BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana

Dopisna seja Upravnega odbora Bowling zveze Slovenije s pričetkom 18.02.2018.
Prisotni člani UO: Borut Knavs, Gorazd Kavčič, Andrej Pungartnik, Žiga Dolar
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Vodeni treningi BZS
Določitev višine pritožbene takse
Določitev datuma volilne Skupščine
Popravki v Disciplinskem pravilniku za skupščino
Dopolnitev pravilnika Pravila igranja
Pregled finančnega poslovanja in dolžnikov
Tekmovalni koledar 2018/2019
Mednarodna tekmovanja 2018 2. Del
Razno

1. Vodeni treningi
Direktor reprezentanc Andrej Pungartnik je v preteklih dneh pridobil strokovno mnenje ali BZS krši
zakone glede organiziranja vodenih treningov s strani BZS.
Odgovora ali kršimo pravni red RS nismo prejeli, saj je premalo informacij glede kršitev oz je vprašanje
presplošno.
Zakon o društvih ne navaja, da društvo / zveza društev / panožna zveza ne sme organizirati procesov
treninga.
Prav tako ne kršimo Zakona o športu, saj nismo izvajalec športnega programa, ki je bil izbran za izvajanje
letnega programa športa na državni ali lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport.
UO je sprejel sklep: prekliče se sklep UO z dne 9.2.2018, z organiziranimi vodenimi treningi BZS se
nadaljuje. Sklep je bil izglasovan s 4 glasovi ZA.
2. Določitev višine pritožbene takse
30. člena Statuta določa, da Upravni odbor lahko za vsako tekmovalno leto določa višino pristojbine za
pritožbe na odločitve Disciplinskega sodnika. Višina pristojbine ne sme presegati dvakratnika višine
registracije tekmovalca za kategorijo člana iz člena 45. tega statuta, 2. odstavek, točka d), druga alinea.
UO je sprejel sklep: višina pristojbine za pritožbe na odločitev Disciplinskega sodnika je 140,00 EUR.
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.
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3. Določitev datuma volilne Skupščine
Predlagana sta bila dva datuma 15.5. in 22.5.
UO je sprejel sklep: volilna skupščina bo 15. maja 2018 v Klub 300, Regentova 35, Ljubljana. Sklep je bil
sprejet s 3 glasovi ZA, 1 glas PROTI.
4. Popravki v Disciplinskem pravilniku za skupščino
Disciplinski pravilnik vsebuje še vedno besedno zvezo "disciplinsko razsodišče" in "tekmovalne
propozicije".
Predlog za skupščino:
Besedno zvezo "disciplinsko razsodišče" zamenjamo z "disciplinski sodnik". To imamo definirano v
statutu.
Besedo "propozicije" zamenjamo s slovensko bolj pravilno "pravila".
Popravita se tudi 39. in 80. člen Disciplinskega pravilnika.
UO je sprejel sklep: predlog popravljenega Disciplinskega pravilnika se posreduje v gradivu za
skupščino. Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.
5. Dopolnitev pravilnika Pravila igranja
Da tekmovanja v Ligah, DP in PP potekajo hitreje in bolj tekoče, je Upravni odbor sprejel spremembe v
Pravilih igranja v razdelku 7, točki 7.1 in 7.2, kjer je opredeljeno, koliko stez je med dvema igralcema
prostih.
UO je sprejel sklep: v Pravilih igranja se spremeni prazen par stez v ena prosta steza (iz one (1) pair
lanes courtesy v one (1) lane courtesy). Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.
6. Pregled finančnega poslovanja in dolžnikov
UO je pregledal IOP-je in kartice klubov. Ugotovitev je, da nekaj klubov plačuje na valuto ali celo prej,
večina pa zamuja s plačili na valuto. Predsednik pove, da 1-krat mesečno vsem klubom pošlje IOP-je v
vednost. Večinoma dolžniki nato poravnajo obveznosti.
UO je sprejel sklep: valuta za plačila računov bo 15 dni, po tem roku je še opomin z valuto 8 dni. Če v
tem roku račun ne bo plačan, se klubu zaračuna denarna kazen v višini 10% dolgovanega zneska in
prepove nastop na enem od naslednjih tekmovanj pod okriljem BZS. Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA
in 1 glas VZDRŽAN.
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7. Tekmovalni koledar 2018/2019
Predsednik Borut Knavs je pripravil izhodiščno verzijo V1 tekmovalnega koledarja 2018/19. Pri umestitvi
tekmovanj se umeščajo v koledar tekmovanja po naslednjem vrstnem redu:
-

Mednarodna tekmovanja (MT)na katere bo BZS prijavila športnike.
Državna prvenstva (DP) in Pokalno prvenstvo (PP) se umesti glede na MT, ker so zadnji roki za
poimensko prijavo na MT 60 dni. Prav je, da imamo do tedaj že znane udeležence MT.
Vse LIGE in ostalo.

Podan je bil predlog, da se DP prične s tekmo posamezno, nato s tekmo ekipno, itd, da se poizkusi nekaj
vikendov sprostiti. V prvotni verziji V1 je od 1.9. do 25.6. v koledarju 43 vikendov, od tega je s tekmovanji
zasedeno 26 vikendov (60%). Ker je prestavljanje tekmovanj precej zahtevno, je UO sprejel
sklep, da se koledar dodela do naslednjega sestanka UO. Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.
8. Mednarodna tekmovanja 2018 2. del
UO je že določil pogoje za udeležbo na MT do konca sezone 2017/18. Za MT ECC in BWC (pravico nastopa
imata državni in pokalni prvak) so člani UO prejeli pojasnilo predsednika glede navedenih tekmovanj:
a. Evropski pokal posamezno 22.10. – 29.10.2018 Langen, Nemčija
Navedeno tekmovanje pade že v sezono 2018/2019. Glede na zadnja tri ECC, ki so bila dokaj blizu (2015
San Marino, 2016 Olomuc in 2017 Dunaj), ter glede problemov pri prevozih in plačevanju soudeležbe,
predsednik predlaga sledeče:
-

-

Trener naj bi tokrat bil poleg, saj imamo dovolj tekmovalnega potenciala pri moških, da se lahko
doseže odmevnejša mednarodna uvrstitev.
Prevoz je lahko z letalom (do Frankfurta, tam bodo verjetno prevzeli organizatorji), vendar je v
tem primeru povratek vezan na letalo, posledično tudi število nočitev v uradnem hotelu.
Opcija prevoza je z osebnim avtomobilom. V tem primeru je kilometrina po 0,18€/km in sicer je
to namenjeno za ENO vozilo. V tem primeru, se udeleženci lahko odločijo tudi za svoj hotel in se
vrnejo ko končajo s tekmovanjem (manj nočitev).
Možnost prevoza tudi z rent-a-car vozilom; v tem primeru je soudeležba športnika ⅓ (najem in
gorivo).
Soudeležba športnikov: športnika krijeta ½ vseh svojih stroškov (kar obsega: ½ prijavnine, ½
prenočevanja, ½ kilometrine, ½ stroška krogel pri letalski karti, ½ stroška letalske karte, ⅓
cestnin in parkirnin, ter ⅓ ostalih dodatnih skupnih stroškov.

Sklep: Pusti se odprto možnost, da gre na tekmovanje tudi trener, saj menimo, da imamo potencialno
možnost za vidnejšo uvrstitev. Prevoz je predviden z osebnim avtomobilom. V tem primeru je
kilometrina po 0,18€/km in sicer je to namenjeno za ENO vozilo. V tem primeru, se udeleženci lahko
odločijo tudi za svoj hotel in se vrnejo ko končajo s tekmovanjem. BZS krije: ½ prijavnine, ½
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prenočevanja, ½ cestnin in parkirnin. V primeru, da je potovanje zaradi objektivnih razlogov z letalom,
BZS krije ½ stroška krogel pri letalski karti, ½ stroška letalske karte, v primeru rent-a-car, BZS krije ½
stroška najema in goriva. Za vse stroške morajo udeleženci predložiti račune. Sklep je bil sprejet s 4
glasovi ZA.
b. Svetovni pokal posamezno 2.11. – 11.11.2018 država še ni znana
Tudi to tekmovanje pade v sezono 2018/2019. Želja predsednika je, da se tudi na tem tekmovanju pojavi
BZS s trenerjem in konkurenčnim športnikom, čeprav na račun neudeležbe športnice.
Na zadnjih petih SPP so športnice dosegle naslednje uvrstitve: 2013 52/64, 2014 55/70, 2015 64/70,
2016 55/63, 2017 50/54. Povprečna uvrstitev je 55/64. Za kategorizacijo bi potrebovali VSAJ uvrstitev v
prvo ½ uvrščenih športnic. Pri športnikih je povprečna uvrstitev druga tretjina.
Sklep: Pusti se odprto možnost, da gre na tekmovanje tudi trener, saj menimo, da imamo potencialno
možnost za vidnejšo uvrstitev. Ko bo znana država bo UO odločil glede kritja stroškov in števila
udeležencev. Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA.
9. Razno
a. Tekma DP-1Ž Finale se zaradi zasedenosti Kluba 300 prestavi v Areno. Pričetek tekmovanj ženske ob
9:30, moški ob 10:30 v Mariboru.
b. UO je 22.2.2018 prejel zahtevek za vpogled v finančno dokumentacijo s strani g. Stanka Črnčiča. V
zahtevku je navedel, da BK Strike zahteva vpogled v prilive in odlive od 1.1.2014 in da se navedena
dokumentacija pošlje na njegov e-poštni naslov. Prav tako je navedel 40. člen BZS: »Vsak član BZS ima
pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kadarkoli. Vpogled članu omogoči Upravno
odbor v roku 10 dni od podane zahteve.«. Ker je g. Črnčič navedel, da to zahteva klub BK Strike, je UO želel

prejeti klubski dokument (zapisnik in sklep), v katerem je le-to navedeno. Namreč v 9. členu Statuta je
navedeno: »Člani BZS so klubi, ki opravljajo dejavnost na področju bowlinga in so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih na področju Republike Slovenije.«. Ker g. Črnčič tega ni želel posredovati, je bila njegova zahteva
začasno zavrnjena. Predsednik bo pridobil strokovno mnenje glede navedene zahteve. Po prejetju
strokovne obrazložitve bo UO odgovoril na zahtevo.

Sestanek zaključili 22.2.2018.
Zapisnik zapisal: Borut Knavs
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