Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
p.p. 4110, 1001 Ljubljana
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
GSM: 031 325 194 (sekretar)
Medvode, 24.6.2010

ZAPISNIK
2. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek
22.6.2010 od 19.30 do 21.30 ure v pisarni Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva 4, 1215
Medvode
Prisotni:
Odsoten:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Jani Jamnik, Jožef Kuprivec, Tadej Šeme, Miha Horvat
Matej Voh.
Dušan Skerbiš (direktor reprezentanc), Matevž Šrekl (sekretar).

Predlagan dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar) – pogodbe z reprezentanti (M. Tvrdy,
Š. Silvester, I. Utroša); sestava Upravnega odbora

2.

Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl)

3.

Pregled poročil o delu članov UO (vsi)

4.

Obravnava programov priprav in tekmovanj članskih reprezentanc v sezoni 2010/11 –
medklubsko sodelovanje (D. Skerbiš)

5.

Sistemi tekmovanj in priprava koledarja za sezono 2010/11 (D. Skerbiš)

6.

Spremembe Pravilnikov (A. Pohar in 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 (A. Pohar) – pogodbe z reprezentanti (M. Tvrdy,
Š. Silvester, I. Utroša); sestava Upravnega odbora
D. Skerbiš še ni pripravil opisa delovnih nalog in ga mora pripraviti do 25.6.2010. Operativni
sestanek glede finančnih zadev ni bil potreben, v primeru dodatnih vprašanj se člani lahko obrnejo
na D. Skerbiša. Ljubljanska kluba predloga za mestno občino nista pripravila in tako se glede tega
ni odločalo oziroma izvedlo sestanka. A. Pohar je predstavil še odstopno izjavo G. Plestenjaka z
mesta člana UO in možnosti glede angažiranja novega člana. Predlagal je menjavo, tako da se v
času do naslednje seje poskuša najti novega, ustreznega kandidata. A. Pohar je povedal, da pogodbe
z reprezentanti še ni podpisal noben igralec, I. Utroša in njegov oče sta bila le na sestanku pri
predsedniku, kjer je Iztok želel pridobiti dodatna sredstva za treninge (poleg 6.860,00 EUR, ki so
navedeni v pogodbi).
Sklep št. 1:
UO nalaga Andreju Poharju, da na podlagi pripravljene ponudbe s strani Dušana Skerbiša, odgovori
Iztoku Utroši glede dodatnih sredstev. UO je mnenja, da Iztok do dodatnih sredstev ni upravičen.
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Sklep št. 2:
UO se strinja, da se Maji Trvdy ne plačujejo računi za stroške tekmovanj, dokler ne podpiše
pogodbe. Poleg tega se sekretarju nalaga, da obvesti Gašperja Batisa, da lahko igralce na turnirje
prijavlja le Dušan Skerbiš, ob tem pa obvesti še STAL (potovalno agencijo), da morajo pred izdajo
letalskih kart za igralce predhodno obvestiti sekretarja, da ta posamezni posel odobri.
Sklep št. 3:
UO je soglasno potrdil zapisnik 1. redne seje.
2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl)
Zveza trenutno posluje dobro, stanje na računu je pozitivno, odprtih računov in dolgov ni.
3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Člani, D. Skerbiš ter sekretar so predstavili kratka poročila o delu v času od pretekle seje. V tem
času so se konstituirale že nekatere komisije in odbori in sicer v naslednjih sestavah:
Odbor za vrhunski šport: Luka Petrič, Denis Pešehonov, Rok Trampuž in Miha Horvat
Tekmovalna komisija: še ni formirana
Sodniška komisija: Jožef Kuprivec, Matej Voh
Komisija za rekreacijo in veterane: Matej Voh
Komisija za izobraževanje: Miha Košnik
Sklep št. 4:
UO naroča članom, da se morajo do prihodnje seje formirati tekmovalna komisija, komisija za
rekreacijo in veterane ter komisija za izobraževanje.
Sklep št. 5:
UO je potrdil vsa poročila o delu.
4. Obravnava programov priprav in tekmovanj članskih reprezentanc v sezoni 2010/11 –
medklubsko sodelovanje (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predstavil delovanje regijskega centra, ki je deloval na Štajerskem in zaradi pozitivnih
odzivov se bo s podobnim centrom poizkušalo še v ljubljanskem delu. Center oz. treninge naj bi v
Ljubljani v dopoldanskih urah vodil Denis Pešehonov. Dušan Skerbiš se bo do konca julija
pogovoril z morebitnimi kandidati in jim predstavil možnosti treningov v Ljubljani. Pri
dopoldanskih treningih BZS krije strošek trenerja, igralci na začetku krijejo stroške najema igrišč in
žog. Popoldanski treningi bodo potekali v različnih klubih in igralci se posamezno dogovorijo za
možnosti treningov in s tem povezanimi stroški. V času počitnic bodo organizirani skupni treningi,
ki jih bosta v ljubljanskem koncu vodila Rok Trampuž in Denis Pešehonov, na Štajerskem pa Luka
Petrič in Miha Horvat. Strošek posameznega treninga naj bi BZS stal cca. 50,00 EUR dnevno.
Dvorana naj bi bila v domeni klubov in s tem naj bi ta strošek nosil klub organizator. Igralci naj bi
za omenjene priprave prispevali le majhen del.
Prijav za priprave v Planici je zaenkrat premalo, tako da se lahko igralci lahko še vedno prijavijo za
priprave.
Sklep št. 6:
UO podpira nadaljevanje projekta medklubskega sodelovanja in nalaga Odboru za vrhunski šport,
da vzpostavi podoben center v ljubljanskem koncu.
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5. Sistemi tekmovanj in priprava koledarja za sezono 2010/11 (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predstavil poročilo s sestanka o spremembah sistema tekmovanj (udeleženci Tadej
Šeme, Jožef Kuprivec, Dušan Skerbiš in Miha Horvat). Največji problem predstavljajo članska
tekmovanja, kjer je nastal predlog, da namesto C turnirjev pod okriljem BZS potekajo Trump
turnirji. Miha Košnik naj bi do konca julija pripravil predlog vključitve Trump turnirjev v
tekmovalni sistem BZS.
Sklep št. 7:
UO nalaga Mihi Košniku, da se v BZS včlani s svojim klubom (ali z d.o.o. oz. drugim subjektom).
Igralci, ki ne bodo člani nobenega kluba, bodo lahko tekmovali kot člani tega kluba.
Sklep št. 8:
UO nalaga sekretarju, da do 1.8.2010 pripravi evidenčni list za vpis igralcev in o tem obvesti klube,
ki bodo morali vse igralce prijaviti do 1.11.2010.
Sklep št. 9.:
UO je potrdil vsebinske spremembe tekmovalnega sistema za prihodnjo sezono na podlagi
zapisnika sestanka z dne 20.4.2010 (v prilogi).
Sklep št. 10:
UO nalaga sekretarju da pripravi razpis za organizatorja mednarodnega članskega turnirja, na
katerega se lahko organizatorji prijavijo do 1.9.2010. Z organizatorjem mednarodnega članskega
turnirja bo podpisana pogodba o tem, da organizator nosi vse stroške, povezane s turnirjem.
Sklep št. 11:
UO nalaga sodniški komisiji, da do začetka nove sezone organizira seminar za organizatorje s
praktičnim prikazom aplikacije Tournament Software.
Sklep št. 12:
UO je sprejel sklep, da letos BZS ne bo organizirala dneva BZS, priznanja za končne lestvice se
bodo podelila na prvem mladinskem turnirju.
Pri podeljevanju turnirjev je D. Skerbiš predlagal, da turnirje lahko izbirajo tisti organizatorji, ki v
osnovi organizirajo enega od A turnirjev.
Sklep št. 13:
UO je sprejel koledar in spremembe koledarja ter naložil sekretarju, da o prijavah obvesti vse klube.
Rok za prijave organizatorjev je do 8.7.2010. Prijave bodo potekale preko elektronskega obrazca.
6. Spremembe Pravilnikov (A. Pohar in D. Skerbiš)
Tekmovalni pravilnik in Pravilnik o organizaciji tekmovanj sta v osnovi že končana, čaka se še na
predloge M. Košnika. Ko bodo predlogi vključeni v Tekmovalni pravilnik in v Pravilnik o
organizaciji tekmovanj bo UO zadevo potrdil na korespondenčni seji.
Sklep št. 14:
UO je potrdil osnutek Tekmovalnega pravilnika in Pravilnika o organizaciji tekmovanj. Sekretarju
se nalaga, da vsem klubom posreduje osnutka, na katera lahko do 1.8.2010 podajo pripombe.
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7. Razno
7.1. Mednarodna liga
M. Šrekl je predstavil težave glede organizacije mednarodne lige v prihodnji sezoni.
Sklep št. 15:
UO nalaga sekretarju, da pripravi dopis za Hrvaško zvezo, s katerim jo BZS obvesti o možnosti
sodelovanja v ligi. Rok za odgovor je 10.7.2010.
7.2. Igralnine
Predlog za mladinske kategorije:
Do 11 let: 10 EUR za vse discipline (zaradi udeležbe čim večjega števila igralcev)
Ostale mladinske kategorije: ena disciplina: 10 EUR, dve ali tri discipline: 15 EUR
Ekipna tekmovanja: 50,00 EUR na ekipo, 35,00 EUR za drugo ekipo v isti kategoriji
Članske kategorije: posamezno 12,00 EUR, dvojice 6,00 EUR (na posameznika), mešane dvojice
6,00 EUR (na posameznika)
Sklep št. 16:
UO je soglasno sprejel predlagane igralnine za prihodnjo sezono.
7.3.Dopisi
Sekretar je predstavil, da je bilo na Zavod za šport Planica posredovano poročilo Koordinatorja za
organizacijo osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj, na Upravno sodišče pa je bila vložena
tožba zoper odločitev o dodelitvi sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za leto 2010. OKS se je
posredovala projektna dokumentacija za POI London 2012, hkrati se je pri OKS na podlagi razpisa
kandidiralo tudi za štipendije MOK.
Zapisal:
Matevž Šrekl
sekretar BZS
Andrej Pohar
predsednik BZS
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