
Na podlagi Statuta Atletske zveze Slovenije, z dne 24. novembra 2004, kjer je v poglavju VII. 
in členu 45 zapisano, da deluje Združenje atletskih veteranov Slovenije kot kolektivni član 
AZS, je 14. januarja 2006, ustanovni občni zbor ZAVS sprejel 
 
 

STATUT  ZDRUŽENJA  ATLETSKIH  VETERANOV  SLOVENIJE 
 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE: 
 
-  Združenje atletskih veteranov Slovenije je naslednica Sekcije veteranov Slovenije pri AZS, 
ki je bila ustanovljena 27.8.1993. Uporabljamo tudi kratico ZAVS. 
- ZAVS je asocijacija veteranskih atletskih društev, veteranskih sekcij pri atletskih klubih in 
veteranov posameznikov. Članstvo v ZAVS in volilno pravico na občnem zboru imajo vsi 
posamezniki, ki so v tekočem letu poravnali članarino, ki jo določi občni zbor. 
- Sedež ZAVS je v Ljubljani na sedežu Atletske zveze Slovenije. AZS združenju zagotavlja 
finančna sredstva ter prostorske in druge materialne pogoje za njegovo delovanje. Za uradne 
dopise ZAVS uporablja žig AZS. 
- ZAVS je članica mednarodnih veteranskih zvez WMA (World Masters Athletic) in EVAA 
(European Veterans Athletic Association) od 22. 12. 1992 dalje.  
 
 
2. NALOGE ZAVS: 
 
-  Skrbi za razvoj in širitev veteranske atletike v Sloveniji.  
- Skrbi za tekmovalni sistem veteranske atletike, za ustrezne razpise domačih prvenstvenih 
tekmovanj, koordinira druga tekmovanja veteranov in sodeluje z organizatorji teh tekmovanj.  
- Skrbi za urejanje statistike veteranske atletike z vodenjem rekordov, z evidentiranjem vseh 
rezultatov, določanjem norm, izdajo letnih biltenov, almanahov ipd. 
- Sodeluje v organih upravljanja AZS, z drugimi atletskimi klubi in organizacijami, ter tako 
skrbi za izboljšanje statusa veteranske atletike. 
- Skrbi za nastope veteranskih reprezentanc Slovenije na velikih mednarodnih tekmovanjih. 
Zagotavlja enotno opremo in išče sponzorje ali donatorje za sofinansiranje stroškov nastopa 
reprezentance. 
-  Skrbi za stike z veteranskimi atletskimi organizacijami v tujini. 
- Preko svojih delegatov sodeluje pri odločanju na konferencah obeh mednarodnih zvez 
WMA in EVAA. 
 
3. ORGANI ZAVS: 
 
- Občni zbor je najvišji organ združenja, ki sprejema statut in voli predsednika in štiri člane 
Izvršnega odbora. Člani Izvršnega odbora izmed sebe izvolijo podpredsednika. 
 
- Izvršni odbor združenja šteje pet članov in odloča po principu absolutne večine. Vodi ga 
predsednik ZAVS.   
Med preostalimi štirimi člani IO izbere podpredsednika.  
Mandat predsednika in članov IO traja štiri leta.  
Predsednik in člani IO so lahko ponovno izvoljeni.  
Člani združenja lahko na občnih zborih predlagajo spremembe v sestavu IO. 
 



Izvršni odbor odloča o zadevah: 
-  potrjuje program dela in poročila za občni zbor AZS in ZAVS ter za Izvršni odbor AZS, 
-  odloča o spremembah tekmovalnega sistema in tolmači razpise prvenstvenih tekmovanj, 
-  potrjuje listo državnih rekordov v vseh disciplinah in veteranskih kategorijah, 
-  sodeluje z Odborom za tekmovanja AZS pri izboru delegata na prvenstvenih tekmovanjih, 
-  dobi v vednost kandidature za izvedbo državnih prvenstev in sodeluje z organizatorji, 
-  skrbi za obveščanje članov združenja o delu IO ZAVS, o statističnih evidencah, možnostih   
   za nastopanje na domačih in mednarodnih tekmovanjih, za kakovostno strokovno vadbo, za  
   zdravstveni nadzor in za objavljanje v medijih, 
-  potrjuje reprezentanco Slovenije za velika mednarodna tekmovanja, 
-  prizadeva si za pridobitev sponzorjev in donatorjev za nastope državnih reprezentanc in     
   odloča o razdelitvi pridobljenih sredstev ter skrbi za enotno opremo reprezentantov, 
 
c) Predsednik ZAVS 
-  predstavlja in zastopa ZAVS. 
-  sklicuje in vodi seje IO ZAVS 
-  pripravlja program in poročila o delu IO ZAVS, 
-  ureja zadeve in sodeluje s predsednikom, generalnim sekretarjem in drugimi uslužbenci v  
   pisarni AZS, s sodniško in trenersko organizacijo, z disciplinsko komisijo, z nadzornim   
   odborom, odborom za tekmovanja, s Fakulteto za šport, MŠŠ, z mediji, ipd.  
-  sodeluje z atletskimi klubi in športnimi forumi v Sloveniji, s tujimi veteranskimi združenji,   
    klubi in posameznimi vodilnimi posamezniki, 
-  skrbi za ustrezno finančno poslovanje združenja in podpisuje morebitne pogodbe in listine. 
 
4. FINANČNO POSLOVANJE ZAVS: 
 
-  Finančno in administrativno poslovanje združenja vodi tajnik ZAVS preko pisarne in  
   računovodstva AZS po ustreznih pisarniških in računovodskih standardih. 
-  Nadzor nad porabljenimi sredstvi opravlja nadzorni odbor AZS in po potrebi poroča na  
   občnem zboru ZAVS ali skupščini AZS. 
-  Nalogodajalca in podpisnika sta predsednik ali podpredsednik ZAVS. 
-  Viri finančnih sredstev ZAVS so: namenska sredstva, ki jih iz svojega programa odobri  
    Upravni odbor AZS, članarina in volila posameznih članov združenja, namenska sredstva  
    morebitnih sponzorjev ali donatorjev, prispevki Fundacije za finansiranje športnih  
    organizacij in MŠŠ, ter prispevki mednarodnih zvez EVAA ali WMA.  
 
5. KONČNE DOLOČBE:  
 
Statut je z večino glasov sprejel občni zbor ZAVS na zasedanju 14. januarja 2006 v Tržiču in 
stopi v veljavo takoj. 
 
 
V Tržiču, 14. januarja 2006           Predsednik ZAVS 
 
         _____________________  


