Veslaškim klubom, članom VZS
Vsem organom VZS

Zadeva: Volilna Skupščina VZS 2020 za mandatno obdobje 2020-2024 in kandidacijski postopek zanjo

Izvršni odbor VZS je na svoji 24. seji dne 3.11.2020 sklenil, da bo 8. volilna Skupščina v soboto, 12. decembra 2020, in
da bo z dnem 4.11.2020 začel teči kandidacijski postopek, ki se bo zaključil 15 dni pred volilno skupščino, to je 27.
novembra 2020.
Zato vabimo vse klube, da se angažirajo pri kandidacijskih postopkih in poskušajo najti najboljše kadre za posamezne
funkcije, ki bodo lahko delovali uspešno v dobrobit slovenskega veslanja in športa nasploh. Kandidacijski postopek poteka
tako, da vsak klub pisno predlaga kandidate za posamezno funkcijo z izpolnjenim priloženim obrazcem.
Volilno skupščino sestavljajo delegati veslaških klubov za Skupščino (po 3 delegati za najmanj 7 kategoriziranih
športnikov, po 2 delegata za najmanj 3 kategorizirane športnike in po 1 delegat za manj kot 3 kategorizirane športnike po
kategorizaciji OKS-ZŠZ, objavljeni 1.10.2020)
o

po 3 delegate: VK Bled, VK Dravske elektrarne Maribor, VK Ljubljanica, VK Argo Izola

o

po 2 delegata: VK Nautilus Koper

o

po 1 delegat: VK Piran

Volilna skupščina bo volila športne delavce za naslednje funkcije:
-

predsednik VZS

-

podpredsednik VZS (na predlog izvoljenega predsednika izmed prispelih predlogov klubov)

-

trije člani Izvršnega odbora (IO) VZS iz vrst veslaških klubov (na predlog izvoljenega predsednika izmed
prispelih predlogov klubov)

-

Nadzorni odbor VZS (tri člane in tri nadomestne člane)

-

Disciplinska komisija (tri člane in tri nadomestne člane)

in imenovala športne delavce za naslednje funkcije:
-

šest članov Strokovne komisije po funkciji
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Postopki kandidiranja in volitev ostalih organov VZS:
Predsednik po izvolitvi predlaga dva člana Izvršnega odbora po svoji izbiri, ki ju ta le formalno potrdi.
Vrhunski veslači iz svojih vrst izvolijo predstavnika, ki je član IO. Kandidirajo lahko aktivni ali bivši veslači v obdobju do 10
let po zaključku kariere, ki morajo imeti vsaj 18 let in imajo oziroma so imeli v času svoje kariere najmanj svetovni ali
mednarodni razred, če teh ni, pa vsaj perspektivni razred. Kandidature morajo zainteresirani kandidati javiti na sedež VZS
do 27.11.2020. Volijo pa lahko vrhunski aktivni veslači, stari najmanj 16 let, s svetovnim, mednarodnim ali perspektivnim
razredom na dan, ko potekajo volitve. Glasovnice se po sklicu volilne skupščine po elektronski pošti razpošlje vsem
veslačem, ki imajo glasovalno pravico. Veslači lahko osebno glasujejo na sedežu zveze (do 11.12.2020) ali po pošti (poslano
priporočeno na VZS do 11.12.2020) ali po e-pošti (poslano na info@vzs.si do 11.12.2020).
V skladu z določili Statuta VZS morajo klubi volilni Skupščini do 12.12.2020 sporočiti ime glavnega trenerja, ki v klubu
opravlja to funkcijo in ima ustrezno izobrazbo oz. usposobljenost in licenco VZS, za člane Strokovne komisije (SK). Njihovo
članstvo v komisiji potrdi Skupščina. Člani SK iz svojih vrst izvolijo predsednika, ki je po funkciji član IO. Članstvo formalno
potrdi IO.
Prav tako morajo klubi do 27.11.2020 podati predloge za tri člane Tekmovalne komisije (TK), ki jih bo imenoval ali izvolil
(v primeru več kot treh prispelih predlogov) Izvršni odbor. Člani TK iz svojih vrst izvolijo predsednika, ki je po funkciji član
IO. Članstvo formalno potrdi IO.
Licencirani sodniki morajo iz svojih vrst do 12.12.2020 izvoliti petčlansko Sodniško komisijo (SoK), ki imenuje oziroma
izvoli predsednika, ki je po funkciji član IO. Članstvo formalno potrdi IO.

Sekretarja zveze na predlog predsednika imenuje IO VZS.
Selektorja reprezentanc imenuje predsednik v skladu s sprejetimi pogoji IO in po opravljenem posvetovanju s Strokovno
komisijo.
Vse pisne predloge pošljite po pošti na sedež Veslaške zveze Slovenije, Župančičeva cesta 9, 4260 Bled ali po elektronski
pošti na sekretar@vzs.si (skeniran obrazec) do 27. novembra 2020 na priloženem obrazcu. Šteje se, da je bila vloga
pravočasno poslana, če je bila osebno oddana v pisarno VZS do 27.11.2020 do 12:00 ali poslana po pošti najkasneje
27.11.2020 s priporočeno pošto ali poslana skenirano po mailu do 27.11.2020 do 24:00.

Športni pozdrav!
Bled, 3.11.2020

Predsednik IO VZS
Jošt Dolničar
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