Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
GSM: 031 325 194 (sekretar)
Medvode, 26.4.2012

ZAPISNIK
10. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
17.4.2012, od 19.30 do 23.00 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva 4, 1215
Medvode
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Jani Jamnik, Miha Košnik, Rok Trampuž, Jožef Kuprivec in
Miha Horvat
Tadej Šeme
Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar).

Predlagam naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar)

2.

Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl)

3.

Pregled poročil o delu članov UO (vsi)

4.

Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance ter predstavitev poročil o delu
in udeležbi na tekmovanjih M. Tvrdy in L. Petriča (D. Skerbiš in R. Trampuž)

5.

Plan dela reprezentance za obdobje od 1.5.2012 do 30.4.2013 (D. Skerbiš)

6.

Poročilo o pridobivanju novih članov in delu ŠD Badminton (M. Košnik)

7.

Priprave na redno letno skupščino (M. Šrekl, D. Skerbiš)

8.

Zaposlitev R. Trampuža na podlagi programa panožnih športnih šol (A. Pohar)

9.

Ostale pobude in predlogi

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (A. Pohar)

Na začetku seje so člani UO preverili sklepe pretekle seje in ugotovili, da sklepi št. 4, 7, 8, 9, 11, 14
še niso realizirani, ker še ni potekel rok za realizacijo, poleg tega se bodo člani UO glede morebitne
včlanitve v COMEBA še pogovarjali, ker še ni določen datum skupščine COMEBA. A. Pohar se je
sestal s predsednikom Speed badminton zveze Slovenije in mu pojasnil, da BZS nasprotuje
njihovemu imenu, saj vključuje besedo »badminton«, kar s strani BZS ni sprejemljivo, zato
zaenkrat BZS ne daje soglasja k včlanitvi njihove zveze v OKS-ZŠZ. Za mnenje o problematiki je
A. Pohar zaprosil še BE in BWF, prav tako se bo o zadevi pogovoril v okviru skupščine BE.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 9. redne seje.
2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl)

Zveza posluje pozitivno, od Fundacije za šport prejeli smo vsa pričakovana sredstva za leto 2012.
Prejem sredstev Ministrstva se predvideva poleti, oziroma je odvisen od odločitev Vlade RS in
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predvidenih varčevalnih ukrepov. Glede na navedeno, je potrebna še posebna previdnost pri
načrtovanju finančnega poslovanja, saj so časi negotovi. Ministrstvo sicer zaenkrat obljublja
izplačila v podobnih okvirih kot v letu 2011, vendar za to ni nobenih zagotovil. Plačani so vsi
računi, razen dveh kazni za turnirje (Slovaška in Avstrija).
3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Predsednik je prejel poročila članov UO, ki so od pretekle seje imeli zadolžitve ali pa so opravljali
naloge za Zvezo. R. Trampuž je sicer že poslal poročilo o delu, povedal je še, kako je bilo na
sestanku na Ministrstvu (glede panožnih športnih šol). J. Kuprivec je oddal svoje poročilo,
izpostavil je problem sodnika, ki je na preverjanju za sodnike v Amsterdamu ni opravil izpita. D.
Skerbiš je predstavil poglede s sestankov na Ministrstvu in OKS ter delo s kategorizacijo, ki je sedaj
pod okriljem Zavoda za šport RS Planica.
4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance ter predstavitev poročil o
delu in udeležbi na tekmovanjih (D. Skerbiš in R. Trampuž)
A. Pohar je predlagal, da se iz naslova te točke dnevnega reda brišeta imeni L. Petrič in M. Tvrdy,
saj je takšno izpostavljanje zavajajoče, ker se v okviru te točke razpravlja o vseh reprezentantih
enakovredno. D. Skerbiš je povzel vsa poročila in še enkrat poudaril, da je I. Utroša 'vlečni konj'
moške članske reprezentance, v zadnjem času sta dobro napredovala A. Roj in K. Jamnik. Povzetek
dela je, da igralci delajo dobro, težava pa je majhnost reprezentance. A. Pohar je izpostavil slaba
poročila, ki se ne izpolnjujejo ažurno, niso dovolj jasna in so v nekaterih delih celo zavajajoča. Oba
trenerja (D. Pešehonov in L. Petrič) imata v opisih svojih delovnih nalog zadolžitev priprave
mesečnih poročil ter plansko delo, kar se oboje ne izvaja na ustrezni ravni. Mladinci so bili v času
od zadnje seje na dveh turnirjih (Madžarska in Italija), D. Skerbiš je izpostavil rezultate v Italiji,
kjer smo zabeležili 1. mesto in 3. mesto, ter še nekaj vidnih rezultatov.
Sklep št. 2:
UO je soglašal, da se naslov točke oblikuje drugače, saj je tema točke delo celotnih reprezentanc
(članska, mladinska in kadetska).
5. Plan dela reprezentance za obdobje od 1.5.2012 do 30.4.2013 (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predstavil plan dela za člane in mladince do konca avgusta. V ta čas se štejejo tudi
priprave na Danskem, katerih se bo udeležilo kar nekaj igralcev (A. Roj, L. Petrič, U. Arih, K.
Stankovič,…). M. Horvat je predstavil vizijo I. Utroše, ki si želi trenerja, ki bi ga lahko spremljal
ves čas, ter imel možnost treningov v Centru (2 x dnevno). A. Pohar je poudaril, da se je potrebno
najprej vprašati, kdo so igralci, ki jih imamo in so pripravljeni v Centru trenirati 2 x dnevno, in kdo
bi lahko vodil treninge. Prav tako je izpostavil omejeno količino denarnih sredstev za Center, saj
BZS v okviru razpoložljivih sredstev proračuna ni sposobna v celoti plačevati trenerja, igrišč in
žogic, hkrati pa zagotavljati finančna sredstva za tekmovanja. Posledično ni moč v prihodnji sezoni
dela z reprezentanti in posebej z I. Utrošo zastaviti bistveno drugače, kot je bil izveden v tej sezoni.
Bo pa potrebno M. Tvrdy vključiti v delo Centra. Mnenje članov UO je bilo, da je v Sloveniji glede
na število igralcev dovolj en Center. Delo L. Petriča na Štajerskem koncu je sicer imelo v preteklem
letu pozitivne učinke, vendar so ti premajhni oziroma niso več finančno opravičljivi.
Sklep št. 3:
UO je sprejel sklep, da se D. Pešehonova obdrži kot trenerja v Centru še naprej in se mu ponudijo
enaki pogoji kot v zadnji sezoni.
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Sklep št. 4:
UO je sprejel sklep, da se pogodba o zaposlitvi L. Petriču, ki se izteče 31.05.2012, ne podaljša. L.
Petriču se od 1.9.2012 v okviru pogodbe o delu ponudi 300,00 EUR na mesec za delo 'sparinga' na
dopoldanskih treningih v Ljubljani in za organizacijo udeležbe na mednarodnih tekmovanjih. D.
Skerbiš do mednarodnega prvenstva Slovenije opravi razgovor z L. Petričem.
Sklep št. 5:
UO nalaga OVŠ in D. Skerbišu da pripravi načrt pogojev dela za reprezentante, ki naj bodo bolj
izenačeni, in načrt sofinanciranja treningov (žoge, najem igrišč,…). Pri finančnem ovrednotenju
programa naj se upoštevajo pričakovana finančna sredstva Ministrstva, četudi še ne bodo potrjena.
6. Poročilo o pridobivanju novih članov in delu ŠD Badminton (M. Košnik)
M. Košnik je na kratko predstavil svojo poročilo. Po poročilu ga je A. Pohar opozoril, da je
potrebno upoštevati roke, ki jih določi UO. Prejeli smo rezultate internetne ankete, ki je osnova za
nadaljnje delo Zveze. Kratko poročilo je v prilogi zapisnika.
7. Priprave na redno letno skupščino (M. Šrekl, D. Skerbiš)
Program skupščine bo naslednji: pred kosilom bo predstavitev strategije BZS, z začetkom ob 13.00
uri, ob 14.00 uri bo skupno kosilo in ob 14.30 uri skupščina, ki se bo predvidoma zaključila do
16.00 ure, nato pa si bodo delegati lahko ogledali polfinalne tekme mednarodnega prvenstva.
Sklep št. 6:
UO nalaga sekretarju, da se gradivo za skupščino posreduje klubom do 20.4.2012. Rok za
posredovanje morebitnih dodatnih predlogov in kandidatur za nadzorni odbor ter disciplinsko
komisijo je do 25.4.2012.
8. Zaposlitev R. Trampuža na podlagi programa panožnih športnih šol (A. Pohar)
A. Pohar je predstavil situacijo glede zaposlitve R. Trampuža na podlagi programa panožnih
športnih šol za prihodnje štiriletno obdobje, ki ga sofinancira Ministrstvo. Predlog A. Poharja je bil,
da se z Rokom kot samostojnim športnim delavcem sklene pogodba o delu, vendar pa je Rok
predlagal, da bi se zaposlil v svojem d.o.o. Ob tem je A. Pohar izrazil pomisleke, da Zveza ne more
zaposliti d.o.o. ampak lahko angažira le samega delavca. Prav tako je izpostavil, da mora BZS
najprej podpisati pogodbo s Konexom, da se zagotovi financiranje programa panožne športne šole
tudi v tem novem obdobju, tako da BZS ne bo imela dodatnih stroškov. BZS v tej finančni
negotovosti ne more več sklepati pogodb o zaposlitvi, tako da je za BZS sprejemljiva oblika
sodelovanja le pogodba o delu. Prav tako bo potrebno opredeliti obseg dela, ki ga mora Rok
Trampuž opraviti za BZS.
Sklep št. 7:
UO je sprejel sklep, da se z R. Trampužem sklene pogodbo o delu. A. Pohar članom UO posreduje
predlog pogodbe z R. Trampužem in dogovora s Konexom. Po morebitni uskladitvi pogodb se jih
podpiše in posreduje Ministrstvu.
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9. Ostale pobude in predlogi
9.1. Razpis za koordinatorja šolskih tekmovanj
D. Skerbiš je predstavil nov razpis za koordinatorja šolskih tekmovanj, ki ga je objavil Zavod za
šport RS Planica in glede na dosedanjo delo A. Forjana predlagal, da se BZS prijavi z drugim
koordinatorjem.
Sklep št. 8:
Člani UO so sprejeli sklep, da se kot koordinator šolskih tekmovanj prijavi D. Skerbiš.
Naslednji sestanek bo ob zaključku sezone, predvidoma junija 2012.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS
Andrej Pohar
predsednik BZS
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