STATUT
DRUŠTVA SLOVENSKIH SODNIKOV HOKEJA NA LEDU

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS 60/95 in 89/99) so ustanovitelji
društva dne 13.10.2004 sprejeli in dne 30.08.2008 člani spremenili naslednji

STATUT
DRUŠTVA
SLOVENSKIH SODNIKOV HOKEJA NA LEDU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Društvo z imenom Društvo slovenskih sodnikov hokeja na ledu (v nadaljevanju
društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb - sodnikov,
kontrolorjev in inštruktorjev sojenja hokeja na ledu s stalnim ali začasnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki se združujejo in delujejo zaradi uresničevanja skupnih interesov na
področju hokeja na ledu, in se ukvarjajo predvsem s sojenjem tekem hokeja na ledu,
kontrolo sojenja tekem hokeja na ledu ter inštruiranjem v zvezi s sojenjem tekem hokeja
na ledu.
Poleg imena iz prvega odstavka društvo v pravnem prometu uporablja tudi kratico:
DSSHL.
Mednarodni naziv društva, ki se v Republiki Sloveniji uporablja skupaj s slovenskim
nazivom, je: Association of Slovenian Ice Hockey Referees, mednarodna kratica pa
ASIHR. Tudi ta se v Republiki Sloveniji lahko uporablja samo s slovenskim imenom oz.
kratico.
2. člen
Sedež društva je v Ljubljani, Celovška cesta 25.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Za svoje obveznosti društvo odgovarja z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
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3. člen
Društvo ima svoj znak in svoj žig.
Znak društva določi izvršni odbor.
V žigu društva je izpisano registrirano ime društva.
4. člen
Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Društvo lahko sodeluje in se skladno z
zakonom in tem statutom povezuje z drugimi organizacijami in društvi, doma in v tujini.
5. člen
Delovanje društva je javno.
Društvo o svojem delu preko lokalnih in nacionalne TV ter radijskih postaj, dnevnega
časopisja, interneta, objav na oglasni deski in z dopisi obvešča svoje člane in širšo javnost.
Vsak član društva ima pravico do vpogleda v zapisnike vseh organov društva ter pravico
do vpogleda v vse dokumente društva.
II. CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA
6. člen
Osnovni namen društva je izvajanje servisa hokejski igri v Sloveniji, kar predstavlja vse
dejavnosti v zvezi s sojenjem, ter vsa druga strokovna opravila, ki so pomembmna za
pravilno izvedbo hokejske igre in z njo povezanimi tekmovanji v Sloveniji.
Cilj društva je tako kakovostno sojenje ter kontrola sojenja tekem hokeja na ledu na
državni in mednarodni ravni s strani njegovih članov, organiziranost in strokovnost
članstva ter zaščita stanovskih interesov članstva in uveljavljanje sodniške funkcije kot
stroke.

7. člen
3
DRUŠTVO SLOVENSKIH SODNIKOV HOKEJA NA LEDU - Statut

Nepridobitne dejavnosti društva so:
- strokovno vzgajanje, izobraževanje, redno izpopolnjevanje in širitev članstva,
- delegiranje sodnikov, kontrolorjev, delegatov in inštruktorjev sojenja na tekme in
izobraževanja,
- rangiranje sodnikov, kontrolorjev ter njihovo uvrščanje na posamezne liste,
- sodelovanje s Hokejsko zvezo Slovenije ( HZS ) in slovenskimi hokejskim klubi oz.
društvi ter njihovimi združenji,
- sodelovanje z Mednarodno hokejsko federacijo ( IIHF ) in drugimi sorodnimi društvi,
združenji in organizacijami v tujini,
- sodelovanje z drugimi organizacijami pri izvedbi različnih akcij v zvezi s hokejem na
ledu in in-line hokejem,
- v okviru danih možnosti skrbeti za zadostno opremljenost aktivnega članstva s športno
opremo in rekviziti,
- izposojanje športne opreme članom društva,
- gospodarjenje z društvenimi denarnimi sredstvi,
- sklepanje donatorskih pogodb.
Pridobitne dejavnosti društva so:
- sojenje tekem v hokeju na ledu na državni in mednarodni ravni,
- redna strokovna kontrola sojenja tekem na državni in mednarodni ravni – ocenjevanje
sodnikov za potrebe rangiranja,
- sklepanje pogodb o sojenju, kontroliranju ter delegiranju sodnikov in kontrolorjev na
tekmah hokeja na ledu s klubi oz. društvi, ki se ukvarjajo s hokejem na ledu oz. s HZS oz.
drugo organizacijo,
- sklepanje avtorskih pogodb,
- brezplačno točenje pijače v društvenih prostorih,
8. člen
Za zagotavljanje materialnih sredstev za dosego namena, nalog in ciljev iz 6. in 7. člena
tega statuta lahko društvo neposredno opravlja dejavnost, ki je povezana z nameni in
nalogami društva. Ta dejavnost se opravlja v obsegu, potrebnem za doseganje namena in
nalog društva:
- organiziranje strokovnih izobraževanj, seminarjev, tečajev, testiranj, predavanj in
preverjanj znanja iz pravil sojenja, v zvezi s sojenjem in telesno in psihološko pripravo za
sojenje
- izdajanje publikacij in avdiovizualnih del v zvezi s sojenjem tekem hokeja na ledu,
- izvedba srečolova, nagradnih iger in drugih akcij skladno s predpisi.
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III. ČLANI DRUŠTVA, NJIHOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI, NAČIN
VČLANJEVANJA IN PRENEHANJE ČLANSTVA
9. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno.
Število članov v društvu ni omejeno, članstvo v njem pa ni profesionalizirano.
10. člen
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji vsaka fizična oseba, ki sprejme temeljni
akt društva in je pripravljena prispevati k uresničevanju ciljev društva, ne glede na njeno
državljanstvo. O prošnji odloča izvršni odbor. Pogoji za članstvo v društvu so, da:
- ima opravljen izpit za sodnika hokeja na ledu, ki ga organizira to društvo ali drugo tuje
društvo po merilih IIHF,
- podpiše pristopno izjavo in se zaveže, da bo deloval v skladu s tem statutom,
- plača članarino,
- ima pozitivno mnenje strokovnega sveta društva,
- v primeru, da se v društvo včlani tujec, mora predložiti potrdilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika, razen če v Republiki Sloveniji biva v študijske namene. V tem
primeru mora predložiti potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika.
Člani društva se rangirajo glede na določbe Pravilnika o pogojih za pridobitev licence
sodnik hokeja na ledu in pogojih za kategorizacijo sodnikov hokeja na ledu.
Če se v društvo včlanjuje tujec, mora predložiti overjen prevod potrdila o opravljenem
izpitu za sodnika hokeja na ledu, ki mu ga izda matično društvo oz. organizacija.
Strokovni svet presodi, ali je postopek opravljanja izpita kompatibilen postopku ( ki je
določen v Pravilniku o pogojih za pridobitev licence sodnik hokeja na ledu in pogojih za
kategorizacijo sodnikov hokeja na ledu ) ter ga rangira ustrezno citiranemu pravilniku. V
nasprotnem primeru mu mora v roku 30 dni omogočiti pristop k preverjanju znanja oz.
usposobljenosti, samo če strokovni svet oceni, da je to v korist društva.
Članarina se plača ob včlanitvi v društvo oz. vsako leto, najkasneje ob potrjevanju licence.
Višino članarine določa izvršni odbor za vsako leto posebej.

11. člen
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Vsak član prejme ob vstopu v društvo člansko izkaznico z osebnimi podatki. Zasnovo in
izgled članske izkaznice določi izvršni odbor. Član mora skrbeti, da so podatki na kartici
ažurirani ter da je ta opremljena s potrdilom društva o potrjeni licenci za tekočo sezono.
Ob izpolnjevanju nalog in ciljev društva oz. ob izvajanju dejavnosti društva mora imeti
član člansko izkaznico pri sebi.
12. člen
Članstvo v društvu je redno ali častno.
Društvo ima tudi kolektivne člane, podporne člane in simpatizerje.
13. člen
Odločitev o častnem članstvu sprejme skupščina. Častni član društva postane na pobudo
strokovnega sveta in na predlog izvršnega odbora član društva ali druga oseba, ki je
starejša od 65 let in je prenehala z aktivnim delom v društvu. Častni član je oproščen
plačevanja članarine in nima glasovalnih pravic. Častno članstvo se svečano razglasi na
skupščini.
Častni član lahko postane tudi, kdor je zaslužen za razvoj in znaten dvig kvalitete sojenja
hokeja na ledu.
14. člen
Redno članstvo preneha:
-

z izstopom,
z izključitvijo,
z izbrisom,
s smrtjo člana društva,
s prenehanjem društva.

Član izstopi iz društva prostovoljno, če podpiše izjavo o izstopu in jo naslovi na društvo.
Članstvo preneha z dnem, ko je izjava prispela na sedež društva. Član pa je dolžan
poravnati vse obveznosti do društva, ki so nastale do dneva izstopa iz društva.
Člana se izbriše iz društva, če mu je zaradi disciplinske kršitve z dokončnim sklepom
izrečen disciplinski ukrep izključitve iz društva. Članstvo v tem primeru preneha z dnem
dokončnosti sklepa, s katerim je izrečen tak ukrep. Disciplinske kršitve in postopek ureja
disciplinski pravilnik.
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Člana se izbriše iz društva tudi, če kljub pozivu več kot dve leti ni poravnal obveznosti iz
naslova članarine, določene v 12. členu tega statuta. V tem primeru o neplačilu članarine
obvesti predsednik društva izvršni odbor, ki opravi izbris članstva in o tem brez pravice
do pritožbe obvesti prizadetega. Izvršni odbor iz evidence članov društva na predlog
strokovnega sveta izbriše tudi člana, ki v zadnjih dveh zaporednih sezonah ni potrdil
ustrezne licence ter za to v roku 8 dni od poziva s strani izvršnega odbora ne navede
opravičljivih razlogov in ne predloži dokazov, ki bi potrjevali resničnost njegovih navedb.
Častno članstvo preneha na načine, določene v prvi, drugi, četrti in peti alineji prvega
odstavka tega člena.
15. člen
Redni člani društva imajo zlasti pravice da:
- volijo organe društva in da so voljeni v te organe,
- sodelujejo pri delu organov društva in so o njem informirani,
- uresničujejo svoje skupne interese, zaradi katerih so včlanjeni v društvo,
- prispevajo k uresničevanju temeljnih ciljev in dejavnosti društva v skladu s tem
statutom,
- izvajajo naloge društva,
- so informirani o delu in aktivnostih društva,
- dajejo predloge in iniciative organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
- prejmejo povračilo potnih in drugih razumnih stroškov v zvezi s potovanji ali
odsotnostjo pri opravljanju društvenih nalog, največ v višini, določeni z vsakokratnimi
veljavnimi predpisi.
16. člen
Dolžnosti rednih članov društva so predvsem:
- poznavanje veljavnih pravil hokejske igre,
- redno potrjevanje članstva,
- redno plačevanje članarine,
- spoštovanje statuta društva in drugih splošnih aktov društva ter odločb in sklepov
organov društva,
- udeležba in sodelovanje na skupščini društva,
- uresničevanje ciljev društva,
- aktivno sodelovanje pri delu društva in njegovih organov,
- prenašanje svojih izkušenj in znanja na mlajše člane društva,
- varovanje ugleda društva.
IV. ORGANI DRUŠTVA
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17. člen
Organi društva so:
-

skupščina,
izvršni odbor,
strokovni svet,
nadzorni organ,
disciplinska komisija.

Posamezen član društva lahko istočasno opravlja le eno voljeno funkcijo v enem od
organov društva.
Člane strokovnega sveta, razen predsednika, imenuje izvršni odbor. Funkcija člana
strokovnega sveta je združljiva s funckijo v kateremkoli drugem organu društva.
18. člen
Voljenim in imenovanim članom organov društva po tem statutu preneha mandat:
-

s potekom časa, za katerega so izvoljeni oz. imenovani,
s prenehanjem članstva v društvu,
če član pismeno izjavi, da naj mu mandat preneha,
s prenehanjem društva.

Skupščina društva lahko razreši voljenega člana zaradi neaktivnosti, če se neupravičeno
ne udeležuje sej.
19. člen
Izvršni odbor lahko imenuje delovna telesa. Za mandat članov delovnih teles se smiselno
uporabljajo določbe, ki v tem delu veljajo za voljene organe, s tem, da članom mandat
preneha tudi, ko delovno telo zaključi z opravilom, zaradi katerega je bilo imenovano.
Člane imenovanih organov razrešuje izvršni odbor.

20. člen
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Delo članov v organih društva je častno. Za svoje delo v organih društva člani praviloma
ne prejemajo plačila. V posebnih primerih izvršni odbor lahko prizna članu ustrezno in
razumno nagrado.
Člani organov društva imajo pravico do povračila potnih in drugih razumnih stroškov v
zvezi s potovanji ali odsotnostjo pri opravljanju dolžnosti člana organa društva. Stroški iz
tega odstavka se povrnejo največ v višini, določeni z vsakokratnimi veljavnimi predpisi.
V. SKUPŠČINA
21. člen
Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.
Sklepi skupščine obvezujejo vse člane in organe društva.
22. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna.
Redna skupščina se skliče najmanj enkrat v tekočem letu. Redno skupščino sklicuje
predsednik društva na lastno iniciativo ali po sklepu izvršnega odbora društva.
23. člen
Izredna skupščina se skliče, če je to potrebno. Izredno skupščino skliče predsednik društva
na lastno pobudo ali če to zahteva:
- najmanj ena polovica članov društva s pisno zahtevo in potrebnim številom podpisov,
- nadzorni odbor, če pri izvrševanju svojih pristojnosti ugotovi nepravilnosti pri
delovanju društva,
- izvršni odbor.
V zadnjih treh primerih je predsednik vezan na zahtevo predlagateljev sklica in je dolžan
sklicati izredno skupščino, ne da bi pri tem sam presojal potrebo po sklicu.

24. člen
Predlagatelj sklica izredne skupščine je dolžan pripraviti ustrezna gradiva za izredno
skupščino in obrazložiti razlog sklica. Za potek sklica in vabljenje veljajo smiselno enake
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določbe kot za sklic redne skupščine. V izrednih primerih se lahko rok pošiljanja oz.
objavljanja vabil skrajša, vendar ne pod 8 dni.
Izredna skupščina razpravlja in sklepa le o vprašanjih, zaradi katerih je bil zahtevan njen
sklic.
25. člen
Za sklic redne skupščine določi predlog dnevnega reda izvršni odbor na predlog
predsednika društva in o njem obvesti vse organe društva.
Člani društva se na skupščino vabijo osebno s pisnimi vabili. Vabilo mora biti poslano
najmanj 8 dni pred zasedanjem.
V vabilu mora biti napisan predlog dnevnega reda in poziv članom, da lahko na sedežu
društva pregledajo pisno gradivo.
26. člen
Delo skupščine vodi tričlansko delovno predsedstvo, sestavljeno iz predsednika in dveh
članov, ki ga skupščina izvoli izmed navzočih članov.
Volitve delovnega predsedstva vodi predsednik društva.
Skupščina izvoli tudi zapisnikarja, dva overovitelja zapisnika ter verifikacijsko komisijo.
Slednjo sestavljajo predsednik ter dva člana.
27. člen
Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica vseh članov društva. Če ob pričetku
zasedanja skupščine ta ni sklepčna, prične skupščina z delom pol ure kasneje na istem
kraju in veljavno odloča, ne glede na prisotnost, če je navzočih vsaj 10 članov društva.
Skupščina odloča z večino glasov navzočih članov.
Za odločanje o pomembnih vprašanjih kot so: prenos premoženja društva, povezovanje z
drugimi društvi, včlanitev v zvezo društev ali združenje, sprememba statuta, sprememba
disciplinskega pravilnika ter sprememba Pravilnika o pogojih za pridobitev licence
sodnik hokeja na ledu in pogojih za kategorizacijo sodnikov hokeja na ledu odloča
skupščina z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.
28. člen
10
DRUŠTVO SLOVENSKIH SODNIKOV HOKEJA NA LEDU - Statut

Skupščina društva:
-

voli in razrešuje voljene člane organov društva,
razpravlja o delovnih področjih organov društva,
sprejema izhodišča za delo društva,
sprejema, spreminja in dopolnjuje akte društva,
sklepa o poročilih organov društva,
odloča o izrednih omilitvah kazni,
odloča o povezovanju z drugimi društvi in združenji,
na predlog izvršnega odbora podeljuje priznanja,
na predlog izvršnega odbora odloča o častnih članih društva,
odloča o prenehanju društva.
29. člen

Skupščina lahko za dolgoletno delovanje ali za posebne organizacijske, strokovne, športne
ali delovne uspehe svojim članom podeljuje priznanja. Priznanja se podeljujejo na predlog
izvršnega odbora ali strokovnega sveta.
Priznanja društva so:
- pohvala,
- diploma,
- bronasta piščalka, srebrna piščalka, zlata piščalka, platinasta piščalka
Društvo lahko predlaga člane tudi za športna in druga družbena priznanja.

VI. PREDSEDNIK, GENERALNI SEKRETAR, ČASTNI PREDSEDNIK
30. člen
Za svoje delo so predsednik, člani organov društva, generalni sekretar in častni predsednik
odgovorni skupščini.

VII. PREDSEDNIK
31. člen
Društvo predstavlja in zastopa predsednik.
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Predsednik društva je hkrati tudi predsednik in član izvršnega odbora ter član strokovnega
sveta.
Mandat predsednika je štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve.
32. člen
Predsednik zlasti:
- odgovarja za pravilno in zakonito delovanje društva,
- sklicuje in vodi seje izvršnega odbora ter določa predlog njihovega dnevnega reda,
- skrbi za izvajanje sklepov izvršnega odbora in skupščine,
- podpisuje akte in sklepe društva,
- skrbi za javnost dela društva,
- v imenu in za račun društva sklepa vse pravne posle, pri katerih skupna vrednost
predmeta ne presega 2.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve posla. Pravne posle, katerih vrednost presega navedeno
vrednost, sklepa predsednik na podlagi vnaprejšnjega soglasja izvršnega odbora,
- o sklenjenih poslih, ne glede na vrednost, je dolžan sprotno obveščati izvršni odbor in
skupščino,
- opravlja druge naloge, skladno s tem statutom in drugimi splošnimi akti društva.
33. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča predsednika član izvršnega odbora, ki ga predsednik
za to pooblasti s posebnim pisnim sklepom.
Član izvršnega odbora, ki nadomešča začasno odsotnega predsednika, ima v času
nadomeščanja enaka pooblastila kot predsednik, razen če jih predsednik v pooblastilu
omeji.

VIII. GENERALNI SEKRETAR
34. člen
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Generalni sekretar je voljena funkcija z mandatom štirih let in z možnostjo ponovne
izvolitve.
Po funkciji je generalni sekretar član izvršnega odbora.
35. člen
Generalni sekretar zlasti:
- skrbi za obveščenost članov društva o aktivnostih društva, o sprejetih sklepih organov
društva ipd.,
- zbira dokumentacijo s strani članov društva ter jo predaja zunanjemu računovodji,
- o aktivnostih društva obvešča medije,
- izvaja naloge, za katere ga pooblasti predsednik društva oz. izvršni odbor,
- opravlja druge zadeve, določene s tem statutom, drugimi akti društva ter sklepi izvršnega
odbora.
36. člen
Društvo na podlagi sklepa izvršnega odbora za opravljanje finančnih storitev najame
računovodjo.
Računovodja ne postane član izvršnega odbora, na podlagi sklepa izvršnega odbora pa se
lahko udeležuje sej izvršnega odbora.
Dokler društvo ne najame računovodje, skrbi za vodenje financ v okviru svojih zmožnosti
generalni sekretar društva.

IX. ČASTNI PREDSEDNIK
37. člen
Predsednik društva lahko skupščini v izvolitev predlaga častnega predsednika društva. Za
častnega predsednika društva je lahko izvoljen samo bivši predsednik društva, ki je svojo
funkcijo praviloma opravljal najmanj en mandat.
Funkcija častnega predsednika je doživljenjska.
Položaj in pristojnosti častnega predsednika ureja poseben pravilnik.
X. IZVRŠNI ODBOR
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38. člen
Izvršni dobor šteje pet članov, ki jih izvoli skupščina.
Člani izvršnega odbora so:
-

predsednik društva,
predsednik strokovnega sveta,
predstavnik aktivnih sodnikov,
generalni sekretar,
član izvršnega odbora.

Mandatna doba članov izvršnega odbora je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini, ki ji enkrat letno tudi pisno poroča.
39. člen
Izvršni odbor je upravni organ društva. Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne,
administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Kot izvršilni organ skupščine opravlja
zadeve, ki mu jih naloži skupščina ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo
delovno področje, predvsem pa so njegove naloge:
- sklicevanje skupščine društva,
- izvajanje in uresničevanje sklepov skupščine društva,
- skrb za dosego ciljev in namena društva,
- priprava predlogov aktov društva,
- priprava predlogov finančnega načrta društva,
- vodenje poslov, ki zadevajo evidenco članov društva,
- skrb za materialno in finančno poslovanje društva,
- skrb za izobraževanje članov društva,
- sodelovanje z domačimi in tujimi hokejskimi klubi, društvi, združenji in organizacijami,
- skrb za opremljanje članov društva s sodniško in drugo opremo,
- ustanavljanje komisij društva,
- imenovanje in razreševanje predsednikov in članov stalnih in začasnih komisij društva,
- predlaganje častnih članov in priznanj,
- odločanje o vseh drugih zadevah, ki niso v pristojnosti skupščine društva.
40. člen
Izvršni odbor se sestaja po potrebi.
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Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik društva, v primeru njegove zadržanosti pa tisti,
ki ga določi predsednik.
Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je na seji navzoča več kot polovica njegovih članov.
Izvršni odbor lahko na predlog predsednika društva odloča tudi korespondenčno, z
uporabo telefona, elektronske pošte,
telefaksa in podobnih tehničnih sredstev.
Korespondenčna seja je veljavna, če na njej sodelujejo najmanj trije člani izvršnega
odbora.
41. člen
Izvršni odbor odloča z večino glasov navzočih članov, v primeru korespondenčnega
odločanja pa z večino glasov članov, ki sodelujejo na seji.
V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika društva.
O sejah izvršnega odbora se vodi zapisnik. Iz vsebine zapisnika o korespondenčni seji
mora biti razvidno, da je šlo za korespondenčno sejo. Tak zapisnik morajo podpisati vsi
člani izvršnega odbora, ki so na korespondenčni seji sodelovali.
42. člen
Če posamezen član izvršnega odbora med mandatom preneha z opravljanjem svoje
funkcije, kooptiranje nadomestnega člana ni mogoče, pač pa izvršni odbor nadaljuje s
svojim delom s preostalimi člani, dokler so podani pogoji, ki jih ta statut določa za
sklepčnost in veljavno odločanje. Manjkajočega nadomestnega člana izvoli prva naslednja
skupščina.
Če se število članov izvršnega odbora v obdobju med dvema skupščinama zmanjša pod
minimum, ki še zagotavlja sklepčnost, in je s tem onemogočeno veljavno odločanje, je
podan razlog za sklic izredne skupščine, na kateri se izvedejo nadomestne volitve.
43. člen
Izvršni odbor lahko za podrobnejšo ureditev svojega delovanja sprejme poslovnik, ki
mora biti v skladu s temi pravili.

XI. STROKOVNI SVET
44. člen
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Strokovni svet je strokovni organ društva ter opravlja zadeve, ki mu jih naloži
odbor in zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo delovno področje.

izvršni

Predsednika strokovnega sveta voli skupščina. Predsednik strokovnega sveta je hkrati tudi
član izvršnega odbora.
Član strokovnega sveta je po funkciji tudi predsednik društva.
Preostale 3 člane strokovnega sveta imenuje izvršni odbor.
Strokovni svet je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru in mu tudi pisno poroča.
45. člen
Strokovni svet šteje pet članov z možnostjo ponovnega mandata.
Sestavljajo ga:
-

predsednik društva,
referent za delegiranje,
predstavnik kontolorjev sojenja,
predstavnik inštruktorjev sojenja,
predstavnik aktivnih sodnikov.

46. člen
Vsak član strokovnega sveta vodi eno izmed naslednjih komisij:
- komisijo za spremljanje razvoja pravil hokeja na ledu, tolmačenja pravil, pripravo
testov in izvedbo izpitov, in daje poročila,
- komisijo za delegiranje sodnikov za vse vrste tekmovanj v Republiki Sloveniji in
mednarodnih tekem, ki ne sodijo pod okrilje IIHF, in daje poročila,
- komisijo za delegiranje kontrolorjev oz. delegatov, spremljanje sojenja, rangiranje
sodnikov na posameznih listah in daje poročila,
- komisijo inštruktorjev sojenja, predlaga inštruktorje, organizira in vodi strokovne
seminarje teoretično in praktično.
47. člen
Strokovni svet opravlja strokovne naloge spremljanja sojenja ter strokovnega
izobraževanja sodnikov, kontrolorjev, inštruktorjev sojenja in pomožnih sodnikov.
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48. člen
Naloge strokovnega sveta so predvsem:
- spremljanje razvoja pravil igre,
- uradno tolmačenje pravil igre,
- priprava testov in izvedba izpitov,
- priprava in izvedba strokovnih seminarjev,
- strokovna obdelava kontrol sojenja in priprava poročil o sojenju,
- določitev sodnikov na posameznih listah pred vsako tekmovalno sezono,
- objava vrstnega reda sodnikov na posameznih listah,
- priprava predloga kontrolorjev sojenja in njihova razvrstitev na liste za posamezna
tekmovanja, oz. delegatov,
- določitev referenta za delegiranje,
- določitev kandidatov za mednarodne sodnike,
- predlog določitve sodnikov za tekmovanja pod okriljem IIHF,
- določitev inštruktorjev sojenja.

XII. NADZORNI ORGAN
49. člen
Nadzorni organ društva šteje tri člane, ki jih izvoli skupščina za mandatno dobo štirih
let, z možnostjo ponovne izvolitve. Eden izmed članov nadzornega organa se lahko
izvoli iz nečlanov društva, npr. iz sorodnega društva, zveze društev, ipd. preostala člana
pa se voli izmed članov društva.
Člani nadzornega organa izmed sebe določijo predsednika.
50. člen
Nadzorni organ zlasti:
-

spremlja in nadzoruje pravilnost in zakonitost delovanja organov društva,
vrši nadzor nad poslovanjem društva,
nadzira uresničevanje sklepov organov društva,
opravlja druge naloge v skladu s temi pravili in drugimi splošnimi akti društva.
51. člen

Nadzorni organ za svoje delo odgovarja skupščini in ji tudi pisno poroča.
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V ta namen mora nadzorni organ pregledati letno poročilo o poslovanju društva in o
svojih ugotovitvah poročati izvršnemu odboru ter skupščini društva.
52. člen
V primeru ugotovljenih nepravilnosti ima nadzorni organ pravico predlagati uvedbo
disciplinskega postopka zoper kršitelja, skladno z določbami disciplinskega pravilnika.

XIII. DISCIPLINSKA KOMISIJA
53. člen
Disciplinska komisija društva šteje tri člane, ki jih voli skupščina društva za mandatno
dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.
54. člen
Disciplinska komisija vodi disciplinske postopke proti članom društva in jim izreka
disciplinske ukrepe po disciplinskem pravilniku društva.
55. člen
Član društva, kateremu se izreče eden od disciplinskih ukrepov, ima zoper odločitev
disciplinske komisije pravico do pritožbe, v roku 8 dni od vročitve sklepa, na skupščino
društva. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
XIV. VOLITVE ORGANOV DRUŠTVA
56. člen
Predlog za predsednika društva lahko poda vsak član društva v pisni obliki. Predlogu
morajo biti predloženi:
- osebni podatki kandidata,
- opis dosedanje uspešnosti dela kandidata na področju sojenja ter dosedanjega dela v
društvu oz. njegovega sicerjšnjega dela,
- pisna izjava kandidata, da se s predlogom strinja.
Kandidat mora ob kandidaturi predložiti programsko zasnovo dela v
prihodnjem mandatu.
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društvu v

57. člen
Za volitve predsednika društva in predsednika strokovnega sveta se uporabi sistem odprte
liste kandidatov.
Če sta za funkcijo predsednika dva ali več kandidatov, se volitve v primeru tajnega
glasovanja opravijo z enotno glasovnico, na kateri so kandidati zapisani po abecednem
vrstnem redu.
Če je eden od kandidatov v prvem krogu prejel večino glasov prisotnih članov društva, je
izvoljen. Če nihče od kandidatov ne prejme potrebne večine glasov, se v drugem krogu
ponovi glasovanje o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov.
Izvoljen je kandidat, ki prejme večino glasov prisotnih članov društva.
58. člen
Predsednika strokovnega sveta, generalnega sekretarja in člana izvršnega odbora
društva voli skupščina na predlog predsednika društva kot mandatarja.
Mandatar mora za kandidata predložiti:

- osebne podatke,
- obrazložen predlog kandidature,
- pisno izjavo kandidata, da se s kandidaturo strinja.
Predstavnika aktivnih sodnikov kot člana izvršnega odbora društva voli skupščina
društva na predlog aktivnih sodnikov.
59. člen
Disciplinsko komisijo in nadzorni organ voli skupščina društva. Predlog lahko poda
vsak član v ustni ali pisni obliki. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov navzočih
članov društva. Smiselno se uporabljajo pravila iz prejšnjih dveh členov
60. člen
Preostale člane strokovnega sveta na predlog predsednika strokovnega sveta imenuje
izvršni odbor.
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61. člen
Volitve vseh voljenih članov so lahko tajne ali javne. O tem odločijo pred volitvami člani
društva na konkretni volilni skupščini. Če ne odločajo, so volitve javne.
Prisotni člani društva lahko glasujejo o celotni listi predlaganih kandidatov z možnostjo
negativne opredelitve do posameznega kandidata.
Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo več kot polovico glasov prisotnih članov društva.
Če posamezni kandidat ni prejel potrebne večine glasov, mandatar predlaga skupščini
nadomestnega kandidata. Člani skupščine ponovno glasujejo samo o tem kandidatu.
62. člen
Prisotni člani društva glasujejo o razrešitvi voljenih članov društva in njihovih
namestnikov v celoti, z možnostjo negativne opredelitve do razrešitve posameznika.
Razrešeni so tisti dosedanji voljeni član, ki so prejeli več kot polovico glasov prisotnih
članov društva.

XV. ZAMENJAVA ČLANOV ORGANOV DRUŠTVA
63. člen
Skupščina lahko zamenja posameznega voljenega člana organov društva pred iztekom
njegovega mandata:
- na lastno željo,
- zaradi neaktivnosti,
- zaradi smrti.
V izjemnih primerih lahko zaradi kontinuitete dela zamenjavo izvede izvršni organ
društva na predlog predsednika društva, predsednika strokovnega sveta ali na predlog
najmanj desetih članov društva, vendar pa mora kandidat naknadno dobiti potrditev na
prvi naslednji skupščini, ki ga mora predsednik društva sklicati najkasneje v 30 dneh od
zamenjave članov organov društva.
XVI. FINANČNO POSLOVANJE
64. člen
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Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
-

s članarino in s prispevki svojih članov,
iz javnih sredstev,
iz sredstev mednarodne hokejske federacije ( IIHF ),
s prispevki donatorjev oz. sponzorjev,
z darili in volili,
iz naslova materialnih pravic društva ter
iz drugih virov.

Društvo opravlja dejavnost nepridobitno.
65. člen
Finančno poslovanje društva poteka preko lastnega transakcijskega računa. Transakcijski
račun društvo odpre pri banki, ki jo izbere izvršni odbor.
Finančno poslovanje društva se vodi na podlagi predpisov, ki urejajo poslovanje društev.

XVII. PRENEHANJE DRUŠTVA
66. člen
Društvo preneha na podlagi:
- sklepa članov društva, ki ga sprejmejo na skupščini z 90 % večino vseh glasov,
- v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon,
- če se število članov zmanjša pod pet.
67. člen
V primeru prenehanja društva preide njegovo premoženje na Hokejsko zvezo Slovenije HZS, Celovška 25, Ljubljana.
68. člen
Društvo ne more prenehati, dokler ne poravna vseh finančnih obveznosti do svojih članov
oz. partnerjev.
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XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
69. člen
Predlog za spremembo in dopolnitev tega statuta lahko predlaga najmanj deset članov
društva.
Spremembe in dopolnitve statuta društva sprejema najvišji organ po enakem postopku kot
je določen za njihovo sprejemanje. Če se spremenijo pravila ali zastopnik društva, mora
društvo vložiti zahtevo za spremembo registracije v 30 dneh od nastanka spremembe, ki ji
priloži zapisnik seje ter dva izvoda spremenjenega statuta.
70. člen
Ta statut društva je sprejela ustanovna skupščina društva na svoji ustanovni seji, dne
03.06.2004 in prične veljati takoj.
Statut društva se prične uporabljati z dnem, ko ga potrdi pristojni organ Upravne enote v
Ljubljani.

V Kranju, dne 30.08.2008

Predsednik
Društva slovenskih sodnikov hokeja na ledu
Viktor Trilar
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