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PRAVILNIK O DELOVANJU ZDRUŽENJA ZA GORSKE TEKE PRI AZS

1.

SPLOŠNO

V skladu s statutom AZS (sprejetim na Skupščini nov.2004; poglavje VII, 44. člen) »delujejo v okviru
AZS združenja kot kolektivni člani AZS, ki so organizirani v skladu s svojimi pravili. Njihova pravila potrdi
Upravni odbor AZS«.
Člen 45 navaja kot eno od združenj »Združenje za gorske teke«.
Člen 49 opredeljuje delo združenja: »Združenje za gorske teke vodi strokovno in organizacijsko
delovanje na področju gorskih tekov ter imenuje delegate za tekme v gorskih tekih«.

2.

ČLANSTVO V ZDRUŽENJU

ZA GORSKE TEKE

Člani Združenja za gorske teke so vsi klubi /člani AZS/ katerih najmanj en član je v tekoči ali minuli sezoni
nastopil na vsaj eni tekmi iz nacionalnega programa (Pokala Slovenije v GT ali DP); člani Združenja so tudi
klubi, ki so v omenjenem času organizatorji tekem nacionalnega programa.

3.

VODENJE ZDRUŽENJA ZA GORSKE TEKE

Združenje vodi »Izvršni Odbor«, v nadaljevanju »IO«.
Uradni naslov Zdrženja je naslov AZS s pripisom »Združenje za gorske teke« ali na kratko »AZS-GT«.
Združenje ima svoj znak, ki stilizira njegovo dejavnost.
Pravilnik o delovanju Združenja za gorske teke na predlog IO potrdi Upravni Odbor AZS (v
nadaljevanju UO AZS).

4.1. SESTAVA IZVRŠNEGA ODBORA
Izvršni Odbor šteje 6 – 10 članov.
Mandat članov Odbora je vezan na trajanje mandata UO AZS, ki ga je potrdil. Sestavo IO na predlog
starega IO potrdi UO AZS.
Člani Združenja lahko v času od 1. nov. – 1. dec. predlagajo spremembo sestave IO – pismen predlog
z utemeljitvijo mora podpisati več kot polovica članov Združenja in nasloviti na IO. IO o kandidatu poda
svoje mnenje in predlog z mnenjem posreduje v potrditev UO AZS.
V primeru, da kateri od članov Odbora zaradi objektivnih okoliščin zapusti Odbor, lahko le ta predlaga
UO AZS sprejetje novega člana, če presodi, da posameznik lahko pripomore k skupnim ciljem.
Odbor ima lahko tudi zunanje sodelavce, ki pokrivajo določena področja dela ali posamezne projekte.
Člani Odbora pokrivajo naslednje funkcije:
• Predsednik
• Podpredsednik – v primeru odsotnosti nadomešča predsednika
• Ostali člani pokrivajo naslednja področja: strokovno delo (nacionalni trener…), vrhunski gorski teki,
veteranski, otroški in množični gorski teki, tekmovalna komisija, zastopanje interesov tekmovalcev in
posameznih regij.
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4.2. DELO IZVRŠNEGA ODBORA
Izvršni Odbor skrbi za naslednja področja:
•

Razvoj gorskih tekov na področju Slovenije

•

Tekmovanja na nacionalnem nivoju (državna prvenstva, Pokal Slovenije v gorskih tekih, izbirne
tekme)

•

Nastopi reprezentance (EP in SP) ali izbrane vrste (WMRA Grand Prix) in ostali mednarodni nastopi
članov, mladincev, otrok in veteranov

•

Strokovna pomoč tekmovalcem in trenerjem

•

Vzdrževanje stikov s krovno organizacijo

•

Vzdrževanje stikov na mednarodnem nivoju (WMRA, druge države in organizacije)

•

Zagotavljanje materialnih pogojev za svoje delo; osnovni vir sredstev so dotacije AZS. Odbor si
zagotavlja dodatna sredstva tudi iz svojih virov (donatorji, sponzorji, itd).

Najpomembnejše podatke o prihajajoči sezoni IO objavi pred začetkom sezone, ki se prične s prvo
tekmo na nacionalnem nivoju, konča pa z zadnjim dogodkom, ki je v letnem programu dela odbora. Ti
podatki so: koledar z opisom tekem doma in v tujini, tekmovalni sistem in način izbora ekip za
mednarodne nastope.

5.

PREDSEDNIK

Delo IO vodi predsednik, katerega izvolijo člani IO, njihov predlog pa potrdi UO AZS. Mandat je vezan
na mandat UO AZS, ki ga je potrdil.
•
•
•
•

Naloge predsednika so:
da vodi in usklajuje delo IO,
da zastopa IO in s tem tudi Združenje,
da sklicuje periodične sestanke IO - pripravi dnevni red ter poskrbi za vodenje zapisnika, ki ga
posreduje AZS
da skrbi, da je delo IO usklajeno z usmeritvami AZS in WMRA.
Predsednik odgovarja za svoje delo Upravnemu odboru AZS.

7.

ZBOR ZDRUŽENJA

IO lahko skliče Zbor Združenja. Na Zbor povabi vse člane AZS s pisnim vabilom, v katerem predstavi
vzroke za sklic. Vabilo mora biti poslano preko pisarne AZS vsaj 14 dni pred dnem zbora.
IO mora sklicati zbor tudi v primeru, ko da pisno pobudo za sklic več kot polovica članov Združenja. V
tem primeru mora sklicati Zbor najkasneje v 45 dneh po prejemu pobude, na Zboru pa se obravnavajo
teme, ki so bile razlog za sklic.
Zbor vodi predsednik Združenja.
Zbor ima predvideni obvezni točki dnevnega reda: Potrditev dnevnega reda (ki se lahko dopolni glede na
vabilo) in Izvolitev verifikacijske komisije (2 člana IO in en predstavnik Združenja). IO pred zborom pripravi
seznam članov Združenja in pripadajoče število glasov glede na število reprezentantov po klubih.
V primeru glasovanja ima vsak član Združenja (klub) en glas; član ima dodatni glas za vsakega reprezentanta
EP in SP v GT v tekoči in pretekli sezoni.
Predlog je sprejet, če ga potrdi več kot polovica vseh članov Združenja. Vsa glasovanja so javna z dvigom rok.

8.

PRENEHANJE

DELOVANJA

ZDRUŽENJA

Na pobudo IO ali iz drugih vzrokov lahko Skupščina AZS s spremembo statuta sprejme sklep o
prenehanju delovanja Združenja in s tem tudi IO. V primeru, da sklep ni sprejet na pobudo IO, mora biti
poslan z obrazložitvijo v pisni obliki v vednost Izvršnemu Odboru vsaj 30 dni pred zasedanjem skupščine.

9.

VELJAVNOST PRAVILNIKA

Pravilnik je potrdil IO Združenja za gorske teke dne 5. maja 2005 na seji 04/2005.
Pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga potrdi UO AZS.
Pravilnik je potrdil UO AZS na seji št.14 dne 14. okt 2005, sklep št. 89.
Priloga: člani združenja in število glasov na dan sprejetja pravilnika
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