
 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS 64/11-UPBZ), 30. člena 
Pravil Atletskega kluba Domžale sprejetih dne 21.3.2013 in 
sklepa št.3 7. Seje Upravnega odbora AK Domžale sprejetega 
dne 12.12.2013 sprejemamo: 

 

 

 

PRAVILNIK O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH ATLETOV 
 

 

 

 

 



1. VSEBINA PRAVILNIKA 

1 . člen  

(1) Namen pravilnika je spodbujati razvoj aktivnih atletov in atletinj (v nadaljevanju atlet) – 
članov Atletskega kluba Domžale. 

(2) Član - aktivni atlet lahko postane vsak, ki ima motorične in moralne sposobnosti in jih želi 
razvijati v sredini Atletskega kluba Domžale.  

2. VPIS V ATLETSKI KLUB 

2 . člen  

(1) Za vpis v klub atlet izpolni podpisano pristopnico v Atletski klub Domžale. Za osebe mlajše 
od 18 let pristopnico potrdi še eden od staršev.  

(2) Ob vpisu v klub atlet poravna klubsko članarino. 

3. PRENEHANJE ČLANSTVA 

3 . člen  

(1) Aktivno članstvo v klubu preneha zaradi:  

 neplačane članarine preteklega leta;  

 izpisa iz kluba;  

 izključitve iz kluba zaradi kršenja pravil in po sklepu disciplinske komisije.  

4. NALOGE ATLETA 

4 . člen  

(1) Osnovne naloge atleta:  

 Do trenerja mora ohraniti pošten, spoštljiv in odkrit odnos ter ga obveščati o vseh 
spremembah, ki lahko vplivajo na program dela ali na medsebojen odnos. 

 Trenerju mora zaupati in sprejemati njegove nasvete ter strokovno zasnovan program 
vadbe, ki mu bo pomagal k doseganju zastavljenega cilja.  

 V primeru bolečin ali zdravstvenih težav na treningu o tem seznanja svojega trenerja.  

 O problemih, ki lahko nastanejo med njim in trenerjem ali drugače, seznanja Upravni 
odbor kluba.  

 Obnaša se po načelu spoštovanja ljudi, kluba in splošnih pravil lepega vedenja.  

 Skrbi za zdrav način življenja in je odgovoren, da prihaja na treninge zdravstveno 
sposoben.  

 Skrbi za ustrezno osebno in klubsko športno opremo.  

 Udeležuje se akcij, ki so v programu kluba in s svojo pomočjo prispeva delež k razvoju 
atletike in kluba.  

 Obvezno se udeležuje tekem, ki jih zanj določi klub. Na mitingih doma in v tujini 
tekmuje samo s prijavo ali soglasjem trenerja in kluba.  

 Na tekmovanjih zastopa klub in reprezentanco v okviru svojih zmožnosti in 
sposobnosti.  



 Na PS, APS in tekmovanjih, kjer klub plača startnino, nastopa v klubskem dresu. Na 
dresu ima lahko tudi druga obeležja vendar mora to uskladiti s klubom.  

 Dolžan se je odzvati vabilu reprezentance RS in upoštevati skupni red in disciplino 
reprezentance.  

 V primeru, da želi prestopiti v drug klub, mora v skladu s pravilnikom AZS o prestopih 
zaprositi za izpis z navedbo konkretnega razloga prestopa in navesti ime društva/kluba 
v katerega prestopa.  

 Atlet lahko uporablja objekte in opremo kluba v skladu z urnikom in izvedbo treningov 
njegove discipline in programa.  

 Upoštevati mora splošna pravila urnika, reda in varnosti.  

 Poskrbi za redno plačilo stroškov vadbe opredeljenih v Pravilniku o plačevanju klubske 
članarine in vadnine.  

 O dodatnih treningih in plačilu se ne dogovarja brez vednosti kluba.  

 V primeru dodatnih stroškov izvedbe vadbenega načrta bo klub prispeval svoj delež v 
skladu s strokovnimi in finančnimi zmožnostmi kluba.  

5. VLOGA STARŠEV 

5 . člen  

(1) Vloga staršev je zelo pomembna predvsem v primeru mladoletnih atletov  

(2) Starši utrjujejo medsebojen odnos med atletom in kubom. 

(3) Starši morajo obveščati trenerja o vseh spremembah, ki lahko prizadenejo izvajanje 
programa. Pomembno je predvsem, da trenerja obveščajo o bolezni, šolskih obveznostih in 
težavah ter drugih problemih, ki vplivajo na prisotnost in zadovoljstvo otroka.  

6. SPLOŠNE DOLOČBE 

6 . člen  

(1) Vsi člani kluba si prizadevajo reševati vse nesoglasja na sporazumen način, ki bo v 
največjo možno korist tako njim osebno kot tudi Atletskemu klubu Domžale in drugim 
morebitnim vpletenim.  

(2) Če člani kluba zaradi različnih vzrokov ne dosežejo sporazumne rešitve spora, je za rešitev 
takšnega spora pristojen UO kluba.  

7 . člen  

(1) Pravilnik bo objavljen na spletni strani kluba. 

(2) Pravilnik začne veljati od 1.1.2014 do preklica oziroma objave novega pravilnika. 

 

Domžale, 12.12.2013  Upravni odbor AK Domžale  

 Predsednik 

 Gregor GOLJA 

 

  

 


