Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS št. 60/95) je skupščina Zveze kotalkarskih
športov Slovenije dne 24.10.1997 sprejela naslednja

PRAVILA
ZVEZE KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zveza kotalkarskih športov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zveza) je amaterska športna
organizacija, ki združuje klube in društva, ki se ukvarjajo s kotalkarskimi športi na območju
Republike Slovenije.
Kotalkarski klubi in društva se združujejo v Zvezo kotalkarskih športov Slovenije zaradi
usklajevanja posebnih in skupnih interesov na področju kotalkarskih športov, planiranja in
realizacije kvalitetnega razvoja kotalkarskih športov na območju Slovenije, organizacije
tekmovanj na vseh nivojih, sodelovanja s sorodnimi organizacijami v državi in v inozemstvu,
kakor tudi predstavljanja Republike Slovenije v kotalkarskem športu v državi in tujini in
včlanjevanja v druge športne organizacije v državi in tujini.
2. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev pri Republiškem
upravnem organu. Sedež Zveze je v Ljubljani, Celovška 25.
Zveza deluje na območju Republike Slovenije.
Zveza ima svoj žiro račun. Za prevzete obveze Zveza odgovarja z vsemi svojimi sredstvi

II. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE
3. člen
Zvezo predstavlja in zastopa predsednik Zveze. V slučaju njegove odsotnosti, Zvezo zastopa
podpredsednik.
4. člen
Pečat Zveze je v obliki elipse s premerom 48 x 27 mm in napisom ob robu elipse:
Zveza kotalkarskih športov Slovenije.

5. člen
Zveza ima svoj znak, ki je okrogle oblike v sredini pa sta na beli podlagi dva kotalkarja ter
Slovenska zastava z napisom ZKŠS. Ob robu kroga je izpisano Zveza kotalkarskih športov
Slovenije.
Zveza kotalkarskih športov Slovenije je član Slovenskega olimpijskega komiteja združenja
športnih zvez. Zaradi uresničevanja svojih programskih nalog in ciljev pa lahko Zveza
sodeluje tudi z drugimi športnimi organizacijami in skupnostmi, vse na podlagi sklepov
skupščine ali Predsedstva Zveze.
6. člen
Zveza kotalkarskih športov Slovenije je kot edina kotalkarska Zveza na območju Republike
Slovenije, član Evropske kotalkarske zveze CERS ter Svetovne kotalkarske zveze FIRS.
Zveza kotalkarskih športov Slovenije je nosilec vseh pravic in obvez, ki jih daje oziroma
predstavlja članstvo Zveze v mednarodnih kotalkarskih zvezah.
Vsi člani Zveze so enakopravni v svojih pravicah in obveznostih. Zveza ne dopušča nikakršne
diskriminacije brez oziroma na narodnost vero ali politično pripadnost in spoštuje vse določbe
veljavnih mednarodnih konvencij, ki jih je podpisala Republika Slovenija.

III. JAVNOST DELA ZVEZE
7. člen
Delovanje Zveze je javno.
Svoje člane Zveza obvešča tako, da interno objavlja vabila in zapisnike organov in sej ter
izdaja interna obvestila.
Javnost obvešča tako, da so seje organov Zveze javne in da se nanje vabijo novinarji. Zveza
obvešča javnost tudi preko sredstev javnega obveščanja, organizira okrogle mize, tiskovne
konference.
Za zagotovitev javnosti delovanja Zveze in dajanje informacij je odgovoren predsednik
Zveze.

IV. NALOGE IN CILJI ZVEZE
8. člen
Zveza organizirano skrbi za kvalitetni razvoj kotalkarskih športov za aktivno delovanje njenih
članov v smeri dosega teh ciljev, zlasti pa:
- zagotavlja enoten sistem organizacije kotalkanja v Republiki Sloveniji,
- planira razvoj kotalkarskih športov v Republiki Sloveniji,
- pomaga pri množičnem razvoju kotalkanja,
- skrbi za kvaliteten dvig nivoja kotalkarskih športov v Republiki Sloveniji,
- skrbi za vzgojo sodnikov na republiški in mednarodni ravni,
- skrbi za vzgojo trenerjev,
- organizira prvenstva, določa tekmovalni sistem, koledar tekmovanj, ter sprejema
mednarodni koledar tekmovanj,
- določa in pripravlja reprezentante, na podlagi kriterijev,
- organizira prireditve republiškega in mednarodnega pomena,
- skrbi za marketing, propagandno in ekonomsko dejavnost, razvija sodelovanje z
drugimi državami ter drugimi institucijami sorodnih športnih panog,
- sodeluje z športnimi organizacijami zamejskih Slovencev, izseljencev in delavcev na
začasnem delu v tujini,
- skrbi za izgradnjo, vzdrževanje in koriščenje objektov namenjenih za kotalkarske
športe, ki jih ima v uporabi, deluje v smeri napredka zdravstvene zaščite športnikov,
- strogo spoštuje določbe mednarodnega značaja glede antidoping kontrole,
- opravlja druge naloge in aktivnosti, ki so ji zaupane na podlagi sklepa skupščine
oziroma na podlagi zakona,
- aktivno deluje v zvezah, katerih članica je, za vključitev kotalkanja med olimpijske
športe.
Na osnovi politike razvoja športa Zveza koordinira in usklajuje vse aktivnosti s področja
kotalkanja.
9. člen
Zaradi čim bolj uspešne realizacije nalog in zadolžitev, ki so navedene v predhodnem členu,
Zveza sodeluje z drugimi organizacijami, skupnostmi, vzgojnoizobraževalnimi institucijami
in strokovnimi ustanovami na nivoju države, kakor tudi na meddržavnem nivoju.

V. ČLANSTVO, ORGANIZACIJA IN DELOVANJE ZVEZE
10. člen
Zvezo sestavljajo kotalkarski klubi oziroma društva, ki se ukvarjajo z enim izmed
kotalkarskih športov na območju Republike Slovenije. Zveza kotalkarskih športov Slovenije

je edina strokovna organizacija kotalkarskih športov na območju Republike Slovenije, ki je
lahko organizairana po sekcijah.
V zvezo so vključeni vsi klubi in društva, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s
kotalkarskim športom, ki sprejemajo ta Pravila in na podlagi sklepa najvišjega organa kluba
ali društva podajo pismeno pristopno izjavo za včlanitev v Zvezo. V Zvezi so vsi člani
enakopravni v svojih pravicah in dolžnostih v skladu s temi Pravili.
11. člen
Pravila in drugi akti članov Zveze morajo biti v skladu z zakoni, temi Pravili in drugimi
splošnimi akti te Zveze.
12. člen
Članstvo v Zvezi preneha:
- z izstopom iz Zveze,
- z izključitvijo iz Zveze,
- s prenehanjem delovanja člana.
13. člen
Član Zveze, ki iz kateregakoli razloga navedenega v predhodnem členu preneha biti član
Zveze, je dolžan v celoti izpolniti vse obveznosti do Zveze.
14. člen
Organi Zveze so:
- Skupščina Zveze,
- Predsedstvo Zveze,
- Nadzorni odbor,
- Disciplinska komisija.
15. člen
Skupščina Zveze je najvišji organ Zveze.
Skupščino sestavljajo predstavniki članov. Redno skupščino sklicuje Predsedstvo vsako leto,
najmanj 15 dni pred dnevom sklica z objavo dnevnega reda in dostavo gradiva k dnevnemu
redu.
Skupščina je sklepčna, če ji prisostvuje več kot polovica vseh delegatov. Skupščina sprejme
zaključke, priporočila in sklepe s polno veljavo z večino prisotnih delegatov.
Vsak član delegira v skupščino po dva delegata.

Člani Predsedstva, Nadzornega odbora in drugih organov lahko sodelujejo pri delu skupščine,
vendar brez pravice glasovanja.
Če skupščina ni sklepčna se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je skupščina
sklepčna, če se ugotovi, da so prisotni delegati vsaj 3. članov Zveze.
16. člen
Skupščina Zveze odloča o vseh aktivnostih Zveze, zlasti pa:
- skrbi za razvoj kotalkarskega športa,
- sprejema poslovnik o svojem delu,
- sprejema in dopolnjuje ter spreminja Pravila in druge splošne akte Zveze,
- sprejema program dela in program olimpijskega ciklusa,
- sprejema in odobrava finančni plan in zaključni račun Zveze,
- voli in razrešuje predsednika Zveze, podpredsednika Zveze ter disciplinsko komisijo,
nadzorni odbor in konstituira predsedstvo Zveze,
- sprejema nove člane,
- določa sistem tekmovanj na območju Republike Slovenije. Tekmovanja morajo biti v
skladu s temi Pravili, s Pravilnikom in Statutom CERS in FIRS,
- odloča o marketingu in drugih ekonomskih aktivnostih Zveze, kakor tudi o
ustanavljanju podjetij,
- sprejema celovit program športih aktivnosti v skladu z finančnim planom,
- odloča o vključevanju Zveze v športne oziroma druge organizacije,
- izvršuje vse druge aktivnosti iz delokroga Zveze, razen tistih glede, katerih je drugače
določeno s temi Pravili,
- imenuje delegate v Olimpijski komite združenje športnih zvez Slovenije, v
mednarodne kotalkarske Zveze in druge mednarodne institucije,
- imenuje dobitnike nagrad in pohval,
- obravnava druga vprašanja v skladu s temi Pravili in drugimi splošnimi akti in odloča
o vseh vprašanjih, ki so pomembne za razvoj kotalkarskih športov v Republiki
Sloveniji,
- sklepa o prenehanju Zveze.
17. člen
Zveza lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti
določa zakon in izvedbeni predpisi. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in
nalogami zveze in nujna za njihovo doseganje.
Zveza lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti s sredstvi Zveze drugim
osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

18. člen
Mandat delegatov v skupščini traja 4 leta.
Vsak klub oziroma društvo, ki je član Zveze, lahko svoje delegate v času trajanja mandata
menja. Mandat osebe, ki zamenja delegata traja do izteka mandata prvotno izbranega
delegata.
19. člen
Delegati so za svoje delo odgovorni svojemu klubu oziroma društvu, ki jih je delegiralo.
Njihove pravice in dolžnosti:
- da se zavzemajo za uresničevanje sprejetih sklepov organov Zveze,
- da poročajo svojim klubom oziroma društvom, ki so jih delegirali o svojem delu v
organih Zveze, o sprejetih sklepih in stališčih,
- da predlagajo klubom oziroma društvom v obravnavo vprašanja, ki se nanašajo na
delo Zveze in njihovih organov,
- da odločajo o vseh zadevah in predlogih, ki so na dnevnem redu in pri delu Zveze
aktivno delujejo ter si pred obravnavo posameznih vprašanj pridobijo mnenje svojega
kluba oziroma društva,
- da zahtevajo podatke in strokovno pomoč Zveze pri realizaciji nalog v zvezi z
opravljanjem svoje delegatske funkcije.

20. člen
Volilna skupščina je vsaka 4 leta. Izredno skupščino je možno sklicati kadarkoli, če to zahteva
dve tretine njenih članov ali nadzorni odbor. Izredna skupščina sklepa le o zadevi zaradi
katere je sklicana.
Skupščino sklicuje in jo vodi predsednik Zveze, oziroma podpredsednik.
Če predsednik Zveze ne skliče skupščine v 15 dneh od prejema pismenega zahtevka, jo skliče
predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red in pisno gradivo vsem članom Zveze.
21. člen
Predsedstvo Zveze
Delo Zveze med dvema skupščinama vodi Predsedstvo, ki je izvršilni organ skupščine Zveze.
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini.
Predsedstvo ima naslednje pristojnosti:
- sklicuje skupščino in pripravlja gradivo za njeno zasedanje,
- predlaga skupščini sprejem spremembe dopolnitve splošnih aktov Zveze, za katere je
pristojna skupščina,

-

-

sprejema Pravilnike in druge splošne akte, za katere sprejem ni potrebno sklicati
skupščino,
imenuje strokovna telesa in komisije potrebne za nemoteno delo Predsedstva,
imenuje sekretarja Predsedstva,
uresničuje sklepe skupščine,
poroča skupščini o svojem delu,
usmerja in spremlja delo sekretariata in komisij,
predlaga delegate za konference in skupščine OKS-ZŠZ, CERS, FIRS in drugih teles,
imenuje člane stalnih in občasnih komisij ter predsednike le-teh,
izvaja programe, ki jih sprejema skupščina,
sprejema koledar tekmovanj,
daje soglasje na program dela zbora sodnikov in strokovnega sveta,
imenuje predstavnike Zveze za razna mednarodna posvetovanja, sestanke in kongrese
ter opravlja vse druge aktivnosti, posle in zadolžitve v zvezi z realizacijo programa
dela Zveze
upravlja z premoženjem Zveze.

Predsedstvo Zveze sestavljajo:
Predsednik Zveze, podpredsednik, predsednik strokovnega sveta in predsednik sodniške
komisije ter po dva delegata vsakega vključenega člana kakor tudi sekretar, ki ga imenuje
predsedstvo.
Predsedstvo deluje na neposrednih ali korespondenčnih sejah. Predsedstvo se sestaja najmanj
2-krat letno. Seje predsedstva sklicuje predsednik Zveze. Predsedstvo je sklepčno, če seji
prisostvuje več kot polovica članov Predsedstva. Sklepe veljavno sprejema z večino glasov
prisotnih članov.
22. člen
Predsednik Zveze je obenem predsednik Predsedstva in zastopa Zvezo pred državnimi organi
in drugimi organizacijami in tretjimi osebami. V primeru njegove odsotnosti, ga nadomešča
podpredsednik.
Sekretariat predsedstva
Sekretariat Predsedstva je operativno izvršilno telo Predsedstva in vodi delo Zveze med
sejami Predsedstva. Sekretariat je za svoje delo odgovoren Predsedstvu Zveze.
Glavne naloge sekretariata so:
- izvršuje sklepe Predsedstva,
- pripravlja gradivo za seje predsedstva,
- daje poročilo o svojem delu Predsedstvu Zveze med dvema sejama,
- opravlja vsa dela iz pristojnosti Predsedstva, za katera ga Predsedstvo pooblasti in o
katerih je dolžan tudi poročati.
Sekretariat sestavljajo:
Predsednik, podpredsednik, sekretar, predsednik strokovnega sveta in predsednik sodniške
komisije.

Sekretariat v skladu s programom skupščine in sklepi Predsedstva Zveze oblikuje stališče do
delovnih gradiv OKS-ZŠZ in drugih ter določa delegate za seje teh organov.
Seje sekretariata sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
Delo sekretariata je operativno in v skladu s potrebami delovnega programa.
23. člen
Mandat članov Predsedstva je 4 leta. Predsednik in podpredsednik sta voljena na skupščini,
predsednika strokovnega sveta sekcij in predsednika zbora sodnikov volijo člani izmed sebe,
sekretarja imenuje Predsedstvo, po dva delegata, pa delegirajo člani Zveze. Glede menjave
delegatov je pravilo takšno, kot velja za delegate skupščine.
Predsedstvo formira strokovna telesa za opravljanje nalog in dolžnosti s strokovnega
področja, in sicer:
strokovni svet ter sodniško komisijo.
Strokovni svet sestavljajo po en strokovnjak iz vsakega vključenega kluba oziroma društva, ki
je lahko zunanji sodelavec člana Zveze ter zunanji sodelavci, ki jih predlaga strokovni svet
soglasno:
- športni psiholog
- kondicijski trener
- zdravnik
Strokovni svet vodi predsednik.
Strokovni svet opravlja predvsem sledeče naloge:
- pripravlja program razvoja kotalkanja v Republiki Sloveniji,
- pripravlja program dela za posamezne kategorije tekmovalcev,
- pripravlja individualne programe za tekmovalce, vključno s predlogom finančnega
načrta,
- vodi evidenco vseh tekmovalcev, v vseh kategorijah,
- vodi evidenco o tekmovalnih dosežkih posameznih tekmovalcev,
- daje predloge za izvedbo tekmovanj in srečanj na vseh nivojih,
- koordinira delo s trenerji v posameznih klubih,
- sodeluje s strokovnimi kadri v posameznem klubu,
- pripravlja in organizira izobraževalne seminarje za trenerje,
- sodeluje s Fakulteto za šport v Ljubljani,
- je nosilec vseh programov dela na področju kotalkanja,
- organizira aktivnosti za popularizacijo kotalkarskega športa,
- predlaga sestavo reprezentanc za posamezna tekmovanja, na podlagi kriterijev,
- poroča predsedstvu o svojem delu,
- za svoje delo je odgovoren predsedstvu.
Sodniška komisija
Sodniško komisijo sestavljajo vsi sodniki državnega oziroma višjega ranga. Sodniško
komisijo vodi predsednik sodniške organizacije.

Sodniška komisija opravlja vse dolžnosti s področja sodniških aktivnosti in dela, skrbi za
kvaliteto sojenja, za izvedbo in strokovno usposabljanje sodnikov, organizira seminarje,
pripravlja izpite, imenuje sodnike za napredovanje v mednarodnem smislu, delegira sodnike
za sojenje, poroča o rezultatih dela sodnikov glede, katerega vodi evidenco in opravlja vsa
druga dela v zvezi z aktivnostmi sojenja sodnikov. Za svoje delo sprejema Pravilnik o delu
sodnikov, ki ga potrdi Predsedstvo zveze.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor ima 3 člane in namestnika. Skupščina izvoli predsednika nadzornega odbora
in 2 člana ter namestnika. Nadzorni odbor spremlja celotno poslovanje Zveze in organov
Zveze ter o svojih ugotovitvah poroča skupščini Zveze, po potrebi pa tudi Predsedstvu.
Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost, da stori vse potrebno za zaščito amaterizma in
zakonitosti pri poslovanju zveze. Za svoje delo je odgovoren skupščini in sprejema veljavne
sklepe z večino glasov vseh članov.
Disciplinska komisija
Skupščina voli in razrešuje disciplinsko komisijo. Disciplinska komisija deluje na osnovi
disciplinskega Pravilnika. Disciplinsko komisijo sestavljajo 3 člani. Po potrebi se izvoli tudi 2
namestnika. Predsednika volijo izmed sebe.

VI. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE
24. člen
Dohodki Zveze so članarina, dotacija MŠŠ in drugi prispevki iz marketinga.
Finančno materialno poslovanje se odvija preko žiro računa pri pristojni organizaciji.
Finančno materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Realizacija dohodkov in stroškov poteka na podlagi finančnega načrta, ki ga sprejme
skupščina v skladu s Pravilnikom o finančnem materialnem poslovanju zveze.
Odredbodajalec je predsednik, v njegovi odsotnosti podpredsednik oziroma sekretar.

VII. PRENEHANJE ZVEZE
25. člen (manjka zapis)
Zveza lahko preneha, če tako odloči skupščina Zveze z večino glasov vseh članov, ki imajo
pravico glasovanja.
V primeru prenehanja Zveze, preide vse premoženje na članice, proračunska sredstva se
vrnejo v proračun.

26. člen
Ta pravila je sprejela skupščina dne 24.10.1997 in veljajo takoj s tem dnem. S sprejetjem teh
Pravil prenehajo veljati dosedanja Pravila Zveze.

SEKRETAR:

PREDSEDNIK:

Grilj Anton

Brlec Peter

