Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
GSM: 031 325 194 (sekretar)
Medvode, 22.2.2011

ZAPISNIK
5. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
22.2.2011, od 19.30 do 21.30 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije, Ostrovrharjeva 4, 1215
Medvode
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Miha Horvat, Jožef Kuprivec, Rok Trampuž
Jani Jamnik, Tadej Šeme, Matej Voh
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)

5.

Določitev enote članarine za leto 2011 (M. Šrekl)

6.

Priprave na skupščino (M. Šrekl)

7.

Potrditve spremembe statuta in odločba Ministrstva za šolstvo in šport o sredstvih za leto
2009 (A. Pohar)

8.

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 predstavil sklepe pretekle seje, ki so bili skoraj v celoti realizirani. R. Trampuž je
povedal, da se je ožji strokovni svet (R. Trampuž, D. Pešehonov, D. Skerbiš) sestal na državnem
prvenstvu in diskutiral o planu dela za člane, mladince in kadete ter sprejel, da je potrebno pripraviti
plan, ki ga bi bilo potrebno na par mesecev pregledovati, obnavljati ter dopolnjevati. Glede na to, da
se noben klub oziroma član UO ni odzval na pobudo, kako pridobiti nove člane, je predsednik
predlagal, da bi se oblikovala delovna skupina, ki bi pripravila dolgoročno strategijo BZS.
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 4. redne seje.
Sklep št. 2:
UO nalaga D. Skerbišu, da se drži sklepa 4. redne seje, da mesečno poroča o delu reprezentantov, ki
imajo sklenjeno pogodbo z BZS.
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Sklep št. 3:
UO je potrdil delovno skupino, ki jo sestavljajo D. Skerbiš, M. Šrekl, A. Pohar in R. Trampuž, ki
naj bi do predvidoma naslednje seje UO pripravila osnutek dolgoročne strategije.
2. Finančno poslovanje Zveze (M. Šrekl)
Zveza še naprej posluje pozitivno, vendar je odprtih kar nekaj računov, ki bodo plačani, ko BZS
pridobi finančna sredstva s strani MŠŠ in Fundacije za šport (predvidoma v marcu 2011). Takrat
bodo poravnane vse obveznosti do igralcev in plačani odprti računi.
3. Pregled poročil o delu članov UO (vsi)
Predsednik je prejel poročila članov UO, razen Miha Horvata in Roka Trampuža, ki od zadnje seje
nista imela sestanka OVŠ BZS. Zadeve, ki jih mora UO potrditi, bodo obravnavane pri naslednjih
točkah.
Sklep št. 4:
UO je potrdil vsa poročila o delu.
4. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš)
Glede na rezultate na Evropskem ekipnem prvenstvu so člani UO izrazili razočaranje nad končnim
rezultatom. Na podlagi tega in tudi ostalih rezultatov se bo UO oz. njegovi predstavniki sestal s
člani reprezentance in se dogovoril o možnostih in načinu nadaljnjega sodelovanja ter o morebitnem
nadaljevanju pogodbenih razmerij. Nadalje so člani UO preučili predlog sofinanciranja Summer
schoola, ki bo potekala poleti v Madridu.
Sklep št. 5:
UO je sprejel, da Odbor za vrhunski šport pripravi plan dela s kadeti in v okviru tega bo podal
predlog kandidatov za udeležbo na Summer schoolu in obenem tudi možnost in višino
sofinanciranja s strani BZS.
D. Skerbiš je v svojem poročilu poslal še predlog glede sodelovanja in zaposlitve Luka Petriča (v
prilogi Zapisnika), ki je bil predmet razprave članov UO.
Sklep št. 6:
D. Skerbiš mora do naslednje seje pripraviti predlog proračuna BZS, zlasti pa za člansko ekipo, pri
čemer naj vključi tudi vse zaposlene oziroma pogodbene delavce na BZS.
Sklep št. 7:
UO je načeloma podprl predlog o sodelovanju z Luko Petričem. Podrobnosti o načinu sodelovanja
bo pripravil D. Skerbiš v sodelovanju z Luko Petričem.
Sklep št. 8:
D. Pešehonov mora v sodelovanju z Odborom za vrhunski šport do naslednje seje pripraviti plan
dela z reprezentanti.
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5. Določitev enote članarine za leto 2011 (M. Šrekl)
Sekretar je predstavil predlog obračuna članarine za leto 2011. Število enot na podlagi prijavljenih
igralcev je določeno s statutom.
št. igralcev
(članov kluba)
manj kot 20
20-40
41-60
61-120
nad 120

št. enot članarine
1
2
3
5
8

Sklep št. 9:
UO nalaga sekretarju, da pozove klube, da v registru prenesejo neaktivne igralce med aktivne.
Neaktivni igralci so lahko le tisti, ki trenutno niso aktivni v klubu (ne trenirajo oziroma se ne
pojavljajo ali celo ne plačujejo članarine).
Sklep št. 10:
UO je določil vrednost ene enote članarine in sicer ta znaša 100,00 EUR. Hkrati je UO določil
višino članarine za pridružene člane (tuje klube) in sicer ta znaša 200,00 EUR (ne glede na število
igralcev).
Sklep št. 11:
Klub, ki bo glede na število evidentiranih igralcev dolžan plačati 5 enot članarine, bo dobil vrnjene
3 enote v obliki športne opreme. Klub, ki bo glede na število evidentiranih igralcev dolžan plačati 8
enot članarine pa bo dobil vrnjene 4 enote v obliki športne opreme. Klub, ki se na novo včlani, dobi
prvo leto povrnjene vse plačane enote članarine v obliki športne opreme. Vračila se bodo izvrševala
kot nagrada za uspešno delo na področju pridobivanja članstva.
6. Priprave na skupščino (M. Šrekl)
Sekretar je predlagal, da se skupščina izvede v Medvodah v času mladinskega državnega prvenstva
ali pa v času mladinskega mednarodnega prvenstva.
Sklep št. 12:
UO je sklenil, da bo skupščina v času mednarodnega mladinskega turnirja Medvode Forza open, ali
v soboto 21.5. ali v nedeljo 22.5.2011.
7.

Potrditve spremembe statuta in odločba Ministrstva za šolstvo in šport o sredstvih za leto
2009 (A. Pohar)

Predsednik je predstavil upravni postopek registracije sprememb statuta BZS, ki je bil potrjen šele
na podlagi pritožbe na drugo stopnjo, ki je Statut, sprejet na zadnji skupščini, v celoti potrdila.
Nadalje je A. Pohar povedal, da je MŠŠ na podlagi dobljenega upravnega spora že izdal sklep o
nakazilu dodatnih sredstev za leto 2009 (18.209,40 EUR), glede na zadnji sestanek na MŠŠ pa je v
kratkem pričakovati še dogovor o izplačilu dodatnih sredstev za leto 2010 – če bo do tega prišlo, bo
3

BZS umaknila tožbo (upravni spor) za leto 2010. S strani Fundacije je bil že izdan sklep o razdelitvi
sredstev za področji D1 (člani) in D2 (mladinci), kjer je BZS za leto 2011 dobila skupaj 90.000,00
EUR.
8.

Ostale pobude in predlogi
8.1. A. Pohar je povedal, da se je v imenu BZS zahvalil organizatorju članskega državnega
prvenstva, BK Kungota, z dobro izvedbo tekmovanja.
8.2. J. Kuprivec je prenesel mnenje BK Kungote glede izvedbe slovenske badmintonske lige ter
organizacije nekaterih mladinskih turnirjev (konkretno se je pritožba nanašala na izvedbo
zadnjega mladinskega turnirja v organizaciji BK Bit). V primeru, da se liga v prihodnji
sezoni ne bo spremenila, klub (BK Kungota) v ligi ne bo več sodeloval.

Sklep št. 13:
BK Bit se še enkrat opozarja na slabo organizacijo zadnjega turnirja, v primeru, da se bo slaba
organizacija še ponovila bo tekmovalna komisija zadeve upoštevala pri dodeljevanju turnirjev v
prihodnji sezoni.
Sklep št. 14:
Sekretar pozove klube, da do konca marca podajo mnenja o izvedbi letošnje lige in predloge za
obliko lige v prihodnji sezoni.
Zapisal:
Matevž Šrekl
sekretar BZS
Andrej Pohar
predsednik BZS
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