umakne le v času prestopnega roka. Če zahtevek 

umakne klub, mora imeti pisno soglasje igralca, da se s tem strinja. V kolikor zahtevek 

umakne igralec, mora za to imeti pisno soglasje kluba, kateremu je podpisal zahtevek za 

prestop. Po umiku zahtevka je igralec prost in lahko vloži nov zahtevek v času prestopnega 

roka. 

 

32. člen 

 

Igralec, ki v isti tekmovalni sezoni v času prestopnega roka podpiše dva ali več zahtevkov za 

prestop in igralec ali klub, ki v zahtevku za prestop navajata neresnične podatke, je 

disciplinsko odgovoren. 

 

33. člen 

 

Če je zahtevek za prestop nepopoln, določi Registracijska komisija ZHNTS ob prejemu 

takšnega zahtevka vlagatelju rok 3 dni, v katerem vlagatelj zahtevek dopolni. Če vlagatelj 

tega ne stori, se zahtevek s sklepom zavrže. Zoper ta sklep ni pritožbe. 

 

34. člen 

 

Registracijska komisija ZHNTS mora o popolnih zahtevkih odločiti najpozneje v roku 8 dni 

po preteku prestopnega roka. 

 

Registracijska komisija ZHNTS odloča o prestopu na osnovi dokazil o upravičenosti in 

izpolnjevanju pogojev. Registracijska komisija ZHNTS je pri izdaji svojih odločb avtonomna 

ter deluje v sodelovanju z ostalimi organi ZHNTS. 

 

35. člen 
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Proti odločbi Registracijske komisije ZHNTS je v primeru zahtevka za prestop dopustna 

pritožba, o kateri odloča Upravni odbor ZHNTS.  

 

Pritožbo je potrebno vložiti priporočeno v roku 5 dni po prejemu pisne odločbe Registracijske 

komisije ZHNTS in poslati obvestilo na uradni email ZHNTS. Upravni odbor ZHNTS mora o 

pritožbi odločiti pred pričetkom tekmovanj. Sklep Upravnega odbora ZHNTS je dokončen. 

 

36. člen 

 

Odločba Upravnega odbora ZHNTS postane pravnomočna in dokončna z dnem sprejetja 

sklepa. Pravnomočna odločba se vroči vsem zainteresiranim strankam. 

 

37. člen 

 

Registracijska komisija ZHNTS mora pravico nastopa za prestopni rok med 25. februarjem in 

5. marcem izdati igralcu najpozneje v 5 dneh od prejema popolne zahteve za prestop. Zoper 

sklep Registracijske komisije ZHNTS ni pritožbe. 

 

VI. IGRANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI 

 

38. člen 

 

Klub lahko registrira in nastopa z neomejenim številom tujih igralcev v vseh selekcijah. 

 

39. člen 

 

Klub lahko vloži zahtevo za registracijo novega tujega igralca od 20. junija do 5. marca. 

 

40. člen 

 

Registracijska komisija ZHNTS vodi knjigo registriranih tujih igralcev v Republiki Sloveniji. 

 

41. člen 

 

Prijavo za registracijo tujca (RP - priloga 5) predloži klub, za katerega se igralec registrira. 

 

Prijavi je potrebno predložiti naslednje dokumente: 

- kopijo potnega lista, 

- potrdilo o prejemu vloge za izdajo delovnega dovoljenja Zavoda za zaposlovanje RS (o 

upravičenosti te zahteve presodi upravni odbor najkasneje v 8 dneh po vložitvi zahteve), 

- fotografijo v elektronski obliki. 

 

O rešitvi prošnje mora Registracijska komisija ZHNTS obvestiti klub najkasneje v desetih 

dneh. 

 

42. člen 

 

Tuj igralec, ki med tekmovalno sezono pridobi slovensko državljanstvo, se registrira kot 

slovenski državljan v času prestopnega roka za klub, ki vloži zahtevek za registracijo. 
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VII. POSOJA IGRALCEV 

 

43. člen 

 

Klub lahko posodi igralca drugemu klubu brez pravice nastopa za matični klub. 

 

O posoji mora biti sklenjena pisna pogodba na obrazcu (RP - priloga 6). Posoja mora biti 

sklenjena najkasneje ob predložitvi seznama igralcev za posamezno ekipo v naslednji 

tekmovalni sezoni (RP - priloga 8). 

 

Igralec je lahko posojen samo enkrat v tekmovalni sezoni. Čas posoje definira pisna pogodba 

na obrazcu (RP – priloga 6). 

 

VIII. NADOMESTILA, KRITERIJI IN ODŠKODNINE 

 

44. člen 

 

Nadomestilo pomeni povračilo finančnih sredstev klubu za vložena sredstva in delo kluba pri 

vzgoji in razvoju igralca. 

 

Odškodnina je s pogodbo klub – igralec določen znesek, ki ga klub prejme ob prestopu igralca 

v času trajanja pogodbe. 

 

45. člen 

 

Ob vseh prestopih igralcev brez podpisane pogodbe osnovno nadomestilo znaša za igralce: 

 

 nad 18 let  200 EUR, 

 med 16 in 18 let 150 EUR,  

 do 16 let  100 EUR. 

 

46. člen 

 

V primeru, da je igralec, ki prestopa v drugi klub sodeloval v zadnjih dveh letih v 

reprezentančnih tekmovanjih, se znesek nadomestila iz 45. člena poveča za: 

 

 člansko reprezentanco                      50 EUR, 

 reprezentanco U21, U18 in U16        30 EUR. 

 

47. člen 

 

Višina nadomestila se izračuna tako, da se seštejeta zneska iz 45. člena in 46. člena. 

 

Klub, v katerega igralec prestopa, je dolžan ZHNTS plačati prestopno takso v višini 20 EUR. 

Račun  za prestopno takso izda ZHNTS ob prejemu popolnega zahtevka za prestop. 

 

48. člen 
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Kriteriji veljajo tudi za prestope slovenskih igralcev v tujino. V primeru prestopa tujih 

igralcev v Slovenijo kriterije regulirajo pravila EHF, tuje hokejske Zveze ali pogodba. 

 

IX. IGRANJE SLOVENSKIH IGRALCEV V TUJINI 

  

49. člen 

  

Zahtevo za izdajo soglasja za odhod v tujino (RP – priloga 7) vloži igralec pri Registracijski 

komisiji ZHNTS. Zahtevku mora biti priloženo tudi potrdilo o plačani taksi za prestop na 

transakcijski račun ZHNTS. Soglasje izda Upravni odbor ZHNTS.  

  

50. člen 

 

Sklep Upravnega odbora ZHNTS o izdaji soglasja oziroma zavrnitvi je dokončen ter zoper 

njega ni pritožbe. 

 

X. FINANČNA DOLOČILA 

 

51. člen 

 

Morebitno nadomestilo ali odškodnino je klub, v katerega igralec prehaja, dolžan poravnati v 

skladu z izstavljenim računom. Kluba lahko za plačilo obveznosti skleneta tudi poseben pisni 

dogovor. 

     

V primeru neplačane odškodnine ali nadomestila, obročnega odplačevanja odškodnine ali 

nadomestila ter ob drugačnem načinu plačila odškodnine ali nadomestila, lahko klub, ki je 

upravičen do odškodnine ali nadomestila, v primeru zamude plačila pogodbenih obveznosti 

takoj obvestiti Disciplinsko komisijo ZHNTS in Registracijsko komisijo ZHNTS. 

 

Disciplinska komisija ZHNTS bo vodila postopek v skladu z disciplinskim pravilnikom 

ZHNTS. 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

52. člen 

 

Tolmačenje teh kriterijev dajeta Registracijska komisija ZHNTS in Upravni odbor ZHNTS. 

 

53. člen 

 

Postopki, ki so se začeli pred sprejetjem tega pravilnika, se končajo po pravilih prejšnjega 

pravilnika, če s pogodbo ni določeno drugače. 

 

54. člen 

 

S sprejetjem tega Registracijskega pravilnika ZHNTS preneha veljati Registracijski pravilnik 

ZHNTS sprejet na redni skupščini dne 21.12.2001.  

 

55. člen 
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Registracijski pravilnik ZHNTS začne veljati takoj s sprejetjem na skupščini ZHNTS. 

 

Murska Sobota, 24.7.2011      

 

Predsednik ZHNTS 

Ivan Kramperšek 
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RP – priloga 1/prijava za registracijo društva/kluba/                                                                   

 

 

PRIJAVA ZA REGISTRACIJO DRUŠTVA/KLUBA 

 

 

Uradni naziv/ime društva/kluba: 

 

 
Uradni naslov društva/kluba: 

 

 
Pošta in poštna št.: 

 

 
Občina: 

 

 
Zastopnik društva: 

 

 
Upravna enota in datum vpisa: 

 

 
Davčna številka: 

 

 
Matična številka: 

 

 
Številka TTR: 

 

 
 
Registracijski komisiji ZHNTS dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja 

komisije, pri čemer je dolžna ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

 

Datum:                                                                               Podpis in pečat zastopnika društva: 

 

 

Priloge:  

- odločba Upravne enote o registraciji kluba, 

- obvestilo Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, 

- statut društva, 

- potrdilo o vpisu v davčni register, 

- potrdilo o vplačani taksi. 
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                                                                                         RP – priloga 2/prijava za prvo registracijo/ 

                                                           

 

 

DATUM PREJEMA (izpolni ZHNTS): ___________ 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Hokejski klub-vlagatelj zahtevka               davčna številka                    matična številka 

 

PRIJAVA ZA PRVO REGISTRACIJO 

 

 

Ime in priimek:  ____________________________________            spol: M / Ž 

 

Datum rojstva: __________________  in kraj rojstva: ________________________ 

 

Naslov: ________________  Naslov pošte:__________  Poštna številka: _________ 

 

Državljanstvo: ____________________      E-mail: __________________________ 

 

EMŠO: ___________________     Številka zdravstvene kartice: _________________ 

 

PRILOGE po določilih 14. člena RP ZHNTS (ustrezno obkroži): 

1. - izpis iz matične knjige, 

2. ali - fotokopija potnega lista, 

3. ali - fotokopija obeh strani osebne izkaznice, 

4. - fotografijo v elektronski obliki. 

/brez tega podatka ni možno opraviti prve registracije/ 

 

S podpisom te prijavnice potrjujem, da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika 

ter ostalimi akti ZHNTS, katere bom upošteval in spoštoval. 

 
Registracijski komisiji ZHNTS dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja 

komisije, pri čemer je dolžna ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

 

Podpis igralca:                                                                                Ime in priimek uradne osebe: 

 

                                                                                                   Podpis in pečat uradne osebe: 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

(za registracijo otroka mlajšega od 15 let) 

 

S podpisom te prijavnice dovoljujem, da se ………………………… registrira za HK 

……………………… in da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika ZHNTS, ter 

ostalimi akti ZHNTS, katere bom upošteval in jih spoštoval. 

 

Podpis zakonitega zastopnika: 

 

Kraj in datum: 
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RP – priloga 3/zahtevek za prestop/                                                           

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Hokejski klub-vlagatelj zahtevka                      davčna številka                         matična številka 

 

ZAHTEVEK ZA PRESTOP 

 

Naprošamo Registracijsko komisijo ZHNTS, da v prestopnem roku v letu _____________ 

 

odobri prestop igralca: 

 

Ime in priimek: _________________ Rojen: _________ Matična hokejska številka: _______ 

 

Iz hokejskega kluba __________________________  v naš klub. 

 

 

Priložena je naslednja dokumentacija: (ustrezno rubriko obkroži oziroma v njo pripiši) 

 

1. Igralec s prejšnjim klubom ni imel podpisane pisne pogodbe, 

2. Igralcu je potekla pogodba s prejšnjim klubom (priložena pogodba), 

3. Izpisnica prejšnjega kluba (HK_______________  ) je priložena, 

4. Pri prestopu NI odškodnine, 

5. Klubu pripada NADOMESTILO v skladu s 45., 46., 47. členom RP,  

6. Klubu pripada ODŠKODNINA v skladu s podpisano pogodbo. 

 

 

Podpis igralca:                                                                             Ime in priimek uradne osebe: 

 

                                                                                                       Podpis in pečat uradne osebe: 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

(za prestop otroka mlajšega od 15 let) 

 

S podpisom te prijavnice dovoljujem, da ………………………… prestopi v HK 

……………………… in da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika ZHNTS, ter 

ostalimi akti ZHNTS, katere bom upošteval in jih spoštoval. 

 

Podpis zakonitega zastopnika: 

 

Kraj in datum: 
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RP – priloga 4/izpisnica/ 

                                                              

 

___________________________________________________________________________ 

Hokejski klub-izdajatelj izpisnice                      davčna številka                        matična številka 

 

 

                                                                     

I Z P I S N I C A 

 

Izdajamo izpisnico igralcu-igralki: 

 

Ime in priimek igralca-ke: _________________________________   

 

Datum rojstva: __________________ Matična hokejska številka: ________________ 

 

Igralec(ka) je pridobil(a) pravico nastopa za naš klub leta: __________________ 

 

Ustrezno obkroži: 

 

- klubu pripada nadomestilo ali odškodnina:   DA   NE 

 

 

Izpisnico izdajamo v skladu z določilom 23. in 25. člena Registracijskega pravilnika Zveze za 

hokej na travi Slovenije. 

 

Ime in priimek uradne osebe: 

 

Podpis in pečat uradne osebe: 

 

Kraj in datum: ____________________ 
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RP – priloga 5/zahtevek za registracijo tujca-tujke/ 

                                                              

 

ZAHTEVEK ZA REGISTRACIJO TUJCA oz. TUJKE 

 

Ime in priimek:   ____________________________                        spol: M / Ž 

 

Naslov: ___________________________  Pošta in poštna št.: __________________ 

 

Datum rojstva: ______________________ 

 

Državljanstvo: _____________________    E-mail: ___________________________ 

 

EMŠO: ___________________      Številka zdravstvene kartice: _________________ 

 

 

Klub za katerega se prijavlja: ______________________________ 

 

 

PRILOGE po določilih 41. člena RP ZHNTS (ustrezno obkroži): 

 

- kopijo potnega lista, 

 

- potrdilo o prejemu vloge za izdajo delovnega dovoljenja Zavoda za zaposlovanje RS, 

 

- fotografijo v elektronski obliki. 

 

 

S podpisom te prijavnice izjavljam, da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika 

ZHNTS ter z ostalimi akti ZHNTS, katere bom upošteval in jih spoštoval. 

 
Registracijski komisiji ZHNTS dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja 

komisije, pri čemer je dolžna ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

 

Podpis igralca:                                                                               Ime in priimek uradne osebe: 

 

                                                                                                   Podpis in pečat uradne osebe: 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

(za registracijo otroka mlajšega od 15 let) 

 

S podpisom te prijavnice dovoljujem, da se ………………………… registrira za HK 

……………………… in da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika ZHNTS, ter 

ostalimi akti ZHNTS, katere bom upošteval in jih spoštoval. 

 

Podpis staršev, posvojitelja ali skrbnika: 

 

Kraj in datum: 
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RP – priloga 6/obrazec za posojo/ 

                                                              

 

OBRAZEC ZA POSOJO 

 

___________________________________________________________________________ 

Hokejski klub, ki posoja igralca                       davčna številka                          matična številka 

 

 

Ime in priimek: ______________________________                                 spol: M / Ž 

 

Datum rojstva: _____________________      Matična hok. številka: ___________________ 

 

Naslov: ___________________________   Pošta in poštna št.: ______________________ 

 

v hokejski klub/društvo: _______________________________ 

 

POSOJA za tekmovalno sezono: _____________ /_____________. 

 

Trajanje posoje (obkroži): 

 

- eno tekmovalno sezono, 

- do zaključka dvoranskega prvenstva. 

 

 

S podpisom te prijavnice soglašam, da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika 

ZHNTS, ter ostalimi akti ZHNTS, katere bom upošteval in spoštoval. 

 

Podpis igralca:                                                                               Ime in priimek uradne osebe: 

                                                                                          

                                                                                                       Podpis in pečat uradne osebe: 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

(za posojo otroka mlajšega od 15 let) 

 

S podpisom te prijavnice dovoljujem, da se ………………………… posodi HK 

……………………… in da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika ZHNTS, ter 

ostalimi akti ZHNTS, katere bom upošteval in jih spoštoval. 

 

Podpis zakonitega zastopnika: 

 

Kraj in datum: 
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RP – priloga 7/soglasje za odhod v tujino/                                                              

 

 

 

SOGLASJE ZA ODHOD V TUJINO 

 

___________________________________________________________________________ 

Hokejski klub-izdajatelj soglasja                     davčna številka                          matična številka 

 

 

daje soglasje Zvezi za hokej na travi Slovenije (ZHNTS), da izda soglasje za odhod v tujino 

za igralca 

 

Ime in priimek: _____________________________                      spol: M / Ž 

 

Datum rojstva: _____________________________ 

 

Matična hokejska številka: ____________________ 

 

Država v katero odhaja: ______________________ 

 

 

 

S podpisom tega soglasja izjavljamo, da mu ZHNTS lahko izda soglasje za odhod v tujino ter 

ga umakne s seznama igralcev našega kluba s podeljeno pravico nastopa. 

 

Podpis igralca:                                                                               Ime in priimek uradne osebe: 

 

                                                                                                       Podpis in pečat uradne osebe: 

 

 

Kraj in datum: ____________________ 
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RP – priloga 8/pravica nastopa/  

                                                              

 
HOKEJSKI KLUB: 
 

 
(PRIJAVLJA IGRALCE ZA POTRDITEV PRAVICE NASTOPA) 

Davčna. št.: Matična št.: 

Ime ekipe: Selekcija: 
 

Tekmovalna sezona     20...../..... 

Kontaktna oseba: Email: DRŽAVNO/POKALNO/DVORANSKO 

PRVENSTVO (obkroži) 

 
 PODATKI O IGRALCU STATUS IGRALCA 

Zap. št. Matična 

hokejska št. 

Priimek Ime Datum rojstva* Matični klub 

(DA/NE) 

Posoja iz 

(Ime kluba) 

Opomba 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.         

24.        

25.        

 

Ime in priimek uradne osebe : 

 

Podpis in pečat uradne osebe: 

 

Kraj in datum: ____________________ 

 

OPOMBA: 

*Pri igralcih, ki so mlajši od 15. let je potrebno predložiti kopijo zdravniškega potrdila. 


