
 
Na podlagi 16. člena zakona o društvih (Ur. list  RS štev. 61, 13.6.2006)  in Statuta  VZS 
sprejetim  na  seji  konference  VZS  dne,  30.10.1997  (in  usklajen  Z  zakonom  o  društvih 
9.8.1999, št.: 026-170/97-5 na UE Radovljica), je skupščina  VZS na svoji seji dne 4.12.2008 
sprejela naslednje spremembe in dopolnitve statuta, tako da se le-ta v čistopisu sedaj glasi:

STATUT
VESLAŠKE ZVEZE SLOVENIJE

1. STATUSNE DOLOČBE

1. člen

Veslaška  zveza  Slovenije  (v  nadaljevanju:  VZS)  združuje  veslaške  klube  v  Republiki 
Sloveniji  in  nastopa  kot  samostojna  strokovna društvena  organizacija  veslaškega  športa  v 
Republiki Sloveniji. VZS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 
zvez , Mednarodne veslaške zveze (FISA) in Evropske veslaške zveze.

2. člen

Člani  VZS  so  veslaški  klubi,  ki  so  registrirani  za  dejavnost  tekmovalnega  veslanja  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 9. Zveza 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, SLOVENIJA
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II. NAMEN IN  NALOGE  ZVEZE

6. člen

VZS uresničuje interese svojih članov in deluje v interesu razvoja veslaškega športa, tako da:

• razvija kakovostno in vrhunsko veslanje z ustvarjanjem vseh potrebnih pogojev
• 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  prvenstva
• izobražuje in usposablja strokovni  kader za potrebe veslanja
• s svojimi  programi  kandidira  za proračunska sredstva  na državni  in  po potrebi  na 

lokalni  ravni  ter  pri  Fundacijah  za  financiranje  športnih  organizacij  v  Republiki 
Sloveniji 

• skrbi za financiranje programov priprav in nastopov slovenskih veslaških reprezentanc
• v  sodelovanju  s  člani  snuje,  usklajuje  in  izpolnjuje  mrežo  veslaških  objektov  in 

centrov
• organizira,  vzpodbuja  in  opravlja  propagandno in  založniško  dejavnost  v  skladu z 

veljavnimi predpisi
• organizira in izvaja gostinsko in turistično dejavnost  v skladu z veljavnimi predpisi.

Gospodarska dejavnost se izvaja v skladu s programi in cilji VZS ter je zgolj sredstvo za 
uresničevanje nalog VZS in ni osnovni smoter VZS. Sredstva, ustvarjena z gospodarsko 
dejavnostjo, se uporabljajo za delo in razvoj veslaškega športa.

  III. ČLANSTVO V ZVEZI

7. člen

Član VZS lahko postane le 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 tekmovalno veslanje kot glavno dejavnost
-  društvo mora imeti zagotovljene prostorske, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje
    za uresničitev načrtovanih  veslaških aktivnosti. 
-  društvo mora imeti urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini
-  da ima na svojem sedežu dejansko možnost ukvarjati se s treniranjem veslanja in
    tekmovanjem
-  da ima med svojimi člani vsaj  enega strokovnega delavca z izobrazbo ali 
    usposobljenostjo za  vzgojno izobraževalno delo in strokovno organizacijsko delo v 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
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Izpolnjevanje pogojev za sprejem v zvezo preverja in ugotavlja Izvršni odbor VZS, v članstvo 
pa sprejme skupščina z večino glasov.
Članstvo v VZS se pridobi s pogodbo, oziroma s podpisom pristopnih pogojev.

8. člen

Članstvo v VZS preneha z izstopom po predhodni poravnavi obveznosti do zveze ali drugih 
društev v zvezi, z izključitvijo, če društvo ne ravna v skladu s pravili, drugimi sklepi zveze 
oziroma  podpisano  pogodbo,  in  če  društvo  preneha  obstajati  zaradi  odločitve  pristojnega 
državnega  organa.  Sklep  o  izstopu  in  ugotovitvi  prenehanja  sprejme  Izvršni  odbor,  o 
izključitvi pa skupščina zveze na predlog izvršnega odbora.

9. člen

Pravice in dolžnosti članov so naslednje:
• sodelovanje predstavnikov na sejah organov zveze in  zavzemanje za uresničevanje 

prejetih sklepov organov zveze v klubu, ki ga predstavljajo
• poročanje o svojem delu v organih zveze, sprejetih sklepih in stališčih klubov, ki ga 

predstavljajo
• predlaganje obravnave vprašanj, ki se nanašajo na delo zveze in njenih organov,
• predlaganje stališč in sklepov
• člani klubov in društev imajo pravico voliti in biti  voljen v organe zveze
• zagotovitev obravnave mnenj in stališč klubov, ki jih predstavljajo, o vprašanjih, ki so 

na dnevnem redu seje konference zveze
• plačevanje članarine
• upoštevanje in uresničevanje odločitev organov VZS.

  IV.  ORGANI  ZVEZE
 

10. člen

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

SKUPŠČINA

11. člen

Skupščina VZS je najvišji organ VZS. Sestaja se najmanj enkrat letno.

Skupščino tvorijo na osnovi seznama kategoriziranih športnikov v tekočem letu:
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      1.  predsednik.

2. po  trije  (3)  delegati  veslaških  klubov  članic,  ki  imajo  najmanj  7  (sedem) 
kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji v volilnem letu. Delegati morajo biti 
pooblaščeni s strani ustreznega kluba in se izkažejo s pooblastilom. Vsak delegat ima 
en glas.

3. po dva (2) delegata veslaških klubov, ki imajo najmanj 3 (tri) kategorizirane športnike 
v  Republiki  Sloveniji  v  volilnem  letu.  Delegati  morajo  biti  pooblaščeni  s  strani 
ustreznega kluba in se izkažejo s pooblastilom. Vsak delegat ima en glas.

4. po 1 delegat  veslaških klubov, ki imajo manj kot tri (3) kategorizirane športnike v 
Republiki Sloveniji v volilnem  letu, ali pa nimajo  kategoriziranih veslačev. Delegati 
morajo biti pooblaščeni s strani kluba in se izkažejo s pooblastilom. Delegat ima en 
glas.

5.

12. člen

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica delegatov,  ki predstavljajo več kot 
polovico včlanjenih klubov. Po poteku pol ure od sklica je skupščina sklepčna, če je prisotnih 
najmanj tretjina delegatov, ki predstavljajo najmanj tretjino včlanjenih klubov.

Sklepi skupščine so veljavni, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih delegatov skupščine, 
razen če ta statut za določene primere ne določa drugačne večine.

Odločanje v skupščini je praviloma javno, razen če se skupščina z navadno večino ne odloči, 
da je tajno.

Seje  skupščine vodi predsednik VZS, ki po potrebi predlaga skupščini imenovanje delovnega 
predsedstva.

Skupščina poteka po pravilih določenih s Poslovnikom o delu skupščine.

13. člen

Pristojnosti  skupščine so:

• sprejema in spreminja statut in druge akte
• odloča o članstvu VZS v drugih domačih in mednarodnih športnih organizacijah
• sprejema dolgoročni program, delovanja zveze za obdobje štirih let
• sprejema akte o državnem prvenstvu oz. državnem tekmovalnem sistemu
• sprejema letne programe zveze
• voli in razrešuje predsednika, izvršni odbor, nadzorni odbor, disciplinsko komisijo,  in 

potrjuje članstvo v Trenerski komisiji v skladu s statutom 
• pooblašča organe zveze za določene zadeve
• sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun zveze po postopku, ki je določen s 

statutom
• daje priznanja na osnovi pravilnika
• sklepa o prenehanju VZS
• odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega, nadzornega in disciplinskega odbora
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• odloča o izključitvi člana iz zveze
• opravlja druge zadeve, izrecno določene v drugih določbah tega statuta.

14. člen

Skupščina je lahko redna in izredna.

Redno skupščino se sklicuje enkrat letno. Volilna  skupščina je na vsake štiri leta.

Izredna  skupščina se sklicuje med rednimi. Pobudo za sklic izredne skupščine lahko da 
najmanj ena polovica klubov članic ali nadzorni odbor. Skupščina sklepa le o zadevi, za 
katero je bila sklicana.
Izredno zasedanje skupščine mora sklicati IO VZS v 30-ih dneh od podane pobude, sicer 
jo po tem roku lahko skliče nadzorni odbor.

15. člen

Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o zadevah, ki so na dnevnem redu. Člani 
skupščine  morajo  prejeti  pisno  vabilo  in  gradivo  (v  pisni  ali  elektronski  obliki) 
pripravljeno za obravnavo najmanj 7 dni pred zasedanjem skupščine. 

IZVRŠNI ODBOR

16. člen

Izvršni odbor zveze sestavlja 9 članov in sicer:

• predsednik, ki je tudi predsednik VZS,
• podpredsednik , ki je iz vrst veslaških društev
• dva člana na predlog predsednika VZS
• trije člani iz vrst veslaških društev, članov VZS
• predsednik trenerske  komisije po funkciji
• predsednik sodniškega  odbora po funkciji
• predsednik tekmovalnega odbora po funkciji
• predstavnik iz vrst vrhunskih veslačev.

Predlog za dva člana  daje predsednik VZS.

Predlog za podpredsednika,  ki  je   predstavnik  veslaških društev,  določi  skupščina VZS z 
volitvami.

Kandidata  iz  vrst  veslačev,  ki  imajo najmanj  svetovni  ali  mednarodni  razred ,  predlagajo 
veslači iz vrst vrhunskih veslačev (svetovni, mednarodni in perspektivni razred).
 
Izvršni odbor zveze (IO) voli skupščina zveze za obdobje 4. let.

Če posamezni člani prenehajo biti člani IO zveze iz kakršnegakoli razloga, se za preostanek 
mandata opravijo nadomestne volitve.
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Predstavniki  ostalih  organov zveze  in  klubov imajo  pravico  do  sodelovanja  na  sejah  IO, 
vendar brez glasovalne pravice.

17. člen

Pristojnosti izvršnega odbora so:
• izvršuje sklepe skupščine
• pripravlja predlog statuta in drugih aktov zveze, ki so v pristojnosti skupščine
• sprejema pravne akte, ki po statutu niso v pristojnosti skupščine
• pripravlja in sklicuje zasedanja skupščine
• poroča skupščini o svojem delu
• ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje in pristojnosti, 

usmerja njihovo delo, imenuje in razrešuje člane ter imenuje vodje projektov
• pripravlja predlog dolgoročnega in letnih programov dela ter finančnih načrtov
• sprejema poslovne odločitve v zvezi z denarnimi sredstvi, nepremičninami in 

drugimi sredstvi  VZS
• izvaja na skupščini sprejete programe dela
• pripravlja letno poročilo o poslovanju
• posreduje FISA in OKS svoje ugotovitve, mnenja in predloge
• spremlja kategoriziranje vrhunskih športnikov v Sloveniji
• na predlog trenerske komisije, določi pogoje za imenovanje in razreševanje 

selektorja reprezentanc VZS
• imenuje in razrešuje sekretarja VZS 
• potrjuje  trenersko komisijo in njenega predsednika
• potrjuje odbor sodnikov  in njenega predsednika
• imenuje tekmovalni odbor in njenega predsednika
• v sodelovanju s trenersko komisijo pripravlja in obravnava gradiva  za razvoj 

veslanja v Sloveniji
•

• odloča o datumu in  organizaciji državnega prvenstva
• odloča o oblikah in načinu sodelovanja s članicami pri posameznih projektih
• sprejema koledar tekmovanj
• skrbi za javnost dela
• kandidira predstavnike VZS v organe drugih športnih in civilnih institucij 

doma in v tujini
• obravnava poročila drugih institucij ter daje usmeritve predstavnikom VZS, ki 

so bili kandidirani iz VZS
• odloča o drugih zadevah, razen tistih, za katere je po tem statutu  pristojna 

skupščina VZS
• skrbi za marketing, neposredno  preko podpredsednika
• skrbi za finančne vire, neposredno preko podpredsednika in sekretarja
• sodeluje pri razvijanju in organizaciji podpore veslaškim reprezentancam 

(skupaj s predsednikom, tehničnim vodjem, predsednikom TK itd)
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18. člen

IO deluje praviloma na sejah. Seje so redne,  v nujnih primerih pa korespondenčne, sklicane 
po redni  pošti  ali  po 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

Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov. Veljavno pa odloča,  če so 
sklepi sprejeti z navadno večino vseh prisotnih članov.

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.

21. člen

Za potrebe svojega delovanja izvršni odbor lahko ustanovi posamezna delovna telesa. 

Obvezna delovna telesa po tem statutu so:

• trenerska komisija,
•
• odbor sodnikov veslanja,
• tekmovalni odbor,

Neobvezna delovna telesa so:
- pododbor za veteransko veslanje
- pododbor za študentsko veslanje
- pododbor za veslanje invalidov

PREDSEDNIK

22. člen

Predsednik VZS:

• zastopa in predstavlja VZS,
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• skupščini predlaga dva člana IO VZS, v skladu z 16. členom
• vodi zasedanja skupščine,
• sklicuje in vodi seje IO,
• skrbi za izvrševanje sklepov IO,
•
• imenuje in razrešuje selektorja reprezentanc VZS v skladu s sprejetimi merili IO VZS 

in na predlog trenerske komisije,
• opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov skupščine in sklepov IO,
• koordinira sodelovanje med posameznimi organi zveze, zlasti med IO in TK,
• je nalogodajalec, ki lahko pooblasti za delo drugega.

Za svoje delo predsednik VZS odgovarja skupščini VZS.
V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik oziroma član IO, ki ga za to pooblasti predsednik. 
Predsednik  VZS  je  po  svoji  funkciji  tudi  predsednik  skupščine  in  predsednik  izvršnega 
odbora. 

23. člen

Predsednika izvoli skupščina z navadno večino glasov za dobo 4 let. Predlog za predsednika 
lahko  poda  vsaka  članica  VZS.  Pisni  predlog  mora  posredovati  najmanj  15  dni  pred 
zasedanjem volilne skupščine.

NADZORNI ODBOR

24. 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. 
Mandat NO traja 4 leta in je po funkciji nezdružljiv s članstvom v IO VZS.

25. člen

Pristojnosti NO so naslednje:

• nadzoruje materialno  finančno poslovanje  VZS in daje  obvezno mnenje k letnemu 
poročilu o poslovanju po 25. členu zakona o društvih

• nadzoruje zakonitost dela VZS.

Za svoje delo odgovarja skupščini in ji pisno poroča.
NO deluje in odloča po poslovniku, ki ga sprejme na svoji prvi seji.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

26. člen

8



Disciplinska komisija ima tri člane in tri nadomestne člane, ki jih izvoli skupščina za dobo 
štirih let, usklajeno z mandatom izvršnega odbora.

Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim 
pravilnikom zveze,  ki ga sprejme skupščina. O pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije 
odloča  skupščina.

27. člen

Disciplinska  komisija  obravnava  disciplinske  kršitve in  postopek  kot  določa  disciplinski 
pravilnik.

28. člen

Pri vseh organih VZS ni omejitve števila mandatov njegovih članov.

SLOVENSKE  VESLAŠKE  REPREZENTANCE

29. člen

Slovenske  veslaške  reprezentance  se  formirajo  za  nastope  na  OI,  SP in  EPv organizaciji 
FISA-e  ali  Evropske  veslaške  zveze  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.

30. člen

Slovenske reprezentance v skladu s pravili Olimpijskega komiteja Slovenije on Mednarodne 
veslaške zveze, nastopajo v opremi bele, modre (Pantone 19-4053 TC) in zelene (Panton 17-
0235 TC) barve z vidnimi slovenskimi oznakami in oznakami opremljevalcev in sponzorjev.

TRENERSKA KOMISIJA

31. člen

Trenerska  komisija  je  zadolžena  za  opravljanje  strokovnih  nalog  na  področju  veslaškega 
športa.
Trenerska komisija pripravlja predloge delovanja in razvoja veslanja v Sloveniji s tem, da :

• pripravlja predloge in podlage sistemskih rešitev za delo in razvoj vrhunskega 
veslanja in kriterije za rangiranje veslaških disciplin

• na predlog selektorja sprejema osnove za oblikovanje veslaških reprezentanc 
(letno tudi štiriletno)
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• vsebinsko in statistično spremlja, analizira in ocenjuje dogajanja na področju 
veslaškega športa v Sloveniji in po potrebi v svetu

• pripravlja predloge za reševanje statusa športnikov in trenerjev
• pripravlja  predloge  aktov,  ki  obravnavajo 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
• daje mnenja k imenovanju selektorja ali selektorjev veslaških reprezentanc
• sodeluje pri kandidaturah in izvedbah velikih veslaških prireditev v Sloveniji

Trenerska komisija  opravlja tudi druge naloge na področju strokovnega dela. 

Trenersko komisijo sestavljajo  glavni trenerji veslaških klubov, ki imajo ustrezno licenco 
VZS oziroma OKS.
Trenerski komisiji zagotavljajo organizacijsko in tehnično podporo, tehnični vodja 
reprezentanc in  za posamezno tekmo določeni team managerji.  
Predsednika trenerske komisije  z absolutno večino izvolijo člani iz svojih vrst. 
Predsednika in sestavo trenerske komisije  potrjuje IO VZS. Mandat  komisije je 4 leta.

SELEKTOR REPREZENTANC

32. 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 
štiriletni  (olimpijski  ciklus)  program  dela  z  reprezentanco,  ki  ga  je  sprejel  IO  VZS  ob 
imenovanju selektorja, zlasti pa :

• pripravlja  letne,  po  potrebi  večletne  programe  priprav  in  nastopov 
reprezentanc na mednarodnih tekmah in prvenstvih, v okviru osnov, ki jih 
sprejme TK in v okviru drugih načrtov, ki se neposredno nanašajo na to 
področje (finančni načrt, kriteriji MPŠZ, OKS, itd)

• pripravlja  kriterije  za  nastope  v  reprezentancah  in  udeležbo  na  skupnih 
treningih in testih

• 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 in spremljevalno 
osebje (zdravnik, maser itd) ter  določa team managerja.

• skupaj  s  trenerji  in  zdravstvenim osebjem skrbi  za  kontrolo  dopinga  na 
pripravah in tekmovanjih, če oceni, da je to potrebno

• Pripravlja letne in po potrebi občasna poročila o tekmovanjih, pripravah in 
testih

• sodeluje na tiskovnih konferencah VZS
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• pri  svojem  delu  sodeluje  s  TK  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. 
Pogoje za imenovanje selektorja določi  IO.
Selektor lahko imenuje pomočnike.
Za svoje delo je selektor odgovoren  predsedniku in skupščini.
Pravice, obveznosti in odgovornosti selektorja se natančneje opredelijo v pogodbi o 
sodelovanju.
Mandat selektorja traja 4 leta.

TEKMOVALNI   ODBOR 

33. člen

Tekmovalni  odbor  je  zadolžen  za  opravljanje  nalog  organizacije  in  izvedbe  veslaških 
tekmovanj, ki so v pristojnosti VZS, zlasti pa:

• koledar tekmovanj
• tekmovalni pravilnik
• pripravlja projekte posameznih regat
• pripravlja razpise regat v sodelovanju s  trenersko komisijo
• organizira regatne sestanke, tiskovne konference,  pripravlja biltene in izvaja 

ostale naloge s področja informatike
• skrbi za postavljanje in vzdrževanje tehnične opreme za regate, ki je last VZS
• v sodelovanju s sodniki in trenerji zagotavlja regularnost tekmovanj
• sodeluje  s  podpredsednikom  za  trženje  glede  obveznosti  do  sponzorjev  in 

možnosti financiranja
• namensko opredeljuje in opremlja prostore ob regatni progi in na obali
• zagotavlja potrebne kadre

Odbor opravlja tudi druge naloge na področju organizacije in izvajanja veslaških regat, ki mu 
jih poveri IO VZS.
Predsednika in sestavo tričlanskega odbora na predlog članic imenuje IO VZS. Mandat traja 4 
leta.

ODBOR SODNIKOV VESLANJA

34. člen

Odbor sodnikov veslanja je zadolžen za organizacijo delovanja veslaških sodnikov, zlasti pa :
• spremlja in predlaga spremembe pravil tekmovanja
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• 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 odbor sodeluje s tekmovalnim odborom, trenersko komisijo, sekretarjem VZS 
in selektorjem reprezentanc. 
Odbor sodnikov ima 5 članov, ki jih izvolijo licencirani sodniki iz svojih vrst.
Predsednika imenuje odbor iz svoji vrst.                      
Mandat traja 4 leta.

SEKRETAR VZS

35. 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 4 leta. Sekretar je po izteku mandata lahko ponovno izvoljen. Sekretar 
ne more biti član IO VZS.
Sekretar je dolžan ravnati po sklepih predsednika in IO, ki jima  tudi odgovarja za svoje delo.
Sekretar:

• organizira in 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 članicami 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 in IO

 
Pogoje za imenovanje sekretarja določi IO. Za svoje delo je odgovoren IO in predsedniku.
Pravice obveznosti in odgovornosti sekretarja se natančneje opredelijo v opisu del in nalog.

ZDRAVSTVENA PRAVILA

12



36. 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

37. člen
VZS pridobiva sredstva:

• iz javnih virov (Ministrstvo za šolstvo in šport, Fundacija za šport, Evropskih 
sredstev, OKS....)

• s prispevki sponzorjev in donatorjev
• s članarino in prispevki klubov članic
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti zveze
• s pridobitno dejavnostjo iz 25. člena Zakona o društvih. 

38. člen

Če zveza pri ustvarjanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

Sekretar mora voditi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno 
materialnem poslovanju, v katerem zveza določi način vodenja in izkazovanja podatkov o 
finančnem  in  materialnem  poslovanju  zveze,  ki  mora  biti  v  skladu  z  računovodskimi 
standardi, veljavnimi za društva.

39. člen

Pravico  razpolaganja  s  finančnimi  sredstvi  ter  z  eventualnim  premičnim  in  nepremičnim 
premoženjem VZS  ima skupščina VZS.

40. člen

Pooblaščenca  za  razpolaganje  s  sredstvi  na  poslovnem   računu   sta  predsednik  in  po 
pooblastilu sekretar zveze. Če okoliščine to zahtevajo, lahko predsednik VZS 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.
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  VI. JAVNOST DELA

41. člen

Delovanje VZS je javno.
Za javnost  dela  zveze  in  njenih  organov skrbita  predsednik in  sekretar  VZS ter  za  svoja 
področja tudi predsedniki drugih organov zveze.

Javnost  dela  se  nanaša  na  obveščanje  članov  zveze  (klubov)  o  delu  njenih  organov, 
obveščanje športnih in drugih organizacij na območju Slovenije o zadevah, pomembnih za 
zvezo  oziroma  veslaški  šport  ter  obveščanje  širše  slovenske  javnosti  preko  medijev 
obveščanja.

Javnost dela se zagotavlja tudi s pravico vpogleda članov društev, ki so vključeni v zvezo, v 
zapisnike izvršnega odbora in drugih organov zveze.

  VII. REŠEVANJE SPOROV

42. člen

Morebitni spori med člani zveze (klubi) se rešujejo prvenstveno sporazumno.

Če sporazumno reševanje individualnih sporov ne uspe, je za to pristojna arbitraža pri OKS. 

  

VIII. SPLOŠNI AKTI VZS

43. 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. KONČNE DOLOČBE

44. člen
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VZS preneha obstajati:

• po sklepu  skupščine z 2/3 večino vseh delegatov, ki sestavljajo skupščino ,
• po samem zakonu.

V primeru prenehanja zveze po samem zakonu se premoženje zveze razdeli med naslednje 
veslaške klube ustanovitelje, pod pogojem, da imajo ti klubi 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

            Veslaški klub Piran, Pareceg  290, Sečovlje

45. člen

Statut  začne veljati 1.1.2009.

46. člen

Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet dne 30.10.1997, (in usklajen 
z Zakonom o društvih, dne 9.8.1999, št.: 026-170/97-5 na UE Radovljica).
Vsi ostali akti zveze 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.

Bled, dne 4.12.2008

                                                                                     Predsednik VZS
      Tomislav Levovnik
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