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STATUT
ZDRUŽENJA ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE

V skladu s Statutom Atletske zveze Slovenije je Skupščina Združenje atletskih
trenerjev Slovenije sprejela Statut Združenja atletskih trenerjev Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

Združenje atletskih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju ZATS) je strokovna stanovska
organizacija v okviru Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju AZS), ki združuje Atletske
trenerje na območju Slovenije.
2.

člen

Član organizacije ZATS je lahko vsak državljan Republike Slovenije, kot tudi tujci, ki imajo
dovoljenje za bivanje v Sloveniji in imajo ustrezno strokovno izobrazbo oz. usposobljenost za
atletskega trenerja ter imajo poravnano letno članarino ZATS.
3.

člen

S temi pravili se ureja organizacija ZATS, organi, njihove pristojnosti, načini odločanja in
delovanja ter druga vprašanja, pomembna za delo ZATS, v skladu s Statutom AZS.

II.

ZDRUŽENJE ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE, SEDEŽ IN NALOGE
4.

člen

ZATS deluje pod naslednjim imenom: ZDRUŽENJE ATLETSKIH TRENERJEV
SLOVENIJE.
Sedež je v Ljubljani, Letališka cesta 33 c.
ZATS ima svoj znak.
5.

člen

Naloge ZATS so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

III.

da skrbi za napredek atletike v Sloveniji,
da skrbi za status atletskih trenerjev in njihov materialni položaj,
da skrbi za strokovno napredovanje trenerjev,
organizira trenerske seminarje in posvete,
da sodeluje z ustreznimi institucijami pri organizaciji in izvedbi šolanja
in strokovnega izpopolnjevanja trenerjev,
udeležuje se letnega kongresa EACA
omogoča članom udeležbo na mednarodnih kongresih in posvetih
daje predloge v zvezi z napredkom atletike vsem organom in
organizacijam, ki skrbijo za njen razvoj
sodeluje pri ostalih aktivnostih AZS
izdaja ustrezne licence trenerjem v skladu s Pravilnikom o licencah
Sodeluje pri izdajanju strokovne literature, izdelavi strokovnih filmov
in drugih sodobnih sredstev strokovnega usposabljanja in
izpopolnjevanja.
Razpravlja in predlaga ukrepe za strokovno izpopolnjevanje trenerjev
in ostalih atletskih strokovnjakov
Sodeluje pri ostalih aktivnostih AZS

ORGANI ZDRUŽENJA ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE
6.

člen

Organi ZATS so:
•
•
•

skupščina ZATS
predsednik ZATS
Izvršni odbor ZATS

SKUPŠČINA ZATS
7. člen
Skupščino ZATS sestavljajo vsi člani ZATS in je najvišji organ trenerske organizacije.
Zasedanje skupščine je lahko redno ali izredno.

8. člen
Redna skupščina se mora sestati enkrat letno. Skupščino skliče predsednik ZATS.
9. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob sklicani uri prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni
sklepčna se delo prestavi za 30', nakar velja, da skupščina lahko prične z delom in je sklepčen
ne glede na število prisotnih članov.
10. člen
Izredno skupščino se sklicuje:
•
•

kadar to zahteva tretjina članov ZATS
Predsednik mora sklicati izredno skupščino v roku 15 dni po prejetju zahteve.
V nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino predlagatelj.
Izredna skupščina obravnava samo vprašanja za katera je bila sklicana.

11. člen
Skupščina na svojih sejah obravnava:
•
•
•
•
•
•
•
•

dnevni red skupščine,
poročilo o delu predsednika in IO ZATS,
spremembe in dopolnitve splošnih aktov ZATS,
dolgoročne in letne programe ZATS,
podeljuje nagrade in priznanja zaslužnim trenerjem,
voli predsednika in dva člana IO ZATS,
odloča o prenehanju delovanja ZATS.
Ostalo problematiko, ki zadeva atletske trenerje

12. člen
Volitve.
IO razpisuje dva meseca pred iztekom mandata evidentiranje kandidatov za funkcije ZATS.
Člani lahko predlagajo kandidate v 30 dneh od dneva razpisa.
IO ZATS skliče volilno skupščino in posreduje listo evidentiranih kandidatov za funkcije
ZATS. Na volilni skupščini lahko člani predlagajo dodatne kandidate za funkcije, ki jih mora
za uvrstitev na kandidatno listo potrditi 1/3 prisotnih članov skupščine.
Volitve vodi volilna komisija, ki pripravi glasovalne lističe, izvede volitve in poroča volilni
skupščini o rezultatih volitev.
Volilna skupščina razpravlja o poročilu in ga sprejme.

PREDSEDNIK ZATS
13.člen
Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini ZATS. Mandat predsednika traja štiri leta z
možnostjo ponovne izvolitve.
Naloge predsednika so:
•
•
•
•
•
•
•
•

predstavlja in zastopa ZATS,
vodi in organizira delo Izvršnega odbora ZATS ,
pripravlja programe dela ZATS,
skrbi za pravilno in pravočasno izpolnjevanje programov in sklepov skupščine,
sklicuje Skupščino ZATS,
vodi seje odbora ZATS,
zastopa ZATS v UO in strokovnem svetu AZS,
predlaga sekretarja in enega člana IO ZATS, ki ga potrdi IO ZATS

IZVRŠNI ODBOR ZATS
14.člen
Izvršni odbor ZATS šteje 5 članov in sicer predsednik, sekretar in trije člani IO.
Predsednika in dva člana se z tajnim glasovanjem izvoli skupščina. Na predlog predsednika
IO imenuje enega člana in sekretarja.
Mandat članov izvršnega odbora ZATS traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
V primeru odstopa člana ali sekretarja IO ali višje sile, lahko IO na predlog predsednika
kooptira v IO največ dva člana.

15.člen
Naloge in pristojnosti Izvršnega odbora ZATS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pripravlja dolgoročne in letne programe ZATS
letno organizira posvet atletskih trenerjev,
sodeluje s Fakulteto za šport pri izobraževanju atletskih trenerjev,
vodi register atletskih trenerjev,
predlaga in potrjuje licence atletskih trenerjev,
določa višino članarine,
zagotavlja financiranje dejavnosti ZATS,
predlaga udeležbo slovenskih trenerjev na kongresih, seminarjih, posvetih
doma in v tujini na stroške AZS, IAAF, EAA, EACA ali ZATS.
organizira udeležbo na kongresih, seminarjih, posvetih doma in v tujini na
stroške klubov oziroma trenerjev,

•

zastopa interese trenerjev v AZS in v klubih

16.člen

Naloge člana/ce ZATS
•
•
•
•

da načrtuje in izvaja treniranje posameznikov oz. skupin v skladu s
strokovnimi in moralnimi načeli športne stroke,
da se nenehno izobražuje in izpopolnjuje,
da izpolnjuje zahteve iz pravilnika o licencah,
da spoštuje etični kodeks atletskih trenerjev.

IV. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE ZATS
17. člen
Dohodki ZATS so:
•
•
•
•
•
•

članarina
dotacije UO AZS
dohodki od reklam in prireditev
marketing
donacije, sponzorstvo
drugi dohodki (prodaja strokovne literature, organizacija seminarjev
itd.).

Dohodki, ki jih AZS pridobi iz naslova strokovnega izpopolnjevanja trenerjev so dohodki, s
katerimi razpolaga ZATS
18. člen
Letno članarino določi Izvršni odbora ZATS.

19. člen
AZS vodi finančno in materialno poslovanje ZATS po računovodskih standardih.

V.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

20. člen
Za disciplinski prekršek članov ZATS se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov
ZATS in UO AZS ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled ZATS.
21. člen
Za disciplinske postopke je pristojna disciplinska komisija AZS.

VI.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen

Članstvo v ZATS preneha:
•
•
•
•

s smrtjo
z izpisom
v skladu s disciplinskim pravilnikom AZS
če, kljub opozorilu ni plačal članarine za tekoče leto
23. člen

ZATS preneha z delom:
•
•
•

s sklepom skupščine ZATS z dvotretjinsko večino vseh članov
s sklepom skupščine AZS
z odločbo pristojnega upravnega organa za notranje zadeve o prepovedi

V primeru prenehanja delovanja ZATS, preidejo vsa sredstva v last AZS.
24. člen
V skladu s pravili ima ZATS še naslednje splošne akte:
•
•
•
•

pravilnik o licencah atletskih trenerjev
kodeks ZATS
poslovnik o delu skupščine.
Pravilnik o nagradah in priznanjih

•

V okviru statuta AZS:
disciplinski pravilnik AZS.

25. člen
Administrativno - tehnična dela opravlja sekretar ZATS in administrativna služba AZS.
26. člen
Za razlago statuta ZATS je pristojen IO ZATS

Ta statut je bil sprejet na redni Skupščini ZATS dne 7.11.2009 in začne veljati takoj po
sprejetju.

Bled, dne 7.11.2009

Predsednik ZATS
Andrej Jeriček

