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Na osnovi določil Zakona o društvih ( Ur.list RS štev. 61/2006) je skupščina 
Zveze drsalnih športov Slovenije na svoji seji dne 22.06.2017 sprejela 
spremembe in dopolnitve svojega statuta, tako, da se čistopis statuta glasi:  
 

 

 

 

STATUT 
ZVEZE DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE 

 

 

 

I.SPLOŠNE DOLOČBE 
 

     1.člen 
Zveza drsalnih športov Slovenije ( v nadaljnem besedilu zveza ) je 
prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje društev in klubov, ki se na 
območju Republike Slovenije ukvarjajo z drsalnimi športi. 
Zveza deluje v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in tem statutom. 
Zveza je član OKS-ZŠZ Slovenije in Mednarodne drsalne zveze - ISU. 
 
     2.člen 
Zveza lahko sodeluje z drugimi združenji v Republiki Sloveniji, ki delujejo na 
področju športnih dejavnosti in prispevajo k razvoju njihovih in sorodnih 
dejavnosti. 
Zveza lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodna domača in tuja 
združenja, ki imajo podobne namene in cilje. 
Zveza lahko za opravljanje gospodarske dejavnosti ustanovi gospodarsko 
družbo. 
 

 

II.STATUSNE DOLOČBE 
Ime,sedež in pravni položaj 
 
     3.člen 
Ime zveze je: ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE 
Zveza na tekmovanjih in drugih aktivnostih v tujini uporablja ime zveze v 
angleškem jeziku SLOVENE SKATING UNION 
Sedež zveze je na naslovu: Ljubljana, Celovška cesta 25 
Zveza deluje na območju Republike Slovenije. 
Zveza je pravna oseba zasebnega prava. 
Zakoniti zastopnik zveze je predsednik zveze. 
 
Oznake 
 
     4.člen 
Zveza ima svoj znak in žig. 
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Znak zveze je prikaz zlate drsalke v eliptičnem okviru zelene barve na beli 
podlagi. Ob robu spodaj je navedeno ime zveze. 
Zveza ima žig okrogle oblike s premerom 30mm in napisom ob robu kroga: 
Zveza drsalnih športov Slovenije. 
 
 
III.JAVNOST DELA 
 
     5.člen 
Delo zveze in njegovih organov je javno.Članice zveze obvešča zveza z 
objavljanjem informacij na oglasni deski zveze, s pravico vpogleda članov 
zveze v zapisnike organov zveze, z objavljanjem informacij v sredstvih 
javnega obveščanja in z izdajo glasila zveze. 
Seje organov zveze so javne, na seje pa so vabljeni predstavniki 
zainteresiranih združenj in predstavniki sredstev javnega obveščanja. 
Za zagotovitev javnosti dela je pristojen in odgovoren generalni sekretar 
zveze. 
 

 

IV.NAMEN, CILJI, DEJAVNOST IN NALOGE ZVEZE 
 
Namen in cilji zveze 
 
     6.člen 
Namen zveze je prostovoljno združenje društev in klubov zaradi popularizacije 
in razvoja športov na ledu, ki so v mednarodnem merilu vključeni v 
Mednarodno drsalno zvezo ( International Skating Union ) 
Športi na ledu iz prejšnjega odstavka so: umetnostno drsanje ( drsanje 
posameznikov, drsanje parov in skupinsko drsanje – sinhrono drsanje ) ter 
hitrostno drsanje (hitrostno drsanje na dolge proge, short track) 
 
     7.člen 
Zveza ima sledeče cilje 
-zagotavljanje enotnega sistema organizacije drsanja v Republiki Sloveniji in 
povezovanja v mednarodno drsalno zvezo 
 -planiranje razvoja športov na ledu doma kot sestavni del razvoja teh športov 
po svetu, 
-vzpodbujanje otrok, mladine in odraslih k vključevanju v društva in klube 
športov na ledu, 
-vzpodbujanje članstva klubov k strokovnemu izpopolnjevanju, 
-širjenje zanimanja za športe na ledu, 
-razvoj športne vzgoje otrok in tekmovalnega in vrhunskega športa mladih, 
-zagotavljanje množičnosti in rekreacije, 
-organiziranje športnih tekmovanj doma, 
-sodelovanje na športnih tekmovanjih doma in po svetu, 
-spoštovanje etičnih, moralnih, zdravstvenih in strokovnih načel pri delovanju 
in razvoju športov na ledu, 
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-sodelovanje s sorodnimi športnimi organizacijami zamejskih Slovencev in s 
Slovenci, ki živijo v drugih državah, 
-sodelovanje s sorodnimi športnimi organizacijami in združenji doma in po 
svetu, 
-spoštovanje načel fair-playa in anti-dopinga 
 
Dejavnost in naloge zveze 
 
     8.člen 
Dejavnost zveze je sledeča: 

 dejavnost odprtih in zaprtih športnih objektov 
 organiziranje in gojenje športnih disciplin na odprtih ali v zaprtih prostorih 
 organiziranje tekmovanj in propagiranje športnih disciplin 

 dejavnost samostojnih športnikov in atletov, sodnikov, trenerjev in 
inštruktorjev 

V okviru svoje dejavnosti ter za uresničevanje namena in ciljev 
izvaja zveza naslednje naloge: 
-goji,razvija in povezuje športne discipline, ki so navedene v drugem odstavku 
6.člena 
-organizira treninge in priprave za tekmovalce članov zveze in druge 
zainteresirane 
-organizira strokovna usposabljanja v športnih disciplinah iz dejavnosti zveze 
-pripravlja in organizira športna tekmovanja in druge javne prireditve 
-organizira udeležbo tekmovalcev članov zveze na tekmovanjih doma in po 
svetu 
-gradi, vzdržuje in ureja športne objekte in naprave 
-nabavlja in vzdržuje športne rekvizite in opremo v lasti zveze 
-izvaja finančno in drugo pomoč tekmovalcem članov zveze 
-organizira družabna srečanja za člane zveze 
-vključuje se v aktivnosti pri varovanju okolja 
-izdaja glasilo zveze in skrbi za informiranje v sredstvih javnega obveščanja 
-vodi ustrezne evidence in arhiv zveze 
-podeljuje priznanja zveze in predlaga člane članov zveze in častne člane 
zveze za javne pohvale in priznanja 
-zbira in hrani predmete in dokumentacijo, ki se nanaša na dejavnost in 
naloge zveze 
-upravlja z nepremičninami in opremo 
 
Pridobitna dejavnost zveze 
 
     9.člen 
Pridobitna dejavnost zveze je: 
- N77.210  izposojanje izdelkov široke porabe, kamor spada izposojanje 
športne opreme  
- R93.190  organiziranje drsalnih šol in tečajev ter organiziranje javnih 
prireditev v okviru dejavnosti in nalog zveze 
- M73.110  dejavnost reklamiranja 
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- G47.190 prodaja športne opreme (trgovina na drobno v nespecializiranih 
prodajalnah 
 
Pridobitno dejavnost opravlja zveza v skladu s predpisi Republike Slovenije in 
sicer v obsegu, ki je potreben za pridobitev financ za izvajanje dejavnosti ter 
izpolnjevanje ciljev in nalog zveze. 
 

 

V.ČLANSTVO 
 
Kdo je lahko član zveze 
 
     10.člen 
Redni člani zveze so vsi člani, ki  

a) so na dan spremembe statuta že včlanjeni v zvezo, 
b) vsi začasni člani, ki jih na osnovi izpolnjenih pogojev sprejme in potrdi 

Predsedstvo 
Začasni člani zveze  postanejo klubi in društva,  

- ki  vložijo prošnjo z sprejem v Zvezo 
- ki so v Republiki Sloveniji registrirani po določilih Zakona o društvih, 
- izpolnjujejo kriterije, ki jih določa ta Statut,  
- se ukvarjajo z umetnostnim oz. hitrostnim drsanjem kot eno glavnih 

dejavnosti in 
- če podajo predsedstvu zveze izjavo, da sprejemajo določila tega 

statuta in ostalih veljavnih pravil zveze, objavljenih na spletni strani 
zveze. 

 
     11.člen 
A) Začasno članstvo 
Klubi, kandidati za sprejem v ZDŠS kot začasni člani, morajo izpolnjevati 
naslednje kriterije: 

a) ob zahtevi za registracijo klub predloži dokazilo (rojstne liste s slikami), 

da ima najmanj 10 aktivnih članov drsalcev 

b) predloži dokaz o sklenjeni pogodbi za uporabo objekta za športno 

dejavnost umetnostnega oz. hitrostnega drsanja  

c) da je pravilno registriran pri lokalnih organih, 

d) da predloži statut in druge normativne akte, ki dokazujejo, da je med 

njihove dejavnosti vključeno umetnostno oz. hitrostno drsanje, 

e) da ima verificirane strokovne kadre (najmanj 3) iz vrst športnih 

delavcev za delovanje na področju umetnostnega drsanja   

Ustreznost kandidature preveri Predsedstvo ZDŠS v roku 30-ih dni od prejete 

vloge za članstvo. V kolikor kandidat izpolnjuje pogoje, ga Predsedstvo 

sprejme v začasno članstvo. 

Začasno članstvo traja dve leti z možnostjo podaljšanja še za eno leto, če klub 

ni izpolnil vseh kriterijev za redno članstvo. 
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Začasni člani nimajo  

- volilne pravice,  

- ne morejo biti izvoljeni v najvišje organe zveze,  

- nimajo pravice do finančnih prispevkov zveze,  

- morajo pa izpolnjevati vse dolžnosti članov iz 13. člena tega Statuta. 

Datum oddaje vloge za začasno članstvo je dokazljiv s poštnim potrdilom o 

prejemu vloge. 

B) Prehod iz začasnega članstva v redno članstvo 
Klubi, kandidati za sprejem v ZDŠS kot redni člani, morajo dokazati v dveh 
letih zapored svojo aktivnost  

a) z udeležbo najmanj dveh aktivnih tekmovalcev na tekmovanjih, ki so v 
koledarju ZDŠS, vsaj pa na Državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije 

b) z vsaj eno organizacijo Državnega prvenstva ali Pokala Slovenije v dveh 
letih 

Predsedstvo preverja izpolnjevanje pogojev za redno članstvo in v kolikor 
začasni član izpolnjuje pogoje, ga Predsedstvo sprejme v redno članstvo. 
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev, mu lahko Predsedstvo podaljša začasno 
članstvo še za eno leto. 
V kolikor pogojev ne izpolni v podaljšanem obdobju, ga ZDŠS črta iz seznama 
začasnih članov. 
Datum oddaje vloge za redno članstvo je dokazljiv s poštnim potrdilom o 

prejemu vloge. 

 
Pravice in dolžnosti članov 
 
     12.člen 
a) pravice članstva rednih članov  zveze so: 
-da so izvoljeni v organe zveze 
-da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih zveze 
-da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja zveze pri svojem delu 
-da uresničujejo svoje interese na področjih iz dejavnosti zveze 
-da so seznanjeni s programi zveze, poslovanjem zveze in finančno-
materialnem stanju zveze 
-da organizirajo in sodelujejo na tekmovanjih , pripravah in drugih prireditvah 
zveze doma in po svetu 
-da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v zvezi in za tekmovalne dosežke 
 
b) Pravice članstva začasnih članov zveze so: 
-da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja zveze pri svojem delu 
-da uresničujejo svoje interese na področjih iz dejavnosti zveze 
-da so seznanjeni s programi zveze, poslovanjem zveze in finančno-
materialnem stanju zveze 
-da organizirajo in sodelujejo na tekmovanjih , pripravah in drugih prireditvah 
zveze doma in po svetu 
-da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v zvezi in za tekmovalne dosežke 
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     13.člen 
Dolžnosti članstva rednih in začasnih članov zveze so: 
-da spoštujejo statut in odločitve organov zveze 
-da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in 
nalog zveze 
-da redno plačujejo članarino in druge prispevke zvezi 
-da se redno izpopolnjujejo za opravljanje nalog v zvezi 
-da dajejo zvezi informacije, ki so potrebne za izvajanje dogovorjenih nalog 
zveze 
-da prenašajo svoje izkušnje in spoznanja novim članom zveze 
-da organizirajo in sodelujejo na tekmovanjih po sistemu kroženja, ki ga za 
vsako sezono potrjuje Predsedstvo, 
-da sodelujejo na izobraževanjih, sestankih in podobno, kamor jih napoti 
zveza 
-da varujejo ugled zveze 
 
     14.člen 
Pravice in dolžnosti članov so častne. Za svoje delo v zvezi člani ne prejemajo 
plačila, upravičeni pa so do plačila upravičenih stroškov v zvezi z dejavnostjo 
zveze, če to omogočajo predpisi Republike Slovenije. 
 
Prenehanje članstva v zvezi in spremembe statusa članov iz rednega 
v začasnega 
 
     15.člen 
Članstvu člana zveze in članu zveze preneha članstvo v zvezi: 
-s prostovoljnim izstopom 
-z izključitvijo v društvu ali klubu, ki je član zveze 
-z izključitvijo iz zveze na osnovi sklepa Skupščine 
-s črtanjem iz evidence članstva v društvu ali klubu, ki je član zveze 
-s prenehanjem delovanja društva ali kluba, ki je član zveze (register društev 
pri AJPES-u) 
-s prenehanjem delovanja zveze 
-s smrtjo 
 
Predsedstvo ZDŠS enkrat letno preverja aktivnosti rednih in začasnih članov. 
V kolikor redni član ne izpolnjuje aktivnosti in dolžnosti iz 13. člena Statuta, se 
člana pisno opozori in pozove, da neizpolnjene aktivnosti in dolžnosti izpolni v 
roku enega leta. 
Če v roku enega leta manjkajoče aktivnosti niso izpolnjene, redni član postane 
začasni član in zanj veljajo pogoji statusa začasnih članov. 
V kolikor pogojev kot začasni član ne izpolni v roku dveh let, ga ZDŠS črta iz 
seznama začasnih članov. 
 
     16.člen 
Član zveze prostovoljno izstopi iz zveze, če predloži pisni sklep najvišjega 
organa kluba / društva, da izstopa iz zveze. 
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     17.člen 
Člane člana zveze lahko izključi iz zveze disciplinska komisija zveze, če člani 
huje kršijo statut zveze, če ne spoštujejo sklepov organov zveze, če 
povzročajo škodo zvezi ali če ne varujejo ugleda zveze. 
O izključitvi članov člana zveze odloči disciplinska komisija zveze s sklepom, 
na katerega je dovoljena pritožba v roku 15 dni predsedstvu zveze. Odločitev 
predsedstva zveze v zvezi z disciplinsko odgovornostjo članov člana zveze je 
dokončna.Izključitev avtomatično pomeni tudi izključitev iz članstva društva ali 
kluba, ki je član zveze. 
 
     18.člen 
Člana zveze črta iz evidence generalni sekretar zveze v primeru, da je član 
zveze iz neopravičenih razlogov v zamudi z obveznostmi do zveze za več kot 
šest mesecev. 
 
Častni člani  
 
     19.člen 
Častni člani zveze so domače ali tuje fizične osebe, ki jim skupščina zveze 
dodeli naslov častni član Zveze drsalnih športov Slovenije na podlagi 
njihovega prispevka k razvoju športov na ledu v Republiki Sloveniji. 
Častni člani nimajo pravice odločanja o zadevah iz pristojnosti zveze, imajo pa 
pravico do sodelovanja pri delu zveze in njenih organov ter do priznanj in 
nagrad zveze. 
 
 
VI.ORGANIZACIJA ZVEZE 
 
     20.člen 
Zveza je organizacijsko sestavljena iz organov zveze, strokovnih odborov in 
komisij zveze ter sekcij za športne dejavnosti zveze, ki so navedene v 6.členu 
statuta. 
Sekcije športnih dejavnosti sestavljajo vsi tekmovalci v sekcijah.Tekmovalna 
pravila sekcij športnih dejavnosti so urejena s tekmovalnimi pravilniki 
posameznih športnih zvrsti. 
 
     21.člen 
Finančno-materialno poslovanje za zvezo opravljajo na podlagi pogodbe za 
takšno poslovanje usposobljene organizacije in gospodarske družbe. 
 
 
VII.ORGANI ZVEZE, NJIHOVA SESTAVA, DELOVNO PODROČJE, 
MANDATNA DOBA, NAČIN VOLITEV IN MEDSEBOJNA RAZMERJA 
 
     22.člen 
Organi zveze so: 
-skupščina zveze 
-predsedstvo zveze 
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-nadzorni odbor zveze 
-disciplinska komisija zveze 
 
     23.člen 
Skupščina zveze je najvišji organ zveze, ki ga sestavljajo po trije 
predstavniki vsakega včlanjenega kluba.  
Pri odločanju v skupščini ima vsak redni član ZDŠS najmanj 1 glas.  
Vsi redni člani, ki izpolnjujejo pogoj, da so zadnji dve leti zapored pred 
skupščino sodelovali z najmanj dvema tekmovalcema na Državnem prvenstvu 
Slovenije v umetnostnem ali hitrostnem drsanju, imajo 3 glasove.  
Skupščina se sestaja na rednem ali izrednem zasedanju. Dnevni red za redno 
skupščino pripravi predsednik zveze, člani pa morajo biti obveščeni o 
dnevnem redu najmanj 14 dni pred dnevom redne skupščine. 
Izredno skupščino lahko skliče vsak član zveze, vendar mora postopati enako 
kot je to predvideno za redno skupščino. 
Skupščino vodi do izvolitve delovnega predsedstva sklicatelj. Skupščina izvoli 
delovno predsedstvo, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in verifikacijsko 
komisijo. 
Verifikacijska komisija poroča skupščini o številu prisotnih članov s pooblastili 
članov zveze oziroma o sklepčnosti . 
Kandidacijska komisija predlaga skupščini listo kandidatov za organe zveze. 
Skupščina lahko dopolni listo kandidatov s kandidati, ki jih ni predlagala 
kandidacijska komisija. Po končani razpravi skupščina z javnim glasovanjem 
sprejme kandidacijsko listo. 
Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate. Volitve organov 
skupščine so praviloma tajne, javne pa le če se vsi prisotni na skupščini 
odločijo, da bodo volitve javne. 
Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotna najmanj polovica pooblaščenih 
predstavnikov članov zveze. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje preloži za 
30 minut. Po poteku tega časa lahko skupščina veljavno sklepa, če je 
prisotnih najmanj 30% vseh možnih pooblaščenih predstavnikov članov zveze. 
Sklepi skupščine so sprejeti, če je zanje glasovala večina članov, navzočih na 
skupščini. 
Za sklepe o prenehanju zveze, prenosu ali odtujitvi oziroma nakupu 
nepremičnega premoženja mora glasovati večina vseh pooblaščenih 
predstavnikov članov zveze v skupščini zveze. 
Za sklepe v zvezi s spreminjanjem statuta mora glasovati najmanj 2/3 
navzočih pooblaščenih predstavnikov članov na pravilno sklicani skupščini 
zveze. 
Glasovanje na skupščini je praviloma javno. Sklep o tajnem glasovanju je 
sprejet, če tako odloči večina navzočih pooblaščenih predstavnikov članov 
zveze na skupščini. 
 
     24.člen 
Skupščina zveze ima sledeče pristojnosti: 
-sprejema sklep o ustanovitvi in prenehanju zveze 
-sprejema spremembe in dopolnitve statuta zveze 
-sprejema zadeve, ki so navedene v 23.členu statuta zveze 
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-imenuje svoje predstavnike v OKS-ZŠZ Slovenije, v Mednarodno drsalno 
zvezo in v druge institucije, ki so organizirane na državnem nivoju ali v 
mednarodnem nivoju 
-sprejema razvojni program dejavnosti zveze za štiriletna obdobja 
-sprejema finančne načrte in zaključne račune zveze po predpisih v Republiki 
Sloveniji 
-odloča o politiki marketinga in ekonomskih aktivnostih zveze 
-odloča o ustanovitvah gospodarskih družb po določilih tega statuta 
-odloča o vključevanju zveze v druga združenja in organizacije 
-voli in razrešuje organe zveze 
-odloča o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja zveze 
-sprejema splošne akte zveze 
-odloča o drugih zadevah, ki jih v skladu z nameni in cilji zveze predlagajo 
člani zveze , strokovne komisije in odbori zveze ali organi zveze 
-podeljuje naziv častnega člana zveze 
-imenuje dobitnike priznanj in pohval zveze 
-imenuje predsednike strokovnih komisij in odborov zveze 
-odloča o zadevah, za katere tako določa zakon 
 
     25.člen 
Predsedstvo zveze sestavljajo predsednik zveze, podpredsednik 
zveze za umetnostno drsanje, podpredsednik zveze za hitrostno 
drsanje in po en član iz vsakega včlanjenega kluba,oziroma društva. 
En član predsedstva pokriva področje medijev. 
Predsedstvo zveze izvoli skupščina zveze za obdobje štirih let in je lahko 
ponovno izvoljeno. 
Po svoji delovni dolžnosti so člani predsedstva še predsednik komisije 
sodnikov, predsednik strokovnega odbora za umetnostno drsanje, predsednik 
strokovnega odbora za short track in podpredsednik zveze za marketing in 
promocijo. 
Predsedstvo sprejema svoje sklepe na sejah predsedstva, ki so lahko tudi 
korespondenčne. Seja predsedstva je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot 
50% članov predsedstva. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot 50% na 
seji prisotnih  članov predsedstva. V primeru korespondenčne seje je sklep 
sprejet v primeru, da za sklep glasuje več kot 50% članov predsedstva. 
Seje predsedstva sklicuje predsednik zveze. Generalni sekretar zveze je 
zadolžen, da sestavlja zapisnike sej, ki jih podpišeta predsednik zveze in 
generalni sekretar. 
Predsedstvo zveze ima vsako leto najmanj dve seji. 
 
     26.člen 
Pristojnosti predsedstva zveze so predvsem sledeče: 
-pripravlja zadeve iz pristojnosti skupščine 
-upravlja s premoženjem zveze 
-sodeluje z organi Mednarodne drsalne zveze in OKS-ZŠZ Slovenije 
-imenuje generalnega sekretarja zveze 
-imenuje strokovne odbore in komisije zveze 
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-sprejema sistem tekmovanj doma in v tujini za vsako koledarsko leto,oziroma 
sezono 
-sprejema pravilnike in druge akte zveze, za katere ni pristojna skupščina 
-sprejema programe priprav športnikov 
-odloča o udeležbi tekmovalcev, oziroma ekip na tekmovanjih Mednarodne 
drsalne zveze 
-odloča o izobraževanju sodnikov, trenerjev in drugih strokovnih delavcev 
zveze 
-odloča o sklepanju delovnih razmerij in pogodb 
-skrbi za popularizacijo športov na ledu 
-skrbi za pridobivanje finančnih in drugih materialnih pravic za potrebe 
delovanja zveze 
-odloča o kandidaturah zveze za organiziranje mednarodnih prireditev in 
tekmovanj v Sloveniji 
-določa letni koledar aktivnosti zveze 
-odloča o štipendiranju tekmovalcev zveze 
-dokončno odloča o izključitvi iz članstva zveze 
-predlaga tekmovalce zveze za pridobitev statusa športnika OKS-ZŠZ Slovenije 
-skrbi za informatiko in sodelovanje z mediji 
-skrbi za rangiranje tekmovalcev zveze na podlagi prej sprejetega pravilnika o 
rangiranju tekmovalcev in za promoviranje športov na ledu 
-sprejema tekmovalne pravilnike za posamezne zvrsti umetnostnega drsanja 
in hitrostnega drsanja 
-pripravlja štiriletne razvojne programe zveze 
-pripravlja finančne načrte in zaključne račune zveze za letna obdobja 
-odloča o nabavi premičnega premoženja zveze 
-ustanavlja in ukinja sekcije zveze 
-sprejema nove člane zveze in skrbi za evidence članstva 
-skrbi za evidence doseženih rezultatov tekmovalcev  
-skrbi za evidence strokovnih dosežkov članstva članov zveze 
-izvaja zadolžitve skupščine zveze 
 
     27.člen 
Strokovno-tehnična in administrativna opravila za potrebe skupščine in 
predsedstva zveze ter ostalih organov zveze opravlja sekretariat zveze. 
Sekretariat zveze sestavljajo predsednik zveze, podpredsednik zveze za 
umetnostno drsanje, podpredsednik zveze za hitrostno drsanje, 
podpredsednik zveze za marketing in promocijo, predsednik sodniške 
komisije, generalni sekretar zveze, predsednik strokovnega odbora za 
umetnostno drsanje in predsednik strokovnega odbora za hitrostno drsanje. 
 
     28.člen 
Nadzorni odbor zveze spremlja delo ostalih organov zveze ter 
opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem zveze. 
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih za obdobje štirih let izvoli 
skupščina zveze in so lahko ponovno izvoljeni. 
Nadzorni odbor poroča skupščini zveze enkrat letno in ji za svoje delo tudi 
odgovarja. 
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Nadzorni odbor sprejema svoje sklepe z večino glasov članov odbora. 
 
     29.člen 
Disciplinska komisija je pristojna za obravnavanje in sklepanje o 
disciplinskih kršitvah organov zveze, funkcionarjev zveze in članstva 
članov zveze na podlagi pisnih zahtev članic ali organov zveze. 
Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana in jo za obdobje štirih let 
izvoli skupščina zveze ter je za svoje delo odgovorna skupščini zveze. 
Predsednik in člana disciplinske komisije so lahko ponovno izvoljeni. 
Disciplinska komisija je sklepčna, če sta na seji prisotna vsaj dva člana 
disciplinske komisije. Sklep disciplinske komisije je sprejet, če sta zanj 
glasovala vsaj dva člana disciplinske komisije. 
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so: kršitve statuta 
zveze ali predpisov mednarodne drsalne zveze, nevesto in lahkomiselno 
izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v zvezi, neizvrševanje sklepov 
organov zveze in dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu zveze. 
 
     30.člen 
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem disciplinskem postopku izreče 
disciplinska komisija so: 
-opomin 
-javni opomin 
-izključitev 
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico do pritožbe 
predsedstvu zveze.Sklep predsedstva zveze je dokončen. 
 
 
VIII.STROKOVNI ODBORI IN KOMISIJE ZVEZE, NJIHOVE 
PRISTOJNOSTI IN NAČIN IZVOLITVE  
 
     31.člen 
Strokovni odbori in komisije zveze so: 
 Komisija sodnikov 
 Strokovni odbor za umetnostno drsanje 
 Strokovni odbor za hitrostno drsanje 
 Zdravniška komisija 
 Komisija trenerjev 
 
     32.člen 
Komisijo sodnikov sestavljajo vsi sodniki za panoge drsanja na ledu v 
Republiki Sloveniji in je v okviru komisije organizirana po sekcijah za 
umetnostno drsanje in za hitrostno drsanje. 
Komisijo sodnikov in sekcijo sodnikov za umetnostno drsanje vodi predsednik 
komisije, ki ga za obdobje štirih let imenuje skupščina zveze in je lahko 
ponovno izvoljen.Predsednik komisije je po svoji funkciji član predsedstva 
zveze. 
Sekcijo sodnikov za hitrostno drsanje vodi sodnik za hitrostno drsanje, ki ga 
določi predsednik sodniške komisije. 
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     33.člen 
Pristojnosti sodniške komisije so:priprava in izvajanje standardov drsanja 
in sojenja v Sloveniji za umetnostno drsanje, organiziranje in strokovno 
usposabljanje sodnikov, trenerjev in drsalcev, organiziranje seminarjev in 
izpitov sodnikov, predlaganje sodnikov za napredovanje v mednarodni zvezi, 
delegiranje sodnikov za tekmovanja doma in v tujini ter sodelovanje pri 
pripravi in treningu najboljših drsalcev za prvenstva mednarodne drsalne 
zveze. 
Komisija sodnikov deluje na podlagi Pravilnika komisije sodnikov, ki ga 
sprejme predsedstvo zveze. 
Komisija sodnikov izvaja aktivnosti iz svoje pristojnosti koordinirano s 
predsedstvom in s pristojnimi tehničnimi odbori mednarodne drsalne zveze ter 
v sodelovanju s predsedstvom zveze in strokovnima odboroma zveze za 
umetnostno drsanje in hitrostno drsanje 
 
     34.člen 
Strokovni odbor za umetnostno drsanje sestavljajo predsednik 
strokovnega odbora za umetnostno drsanje in toliko članov, da so pokriti 
interesi vseh članov zveze v panogi umetnostno drsanje.Predsednika odbora 
imenuje skupščina zveze in je po svoji funkciji član predsedstva zveze, člane 
odbora pa imenuje predsedstvo zveze izmed strokovno usposobljenih kadrov 
članov zveze ali drugih tako, da ima vsak član zveze po enega člana v 
strokovnem odboru. 
Predsednik in člani odbora so imenovani za obdobje štirih let in so lahko 
ponovno imenovani. 
Delo strokovnega odbora za umetnostno drsanje koordinira podpredsednik 
zveze za umetnostno drsanje, administrativna opravila pa organizira za odbor 
generalni sekretar zveze. 
 
     35.člen 
Pristojnosti strokovnega odbora za umetnostno drsanje so:strokovna 
pomoč, sodelovanje in kontrola pri: sprejemu strokovnih pravil za rangiranje 
in rangiranju umetnostnih drsalcev, pripravi pravil za testiranje posameznikov 
in parov in organiziranju izvedbe, pripravi in kontroli letnih programov 
treningov in tekmovanj za umetnostne drsalce s statusom športnika OKS-ZŠZ 
Slovenije in perspektivnih mlajših umetnostnih drsalcev, pripravi seminarjev 
za trenerje v umetnostnem drsanju, pripravi predloga letnega urnika 
treningov in tekmovanj zveze, priprava predlogov udeležencev na 
tekmovanjih mednarodne drsalne zveze, pripravi in izvajanje meritev 
umetnostnih drsalcev,pripravi tekmovalnega pravilnika za umetnostno 
drsanje, predlaganju izobraževanje trenerjev v tujini ter priprava strokovnih 
predlogov organom zveze, ki so pomembni za razvoj umetnostnega drsanja 
ali za doseganje boljših tekmovalnih dosežkov in podobno. 
Strokovni odbor za umetnostno drsanje izvaja aktivnosti iz svoje pristojnosti 
koordinirano s pristojnimi tehničnimi odbori mednarodne drsalne zveze. 
 
     36.člen 
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Strokovni odbor za hitrostno drsanje sestavljajo predsednik 
strokovnega odbora za hitrostno drsanje in toliko članov, da so pokriti interesi 
vseh članov zveze v panogi hitrostno drsanje. Predsednika imenuje skupščina 
zveze in je po svoji funkciji član predsedstva zveze, člane pa imenuje 
predsedstvo zveze za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani. 
Delo strokovnega odbora za hitrostno drsanje koordinira podpredsednik zveze 
za hitrostno drsanje, administrativna opravila pa organizira za odbor generalni 
sekretar zveze. 
 
     37.člen 
Pristojnosti strokovnega odbora za hitrostno drsanje so sprejem pravil 
za rangiranje in rangiranje drsalcev, priprava standardov in normativov za 
testiranje tekmovalcev in izvedba testiranja, priprava in kontrola letnih 
programov treningov in tekmovanj za drsalce s statusom športnika OKS-ZŠZ 
Slovenije in perspektivnih mlajših tekmovalcev, priprava seminarjev za 
trenerje v hitrostnem drsanju, priprava predloga letnega programa treningov 
in tekmovanj zveze, priprava predlogov udeležencev na tekmovanjih 
mednarodn drsalne zveze, priprava in izvedba meritev tekmovalcev,priprava 
tekmovalnega pravilnika za hitrostno drsanje, predlaganje izobraževanja 
trenerjev v tujini, priprava strokovnih predlogov organom zveze, ki so 
pomembni za razvoj hitrostnega drsanja ali za doseganje boljših tekmovalnih 
dosežkov in podobno. 
Strokovni odbor za hitrostno drsanje izvaja aktivnosti iz svoje pristojnosti 
koordinirano z pristojnim tehničnim odborom pri mednarodni drsalni zvezi. 
 
     38.člen 
Zdravniško komisijo sestavljajo predsednik in toliko strokovnjakov s 
področja zdravstvene stroke,kolikor je članov zveze.Predsednika in člane 
imenuje predsedstvo zveze za obdobje največ štirih let in so lahko ponovno 
imenovani. 
Pristojnosti komisije so povezane z zdravstvenim varstvom drsalcev, anti-
doping kontrolo in implementacijo znanstvenih spoznanj v treninge in 
tekmovanja v panogah športov na ledu. 
Komisija izvaja svoje aktivnosti v povezavi in v koordinaciji z komisijo pri 
mednarodni drsalni zvezi. 
 
     39.člen 
Komisijo trenerjev sestavljajo vsi trenerji in vaditelji drsanja, ki na 
podlagi pogodbe ali ljubiteljsko opravljajo strokovno delo pri članih zveze. 
Predsednika komisije trenerjev imenuje predsedstvo zveze za dobo največ 
štirih let in je lahko ponovno imenovan. 
Pristojnosti komisije so: priprava temeljnih aktov in pravil ter navodil 
obnašanja tekmovalcev in trenerjev, priprava predlogov za uvedbo sistema 
izobraževanje v Sloveniji, priprava predlogov za vključevanje v komisijo 
trenerjev pri mednarodni drsalni zvezi, predlaganje za izobraževanje v tujini in 
priprava strokovnih predlogov organom zveze, ki so pomembni za razvoj 
športov na ledu ali za doseganje boljših tekmovalnih rezultatov. 
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Notranji akti strokovnih komisij in odborov 
 
     40.člen 
Strokovni odbori in komisije za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti sprejmejo 
samostojne notranje akte, h katerim si morajo pred sprejemom pridobiti 
soglasje predsedstva zveze. 
 
 
IX.FUNKCIONARJI ZVEZE IN ZASTOPANJE ZVEZE 
 
     41.člen 
Funkcionarji zveze so: predsednik zveze, podpredsednik zveze za 
umetnostno drsanje, podpredsednik zveze za hitrostno drsanje, 
podpredsednik za marketing in promocijo, predsednik komisije 
sodnikov in vsi sodniki zveze ter predsedniki strokovnih odborov in 
komisij zveze. 
 
     42.člen 
Delo funkcionarjev zveze je častno in za svoje delo ne prejemajo nobenega 
plačila. Glede povračila stroškov v zvezi s svojim delom so funkcionarji 
izenačeni z ostalim članstvom članov zveze, kot je to navedeno v 14.členu 
tega statuta. 
 
     43.člen 
Predsednik zveze je zakoniti zastopnik zveze in zastopa zvezo doma in v tujini. 
Predsednik zveze lahko za posle v okviru dejavnosti in nalog zveze podeli 
prokuro članu predsedstva zveze. 
Predsednik zveze je odgovoren za delovanje zveze v skladu s tem statutom in 
pravnim redom Republike Slovenije skupščini zveze, kot tudi drugim 
pristojnim organom v državi. 
 
     44.člen 
Generalni sekretar zveze skrbi za opravljanje administrativno-tehničnega in 
strokovnega dela, ki je nujno za delovanje zveze in koordinira delo v zvezi 
tako, da se lahko uresničujejo namen in cilji delovanja zveze. 
Generalni sekretar zveze nadomešča predsednika zveze v času njegove 
odsotnosti. 
 
 
X.FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE  
 
     45.člen 
Zveza pridobiva sredstva za svoje delovanje: 
*s članarino in drugimi prispevki članov zveze 
*iz materialnih pravic in dejavnosti zveze 
*z darili in volili 
* iz javnih sredstev 
*s prispevki pokroviteljev in donatorjev 
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* iz drugih virov 
Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad 
odhodki, mora presežek nameniti za opravljanje dejavnosti in nalog, za katere 
je ustanovljena. 
Vsaka delitev premoženja zveze med člane zveze je nična. 
 
     46.člen 
Nadzorstvo nad finančnim in materialnim poslovanjem zveze opravljajo poleg 
nadzornega odbora zveze tudi organi, ki so pristojni za nadzorstvo po 
predpisih Republike Slovenije. 
 
     47.člen 
Finančne in materialne listine zveze podpisuje generalni sekretar zveze, 
plačilne naloge pa predsednik zveze ali njegov pooblaščenec. 
 
     48.člen 
Finančno in materialno poslovanje vodi zveza v skladu z računovodskim 
standardom za društva in v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. 
Finančno in materialno poslovanje je javno in ima vsak član zveze pravico 
vpogleda v navedeno poslovanje. 
 
 
     49.člen 
Finančno in materialno poslovanje za zvezo opravlja strokovno usposobljeni 
posameznik ali gospodarska družba, če jo pooblasti predsedstvo zveze. 
Finančno poslovanje poteka preko transakcijskega računa, ki ga ima zveza v 
skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. 
Letno poročilo o poslovanju mora zveza predložiti organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje  podatkov do zadnjega dne v mesecu februarju za 
preteklo leto. 
 
 
XI.PRENEHANJE ZVEZE 
 
     50.člen 
Zveza lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugo zvezo, s pripojitvijo k 
drugi zvezi ali po samem zakonu. 
 
     51.člen 
Za prenehanje zveze po volji članov, s spojitvijo z drugimi zvezami ter 
pripojitvijo k drugi zvezi se neposredno uporabljajo določila Zakona o 
društvih. 
 

52.člen 
Za vse zadeve, ki v tem statutu niso posebej opredeljene, veljajo določbe 
Zakona o društvih (Ur. list RS 61/06). 
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XII.KONČNE DOLOČBE 
 
     53.člen 
Spremembe statuta in prečiščeno besedilo statuta je sprejela skupščina Zveze 
drsalnih športov Slovenije na svoji seji dne 22.6.2017 in stopijo  v veljavo z 
dnem sprejema. 
 
 
XIII.PREHODNE DOLOČBE 
 
Spremembe 11. člena in 23. člena statuta, ki je bil sprejet na seji skupščine 

Zveze drsalnih športov Slovenije dne 29.9.2006 ne veljajo za organizacije, ki 

so bile kot članice Zveze drsalnih športov Slovenije sprejete po prej veljavnih 

členih. 

 
 
 
 
 
 
 
             Predsednica : 
       Darja Gabrovšek Polajnar 


