SPREJETO NA 1. SEJI SKUPŠČINE VZS 16.12.2017
Na podlagi Zakona o društvih (Uradno prečiščeno besedilo- ZDru-1-UPB2), z dne 15.7.2011, Statuta VZS
z dne 4.12.2008, Zakona o športu (ZŠpo-1 –Ur.l. RS št.29/17) in Uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 69/07 in 17/0)8 je skupščina VZS na svoji seji dne 16.12.2017 sprejela sledeči:

S T A TUT
V ES LA Š KE ZV EZE S LOV E N I J E

1.

STATUSNE DOLOČBE
1. člen

Veslaška zveza Slovenije (v nadaljevanju: VZS) je samostojno in nepridobitno združenje veslaških
društev v Republiki Sloveniji in nastopa kot samostojna strokovna društvena organizacija veslaškega
športa v Republiki Sloveniji. VZS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in
Mednarodne veslaške zveze (FISA).
VZS je nacionalna panožna športna zveza in se lahko včlanjuje tudi v druge domače in mednarodne
športne organizacija.
2. člen
Člani VZS so športna društva, ki se ukvarjajo s športno – tekmovalno nepridobitno dejavnostjo
veslaškega športa v Republiki Sloveniji in ki z dejanskim delovanjem izkažejo dejavnost ter interes
razvoja veslanja v smislu skupno izraženih interesov v tem statutu.
3. člen
Sedež VZS je na Bledu, Župančičeva cesta 9. VZS deluje na območju Republike Slovenije.
4. člen
VZS je pravna oseba zasebnega prava s pravico nastopanja v pravnem prometu.
5. člen
VZS ima svoj žig.
Žig je okrogle oblike s slovenskim grbom v sredini in naslednjim napisom ob robu: VESLAŠKA ZVEZA
SLOVENIJE.
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II.

NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE VZS
6. člen

VZS uresničuje interese svojih članov in deluje v interesu razvoja veslaškega športa, tako da:
 prvenstveno razvija kakovostno in vrhunsko veslanje ter širi in propagira veslanje v Republiki
Sloveniji,
 zastopa in predstavlja veslaški šport in njegova društva v slovenskih in mednarodnih športnih
organizacijah,
 organizira državna prvenstva,
 vodi tekmovalni koledar veslaških tekmovanj v Republiki Sloveniji,
 organizira mednarodne regate, svetovne pokale in svetovna ter evropska prvenstva,
 izobražuje in usposablja strokovni kader za potrebe veslanja,
 s svojimi programi kandidira za proračunska sredstva na evropski, državni in lokalni ravni ter
pri organizacijah za financiranje športnih organizacij v EU in Republiki Sloveniji,
 skrbi za financiranje oziroma sofinanciranje programov priprav in nastopov slovenskih
veslaških reprezentanc,
 v sodelovanju s člani VZS snuje, usklajuje in izpopolnjuje mrežo veslaških objektov in
centrov.
Z namenom razvoja veslanja VZS lahko upravlja tudi s prihodki od prodaje vstopnic, oglaševalskih,
televizijskih in drugih medijskih pravic na tekmah pod okriljem VZS, s prihodki od prodaje sponzorskih
pravic ter s prihodki od lastne prodaje licenčnih izdelkov in prodaje pravic do komercialne uporabe
znakov in podob v lasti VZS, ter se ukvarja tudi z naslednjimi dopolnilnimi pridobitnimi dejavnostmi po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti: (I) Gostinstvom, (J) Informacijskimi in komunikacijskimi
dejavnostmi, (L) Poslovanjem z nepremičninami, (M) Strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi
dejavnostmi, (N) Drugimi raznovrstnimi poslovnimi dejavnostmi, (P) Izobraževanjem in (R) Kulturnimi,
Razvedrilnimi in rekreacijskimi dejavnostmi. Sredstva, ustvarjena z dopolnilno pridobitno dejavnostjo,
se uporabljajo izključno za delo in razvoj veslaškega športa.

III.

ČLANSTVO V VZS
7. člen

Član VZS lahko postane športno društvo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 da je registrirano v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o društvih,
 da ima v statutu in drugih aktih določeno, da se ukvarja s športno – tekmovalno dejavnostjo
veslaškega športa,
 da ima zagotovljene prostorske, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
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načrtovanih veslaških aktivnosti,
da ima urejeno evidenco o članstvu,
da ima med svojimi člani vsaj enega strokovnega delavca z izobrazbo ali usposobljenostjo za
vzgojno izobraževalno delo in strokovno organizacijsko delo v športu, ki izpolnjuje pogoje iz
vsakokrat veljavnega Zakona o športu,
da ima najmanj dve tekmovalni kategoriji, od tega mora biti ena pionirska,
da izpolnjuje druge zahteve in kriterije VZS, določene s tem statutom in drugimi akti VZS.

Društvo, ki želi postati član VZS, na IO VZS vloži vlogo za sprejem v članstvo, kateri priloži potrebna
dokazila. Izpolnjevanje pogojev za sprejem v VZS preverja in ugotavlja IO VZS, v članstvo pa ga sprejme
skupščina VZS z večino glasov vseh delegatov, ki imajo pravico glasovanja na skupščini.
8. člen
Članstvo v VZS preneha z izstopom po predhodni poravnavi obveznosti do VZS in drugih članov VZS, z
izključitvijo, če član VZS ne ravna v skladu s pravili in sklepi VZS, in če član VZS preneha obstajati zaradi
odločitve pristojnega državnega organa. Sklep o izstopu in ugotovitvi prenehanja ter sklep o izključitvi,
katerega predlaga IO VZS, sprejme skupščina z večino glasov vseh delegatov, ki imajo pravico
glasovanja na skupščini.
9. člen
Pravice in dolžnosti članov VZS so naslednje:
 sodelovanje predstavnikov članov na sejah organov VZS in zavzemanje za uresničevanje
sprejetih sklepov organov VZS,
 poročanje predstavnikov članov v organih VZS,
 predlaganje obravnave vprašanj, stališč in sklepov, ki se nanašajo na delo VZS in njenih
organov,
 predstavniki članov VZS imajo pravico voliti in biti voljen v organe VZS,
 plačevanje članarine, če je določena,
 upoštevanje in uresničevanje odločitev organov VZS.

IV.

ORGANI VZS
10. člen

Organi VZS so:
1. skupščina
2. izvršni odbor
3. predsednik
4. nadzorni odbor
5. disciplinska komisija

3

SPREJETO NA 1. SEJI SKUPŠČINE VZS 16.12.2017

Pri organih VZS ni omejitve števila mandatov za imenovane osebe.

SKUPŠČINA
11. člen
Skupščina VZS je najvišji organ VZS. Sestaja se najmanj enkrat letno.
Skupščino sestavljajo delegati članov VZS. Vsak član VZS ima za posamezno skupščino toliko delegatov,
kot mu jih pripada na osnovi seznama kategoriziranih športnikov 30 dni pred zasedanjem skupščine na
sledeči način: :
1. po trije (3) delegati pripadajo članu VZS, ki ima najmanj sedem (7) kategoriziranih športnikov
v Republiki Sloveniji,
2. po dva (2) delegata pripadata članu VZS, ki ima najmanj tri (3) kategorizirane športnike v
Republiki Sloveniji,
3. po eden (1) delegat pripada članu VZS, ki ima manj kot tri (3) ali nič (0) kategoriziranih
športnikov v Republiki Sloveniji.
Delegati morajo biti pooblaščeni s strani posameznega člana VZS, kar izkažejo s pooblastilom. Vsak
delegat ima na skupščini en glas. Delegati morajo glasovati sami osebno na seji skupščine. Glasovanje
preko pooblaščencev ni veljavno.
12. člen
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih najmanj polovica delegatov, iz najmanj polovice članov VZS. Po
poteku pol ure od sklica je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina delegatov, iz najmanj
tretjine članov VZS.
Sklepi skupščine so veljavni, če je skupščina sklepčna in če zanje glasuje več kot polovica prisotnih
delegatov na skupščini, razen če ta statut za določene primere ne določa drugačne večine.
Odločanje na skupščini je javno, razen če skupščina ne odloči, da je tajno.
Skupščina poteka po pravilih določenih s Poslovnikom o delu skupščine.
13. člen
Pristojnosti skupščine so:
 sprejema in spreminja statut, poslovnik o delu skupščine, disciplinski pravilnik in pravilnik o
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priznanjih,
 odloča o članstvu VZS v drugih domačih in mednarodnih športnih organizacijah,
 skladno z določili tega statuta imenuje in razrešuje predsednika, podpredsednika in 5 članov
izvršnega odbora, nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo,
 potrjuje letno poročilo o poslovanju in zaključni račun VZS,
 podeljuje priznanja na osnovi pravilnika,
 sklepa o prenehanju VZS,
 odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske
komisije,
 odloča o sprejemu in izključitvi člana VZS,
 opravlja druge zadeve izrecno določene s tem statutom ali veljavno zakonodajo,
 odloča o obremenitvi ali odtujitvi obstoječih nepremičnin v lasti VZS.
14. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna.
Redno skupščino se sklicuje enkrat letno. Volilna skupščina je najmanj vsake štiri leta.
Izredna skupščina se sklicuje med rednimi. Pobudo za sklic izredne skupščine lahko da najmanj tretjina
članov VZS, izvršni odbor ali nadzorni odbor. Izredna skupščina sklepa le o zadevah, zaradi katerih je
bila sklicana.
Izredno zasedanje skupščine mora sklicati izvršni odbor v 30-ih dneh od podane pobude, sicer jo po
tem roku lahko skliče tisti, ki je dal pobudo po tem členu statuta.
15. člen
Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o zadevah, ki so na dnevnem redu. Vabila in gradivo za
skupščino se posreduje v elektronski ali pisni obliki članom VZS, najmanj 7 dni pred zasedanjem
skupščine.

IZVRŠNI ODBOR
16. člen
Izvršni odbor VZS (v nadaljevanju IO) sestavlja 11 članov in sicer:





predsednik,
podpredsednik, ki je iz vrst članov VZS,
dva člana na predlog predsednika,
trije člani, iz vrst članov VZS,
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predsednik strokovne komisije po funkciji,
predsednik sodniške komisije po funkciji,
predsednik tekmovalne komisije po funkciji,
član iz vrst vrhunskih veslačev.

Skupščina voli sedem (7) članov IO vključno s predsednikom in podpredsednikom IO. Za teh sedem
članov v IO predlagajo kandidate člani VZS po pisni ali elektronski pošti najkasneje 15 dni pred
zasedanjem volilne skupščine.
Najprej se voli predsednika, nato pa še dva člana na predlog predsednika. Predsednik izmed s strani
članov VZS predlaganih kandidatov predlaga za volitve tudi kandidate za podpredsednika in za tri člane
IO iz vrst članov VZS. Izvoli se jih za dobo 4-ih let.
Člana iz vrst veslačev ali bivših veslačev v obdobju do 10 let po zaključku kariere, ki mora imeti vsaj 18
let in ima oziroma je imel v času svoje kariere najmanj svetovni ali mednarodni razred, če teh ni, pa
vsaj perspektivni razred, lahko izvolijo za obdobje največ 4-ih let vrhunski aktivni veslači stari najmanj
16 let, ki imajo svetovni, mednarodni ali perspektivni razred na dan, ko potekajo volitve za tega člana.
Če posamezni člani prenehajo biti člani IO iz kakršnegakoli razloga, se za preostanek mandata opravijo
nadomestne volitve za manjkajočega člana. V primeru strokovne, tekmovalne in sodniške komisije pa
novi člani IO postanejo njihovi novi predsedniki.
17. člen
Pristojnosti izvršnega odbora so:
 izvršuje sklepe skupščine,





pripravlja predlog statuta in drugih aktov VZS, ki so v pristojnosti skupščine,
pripravlja in sklicuje zasedanja skupščine,
pripravlja letno poročilo o poslovanju in zaključni račun,
poroča skupščini o svojem delu,

 sprejema pravne akte, ki po statutu niso v pristojnosti skupščine,
 sprejema letni in dolgoročni program delovanja VZS,
 sprejema pravilnik o državnem prvenstvu oz. državnem tekmovalnem sistemu,
 sprejema finančni načrt,
 ustanavlja stalna in začasna delovna telesa, določa njihovo delovno področje in pristojnosti,
usmerja njihovo delo, imenuje in razrešuje njihove člane, v kolikor ni s statutom drugače
določeno,
 sprejema poslovne odločitve v zvezi z denarnimi sredstvi, pridobitvijo nepremičnin in drugimi
sredstvi VZS,
 posreduje FISA in OKS svoje ugotovitve, mnenja in predloge,
 spremlja kategoriziranje vrhunskih športnikov v Sloveniji,
 sprejme pogoje za imenovanje in razreševanje selektorja reprezentanc VZS, glede katerih
pridobi mnenje strokovne komisije,
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 imenuje in razrešuje sekretarja VZS,
 ugotovi pravilnost imenovanja članov strokovne in sodniške komisije ter njunega
predsednika, s čimer sta komisiji ustanovljeni,
 ustanovi tekmovalno komisijo ter imenuje njene člane in predsednika,
 pripravlja in obravnava gradiva za razvoj veslanja,
 odloča o datumu in organizaciji državnega prvenstva,
 odloča o oblikah in načinu sodelovanja s člani VZS pri posameznih projektih,
 odloča o prestopih veslačev iz enega člana VZS v drugega,
 sprejema koledar tekmovanj,
 skrbi za javnost dela,
 kandidira predstavnike VZS v organe drugih športnih in civilnih organizacij doma in v tujini,
 obravnava poročila drugih organizacij ter daje usmeritve predstavnikom VZS, ki so bili
kandidirani iz VZS,
 pripravi kandidature za izvedbo velikih mednarodnih športnih dogodkov ter jih izvede,
 odloča o drugih zadevah, razen tistih, za katere je po tem statutu pristojna skupščina VZS,
 skrbi za marketing,
 skrbi za finančne vire,
 sodeluje pri razvijanju in organizaciji podpore veslaškim reprezentancam,
 odloča o oznakah opreme slovenske veslaške reprezentance,
 odloča o ustanavljanju podjetij, katerih družbenik bo VZS.
18. člen
IO deluje praviloma na sejah. Seje so redne, v nujnih primerih pa korespondenčne, sklicane po redni
ali elektronski pošti. Odločitve, sprejete na korespondenčni seji, je IO dolžan na osnovi zapisnika
potrditi na prvi naslednji seji.
IO je za svoje delo odgovoren skupščini VZS.
19. člen
IO je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov z veljavnim mandatom. Veljavno pa odloča, če so
sklepi sprejeti z navadno večino vseh prisotnih članov.
Na sejah IO so lahko prisotni predstavniki ostalih organov VZS in predsedniki članov VZS, ki pa nimajo
glasovalne pravice, s tem da mora biti zagotovljeno nemoteno delovanje IO. V nasprotnem primeru
lahko predsednik VZS prepove njihovo sodelovanje.
20. člen
Datum in dnevni red zasedanja IO določa predsednik. Člani IO morajo biti o datumu zasedanja
obveščeni najmanj pet (5) dni pred zasedanjem, hkrati pa morajo prejeti gradivo v pisni ali elektronski
obliki. V nujnih primerih se lahko gradivo posreduje na sami seji. O korespondenčni seji so lahko v
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nujnih primerih člani IO obveščeni tudi v krajšem roku, pri čemer se skupaj z vabilom posreduje tudi
gradivo.
21. člen
Za potrebe svojega delovanja IO ustanovi posamezna delovna telesa. Obvezno ustanovi sledeča
delovna telesa:
 strokovno komisijo,
 sodniško komisijo,
 tekmovalno komisijo.

PREDSEDNIK IZVRŠNEGA ODBORA
22. člen
Predsednik izvršnega odbora lahko uporablja tudi naziv »Predsednik Veslaške zveze Slovenije« oziroma
skrajšano »Predsednik VZS« in ima sledeče pristojnosti:
 zastopa in predstavlja VZS,
 skupščini predlaga dva člana IO ter podpredsednika in tri člane iz vrst članic VZS v skladu s 16.
členom,
 vodi zasedanja skupščine, razen če skupščina ne določi drugače,
 sklicuje in vodi seje IO,
 skrbi za izvrševanje sklepov IO,
 imenuje in razrešuje selektorja reprezentanc VZS v skladu s sprejetimi pogoji IO in po
opravljenem posvetovanju s strokovno komisijo,
 opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov skupščine in sklepov IO,
 koordinira sodelovanje med posameznimi organi VZS,
 je nalogodajalec, ki lahko pooblasti za delo drugega.
Za svoje delo predsednik odgovarja skupščini VZS.
V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik oziroma član IO, ki ga za to pooblasti predsednik.

NADZORNI ODBOR
23. člen
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) ima tri člane in tri nadomestne člane. Predsednika NO izvolijo člani
izmed sebe na prvi seji.
Predlog za člane NO mora biti posredovan najmanj 15 dni pred zasedanjem volilne skupščine s strani
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članov VZS.
Mandat NO traja 4 leta in je po funkciji nezdružljiv s članstvom v IO VZS.

24. člen
Pristojnosti NO so naslednje:
 nadzoruje materialno finančno poslovanje VZS in daje obvezno mnenje k letnemu poročilu o
poslovanju,
 nadzoruje zakonitost dela VZS in njenih organov.
Za svoje delo odgovarja skupščini in ji pisno poroča.
NO deluje in odloča po poslovniku, ki ga sprejme na svoji prvi seji.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
25. člen
Disciplinska komisija ima tri člane in tri nadomestne člane, ki jih izvoli skupščina na predlog članov VZS
za dobo štirih let, usklajeno z mandatom IO.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom
zveze. O pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije odloča skupščina.
26. člen
Disciplinska komisija obravnava disciplinske kršitve in vodi postopek kot določa disciplinski pravilnik.

SLOVENSKE VESLAŠKE REPREZENTANCE
27. člen
Glavni namen delovanja VZS je razvoj vrhunskega veslanja in oblikovanje slovenskih veslaških
reprezentanc. Slovenske veslaške reprezentance se formirajo za nastope na OI, SP in EP v organizaciji
MOK oziroma FISA-e za člane-ice, mlajše člane-ice in mladince-ke, za protokolarne meddržavne
nastope ter druge mednarodne nastope.
O formiranju reprezentanc odloča selektor na osnovi kriterijev.
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28. člen
Oprema slovenskih veslaških reprezentanc je zelene, modre oziroma bele barve z grbom oziroma
zastavo Republike Slovenije in je skladna s pravili Mednarodnega Olimpijskega komiteja ter
Mednarodne veslaške zveze, pri čemer pa se zasleduje tudi ustrezna izpostavljenost opremljevalcev in
sponzorjev reprezentance.

STROKOVNA KOMISIJA
29. člen
Strokovna komisija je zadolžena za opravljanje strokovnih nalog na področju veslaškega športa.
Strokovna komisija pripravlja predloge delovanja in razvoja veslanja v Sloveniji s tem, da :
 izvaja naloge, katere ji naloži IO,
 pripravlja predloge in podlage sistemskih rešitev za delo in razvoj vrhunskega veslanja in
kriterije za rangiranje veslaških disciplin,
 vsebinsko in statistično spremlja, analizira in ocenjuje dogajanja na področju veslaškega
športa v Sloveniji in po svetu,
 pripravlja predloge za reševanje statusa športnikov in trenerjev,
 pripravlja predloge aktov, ki obravnavajo strokovna vprašanja ter nagrade in priznanja za
vrhunske dosežke in delo v VZS,
 pripravlja predloge za delovanje šole veslanja,
 sodeluje pri planiranju, projektiranju in izgradnji veslaških objektov,
 pripravlja predloge za izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe vrhunskega veslanja,
 na predlog predsednika IO opravi s predsednikom IO strokovni razgovor ob imenovanju ali
razrešitvi selektorja ali selektorjev veslaških reprezentanc.
Strokovna komisija opravlja tudi druge naloge na področju strokovnega dela in skrbi za preventivo.
Strokovno komisijo sestavljajo glavni trenerji veslaških klubov, ki imajo ustrezno licenco VZS oziroma
OKS.
Na sejah strokovne komisije sta lahko prisotna selektor in sekretar, ki pa nimata glasovalne pravice.
Sejo strokovne komisije na kateri se voli predsednika strokovne komisije skliče in vodi predsednik VZS.
Predsednika strokovne komisije z absolutno večino izvolijo člani strokovne komisije iz svojih vrst.
Mandat komisije je enak mandatu IO.
V kolikor je član ali predsednik strokovne komisije tudi kandidat za selektorja, potem v primeru
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razgovora po 9. alineji 2. odstavka tega člena pri njem ne sodeluje.

SELEKTOR REPREZENTANC
30. člen
Selektor je strokovni delavec s posebnimi pooblastili za vodenje reprezentanc. Delo opravlja
pogodbeno, profesionalno ali na drug ustrezen način. Selektor načrtuje, organizira in izvaja delo z
reprezentanco zlasti pa:
 pripravlja letne, po potrebi večletne programe priprav in nastopov reprezentanc na
mednarodnih tekmah in prvenstvih, v okviru dolgoročnega in letnega programa dela VZS ter
drugih načrtov, ki se neposredno nanašajo na to področje (finančni načrt, kriteriji MPŠZ,
usmeritve OKS, itd),
 pripravlja kriterije za nastope v reprezentancah in udeležbo na skupnih treningih in testih,
glede katerih opravi posvetovalni razgovor s strokovno komisijo,
 določa posadke in člane reprezentanc za reprezentančne nastope ter reprezentančne
kandidate (različnih kvalitetnih stopenj) za skupne treninge in teste,
 za reprezentančne nastope imenuje tudi trenerje posadk, skupaj s sekretarjem pa še ostalo
potrebno spremljevalno osebje (zdravnik, maser, itd) ter team managerja,
 skupaj s trenerji in zdravstvenim osebjem skrbi za kontrolo dopinga na pripravah in
tekmovanjih,
 pripravlja poročila o tekmovanjih, pripravah in testih,
 na zahtevo predsednika VZS le temu poda ustrezno poročilo o stanju in razvoju
reprezentance,
 sodeluje na tiskovnih konferencah VZS,
 pri svojem delu sodeluje s strokovno komisijo in posameznimi trenerji ter vodi in
koordinira njihovo delo na področju reprezentanc,
 opravlja druge naloge, povezane z delom in vodenjem reprezentanc.
Predsednik VZS imenuje enega ali več selektorjev. V primeru imenovanja več selektorjev predsednik
VZS določi kdo je glavni selektor. Selektor lahko ob soglasju predsednika VZS imenuje pomočnike.
Za svoje delo je selektor odgovoren predsedniku VZS.
Mandat selektorja traja največ štiri (4) leta. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za selektorja.

TEKMOVALNA KOMISIJA
31. člen
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Tekmovalna komisija je zadolžena za opravljanje nalog, organizacijo in izvedbo veslaških
tekmovanj, ki so v pristojnosti VZS, zlasti pa:
 pripravlja koledar tekmovanj,
 pripravlja tekmovalni pravilnik,
 pripravlja projekte posameznih regat,
 pripravlja razpise regat v sodelovanju s strokovno komisijo,
 skrbi za postavljanje in vzdrževanje tehnične opreme za regate, ki je last VZS,
 v sodelovanju s sodniki in trenerji zagotavlja regularnost tekmovanj,
 sodeluje z IO VZS glede obveznosti do sponzorjev in možnosti financiranja,
 skrbi za veljavnost in ažurnost registra/evidence veslačev VZS,
 obravnava prestope veslačev iz enega člana VZS v drugega.
Komisija opravlja tudi druge naloge na področju organizacije in izvajanja veslaških regat, katere ji poveri
IO VZS.
V primeru potrebe lahko tekmovalna komisija na svoj sejo povabi predstavnike strokovne in/ali
sodniške komisije.
Predsednika in sestavo tričlanske komisije na predlog članov VZS imenuje IO VZS za enako mandatno
obdobje kot je dolgo trajanje mandata IO.

SODNIŠKA KOMISIJA
32. člen
Sodniška komisija je zadolžena za organizacijo delovanja veslaških sodnikov, zlasti pa :
 spremlja in predlaga spremembe pravil tekmovanja,
 delegira sodnike za vse veslaške tekme,
 delegira sodnike za mednarodna tekmovanja v tujini,
 organizira strokovno izobraževanje sodnikov,
 pripravlja seminarje in izpite za veslaške sodnike,
 predlaga sodnike za mednarodne izpite,
 vodi register sodnikov.
Pri svojem delu komisija sodeluje predvsem s tekmovalno in strokovno komisijo, predsednikom in
sekretarjem VZS ter selektorjem reprezentanc.
Sodniška komisija ima 5 članov, ki jih izvolijo licencirani sodniki iz svojih vrst za dobo mandata IO.
Predsednika imenuje komisija izmed svojih članov.

12

SPREJETO NA 1. SEJI SKUPŠČINE VZS 16.12.2017

SEKRETAR VZS
33. člen
VZS ima sekretarja, ki ga imenuje IO VZS. Sekretar je delavec s posebnimi pooblastili ter opravlja delo
pogodbeno ali profesionalno.
Pogodba o delu ali delovno razmerje je lahko sklenjeno le za čas podeljenega mandata. Mandat
sekretarja traja največ štiri (4) leta. Sekretar je po izteku mandata lahko ponovno izvoljen. Sekretar ne
more biti član IO VZS ali drugih organov VZS.
Sekretar je dolžan ravnati po sklepih predsednika VZS in IO, ki jima tudi odgovarja za svoje delo.
Sekretar:
 organizira in operativno vodi poslovanje VZS ter opravlja strokovna in administrativno
tehnična dela za vse organe VZS in delovna telesa IO,
 pripravlja gradiva za seje skupščine, izvršnega odbora in drugih organov VZS,
 odgovarja za zakonitost poslovanja v mejah pooblastil, ki mu jih da IO VZS,
 skrbi za javnost dela,
 je odredbodajalec za izplačila v okviru finančnega načrta,
 skrbi za medsebojno informiranje med člani VZS in skupščino VZS, OKS in FISA,
 v sodelovanju z organi VZS in delovnimi telesi IO VZS pripravlja in ureja:
o prijave na javne razpise za pridobivanje finančnih sredstev,
o statuse in pravice vrhunskih športnikov,
o poročila o delu VZS in druga poročila za potrebe OKS in FISA,
o opravlja druge naloge po sklepih predsednika VZS in IO.
Pogoje za imenovanje sekretarja določi IO.
Pravice, obveznosti in odgovornosti sekretarja se natančneje opredelijo v opisu del in nalog.

ZDRAVSTVENA PRAVILA
34. člen
VZS sprejema Zdravstveni kodeks (IOC MEDICAL CODE) in njegova navodila (expanatory document) ter
vsa določila FISA pravil s področja zdravstva in dopinga med svoje veljavne akte.

V.

MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE VZS
35. člen
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VZS pridobiva sredstva:
 iz javnih virov (Ministrstvo za šolstvo in šport, Fundacija za šport, Evropska sredstva, OKS....),
 s prispevki sponzorjev in donatorjev,
 s članarino in prispevki članov VZS,
 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti VZS,
 iz drugih virov,
 s pridobitno dejavnostjo skladno s 25. členom Zakona o društvih in 6. členom tega Statuta.
36. člen
Če VZS pri ustvarjanju svoje dejavnosti, dopolnilne dejavnosti in iz drugih virov ustvari presežek
prihodkov nad odhodki, ga mora trajno nameniti za izvajanje svojega namena, za katerega je bila
ustanovljena.
Sekretar mora voditi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem
poslovanju, v katerem VZS določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem
poslovanju VZS, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi, veljavnimi za društva.
37. člen
Pravico razpolaganja s finančnimi sredstvi ima IO VZS oziroma predsednik VZS v okviru potrjenih planov
in načrtov dela.
38. člen
Pooblaščenca za razpolaganje s sredstvi na poslovnem računu sta predsednik in po pooblastilu
sekretar VZS. Če okoliščine to zahtevajo, lahko predsednik za razpolaganje s sredstvi pooblasti še
katerega od ostalih članov IO.
Vse knjigovodske listine je dolžan overiti oz. odobriti predsednik VZS. Predsednik VZS lahko za overitev
posameznih vrst listin pooblasti sekretarja ali drugega člana IO. Vsa pooblastila morajo biti pisna.

VI.

JAVNOST DELA
39. člen

Delovanje VZS je javno.
Za javnost dela VZS in njenih organov skrbita predsednik in sekretar VZS ter za svoja področja tudi
predsedniki drugih organov VZS, predsedniki delovnih teles ter selektor reprezentanc.
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Javnost dela se nanaša na obveščanje članov VZS o delu njenih organov, obveščanje športnih in
drugih organizacij na območju Slovenije o zadevah, pomembnih za VZS oziroma veslaški šport ter
obveščanje širše slovenske javnosti preko medijev obveščanja.

VII.

REŠEVANJE SPOROV
40. člen

Morebitni spori med VZS in članom VZS oziroma med samimi člani VZS se rešujejo prvenstveno
sporazumno.
Če sporazumno reševanje spora ne uspe ter če so izčrpani vsi postopki po tem statutu, je za reševanje
spora pristojna arbitraža pri OKS.

VIII.

SPLOŠNI AKTI VZS
41. člen

VZS ima poleg statuta še splošne akte, ki urejajo področja tekmovalnega sistema, sojenja, stimuliranja
tekmovalnih in drugih dosežkov, disciplinske odgovornosti ter druge akte, ki jih zahteva narava dela ali
zakon.

IX.

PRENEHANJE VZS
42. člen

VZS preneha obstajati:
 po sklepu skupščine, če za prenehanje VZS glasuje vsaj 3/4 delegatov iz vsaj 3/4 članov VZS,
 po samem zakonu.
V primeru prenehanja VZS se premoženje VZS skladno s 38.čl. Zakona o društvih razdeli med naslednja
nepridobitna društva, pod pogojem, da imajo ta društva v statutih določen prenos premoženja na VZS
ob njihovem prenehanju:
Veslaški klub Argo Izola, Dantejeva 20, Izola
Veslaški klub Bled, Župančičeva 9, Bled
Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor, Pri motelu 8, Bresternica
Veslaški klub Izola, Dantejeva 18, Izola
Veslaški klub Ljubljanica, Velika čolnarska 20, Ljubljana
Veslaški klub Nautilus, Kopališko nabrežje 3, Koper
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Veslaški klub Piran, Pareceg 290, Sečovlje

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Statut začne veljati z dnem sprejetja na skupščini VZS.
44. člen
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet dne 4.12.2008.
Vsi ostali akti VZS veljajo še naprej v kolikor niso v nasprotju s tem statutom. IO VZS je dolžan v roku 6
mesecev po veljavnosti tega statuta vse veljavne akte uskladiti z njim oziroma sprejeti manjkajoče akte.

Bled, dne 16.12.2017

Predsednik VZS
Jošt Dolničar
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