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1. Pregled zapisnika prejšnje seje:
-

-

Pravilnika o nagrajevanju funkcionarjev bo dan na glasovanje na redni letni skupščini.
Za selektorja je bil izbran R. Godnič, funkcijo direktorja reprezentanc začasno opravlja UO.
Kandidati za MBC in EYC - obe tekmovanji sta zaključeni, zopet z medaljami na MBC, ter dvema
obetajočima uvrstitvama na EYC.
Organizirani treningi BZS - do sedaj je bilo vse kar se treningov tiče podrejeno nastopom
reprezentanc, v okviru finančnih zmožnosti BZS se bodo organizirali tudi naprej za vse
zainteresirane.
Obeski so bili nabavljeni in dani reprezentantom za tekmovanja.

2. Finančno poročilo 2018
V letu 2018 je imela BZS:
1. PRIHODKI 59.081€
-

DP, PP, ML, Zaključni turnir 14.990€
Vodeni treningi 1.840€
Soudeležba za MT 10.630€ (vključeni tudi prispevki spremljevalcev, staršev)
Članarine klubi, igralci, centri 16.680€
Članarina sodniki, seminar 1.858€
LPŠ 2018 12.583€
Donacija Eles 500€
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2. ODHODKI 65.401€
-

DP, PP, ML, Zaključni turnir, vsa priznanja 11.137€
Sojenja 1.397€
Vodeni treningi 3.372€
EYC 2018 Aalborg (5 oseb) 10.243€
EWC 2018 Bruselj (6 oseb) 4.225€
WYC 2018 Detroit (5 oseb) 13.177€
MBC 2018 Ankara (6 oseb) 6.988€
ECC 2018 Langen (3 osebe) 3.350€
BWC 2018 Las Vegas (3 osebe) 2.152€
Zdravniški pregledi 493€
Donacija Stenko 493€
Stroški delovanja BZS 6.773€
Nagrada predsednik 1.600€

3. REZULTAT -6.320€
Za Mednarodna Tekmovanja (MT) smo porabili 40.630€ (vključeni stroški trenerja, povračil za nagrade, ter
spremstvo, starši, spremljevalci). Soudeležba za MT je bila 10.630€, razlika 30.000€. Od LPŠ smo prejeli 12.583€
(kar smo vse namenili za MT), rezultat -17.417€.
Prihodki članarin in razlike pri prijavninah so 20.533€. Pri tej postavki je primanjkljaj cca 4.000€ (ni kluba
MagmaX, dva centra manj, manjša udeležba na DP, PP, nekaj višja cena igre).
Pri stroških delovanja BZS sta dve večji postavki članarina ETBF in WB 1.470€ in dokup reprezentančne opreme
2.006€. Ostalo je računovodstvo, www stran, Bowling-Planet, pošta, domena, banka, PN.
Debata se je odvijala v smeri, da preveč namenimo MT in premalo razvoju bowlinga, treningi, seminarji,
marketing.
Izoblikovalo se je mnenje, da se v Pravilniku o nagrajevanju športnikov in trenerjev odpravi navedba, koliko je
največ, kar reprezentanti prispevajo in da se določi nova vrednost točke za nagrade. Prav tako se iz navedenega
Pravilnika odpravi navedba o uvrstitvi med 1/2 nastopajočih in dodatno zniža odstotek za nagrade trenerjem.
SKLEP 1: Iz Pravilnika o soudeležbi se odpravi navedba o višini soudeležbe. Doda se navedba, da »UO v letnem
(sezonskem) finančnem planu določi predvideno višino stroškov posameznega MT in tudi višino udeležbe /
pokritja stroškov s strani BZS, ki so potrebni za posamezno MT«. Veljavnost od 1.9.2019 dalje. Sklep 1 je bil
sprejet s 7 glasovi ZA.
SKLEP 2: Iz Pravilniku o nagrajevanju športnikov in trenerjev se odpravi uvrstitev med prvo 1/2
nastopajočih. Veljavnost od 1.9.2019 dalje. Sklep 2 je bil sprejet s 7 glasovi ZA.
SKLEP 3: V Pravilniku o nagrajevanju športnikov in trenerjev se spremeni:
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2.2.1. Trenerji reprezentanc
2.2.1.2. za vse osvojene medalje in uvrstitve, ki zagotavljajo kategorizacijo, prejme trener članske
reprezentance 20% (prej 25%) od vrednosti nagrad, ki jo prejmejo športniki, trener mladinske reprezentance
pa 30% (prej 50%) od vrednosti nagrad, ki jo prejmejo športniki.
2.2.2. Delo klubskih trenerjev
2.2.2.3. nagrada znaša 10% (prej 20%) od vrednosti nagrade, ki jo prejme tekmovalec za dosežek v članski
kategoriji in 30% (prej 50%) od vrednosti nagrade, ki jo preme tekmovalec za dosežek v mladinski kategoriji.
Veljavnost obeh popravkov od 1.9.2019 dalje. Sklep 3 je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI.
SKLEP 4: Višina bruto točke se določi na 0,50€, veljavnost od 1.5.2019 dalje. Sklep 4 je bil sprejet s 7 glasovi ZA.

3. ECC 2020
Marca 2018 je BZS vložila kandidaturo za organizacijo ECC 2020. Pred tem je predsednik imel pogovor z g.
Damjanom Smodišem, direktorjem poslovanja Reit d.o.o. (bowling center Arena) in z direktorjem prodaje g.
Emirjem Haskićem, Austria Trend hotel.
Ob predstavitvi tekmovanja in možnimi stroški za center, je g. Smodiš ustno privolil v sodelovanje z BZS. Prav
tako je BZS rezervirala določeno število sob v hotelu. Predsednik je tudi poslal na Strokovni svet RS za šport vlogo
za odobritev tekmovanja, ter ob pridobljenem soglasju le tega posredoval na vlado RS, ki je tudi dala soglasje za
tekmovanje (brez finančnega vložka).
Februarja 2019 je predsednik BZS dobil pobudo s strani UO (ker so steze v Areni v stečajni masi in se lahko
prodajo tudi pred pričetkom ECC), da se povpraša tudi Klub 300, g. Gregorja Kuralta, kakšno je njihovo stališče za
sodelovanje z BZS za organizacijo ECC. Namreč minimalno je potrebno 16 stez za ECC.
Nato smo na UO prejeli s strani g. Smodiša odpoved sodelovanja, z obrazložitvijo, da se dogovarjamo z Klubom
300 in da odstopajo od dogovora. Klub 300 pa je postavil previsoko ceno igre, da bi tekmovanje lahko izpeljali
brez negativnega rezultata. Med tem so posamezni člani UO pridobili tudi informacijo, da sta se predstavnika
ljubljanskih centrov sestala in da bosta za tekme BZS ponudila enake in tudi višje cene igre kot do sedaj.
Člani UO smo dopisno premleli različne scenarije, vendar smo prišli do zaključka, da je bolje tekmovanje
odpovedati, kot pa narediti izgubo, ki bi jo pokrivali še naslednja leta. Ker prijavnina ETBF-ju še ni bila plačana
(upoštevan odhodek v finančnem planu 2019), lahko pričakujemo penale za odpoved, ki pa ne bi smeli preseči
zneska prijavnine. Prav tako se ob odpovedi lahko dogodi, da nam hotel zaračuna določene penale.
SKLEP: zaradi navedenih dogodkov BZS odpove organizacijo ECC 2020. Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA.
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6. Razno

Sklepi prvega dela za točke 1. – 3. so bili sprejeti do 9. maja 2019
Predsednik BZS
Borut Knavs
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