Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
GSM: 031 325 194 (sekretar)
Medvode, 18.6.2012

ZAPISNIK
11. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v soboto,
16.6.2012, od 12.00 do 13.50 ure, v športni dvorani na Mirni na Dolenjskem.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Rok Trampuž, Jožef Kuprivec in Miha Horvat
Tadej Šeme, Jani Jamnik in Miha Košnik,
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 (D. Skerbiš in R. Trampuž)

5.

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

6.

Pregled in potrditev koledarja za sezono 2012/13 (D. Skerbiš)

7.

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 realizacijo sklepov pretekle seje in predpretekle seje.
Tekmovalni pravilnik je bil popravljen in posredovan članom UO, prav tako plani dela s
tekmovalci. V maju je bil sestanek z M. Košnikom (teme: izvajanje Trump turnirjev v novi sezoni,
registracije igralcev in prevetritev baz podatkov, ankete po šolah, uporaba Tournament Plannerja,
licenčni seminarji, sodelovanje meed klubi in BZS, razno). Izvedba Trump turnirjev v prihodnji
sezoni ostaja še nedorečena, ravno tako analiza ankete, ki je bila opravljena po osnovnih šolah, in
sistem licenciranja trenerjev, kar bo vse predmet prihodnje seje. A. Pohar je povedal, da z D.
Pešehonovim ni bil dosežen dogovor, saj je postavil previsoke finančne zahteve, tako da v prihodnji
sezoni ne bo vodil centra SNBC v Ljubljani. Z L. Petričem je bila pogodba o zaposlitvi zaključena z
31.5.2012, z Rokom Trampužem pa se je na podlagi programa sofinanciranja MIZKŠ podpisala
nova pogodba o delu, prav tako pogodba o sofinanciranju s ŠRD Konex Clubom.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 10. redne seje.
2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl)

Zveza posluje pozitivno, pričakuje se še denar od ministrstva. Plačani so vsi računi, razen treh kazni
za mednarodne turnirje.
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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 in ga na kratko pokomentiral, ostalih
posebnosti ni bilo. J. Kuprivec je poročilo poslal, še enkrat je odprl temo glede opravljanja izpita
D. Jureša, ki ni opravil licence za sodnika ne Evropskem ekipnem prvenstvu moških in ženskih ekip
v Amsterdamu. D. Jurešu je bila ocena podana le ustno, tako da je predsednik sodniške komisije
zaprosil BE za pisno obrazložitev, ki pa je bila drugačna od ustne. Glede ne to je sodniška komisija
sestavila odgovor in ga še enkrat poslala na BE, odgovor se še čaka. M. Horvat posebnega poročila
ni oddal, T. Šeme pa je poročal o izdelavi lestvic in pripravi Tekmovalnega pravilnika. D. Skerbiš
je predstavil svoje delo, v zadnjem času je bilo zatišje na tekmovalnem področju. BZS je pridobila
organizacijo trening kampa pred OI, ki naj bi potekal v Medvodah (10.-15.7.2012), v primeru, da
bodo igralci potrdili svoj prihod, bo kamp organiziran v predvidenem terminu in bo sofinanciran s
strani BE. Uspešno potekajo tudi priprave za Summer school, ki bo potekala od 14.-22.7.2012.
4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš in R. Trampuž)
D. Skerbiš je predstavil, da je plan v pripravi, tako da zaenkrat potekajo samo treningi za člane v
Ljubljani, plan za člane in mladince pa bo predstavljen pri naslednji točki seje. D. Skerbiš je v
svojem poročilu že predstavil na katerih tekmovanjih sta bila nosilna člana reprezentance (M..
Tvrdy in I. Utroša). L. Petrič se je odločil, da bo v bodoče treniral na Dunaju in se je Zvezi zahvalil
za dosedanjo pomoč in sodelovanje, Š. Silvester je zaključila svojo mednarodno tekmovalno kariero
in bo s 1.8.2012 začela delati na BE. M. Tvrdy se je uvrstila na OI, njena udeležba na OI je potrjena
s strani OKS.
5. Plan dela reprezentance za obdobje od 1.5.2012 do 30.4.2013 (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predstavil plan dela za kadete in mladince, R. Trampuž pa je predstavil plan za
člansko reprezentanco (priloga zapisnika). Kriteriji so postavljeni, M. Tvrdy in I. Utrošo pa se
poziva, da Odboru za vrhunski šport predložita individualni plan, na podlagi katerega bo Odbor
odobril posebna finančna sredstva. Ostalim članom reprezentance se za planirane turnirje krijejo
stroški (prevoz, igralnina in trener). Za posebne izjeme (dodatni turnirji izven predstavljenega
plana) je financiranje predvideno z interno kategorizacijo. Ta bo v kratkem še posodobljena.
Postavilo se je vprašanje glede trenerja v SNBC, ker z Denisom Pešehonovim ni bil dosežen
dogovor. A. Pohar je dal pobudo, da se za delo v SNBC najde tujega trenerja ali igralca (sparringa),
glede na to, da v Sloveniji trenutno ni ustreznega kadra, ki bi bil pripravljen delati za predlagano
finančno nadomestilo.
Sklep št. 2:
UO je naložil Odboru za vrhunski šport, da se dogovori z I. Utrošem in M. Tvrdy glede
individualnih planov in na podlagi tega predlaga sredstva za omenjena igralca. Prav tako naj
posodobi interno kategorizacijo.
Sklep št. 3:
UO je potrdil predlagane plane dela z reprezentancami, ki jih je pripravil Odbor.
Sklep št. 4:
UO nalaga sekretarju, da obvesti vse člane BZS, da se išče tuj trener, ki bi bil pripravljen za
polovični delovni čas opravljati delo v SNBC.
2

6. Pregled in potrditev koledarja za sezono 2012/13 (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predstavil osnutek koledarja, ki bo v ponedeljek poslan vsem klubom. Ob izbiri
organizatorjev je utemeljil, zakaj je bil posamezni turnir dodeljen določenemu klubu. Upošteval je
Pravilnik o organizaciji tekmovanj (POT), predstavljeno strategijo (spodbude aktivnejšim klubom)
in se glede spornih terminov oziroma tekmovanj tudi osebno dogovarjal s kandidati. Težava se je
tako pojavila le pri izbiri organizatorja za državno člansko prvenstvo, kjer sta dva relativno
enakovredna kandidata - BK Medvode in BK Kungota. Na pobudo predsednika se oba kluba
obvesti, da naj zato, da bo Zveza lahko sprejela odločitev o dodelitvi tega tekmovanja, dopolnita
svoji vlogi oz. posredujeta podatke o tem, kaj še dodatno ponujata, skladno z določili POT. Zveza
bo nato odločila o boljšem ponudniku, na podlagi predstavljene strategije in določil POT.
Sklep št. 5:
UO bo po prejemu dopolnitve vlog (rok: 5 dni) odločil, kdo bo organiziral člansko DP in nato bo D.
Skerbiš objavil dokončni koledar.
7. Ostale pobude in predlogi
7.1. Tekmovalni pravilnik
D. Skerbiš je pojasnil, da so spremembe le pri mladinskih lestvicah (tekmovalni pravilnik v prilogi).
Tournament Software je poslal ponudbo glede točkovanja in lestvic pri TS. Za vzpostavitev
avtomatskega vodenja lestvic s črpanjem podatkov iz izvedenih tekmovanj bi morala BZS za vsako
posamezno lestvico (kategorijo) plačati 1.500,00 EUR na leto, kar pa je previsok strošek, ob
upoštevanju večjega števila lestvic, ki ji vodi BZS (članske, mladinske, rekreativne).
Sklep št. 6:
UO je sprejel popravke Tekmovalnega pravilnika.
Sklep št. 7:
UO nalaga D. Skerbišu, da poišče nove rešitve glede našega sistema E-prijav in posledičnih
možnosti avtomatiziranja točkovanja za obstoječe lestvice.
7.2. Pritožba BK Kočevje
UO je obravnaval pritožbo BK Kočevje in upošteval odgovor ŠRD Konex Cluba. Pritožba je bila
delno upravičena in se je upoštevala pri dodelovanju turnirjev ŠRD Konex Clubu, ki se je sicer
glede organizacije turnirjev v bodoče zavezal, da bo uredil ustrezne tribune oziroma mesto za
gledalce.
7.3. Razpis za panožne športne šole
D. Skerbiš je predstavil nov razpis za dodatnega trenerja pri PŠŠ, ter popravljen dolgoročni plan
BZS.
Sklep št. 8:
Člani UO so sprejeli sklep, da BZS soglaša s prijavo Maje Kersnik na omenjeni razpis, ter potrdil
popravljen dolgoročni plan BZS.
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7.4. Skupščina OKS
Predsednik je povedal, da bo v torek 18.6.2012 potekala skupščina OKS, ki se je bo udeležil D.
Skerbiš, saj ima sam neodložljive službene obveznosti. V petek, 15.6.2012, smo na Zvezo prejeli
elektronsko sporočilo OKS, ki predlaga skupščini, da ta med članice OKS sprejme tudi Speed
badminton zvezo Slovenije z utemeljitvijo, da se ta športna panoga ni v pristojnosti BZS. A. Pohar
je povedal, da BZS ni dala svoje privolitve in se ne strinja z včlanitvijo, zato je o tem potrebno
obvestiti člane skupščine OKS. Zlasti jih je potrebno obvestiti o tem, da BZS nasprotuje uporabi
besede badminton ali njenih izpeljank v imenu drugih zvez, saj gre za nedopustno zavajanje
oziroma ustvarjanje zmede.
Sklep št. 9:
UO nalaga sekretraju, da članicam OKS posreduje dopis (pripravi A. Pohar) o nasprotovanju BZS
navedeni včlanitvi, D. Skerbišu pa kot pooblaščencu BZS na skupščini nalaga, da na skupščini
najprej javno izpostavi razloge za nasprotovanje BZS navedeni včlanitvi (nedopustna uporaba
besede badminton v imenu konkurenčne zveze, ki se z badmintonom ne ukvarja) in nato glasuje
proti takšni včlanitvi.
Naslednji sestanek bo v avgustu.
Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS
Andrej Pohar
predsednik BZS
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