Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
GSM: 031 325 194 (sekretar)
Medvode, 7.12.2010

ZAPISNIK
4. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
7.12.2010, od 19.30 do 20.45 ure, v gostilni Harlekin, Verje 4, 1215 Medvode
Prisotni:
Odsoten:
Ostali prisotni:

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

Predlagam naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje (A. Pohar)

2.

Predstavitev in sprejem novega člana UO – Roka Trampuža (A. Pohar)

3.

Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl)

4.

Pregled poročil o delu članov UO (vsi)

5.

Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš)

6.

Predstavitev plana dela za leto 2011 (A. Pohar)

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)

A. Pohar je na začetku predstavil novega člana UO, Roka Trampuža, ki sta ga izbrala predsednik in
podpredsednik, ter bo nadomestil Gašperja Plestenjaka. Pregledali so se sklepi pretekle seji, ki so
bili v celoti izvršeni. V času od zadnje seje je BZS dobila sodbo Upravnega sodišča, ki je ugodila
BZS in zadevo vrnila v ponovno odločanje MŠŠ. Predsednik in sekretar sta bila oktobra na sestanku
na MŠŠ glede nove odločbe o dodelitvi sredstev za leto 2009 in 2010, kjer je bilo dogovorjeno, da
bomo dobili dodatna sredstva od MŠŠ. Podpisana je bila pogodba o sodelovanju z Denisom
Pešehonovom, ter pogodba z Badminton klubom Medvode o izvedbi Mednarodnega prvenstva
Slovenije.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 3. redne seje.
Sklep št. 2:
Potrjen je bil sklep korespodenčne seje glede sprememb badmintonske lige in sprememb
tekmovalnega pravilnika.
Točko 2. smo že obravnavali pri 1. točki dnevnega reda, kjer je bil Rok Trampuž sprejet kot nov
član UO.
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3. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl)
Zveza še naprej posluje pozitivno, stanje na računu je pozitivno, čaka se še na zadnji priliv
Fundacije za šport (D1 in D2). Ob predstavitvi finančnega stanja je sekretar povedal, da je v petek
3.12.2010 oddal prijavo na razpis Fundacije za šport. Glede na to, da je bil rok za oddajo 5.12.2010
je bila vloga oddana pravočasna. Oddano je bilo 8 vlog za različne projekte.
4. Pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Predsednik je prejel poročila članov UO razen Mateja Voha in Miha Horvata, ki od zadnje seje nista
imela sestanka svojih odborov. Glede na to, da je bil na sestanku prisoten Miha Košnik, ga je
predsednik povprašal kako napreduje vpisovanje novih članov. Miha Košnik je že oddal
dokumentacijo za registracijo članstvo njegova kluba v BZS (Športno društvo badminton). Poleg
tega že zbira sezname igralca in je bo do konca koledarskega leta vpisal najmanj 100 članov. UO
naj bi imel strateško usmeritev kako pridobiti čim večje število novih klubov. Miha Košnik je
povedal, da bo v prihodnje letu izveden trenerski seminar, za katerega so bila sredstva zagotovljena,
za vaditeljski seminar sredstev ni, tako da seminar ne bo izveden.
Sklep št. 3:
Predsednik je naložil vsem članom UO, da do konca koledarske leta razmislijo kako bi našli nove
klube in kaj bi novim klubom lahko ponudili v zameno za letno članarino. Omenjeno strategijo v
pisni obliko posredujejo sekretarju.
Sklep št. 4:
UO je potrdil vsa poročila o delu.
5. Obravnava programov priprav in tekmovanj članskih reprezentanc v sezoni 2010/11 –
medklubsko sodelovanje (D. Skerbiš)
D. Skerbiš je predstavil izvrševanja plana, ki je prilogi zapisnika. Mladinci se organizirano
udeležujejo mladinskih turnirjev, kjer osvajajo mesta od 3. do 8.. Do vidnejših uvrstitev manjka še
nekaj časa. Pri članih imamo tri igralce (Tvrdy, Silvester in Utroša), ki redno trenirajo. Kljub
dobremu treningu Utroša in Silvester še ne dosegata pravih rezultatov. M. Tvrdy tudi v zadnjem
času ni uspela doseči bolj odmevnega rezultata.
Sklep št. 5:
UO sprejema plan dela, ki ga je pripravil D. Skerbiš in je priloga zapisnika.
6. Predstavitev plana dela za leto 2011 (A. Pohar)
A. Pohar je predstavil plan dela BZS za prihodnje leto s finančnim načrtom (v prilogi zapisnika).
Sklep št. 6:
UO je soglasno potrdil plan dela za leto 2011.
7. Ostale pobude in predlogi
Pod točko pobude in predlogi ni bilo predlogov, tako da se je seja zaključila.
Zapisal:
Matevž Šrekl
sekretar BZS
Andrej Pohar
predsednik BZS
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