Na osnovi 9. in 16. člena Zakona o društvih (Zdru-1: Ur.l. RS, št. 61/06) je ustanovna
skupščina, dne 19. aprila 2008, sprejela naslednji
STATUT
NAMIZNOHOKEJSKE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namiznohokejska zveza Slovenije (v nadaljevanju NHZS) je prostovoljna zveza društev
in organizacij, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo z namiznim hokejem.
NHZS deluje na območju Republike Slovenije. Pod pogoji, določenimi v zakonu in tem
statutu, lahko deluje tudi v tujini in sodeluje s sorodnimi mednarodnimi društvi in
zvezami mednarodnih društev.
2. člen
NHZS je pravna oseba zasebnega prava in deluje v skladu s predpisi o društvih. Sedež
NHZS je v Kranju, Begunjska ulica 1.
3. člen
Znak NHZS in ostali simboli, ki jih bo NHZS uporabljala, se določijo s splošnim aktom,
ki ga sprejme skupščina NHZS
4. člen
NHZS deluje v skladu s skupnimi cilji svojih članov.
NHZS predstavlja in zastopa predsednik.
II. NAMEN, CILJI, OSNOVNA DEJAVNOST IN NALOGE NHZS
5. člen
Namen NHZS je povezovanje in organiziranost namiznega hokeja v Sloveniji
Glavni cilj NHZS je množičen in kakovosten razvoj namiznega hokeja v Sloveniji.
6. člen
Temeljne naloge in dejavnosti NHZS so:
- skrb za razvoj in širjenje namiznega hokeja
- zagotavljanje pogojev za vrhunsko igranje namiznega hokeja
- predstavljanje slovenskega namiznega hokeja tako v Sloveniji kot tujini
- spodbujanje razvoja namiznega hokeja pri mladih in zagotavljanje njihove
uveljavitve doma in v svetu.
- vodenje državne reprezentance
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določanje sistema državnih tekmovanj, predpisovanje pogojev za nastopanje v
njih in vodenje ter organizacija vseh tekmovanj v R Sloveniji.
sodelovanje z namiznohokejskimi klubi in organizacijami v tujini
sodelovanje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju
namiznega hokeja

III. ČLANSTVO
7. člen
Člani NHZS so namiznohokejski klubi in društva, ki se ukvarjajo z namiznim hokejem in
so registrirani v skladu z Zakonom o društvih na področju Republike Slovenije.
8. člen
Članstvo klubov v NHZS in registracijo tekmovalcev ureja poseben pravilnik.
O sprejemu v članstvo odloča Skupščina NHZS na podlagi pisne pristopne izjave
kandidata.
9. člen
Vsak član NHZS mora plačati letno članarino, ki jo določi skupščina NHZS.
Član NHZS lahko izstopi iz članstva v vsakem času brez obrazložitve, ko poravna vse
svoje finančne obveznosti do NHZS.
Član je lahko izključen iz NHZS, če grobo krši ta statut oz. druge njegove akte ali če dve
leti zapored ne plača članarine.
O izključitvi dokončno odloča skupščina NHZS, potem ko ima član prej možnost, da
poda svoj zagovor. Učinki izključitve nastopijo z dnem sklepa.
10. člen
NZHS lahko postane član mednarodne namiznohokejske zveze (ITHF). NHZS spoštuje
vse akte in odločitve ITHF.
11. člen
Pravice članov NHZS so:
- da volijo in so voljeni v organe NHZS
- da sodelujejo in odločajo o organizaciji in razvoju NHZS
- da kot voljeni ali imenovani predstavniki delujejo v organih ITHF
- da so obveščeni o delu in dejavnosti NHZS
- da seznanjajo NHZS o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno
in organizacijsko pomoč
- da predlagajo NHZS obravnavanje pomembnih vprašanj
12. člen
Dolžnosti članov NHZS so:
- da se ravnajo po statutu in drugih aktih NHZS
- da prispevajo k uresničevanju ciljev NHZS
- da sodelujejo v skupnih akcijah NHZS
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13. člen
Člani NHZS so dolžni vse spore iz razmerij, ki jih ureja NHZS, reševati v okviru NHZS
in spoštovati odločitve organov NHZS
IV. ORGANI NHZS IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
14. člen
Organi NHZS so:
- skupščina
- izvršni odbor
- predsednik
- podpredsednik
- generalni sekretar
- nadzorni odbor
- disciplinska komisija
Člani organov zveze imajo 4 letni mandat in so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani.
Mandat lahko preneha kadarkoli z enostransko izjavo člana.
A. SKUPŠČINA
15. člen
Skupščina NHZS je najvišji organ NHZS. Sestavljajo jo pooblaščeni delegati članov in
sicer ima posamezni član NHZS:
- 1 delegata (1 glas), če ima vsaj 4 aktivne igralce na ITHF svetovni lestvici , ki so
registrirani pri NHZS;
- 2 delegata (2 glasova), če ima vsaj 4 aktivne igralce na ITHF svetovni lestvici , ki so
registrirani pri NHZS in če ima kot klub vsaj 1000 točk na ITHF svetovni lestvici;
- 3 delegate (3 glasove), če ima vsaj 4 aktivne igralce na ITHF svetovni lestvici , ki so
registrirani pri NHZS in če ima kot klub vsaj 6000 točk na ITHF svetovni lestvici;
Če član NHZS ne izpolnjuje nobenega od zgornjih kriterijev, dobi status opazovalca in
nima glasovalne pravice..
Na skupščini lahko sodelujejo tudi člani organov NHZS in drugi zainteresirani, vendar
nimajo glasovalne pravice.
16. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna. Skliče jo izvršni odbor NHZS.
Vabilo z dnevnim redom mora biti mora biti poslano najmanj 14 dni pred zasedanjem,
gradivo za skupščino pa najkasneje 7 dni prej.
Redno zasedanje skupščine se skliče vsako leto.
17. člen
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Izvršni odbor NHZS je dolžan sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj 2/3 članov
izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali 2/3 vseh članov NHZS in sicer v
roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic.
Izredna skupščina odloča samo o stvareh zaradi katerih je bila sklicana.
18. člen
Sejo skupščino odpre predsednik NHZS in vodi delo skupščine v skladu s Poslovnikom
do izvolitve delovnega predsedstva, ki se izvoli na začetku seje.
Delovno predsedstvo je sestavljeno iz predsednika, zapisnikarja in dveh overovateljev
zapisnika. Po potrebi se izvolijo tudi drugi organi, npr. volilna komisija.
O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani delovnega predsedstva.
19. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem času navzoča več kot polovica delegatov, ki
imajo glasovalno pravico.
Sklepi se sprejmejo z večino glasov navzočih predstavnikov.
V primeru, da skupščina odloča o spremembi statuta ali o prenehanju zveze, mora biti
sklep sprejet z dvotretjinsko večino.
20. člen
Pristojnosti skupščine so naslednje:
a) skupščina sprejema, odloča ali potrjuje:
- statut NHZS , njegove spremembe in dopolnitve
- finančni načrt, program dela in zaključni račun
- poročila o delovanju organov NHZS med dvema skupščinama
- dnevni red skupščine
- poslovnik skupščine
- višino članarine
- oblike povezovanja doma in v tujini
- o priznanjih, nagradah, darilih in pohvalah
- o prenehanju zveze in njenem premoženju
- obliko znakov in simbolov NHZS
b) skupščina voli in razrešuje člane organov NHZS za dobo 4 let, po kateri so lahko
ponovno izvoljeni:
- predsednika NHZS
- podpredsednika NHZS
- generalnega sekretarja NHZS
- člane izvršnega odbora
- člane nadzornega odbora
- člane disciplinske komisije
B. PREDSEDNIK NHZS
21. člen
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Predsednik NHZS vodi in predstavlja NHZS.
Predsednik zastopa in predstavlja NHZS pred državnimi in drugimi organi in
organizacijami doma in v tujini.
Hkrati je predsednik izvršnega odbora. Sklicuje in vodi seje izvršnega odbora, podpisuje
listine in dokumente NHZS ter opravlja druge naloge, ki so predpisane s statutom ali mu
jih naložijo organi NHZS.
Predsednik NHZS zagotavlja finančne pogoje in druge pogoje za delovanje NHZS.
Kandidate za predsednika NHZS lahko predlaga vsak član NHZS. Kandidati za
predsednika NHZS so dolžni skupščini predložiti svoj pisni program.
Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik.
Predsednik in podpredsednik sta za svoje delo odgovorna skupščini.
C. IZVRŠNI ODBOR
22. člen
Izvršni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, generalni sekretar in dva izvoljena
člana. Člane izvoli skupščina na predlog predsednika NHZS izmed kandidatov, ki so jih
predlagali člani NHZS v kandidacijskem postopku.
Predsednik in podpredsednik NHZS sta člana po položaju in hkrati predsednik in
podpredsednik izvršnega odbora
23. člen
Izvršni odbor vodi delo NHZS med dvema zasedanjema skupščine.
Izvršni odbor odloča na sejah. Seje sklicuje predsednik NHZS, med njegovo odsotnostjo
pa podpredsednik. Sklep izvršnega odbora je sprejet, če zanj glasuje večina vseh članov
izvršnega odbora. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
24. člen
Pristojnosti in naloge izvršnega odbora so naslednje:
- organizira zasedanja skupščine
- izvaja in izvršuje sklepe skupščine
- vodi delo NHZS med dvema skupščinama
- poroča skupščini o svojem delu
- vodi kandidacijske postopke za volitve organov NHZS
- predlaga predstavnike NHZS v ITHF in druge organe in organizacije
- obravnava in sprejema načrte in poročila stalnih in občasnih komisij IO
- sprejema sistem, koledar in propozicije tekmovanj, ki jih vodi NHZS ter jih
usklajuje s koledarjem ITHF in drugih mednarodnih organizacij, ki so povezane z
namiznim hokejem.
- predlaga skupščini finančni načrt in program dela ter poročilo o njunem izvajanju
- sprejema pravilnike
- odloča o vseh drugih zadevah, ki niso v pristojnosti skupščine
25. člen
Izvršni odbor lahko ustanovi stalne in občasne komisije (npr. tekmovalna, strokovna ...),
določi njihove naloge in imenuje njihove člane. Komisije so za svoje delo odgovorne
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izvršnemu odboru. Komisije lahko za svoje delo sprejemajo poslovnike, ki jih potrjuje
izvršni odbor. Sestava in pristojnosti komisij se določijo s pravilnikom ali sklepom IO.
D. GENERALNI SEKRETAR
26. člen
Generalni sekretar NHZS ima naslednje naloge:
- vodi strokovno in administrativno delo zveze v skladu s pooblastilom predsednika
zveze;
- skrbi za pripravo gradiv za organe zveze;
- skrbi za uresničevanje sklepov skupščine in drugih organov;
- odgovora za izvrševanje nalog organov;
- odgovarja za zakonito poslovanje NHZS
- zastopa interese NHZS tako doma kot v tujini
- skrbi za javnost dela.
- opravlja druge naloge, ki mu jih določijo skupščina oz. organi NHZS
E. NADZORNI ODBOR
27. člen
Nadzorni odbor je organ skupščine, sestavljen iz treh članov, ki jih za dobo 4 let voli
skupščina. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Članstvo v
nadzornem odboru je nezdružljivo s funkcijo v drugih organih NHZS.
V primeru odstopa skupščina izvoli novega člana.
28. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na seji prisotni vsi člani in če zanje
glasujeta vsaj dva člana.
29. člen
Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
- nadzoruje in pregleduje poslovanje organov NHZS
- nadzoruje zakonitost dela NHZS
- nadzoruje finančno poslovanje NHZS
- spremlja delo izvršnega odbora
- o svojem delu poroča skupščini, ki ji poda pisno sporočilo
F. DISCIPLINSKA KOMISIJA
30. člen
Disciplinska komisija ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina. Člani disciplinske komisije
med seboj izvolijo predsednika.
Disciplinske prekrške in postopke opisuje Disciplinski pravilnik NHZS.
31. člen

6

Disciplinska komisija odloča na 1. stopnji v disciplinskih postopkih zoper kršitelje pravil
NHZS. Za svoje delo je odgovorna skupščini.
Pritožba zoper odločitve disciplinske komisije se lahko vloži na skupščino, odločitev
katere je dokončna in izvršljiva.
V. FINANČNO POSLOVANJE IN PREMOŽENJE DRUŠTVA
32. člen
NHZS se financira iz:
- članarine
- proračuna
- donatorskih in sponzorskih prispevkov fizičnih in pravnih oseb
- drugih virov
NHZS ne sme deliti svojega premoženja članom.
Če NHZS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga
mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
33. člen
NHZS mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju na način in
v obliki, ki ju določi statutom ali posebnim aktom. Podatki se izkazujejo v skladu z
računovodskim standardom za društva in predpisi o računovodstvu.
Člani NHZS imajo v vsakem trenutku pravico do vpogleda v poslovne knjige NHZS in
do podatkov o finančnem in materialnem poslovanju društva.
34. člen
NHZS vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva oz. vodi knjigo
prejemkov in izdatkov, dokler so za to izpolnjeni zakonski pogoji.
Nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem in premoženjem NHZS opravljata
nadzorni odbor in skupščina NHZS.
35. člen
Finančno poslovanje in poslovne knjige vodi predsednik NHZS. Hkrati skrbi za pripravo
in izdelavo letnih in drugih poročil o finančnem poslovanju in stanju NHZS.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik oz. generalni sekretar.
VI. JAVNOST DELA
36. člen
Delo NHZS in njenih organov je javno, o svojem delovanju obvešča ožjo in širšo javnost.
Ožjo javnost obvešča z objavljanjem vseh aktov, pravilnikov in zapisnikov na uradni
spletni strani NHZS
Širšo javnost obvešča preko spletne strani in sredstev javnega obveščanja ter z
organiziranjem tiskovnih konferenc in okroglih miz.
Za javnost dela sta odgovorna predsednik in generalni sekretar NHZS.
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VII. TEKMOVANJA
37. člen
Tekmovanja pod okriljem NHZS se igrajo po mednarodnih pravilih, ki jih sprejema
ITHF.
38. člen
Potek in izvedbo tekmovanj sprejema izvršni odbor. Tekmovanja lahko vodi tekmovalna
komisija, ki jo imenuje izvršni odbor.
VIII. REPREZENTANCE
39. člen
Namiznohokejske reprezentance predstavljajo slovenski namizni hokej doma in v tujini.
NHZS skrbi za njihovo oblikovanje in vodenje.
Nastopanje za državno reprezentanco je dolžnost in čast vsakega poklicanega.
IX. PRENEHANJE NHZS
40. člen
NHZS preneha obstajati po volji vseh članov s sklepom, po samem zakonu ali če število
članov pade pod 2.
V primeru prenehanja NHZS preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje NHZS
pravnemu nasledniku ali drugi sorodni organizaciji, ki se navede v sklepu, v katerem se
ugotavlja, da je NHZS prenehala obstajati.
Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
41. člen
Spremembo ali dopolnitev statuta NHZS lahko predlaga izvršni odbor ali najmanj 1/5
(ena petina) delegatov NHZS.
Da je sprememba ali dopolnitev statuta sprejeta, morata zanjo glasovati dve tretjini vseh
delegatov na seji skupščine NHZS.
Sprememba statuta začne veljati s sprejemom na skupščini NHZS.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Statut je bil sprejet na ustanovni skupščini NHZS v Kranju, dne 19. 4. 2008, in velja
takoj.
Predsednik NHZS:
Bernard Rjavec

Generalni sekretar NHZS:
Bernard Škrlep
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