Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 89/99, 49/89 in 61/06 – Odločba US) je Združenje
rokometnih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju ZRTS) na svojem rednem zboru dne 12.06.2010 na Rogli sprejelo
spremenjeni

S T A T U T
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Združenje rokometnih trenerjev Slovenije, kratica ZRTS, je prostovoljna, javna, samostojna, nepridobitna
organizacija rokometnih trenerjev, profesionalnih in amaterskih, ki se ukvarjajo s treniranjem rokometa ali imajo v
svojo širšo dejavnost vključen rokometni šport na območju RS. Namen delovanja društva si društvo določi samo,
namen delovanja pa ni pridobivanje dobička.

2. člen
ZRTS je pravna oseba. Sedež Združenja je v Ljubljani, Leskoškova 9e. Deluje na območju R Slovenije.

3. člen
Pečat ZRTS je okrogle oblike s premerom 3,7 cm, ob robu je napisano ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ROKOMETNIH TRENERJEV, v sredini pa znak Rokometne zveze Slovenije in pod njim napis
LJUBLJANA, kjer je sedež društva.

4. člen
ZRTS je sprejeto v članstvo RZS in sprejme enotna pravila delovanja v okviru RZS, ki se nanaša na organiziranost,
disciplino in tekmovanja.

5. člen
ZRTS zastopa interese trenerjev - profesionalnih in amaterskih, ki so prostovoljno včlanjeni v ZRTS.

6. člen
Svoje člane obvešča društvo:
s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
preko društvenega glasila,
preko sredstev javnega obveščanja.





Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize,
tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike
sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik združenja.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZRTS

7. člen
Člani ZRTS sprejemajo statut ZRTS z namenom, da bodo skupaj organizirano in strokovno delovali v okviru
rokometne organizacije. Aktivnosti ZRTS bodo usmerjene v:
1. strokovno delo na področju rokometa za:
 športno rekreativne namene,
 tekmovalni rokometni šport,
 vrhunski rokometni šport.
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2. razvojne in izobraževalne naloge, s področja rokometa za:
 usklajen razvoj rokometa,
 popularnost rokometa,
3. pravno zaščito svojih - članov z:
 enotno dogovorjenim urejanjem pogojev delovanja in pravicah, ki izvirajo iz opravljanja trenerskega dela v
klubih,
 nudenjem celovite pravne zaščite svojim članom.

8.člen
Združenje ima naslednje cilje:
 prizadevanje za strokovno raven dela Združenja,
 spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje,
 sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja Združenja
 sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se stalno ukvarjajo z razvojem rokometa ter Fakulteto za
šport,
 sodelovanje pri oblikovanju slovenskega modela rokometne igre in razvoj slovenskega rokometa.

9. člen
Namen in cilje uresničuje Združenje z naslednjim načinom delovanja:
 organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev, tečajev in športnih šol,
 organizira javne predstavitve dejavnosti Združenja v obliki predavanj, seminarjev in simpozijev,
 izdaja in zalaga strokovno literaturo s področja rokometa in sorodnih uporabnih ved,
 izdaja bilten Združenja z naslovom TRENER,
 organizira srečanje s podobnimi Združenji iz tujine,
 za svoje člane organizira srečanja z domačimi in tujimi trenerji.

III. ČLANSTVO

10.člen
Članstvo v ZRTS je prostovoljno. Član ZRTS lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki sprejme statut
združenja in vsako tekmovalno sezono poravna članarino, ki jo določa pravilnik. Pravno osebo v društvu zastopa
pooblaščena oseba. Vsi člani so enakopravni.
Združenje ima redne in častne člane.
Članstvo preneha s prostovoljnim izstopom, izključitvijo ali s črtanjem. Član prostovoljno izstopi iz društva, če
predsedstvu pošlje pisno izjavo o odstopu. Člana črta iz članstva predsedstvo, če ta kljub opominu ne plača
članarine v tekočem letu.
O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim
pravilnikom RZS.
Če se v Združenje včlani mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta starosti podpiše pristopno izjavo njegov
zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega sedmega letnika starosti do dopolnjenega petnajstega leta starosti
pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v združenje podati pisno soglasje.

11. člen
Člani ZRTS imajo naslednje dolžnosti:
 da spoštujejo statut in sklepe organov ZRTS, ki so v skladu s statutom in drugimi akti ZRTS,
 da uresničujejo dogovorjene naloge in cilje ZRTS,
 da skrbijo za varstvo interesov in razvoj rokometnega športa v okviru RZS,
 da upoštevajo enakost in suverenost vseh ustanoviteljev ZRTS ob upoštevanju enakega varovanja pravic,
 dobronamernega izpolnjevanja obveznosti, mirnega reševanja sporov, nevmešavanja v zadeve, ki ne sodijo v
njihovo pristojnost,
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da čuvajo in skrbijo za lastnino ZRTS,
da se stalno in sprotno izobražujejo (permanentno skrbijo za svoje strokovno izobraževanje).

12. člen
Člani ZRTS imajo naslednje pravice:
 da volijo in so voljeni v organe ZRTS,
 da samostojno urejajo svoje notranje zadeve v skladu s statutom ZRTS,
 da dajejo svoja mnenja pred sprejemom odločitev, za katere sta pristojna zbor in predsedstvo,
 da so informirani o delu in sklepih ZRTS in da informirajo klube o svoji dejavnosti,
 da prejemajo od ZRTS strokovno pomoč v skladu z dogovorjenimi nalogami,
 da predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega interesa,
 da postavljajo vprašanja odgovornosti članov in organov ZRTS,
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

IV. ORGANI

13. člen
Organi ZRTS so:
 ZBOR
 PREDSEDSTVO
 NADZORNI ODBOR
 ČASTNO RAZSODIŠČE
 DRUGE KOMISIJE, KI JIH PO POTREBI IMENUJE PREDSEDSTVO ZRTS
Mandatna doba vseh organov je 2 leti. Volitve organov so praviloma tajne. Zbor ZRTS lahko določi, da so volitve
javne.

IV./1. ZBOR

14. člen
Zbor je najvišji organ ZRTS. Zbor je lahko reden ali izreden. Zboru so za svoje delo odgovorni vsi organi ZRTS.

15. člen
Redni zbor se sklicuje vsaj enkrat letno, najmanj 10 dni pred dnevom sklica, z objavo dnevnega reda.
Vsaki 2 leti se skliče volilni zbor.

16. člen
Zbor ZRTS sestavljajo vsi člani ZRTS (redni in častni).

17. člen
Člani zbora ZRTS so lahko polnoletni člani, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v ZRTS.

18. člen
Člani organov ZRTS so za svoje delo odgovorni zboru ZRTS, ki jih je volil. Njihove pravice in dolžnosti so:
 uresničevanje sprejetih sklepov organov ZRTS,
 predlagati zboru ZRTS v obravnavo vprašanja, ki se nanašajo na delo ZRTS in njihovih organov,
 zagotoviti si pred sejo zbora ZRTS mnenje in stališča svoje baze, vezane na delo ZRTS,
 odločati o vseh zadevah in predlogih, ki so na dnevnem redu.
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18.a člen
Društvo in odgovorne osebe odgovarjajo za obveznosti društva solidarno in z vsem svojim premoženjem, če so v
svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma
finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje
premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe
odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

19. člen
Zbor je sklepčen, če je ob predvidenem času navzočih več kot 1/2 članov društva. Če ob napovedanem času zbor
ni sklepčen, se pričetek preloži za pol ure. Po preteku pol ure zbor sklepa polnoveljavno, če je prisotnih vsaj 10
članov društva.
Zbor ZRTS praviloma sprejema sklepe soglasno. V primeru, ko ni bilo doseženo soglasje, odloča zbor ZRTS z
običajno večino glasov prisotnih članov.
Redni zbor:
 sklepa o dnevnem redu,
 spreminja in sprejema statut,
 voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, člane predsedstva, nadzorni odbor in častno razsodišče,
sekretarja in blagajnika,
 sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 odloča o programu dela,
 odloča o vprašanjih, ki so pomembna za razvoj trenerske organizacije in rokometa,
 odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 sklepa o prenehanju združenja,
 odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 dokončno odloča o izključitvi člana iz društva.
Člani organov so osebno odgovorni zboru za izpopolnjevanje sprejetih sklepov in obveznosti.

20. člen
Izredni zbor ZRTS se sklicuje v naslednjih primerih:
 po sklepu predsedstva ZRTS,
 na zahtevo nadzorne komisije,
 na zahtevo najmanj 10 članov ZRTS.
Izredni zbor ZRTS sklicuje predsedstvo ZRTS najmanj 10 dni pred dnevom sklica in to najkasneje v 5 dneh od
dneva, ko je bila dana pismena zahteva na sklic. V kolikor predsedstvo ZRTS ne skliče izredne seje zbora v
določenem roku, jo lahko skličejo predlagatelji, ki morajo predložiti dnevni red z ustreznimi materiali.
Izredni zbor ZRTS sklepa o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican.
O delu zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

IV/2. PREDSEDSTVO

21. člen
Predsedstvo je izvršilni organ zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi
društvo med dvema zboroma po programu in sklepih sprejetih na zboru.
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno zboru.
Pristojnosti in odgovornosti predsedstva ZRTS so:
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sklicuje zbor in pripravlja gradivo za njegovo zasedanje,
sprejema vse akte ZRTS za katere ni pristojen zbor ZRTS,
skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
upravlja s premoženjem društva,
poroča zboru ZRTS o svojem delu,
uresničuje sklepe zbora ZRTS,
obravnava in določa delo komisij,
pripravlja in oblikuje predloge za strokovni svet RZS in ostale predloge, ki so vezani na sodelovanje z RZS,
pripravlja poročila o finančnem poslovanju,
vodi politiko ZRTS,
potrjuje licence,
določa višino članarine in licenčnine
ustanavlja in ukinja komisije društva,
skrbi za zaščito interesov trenerjev in se v njihovem interesu dogovarja za enotno urejanje njihovih pravic,
opravlja druge zadeve v skladu s statutom in akti ZRTS.
imenuje sekretarja in blagajnika
v primeru pisne odpovedi sodelovanja člana v organih, kooptira nove člane in sicer največ do 1/3 članov

22. člen
Predsedstvo sestavlja 7 članov.
Člani predsedstva so:
 predsednik,
 podpredsednik,
 5 članov.
Predsedstvo se sestaja po potrebi najmanj dvakrat letno.
Mandatna doba članov predsedstva je 2 leti.
Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odstotnosti pa sekretar društva.
Predsedstvo je sklepčno, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov
prisotnih.
Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij
določi predsedstvo. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne predsedstvu.
Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunaje sodelovce.

IV/3. PREDSEDNIK

23. člen
Predsednik ZRTS je istočasno predsednik predsedstva ZRTS, ki:
 zastopa in predstavlja ZRTS,
 vodi zasedanje zbora ZRTS,
 sklicuje in vodi seje predsedstva ZRTS,
 skrbi za izvrševanje sklepov zbora ZRTS in predsedstva ZRTS,
 opravlja druge naloge v okviru ZRTS
 v skladu z drugo točko 7. člena statuta ZRTS samostojno razpolaga s finančnimi sredstvi do višine 200 € za
posamezen primer

IV/4. NADZORNA KOMISIJA

24. člen
Nadzorna komisija ima 3 člane, ki jih izvoli zbor ZRTS. Na svoji prvi seji izvoli iz svoje sredine predsednika.
Nadzorna komisija spremlja celotno poslovanje ZRTS in njegovih organov, zlasti še finančnomaterialno poslovanje,
ter o svojih ugotovitvah in sklepih poroča zboru ZRTS, po potrebi pa tudi predsedstvu ZRTS.
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Člani nadzorne komisije ne morejo biti obenem člani predsedstva. Lahko sodelujejo na sejah predsedstva, ne
morejo pa odločati. Nadzorna komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z
večino prisotnih.
Mandat članov je 2 leti.

IV/5. ČASTNO RAZSODIŠČE

25. člen
Častno razsodišče ima 3 člane, ki jih izvoli zbor ZRTS. Na svoji prvi seji izvoli iz svoje sredine predsednika. Častno
razsodišče vodi postopek in izreka kazni na podlagi disciplinskega pravilnika RZS, kodeksa ZRTS in drugih
pravilnikov RZS.
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče:
 opomin,
 javni opomin,
 izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na zbor, kot drugostopenjski organ.
Mandat članov je 2 leti in za svoje delo odgovarjajo zboru ZRTS.

V. DRUGE DOLOČBE
V/1. VOLITVE PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA IN DRUGIH ORGANOV

26. člen






predlog za predsednika, podpredsednika, člane predsedstva, člane nadzorne komisije in častnega razsodišča
lahko poda vsak član ZRTS. Predlogi se zbirajo v pismeni obliki do 3 dni pred zasedanjem volilnega zbora
ZRTS.
kandidaturo za posamezno funkcijo mora podpreti najmanj 5 članov ZRTS,
za predsednika in podpredsednika je izvoljen kandidat, ki dobi večino glasov na zboru ZRTS prisotnih članov,
za člana predsedstva častnega razsodišča in nadzornega odbora so izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov.

V/2. SEKRETAR - BLAGAJNIK

27. člen




ZRTS ima sekretarja in blagajnika,
sekretar -blagajnik opravlja delo honorarno ali profesionalno,
pravice, obveznosti in odgovornosti sekretarja - blagajnika opredeli predsedstvo ZRTS.

Opravljanje administrativno - tehničnih in finančnih zadev ZRTS se lahko pogodbeno uredi z drugo pravno osebo.

28. člen
ZRTS ima svoj žiro račun pri Novi Ljubljanski banki d.d. Javnost finančno - materialnega poslovanja se zagotavlja
s pravico članov ZRTS do vpogleda v zadevno dokumentacijo, na osebno zahtevo, ob navzočnosti člana nadzorne
komisije.

V/4. VARSTVO ZAKONITOSTI

29. člen
Zoper vsak dokončen sklep predsedstva ZRTS je mogoče vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti. Zahtevo za varstvo
zakonitosti mora prizadeti vložiti najkasneje v roku enega meseca po vročitvi dokončnega sklepa.
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O zahtevi za varstvo zakonitosti zoper sklep predsedstva ZRTS , razen, če gre za sklep v zvezi z zahtevo o varstvu
zakonitosti, o kateri je odločalo predsedstvo ZRTS v okviru svoje pristojnosti, odloča zbor ZRTS, v vseh ostalih
primerih pa predsedstvo ZRTS. Predsedstvo ZRTS je dolžno sodelovati in se aktivno vključiti v postopek varstva
zakonitosti, kadar gre za uveljavljanje interesov njegovih članov pred organi RZS ali drugimi organi.

29.a člen
Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati
odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom
društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

V/5. PRIZNANJA, POHVALE IN ZAHVALE

30. člen
ZRTS podeljuje priznanja, pohvale in zahvale organizacijam, trenerjem in rokometnim delavcem za uspešno
izpolnjevanje postavljenih nalog ali pa za dosežene uspehe pri organizaciji in razvoju trenerske organizacije.
Priznanja se podeljujejo na podlagi Pravilnika o nagrajevanju in proglasitvi nauspešnejših trenerjev Slovenije.

31. člen
Najvišje priznanje za uspešno in požrtvovalno delo v trenerski organizaciji je imenovanje člana za častnega člana
ZRTS. Častnega člana ZRTS imenuje zbor ZRTS.
Priznanja podeljuje predsedstvo ZRTS.

V/6. FINANCIRANJE ZRTS
32. člen
ZRTS pridobiva sredstva za svoje delovanje:
 s članarino, licenčnino
 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 z darili in volili,
 s prispevki donatorjev,
 iz javnih sredstev,
 iz drugih virov.
V primeru, da Združenje prejme dohodke iz javnih sredstev, vrši pristojnost nad nadzorom poslovanja
Združenja in porabe teh sredstev Računsko sodišče.

33. člen
Če ZRTS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje
dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja ZRTS med njegove člane je nična.

34. člen
Društvo razpolaga s finačnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finačnimi plani, ki jih sprejme zbor. Na
rednem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.
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35. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in sekretar društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja
podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

36. člen
Združenje ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last vpisana v inventarno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa predsedstva ZRTS. Nepremično premoženje pa
se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora.

37. člen
Delo blagajnika je javno.
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finačno in materialno dokumentacijo in poslovaje društva. Za pomoč pri
urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo
s področja delovnega prava.

38. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali praven osebe, ki društvu materialno ali kako
drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora, nimajo pa pravice odločanja.

VI. KONČNE DOLOČBE
39. člen
Združenje lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi oz. združenji, s pripojitvijo k
drugemu društvu oz. združenju oz. po samem zakonu.
Združenje lahko sprejme sklep o prenehanju združenja. Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega
društva oz. združenja ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh
obveznosti prenese premoženje združenja. V primeru prenehanja združenja se bo premoženje preneslo na
Rokometno zvezo Slovenije, Leskoškova 9e, Ljubljana. Če Rokometna zveza Slovenije v času prenehanja
združenja ne bo več obstajala se bo premoženje preneslo na lokalno skupnost. Proračunska sredstva bodo
vrnjena proračunu.

41. člen
Statut prične veljati z dnem sprejetja na zboru ZRTS.

Na Rogli, 12.06.2010

Predsednik:
dr. Marko Šibila
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