BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana

Seja Upravnega odbora Bowling zveze Slovenije s pričetkom 3.10.2018.
Prisotni člani UO: Borut Knavs, Gorazd Kavčič, Jožko Hlede, Marjan Frajzman, Gregor Miložič
Vabljen: Robi Godnič (točke 4, 5 in 6) – opravičeno odsoten
Dnevni red:
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Pregled zapisnika prejšnje seje
Pravilnik o nagrajevanju funkcionarjev
Pravilnik o reprezentanci
Prejete prijave za direktorja in selektorja - trenerja reprezentanc
Poročila R. Godnič EWC Bruselj, WYC Detroit
Organizirani treningi BZS
Razno

1. Pregled zapisnika prejšnje seje
-

-

-

-

Odprto je bilo vprašanje glede izostanka ekipe v kolu SBL, še posebej v zadnjem kolu. Ekipe morajo ob
registraciji šteti poimensko 6 članov, igrajo lahko tudi z tremi tekmovalci.
SKLEP: ekipa, ki izostane iz neopravičljivih razlogov, prejme dvojne točke ( 16 ali 14 točk). Za izostanek
v zadnjem kolu, se ekipo kaznuje z izpadom v nižjo ligo. Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.
Ker je v 3. SBL pred pričetkom tekmovanja ena ekipa izstopila, je UO sprejel naslednji
SKLEP: v 3. SBL se odigra 7 kol, zadnje kolo na Ptuju (edino ta lokacija se premakne). Sklep je bil
sprejet s 5 glasovi ZA.
K300 se ponovno pozove, da spusti ceno za DP, saj edini izstopa. Predsednik prevzame to nalogo (po
zaključku sestanka se je predsednik sestal z vodjo centra in sta sprejela dogovor, da je cena za DP in PP
2,20€)
Sodniški seminar bo v decembru in sicer 8.12.2018

2. Pravilnik o nagrajevanju funkcionarjev
Predsednik je pripravil delovni osnutek navedenega pravilnika, ki je bil poslan po e-pošti ostalim članom UO.
Postavljenih je bilo nekaj vprašanj, katera smo razjasnili. Največja dilema je bila, ali naj Skupščina odobri
nagrade, ali jih UO na osnovi pravilnika, ki ga Skupščina potrdi. Predsednik pojasni, da je maksimalen % določen
v 3 in 4 členu Pravilnika, ter da je dodatno Skupščina pristojna za potrditev nagrade, ki bi presegala znesek 1.800
EUR bruto.
SKLEP: osnutek Pravilnika je bil sprejet s 5 glasovi ZA in se ga da na skupščino v potrditev.

3. Pravilnik o reprezentanci
Hlede je pripravil prvotni osnutek in ga predstavil na UO 28.5.18. Ker med člani UO ni bilo izoblikovanega
stališča, se je navedeni pravilnik preložil na naslednje sestanke. V vmesnem obdobju je predsednik pripravi
nadgrajeni prvotni osnutek, ki je bil 9.9.18 poslan članom UO v pregled in za komentiranje. Podan je bil samo en
komentar.
Email: info@bowlingzveza.si
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Frajzman vpraša, o kateri verziji se pogovarjamo? Predsednik pove, da ima samo eno verzijo iz 9.9.18. Nato se
izkaže, da sta Hlede in Frajzman imela tretjo verzijo, ki je bila spisana, pa ni bila poslana v pregled ostalim članom
UO.
Sklep: o navedenem pravilniku verzije tri, se odloča na naslednji seji.
4. Prejete prijave za direktorja in selektorja - trenerja reprezentanc
Na razpis so prispele tri prijave: Hlede za direktorja, Godnič za selektorja in Magnus Nilsson za obe mesti.
Nilssona je UO zavrnil zaradi previsokih denarnih zahtev (My demands are a small apartment and a small car so I
can travel around to all bowlers and coaches. and for salary I was thinking 2400 Euro per month).
Na sestanek je bil vabljen tudi Godnič, ki se je opravičil. Hlede je izrazil mnenje, da ga ne rabimo na sestanku.
Hlede in Frajzman omenita, da v povezavi z predlogom pravinika ne potrebujemo direktorja, ter da se o
selektorju odloča, ko bo prisoten Godnič.
Sklep: ni bil sprejet noben sklep.
5. Poročila R. Godnič EWC Bruselj, WYC Detroit
Se razpravlja s točkami 3 in 4, ko bo Godnič lahko prisoten
6. Organizirani treningi BZS
Na naslednji UO v povezavi s točkami 3, 4 in 5.
7. Razno
Predsednik je že v mailu omenil članom UO, da bo odstopil in je na sestanku podal odstopno izjavo.
V Statutu je navedeno: Če predsednik odstopi ali se ga razreši, generalni sekretar avtomatsko do izvolitve novega
predsednika prevzame njegovo funkcijo.
Gorazd je predlagal, da predsednik objavi na spletu svoj odstop z mesta predsednika BZS, ki ga je podal pod
točko razno na sestanku UO BZS. Navede se, da je UO BZS odločil, da bo izredna skupščina zveze potekala v torek
6.11., ob 18. uri.
Sklep: sprejme se predlog generalnega sekretarja glede sklica izredne skupščine s 4 glasovi ZA.

Zapisal: Borut Knavs
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