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4. Tekmovalni koledar 2019/20:
Sprejet je bila naslednji SKLEP: Sprememba tekmovanj v SBL in v DP, ter sprejem tekmovalnega koledarja se
opredeli na skupnem sestanku s TTK (možni datum je 19.6.) Sklep je bil potrjen s 7 glasovi ZA.
5. Zakon o športu – program usposabljanja
Nov zakon za področje športnega treniranja določa dva programa usposabljanja strokovnih delavcev – program
prve stopnje (obsega od 80 do 160 ur) in program druge stopnje (od 100 do 650 ur). Začetek veljavnosti je
24.6.2019.
SKLEP: oba programa se s pomočjo zunanjega strokovnega sodelavca ponovno vložita na MIZŠ. Sklep je bil
sprejet s 7 glasovi ZA.
6. Razno
A. ECC Turčija in BWC Indonezija: skladno s sprejetim finančnim planom za posamezno tekmovanje se
- za ECC določi soudeležba 50% stroškov posameznega tekmovalca,
- za BWC določi soudeležba 60% stroškov posameznega tekmovalca
SKLEP: predlog je bil sprejet s 7 glasovi ZA.
B. Organizirani treningi: na zadnji mladinski ligi je bilo poleg večine staršev še 5 članov UO, izvedli smo
neformalni sestanek in predstavili, kako naj bi v bodoče potekali organizirani treningi za mlade in za
člane do konca leta 2019. Člani bodo imeli termin ob torkih, mladi ob sredah, BZS bo namenila 2.000€ za
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navedene treninge, soudeležba prisotnih je 10€ + plačilo odigranih iger (dogovor z K300 je 1,50€ za igro).
Posamezni trening se izvede, pod pogojem, da je prisotno vsaj 6 igralcev. Računi se bodo izdajali 1x
mesečno na posameznike ali klube (po dogovoru). Za izvedbo – koordinacijo poskrbita Tomaž Krafogel in
Andrej Pungartnik.
SKLEP: predlog je bil sprejet s 7 glasovi ZA.
C. Bowling centri in cene: Glede na to, da se napoveduje precej visoko povišanje cen iger oz uporabe
centrov predvsem v Ljubljani, tako za tekme kot za treninge, bo UO predlagal klubom:
- da je od sezone 19/20 dalje BZS plačnik vseh LIG, ki so pod okriljem BZS (kot je z mladinsko ligo)
- dodatek na ceno za klube bo 0,10€ na igro, za delo in stroške, ki nastanejo
- da so klubi, ki imajo svoj poseben dogovor z domicilnim centrom, lahko za svojo domačo tekmo izvzeti iz
skupnega računa
- BZS kot "veliki" plačnik, bo postavil ceno 2,10€ za vse Lige, 2,20€ za DP in 1,10€ za Mladino za plačilo
centrom
SKLEP: predlog je bil sprejet s 7 glasovi ZA.
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