BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE
Bowling zveze Slovenije z dne 05.06.2019
Začetek skupščine ob 18:00.
Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti:
prisotnih 9 članov (bowling klubov): Arena, Epic, Galaxija, Strike, Kranj, Primorska, ŠD Visoko, Zagorje,
in Olimpija, vsi s po tremi glasovi
Ob predvidenem času je bila prisotna več kot polovica (9 od 14) članov. Skupščina je tako sklepčna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Prisotnost in ugotovitev sklepčnosti
3. Sprejem dnevnega reda in izvolitev skupščinskih organov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva
overovitelja)
4. Finančno poročilo:
a. Zaključni račun 2018
b. Sezona 2018 – 2019 (do 31.5.2019)
c. Finančni plan 2019
5. Poročilo nadzornika
6. Poročilo disciplinskega sodnika
7. Sprejem »Pravilnika o nagradah funkcionarjev BZS«
8. Mednarodna tekmovanja, udeležba Slovenije
9. Program dela
10. Razno
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1.

Otvoritev skupščine
Predsednik BZS Borut Knavs je otvoril skupščino in se zahvalil vsem prisotnim.

2.

Prisotnost in ugotovitev sklepčnosti
Ob predvidenem času je bilo prisotnih 9 klubov (27 glasov), kar je več kot polovica (od 14 klubov).
Skupščina je tako sklepčna.

3.

Sprejem dnevnega reda in izvolitev skupščinskih organov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva
overovitelja)
Predsednik Borut Knavs predstavi dnevni red.
SKLEP: Dnevni red je soglasno sprejet. (27 glasov ZA).
Predsednik je podal predlog delovnega predsedstva: predsedujoči Borut Knavs, zapisnikar Robi Dolenc,
dva overovitelja Anica Knavs in Dejan Gantar.
SKLEP: Predlog soglasno sprejet. (27 glasov ZA).

4.

Finančno poročilo
a) Zaključni račun 2018
Podatki iz Poslovnega izida:
PRIHODKI 2018
Državna prvenstva
Mednarodna tekmovanja - soudeležba
Članarine igralci, klubi, centri
Članarine sodniška sekcija
MIZŠ – LPŠ 2019
Vodeni treningi
Zaključni turnir 2018
ML, donacija
Seminar
ODHODKI 2018
Uporaba centrov in priznanja
Mednarodna tekmovanja - stroški

59.081€
13.735
10.630
16.600
1.120
12.580
1.840
880
880
816
65.400€
9.432
40.628
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Sojenja
1.397
Vodeni treningi
3.372
Stroški delovanja BZS
8.370
Zaključni turnir 2018
1.320
ML, donacija
880
DDV
120
REZULTAT 2018
- 6.440€
TRR: 31.12.2017 = 11.834€, 31.12.2018 = 7.322€.
b) Finančni plan sezone 2018/2019 (posredno sprejet UO na seji 9.1.2019)
PRIHODKI 2018/19
Državna prvenstva
Mednarodna tekmovanja - soudeležba
Članarine igralci, klubi, centri
Članarine sodniška sekcija
MIZŠ – LPŠ 2019
Zaključni turnir 2019
ODHODKI 2018/19
Uporaba centrov in priznanja
Mednarodna tekmovanja - stroški
Sojenja
ECC 2020 - kotizacija
Stroški delovanja BZS
Zaključni turnir 2019
REZULTAT 2018/19

49.900€
10.000
6.670
17.100
2.020
12.500
1.600
47.900€
9.100
27.500
1.400
2.000
6.300
1.600
+ 2.000€

c) Finančni plan 2019 (sprejel UO na seji 9.1.2019)
PRIHODKI 2019
Državna prvenstva
Mednarodna tekmovanja - soudeležba
Članarine igralci, klubi, centri
Članarine sodniška sekcija
MIZŠ – LPŠ 2019
Zaključni turnir 2019
ODHODKI 2019
Uporaba centrov in priznanja
Mednarodna tekmovanja - stroški
Sojenja

50.650€
11.925
7.222
16.680
1.120
12.500
1.200
46.580€
7.052
25.312
1.100
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ECC 2020 - kotizacija
Stroški delovanja BZS
Zaključni turnir 2019
REZULTAT 2019

2.000
9.116
2.000
+ 4.070€

Simona Kogovšek je vprašala, kako se je predvidelo prihodek iz članarin kot plan za leto 2019. Ali se je
upoštevalo trenutno število članov ali kako drugače. Predsednik je odgovoril, da je pri tem več neznank,
in da se je upoštevalo približno enako število članov kot v pretekli sezoni.
Anica Knavs sprašuje, kako to da je velika razlika v rezerviranih sredstvih predvidenih za mednarodna
tekmovanja letos in prihodnje leto. Predsednik pojasni, da se število teh tekmovanj, katerih se
udeležuje tudi Slovenska reprezentanca, v posameznih letih razlikuje, (v letu 2018 mladinsko svetovno
prvenstvo v Ameriki, Evropsko prvenstvo za ženske v Bruslju,...2019 Evropsko prvenstvo za moške v
Munchnu,) poleg tega je zelo pomembno, kje se tako tekmovanje odvija. V letu 2020 bo 7 ali celo 8
takih tekmovanj.
Anica povpraša še o zaključnem turnirju, ki praviloma prinese izgubo. Predsednik pojasni, da je
potrebno igralcem BZS tudi nekaj »povrniti«, turnir ni bil mišljen kot turnir, ki prinaša dobiček, ampak
kot zaključek tekmovalne sezone, na katerem se tudi podeli priznanja najboljšim ekipam in tudi
posameznikom v ligah. Res je, da boljša ko je udeležba, več je možnosti, da se turnir tudi finančno
pokrije. Višina bonusov odvisna od povprečja igralca omogoča, da se tudi igralci z nižjim povprečjem
lahko enakovredno kosajo z najboljšimi. Robi Dolenc, je še dodal, da je pomembno, da predsedniki
klubov in vodje posameznih ekip pozovejo člane k udeležbi, in dodatno pojasnijo, da so bonusi pri tem
turnirju res velikega pomena, saj je mnenja, da veliko igralcev le redko pregleduje spletno stran BZS,
tako obvestila, kot vabila na turnirje, kot tudi tekmovalna pravila le-teh.
Dejan Gantar poziva, da bi bilo potrebno več sredstev nameniti za mlade. Prisotni so enakega mnenja.
Predsednik pojasni, da se je v primeru EYC 2019 (Evropskega mladinskega prvenstva), ki bi prvotno
moralo potekati v Latviji, pa se je potem prestavilo na Dunaj, izračunalo, da se lahko glede na nižje
stroške, saj je Dunaj bistveno bližje, poveča število udeležencev iz 4 na 6. Tudi dodatnih 900 eur je BZS
namenila za to prvenstvo.
Ljubo Nedimović meni, da bi tudi sami tekmovalci morali postoriti več, da si pridobijo kako donacijo.
SKLEP: Finančno poročilo za leto 2018 in finančni plan za leto 2019 sta soglasno sprejeta s
priporočilom, da se pridobi več sredstev za mladince (27 glasov ZA).

5.

Poročilo nadzornika
Nadzornica Simona Kogovšek je podala poročilo, ki je Priloga 1. tega zapisnika
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SKLEP: Poročilo nadzornice je soglasno sprejeto s priporočilom, da se delajo tudi denarni tokovi in
plan trošenja po kvartalih (27 glasov ZA).

6.

Poročilo disciplinskega sodnika
Disciplinski sodnik Ljubo Nedimović je v letu 2018 obravnaval 4 postopke, poročilo je Priloga 2. tega
zapisnika
SKLEP: Poročilo disciplinskega sodnika je soglasno sprejeto (27 glasov ZA).

7.

Sprejem »Pravilnika o nagradah funkcionarjev BZS«
Predsednik pojasni, da se za nagrade funkcionarjev lahko porabi do 20% donacij in sponzorstev.
Anica Knavs sprašuje za kakšno obdobje za nazaj se to določa. Predsednik pojasni, da za preteklo leto.
Simona Kogovšek sprašuje, kaj je z nagradami za leto 2018. Predsednik odgovarja, da se o tem
enostavno še na UO niso pogovarjali. Simona predlaga da UO pripravi predlog o katerem bo odločala
skupščina na dopisni seji.
Sklep A: Pravilnik se soglasno sprejme (27 glasov ZA)
Sklep B: UO pripravi predlog za nagrade funkcionarjev za leto 2018 in ga da v potrditev skupščini na
dopisni seji. Soglasno sprejet. (27 glasov ZA).

8.

Mednarodna tekmovanja, udeležba Slovenije
V letu 2020 se bo zvrstilo 7 ali morda celo 8 na katere ima BZS namen poslati športnike in športnice:
- Evropsko seniorsko prvenstvo (ESC) na Dunaju, Avstrija
- Evropsko mladinsko prvenstvo (EYC) v Tilburgu, Nizozemska
- Mediteransko prvenstvo (MBC) v Parizu, francija
- Evropsko prvenstvo za ženske (EWC) v Aalborgu, Danska
- Evropsko prvenstvo za moške (EMC) v Helsinkih, Finska
- Evropsko prvenstvo prvakov (ECC)
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- Svetovni pokal (QWC)
- Sredozemske igre (obstaja velika verjetnost, da bo bowling, kot športna panoga dodan v sklop tega
tekmovanja)
SKLEP: BZS ima interes poslati športnice in športnike na omenjenih 7 (8) mednarodnih tekmovanj v
odvisnosti od finančnih sredstev BZS. Sklep je soglasno sprejet (27 glasov ZA).

9.

Program dela
Predsednik seznani prisotne z dejavnostmi UO in rezultati njihovega dela. Zadnje štiriletno obdobje
(2014-2018) je bilo za športni bowling težko. Soočamo se z zapiranjem centrov, cene iger naraščajo, z
novo sezono je napovedano novo povišanje cen in usklajevanje med centri. Žal je zaradi nesodelovanja
centrov in zaostrovanja cenovne politike bilo potrebno odpovedati tudi organizacijo ECC 2020.
BZS v zadnjih leti beleži povprečno 260 članov in članic, od tega jih je le okoli 15% mladih. Udeležba na
državnih prvenstvih in pokalnem tekmovanju iz leta v leto upada, finance vedno bolj diktirajo trend
upada, sponzorje pa je težko pridobiti.
Dosedanje delo UO je postavilo dobro izhodišče za nadaljnje delo, katere glavne naloge bodo:
- intenzivno spremljanje razpisov, natančna in kakovostna priprava dokumentacije, veliko truda
usmerjenega v pridobivanje javnih sredstev
- izobraževanje kadrov (za vaditelje, trenerje, sodnike)
- podpora pri treningih,
- posodobitev tekmovalnih sistemov,
- varčevanje in vzdržnost finančnega plana
- predlog, da se za 4 ure zaposli sekretarja (zanesljiva in sposobna oseba, ki bo spremljala razpise,
skrbela za organizacijske zadeve ter koordinirala in usmerjala člane UO in TTK)
Na vprašanje Anice, kdaj bo predlagan plan za leto 2020, predsednik odgovarja, da so prednostne
naloge že v juniju, da UO in TTK določita sistem lige, mladinske lige, da se v avgustu dodela koledar
prihodnje sezone, razporedi ekipe glede na prijave za prihodnjo sezono in septembra UO začne
pripravljat plan za 2020.
SKLEP: Poročilo in predlagan plan dela sta soglasno sprejeta (27 glasov ZA)
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10. Razno

A) Predsednik BZS Borut Knavs predlaga, da se do prihodnje skupščine poišče primernega novega
predsednika, ki bo vnesel svežo energijo, napredno vizijo in nove ideje, ter kar se da dobro nadaljeval
njegovo delo.
Simona doda, da je v primeru predsednikovega odhoda s funkcije, potrebno čim prej pričeti s
prenašanjem znanja in izkušenj in napotkov na člane UO, ko bo pa znan njegov naslednik pa nanj.
B) Dejan Gantar izpostavi zaplet z ženske tekme, ko je bilo nekaj jeze in neprimernih besed izrečenih
osebju in po telefonu igralki, ki na tekmi ni bila prisotna. Razlog je bil v neprimerno pripravljenih stezah.
TTK v tem primeru ni odreagirala primerno. Potrebno bo na sestanku (v sodelovanju z UO) doreči
osnovne napotke, in pristojnosti članov TTK. Prav tako bo potrebno resno razmisliti o smiselnosti
omejevanja vzorcev za ligaška kola. Dejan poudarja, da domača ekipa s tem nima omembe vredne
prednosti domačega centra.
Sklep: ekipe lahko svoje predloge pošljejo TTK-ju, ki bo že 19. junija razpravljala o tej problematiki.

Skupščina zaključena ob 20.15 uri.

Zapisnik zapisal: Robi Dolenc

Overovitelja zapisnika :

Anica Knavs l.r.
Dejan Gantar
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