BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana

Seja Upravnega odbora Bowling zveze Slovenije s pričetkom 9.1.2019 ob 18:00.
Prisotni člani UO: Borut Knavs, Gorazd Kavčič, Andrej Pungartnik, Tomaž Krafogel, , Marjan Novak, Jadran
Cerkvenik Muzafirović
Opravičeno odsoten: Rade Bojić
Dodatno prisoten: Robi Godnič (razno)

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Pravilnik o nagradah in povračilu stroškov funkcionarjev delovnih teles BZS
Pravilnik o delu in izboru slovenskih reprezentanc v bowlingu
Razpis za Direktorja in Selektorja reprezentanc
Finančni plan 2019 in MT v sezoni 18/19
Sprememba DP-1 + Masters
Razno

1. Pregled zapisnika prejšnje seje
Predloga kandidatov, ki jih je UO BZS poslal na Skupščino OKS za delovanje v organih OKS nista bila uvrščena na
volilne liste OKS.
2. Pravilnik o nagradah in povračilu stroškov funkcionarjev delovnih teles BZS
Člani UO popravijo nekatere člene za boljše razumevanje pravilnika o nagrajevanju funkcionarjev delovnih teles
BZS.
V 6. členu 11 alineja se odstavku doda naslednje:
-

Predsedniku BZS »lahko« pripada ena tretjina……

V 7. členu 5 alineja se popravi naslednje:
-

O predlogu odloča »UO BZS«……

SKLEP: Pravilnik o nagrajevanju funkcionarjev je bil soglasno sprejet s 6 glasovi ZA in se ga da na glasovanje na
Izredno dopisno sejo Skupščine BZS.
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3. Pravilnik o delu in izboru slovenskih reprezentanc v bowlingu
Člani UO so predhodno dobili gradivo v pregled in ga preko elektronske pošte dopolnjevali in usklajevali.
Pravilnik se dopolni - popravi v …
-

Reprezentančno obdobje se omeji na tekmovalno sezono.

SKLEP: Pravilnik o delu in izboru slovenskih reprezentanc v bowlingu je bil soglasno sprejet s 6 glasovi ZA in
velja od 9.1.2019 dalje.
4. Razpis za Direktorja in Selektorja reprezentanc
V predlaganem razpisu za direktorja in selektorja reprezentanc ni bilo dopolnitev.
SKLEP: Razpis je bil soglasno sprejet s 6 glasovi ZA.
5. Finančni plan 2019 in MT v sezoni 2018/19
Predsednik je predstavil Finančni plan za leto 2019 in stroške za Mednarodna tekmovanja za sezono 2018/19:
PRIHODKI 2019

50.650€
Državna prvenstva
Mednarodna tekmovanja - soudeležba
Članarine igralci, klubi, centri
Članarine sodniška sekcija
MIZŠ – LPŠ 2019
Zaključni turnir 2018/19

ODHODKI 2019

46.580€
Uporaba centrov in priznanja
Mednarodna tekmovanja - stroški
Sojenja
ECC 2020 - kotizacija
Stroški delovanja BZS
Zaključni turnir 2018/19

REZULTAT 2019

11.925
7.222
16.680
1.120
12.500
1.200

7.052
25.312
1.100
2.000
9.116
2.000

4.070€
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Predsednik podrobneje predstavi stroške Mednarodnih tekmovanj v letu 2019:
MT
MBC Malta - 5 oseb / marec-april 2019

Strošek
6.322€

EF
Hotel
Letalo (Dunaj-Malta-Dunaj), prevoz (LJ-Dunaj-LJ)
Krogle
Trener
Skupni treningi

850
1.792
1.740
480
960
500

EYC Dunaj - 5 oseb / april 2019
EF
Hotel
Prevoz (LJ-Dunaj-Lj)
Krogle
Trener
Skupni treningi

EMC Munchen - 6 oseb / junij 2019
EF
Hotel
Prevoz (LJ-Dunaj-Lj)
Krogle
Skupni treningi

ECC Ankara - 3 osebe / junij 2019
EF
Hotel
Letalo
Krogle
Trener

World Cup ?? / oktober 2019
EF
Hotel
Letalo
Krogle

5.104€

Soudeležba
2.000€

Strošek BZS
4.322€

0€

5.104€

2.760€

3.415€

1.100€

2.800€

1.550€

1.550€

1.250
1.824
250
80
1.200
500

6.175€
1.680
3.150
645
0
700

3.900€
840
1.150
950
240
720

3.100€
0
0
2.500
600

Ker ob plačilu računov za MT ne bo dovolj likvidnostnih sredstev, bomo v februarju zaprosili za likvidnostni kredit
v predvideni višini 7.000€, z vračilom konec septembra.
Pungartnik omeni, da v planu ni sredstev za treninge mladih, za razvoj bowlinga in za marketing. Predsednik
omeni, da je bilo delovanje UO v drugi polovici leta 2018 oteženo, da bi omenjeni plan sprejeli že v novembru –
decembru 2018. Predlaga, da se navedeni plan sprejme in da za leto 2020 pričnemo že v septembru. Ocena za
2019 je +4.000€. Predsednik omeni, da bi lahko za leto 2019 namenili 2.000€ za treninge mladih.
SKLEP: Predlagani finančni načrt 2019 in stroški MT 2019 je bil soglasno sprejet s 6 glasovi ZA.
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6. Sprememba DP-1 in Masters
Predsednik predlaga spremembo tekmovanja za DP posamezno in sicer, da bi se tekma za prvaka med
posamezniki odvijala v prvem krogu DP-1, v mesecu oktobru. Aktualni naslov DP med posamezniki, ki se sestoji iz
tekem DP1-1.krog, DP2, DP3 in DP5 pa bi štel po novem za zmagovalca v Mastersu.
Kategorizacija OKS nam nalaga, v kolikor bi želeli pridobiti več kategoriziranih igralcev, bi morali ustanoviti novo
tekmovanje za posameznike. In tako bi bil tekmovanje v Mastersu na mestu. Masters bi bilo združeno iz
tekmovanj DP1, DP2, DP3, DP5 ter finalnega Masters nastopa najboljših 16 oziroma 24 igralcev.
Nekateri člani UO BZS so mnenja, da bi se tekmovanje imenovalo »all event« in ne »masters«.
O navedenem predlogu bo UO še razpravljal.
7. Razno
Robi Godnič je na kratko predstavil sistem delovanja oziroma financiranje zveze iz naslova ligaških tekmovanj.
Denar, ki bi ga zveza prejela, bi namenila izobraževanju igralcev, za razvoj bowlinga in delo z mladimi. UO BZS bo
predlog dal na dnevni red naslednjih sestankov, morebitna sprememba naj bi prišla v naslednjih sezonah.
Jadran C.M. je dal predlog, da bi za velika mednarodna tekmovanja imeli na voljo nekaj reklamnega materiala, ki
bi ga lahko podelili nekaterim igralcem na določenih prvenstvih.

Sestanek končali ob 21.30
Zapisnik zapisal Gorazd Kavčič
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