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ZVEZE DRUŠTEV ROKOMETNIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.    člen 
 

Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije - ZDRSS (v nadaljevanju ZDRSS) je 
osrednja društvena športna organizacija, ki združuje vsa registrirana društva 
rokometnih sodnikov. Ta združujejo sodnike, delegate, kontrolorje, zapisnikarje in 
časomerilce na območju Republike Slovenije, ki so sklenila Pogodbo o ustanovitvi 
Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije ali kasneje pristopili.  
 

2.    člen 
 

ZDRSS je pravna oseba Zasebnega prava in deluje v skladu s predpisi in zakonom o 
društvih. Ime organizacije je ZVEZA DRUŠTEV ROKOMETNIH SODNIKOV SLOVENIJE. 
Sedež ZDRSS je v Ljubljani, Leskoškova 9/e.  Deluje na območju Republike Slovenije. 
 

3.    člen 
 

ZDRSS je avtonomna članica Rokometne zveze Slovenije in sodeluje z ustreznimi 
telesnokulturnimi ustanovami in drugimi športnimi organizacijami in zvezami. Preko 
Rokometne zveze Slovenije (RZS) se povezuje z Evropsko rokometno zvezo (EHF - 
Evropean Hanball Federation) in Mednarodno rokometno zvezo (IHF - International 
Handball Federation). 
 

4.    člen 
 

ZDRSS ima svoj žig, ki ima premer 3.5 cm. Ob robu zgornje polovice žiga je napis 
“Rokometna zveza Slovenije”, ob robu spodnje polovice je napis “Zveza društev 
rokometnih sodnikov Slovenije”. V sredini je znak Rokometne zveze Slovenije. 
 

5.    člen 
 
Delovanje ZDRSS temelji na načelih demokracije in javnosti. ZDRSS obvešča o 
svojem delovanju širšo in ožjo javnost.  
 
Ožjo javnost obvešča: 

-          z objavljanjem in pošiljanjem vabil in zapisnikov članom članic ZDRSS, 
-          z izdajo publikacij ZDRSS, 
-          s tem, da so zapisniki organov ZDRSS dostopni in na vpogled članom članic 

ZDRSS. 
 
Širšo javnost obvešča: 

-          z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc, 
-          z vabljenjem zainteresiranih organov, ustanov, predstavnikov sredstev 

javnega obveščanja na svoje seje in sestanke, 
-          z udeleževanjem tiskovnih konferenc RZS in drugih organov RZS. 

 
Za zagotavljanje javnosti dela ZDRSS je odgovoren predsednik ZDRSS. 
  
 
 
 



 
II. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZDRSS 
 

6.    člen 
 

Poleg nalog, ki jih ima ZDRSS kot članica Rokometne zveze Slovenije in ostalih 
telesnokulturnih organizacij, ima predvsem še naslednje namene in cilje: 

-          zastopa članice ZDRSS o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do 
organov RZS, 

-          sodeluje z organi RZS, EHF in IHF, 
-          spoštuje in uveljavlja načela in pravila, zapisana v pravilih RZS in OKS, 
-          ostalim članicam RZS zagotavlja sodniški servis, 
-          ohranja svojo avtonomnost na vseh področjih svojega delovanja, 
-          obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za članice ZDRSS 

ter samostojno sprejema odločitve in izvaja naloge na tem področju, 
-          deluje ob upoštevanju načela enakosti vseh članic ZDRSS, ob upoštevanju 

enakega varovanja pravic, poštenega in vestnega izpolnjevanja obveznosti in 
mirnega reševanja sporov, 

-          razvija prijateljske odnose med športniki ob upoštevanju načel 
enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih človekovih 
svoboščin ne glede na raso, spol, jezik in vero, 

-          usklajuje delo članic ZDRSS in opravlja dogovorjene skupne naloge, 
-          po načelu prostovoljnega vključevanja skrbi za pridobivanje novih članov, 
-          spodbuja zanimanje za šport, rokomet, kot športno panogo in olimpijsko 

gibanje med mladimi, 
-          oblikuje letne in večletne programe na področju sojenja, 
-          usklajuje organizacijske, tehnične in deloma materialne pogoje za kvalitetno 

delo v članicah ZDRSS, 
-          koordinira in povezuje aktivnosti med članicami ZDRSS, 
-          posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članicam ZDRSS, 
-          skrbi za zakonito in racionalno uporabo sredstev pri delovanju ZDRSS, 
-          skupaj z vsemi članicami ZDRSS, ter z ostalimi dejavniki skrbi za usklajen in 

strokoven razvoj sojenja, opravljanja delegatske in kontrolorske naloge in 
funkcije, 

-          skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v vseh organih ZDRSS in članicah 
ZDRSS, 

-          pospešuje razvoj vrhunskega sojenja in nudi pomoč za doseganje vrhunskih 
športnih rezultatov na področju sojenja, 

-          skrbi za strokovno usposabljanje sodniškega  kadra za potrebe 
zagotavljanja kvalitetnega sojenja ter opravljanje delegatskih in kontrolorskih 
nalog, 

-          spremlja razvoj sojenja v Sloveniji in tujini, ugotavlja stanje in predlaga 
ukrepe za rešitev odprtih vprašanj ter dvig kvalitete sojenja in drugih 
strokovnih opravil, 

-          oblikuje, sprejema ter uveljavlja kriterije za napredovanje oziroma 
izpadanje sodnikov in kontrolorjev glede na kvaliteto opravljenega dela, 

-          skrbi za popularizacijo rokometne igre in sojenja, 
-          izvaja druge dejavnosti, kot so organizacija športnih prireditev, propagande, 

marketinga in sodelovanja z drugimi organizacijami. 
 

 

 

 

 

 

 

 



III. ČLANSTVO 
 

7.    člen 
 

Članstvo v ZDRSS  je prostovoljno. 
 
Član ZDRSS lahko postane društvo rokometnih sodnikov, katerega glavna dejavnost 
je sojenje rokometa in izpolnjuje naslednje pogoje: 

-          podpiše pogodbo o ustanovitvi ZDRSS, 
-          soglaša s statutom ZDRSS, 
-          akti in pravilniki članic morajo biti usklajeni z določili statuta in drugimi akti 

ZDRSS. 
 

8.    člen 
 

Pravice članice ZDRSS so: 
-          da v skladu z določili tega statuta predlagajo kandidate za organe ZDRSS , 
-          da preko svojih članov, izvoljenih v organe ZDRSS, opozarjajo na 

problematiko s področja športa in sojenja rokometa, katere reševanje je v 
pristojnosti ZDRSS in predlagajo tudi rešitve, 

-          da dobivajo od ZDRSS strokovno in organizacijsko pomoč, 
-          da se preko delegatov skupščine in izvoljenih članov v drugih organih 

ZDRSS zavzemajo za uresničevanje že sprejetih sklepov. 
 

9.    člen 
 

Dolžnosti članic ZDRSS so: 
-          da spoštujejo ta statut in druge akte ZDRSS in RZS, 
-          da prispevajo k uresničevanju ciljev ZDRSS, 
-          da sodelujejo v delu organov ZDRSS, 
-          da urejajo svoja notranja vprašanja ob upoštevanju enakosti in suverenosti 

vseh članic ZDRSS. 
 

10. člen 
 

Članstvo v ZDRSS preneha s prostovoljnim izstopom, o čemer članica ZDRSS pisno 
obvesti ZDRSS, zaradi izključitve članice ZDRSS v primeru kršitev dolžnosti iz 
prejšnega člena tega statuta ali s prenehanjem obstoja članice ZDRSS po zakonu. 
 
 
IV. ORGANI ZDRSS 
 

11. člen 
 

Organi ZDRSS so: 
-          skupščina, 
-          predsedstvo, 
-          nadzorni odbor, 
-          disciplinska komisija. 

 
12. člen 

 

Mandat članov organov ZDRSS traja 4 (štiri) leta in so lahko ponovno izvoljeni, razen 
članov nadzornega odbora. Volitve organov so tajne. 
 
 
 



SKUPŠČINA 
 

13. člen 
 

Skupščina je najvišji organ ZDRSS. Tej so za svoje delo odgovorni vsi organi ZDRSS. 
Skupščina v svoji pristojnosti odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz nalog ZDRSS, 
zlasti pa: 

-          sprejema statut ZDRSS, 
-          sprejema disciplinski pravilnik ZDRSS, 
-          sprejema poslovnik o svojem delu, 
-          voli delovno predsedstvo skupščine, 
-          verificira mandate delegatov skupščine, 
-          voli predsednika predsedstva, 
-          potrjuje podpredsednika in 5 (pet) članov predsedstva, ki jih je izbral 

predsednik iz članstva ZDRSS, 
-          voli in razrešuje člane nadzornega odbora, 
-          voli in razrešuje člane disciplinske komisije, 
-          odloča o sprejemu, izstopu ali izključitvi članice ZDRSS, 
-          odloča o statusu članice ZDRSS, ki ne izpolnjuje določil 9. (devetega) člena 

tega statuta, 
-          odloča o prošnjah in pritožbah članic ZDRSS, 
-          dokončno odloča v primeru sporov med članicami ZDRSS, 
-          kot drugostopenjski organ dokončno odloča v pritožbenem postopku na 

izrečeno kazen disciplinske komisije o prepovedi opravljanja funkcij 
posameznega člana članice ZDRSS v organih ZDRSS ali izključitev člana 
članice ZDRSS iz ZDRSS, 

-          razpravlja in sklepa o globalnih in strateških usmeritvah sojenja v Sloveniji, 
-          sprejema programska in strokovna izhodišča in materialne osnove delovanja 

in razvoja sojenja ter ocenjuje njihovo uresničevanje, 
-          sprejema poročilo o uresničevanju programa dela, 
-          sprejema zaključni račun, 
-          imenuje častnega člana ZDRSS, 
-          opravlja druge dogovorjene naloge. 

 

14. člen 
 

Zasedanja skupščine so redna ali izredna. 
 
Redna zasedanja so najmanj enkrat letno, vsaka štiri leta pa je volilna skupščina. 
 
Redna zasedanja skupščine sklicuje predsednik ZDRSS. 
 

15. člen 
 

Na rednih zasedanjih skupščina obravnava in sprejema: 
-          poročilo predsednika, 
-          poročilo nadzornega odbora, 
-          poročilo disciplinske komisije, 
-          poročilo o delu in materialnem poslovanju v preteklem obdobju, 
-          na predlog predsedstva ali nadzornega odbora odloča o zadevah, ki jih 

vsebuje gradivo, pripravljeno za zasedanje skupščine. 
 
 
 
 
 
 



16. člen 
 

Izredno zasedanje skupščine se skliče zaradi odstopa predsednika predsedstva 
(ZDRSS) ali več kot polovica članov predsedstva ali zaradi obravnave posameznega 
vprašanja na zahtevo predsednika predsedstva, nadzornega odbora ali tretjine 
aktivnih članic ZDRSS. 
 

17.  člen 
 
Pri odstopu predsednika predsedstva ZDRSS je potrebno sklicati izredno skupščino v 
roku 60 (šestdeset) dni od prejete odstopne izjave. Na izredni skupščini se voli 
predsednika ZDRSS in potrjuje podpredsednika in 5 (pet) članov predsedstva, ki jih 
je izbral novoizvoljeni predsednik iz članstva ZDRSS za preostanek mandata. 
 

18. člen 
 

Izredno skupščino zaradi obravnavanja posameznih vprašanj mora sklicati predsednik 
ZDRSS v roku 30 (trideset) dni od vložitve zahteve. 
 
Gradivo za sklicano izredno zasedanje skupščine pripravi predlagatelj in ga morajo 
prejeti vse članice ZDRSS najmanj 7 (sedem) dni pred dnevom, ki je določen za 
zasedanje skupščine. 
 
Če predsednik (podpredsednik) izrednega zasedanja skupščine ne skliče v roku, ki je 
določen, jo lahko skliče tudi predlagatelj. Izredno zasedanje odloča le o zadevi, zaradi 
katere je bilo sklicano. 
 

19. člen 
 

Zasedanje skupščine vodi delovno predsedstvo. 
 
Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanjih in zadevah, ki so na 
dnevnem redu. 
 
Članice skupščine morajo prejeti pismeno vabilo in gradivo za sejo skupščine najmanj 
7 (sedem) dni pred dnevom, ki je določen za zasedanje skupščine. 
 
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, 
zapisnikar in overitelja zapisnika. 
 

20. člen 
 

Skupščino sestavljajo delegati članic ZDRSS, ki se jih določi po ključu in sicer: 

-          na 8 (osem) aktivnih članov en delegat, s tem da se število članov do 4 
(štiri) zaokroži navzdol, 4 (štiri) in več pa navzgor. Za aktivnega člana članice 
ZDRSS se štejejo sodniki, delegati in kontrolorji, ki so na zadnji (s strani 
predsedstva) potrjeni listi sodnikov, kontrolorjev in delegatov. Članica ZDRSS 
ima najmanj 1 (enega) in največ 5 (pet) delegatov. 

 

Vsak delegat ima en glas na skupščini. 
 
 
 
 
 
 
 



 
21. člen 

 

Skupščina lahko zaseda, če je navzočih več kot polovica delegatov. V primeru, da ob 
določeni uri ni prisotnih več kot polovica delegatov, se po polurnem čakanju prične 
skupščina z veljavnim zasedanjem, če je prisotna najmanj ena tretjina (1/3) 
delegatov skupščine.  
 
Odločitve na skupščini se sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov. 
 

Za sprejem ali spremembo statuta in izvolitev ali razrešitev predsednika ZDRSS je 
potrebno, da glasuje ZA več kot polovica (1/2) vseh delegatov skupščine. 
 
 
 
PREDSEDSTVO 
 

22. člen 
 

Predsedstvo ZDRSS je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno 
tehnična in administrativna dela, ter vodi zvezo med dvema skupščinama po 
programu in sklepih sprejetih na skupščini. 
 
Predsedstvo opravlja naslednje naloge: 

-          izvršuje sklepe skupščine, 
-          vodi politiko ZDRSS, 
-          pripravlja gradiva za zasedanja skupščine, 
-          sprejema pravne akte, ki po statutu niso v pristojnosti skupščine, 
-          pripravi program dela, 
-          pripravlja finančni načrt za poslovanje, 
-          pripravi zaključni račun, 
-          določa višino članarine, 
-          poroča skupščini o svojem delu, 
-          predlaga skupščini kandidate za predsednika predsedstva ZDRSS, na osnovi 

evidentiranih predlogov, 
-          predlaga kandidate za člane organov rokometne organizacije izven 

Slovenije, 
-          pripravlja in oblikuje predloge za predsedstvo RZS in druge organe RZS, ter 

predlaga kandidate za člane v teh organih, 
-          skrbi za zakonitost poslovanja, 
-          skrbi za javnost dela, 
-          skrbi za zaščito interesov sodnikov, delegatov in kontrolorjev in se v 

njihovem interesu dogovarja za enotno urejanje njihovih pravic, 
-          skrbi za razvoj marketinga in ostalih oblik trženja, 
-          ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje in pristojnosti, 

usmerja njihovo delo, 
-          imenuje in razrešuje predsednika in člane delovnih teles, ter imenuje vodje 

projektov, 
-          zagotavlja pogoje za napredovanje v Sloveniji, Evropi in svetu, 
-          stalno skrbi za tolmačenje pravil rokometne igre, oblikovanje dopolnil le - 

teh v smislu modernizacije, atraktivnosti in humanizacije rokometne igre, 
-          skrbi za pridobivanje novih rokometnih sodnikov in kvaliteten razvoj 

sodnikov, kontrolorjev in delegatov, 
- pripravlja in sprejema vsebino kriterijev za izpopolnjevanje in opravljanje 

izpitov za pridobivanje nazivov, ter izvaja ustrezna preverjanja, 
 
 



-          sprejema in izvaja programe preverjanja pripravljenosti in usposobljenosti 
sodnikov delegatov in kontrolorjev, 

-          sprejema kriterije za sestavo list sodnikov, delegatov in kontrolorjev, ki 
začnejo veljati v naslednji tekmovalni sezoni; 

-          sprejema liste sodnikov, delegatov in kontrolorjev za posamezno 
tekmovalno sezono, 

-          predlaga sodnike in kontrolorje za mednarodna tekmovanja, 
-          sprejema kriterije za delegiranje in potrjuje komisijo za delegiranje, 
-          preko komisije za delegiranje delegira sodnike, delegate in kontrolorje za 

ligaška  tekmovanja, pokalna tekmovanja in mednarodne tekme na območju 
Slovenije in v tujini, če je to v pristojnosti RZS, 

-          določa merila za oblikovanje pavšalov, oziroma za povračila sodnikom, 
delegatom in kontrolorjem, 

-          razpravlja o predlogih za sprejem novih članic ZDRSS in o mirovanju 
članstva in kršitvah 9. (devetega) člena, tega statuta, ter jih posreduje 
skupščini, 

-          kot drugostopenjski organ dokončno odloča v pritožbenem postopku na 
izrečeno kazen disciplinske komisije (opomin, prepoved opravljanja dolžnosti 
na določenem številu tekem ali časovna prepoved opravljanja dolžnosti na 
tekmah),  

-          odloča o vseh drugih zadevah razen tistih, za katere je po statutu pristojna 
skupščina ZDRSS. 

 

23. člen  
 

Predsedstvo sestavlja 7 (sedem) članov. Posamezno društvo ne more imeti v 
predsedstvu več kot enega člana. 
 
Na predlog predsednika predsedstva predsedstvo na svoji prvi seji imenuje sekretarja 
in blagajnika ZDRSS, ki pa ni nujno, da sta člana predsedstva. 
 
Mandatna doba članov predsedstva ZDRSS traja 4 (štiri) leta. 
 
 

24. člen 
 

Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik ZDRSS, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik. 
 
Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje delovna telesa ali 
posameznike. Naloge in število članov delovnih teles določi predsedstvo. Člani 
delovnih teles so lahko le člani članic ZDRSS. Za svoje delo so delovna telesa 
odgovorne predsedstvu. Izjemoma lahko predsedstvo ZDRSS povabi k sodelovanju 
pri delu delovnih teles zunanje sodelavce. Delo delovnih teles se predpiše s sklepom 
o ustanovitvi ter poslovnikom o delu. 

25. člen 
 

Predsedstvo je sklepčno, če je na seji prisotnih več kot 1/2 članov. Predsedstvo 
veljavno sprejema odločitve z večino glasov »ZA« od prisotnih članov predsedstva, v 
kolikor je glasovanje neodločeno je glas predsednika (predsedujočega) odločujoč. 
 
 
 
 
 
 
PREDSEDNIK 



 

26. člen 
 

Predsednik ZDRSS je, do razrešitve, hkrati predsednik predsedstva ZDRSS, ki: 
-          zastopa in predstavlja ZDRSS, 
-          predlaga skupščini v potrditev podpredsednika in člane predsedstva, 
-          predlaga predsedstvu v potrditev sekretarja in blagajnika ZDRSS, 
-          predlaga skupščini razrešitev člana predsedstva, ki ne deluje v skladu s 

programom ZDRSS in sklepi predsedstva ZDRSS, 
-          predlaga predsedstvu imenovanje in razrešitev predsednikov in članov 

delovnih teles, 
-          skliče in vodi  zasedanje skupščine, 
-          sklicuje seje predsedstva, 
-          skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in predsedstva,  
-          opravlja  druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov skupščine in  

predsedstva. 
 
Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini ZDRSS, ki ga izvoli za mandatno 
dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen. V primeru odsotnosti 
njegove naloge prevzame podpredsednik. 
 

27. člen 
 
V primeru opravilne nezmožnosti predsednika, prevzema vodenje ZDRSS 
podpredsednik, ki mora v roku 60 (šestdeset) dni sklicati izredno volilno skupščino. 
 
Predsedstvo pod vodstvom podpredsednika opravlja svoje delo do izvolitve novega 
predsedstva. 
 

NADZORNI ODBOR 
 

28. člen 
 

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je organ ZDRSS in šteje 3 (tri) člane, ki jih izvoli 
skupščina ZDRSS . Izmed članov nadzornega odbora se na prvi seji izvoli 
predsednika.  
 
Nadzorni odbor spremlja celotno delovanje in poslovanje ZDRSS in njegovih organov, 
zlasti še finančno-materialno poslovanje. O svojih ugotovitvah in sklepih poroča 
skupščini ZDRSS, po potrebi pa tudi predsedstvu ZDRSS. 
 
Mandat nadzornega odbora traja 4 (štiri) leta. Člani nadzornega odbora ne morejo 
biti hkrati člani predsedstva. Lahko sodelujejo na sejah predsedstva, ne morejo pa 
odločati. 
 
Veljavne sklepe sprejema z večino glasov vseh članov odbora. V primeru 
neodločenega glasovanja je glas predsednika odločujoč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. člen 
 
V primeru odstopa predsednika NO, njegovo vlogo do skupščine prevzeme eden 
izmed preostalih članov NO. Po izvolitvi dodatnega člana, se na prvi seji izbere 
predsednika NO. 
 
V primeru odstopa dveh članov NO se izvedejo ponovne volitve za celoten NO. Rok je 
60 (šestdeset) dni po odstopu članov NO. 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 

30. člen 
 
Disciplinska komisija (v nadaljevanju DK) šteje 3 (tri) člane, ki jih skupščina ZDRSS 
izvoli za dobo 4 (štirih) let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.  
 
Komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov ZDRSS. 
 

31. člen 
 

V primeru odstopa predsednika DK, njegovo vlogo do skupščine prevzeme eden 
izmed preostalih članov DK. Po izvolitvi dodatnega člana, se na prvi seji izbere 
predsednika DK. 
 
V primeru odstopa dveh članov DK se izvedejo ponovne volitve za celotna DK. Rok je 
60 (šestdeset)  dni po odstopu članov DK. 
 

32. člen 
 

Disciplinske kršitve obravnava disciplinska komisija v skladu z disciplinskim 
pravilnikom. 
 

33. člen 
 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče disciplinska komisija so: 
-          opomin, 
-          prepoved opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, 
-          časovna prepoved opravljanja dolžnosti na tekmah, 
-          prepoved opravljanja funkcije v organih ZDRSS, 
-          izključitev iz ZDRSS. 

 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija je dovoljena pritožba na organ II. 
stopnje, predsedstvo ZDRSS (za alinee 1, 2 in 3) ali na Skupščino ZDRSS (za alinee 4 
in 5) v roku 8 (osem) dni po prejemu sklepa DK. Odločitev organa II. stopnje je 
dokončna in zoper njo ni možna pritožba. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DRUGE DOLOČBE 
 

VOLITVE IN IMENOVANJE PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA IN DRUGIH ORGANOV 
 

34. člen 
 

Predlog za predsednika, člane nadzornega odbora in disciplinske komisije lahko poda 
članica ZDRSS ali član članice ZDRSS. Predsedstvo določi terminski plan za 
evidentiranje kandidatov. 
 
Za predsednika je izvoljen kandidat, ki je oddal kandidaturo v določenem roku in 
dobil večino glasov vseh delegatov skupščine. 
 
Podpredsednika in člane predsedstva na predlog izvoljenega predsednika potrdi 
skupščina. 
 
Za člane disciplinske komisije in člane nadzornega odbora so izvoljeni kandidati, ki so 
oddali kandidaturo v določenem roku in so dobili največ glasov. 
 
Predsednik predsedstva skliče konstitutivno sejo nadzornega odbora in disciplinske 
komisije. 
 

35. člen 
 

V kolikor ni kandidata za predsednika predsedstva, skupščina podaljša mandat 
dosedanjemu predsedniku, podpredsedniku ali enemu od dosedanjih članov 
predsedstva, za dobo enega leta. 
 
 
 
SEKRETAR IN BLAGAJNIK 
 

36. člen 
 

ZDRSS ima sekretarja in blagajnika, ki ju imenuje predsedstvo na predlog 
predsednika. 
 

Sekretar in blagajnik sta delavca s posebnimi pooblastili predsedstva. Za opravljeno 
delo prejmeta denarno nadomestilo, ki ga določi predsedstvo. 
 
Mandat sekretarja in blagajnika traja štiri leta. Ista oseba je lahko po izteku mandata 
ponovno izbrana.  
 
Sekretar je odgovoren za delo delovnih teles in pisarne. Opravlja naloge, ki mu jih 
določita skupščina in predsedstvo. 
 
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v katerem ZDRSS tudi določi način 
vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju ZDRSS, ki 
morajo biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Blagajnik je odgovoren 
za zakonito finančno poslovanje ZDRSS. Za svoje delo je odgovoren predsedniku in 
predsedstvu ZDRSS. 
 
 
 
 
 
 



PRIZNANJE, POHVALE IN ZAHVALE 
 

37. člen 
 

ZDRSS podeljuje priznanja, pohvale in zahvale organizacijam, članicam ZDRSS, 
sodnikom in rokometnim delavcem za uspešno izpolnjevanje zastavljenih nalog ali pa 
za dosežene uspehe pri organizaciji in razvoju ZDRSS, ter sojenju. 
 
 

38. člen 
 

Najvišje priznanje za uspešno in požrtvovalno delo v ZDRSS je imenovanje člana 
članice ZDRSS za častnega člana ZDRSS. Častnega člana ZDRSS imenuje skupščina 
ZDRSS. 
 
Ostala priznanja podeljuje predsedstvo ZDRSS na podlagi Pravilnika za priznanje, 
pohvale in nagrade. 
 
VI. FINANCIRANJE ZDRSS 
 

39. člen 
 

Za delovanje ZDRSS se sredstva zagotavljajo iz: 
-          članarine, 
-          prispevkov fizičnih in pravnih oseb, 
-          Rokometne zveze Slovenije in proračuna Republike Slovenije (Ministrstvo za 

šolstvo, znanost in šport), 
-          športnega marketinga, 
-          drugih virov. 

Višino članarine določi predsedstvo ZDRSS glede na število članov posamezne članice 
ZDRSS. 
 
Če ZDRSS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bila ustanovljena. 
 
ZDRSS lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za 
opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z 
nameni in nalogami ZDRSS ter se opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo 
doseganje. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ZDRSS doseže z neposrednim opravljanjem 
pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti za doseganje namenov in nalog ZDRSS v 
skladu s statutom. 
 

40. člen 
 
ZDRSS lahko ima tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične 
ali pravne osebe, ki ZDRSS materialno ali kako drugače pomagajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41. člen 
 
Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih s tega področja. 
 
ZDRSS ima svoj transakcijski račun. Podpisnike določi predsedstvo. Načeloma so 
podpisniki predsednik, sekretar in blagajnik ZDRSS. 
 
Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana 
članice ZDRSS do vpogleda v dokumentacijo. 
 
VII. KONČNE DOLOČBE 
 

42. člen 
 
Če delovanje ZDRSS ne preneha z zakonom o prenehanju delovanja ZDRSS o tem 
odloča skupščina. 
 
V tem primeru skupščina lahko zaseda le, če je prisotnih več kot 2/3 delegatov 
skupščine. Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje več kot 2/3 prisotnih 
delegatov skupščine. 
ZDRSS preneha delovati v primeru, če se število članic ZDRSS zmanjša pod dva. 
 

43. člen 
 

V primeru, da ZDRSS preneha z delom, se vse njeno premoženje razdeli članicam 
ZDRSS, glede na število članov v njih.  

44. člen 
 

Statut je bil sprejet na skupščini Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije v 
Ljubljani, dne 20. maj 2008.  
 
S sprejemom novega Statuta preneha veljavnost Statutu Zveze društev rokometnih 
sodnikov Slovenije, ki je bil sprejet 2. julija 2004. 
 
Pripadajoče akte je potrebno uskladiti s statutom ZDRSS v 30 (trideset) dneh po 
sprejemu tega statuta. 
 

 
 
 

 Predsednik ZDRSS:

                                                                                                                                        Janko Strel l.r. 

 

 


