BOB ZVEZA SLOVENIJE
Dvoržakova 6.a
1230 Domžale
Domžale 24.09.2010
ZAPISNIK
7. seje skupščine BOB ZVEZE SLOVENIJE z dne, 24.09.2010, ob 14.00 uri v
Domu športnih organizacij, Kopališka cesta 4, Domžale
Dnevni red:
1. Uvod
2. Članstvo – BOB KLUB GROM, BOB KLUB LEDENA STRELA, BOB KLUB
LJUBLJANA
3. Predlog dnevnega reda
4. Predlog delovnih organov
5. Izvolitev organov skupščine
- delovno predsedstvo
- verifikacijske komisije
- zapisnikarja
6. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje skupščine BZS
7. Poročilo o delu za leto 2009
8. Finančno poročilo 2009
9. Pravilnik o sodelovanju
10. Predstavitev kandidatov za organe BZS
11. Volitve v organe BZS – javno
12. Finančen načrt zveze za leto 2010
13. Razno
Skupščino je vodil g. Matej Juhart
Ad.1
Uvodne besede in kratek povzetek 4 letnega je podal predsednik BZS, g. Matej
Juhart. Ob tem se je zahvalil Anžetu Šetini za uvrstitev na OI in društvu ter vsem,ki
so pripomogli k novemu športu. Izrazil je tudi željo, da se šport razvija s takim
tempom kot do sedaj,ter da so pričakovanja čez naslednja 4 leta še višja, na podlagi
organizacije, znanje in celotne ekipe, česar pred 4 leti ni bilo.
Omenja tudi vse tiste, ki niso dosegli vidnejših rezultatov, a upa da ga bodo z trdim
delom ter malce sreče v prihodnje dosegli. Za posameznika je že sodelovanje v tem
zahtevnem športu lahko uspeh in izziv.

Ad.2
Članstvo v Bob zvezi Slovenije predstavljajo sledeči klubi:
-BOB KLUB GROM (Predsednik: Jani Anžin)
-BOB KLUB LEDENA STRELA (Predsednik: Matjaž Voglar – pooblaščenec Urban
Acman)
-BOB KLUB LJUBLJANA (Predsednik: Zvone Uštar – pooblaščenec Milan Požar)
Sklep št. 1:
Občni zbor je članstvo soglasno sprejel.
Ad.3
V nadaljevanju je predsednik predstavil predlog dnevnega reda, ki je bil soglasno
sprejet.
Sklep št. 2:
Dnevni red je soglasno sprejet.
Ad.4 in Ad.5;
V delovno predsedstvo je občni zbor imenoval g. Janija Anžina. Predstavnika
verifikacijske komisije: g. Matej Juhart in g. Milan Požar.
Zapisnikar g. Sladič Boštjan, overovatelj zapisnika g. Urban Acman.
Člani so soglasno izvolili predlagane organe skupščine.
Ad.6
Na zapisnik 6. seje skupščine ni bilo pripomb, zato je bil zapisnik 6. seje soglasno
sprejet.
Sklep št. 3:
Zapisnik 6. seje skupščine BZS je soglasno sprejet.
Po glasovanju je predsednik verifikacijske komisije podal poročilo. Na občnem zboru
so bili prisotni predstavniki vseh treh klubov, kar predstavlja 100% udeležbo in občni
zbor je lahko nemoteno nadaljeval z delom.

Ad.7
Poročilo o delu za leto 2009 (tekmovanja, plani – delo z mladimi, dogovor o
tekmovanjih,….) sta podala g. Milan Požar in g. Matej Juhart.
Na predstavljeno poročilo ni bilo pripomb.
Sklep št. 4:
Poročilo o delu za leto 2009 je soglasno sprejeto.
Ad.8
Finančno poročilo za leto 2009 je v odsotnosti g. Uštarja podal g. Juhart:
Bob zveza Slovenije je v obdobju 1.1.2009 do 31.12.2009 poslovala gospodarno,
varčno in skladno s predpisi. Za knjigovodsko leto 2009 je bila izdelana bilanca
stanja in poslovni izkaz uspeha v skladu z računovodskimi standardi in veljavno
zakonodajo. V letu 2008 je BZS imela 5825 EUR prihodkov in 9748 EUR odhodkov.
Edini prihodek v letu 2008 je bil od FIBT in je znašal 5825 EUR.
Na predstavljeno poročilo ni bilo pripomb.
Sklep št. 5:
Finančno poročilo za leto 2009 je soglasno sprejeto.
Ad.9
Pod naslednjo točko je Matej Juhart predstavil predlog Pravilnika o sodelovanju, ki
določa finančno podporo tekmovalcem. Na omenjeni pravilnik ni bilo pripomb.
Sklep št. 6:
Pravilnik o sodelovanju je soglasno sprejet.

Ad.10 in Ad.11
Predstavitev kandidatov za organe BZS – odstop dosedanje ekipe:
Predsednik: g. Urban Acman
Generalni sekretar: g. Milan Požar
Člani: g. Matej Juhart,g. Valter Grilanc,g. Roman Domjan
Blagajnik: g. Zvone Uštar
Direktor trženja – vodja trženja: g. Roman Domjan
Odnosi z javnostmi: g. Miha Juvan
Medicinska komisija: g. Klemen Pilih
Nadzorni odbor: Predsednik g. Dušan Zajc , član g. Boštjan Sladič in g. Miha Juvan
Disciplinska komisija: Predsednik g. Tomaž Zorec , član g. Uroš Gerden in g. Dušan
Zajc
Selektor reprezentance: g. Matej Juhart

Predlog novih organov BZS je bil z volitvami soglasno sprejet.
Sklep št. 7:
Soglasno sprejete volitve v organe BZS:
Predsednik: g. Urban Acman
Generalni sekretar: g. Milan Požar
Člani: g. Matej Juhart,g. Valter Grilanc,g. Roman Domjan
Blagajnik: g. Zvone Uštar
Direktor trženja – vodja trženja: g. Roman Domjan
Odnosi z javnostmi: g. Miha Juvan
Medicinska komisija: g. Klemen Pilih
Nadzorni odbor: Predsednik g. Dušan Zajc , član g. Boštjan Sladič in g. Miha Juvan
Disciplinska komisija: Predsednik g. Tomaž Zorec , član g. Uroš Gerden in g. Dušan
Zajc
Selektor reprezentance: g. Matej Juhart
Ad.12
Finančni načrt za leto 2010 je predstavil g. Urban Acman: Proračun zveze za leto
2010 znaša 20.167 Eur. Viri sredstev so: Fundacija za šport, Ministrstvo za šolstvo in
šport ter FIBT. Od MŠŠ prejmemo za program bob in skeleton reprezentace 5.427
Eur. Denar bo med tekmovalce razdeljen po Pravilniku o sodelovanju. Na
predstavljen načrt ni bilo pripomb.
Sklep št. 8:
Finančni načrt za leto 2010 je soglasno sprejet.
Ad.13
Razno:
Pod točko razno so bile predstavljene prošnje za članstvo novih klubov v BZS ter
predlog letne članarine klubov v BZS.
Na BZS so prispele prošnje za članstvo v BZS s strani dveh klubov in sicer Skeleton
kluba Triglav Kranj ter Bob kluba Bober. S Skeleton klubom Triglav Kranj je bil v
preteklosti dosežen že dogovor. V nadaljevanju so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 9:
Skeleton klub Triglav Kranj se sprejme v BZS za začasno dobo štirih (4) let brez
glasovalne pravice, ker ne izpolnjujejo kriterijev BZS za sprejem v zvezo.
Za sprejem v zvezo, je potrebno Sekretarju BZS najkasneje do 10.10.2010 dostaviti v
pisni obliki:
- statut ter pravilnike kluba,
- članstvo,
- opis finančno - materialnih zmožnosti kluba,
- finančni in tekmovalni načrt za 2010-2011.

V dogovoru z Bob klubom Grom lahko tekmovalci brez odškodnine prestopijo v
Skeleton klub Triglav Kranj. Pred tem morajo v dveh izvodih izpolniti in podpisati
izpisnico iz kluba ter jo poslati na Bob klub Grom in na BZS. Hkrati morajo poravnati
obveznosti do kluba ter zveze. Rok za prestop v drug klub je najkasneje do
10.10.2010 oziroma po Pravilniku o registracijah.
Sklep št. 10:
Prošnja za sprejem Bob kluba Bober v BZS se zavrne, ker ne izpolnjuje pogojev
Pravilnika o registracijah.
Sklep št. 11:
Osvojen je bil predlog letne članarine klubov za zvezo, ki za tekočo sezono znaša
50eur.

Ker ni bilo ostalih pripomb, je predsednik sejo zaključil ob 15.30 uri.

Zapisal:
Boštjan Sladič
Overovitelj zapisnika:
Urban Acman
Predsednik BZS:
Matej Juhart

