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Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS štev. 64/2011) so člani 
Hokejskega kluba Triglav Kranj na občnem zboru, dne 14.5.2014 sprejeli spremembe statuta 
Hokejskega kluba Triglav Kranj oziroma nov   
 
 
 

S T A T U T  
HOKEJSKEGA KLUBA TRIGLAV KRANJ 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
Hokejski klub Triglav Kranj (v nadaljevanju HK Triglav oziroma društvo) je bil ustanovljen, dne 
28.2.1977 in je bil z odločbo oddelka za notranje zadeve občine Kranj, opr. Št. 024-10/79-09, 
z dne 13.4.1979 vpisan v register občine Kranj pod zaporedno številko 300. 
 

2. člen 
 

HK Triglav je samostojno in nepridobitno združenje ljubiteljev hokeja na ledu in drugih sorodnih 
dejavnosti, ki delujejo in se združujejo zaradi uresničevanja skupno določenih interesov 
opredeljenih v tem aktu in skladno z Zakonom o društvih. 

 
3. člen 

 

Namen ustanovitve in delovanja HK Triglav ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad 
odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega 
namena in ciljev in jih ne deli med člane.  

 

4. člen 
 

Vsakdo lahko postane član društva pod pogoji, ki jih društvo določi v tem temeljnem aktu. 
Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva. 

 
5. člen 

 
HK Triglav je pravna oseba zasebnega prava.  
 

6. člen 
 

Za uresničevanje svojih ciljev in skupnih interesov HK Triglav sodeluje z drugimi domačimi in 
tujimi hokejskimi klubi ter sorodnimi društvi. HK Triglav se skupaj z drugimi hokejskimi klubi v 
Sloveniji združuje v Hokejsko zvezo Slovenije. 

 
7. člen 

 
Delovanje HK Triglav temelji na načelu javnosti. Obveščanje javnosti o delovanju HK Triglav 
praviloma poteka preko vabil, plakatov, oglasne deske in javnih medijev ter spletne strani 
društva. Za zagotavljanje javnosti je odgovoren predsednik društva. 

 
8. člen 

 
S tem temeljnim aktom HK Triglav se določa: 
- ime in sedež društva; 
- namen in cilje delovanja društva; 
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- dejavnost oziroma naloge društva; 
- pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva; 
- pravice in obveznosti članov; 
- način upravljanja društva; 
- zastopanje društva; 
- financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva 

ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva; 
- način zagotavljanja javnosti dela društva; 
- način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta; 
- način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v tem primeru. 
 

 
II. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA 

9. člen 
 

Ime društva se glasi: Hokejski klub Triglav Kranj.  
 
 

10. člen  
 
Sedež društva je v Kranju. 
 
Upravni odbor HK Triglav lahko spremeni naslov sedeža društva. 
 
 

11. člen  
 

HK Triglav ima svoj znak, žig in zastavo.  
 
Znak društva sestavlja stilizirana glava orla in stilizirani hokejski plošček. Med orlom in 
ploščkom je napis TRIGLAV, na ploščku napis Kranj. 
 

 
 
Zastava društva je belomodra, z znakom društva v sredini spodnje polovice zastave.  
 
Žig  je okrogle oblike kot znak društva in je označen z zaporedno številko žiga. 

 
 
III. DEJAVNOST, CILJI IN NAMEN DRUŠTVA 
 

12. člen 
 
Dejavnost HK Triglav je predvsem v: 
- izvajanju programov razvoja, izobraževanja in popularizacije hokejske igre med otroki in 

mladino; 
- izvajanju programov razvoja, izobraževanja in popularizacije hokejske igre med občani 

rekreativci; 
- izvajanju programov aktivnosti in usmerjanja članov v kakovostni in vrhunski šport; 
- upravljanju in vzdrževanju športnih in drugih objektov ter naprav; 
- izvajanju drugih dejavnosti v skladu s tem aktom in Zakonom o društvih. 
 
 

13. člen 
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V skladu s 25.členom Zakona o društvih HK Triglav lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost, in 
sicer predvsem: 
- G47.640 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo. 
- G47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom. 
- I56.104 – Začasi gostinski obrati. 
- I56.300 – Strežba pijač. 
- L68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin. 
- N77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup. 
- N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj. 
- N82.990 – Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje. 
- R93.120 – Dejavnost športnih klubov. 
- R93.110 – Obratovanje športnih objektov. 
- R93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 

 
14. člen 

 
Cilji in namen HK Triglav so predvsem: 
- skrb za množičnost in popularizacijo hokeja na ledu v okolju, v katerem deluje in v celotni 

državi v skladu s potrebami in željami članov, predvsem otrok in mladine; 
- skrb za razvoj in kvaliteto tekmovalcev v vseh kategorijah oziroma ekipah; 
- vzgoja in strokovno izpopolnjevanje strokovnih, tehničnih in organizacijskih kadrov v 

društvu; 
- skrb za izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje članov in prenašanje izkušenj in znanja 

na mlajše člane društva; 
- posredovanje in razvijanje pozitivnih osebnostnih lastnosti članov, predvsem  občutka za 

skupinsko delo, discipliniranost, odgovornost, samokritičnost, fair play in pripadnost 
društvu; 

- organiziranje začetnih in nadaljevalnih tečajev drsanja in hokejske igre za otroke, mladino 
in odrasle; 

- organiziranje in izvajanje tekmovanj ter drugih prireditev na državni in mednarodni ravni; 
- sodelovanje v tekmovanjih, ki jih organizira HZ Slovenije; 
- sodelovanje v tekmovanjih, ki jih organizirajo druge zveze in društva; 
- sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini; 
- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje društva; 
- skrb za redno vzdrževanje športnih in drugih objektov ter naprav društva; 
- drugi cilji za uresničevanje dejavnosti društva. 

 
15. člen 

 
Dejavnost, cilje in namen delovanja društva, opredeljene v 14. in 15. členu, lahko člani društva 
uresničujejo predvsem v naslednjih oblikah: 
- z izvajanjem odločitev in sklepov organov društva; 
- s posredovanjem svojih ciljev, interesov in problemov organom društva in drugim pristojnim 

organom in organizacijam; 
- s sodelovanjem pri organizaciji in izvedbi tekmovanj in prireditev; 
- z vestnim gospodarjenjem s sredstvi društva; 
- s prizadevanjem za krepitev in širjenje materialne osnove za delovanje in razvoj društva; 
- s sodelovanjem z drugimi društvi in klubi oziroma institucijami, ki se ukvarjajo z vzgojo 

otrok in mladine;  
- s sodelovanjem oziroma nastopanjem v različnih oblikah in vrstah tekmovanj doma in v 

tujini; 
- s širjenjem in popularizacijo hokeja na ledu;  
- z drugimi oblikami v skladu s splošnimi nameni in cilji ter dejavnostjo društva. 

 
 
IV. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN PRENEHANJE ČLANSTVA 
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16. člen 

 
Članstvo v HK Triglav je osebno in prostovoljno.  
 
Član HK Triglav praviloma lahko postane vsak, ki izrazi željo postati član HK Triglav in sprejme 
ta statut ter druge akte društva. 
 
Upravni odbor društva lahko zavrne članstvo, če ugotovi, da posameznik ne bo deloval v 
skladu z uresničitvijo skupnih interesov, dejavnostjo in cilji društva.    
 

17. člen 
 
Članstvo v HK Triglav se izkazuje s člansko izkaznico, ki jo član društva pridobi, ko podpiše 
pisno pristopno izjavo in poravna članarino. 
 

18.  člen 
 
Posameznik je lahko član HK Triglav kot: 
- član - igralec, 
- član – izvoljen v organe društva (v nadaljevanju: član organov društva), 
- član – podporni (v nadaljevanju podporni član), 
- član - častni (v nadaljevanju častni član). 
 

19.  člen 
 
Član-igralec je vsak igralec HK Triglav, ki je praviloma registriran pri Hokejski zvezi Slovenije 
in aktivno nastopa za HK Triglav v tekmovanjih, ki jih organizira Hokejska zveza Slovenije, 
druge zveze in društva.  
 
Član-igralec in HK Triglav praviloma skleneta pogodbo, ki določa pravice in obveznosti obeh 
pogodbenih strank. Podpisnik pogodbe na strani HK Triglav je predsednik društva.  Pred 
podpisom pogodbe mora biti z vsebino pogodbe seznanjen upravni odbor. Podpisnik pogodbe 
na strani člana-igralca je igralec sam, če je dopolnil petnajst let oziroma njegov zakoniti 
zastopnik, če še ni dopolnil petnajst let. 
 
Član-igralec ima pravico glasovanja in je lahko izvoljen v organe društva, če je dopolnil petnajst 
let starosti.  
 

20.  člen 
 
Član organov društva je vsak član HK Triglav, ki je bil izvoljen v enega od organov društva iz 
30. člena tega statuta. Članstvo člana organov kluba preneha avtomatsko s koncem mandata, 
za katerega je bil izvoljen. 
 
Član organov društva ima pravico glasovanja in je lahko izvoljen v organe društva, če je 
dopolnil petnajt let starosti. 
 

21. člen 
 
Podporni član je vsak član HK Triglav, ki izpolni posebno pristopno izjavo za podporno 
članstvo, poravna letno članarino in pridobi posebno člansko izkaznico podpornega člana. 
 
Podporni član ima pravico do najmanj treh ugodnosti v obliki popustov na blago in storitve, do 
katerih je lahko upravičen le na osnovi veljavne izkaznice podpornega člana. 
 
Podporni član ima pravico glasovanja in je lahko izvoljen v organe društva, če je dopolnil 
petnajt let starosti. 
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22. člen 

 
HK Triglav lahko podeli fizični ali pravni osebi tudi častni naziv člana društva, če je imela 
posebne zasluge za razvoj in uspešno delo HK Triglav. 
 
Naziv častnega člana društva podeli upravni odbor društva. Častnemu članu društva ni 
potrebno plačevati članarine. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, 
nima pravice glasovanja in ne more biti izvoljen v organe društva. 
 
Druge pravice in dolžnosti častnih članov so enake kot ostalih članov, določenih v 24. in 25. 
členu tega Statuta. 
 

23. člen 
 
Če se v HK Triglav včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, 
ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik.  
 
Če se v HK Triglav včlani oseba od sedmega leta do dopolnjenega petnajstega leta starosti 
mora pristopno izjavo podpisati navedena oseba in tudi njen zakoniti zastopnik. 

 
Člani HK Triglav mlajši od petnajst let imajo v organih HK Triglav le posvetovalni glas in ne 
morejo biti voljeni in imenovani v organe HK Triglav.  
 
Selekcije HK Triglav, v katerih so člani –igralci mlajši od petnajst let, na sestankih zakonitih 
zastopnikov izvolijo do tri predstavnike, ki na občnem zboru zastopajo interese selekcije s 
pravico glasovanja. Izvoljeni predstavniki morajo biti člani društva. 
 
Člani HK Triglav po dopolnjenem petnajstem letu starosti imajo pravico glasovanja in so lahko 
izvoljeni oziroma imenovani v organe društva. 
 

24. člen 
 

 Pravice članov HK Triglav so: 
- da volijo in so izvoljeni v organe društva; 
- da sodelujejo pri delu organov društva; 
- da dajejo predloge, pripombe in mnenja;  
- da nastopajo na tekmovanjih (velja za član-igralec); 
- da sprejemajo nagrade in pohvale za dosežene uspehe in delo v društvu; 
- da uporabljajo sredstva in naprave društva za vadbo in tekmovanja;  
- da so obveščeni o delu društva in njegovih organov in 
- da uživajo ostale pravice v skladu s tem statutom. 

 
 

25. člen 
Dolžnosti članov HK Triglav so: 
- da delujejo v skladu s tem statutom in drugimi akti društva ter sklepi organov društva;  
- da volijo in so izvoljeni v organe društva; 
- da aktivno sodelujejo pri izvedbi programov društva; 
- da izpolnjujejo navodila organizacijskih, tehničnih in strokovnih kadrov društva;  
- da so s športnim načinom življenja, prizadevnostjo in borbenostjo na treningih in 

tekmovanjih ter s »fair playem« na športnem področju in izven njega vzor moralnih vrlin 
športnika in s tem utrjujejo ugled društva; 

- da vestno opravljajo funkcijo v organih društva; 
- da sodelujejo na tekmovanjih in prireditvah društva; 
- da se izpopolnjujejo v strokovnem pogledu in svoje znanje ter izkušnje prenašajo na ostale 

člane; 
- da redno plačujejo članarino in vadnino ter druge obveznosti; 
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- da skrbijo za športne objekte in naprave ter druga osnovna sredstva društva; 
- da izvajajo druge dolžnosti, ki izhajajo iz dejavnosti in ciljev društva.  

 
 

26. člen 
 
Pravice in dolžnosti članov HK Triglav so častne. Za delo v organih društva se praviloma ne 
prejema plačila. Uravni odbor lahko prizna posameznim članom tudi ustrezno nagrado. 
 
 

27. člen 
 
Članstvo v društvu preneha: 
- z izstopom po lastni želji; 
- s črtanjem v primeru, da redno ne plačuje članarine in v drugih primerih, določenih v ostalih 

aktih društva ter sklepih organov društva; 
- z izključitvijo, kadar grobo krši določila tega statuta, drugih aktov društva in sklepov 

organov društva;  
- s smrtjo. 

 
28. člen 

 
Član, ki izstopi iz društva prostovoljno, poda upravnemu odboru HK Triglav pisno izjavo o 
izstopu.  
 
Izstop člana-igralca iz HK Triglav, ki ima podpisano pogodbo s HK Triglav, ureja pogodba.  
 
Če član-igralec nima podpisane pogodbe s HK Triglav, lahko izstopi iz društva pod pogoji, ki 
so določeni v aktih in sklepih organov Hokejske zveze Slovenije.  
 
Izstop člana-igralca obravnava in potrdi upravni odbor društva na osnovi pisne vloge člana-
igralca. Če je član-igralec mlajši od petnajst let, mora vlogo za izstop iz društva podpisati 
njegov zakoniti zastopnik. 
 

29. člen 
 
Upravni odbor HK Triglav črta člana iz članstva, če ta kljub  opominu ne plača članarine za 
tekoče leto pod pogoji, ki jih določi upravni odbor HK Triglav.  Član, ki je črtan iz članstva, lahko 
ponovno postane član HK Triglav pod pogojem, da poravna vse obveznosti do HK Triglav v 
skladu s sklepom upravnega odbora HK Triglav.  
 
Član, ki je bil črtan ali izključen iz članstva, za ponovno članstvo poda prošnjo, o kateri odloča 
upravni odbor HK Triglav. 
 
Član je izključen iz HK Triglav s sklepom  upravnega odbora na predlog disciplinske komisije, 
ki mora biti v skladu s tem aktom ali sklepi upravnega odbora. 

 
V. ORGANI DRUŠTVA 

30. člen 
 
Organi HK Triglav so: 
- občni zbor; 
- upravni odbor;  
- nadzorni odbor; 
- disciplinska komisija;  
- strokovni odbor; 
- tehnični odbor. 
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VI. OBČNI ZBOR 
31. člen 

 
Občni zbor je najvišji organ HK Triglav. Občni zbor sestavljajo vsi člani HK Triglav, ki jim je po 
tem statutu dodeljena pravica glasovanja.  
 
Občni zbor sklicuje praviloma enkrat letno predsednik društva. Kadarkoli lahko občni zbor 
skliče najmanj petina vseh članov društva.  
 

32. člen 
 
Člani društva se na občni zbor vabijo z osebnimi vabili ali preko javnih medijev ali z oglasom 
na oglasni deski oziroma spletni strani društva. 
 
Objava o občnem zboru mora biti objavljena najmanj osem dni pred datumom občnega zbora. 
 

33. člen 

 
Člani na občnem zboru volijo predsednika društva, upravni odbor, nadzorni odbor in 
disciplinsko komisijo društva. 

34. člen 
 
Občnemu zboru sme prisostvovati vsak član društva, vendar imajo pravico glasovanja člani 
društva v skladu s tem statutom.  
 
Listo članov HK Triglav s pravico glasovanja potrdi upravni odbor najmanj osem dni oziroma v 
primernem času pred datumom občnega zbora in mora biti javno dostopna vsem članom 
društva. 
 

35. člen 
 
Občni zbor društva predvsem: 
- sklepa o dnevnem redu; 
- sprejema statut društva in njegove spremembe ter dopolnitve; 
- sprejema program dela, finančni program in zaključni račun društva; 
- razpravlja in sklepa o poročilih upravnega odbora o delu društva v času med dvema 

občnima zboroma; 
- razpravlja in sklepa o poročilu nadzornega odbora in disciplinske komisije društva; 
- določa osnovne smernice za razvoj društva; 
- voli in razrešuje predsednika društva; 
- voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije; 
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske 

komisije; 
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z dejavnostjo, 

nameni in cilji društva;  
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;  
- odloča o prenehanju delovanja društva. 
- odloča o sedežu društva (kraj poslovanja društva) 

 
36. člen 

 
Občni zbor je sklepčen, če je ob napovedanem pričetku prisotnih več kot tretjina članov društva 
s pravico glasovanja. 
 
Če ob predvidenem času občni zbor ni sklepčen v skladu s prejšnjim odstavkom, je po preteku 
30 minut občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 15 članov društva s pravico glasovanja. 
 

37. člen 
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Občni zbor društva sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov s pravico glasovanja.  
 
Če se na občnem zboru odloča o spojitvi z drugim društvom, o pripojitvi drugemu društvu ali o 
prenehanju delovanja HK Triglav je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov 
s pravico glasovanja, pod pogojem da je na občnem zboru prisotna najmanj polovica članov s 
pravico glasovanja. 
 
Glasovanje je praviloma javno. Občni zbor lahko določi, da bo glasovanje tajno. Tajno 
glasovanje se izvede z glasovnicami.  
 

38. člen 
 
Kadar se glasuje o vprašanju razrešnice članov organov društva, le-ti nimajo pravice 
glasovanja. 
 

39. člen 
 
Občni zbor začne predsednik društva in vodi sejo do izvolitve delovnega predsedstva, ki ga 
sestavljajo predsednik in dva člana. Izjemoma občni zbor lahko vodi tudi predsednik društva 
oziroma član upravnega odbora društva. 
 
Poleg njiju se izvoli še zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in verifikacijsko komisijo, ki jo 
sestavljata najmanj dva člana. 
  
Po potrebi se izvoli še kandidacijsko in volilno komisijo, ki ju sestavljata najmanj dva člana. 
 

40. člen 
 
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik društva, predsednik  
delovnega predsedstva in oba overovatelja ter zapisnikar. 

 
 
VII. UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA 

41. člen 
 
Upravni odbor društva je izvršilni organ društva in opravlja vse organizacijske, strokovne, 
tehnične in administrativne zadeve, ki po svoji naravi spadajo v delovno področje upravnega 
odbora.  
 
Upravni odbor vodi delo društva med dvema sejama občnega zbora in se sestaja praviloma 
enkrat mesečno oziroma po potrebi. 
 

42. člen 
 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva. 
 

43. člen 
 
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. 
 

44. člen 
 
Seje upravnega odbora društva praviloma sklicuje njegov predsednik, ki je po funkciji 
predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma sekretar društva.  
 
Člani upravnega odbora se na sestanke praviloma vabijo s pisnimi vabili ali na drug primeren 
način najmanj tri dni oziroma v primernem roku pred dnevom sklica seje. 
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45. člen 
 

Upravni odbor društva ima predvsem naslednje naloge: 
- sklicuje občni zbor; 
- skrbi za izvajanje sklepov občnega zbora; 
- neposredno uresničuje naloge in cilje društva;  
- skrbi za pridobivanje finančnih sredstev društva; 
- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva; 
- upravlja s premoženjem društva; 
- odloča o višini vadnine in članarine; 
- odloča o sprejemu  članov in izstopu iz društva; 
- vodi kadrovsko evidenco članstva; 
- imenuje in razrešuje podpredsednika, sekretarja in blagajnika;  
- imenuje in razrešuje direktorja društva; 
- imenuje in razrešuje glavnega trenerja; 
- imenuje in razrešuje strokovni odbor ter mu določa pristojnosti in naloge;  
- imenuje in razrešuje posameznike ali druga stalna in začasna delovna telesa ter določa 

njihove pristojnosti in naloge; 
- potrjuje tehnični odbor društva in mu določa pristojnosti in naloge; 
- predlaga posamezne člane društva za priznanja in nagrade; 
- rešuje pritožbe na izrečene disciplinske ukrepe disciplinske komisije; 
- obravnava in odloča o pisnih pritožbah članov na izrečene disciplinske ukrepe disciplinske 

komisije; 
- pripravlja predlog programa dela, predlog finančnega načrta in zaključni račun društva; 
- sprejema disciplinski pravilnik društva; 
- pripravlja predloge sprememb aktov društva; 
- v skladu s tem aktom opravlja vse druge naloge potrebne za delovanje društva. 
- odloča o spremembi naslova sedeža društva. 
 

46. člen 
 

Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov. Upravni odbor je sklepčen, 
če je na seji prisotnih najmanj polovica članov upravnega odbora. 
 

47. člen 
 

Upravni odbor je sestavljen iz najmanj sedmih (7) članov društva. 

 
48. člen 

 
Predsednik/ca in podpredsednik/ca 

 
Predsednik društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora, zastopa in predstavlja HK 
Triglav napram drugim pravnim osebam. Vodi seje upravnega odbora in za svoje delo 
neposredno odgovarja upravnemu odboru in občnemu zboru društva.  

 
49. člen 

 
Predsednika društva izvoli občni zbor za obdobje štirih let in je lahko ponovno izvoljen. 
 

50. člen 
 
Podpredsednika društva na predlog predsednika društva imenuje upravni odbor društva izmed 
članov upravnega odbora. 
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51. člen 
 
V primeru zadržanosti ali odsotnosti predsednika ga z vsemi pristojnostmi nadomešča 
podpredsednik na podlagi pisnega pooblastila. V primeru nezmožnosti izdaje pooblastila s 
strani predsednika to pooblastilo podpišeta dva člana upravnega odbora na podlagi sklepa 
upravnega odbora. 
 

52. člen 
 
Direktor društva 

 
Direktorja društva za posamezno področje na predlog predsednika društva imenuje upravni 
odbor društva, ki določa njegove naloge in pristojnosti.  
 

53. člen 
 

Direktor društva je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru društva, ki ga tudi razrešuje. 

 
 

54. člen 
Sekretar/ka 

 
Sekretarja društva imenuje upravni odbor na predlog predsednika društva. Predsednik društva 
za sekretarja društva lahko predlaga osebo, ki mora biti član društva. 
 
Upravni odbor določa pristojnosti in naloge sekretarja društva.  Po navodilih upravnega odbora 
opravlja organizacijske, upravno tehnične in strokovne naloge v HK Triglav. Sekretar društva 
za svoje delo odgovarja upravnemu odboru HK Triglav. 

 
V primeru, da imenovani sekretar ni na občnem zboru izvoljeni član upravnega odbora, nima 
v upravnem odboru pravice glasovanja. 
 

55. člen 
Blagajnik 

 
Blagajnika društva imenuje upravni odbor društva na predlog predsednika društva.  
 
Upravni odbor določa pristojnosti in naloge blagajnika.  Po navodilih upravnega odbora in v 
skladu z veljavno zakonodajo in računovodkimi standardi blagajnik vodi finančno poslovanje 
društva. Blagajnik društva za svoje delo odgovarja upravnemu odboru društva. 

 
V primeru, da imenovani blagajnik ni na občnem zboru izvoljeni član upravnega odbora, nima 
v upravnem odboru pravice glasovanja. 

 
56. člen 

 
Upravni odbor društva lahko na predlog predsednika društva imenuje sekretarja društva, ki 
opravlja v skladu s 55. členom tudi naloge blagajnika. 
 
 

57. člen 
 

Člani upravnega odbora opravljajo dela in naloge v skladu s sklepi upravnega odbora. Za svoje 
delo odgovarjajo občnemu zboru in upravnemu odboru HK Triglav. 
 

 
58. člen 
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Strokovni odbor in glavni trener 
 

Člane strokovnega odbora na predlog glavnega trenerja HK Triglav potrdi upravni odbor 
društva. Glavnega trenerja HK Triglav imenuje na predlog predsednika društva upravni odbor 
društva.  
 
Upravni odbor določi pristojnosti in naloge glavnega trenerja in strokovnega odbora. Glavni 
trener in strokovni odbor sta za svoje delo odgovorna upravnemu odboru društva. 
 
Strokovni odbor sestavljajo glavni trener in praviloma še najmanj dva trenerja, izmed katerih 
je vsaj en trener mladih selekcij. Upravni  odbor na predlog glavnega trenerja potrdi člane 
strokovnega odbora.  
 
Strokovni odbor vodi glavni trener kluba. 

 
Naloge strokovnega odbora so zlasti: 
- usmerjanje, usklajevanje in nadzor nad delom posameznih selekcij; 
- imenovanje trenerjev in tehničnih vodij posameznih selekcij; 
- skrb za kadrovanje igralcev članske selekcije;  
- analiza tekmovanj in strokovnega dela v društvu; 
- izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje trenerskega kadra v društvu; 
- skrb za vpis novih članov in strokovno ter sistematično delo z mladimi; 
- skrb za razvoj in popularizacijo hokeja v matični občini in regiji; 
- spremljanje razvoja hokeja doma in v tujini; 
- sodelovanje s strokovnim svetom HZ Slovenije; 
- posredovanje sklepov upravnega odbora igralcem in trenerjem; 
- poročanje upravnemu odboru o delu, problemih in predlaganih rešitvah; 
- priprava letnega poročila o delu posamezne selekcije za preteklo tekmovalno obdobje;  
- druge naloge v skladu s pristojnostmi strokovnega sveta. 
 
Glavni trener in člani strokovnega odbora so imenovani do razrešitve, ki jo sprejme upravni 
odbor. 
 

59. člen 
Tehnični odbor 

 
Tehnični odbor HK Triglav sestavljajo vsi tehnični vodje vseh selekcij oziroma ekip. Vodjo 
tehničnega odbora predlagajo člani tehničnega odbora, potrdi oziroma imenuje  ga upravni 
odbor društva. Upravni odbor določi pristojnosti in naloge tehničnega odbora. Tehnični odbor 
je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru društva. 
 
Naloge tehničnega odbora so predvsem: 
- koordinacija in nadzor nad izvajanjem nalog tehničnih vodij vseh selekcij društva; 
- koordinacija in nadzor nad zagotavljanjem tehničnih pogojev za delo selekcij (oprema, 

treningi, tekmovanja, …); 
- koordinacija in nadzor na zagotavljanjem organizacijskih in finančnih pogojev za delo 

selekcij ( prevozi, sodniki, vadnina, članarina,  …); 
- koordinacija, nadzor in izvajanje zbiranja, vzdrževanja in izposoje oziroma prodaje nove in 

rabljene hokejske opreme; 
- posredovanje  dogovorov in sklepov upravnega odbora društva igralcem in staršem; 
- obveščanje upravnega odbora o tehničnih problemih in predlaganih rešitvah; 
- izvajanje nalog in sklepov strokovnega odbora; 
- izvajanje sklepov upravnega odbora in druge naloge v okviru pristojnosti tehničnega 

odbora. 
 
Člani tehničnega odbora so imenovani do razrešitve, ki jo sprejme upravni odbor. 
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VIII. NADZORNI ODBOR 
60. člen 

 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, predsednika in dveh članov, ki jih izvoli občni zbor. 
Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. 
 

61. člen 
 
Nadzorni odbor opravlja predvsem naslednje naloge: 
- spremlja, nadzoruje in pregleduje poslovanje organov društva; 
- nadzoruje zakonitost dela društva; 
- nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva; 
- o svojem delu poroča občnemu zboru društva. 
 
Nadzorni odbor za svoje delo odgovarja občnemu zboru in mu mora praviloma enkrat letno 
pisno poročati o svojem delu in ugotovitvah. 
 

62. člen 
 
Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik.  Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so 
prisotni vsi trije člani in če za predlog sklepa glasujeta vsaj dva člana.  
 
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico 
udeleževati se vseh sej upravnega odbora, vendar nimajo pravice odločanja. 
 

63. člen 
 

Nadzorni odbor ima v primeru ugotovitev hujših kršitev statuta društva ali finančnega 
poslovanja pravico, na način določen v 32. členu tega statuta, neposredno sklicati občni zbor 
društva. 

 
 
IX. DISCIPLINSKA KOMISIJA  

64. člen 

 
Disciplinska komisija je sestavljena iz predsednika in dveh članov, ki jih voli občni zbor. Mandat 
članov disciplinske komisije je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.  
 
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. 
 
Za svoje delo odgovarja občnemu zboru in mu mora enkrat letno pisno poročati o svojem delu 
in ugotovitvah. 
 
Disciplinska komisija odloča na prvi stopnji o disciplinskih prijavah v skladu s 63. in 64. členom 
tega statuta.  Sklepi so sprejeti, če so prisotni vsi člani disciplinske komisije in če za sklep 
glasujeta dva člana. 
 

65. člen 

 
Disciplinska komisija obravnava predvsem naslednje kršitve članov društva: 
- nešportnega obnašanja na treningih in tekmovanjih; 
- kršitve določb statuta, ostalih aktov in sklepov organov HK Triglav in HZ Slovenije; 
- neizvrševanje sklepov organov društva; 
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu; 
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. 

 
66. člen 
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Disciplinska komisija po izvedenem postopku na prvi stopnji izreka naslednje disciplinske 
ukrepe: 
- osebni ali javni opomin 
- disciplinski ukrep prepovedi igranja tekem za določen čas; 
- disciplinski ukrep oddaljitve iz ekipe (selekcije) za določen čas; 
- izključitev iz društva. 

 
Pritožba na izrečeni disciplinski ukrep na prvi stopnji se pisno posreduje upravnemu odboru. 
Pritožbo upravni odbor obravnava na prvi redni seji in o pritožbi sprejme sklep, s katerim ukrep 
potrdi, briše ali vrne v ponovno presojo disciplinski komisiji.  
 
Pritožba ne zadrži izvršitve disciplinskega ukrepa na prvi stopnji. 

 
Za težje kršitve disciplinska komisija po izvedenem postopku izreče disciplinski ukrep 
izključitve iz društva, ki se izvrši po potrditvi s strani upravnega odbora društva. 

 
67. člen 

 
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim 
pravilnikom društva.  
 
 
XII. FINANCIRANJE DRUŠTVA 

68. člen 
Društvo se financira iz: 
- članarine in vadnine; 
- proračuna lokalnih skupnosti; 
- proračuna državnih skladov in fundacij; 
- donatorskih in sponzorskih prispevkov fizičnih in pravnih oseb; 
- prihodkov od organizacije in izvedbe tekmovanj in prireditev; 
- prihodkov od izposoje in prodaje rabljene opreme; 
- prihodkov od prodaje predmetov in oblačil z znakom društva; 
- drugih virov. 

 
69. člen 

 
Članarino so v skladu s 25. členom tega statuta dolžni redno plačevati vsi člani razen častnih 
članov društva. Višino članarine določi upravni odbor društva. 
 
Vadnino  so v skladu s 25. členom tega statuta dolžni redno plačevati vsi člani-igralci razen 
članov-igralcev, ki nastopajo za člansko žensko ali člansko moško selekcijo. Višino vadnine 
določi upravni odbor društva. Upravni odbor društva odloča tudi o izjemah glede plačevanja 
vadnine, če za to obstajajo opravičljivi razlogi.  
 

70. člen 
 
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za koledarsko leto mora 
društvo uporabiti izključno za izvajanje svoje dejavnosti, za katero je bil ustanovljeno.  

 
71. člen 

 
Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki jih društvo pridobi v času 
svojega delovanja. Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo le na podlagi sklepa upravnega 
odbora, nepremičnine pa na podlagi sklepa občnega zbora društva. 
 

72. člen 
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Materialno in finančno poslovanje društva mora biti usklajeno s pozitivnimi predpisi, ki urejajo 
to področje.  Vsak član društva lahko zahteva vpogled v materialno in finančno poslovanje 
društva. 
 

73. člen 
 

Finančne in materialne listine društva praviloma podpisujejo predsednik, podpredsednik in 
sekretar društva ter drugi člani upravnega odbora po predhodnem pooblastilu v obliki sklepa 
upravnega odbora društva. 
 

 
XIV. PRENEHANJE DRUŠTVA 

74. člen 
Društvo lahko preneha: 
- po volji članov, 
- s spojitvijo z drugimi društvi, 
- s pripojitvijo k drugemu društvu, 
- s stečajem, 
- na osnovi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu v skladu z odločbo 

pristojnega organa. 

 
75. člen 

 
Društvo preneha po volji članov, če občni zbor sprejme sklep o prenehanju društva oziroma 
spojitvi ali pripojitvi k drugemu društvu. V sklepu mora biti določeno društvo ali druga 
nepridobitna pravna oseba s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti 
prenese premoženje društva. Če premoženje ni razdeljeno s sklepom občnega zbora, preide 
na lokalno skupnost, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. Neporabljena 
proračunska sredstva se vrnejo proračunu.  
 
O sklepu o prenehanju društva mora predsednik društva ali oseba, ki jo pooblasti občni zbor, 
v tridesetih dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s 
sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, 
višina neporabljenih javnih sredstev ter način njihove vrnitve proračunu in način prenosa 
preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja. 
 

76. člen 
 
Pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa. V objavi mora biti 
navedeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva v 
roku 30 dni od objave, sicer bo upravni organ izdal odločbo o izbrisu društva iz registra društev. 

 
Če upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta pa nima podatkov o tem, da bi društvo 
imelo premoženje, morajo v naslednjih 30 dneh pristojnemu organu predložiti dokazilo, da so 
predlagali uvedbo postopka o poplačilu terjatev, v nasprotnem primeru pristojni organ izda 
potrdilo o izbrisu društva iz registra društev. 
 
Kadar pristojni organ razpolaga s podatki  o premoženju društva, pa postopka ne predlagajo 
upniki, ga sodišču predlaga upravni organ. 
 

77. člen 

 
Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo oziroma registracijo pripojitve društva, 
je društvo oziroma njegov pravni naslednik dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih 
spremembah. 
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Društvo, ki je zaradi spojitve ali pripojitve prenehalo, se iz registra društev izbriše na podlagi 
odločbe o registraciji novega društva oziroma o registraciji pripojitve društva. 

 
78. člen 

 
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati oziroma če je bilo v 
razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek delitve premoženja društva 
med člane oziroma presežka prihodkov nad odhodki ne porabi za uresničevanje dejavnosti, 
namena in ciljev društva (3. točka 1. odstavka 52. člena Zakona o društvih). 
 

79. člen 

 
Če je društvo dalj časa plačilno nesposobno ali prezadolženo, se nad njim lahko opravi stečajni 
postopek po predpisih, ki urejajo prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo. 
 

80. člen 

 
Društvu, ki s svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje 
kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje 
narodno, rasno, versko ali drugo  sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasilju in vojni, 
se delovanje s sodno odločbo prepove. 

 
 
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

81. člen 
 

Društvo lahko na občnem zboru na predlog upravnega odbora podeljuje svojim članom 
odlikovanja, priznanja in pohvale. 
 

82. člen 

 
Tolmačenje statuta društva, po pisni zahtevi,  opravlja upravni odbor s sklepom. Spremembe 
in dopolnitve tega statuta se opravijo po istem postopku kot sprejetje statuta društva. 

 
83. člen 

 
Ta statut društva začne veljati z dnevom sprejema na občnem zboru društva. 
 
S sprejemom tega statuta  preneha veljati  statut društva z dne 12. 6. 2007. 
 
 
 
Kranj, dne 14. 5. 2014 

 
Predsednik HK Triglav Kranj 

Jurij AHAČIČ 


